พระคัมภีร์
มอรมอน
พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ ง
ของ
พระเยซูคริสต์

พระคัมภีรม์ อรมอน
เรือ่ งราวทีเ่ ขียนไว้
ด้วยมือของมอรมอน
บนแผ่นจารึก
่ � ำมาจากแผ่นจารึกของนี ไฟ
ทีน

ดังนั ้น, เรือ่ งราวนี ้จงึ เป็ นความย่อจากบันทึกของผูค้ นของนี ไฟ, และของชาวเลมัน
ด้วย—เขียนถึงชาวเลมัน, ผู้เป็ นส่วนหนึ่ งที่เหลืออยู่ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล; และถึง
ชาวยิว และคนต่างชาติ ดว้ ย—เขียนตามบัญญัต,ิ และโดยวิญญาณแห่ง การพยากรณ์
และการเปิ ดเผยด้วย—เขียนและผนึ ก ไว้, และซ่อนไว้ กบั พระเจ้า, เพือ่ มัน จะไม่ ถกู
ท�ำลาย—เพือ่ จะออกมาโดยของประทานและเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้าเพือ่ ให้เกิด
การแปลความหมายในนั ้น—ผนึ กไว้ โดยมือของโมโรไน, และซ่อนไว้กบั พระเจ้า, เพือ่ จะ
ออกมาในทีส่ ดุ โดยทางคนต่างชาติ—การแปลความหมายในนั ้นโดยของประทานของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
ความย่อ ที่ น�ำ มาจากหนั งสือ ของอี เธอร์ ดว้ ย, ซึง่ เป็ นบันทึก ของผูค้ นของเจเร็ด, ผู้
กระจัดกระจายไป ในเวลาที่พระเจ้าทรงท�ำให้ภาษาของผูค้ นสับสน, เมือ่ พวกเขาก�ำลัง
สร้างหอสูง เพือ่ ไป ให้ ถงึ ฟ้ าสวรรค์— ซึง่ เป็ นไปเพือ่ แสดงแก่ ผู้ ท่ี เหลือ อยู่ ของเชือ้ สาย
แห่ง อิสราเอลว่า พระเจ้า ได้ ทรงท�ำ สิ่ง ที่ ยงิ่ ใหญ่ อะไรบ้างเพือ่ บรรพบุรษ
ุ พวกเขา; และ
เพือ่ พวกเขาจะได้ รจู้ กั พันธสัญญาของพระเจ้า, เพือ่ พวกเขาจะไม่ ถกู ทอดทิง้ ตลอด
กาล—และเพือ่ ให้ ชาวยิว และคนต่างชาติ มน
ั่ ใจด้วยว่าพระเยซูคอื พระคริสต์, พระผู้
เป็ นเจ้า นิ รัน ดร์, และทรงแสดงองค์ ให้ ประจักษ์ แก่ ประชาชาติ ทงั ้ ปวง—และบัดนี ้,
หากจะมีขอ้ บกพร่องก็เป็ นด้วยความผิดของมนุ ษย์; ดังนั ้น, จงอย่าต�ำหนิ เรือ่ งของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ จะได้พบว่าท่านไม่มจี ดุ ด่างพร้อยทีบ่ ลั ลังก์พพ
ิ ากษาของพระคริสต์.
แปลจากข้อความเดิมในแผ่นจารึกเป็ นภาษาอังกฤษ
โดย โจเซฟ สมิธ, จูเนี ยร์
จัดพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษครัง้ ที่หนึ่ งใน
พอลไมรา, รัฐนิ วยอร์ก, สหรัฐอเมริกา, ในปี ค.ศ. ๑๘๓๐

จัดพิมพ์โดย
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสท
ุ ธิชนยุคสุดท้าย
ซอลท์เลคซิต,ี ้ รัฐยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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ระคัมภีร์ มอรมอนคือ พระคัมภีร์ ศักดิส์ ิทธิ์ เล่ม หนึ่ ง ที่ ทัดเทียมกับ พระคัมภีร์
ไบเบิล. พระคัมภีรม์ อรมอนเป็ นบันทึกเกีย่ วกับการปฏิบตั ิของพระผู้เป็ นเจ้าต่อ
ผูค้ นสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ ในพืน้ ที่ของทวีปอเมริกาและบรรจุความสมบูรณ์ แห่งพระ
กิตติคณ
ุ อันเป็ นนิ จไว้.
หนั งสือ เล่ม นี ้ เขียนไว้ โดยศาสดาพยากรณ์ สมัย โบราณหลายคนโดยวิญญาณแห่ง
การพยากรณ์ และการเปิ ดเผย. ถ้อยค�ำของพวกท่าน, ซึง่ เขียนไว้บนแผ่นจารึกทองค�ำ,
ได้รบั การย่อและยกมากล่าวโดยศาสดาพยากรณ์ และนั กประวัตศิ าสตร์ซง่ึ มีนามว่ามอรมอน. บันทึก นี ้ บอกเล่า เรือ่ งราวของอารยธรรมอัน ยิง่ ใหญ่ สองแห่ง. แห่ง หนึ่ ง มาจาก
เยรูซาเล็มเมือ่ ๖๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล, และต่อมาแยกออกเป็ นสองประชาชาติ, โดยเรียก
กันว่า ชาวนี ไฟและชาวเลมัน. อีก แห่ง หนึ่ ง เกิด ขึน้ ก่อนหน้ า นั ้นนานแล้ว เมือ่ พระเจ้า
ทรงท�ำให้ ภาษาที่ หอบาเบลสับสน. กลุม่ นี ้ เรียกกันว่า ชาวเจเร็ด. หลัง จากเวลาหลาย
พันปี , ผูค้ นทัง้ หมดถูกท�ำลายเว้นแต่ชาวเลมัน, และพวกเขาคือบรรพชนส่วนใหญ่ของ
ชาวอินเดียนแดง.
เหตุการณ์ ส�ำคัญ ทีส่ ดุ ซึง่ มี บน
ั ทึก ไว้ ในพระคัมภีร์ มอรมอนคือ การปฏิบตั ิ ศาสนกิจ
เป็ นการส่วนพระองค์ ของพระเจ้า พระเยซู คริสต์ ทา่ มกลางชาวนี ไฟภายหลัง การฟื ้ น
คืนพระชนม์ ของพระองค์ ได้ ไม่ นาน. เหตุการณ์ ดัง กล่าวแสดงหลัก ค�ำ สอนของพระ
กิตติคณ
ุ , วางแนวทางแผนแห่งความรอด, และบอกมนุ ษย์วา่ พวกเขาจะต้องท�ำสิ่งใด
่
เพือจะได้สันติสขุ ในชีวติ นี ้และความรอดนิ รน
ั ดร์ ในชีวติ ทีจ่ ะมาถึง.
หลังจากมอรมอนยุตกิ ารเขียนของท่านแล้ว, ท่านมอบเรือ่ งราวนี ้ ให้ โมโรไนบุตรของ
ท่าน, ซึง่ เพิม่ เติมข้อความของท่านเองบางประการลงไปบนแผ่นจารึกเหล่านี ้และซ่อน
ไว้ ในเนิ นเขาคาโมราห์. ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ค.ศ. ๑๘๒๓, โมโรไนคนเดียวกันนี ้, ซึง่
่ ื ้ นคืนชีวติ , ที่ ได้รบั รัศมีภาพ, ปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์ โจในเวลานั ้นเป็ นสัตภาวะทีฟ
เซฟ สมิธ และสั่งสอนท่านเกีย่ วกับบันทึกโบราณและการแปลความซึง่ ลิขติ ไว้แล้วเป็ น
ภาษาอังกฤษ.
ในทีส่ ดุ โจเซฟ สมิธ จึง ได้ รบั มอบแผ่น จารึก, ท่านแปลแผ่น จารึก เหล่า นี ้ โดยของ
ประทานและเดชานุ ภาพแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า. ในเวลานี ้บน
ั ทึกดังกล่าวได้รบั การจัดพิมพ์
เป็ นหลายภาษาในฐานะพยานหลักฐานใหม่และเพิม่ เติมว่า พระเยซูคริสต์คอื พระบุตร
ของพระผู้เป็ นเจ้าผูท
้ รงพระชนม์และว่าคนทัง้ ปวงที่จะมาหาพระองค์และเชือ่ ฟังกฎ
และศาสนพิธตี า่ ง ๆ แห่งพระกิตติคณ
ุ ของพระองค์จะรอดได้.
่
้
เกียวกับบันทึกนี ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ กล่าวว่า : “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้อง
ชายว่า พระคัมภีร์มอรมอนเป็ นหนั งสือ ที่ ถกู ต้องยิง่ กว่า หนั งสือ ใด ๆ บนแผ่นดินโลก,
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และเป็ นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุ ษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็ นเจ้ามากขึน้ โดย
่ ใด.”
การยึดมัน
่ กับหลักการของหนั งสือเล่มนี ้, ยิง่ กว่าหนั งสือเล่มอืน
่ ๆ อีก สิบ เอ็ด คนให้ เห็น
นอกเหนื อ จากโจเซฟ สมิธ, พระเจ้า ทรงจัด เตรียมคนอืน
แผ่นจารึกทองค�ำด้วยตาตนเองและเป็ นพยานพิเศษถึงความจริงและความศักดิส์ ิทธิ์
ของพระคัมภีร์ มอรมอน. ประจักษ์ พยานที่ เป็ นข้อ เขียนของพวกเขาได้ รวมไว้ ในที่ นี้
โดยเรียกว่า “ประจักษ์ พยานของพยานสามคน” และ “ประจักษ์ พยานของพยานแปด
คน.”
เราเชิญ ชวนผูค้ นทัง้ ปวงในทุกหนแห่ง ให้ อา่ นพระคัมภีร์ มอรมอน, ให้ ใจของเขา
ทัง้ หลายไตร่ตรองข่าวสารที่อยู่ ในนั ้น, และจากนั ้นจงทูลถามพระผู้เป็ นเจ้า, พระบิดา
นิ รน
ั ดร์, ในพระนามของพระคริสต์วา่ หนั งสือนี ้ เป็ นความจริงหรือไม่. บรรดาผู้ทำ� ตาม
วิธีนี้และทูลถามด้วยศรัทธาจะได้รบั ประจักษ์ พยานแห่งความจริงและความศักดิส์ ิทธิ์
ของหนั งสือเล่มนี ้ โดยอ�ำนาจแห่งพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์ (ดู โมโรไน ๑๐:๓–๕.)
บรรดาผู้ ที่ ได้ รบั การเป็ นพยานจากสวรรค์ จากพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์ จะเริม่ รู้ โดย
อ�ำนาจเดียวกันนี ้ วา่ พระเยซู คริสต์ คอื พระผู้ ชว่ ยให้ รอดของโลก, ว่า โจเซฟ สมิธ คือ ผู้
เปิ ดเผยและศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ ในยุค สุดท้ายนี ้, และว่า ศาสนจักรของพระ
เยซู คริสต์ แห่ง วิสท
ุ ธิ ชนยุค สุดท้ายคือ อาณาจักรของพระเจ้า ซึง่ ได้ รบั การสถาปนาขึน้
อีกบนแผ่นดินโลก, เพือ่ เตรียมรับการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระเมสสิยาห์.
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ประจักษ์ พยานของพยานสามคน
ขอให้เป็ นที่รแู้ ก่ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ ปวง, แก่ผู้ท่ีงานนี ้จะมาถึง : ว่า,
โดยทางพระคุณ ของพระผู้ เป็ นเจ้า พระบิดา, และพระเจ้า พระเยซู คริสต์ ของเรา, เรา
จึง เห็น แผ่นจารึก ซึง่ มี บน
ั ทึกนี ้ อยู,่ ซึง่ เป็ นบันทึก ของผูค้ นของนี ไฟ, และของชาวเลมัน, พี่ น้องพวกเขาด้วย, และผูค้ นของเจเร็ด ด้วย, ซึง่ เป็ นผู้ มาจากหอสูง ที่ กล่าวถึง.
และเรารูด้ ว้ ยว่าบันทึกเหล่านี ้ ได้รบั การแปลโดยของประทานและเดชานุ ภาพแห่งพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, เพราะสุรเสียงของพระองค์ประกาศมายัง เรา; ดัง นั ้น เราจึง รู้แน่ นอนว่า งาน
นี ้เป็ นความจริง. และเราเป็ นพยานด้วยว่าเราเห็นอักขระซึง่ อยูบ่ นแผ่นจารึก; และสิ่งนี ้
แสดงต่อเราโดยเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า, และมิ ใช่ของมนุ ษย์. และเราประกาศ
ด้วยถ้อยค�ำที่มีสติสัมปชัญญะ, ว่าเทพของพระผู้เป็ นเจ้าลงมาจากสวรรค์, และท่านน� ำ
มาวางอยู่ ตอ่ หน้ า ต่อตาเรา, ว่า เราเห็น และดู แผ่นจารึก, และอักขระที่ อยู่ บนนั ้น; และ
เรารู้ วา่ เป็ นโดยพระคุณ ของพระผู้ เป็ นเจ้า พระบิดา, และพระเจ้า พระเยซู คริสต์ ของ
เรา, ที่เราเห็นและเป็ นพยานว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นความจริง. และอัศจรรย์ ในสายตาของเรา.
กระนั ้นก็ตาม, สุรเสียงของพระเจ้าบัญชาเราให้เป็ นพยานถึงสิ่งนี ้; ดังนั ้น, เพือ่ เชือ่ ฟัง
พระบัญชาของพระผู้ เป็ นเจ้า, เราจึง แสดงประจักษ์ พยานถึง สิ่ง เหล่า นี ้. และเรารู้ วา่
หากเราซือ่ สัตย์ ในพระคริสต์, เราจะขจัดโลหิตคนทัง้ ปวงออกจากเสือ้ ผ้าของเรา, และ
จะพบว่าไม่มจี ดุ ด่างพร้อยต่อหน้ าบัลลังก์พพ
ิ ากษาของพระคริสต์, และจะพ�ำนั กอยูก่ บั
พระองค์ ในสวรรค์ชว่ั นิ รน
ั ดร์. และขอเทิดพระเกียรติแด่พระบิดา, และแด่พระบุตร,
และแด่พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ,์ ซึง่ คือพระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียว. เอเมน.
ออลิเวอร์ คาวเดอรี
เดวิด วิตเมอร์
มาร์ตน
ิ แฮร์รสิ
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ประจักษ์ พยานของพยานแปดคน
ขอให้เป็ นที่รู้แก่ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ ปวง, แก่ผู้ที่งานนี ้ จะมาถึง : ว่า
โจเซฟ สมิธ, จูเนี ยร์, ผู้แปลงานนี ้, แสดงแผ่นจารึกที่กล่าวถึงแก่เรา, ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
ทองค�ำ; และหลายแผ่นเท่าที่สมิธท่านนี ้แปลแล้วเราได้จบั ด้วยมือของเรา; และเราเห็น
อักขระบนนั ้นด้วย, ซึง่ ทัง้ หมดนั ้น มี ลกั ษณะเป็ นงานสมัย โบราณ, และเป็ นงานฝี มือ
วิจติ รพิสดาร. และการนี ้ เราเป็ นพยานด้วยถ้อยค�ำ ที่ มี สติสัมปชัญญะ, ว่า สมิธ ท่านนี ้
แสดงต่อเรา, เพราะเราเห็นและยกแผ่นจารึกเหล่านั ้นขึน้ , และรูแ้ น่ นอนว่าสมิธท่านนี ้
มีแผ่นจารึกที่เรากล่าวถึง. และเราให้นามของเราไว้ตอ่ โลก, เพือ่ เป็ นพยานต่อโลกถึงสิ่ง
ทีเ่ ราเห็น. และพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพยานว่า, เรามิ ได้กล่าวเท็จ.
คริสเตียน วิตเมอร์
เจคอบ วิตเมอร์
พีเตอร์ วิตเมอร์ จูเนี ยร์
จอห์น วิตเมอร์

ไฮรัม เพจ
โจเซฟ สมิธ ซีเนี ยร์
ไฮรัม สมิธ
แซมิวเอล เอช. สมิธ
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ประจักษ์ พยานของศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ
ถ้อยค�ำ ของศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ เองเกี่ยวกับ การมาปรากฏของพระคัมภีร์
มอรมอน :
“ในค�ำ่ ของวันที่ … ยีส่ ิบเอ็ดของเดือนกันยายน [ค.ศ. ๑๘๒๓] … ข้าพเจ้าถวายตน
ต่อการสวดอ้อนวอนและการวิงวอนพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท
้ รงฤทธานุ ภาพ …
“ขณะที่ ข้าพเจ้า อยู่ ในอาการเรียกหาพระผู้ เป็ นเจ้า อยู่ ดงั นั ้น, ข้าพเจ้า เห็น แสง
ปรากฏขึน้ ในห้องข้าพเจ้า, ซึง่ สว่างขึน้ จนห้องสว่างยิง่ กว่าตอนเทีย่ งวัน, เมือ่ ทันใดนั ้น
รูปกายหนึ่ งปรากฏขึน้ ทีข่ า้ งเตียงข้าพเจ้า, โดยยืนอยู่ ในอากาศ, เพราะเท้าของท่านมิ ได้
แตะพืน้ .
“ท่านสวมเสือ้ คลุม หลวมๆ สี ขาวผุดผ่องทีส่ ดุ . เป็ นความขาวเหนื อ สิ่ง ใดในโลกที่
ข้าพเจ้าได้เคยเห็นมา; ทัง้ ข้าพเจ้าไม่เชือ่ ว่าจะมี ใครท�ำให้สิ่งใดในโลกขาวและสุกใสยิง่
ได้เช่นนั ้น. มือของท่านเปลือยเปล่า, และแขนของท่านด้วย, เหนื อข้อมือเล็กน้ อย; เช่น
เดียวกัน, เท้า ของท่านเปลือยเปล่า, ด้วย, ดัง ที่ ขาของท่านเปลือยเปล่า, เหนื อ ข้อ เท้า
เล็กน้ อย. ศีรษะและคอของท่านว่างเปล่าด้วย. ข้าพเจ้าเห็นได้วา่ ท่านไม่ ได้สวมพัสตรา่ื ใดอีกนอกจากเสือ้ คลุมตัวนี ,้ เพราะมันเปิ ด, จนข้าพเจ้าเห็นแผ่นอกของท่านได้.
ภรณ์ อน
“ไม่เพียงเสือ้ คลุมของท่านที่ขาวยิง่ , แต่ทงั ้ ร่างของท่านเจิดจ้าเหลือที่จะพรรณนา,
และสีหน้ า ของท่านดุจ สายฟ้ าฟาดอย่างแท้จริง. ห้องสว่างยิง่ , แต่ ไม่ สว่างเท่า บริเวณ
รอบกายของท่าน. เมือ่ ข้าพเจ้ามองท่านครัง้ แรก, ข้าพเจ้ากลัว; แต่ ในไม่ชา้ ความกลัวก็
หายไปจากข้าพเจ้า.
“ท่านเรียกชื่อ ข้าพเจ้า, และกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า ท่านเป็ นผู้ ส่ง สารที่ ส่ง มาจากที่
ประทับของพระผูเ้ ป็ นเจ้ามาหาข้าพเจ้า, และชือ่ ของท่านคือโมโรไน; พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
มีงานให้ขา้ พเจ้าท�ำ; และชือ่ ข้าพเจ้าจะทัง้ ดีและชัว่ ในบรรดาประชาชาติ, ตระกูล, และ
ภาษาทัง้ ปวง, หรือจะมีผเู้ อ่ยถึงทัง้ ในทางดีและชัว่ ในบรรดาผูค้ นทัง้ ปวง.
“ท่านกล่าวว่า มี หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ฝังอยู,่ ซึง่ เขียนบนแผ่นจารึก ทองค�ำ, โดยให้ เรือ่ ง
ราวของผู้ อยู่ อาศัย ในทวีป นี ้ ในสมัย ก่อน, และถิน
่ ก�ำเนิ ด ซึง่ จากที่ นั้นพวกเขาออกมา.
่ ระผูช้ ว่ ย
ท่านกล่าวด้วยว่าความสมบูรณ์ ของพระกิตติคณ
ุ อันเป็ นนิ จมีอยู่ ในนั ้น, ดังทีพ
ให้รอดประทานแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยในสมัยโบราณ;
“ท่านบอกด้วยว่า, มีศลิ าสองก้อนในคันโค้งเงิน—และก้อนศิลาเหล่านี ้, ซึง่ ผูกติดกับ
แผ่นทับทรวง, เป็ นสิ่ง ที่ เรียกว่า อู รมิ และทูม มิม—ฝังอยู่ กบั แผ่นจารึก; และการครอบ
่ ำ� ให้เป็ น ผูห
ครองและการใช้กอ้ นศิลาเหล่านี ้คอื สิ่งทีท
้ ยัง่ รู้ ในสมัยโบราณหรือสมัยก่อน;
และพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเตรียมไว้เพือ่ จุดประสงค์ของการแปลหนั งสือเล่มนี ้.
* * * * * * *
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“อนึ่ ง, ท่านบอกข้าพเจ้า, ว่า เมือ่ ข้าพเจ้า ได้ แผ่นจารึก เหล่า นั ้นซึง่ ท่านได้ พดู ถึง—
เพราะยังไม่ถงึ เวลาที่จะได้รบั —ข้าพเจ้าจะไม่แสดงสิ่งเหล่านั ้นแก่บคุ คลใด; ทัง้ แผ่น
ทับทรวงกับ อู รมิ และทูม มิม; นอกจากกับ บรรดาคนที่ ขา้ พเจ้า ได้ รบั บัญชาให้ แสดงสิ่ง
เหล่า นั ้น; หากข้าพเจ้า ท�ำ ข้าพเจ้า จะถูก ท�ำลาย. ขณะที่ ทา่ นก�ำลัง สนทนากับ ข้าพเจ้า
เกีย่ วกับแผ่นจารึก, ในจิตใจข้าพเจ้าก็บงั เกิดนิ มติ จนข้าพเจ้ามองเห็นสถานที่ซงึ่ แผ่น
จารึกฝังอยู,่ และแจ่มแจ้งและชัดเจนมากจนข้าพเจ้ารูจ้ กั สถานที่นั้นอีกเมือ่ ข้าพเจ้าไป
ถึง.
“หลังจากการพูดกันนี ้ แล้ว, ข้าพเจ้าเห็นความสว่างในห้องเริม่ รวมกันเข้ามาชิดอยู่
รอบกายของผู้ที่พดู กับข้าพเจ้า, และเป็ นอยู่ตอ่ ไปเช่นนั ้น, จนห้องถูกทิง้ ให้มดื อีก, เว้น
แต่บริเวณรอบ ๆ ท่าน, เมือ่ ทันใดนั ้นข้าพเจ้าเห็น, ประหนึ่ ง, ช่องทางเปิ ดตรงขึน้ ไปสู่
สวรรค์, และท่านกลับขึน้ ไปจนลับตา, และห้องถูกทิง้ ไว้ ในสภาพเหมือนก่อนทีแ่ สงจาก
สวรรค์นี้มาปรากฏ.
“ข้าพเจ้า นอนครุน
่ คิด ถึง ความแปลกประหลาดของเหตุการณ์ , และอัศจรรย์ ใจ
่
่
มากในเรืองทีผู้ส่งสารที่ ไม่ธรรมดาองค์นี้ ได้บอกข้าพเจ้า; เมือ่ , ก�ำลังพินิจไตร่ตรองอยู,่
ทันใดนั ้นข้าพเจ้าก็ เห็นว่าห้องของข้าพเจ้าเริม่ สว่างขึน้ อีก, และประหนึ่ งว่า, ในทันใด
นั ้น, ผูส้ ่งสารจากสวรรค์องค์เดียวกันนั ้นก็อยูข่ า้ งเตียงข้าพเจ้าอีก.
“ท่านเริม่ ต้น, เล่าเรือ่ งเดียวกันนั ้นอีกครัง้ ซึง่ ท่านได้ทำ� เมือ่ มาเยือนครัง้ แรก, โดยไม่
ผิดแผกจากเดิมแม้แต่น้อย;ซึง่ เมือ่ จบแล้ว,ท่านแจ้งแก่ขา้ พเจ้าถึงการพิพากษาอันยิง่ ใหญ่ซงึ่ ก�ำลังจะเกิดขึน้ บนแผ่นดินโลก, พร้อมด้วยความรกร้างว่างเปล่าอย่างใหญ่หลวง
จากความอดอยาก, ดาบ, และโรคระบาด; และว่าการพิพากษาอันน่ าเศร้าสลดนี ้จะเกิด
ขึน้ บนแผ่นดินโลกในรุน
่ นี ้. เมือ่ เล่าเรือ่ งเหล่านี ้แล้ว, ท่านกลับขึน้ ไปอีกเหมือนทีเ่ คยท�ำ
ก่อนหน้ านี ้.
“ในเวลานั ้น, ความรูส้ ึก ที่ เกิด ในจิตใจข้าพเจ้า ลึก ซึง้ นั ก, จนไม่ อาจข่ม ตาหลับ ลง
ได้, และข้าพเจ้า นอนจมอยู่ ในความประหลาดใจถึง สิ่ง ที่ ขา้ พเจ้า ทัง้ ได้ เห็น และได้ยน
ิ
มา. แต่เป็ นความประหลาดใจของข้าพเจ้าอะไรเช่นนั ้น เมือ่ เห็นผู้ส่งสารองค์เดียวกัน
นั ้นที่ ข้างเตียงข้าพเจ้า อีก, และได้ยินท่านทวนหรือ กล่าวซ�ำ้ กับ ข้าพเจ้า อีก ถึง เรือ่ ง
เดียวกัน กับ ครัง้ ก่อน; และเสริม ค�ำ ตัก เตือนข้าพเจ้า, โดยบอกว่า ซาตานจะพยายาม
ล่อลวงข้าพเจ้า (เนื่ องจากสภาพความยากจนของครอบครัว บิดาข้าพเจ้า), ให้ เอาแผ่น
จารึกไปเพือ่ ประสงค์จะสร้างความร�ำ่ รวย. เรือ่ งนี ้ทา่ นห้ามข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่าข้าพเจ้า
ต้องไม่มี เป้ าหมายอื่น ในความนึ กคิด ในการได้ แผ่น จารึก มานอกจากเพื่อ สรรเสริญ
พระผู้ เป็ นเจ้า, และต้องไม่ ตกอยู่ ในอิทธิพลของแรงจูงใจอื่น ใดนอกจากการสร้าง
อาณาจักรของพระองค์; มิฉะนั ้นข้าพเจ้าจะรับมันมาไม่ ได้.
“หลังจากการมาเยือนครัง้ ที่สามนี ้, ท่านก็กลับขึน้ สู่สวรรค์ดงั ครัง้ ก่อนอีก, และอีก-
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ครัง้ ที่ขา้ พเจ้าถูกทิง้ ให้ ไตร่ตรองถึงความแปลกประหลาดของสิ่งที่ขา้ พเจ้าเพิง่ ประสบ
มา; เมือ่ เกือบจะในทันทีหลังจากผู้ส่งสารจากสวรรค์กลับขึน้ ไปจากข้าพเจ้าเป็ นครัง้ ที่
สาม, ไก่กข็ น
ั , และข้าพเจ้าจึงรูว้ า่ ใกล้วน
ั ใหม่แล้ว, ดังนั ้นการสนทนาของเราต้องใช้เวลา
ไปตลอดทัง้ คืนนั ้น.
“หลังจากนั ้นไม่นานข้าพเจ้าก็ลกุ จากเตียงข้าพเจ้า, และ, เช่นเคย, ไปท�ำงานที่ตอ้ ง
่ ๆ, ข้าพเจ้า พบว่า หมดเรีย่ วแรง
ท�ำ ของวันนั ้น; แต่, ในการพยายามท�ำงานดัง ครัง้ อืน
จนท�ำต่อไปไม่ ไหว. บิดาข้าพเจ้า, ซึง่ ก�ำลังท�ำงานอยู่กบั ข้าพเจ้า, เห็นว่าคงมีบางสิ่งผิด
ปรกติกบั ข้าพเจ้า, และบอกให้ขา้ พเจ้ากลับบ้าน. ข้าพเจ้าออกไปด้วยความตัง้ ใจจะกลับ
บ้าน; แต่, ขณะพยายามข้ามรัว้ ออกจากไร่ท่ีเราอยู,่ ข้าพเจ้าก็หมดแรง, และข้าพเจ้าล้ม
แน่ นิ่งอยูบ่ นพืน้ ดิน, และชัว่ ขณะหนึ่ งที่ ไม่รสู้ ึกตัวเลย.
“สิ่งแรกที่จำ� ได้คอื เสียงพูดกับข้าพเจ้า, เรียกชือ่ ข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าเงยหน้ าขึน้ , และ
เห็น ผู้ ส่ง สารองค์ เดียวกันนั ้น ยืน อยู่ เหนื อ ศีรษะข้าพเจ้า, ล้อมรอบด้วยความสว่างดัง
ครัง้ ก่อน. แล้ว ท่านเล่า เรือ่ งทัง้ หมดแก่ ขา้ พเจ้า อีก ดัง ที่ ทา่ นเล่า ไว้ แก่ ขา้ พเจ้า เมือ่ คืน
ก่อน, และสั่ง ให้ ข้าพเจ้า ไปหาบิดาข้าพเจ้า และบอกท่านเกี่ยวกับ นิ มิต และค�ำ สั่ง ที่
ข้าพเจ้าได้รบั .
“ข้าพเจ้าท�ำตาม; ข้าพเจ้ากลับไปหาบิดาข้าพเจ้าในไร่, และเล่าเรือ่ งทัง้ หมดแก่ทา่ น.
ท่านตอบข้าพเจ้าว่าเรือ่ งนี ้มาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และบอกให้ขา้ พเจ้าไปท�ำดังทีผ่ สู้ ่งสาร
่ งึ่ ผูส้ ่งสารได้บอกข้าพเจ้าว่ามีแผ่นจารึกฝังอยู;่ และ
สั่ง. ข้าพเจ้าออกจากไร่, และไปยังทีซ
เนื่ องจากความชัดเจนของนิ มติ ซึง่ ข้าพเจ้า ได้ เห็น มาเกีย่ วกับ สถานที,่ ข้าพเจ้า จึง รูจ้ กั
่ ั ้นทันทีเมือ่ ข้าพเจ้าไปถึงทีน
่ ั่ น.
สถานทีน
“ใกล้หมู่บา้ นแมนเชสเตอร์, เทศมณฑลออนตาริ โอ, รัฐนิ วยอร์ก, มีเนิ นเขาขนาด
่ ๆ ในละแวกนั ้น. ทางด้านตะวัน ตกของเนิ น
ใหญ่ ลกู หนึ่ ง, และสูง ทีส่ ดุ เหนื อ เนิ น อืน
เขาลูกนี ้, ไม่หา่ งจากยอด, ใต้กอ้ นศิลาขนาดใหญ่กอ้ นหนึ่ ง, มีแผ่นจารึกวางอยู,่ ในหีบ
ศิลา. ศิลาก้อนนี ้ หนาและบริเวณตรงกลางของส่วนบนนู น, และลาดลงไปหาขอบ, จน
ตรงกลางของมันมองเห็นได้เหนื อพืน้ ดิน, แต่บริเวณขอบโดยรอบถูกดินกลบไว้หมด.
“เมื่อ โกยดิน ออกไปแล้ว, ข้าพเจ้า ได้ ชะแลงอันหนึ่ ง, ซึ่ง ข้าพเจ้า สอดลงใต้ ขอบ
ศิลา, และด้วยการออกแรงเล็ก น้ อยก็ งดั มันขึน้ . ข้าพเจ้า มองเข้าไป, และจริง ดัง นั ้นที่
นั่ นข้าพเจ้าได้เห็นแผ่นจารึก, อูรมิ และทูมมิม, และแผ่นทับทรวง, ดังที่ผู้ส่งสารกล่าว
ไว้. หีบซึง่ ของเหล่านี ้ วางอยู่ ในนั ้นประกอบขึน้ โดยการวางศิลาเรียงไว้ ในปูนชนิ ดหนึ่ ง.
ที่กน
้ หีบมีศลิ าสองก้อนวางอยู่ตามขวางของหีบ, และบนศิลาเหล่านี ้ มีแผ่นจารึกกับสิ่ง
่ ๆ วางอยูด่ ว้ ยกัน.
อืน
“ข้าพเจ้า พยายามยกออกมา, แต่ ผู้ ส่ง สารห้ามข้าพเจ้า ไว้, และบอกอีก ว่า ยัง ไม่ ถงึ
เวลาที่ จะน� ำ ออกมา, ทัง้ จะยัง ไม่ ถงึ เวลา, จนกว่า จะถึง สี่ ปี นั บ จากเวลานั ้น; แต่ ทา่ น
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บอกข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า จะมาที่ นั่น เมือ่ ครบปี พอดี นับ จากวันนั ้น, และท่านจะพบกับ
่ ่ั น, และข้าพเจ้าจะท�ำต่อไปเช่นนั ้นจนกว่าจะถึงเวลาได้รบั แผ่นจารึก.
ข้าพเจ้าทีน
“โดยเป็ นไปตามที่ขา้ พเจ้าได้รบั ค�ำสั่ง, ข้าพเจ้าจึงไปเมือ่ ครบก�ำหนดแต่ละปี , และ
แต่ละครัง้ ข้าพเจ้าพบผู้ส่งสารองค์เดียวกันนั ้นที่นั่น, และได้รบั ค�ำสั่งสอนและความรู้
แจ้งจากท่านทุกครัง้ ที่สนทนากัน, เกีย่ วกับสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระท�ำ, และอาณาจักร
ของพระองค์จะด�ำเนิ นไปอย่างไรและโดยวิธี ใดในวันเวลาสุดท้าย.
* * * * * * *
“ในทีส่ ดุ ก็ถงึ เวลาได้รบั แผ่นจารึก, อูรมิ และทูมมิม, และแผ่นทับทรวง. ในวันที่ยสี่ ิบ
สอง เดือนกันยายน, หนึ่ ง พัน แปดร้อยยีส่ ิบ เจ็ด, โดยไปยัง ที่ ซงึ่ มี สิ่งของเหล่า นั ้น ฝัง
อยู่ตามปรกติเมือ่ ครบก�ำหนดอีกหนึ่ งปี , ผู้ส่งสารจากสวรรค์องค์เดียวกันนั ้นก็มอบสิ่ง
เหล่านั ้นให้ขา้ พเจ้าพร้อมกับภาระผูกพันดังนี ้ : ว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านั ้น;
ว่าหากข้าพเจ้าปล่อยไปโดยประมาท, หรือโดยการละเลยใด ๆ ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าจะ
ถูกตัดขาด; แต่หากข้าพเจ้าจะใช้ความพยายามทัง้ หมดของข้าพเจ้าทีจ่ ะปกปักรักษาไว้,
จนกว่าท่าน, ผูส้ ่งสาร, จะเรียกคืนแล้ว, สิ่งของเหล่านั ้นจะได้รบั การคุม้ ครอง.
“ในไม่ ช้า ข้าพเจ้า ก็ เข้าใจเหตุผลที่ ข้าพเจ้า ได้ รบั ค�ำ สั่ง เข้ม งวดดัง กล่าวให้ รกั ษา
สิ่งของเหล่า นี ้ ให้ ปลอดภัย, และเหตุ ใดผู้ ส่ง สารจึง กล่าวไว้ วา่ เมือ่ ข้าพเจ้า ท�ำ สิ่ง ที่ ทรง
เรียกร้องจากมือ ข้าพเจ้า แล้ว, ท่านจะเรียกคืน. เพราะทันที ที่ คนรู้ วา่ ข้าพเจ้า มี สิ่งของ
เหล่า นี ้, ก็ ถึง กับ เพียรพยายามอย่างที่สุด ที่ จะชิง ไปจากข้าพเจ้า. กุศโลบายทุก อย่าง
ที่ จะสามารถคิดค้นขึน้ มาได้ ก็ น�ำ มาใช้ เพือ่ จุด ประสงค์ นั้น. การข่มเหงกลับ หนั ก มือ
และรุนแรงขึน้ กว่า แต่ กอ่ น, และฝูง ชนเฝ้ าคอยอยู่ ตลอดเวลาที่ จะชิง ไปจากข้าพเจ้า
หากเป็ นไป ได้. แต่ โดยปรีชาญาณของพระผู้ เป็ นเจ้า, สิ่งของเหล่า นี ้ จงึ ยัง คงอยู่ ใน
มือ ข้าพเจ้า โดยปลอดภัย, จนข้าพเจ้า ได้ ใช้ มน
ั ท�ำ สิ่ง ที่ ทรงเรียกร้องจากมือ ข้าพเจ้า
ได้ ส�ำเร็จ. เมือ่ , ผู้ ส่ง สารเรียกคืน, ตามที่ มี การตกลงกันไว้, ข้าพเจ้า จึง ส่ง มอบให้ ทา่ น;
และท่านจึง มี สิ่ง เหล่า นี ้ ไว้ ในความอารักขาของท่านจนถึง วันนี ้, คือ วันที่ สอง เดือน
พฤษภาคม, หนึ่ งพันแปดร้อยสามสิบแปด.”
ส�ำหรับบันทึกโดยครบถ้วน, ให้อา่ น โจเซฟ สมิธ—ประวัต,ิ ในพระคัมภีร์ ไข่มกุ อัน
ล�ำ้ ค่า, และ History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, (ประวัติ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสท
ุ ธิชนยุคสุดท้าย) เล่ม ๑, บทที่ ๑ ถึง ๖.
บันทึกโบราณซึง่ น� ำออกมาจากแผ่นดินดังเสียงของผูค้ นพูดจากภัสมธุล,ี และแปล
ออกเป็ นภาษาปัจจุบน
ั โดยของประทานและเดชานุ ภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้าดังพิสจู น์ ได้
โดยการยืนยันจากสวรรค์, ได้รบั การจัดพิมพ์ออกมาสู่ โลกเป็ นครัง้ แรกในภาษาอังกฤษ
ในปี ค.ศ. ๑๘๓๐ คือ The Book of Mormon.
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ค�ำอธิบายโดยสังเขปเกีย่ วกับ

พระคัมภีรม์ อรมอน
พระคัมภีรม์ อรมอนเป็ นบันทึกศักดิส์ ิทธิข์ องผูค้ นในอเมริกาสมัยโบราณ, และได้รบั การ
จารึกไว้บนแผ่นโลหะ. มีการกล่าวถึงแผ่นโลหะสี่ประเภทในพระคัมภีรน
์ ี้ :
๑. แผ่นจารึกของนี ไฟ, ซึง่ มีอยูส่ องชนิ ด : แผ่นจารึกเล็กและแผ่นจารึกใหญ่. ชนิ ดแรก
ได้รบั การจัดไว้ โดยเฉพาะส�ำหรับเรือ่ งทางวิญญาณและการปฏิบตั ิศาสนกิจและค�ำ
สอนของเหล่าศาสดาพยากรณ์ มากกว่า ในขณะทีช่ นิ ดหลังส่วนใหญ่จะมีเนื ้อหาด้าน
ประวัตศิ าสตร์ทางโลกของผูค้ นที่เกีย่ วข้อง (๑ นี ไฟ ๙:๒–๔). อย่างไรก็ตาม, นั บจาก
สมัยของโมไซยาห์, แผ่นจารึกใหญ่ก็รวมสิ่งที่มีความส�ำคัญทางวิญญาณไว้เป็ นส่วน
ใหญ่ดว้ ย.
๒. แผ่นจารึกของมอรมอน, ซึง่ ประกอบด้วยความย่อจากแผ่นจารึกใหญ่ของนี ไฟโดย
มอรมอน, พร้อมด้วยความคิด เห็นของท่านในหลายๆ ที.่ แผ่นจารึก เหล่า นี ้ มี ความ
ต่อเนื่ องของประวัตศิ าสตร์ โดยมอรมอนและข้อความเพิม่ เติมโดยโมโรไนบุตรของ
ท่านด้วย.
๓. แผ่นจารึกของอีเธอร์, ซึง่ น� ำเสนอประวัตชิ าวเจเร็ด. บันทึกนี ้ โมโรไนเป็ นผูย้ อ่ ความ,
ซึง่ เพิม่ ความคิด เห็นของท่านเองไว้และผนวกบันทึก นี ้ เข้า กับ ประวัตศิ าสตร์ทวั่ ไป
ภายใต้ชอื่ “หนั งสือของอีเธอร์.”
๔. แผ่นจารึกทองเหลือง ซึง่ ผูค้ นของลี ไฮน� ำมาจากเยรูซาเล็มในปี ๖๐๐ ก่อนคริสตกาล.
แผ่นจารึกเหล่านี ้มี “หนั งสือห้าเล่มของโมเสส … และบันทึกของชาวยิวตัง้ แต่ตน
้ ,
… ลงมาถึง การเริม่ ต้น การปกครองของเศเดคี ยาห์, กษั ตริย์ แห่ง ยู ดาห์ ดว้ ย; และ
ค�ำ พยากรณ์ ของศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสท
ุ ธิ”์ (๑ นี ไฟ ๕:๑๑–๑๓). ข้อความที่ ยกมา
จ�ำนวนมากจากแผ่นจารึกเหล่านี ้, ซึง่ อ้างอิสยาห์และศาสดาพยากรณ์ ในพระคัมภีร์
ไบเบิลและนอกพระคัมภีร์ ไบเบิล, มีปรากฏอยู่ ในพระคัมภีรม์ อรมอน.
พระคัมภีร์ มอรมอนประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ สิบ ห้า ส่วนหรือ หมวด, ซึ่ง ทัง้ หมด
นี ้, เรียกกันว่า หนั งสือ, เว้นไว้ แต่ เพียงส่วนเดียว, แต่ละเล่ม ได้ รบั ชือ่ ตามนามผู้ เขียน
หนั งสือ เล่ม นั ้น. ภาคแรก (หนั งสือ หกเล่ม แรก, ซึง่ จบที่ ออมไน) คือ ค�ำ แปลจากแผ่น
จารึกเล็กของนี ไฟ. ระหว่างหนั งสือของออมไนกับโมไซยาห์คอื ส่วนแทรกที่เรียกกันว่า
ถ้อยค�ำของมอรมอน. ส่วนแทรกนี ้เชือ่ มบันทึกทีจ่ ารึกบนแผ่นจารึกเล็กกับการย่อความ
แผ่นจารึกใหญ่ โดยมอรมอน.
ภาคซึง่ ยาวทีส่ ดุ , จากโมไซยาห์ถงึ มอรมอน, บทที่ ๗, คือค�ำแปลการย่อความแผ่น
จารึกใหญ่ของนี ไฟโดยมอรมอน. ภาคสรุป, จากมอรมอน, บทที่ ๘, จนจบเล่ม, จารึกโดย
บุตรของมอรมอน, โมโรไน, ผูซ
้ งึ่ , หลังจากยุตกิ ารบันทึกเกีย่ วกับชีวติ บิดาของท่านแล้ว,
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ได้ทำ� ย่อความบันทึกของชาวเจเร็ด (ซึง่ คือหนั งสือของอีเธอร์) และภายหลังได้เพิม่ ส่วน
ทีเ่ รียกว่าหนั งสือของโมโรไนไว้.
ในหรือ ประมาณปี ค.ศ. ๔๒๑, โมโรไน, ศาสดาพยากรณ์ - นั ก ประวัติศาสตร์ คน
สุดท้ายของชาวนี ไฟ, ได้ผนึ กบันทึกศักดิส์ ิทธิ์นี้และซ่อนไว้กบั พระเจ้า, เพือ่ จะน� ำออก
มาในยุค สุดท้าย, ดัง ที่ ได้ มี การพยากรณ์ ไว้ โดยสุรเสียงของพระผู้ เป็ นเจ้า ผ่านศาสดา
พยากรณ์ สมัยโบราณของพระองค์. ในปี ค.ศ. ๑๘๒๓, โมโรไนผู้เดียวกันนี ้, ในเวลานั ้น
เป็ นรูป กายที่ ฟื้น คืนชีวติ แล้ว, ได้ มาเยือนศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ และต่อ มาได้
มอบแผ่นจารึกซึง่ มีอกั ขระให้ทา่ น.
เกี่ยวกับ การจัด พิมพ์ ฉบับ นี ้ : ข้อ ผิด พลาดเล็ก น้ อยบางอย่างในเนื ้ อ ความได้
ตกทอดกัน มาจากการจัด พิมพ์ ครัง้ ก่อน ๆ ของพระคัมภีร์ มอรมอนในภาษาอังกฤษ.
การจัด พิมพ์ ฉบับ นี ้ มี การแก้ ไขซึ่ง ดู เหมือนเหมาะสมต่อ การท�ำให้ เนื ้อ ความอยู่ ใน
ความสอดคล้องกับ ต้นฉบับ ก่อนการจัด พิมพ์ และฉบับ ที่ จดั พิมพ์ ยคุ ต้น ๆ ซึง่ ศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธเป็ นผูต้ รวจแก้ตน
้ ฉบับ.
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พระคัมภีรม์ อรมอน
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หนั งสือของอีนัส .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ๑๘๓
หนั งสือของเจรอม . . . . . . . . . . . . . . ๑๘๖
หนั งสือของออมไน . . . . . . . . . . . . . . ๑๘๘
ถ้อยค�ำของมอรมอน . . . . . . . . . . . . . . ๑๙๒
หนั งสือของโมไซยาห์ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .๑๙๕
หนั งสือของแอลมา .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ๒๗๘
หนั งสือของฮีลามัน .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ๔๙๔
นี ไฟฉบับทีส่ าม . . . . . . . . . . . . . . . ๕๔๕
นี ไฟฉบับทีส่ ี่ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .๖๒๐
หนั งสือของมอรมอน .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ๖๒๕
หนั งสือของอีเธอร์  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ๖๔๙
หนั งสือของโมโรไน . . . . . . . . . . . . . . ๖๘๙

่ นึ่ ง
หนั งสือของนี ไฟฉบับทีห
การปกครองและการปฏิบัตศิ าสนกิจของท่าน

เรือ่ งราวของลี ไฮและซาไรยาห์ภรรยาของท่าน, และบุตรสีค่ นของท่าน, ซึง่ มีนามว่า, (เริม่
ตัง้ แต่คนโต) เลมัน, เลมิวเอล, แซม, และนี ไฟ. พระเจ้าทรงเตือนลี ไฮให้ออกจากแผ่น
ดินเยรูซาเล็ม, เพราะท่านพยากรณ์ ตอ่ ผู้คนเกี่ยวกับความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา
และพวกเขาหมายมัน
่ จะท�ำลายชีวติ ท่าน. ท่านเดินทางสามวันเข้าไปในแดนทุรกันดาร
กับครอบครัวของท่าน. นี ไฟพาพี่ ๆ ของท่านกลับไปแผ่นดินเยรูซาเล็มเพื่อตามเอา
บันทึกของชาวยิว. เรือ่ งราวเกีย่ วกับความทุกขเวทนาของพวกเขา. พวกเขาได้ธดิ าของ
อิ ชมาเอลเป็ นภรรยา. พวกเขาพาครอบครัว ของพวกเขาออกไป ในแดนทุรกันดาร.
ความทุกขเวทนาและความทุกข์ ของพวกเขาในแดนทุรกันดาร. เส้นทางที่ พวกเขา
ไป. พวกเขามาถึงผืนน� ้ำอันกว้างใหญ่. พี่ ๆ ของนี ไฟกบฏต่อท่าน. ท่านท�ำให้พวกเขา
่ ั่ นว่าอุดมมัง่ คัง่ . พวกเขาข้ามผืนน� ้ำอันกว้าง
จ�ำนน, และต่อเรือล�ำหนึ่ ง. พวกเขาเรียกทีน
ใหญ่ ไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้, และอื่น ๆ. ทัง้ นี ้เป็ นไปตามเรือ่ งราวของนี ไฟ; หรืออีกนั ย
หนึ่ ง, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เขียนบันทึกนี ้.
บทที่ ๑
นี ไฟเริ่มบันทึกเกีย่ วกับผู้คนของท่าน—
ลี ไฮเห็น เสาเพลิง ต้นหนึ่ ง ในนิ มิต และ
อ่านจากหนั งสือแห่งค�ำพยากรณ์ —ท่าน
สรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ท�ำนายการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์, และพยากรณ์ ความ
พินาศ ของ เยรูซาเล็ม— ท่าน ถูก ชาว ยิว
ข่มเหง. ประมาณ ๖๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล.

ข้

าพเจ้า, นี ไฟก, โดยที่ เกิด จากบิดา
มารดาขผูป้ ระเสริฐค, ฉะนั ้นข้าพเจ้า
ได้รบั การสอนงมาบ้างในสิ่งเรียนรูท
้ งั ้ หมด
ของบิดาข้าพเจ้า; และโดยที่ เห็น ความ
[๑ นี ไฟ]
๑ ๑ ก คมพ. นี ไฟ, บุตรของลี ไฮ.
		ข คพ. ๖๘:๒๕, ๒๘.
คมพ. บิดามารดา.
		ค สภษ. ๒๒:๑.
		ง อีนัส ๑:๑;

ทุกข์จหลายอย่างในวันเวลาของข้าพเจ้า,
กระนั ้ น ก็ ตาม, โดย เป็ นที่ โปรดปราน
มากของพระเจ้า ในวัน เวลาทัง้ หมดของ
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, โดยที่มีความรู้อัน
แน่ ชดั ถึงพระคุณความดีและความลีล้ บั ฉ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงท�ำ
บันทึกชเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องข้าพเจ้าใน
วันเวลาของข้าพเจ้า.
๒ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า ท�ำ บันทึก ใน
ภาษา กของ บิ ด า ข้ า พเจ้ า , ซึ่ ง ประกอบ
ด้วยสิ่ง เรียนรู้ ของชาวยิว และภาษาของ
ชาวอียิปต์.
๓ และข้าพเจ้ารู้ว่าบันทึกที่ข้าพเจ้าท�ำ
เป็ นเรือ่ งจริงก; และข้าพเจ้าท�ำบันทึกด้วย

โมไซยาห์ ๑:๒–๓.

คมพ. สอน, ผูส้ อน.
		จ คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
		ฉ คมพ. ความลีล้ บั ของพระ

ผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ช คมพ. พระคัมภีร.์

๒ ก โมไซยาห์ ๑:๒–๔;
มอร. ๙:๓๒–๓๓.
๓ ก ๑ นี . ๑๔:๓๐;
โมไซยาห์ ๑:๖;
อีเธอร์ ๕:๑–๓;
คพ. ๑๗:๖.

๑ นี ไฟ ๑:๔–๑๓
มือ ข้าพเจ้า เอง; และข้าพเจ้า ท�ำ บันทึก
ตามความรู้ของข้าพเจ้า.
๔ เพราะเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในระยะ
เริม่ ต้นปี แรกก ของการปกครองของเศเดคียาห์ข, กษั ตริย์แห่งยูดาห์, (ลี ไฮ, บิดาของ
ข้าพเจ้า, โดยอยู่ ที่ เยรูซาเล็มคตลอดวัน
เวลาของท่าน); และในปี เดียวกันนั ้น มี
ศาสดาพยากรณ์ งหลายท่าน, มาพยากรณ์
ต่อผู้คนว่าพวกเขาต้องกลับใจ, มิฉะนั ้น
มหานครเยรูซาเล็มจต้องถูกท�ำลาย.
้ คือ
๕ ดัง นั ้น เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ลี ไฮ , บิดาข้าพเจ้า, ขณะที่ ท่านออกไป
สวด อ้อนวอน ถึง พระเจ้า, แท้จริง แล้ว,
แม้ ด้วย สุ ดจิต ใจขของ ท่าน, เพื่อ ผู้คน
ของท่าน.
้ ขณะที่
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ท่านสวดอ้อนวอนถึงพระเจ้า, มีเสาเพลิงก
มา อยู่ บน ก้อนศิลา ตรง หน้ า ท่าน; และ
ท่านเห็น และได้ยิน มาก; และเพราะสิ่ง
ที่ ท่านเห็น และได้ยินท่านได้ ครั่น คร้าม
และตัวสั่นยิ่งนั ก.
้ คือท่าน
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กลับมาบ้านของท่านเองทีเ่ ยรูซาเล็ม; และ
ท่านล้ม ตัว ลงบนเตียงของท่าน, โดยที่
หมด ก�ำลังกด้วย พระ วิญญาณ และ สิ่ง ที่
ท่านได้เห็น.
๔ ก คมพ. ล�ำดับเหตุการณ์ —
๕๙๘ ปี กอ่ นคริสตกาล.
		ข ๒ พศด. ๓๖:๑๐;
ยรม. ๕๒:๓–๕;
ออมไน ๑:๑๕.
		ค ๑ พศด. ๙:๓.
		ง ๒ พกษ. ๑๗:๑๓–๑๕;
๒ พศด. ๓๖:๑๕–๑๖;
ยรม. ๗:๒๕–๒๖.
คมพ. ศาสดาพยากรณ์ .
		จ ยรม. ๒๖:๑๘;
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่ มดก�ำลังด้วยพระวิญญาณ
๘ และโดยทีห
ดัง นั ้น, ท่านถูก น� ำ ไป ในนิ มิตก, แม้ จน
ท่าน เห็น ฟ้ า สวรรค์ เปิ ดข, และ ท่านคิด
ว่า ท่านเห็นพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงนั่ ง อยู่ บน
พระราชบัลลังก์ ของพระองค์, ห้อมล้อม
ด้วยหมู่เทพเหลือคณานั บอยู่ ในลักษณะ
ก�ำลัง ร้องเพลงและสรรเสริญ พระผู้ เป็ น
เจ้าของพวกท่าน.
้ คือท่าน
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เห็น พระองค์ หนึ่ ง ลง มา จาก ท่ามกลาง
ฟ้ า สวรรค์, และ ท่าน เห็น ว่า รัศมี กของ
พระองค์ เจิด จ้า กว่า รัศมี ของดวงอาทิตย์
ยามเที่ยงวัน.
๑๐ และ ท่าน เห็น คน อีก สิบ สองกคน
ตามพระองค์ลงมาด้วย, และความสว่าง
ของ พวก ท่ า น ยิ่ ง กว่ า ความ สว่ า ง ของ
ดวงดาวในท้องนภา.
๑๑ และพวกท่านลงมาและออกไปบน
้ พิภพ; และคนแรกมายืนอยู่ตรงหน้ า
พืน
บิดาข้าพเจ้า, และให้หนั งสือกแก่ทา่ นเล่ม
หนึ่ ง, และบอกท่านว่าท่านควรอ่าน.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ขณะที่ ท่านอ่าน, ท่านเปี่ ยมไปด้วยพระ
วิญญาณกของพระเจ้า.
๑๓ และ ท่าน อ่าน, มี ความ ว่า: วิบัติ,
วิบัติ, แก่ เยรูซาเล็ม, เพราะ เรา ได้ เห็น

๒ นี . ๑:๔; ฮีล. ๘:๒๐.
๕ ก คมพ. ลี ไฮ, บิดาของนี ไฟ.
		ข ยากอบ ๕:๑๖.
๖ ก อพย. ๑๓:๒๑;
ฮีล. ๕:๒๔, ๔๓;
คพ. ๒๙:๑๒;
จส—ป ๑:๑๖.
๗ ก ดนล. ๑๐:๘;
๑ นี . ๑๗:๔๗;
โมเสส ๑:๙–๑๐;
จส—ป ๑:๒๐.

๘ ก ๑ นี . ๕:๔.
คมพ. นิ มต
ิ .
		ข อสค. ๑:๑;
กิจการ ๗:๕๕–๕๖;
๑ นี . ๑๑:๑๔;
ฮีล. ๕:๔๕–๔๙;
คพ. ๑๓๗:๑.
๙ ก จส—ป ๑:๑๖–๑๗.
๑๐ ก คมพ. อัครสาวก.
๑๑ ก อสค. ๒:๙.
๑๒ ก คพ. ๖:๑๕.
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ความ น่ า ชิงชังกของ เจ้า ! แท้จริง แล้ว,
และหลายเรือ่ งทีบ่ ดิ าข้าพเจ้าอ่านเกีย่ วกับ
เยรูซาเล็มข—ว่าเยรูซาเล็มจะถูกท�ำลาย,
และผู้อยู่อาศัยในนั ้น; จ�ำนวนมากจะตาย
ด้วยดาบ, และจ�ำนวนมากจะถูกน� ำไปเป็ น
เชลยค ในบาบิ โลน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
บิดาข้าพเจ้าได้อ่านและเห็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
และน่ าอัศจรรย์หลายอย่างแล้ว, ท่านทูล
ข้อความหลายประการต่อพระเจ้า; เช่น:
งานของพระองค์สำ� คัญยิง่ และน่ าอัศจรรย์,
ข้าแต่พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธา
นุ ภาพ ! พระ ราช บัลลังก์ ของ พระองค์
อยู่สูงในฟ้ าสวรรค์, และเดชานุ ภาพของ
พระองค์, และพระคุณความดี, และพระ
เมตตามี อยู่ เหนื อ ผู้ อยู่ อาศัย ทัง้ ปวงของ
แผ่น ดินโลก; และ, เพราะพระองค์ ทรง
เมตตา, พระองค์ จะ ไม่ ทรง ยอม ให้ คน
ที่มาหากพระองค์ต้องพินาศ !
๑๕ และ ใน ลักษณะ นี ้ คือ ถ้อยค�ำ ของ
บิดาข้าพเจ้า ในการสรรเสริญ พระผู้ เป็ น
เจ้าของท่าน; เพราะจิตวิญญาณของท่าน
ชื่นชมยินดี, และใจทัง้ ดวงของท่านอิ่ม
่ า่ นได้เห็น, แท้จริงแล้ว,
เอิบ, เพราะสิ่งทีท
ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงต่อท่าน.
๑๖ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, นี ไฟ, มิ ได้ทำ� เรือ่ ง
ราวครบถ้วนเกี่ยวกับ สิ่ง ซึ่ง บิดาข้าพเจ้า
เขียนไว้, เพราะท่านเขียนไว้ หลายเรื่อง
๑๓ ก ๒ พกษ. ๒๔:๑๘–๒๐;
๒ พศด. ๓๖:๑๔.
		ข ๒ พกษ. ๒๓:๒๗; ๒๔:๒;
ยรม. ๑๓:๑๓–๑๔;
๒ นี . ๑:๔.
		ค ๒ พกษ. ๒๐:๑๗–๑๘;
๒ นี . ๒๕:๑๐;
ออมไน ๑:๑๕.

๑ นี ไฟ ๑:๑๔–๑๙
ซึง่ ท่านเห็นในนิ มติ และในความฝัน; และ
ท่านเขียนไว้หลายเรื่องที่ท่านพยากรณ์ ก
และพูดกับลูก ๆ ของท่านด้วย, ซึง่ ข้าพเจ้า
จะไม่ท�ำเรื่องราวไว้ครบถ้วน.
๑๗ แต่ ข้าพเจ้า จะท�ำ เรื่องราวเกี่ยวกับ
การ ปฏิบัติ ของ ข้าพเจ้า ในวัน เวลา ของ
ข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าท�ำความย่อกจาก
บันทึกขของบิดาข้าพเจ้า, บนแผ่น จารึก
ซึ่ง ข้าพเจ้า ท�ำ ด้วยมือ ของข้าพเจ้า เอง;
ดัง นั ้น, หลัง จากข้าพเจ้า ย่อ บันทึก ของ
บิดาข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า จึง จะท�ำ เรื่อง
ราวเกี่ยวกับชีวิตข้าพเจ้าเอง.
๑๘ ฉะนั ้น, ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ทา่ น
ทราบ, ว่า หลัง จากพระเจ้า ได้ ทรงแสดง
สิ่งที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างต่อลี ไฮ, บิดา
ข้ า พเจ้ า , แท้ จ ริง แล้ ว , เกี่ย ว กั บ ความ
พินาศกของเยรูซาเล็ม, ดูเถิดท่านออกไป
ในบรรดาผู้คน, และเริ่ม พยากรณ์ ขและ
ประกาศต่อ พวกเขาเกี่ยวกับ เรื่องที่ ท่าน
ทัง้ เห็นและได้ยิน.
้ คือชาว
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ยิว ล้อ เลียน ท่านเพราะเรื่องที่ ท่านเป็ น
พยานเกี่ยวกับพวกเขา; เพราะท่านเป็ น
พยานโดยแท้ถงึ ความชั่วร้ายของพวกเขา
และความน่ าชิงชังของพวกเขา; และท่าน
เป็ นพยานว่า เรื่องที่ ท่านเห็น และได้ยิน,
และเรื่องที่ท่านอ่านจากหนั งสือเล่มนั ้น
ด้วย, แสดงให้ปรากฏอย่างแจ้งชัดถึงการ

๑๔ ก แอลมา ๕:๓๓–๓๖;
๓ นี . ๙:๑๔.
๑๖ ก ๑ นี . ๗:๑.
๑๗ ก ๑ นี . ๙:๒–๕.
		ข ๑ นี . ๖:๑–๓; ๑๙:๑–๖;
๒ นี . ๕:๒๙–๓๓;
คพ. ๑๐:๓๘–๔๖.
๑๘ ก ๒ นี . ๒๕:๙–๑๐;

คพ. ๕:๒๐.
		ข คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
๑๙ ก ๒ พศด. ๓๖:๑๕–๑๖;
ยรม. ๒๕:๔;
๑ นี . ๒:๑๓; ๗:๑๔.

๑ นี ไฟ ๑:๒๐–๒:๖
เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ข, และการไถ่
ของโลกด้วย.
๒๐ และ เมื่อ ชาว ยิว ได้ยิน เรื่อง เหล่า
นี ้ พวก เขา โกรธ ท่าน; แท้จริง แล้ว, แม้
เหมื อ น กั บ ศาสดา พยากรณ์ ใน สมั ย
โบราณ, ผู้ท่ีพวกเขาขับไล่ก, และขว้างปา
ด้วยหิน, และสังหาร; และพวกเขาหมาย
มั่นจะเอาชีวิตท่านด้วย, เพื่อพวกเขาจะ
เอาชีวิต นั ้น ไปเสีย. แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า,
นี ไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตาขอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยูเ่ หนื อคนทัง้
่ ระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธา
ปวงทีพ
ของพวกเขา, เพือ่ ท�ำให้พวกเขาแข็งแกร่ง
แม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย.
บทที่ ๒
ลี ไฮ น� ำ ครอบครั ว ท่ า น ไป ใน แดน
ทุรกันดารใกล้ทะเลแดง—พวกเขาละทิง้
ทรัพย์ สมบัติ ของ พวก เขา— ลี ไฮ ถวาย
เครือ่ งพลี บูชาต่อ พระเจ้า และสอนบุตร
ของ ท่านให้ รักษา พระ บัญญัติ— เล มัน
กับเลมิวเอลพร�่ำบ่นบิดาของพวกเขา—
นี ไฟเชือ่ ฟังและสวดอ้อนวอนในศรัทธา;
พระเจ้า รับสั่ง แก่ ท่าน, และ ท่านได้ รับ
เลือก ให้ ปกครอง เหนื อ พวก พี่ ชาย ของ
ท่าน. ประมาณ ๖๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๑๙ข คมพ. พระเมสสิยาห์.
๒๐ ก ฮีล. ๑๓:๒๔–๒๖.
		ข แอลมา ๓๔:๓๘;
คพ. ๔๖:๑๕.
คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
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พระเจ้า รับสั่ง แก่ บิดา ข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, แม้ ในความฝัน, และตรัสแก่ท่าน:
เจ้าเป็ นสุขแล้วลี ไฮ, เพราะสิ่งที่เจ้าท�ำไว้;
และเพราะเจ้าซือ่ สัตย์และประกาศต่อคน
พวกนี ้ถงึ เรือ่ งทีเ่ ราบัญชาเจ้า, ดูเถิด, พวก
เขาหมายมั่นจะเอาชีวิตกเจ้า.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
พระเจ้า ทรงบัญชา บิดาข้าพเจ้า, แม้ ใน
ความฝันข, ว่าท่านควรพาคครอบครัวของ
ท่านออกไปในแดนทุรกันดาร.
้ คือท่าน
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
เชื่อ ฟัง พระวจนะของพระเจ้า, ดัง นั ้น
ท่านจึงท�ำดังที่พระเจ้าทรงบัญชาท่าน.
้ คือท่าน
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ออกไป ในแดนทุรกันดาร. และท่านทิง้
บ้านท่าน, และแผ่น ดิน แห่ง มรดกของ
ท่าน, และ ทอง ของ ท่าน, และ เงิน ของ
ท่าน, และของมีคา่ ของท่าน, และมิ ได้เอา
สิ่งใดไปกับท่านเลย, นอกจากครอบครัว
ท่าน, และสัมภาระ, และกระโจม, และ
ออกไปก ในแดนทุรกันดาร.
๕ และท่านลงมาถึงชายแดนใกล้ฝั่งของ
ทะเลแดงก; และ ท่าน เดิน ทางใน แดน
ทุรกันดารในชายแดนซึง่ อยู่ ใกล้ทะเลแดง
เข้ า ไป อี ก ; และ ท่ า น เดิ น ทางใน แดน
ทุรกันดารกับครอบครัวท่าน, ซึง่ ประกอบ
ด้วยซาไรยาห์, มารดาข้าพเจ้า, และพีช่ าย
ข้าพเจ้า, คือเลมันข, เลมิวเอล, และแซม.
้ คือ เมื่อ
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๑ ก ๑ นี . ๗:๑๔.
๒ ก ๑ นี . ๕:๘; ๑๗:๔๔.
		ข คมพ. ฝัน (ความ).
		ค ปฐก. ๑๒:๑;
๒ นี . ๑๐:๒๐;
อีเธอร์ ๑:๔๒;
๒

อับรา. ๒:๓.
๓ ก คมพ. เชือ่ ฟัง (การ), เชือ่
ฟัง (คนที)่ .
๔ ก ๑ นี . ๑๐:๔; ๑๙:๘.
๕ ก ๑ นี . ๑๖:๑๔; คพ. ๑๗:๑.
		ข คมพ. เลมัน.
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ท่านเดินทางได้สามวันในแดนทุรกันดาร,
ท่านตัง้ กระโจมของท่านในหุบเขาก ใกล้
ฝั่ งแม่น�้ำที่มีสายน� ้ำ.
้ คือท่าน
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ข
สร้าง แท่น บูชา จาก หิน , และ ประกอบ
พิธี ถวาย เครื่อง บูชา แด่ พระเจ้า, และ
น้ อ ม ขอบพระทั ยคพระเจ้ า พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเรา.
้ คือท่าน
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เรียกชื่อ ของแม่น�้ำ นั ้น, เลมัน, และมัน
ไหล ลง สู่ ทะเลแดง; และ หุบเขา อยู่ ใน
ชายแดนใกล้ปากแม่น�้ำสายนั ้น.
๙ และเมื่อ บิดาข้าพเจ้า เห็นว่า สายน� ้ ำ
ในแม่น�้ำไหลลงสู่แหล่งน� ้ำของทะเลแดง,
ท่านพูดกับเลมัน, มีความว่า: โอ้ขอให้ลูก
จงเป็ นเหมือนแม่น�้ำนี ้, ซึ่งไหลไปสู่แหล่ง
แห่งความชอบธรรมทัง้ มวลตลอดเวลา!
๑๐ และท่านพูดกับเลมิวเอลด้วย: โอ้ขอ
ให้ลูกจงเป็ นเหมือนหุบเขานี ้, มั่นคงและ
แน่ วแน่ , และไม่หวัน
่ ไหวในการรักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า !
๑๑ บัดนี ้ ท่านพูด เช่นนี ้ เพราะความดือ้
รัน้ ของเลมัน กับ เลมิว เอล; เพราะดูเถิด
พวกเขาพร�ำ่ บ่นก ในหลายสิ่งต่อต้านบิดาข
ของ พวก เขา, เพราะ ท่าน เป็ น คนช่าง
เห็นนิ มิตค, และได้ พาพวกเขาออกจาก
แผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม, ทิง้ แผ่นดินแห่ง
มรดก ของ พวก เขา, และ ทอง ของ พวก

๑ นี ไฟ ๒:๗–๑๖
เขา, และเงินของพวกเขา, และของมีค่า
ของพวกเขา, เพื่อตายในแดนทุรกันดาร.
และการนี ้พวกเขากล่าว ท่านท�ำไปเพราะ
จินตนาการอันโง่เขลาของใจท่าน.
๑๒ และดังนั ้นเลมันกับเลมิวเอล, โดยที่
เป็ นพี,่ พร�ำ่ บ่นต่อต้านบิดาพวกเขา. และ
พวกเขาพร�ำ่ บ่น เพราะพวกเขาหารูก้ ไม่
ถึงการกระท�ำของพระผู้เป็ นเจ้าองค์นั้น
ผู้ทรงสร้างพวกเขา.
๑๓ ทัง้ พวก เขา ไม่ เชื่อ ว่า เยรูซาเล็ม,
มหานคร นั ้น, จะ ถูก ท�ำลายก ได้ ตาม ค�ำ
ของศาสดาพยากรณ์ . และพวกเขาเป็ น
เหมือนชาวยิวผู้อยู่ที่เยรูซาเล็ม, ผู้หมาย
มั่นจะเอาชีวิตบิดาข้าพเจ้า.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือบิดา
ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาในหุบเขาของเล
มิวเอล, ด้วยพลังก, โดยทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยพระ
วิญญาณ, จนร่างพวกเขาสั่นขอยู่ต่อหน้ า
ท่าน. และท่านท�ำให้ พวกเขาจ�ำนน, จน
พวกเขาไม่กล้าเอ่ยวาจาต่อต้านท่าน; ดัง
่ า่ นสั่งพวกเขา.
นั ้น, พวกเขาจึงท�ำตามทีท
๑๕ และ บิ ด า ข้ า พเจ้ า พ� ำ นั ก อยู่ ใน
กระโจม.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่ อายุ น้ อย ยิ่ง นั ก,
กระนั ้ น ก็ตาม โดยที่ มี ร่างกาย สู ง ใหญ่,
และมีความปรารถนามากด้วยทีจ่ ะรูค้ วาม
ลีล้ ับกของพระผู้เป็ นเจ้า, ดังนั ้น, ข้าพเจ้า

(การ, น้ อม), ความ
๖ ก ๑ นี . ๙:๑.
ขอบคุณ.
๗ ก ปฐก. ๑๒:๗–๘;
๑๑ ก ๑ นี . ๑๗:๑๗.
อพย. ๒๔:๔; อับรา. ๒:๑๗.
		ข อพย. ๒๐:๒๕;
คมพ. พร�ำ่ บ่น.
		ข สภษ. ๒๐:๒๐.
ฉธบ. ๒๗:๕–๖.
		ค คมพ. ขอบพระทัย,
		ค ๑ นี . ๕:๒–๔.
ขอบพระทัยพระเจ้า
๑๒ ก โมเสส ๔:๖.

๑๓ ก ยรม. ๑๓:๑๔;
๑ นี . ๑:๑๓.
๑๔ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ข ๑ นี . ๑๗:๔๕.
๑๖ ก คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.

๑ นี ไฟ ๒:๑๗–๒๔
ร้องทูลพระเจ้า; และดูเถิดพระองค์เสด็จ
เยือนขข้าพเจ้า, และทรงท�ำให้ ใจข้าพเจ้า
อ่อนลงคจนข้าพเจ้าเชื่องค�ำทัง้ ปวงซึ่งพูด
โดยบิดาจข้าพเจ้า; ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า มิ ได้
กบฏต่อต้านท่านเหมือนดังพี่ ๆ ข้าพเจ้า.
๑๗ และข้าพเจ้าพูดกับแซม, โดยท�ำให้
เขารู้เรื่องที่ พระเจ้า ทรงแสดงให้ ปรากฏ
ต่อ ข้าพเจ้า โดย พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือเขาเชื่อค�ำข้าพเจ้า.
ขึน
๑๘ แต่, ดูเถิด, เลมันกับเลมิวเอลหาสดับ
ฟังค�ำ ข้าพเจ้า ไม่; และโดยที่ โศกเศร้าก
เพราะความแข็ง กระด้างของใจพวกเขา
ข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าเพื่อพวกเขา.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้ารับสั่งแก่ข้าพเจ้า, มีความว่า: เจ้า
เป็ นสุข แล้ว, นี ไฟ, เพราะ ศรัทธากของ
เจ้า, เพราะเจ้าแสวงหาเราอย่างขยันหมัน
่
เพียร, ด้วยความนอบน้ อมแห่งใจ.
๒๐ และตราบเท่าที่เจ้าจะรักษาบัญญัติ
ของเรา, เจ้าจะรุง่ เรืองก, และเราจะพาเจ้า
ไปยังแผ่นดินแห่งค�ำสัญญาข; แท้จริงแล้ว,
แม้ แผ่น ดิน ที่ เรา เตรียม ไว้ ส�ำหรับ เจ้า;
แท้จริงแล้ว, แผ่นดินซึ่งเลิศเลอกว่าผืน
แผ่นดินอื่นทัง้ ปวง.
๒๑ และตราบเท่าที่พี่ ๆ ของเจ้าจะกบฏ
๑๖ข สดด. ๘:๔;
แอลมา ๑๗:๑๐;
คพ. ๕:๑๖.
คมพ. เปิ ดเผย (การ).
		ค ๑ พกษ. ๑๘:๓๗;
แอลมา ๕:๗.
		ง ๑ นี . ๑๑:๕.
		จ คมพ. บิดา, ซึง่ เป็ น
มนุ ษย์;
ศาสดาพยากรณ์ .
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ต่อต้านเจ้า, พวกเขาจะถูกตัดขาดกจากที่
ประทับของพระเจ้า.
๒๒ และตราบเท่าที่เจ้าจะรักษาบัญญัติ
ของเรา, เราจะท�ำให้ เจ้า เป็ นผู้ ปกครองก
และผู้สอนเหนื อพี่ ๆ ของเจ้า.
๒๓ เพราะดูเถิด, ในวันนั ้นที่ พวกเขา
จะกบฏต่อต้านเรา, เราจะสาปแช่งกพวก
เขาแม้ ด้วยการสาปแช่ง อัน สาหัส, และ
พวกเขาจะไม่มีพลังเหนื อพงศ์พันธุ์ของ
เจ้า เว้น แต่ พงศ์ พันธุ์ ของเจ้า จะกบฏต่อ
ต้านเราด้วย.
๒๔ และหากเป็ นไปว่า พงศ์ พันธุ์ ของ
เจ้า กบฏต่อ ต้านเรา, พวกเขาจะเป็ นแส้
หวดกแก่ พงศ์ พันธุ์ ของเจ้า, เพื่อ กระตุ้น
พวกเขาให้รือ้ ฟื ้ นขวิถีที่พึงจดจ�ำ.
บทที่ ๓
บุตรของลี ไฮกลับไปยังเยรูซาเล็มเพือ่ เอา
แผ่น จารึก ทองเหลือง—เลบัน ปฏิเสธที่
จะมอบแผ่นจารึกให้—นี ไฟ กระตุ้นและ
ให้ ก�ำลัง ใจพี่ชายของท่าน—เลบันขโมย
ทรัพย์สมบัตขิ องพวกเขาและพยายามจะ
สังหารพวกเขา—เลมันกับเลมิวเอลตีนีไฟกับแซมและถูกเทพติเตียน. ประมาณ
๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.

๑๘ ก แอลมา ๓๑:๒๔;
๒๑ ก ๒ นี . ๕:๒๐–๒๔;
แอลมา ๙:๑๓–๑๕; ๓๘:๑.
๓ นี . ๗:๑๖.
๑๙ ก ๑ นี . ๗:๑๒; ๑๕:๑๑.
๒๒ ก ปฐก. ๓๗:๘–๑๑;
๒๐ ก ยชว. ๑:๗;
๑ นี . ๓:๒๙.
๑ นี . ๔:๑๔;
๒๓ ก ฉธบ. ๑๑:๒๘;
โมไซยาห์ ๑:๗.
๑ นี . ๑๒:๒๒–๒๓;
คพ. ๔๑:๑.
		ข ฉธบ. ๓๓:๑๓–๑๖;
๑ นี . ๕:๕; ๗:๑๓;
๒๔ ก ยชว. ๒๓:๑๓;
โมเสส ๗:๑๗–๑๘.
วนฉ. ๒:๒๒–๒๓.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้. 		ข ๒ นี . ๕:๒๕.
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้ คือข้าพเจ้า,
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นี ไฟ, กลับจากการพูดกับพระเจ้า, มายัง
กระโจมของบิดาข้าพเจ้า.
้ คือท่าน
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พูด กับ ข้าพเจ้า, มี ความว่า: ดูเถิด พ่อ ได้
นิ มิต ฝันก, ซึ่ง ในนั ้น พระเจ้า ทรงบัญชา
พ่อว่าลูกและพี่ ๆ ของลูกจะต้องกลับไป
เยรูซาเล็ม.
๓ เพราะดูเถิด, เลบันมีบันทึกของชาว
ยิวและล�ำดับการสืบเชือ้ สายกบรรพชนของ
พ่อ ด้วย, และบันทึก ที่ จารึก ไว้ บนแผ่น
จารึกทองเหลือง.
๔ ดัง นั ้น, พระเจ้า ทรงบัญชาพ่อ ว่า ลูก
และพี่ ๆ ต้องไปบ้านของเลบัน, และหา
บันทึก, และน� ำ บันทึก ลงมาที่ นี่ ในแดน
ทุรกันดาร.
๕ และบัดนี ้, ดูเถิดพี่ ๆ ของลูกพร�ำ่ บ่น,
โดยกล่าวว่ามันเป็ นสิ่งยากที่พ่อเรียกร้อง
จากพวกเขา; แต่ดูเถิดพ่อไม่ ได้เรียกร้อง
สิ่ง นี ้ จากพวกเขา, แต่ นี่ คือ พระบัญชา
ของพระเจ้า.
๖ ฉะนั ้นจงไปเถิด, ลูกของพ่อ, และลูก
จะเป็ นที่ โปรดปรานของพระเจ้า, เพราะ
ลูกไม่ ได้พร�่ำบ่นก.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าว แก่ บิดา ข้าพเจ้า:
ข้าพเจ้า จะไปกและท�ำ สิ่ง ที่ พระเจ้า ทรง
บัญชา, เพราะข้าพเจ้ารูว้ า่ พระเจ้าไม่ทรง
ให้บัญญัติขแก่ลูกหลานมนุ ษย์, นอกจาก
๓

๒ ก คมพ. ฝัน (ความ).
๓ ก ๑ นี . ๕:๑๔.
๖ ก คมพ. สนั บสนุ นผูน
้ �ำ
ศาสนจักร (การ).
๗ ก ๑ ซมอ. ๑๗:๓๒;
๑ พกษ. ๑๗:๑๑–๑๕.

๑ นี ไฟ ๓:๑–๑๓
พระองค์จะทรงเตรียมทางค ไว้ ให้พวกเขา
เพือ่ พวกเขาจะท�ำส�ำเร็จในสิ่งซึง่ พระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา.
้ คือเมื่อ
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
บิดาข้าพเจ้าได้ยินค�ำเหล่านี ท่านดี ใจยิ่ง
นั ก, เพราะท่านรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับพรจาก
พระเจ้าแล้ว.
๙ และ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, และ พี่ ๆ ของ
ข้าพเจ้าออกเดินทางไปในแดนทุรกันดาร,
้ ไปยัง
พร้อมด้วยกระโจมของเรา, เพื่อขึน
แผ่นดินเยรูซาเล็ม.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
้
เมือเราขึนมาถึงแผ่นดินเยรูซาเล็มแล้ว,
ข้าพเจ้าและพี่ ๆ ของข้าพเจ้าได้ปรึกษา
กัน.
๑๑ และเราโยนเบีย้ เสี่ยงทายก—คนใด
ในพวกเราจะเข้าไป ในบ้า นของเลบัน.
้ คือ เบีย้ ตก
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อยู่ที่เลมัน; และเลมันเข้าไปในบ้านของ
เลบัน, และเขาพู ดกับเลบันขณะเลบัน
นั่ งอยู่ ในบ้านตน.
๑๒ และเขาขอบันทึกซึง่ จารึกไว้บนแผ่น
จารึก ทองเหลือง, ซึ่ง มี ล�ำดับ การสืบ เชือ้
สายกของบิดาข้าพเจ้าจากเลบัน.
๑๓ และ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือเลบันโกรธ, และจับเลมันโยนออก
ขึน
ไปพ้นหน้ าเขา; และเขาไม่ยอมให้เขาได้
บันทึก. ดังนั ้น, เขากล่าวแก่เลมัน: ดูเถิด
เจ้าเป็ นขโมย, และเราจะสังหารเจ้า.

คมพ. ศรัทธา, เชือ่

(ความ); เชือ่ ฟัง (การ),
เชือ่ ฟัง (คนที)่ .
		ข คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ค ปฐก. ๑๘:๑๔;

ฟป. ๔:๑๓;
๑ นี . ๑๗:๓, ๕๐;
คพ. ๕:๓๔.
๑๑ ก นหม. ๑๐:๓๔;
กิจการ ๑:๒๖.
๑๒ ก ๑ นี . ๓:๓; ๕:๑๔.

๑ นี ไฟ ๓:๑๔–๒๕
๑๔ แต่ เลมันหลบหนี ไปจากเขา, และ
เล่า ถึง สิ่ง ที่ เล บัน กระท�ำ, แก่ เรา. และ
เราเริ่มเศร้าใจยิ่ง, และพี่ ๆ ของข้าพเจ้า
เกือบจะกลับ ไปหาบิดาข้าพเจ้า ในแดน
ทุรกันดาร.
๑๕ แต่ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกเขา
ว่า: พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด, และ
เรา มี ชีวิต อยู่ ฉั นใด, เรา จะ ไม่ ลง ไป หา
บิดา ของ เรา ใน แดนทุรกันดาร ฉั น นั ้ น
จนกว่า เราจะท�ำ ส�ำเร็จ ในสิ่ง ซึ่ง พระเจ้า
ทรงบัญชาเรา.
๑๖ ดัง นั ้น, ให้ เราซื่อสัตย์ ในการรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้า; ฉะนั ้นให้เราลง
ไปยังแผ่นดินมรดกกของบิดาเรา, เพราะ
ดูเถิดท่านทิง้ ทองและเงิน, และของมีค่า
นานั ปการไว้. และทัง้ หมดนี ้ท่านได้ท�ำไป
เพราะพระบัญชาขของพระเจ้า.
๑๗ เพราะ ท่ า น รู้ ว่ า เยรู ซาเล็ ม ต้ อ ง
ถู ก ท� ำ ลาย ก, เพราะ ความ ชั่ ว ร้ า ย ของ
ผู้คน.
๑๘ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ปฏิเสธกค�ำ
ของ ศาสดา พยากรณ์ . ด้วย เหตุนี ้, หาก
บิดาข้าพเจ้าจะอยู่ ในแผ่นดินนั ้นหลังจาก
ท่านได้รบั พระบัญชาข ให้หลบหนี ออกจาก
แผ่นดินนั ้น, ดูเถิด, ท่านจะตายด้วย. ดัง
นั ้น, ท่านจึงจ�ำเป็ นต้องหลบหนี ออกจาก
แผ่นดินนั ้น.
๑๙ และดูเถิด, นี่ เป็ นปรีชาญาณในพระ
ผู้เป็ นเจ้าว่าเราจะได้บันทึกกเหล่านี ้, เพื่อ
๑๖ ก ๑ นี . ๒:๔.
		ข ๑ นี . ๒:๒; ๔:๓๔.
๑๗ ก ๒ พศด. ๓๖:๑๖–๒๐;
ยรม. ๓๙:๑–๙;
๑ นี . ๑:๑๓.
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เราจะปกปักรักษาภาษาแห่ง บรรพบุรุษ
ของเราไว้ ให้ลูกหลานของเรา;
๒๐ และเพื่อ เราจะปกปักรักษากไว้ ให้
พวก เขา ค�ำ ซึ่ง พูด จาก ปาก ของ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้ ปวงด้วย, ซึ่ง มอบ
ไว้ ให้ พวก เขา โดย พระ วิ ญ ญาณ และ
เดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า, นั บ แต่
โลกเริ่มต้น, แม้ลงมาถึงเวลาปัจจุบันนี ้.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือด้วย
การ กล่าว ถ้อย ใน ลักษณะ นี ้ ข้าพเจ้า ได้
ชักชวนพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, เพื่อ พวกเขา
จะ ได้ ซื่อสัตย์ ใน การ รักษา พระ บัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือเรา
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ลงไปยัง แผ่น ดิน มรดกของเรา, และเรา
รวบรวม ทอง ของ เรา, และ เงิน ของ เรา,
และของมีค่ากของเราเข้าด้วยกัน.
๒๓ และหลัง จากที่ เราได้ รวบรวมของ
้ ไปยังบ้าน
เหล่านี ้เข้าด้วยกันแล้ว, เราขึน
ของเลบันอีก.
้ คือเรา
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เข้าไปหาเลบัน, และขอให้เขามอบบันทึก
ซึ่ง จารึก ไว้ บนแผ่นจารึก ทองเหลืองกแก่
เรา, เพื่อการนี ้เราจะให้ทองของเรา, และ
เงินของเรา, และสิ่ง มี ค่า ทัง้ ปวงของเรา
แก่เขา.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่ อ เล บั น เห็ น ทรั พ ย์ สมบั ติ ของ เรา,
และเห็นว่า ทรัพย์ สมบัติ นั้น มากมายยิ่ง,

๑๘ ก คมพ. กบฏ (การ).
		ข ๑ นี . ๑๖:๘.
๑๙ ก ออมไน ๑:๑๗;
โมไซยาห์ ๑:๒–๖.
๒๐ ก คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ

คัมภีรท์ พ
ี่ งึ ปกปักรักษา.
๒๒ ก ๑ นี . ๒:๔.
๒๔ ก ๑ นี . ๓:๓.
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ก

เขาจึง โลภ อยากได้ มัน, จนถึง กับ ว่า เขา
จับ เรา โยน ออก มา, และ ส่ ง คนใช้ ของ
เขา มา สังหาร เรา, เพื่อ เขา จะ ได้ ทรัพย์
สมบัติของเรา.
้ คือเรา
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หนี ไปซึ่ง หน้ า คนใช้ ของเลบัน, และเรา
จ�ำ ต้อง ทิง้ ทรัพย์ สมบัติ ของ เรา ไว้ เบือ้ ง
หลัง, และทรัพย์ สมบัติของเราตกอยู่ ใน
มือของเลบัน.
้ คือเรา
๒๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หลบหนี เข้าไปในแดนทุรกันดาร, และคน
ใช้ของเลบันไล่เราไม่ทน
ั , และเราซ่อนตัว
อยู่ ในซอกหิน.
้ คือเล๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มันโกรธข้าพเจ้า, และบิดาข้าพเจ้าด้วย;
และเลมิวเอลด้วย, เพราะเขาฟังค�ำของ
เลมัน. ดัง นั ้น เลมัน กับ เลมิว เอลพูด ค�ำ
รุนแรงกมากมายต่อเรา, น้ องของพวกเขา,
และพวกเขาตีเราแม้ด้วยไม้.
้ ขณะ
๒๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ทีพวกเขาตีเราด้วยไม้, ดูเถิด, เทพกของ
พระเจ้า มายืน อยู่ ต่อ หน้ า พวกเขา, และ
ท่านกล่าวแก่ พวกเขา, มี ความว่า: เหตุ
ใดพวกท่านจึง ตี น้องด้วยไม้? พวกท่าน
ไม่รู้ หรือ ว่า พระเจ้า ทรงเลือกเขาเป็ นผู้
ปกครองขเหนื อ พวกท่าน, และนี่ เพราะ
ความชั่วช้าสามานย์ของพวกท่าน? ดูเถิด
้ ไป เยรูซาเล็ม อีก, และ
พวก ท่าน จง ขึน
พระเจ้า จะทรงมอบเลบัน ไว้ ในมือ ของ
พวกท่าน.
๒๕ ก คมพ. โลภ.
๒๘ ก ๑ นี . ๑๗:๑๗–๑๘.
๒๙ ก ๑ นี . ๔:๓; ๗:๑๐.
คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.

๑ นี ไฟ ๓:๒๖–๔:๒
๓๐ และหลังจากเทพกกล่าวแก่เราแล้ว,
ท่านก็จากไป.
๓๑ และหลัง จากเทพจากไปแล้ว, เลมันกับเลมิวเอลเริ่มพร�่ำบ่นกอีก, มีความ
ว่า: เป็ นไป ได้ อย่างไร ที่ พระเจ้า จะ ทรง
มอบเลบันไว้ ในมือเรา? ดูเถิด, เขาเป็ นคน
มีก�ำลัง, และเขาสามารถบังคับบัญชาคน
ได้ห้าสิบคน, แท้จริงแล้ว, แม้เขาสังหาร
คนห้าสิบคนได้; แล้วเหตุใดจะไม่สังหาร
เราเล่า?
บทที่ ๔
นี ไฟสังหารเลบันตามพระบัญชาพระเจ้า
จากนั ้นจึงเอาแผ่นจารึกทองเหลืองไว้ ใน
ครอบครองด้วยอุบาย—โซรัมเลือกสมทบ
กับครอบครัวของลี ไฮในแดนทุรกันดาร.
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือข้าพเจ้าพูด
กับพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, มีความว่า: ขอให้เรา
ขึน้ ไปเยรูซาเล็มอีก, และขอให้เราซือ่ สัตย์ก
ใน การ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า;
เพราะดูเถิดพระองค์ทรงอานุ ภาพยิ่งกว่า
คนทัง้ ปวงบนแผ่น ดินโลก, แล้ว เหตุ ใด
จะไม่ทรงอานุ ภาพขยิ่งกว่าเลบันและคน
ห้า สิบ คนของเขา, แท้จริง แล้ว, หรือ แม้
คนนั บหมื่นของเขา?
๒ ฉะนั ้นให้เราขึน้ ไป; ขอให้เราเข้มแข็งก
เหมือนโมเสสข; เพราะท่านพูดกับผืนน� ้ำ

		ข ๑ นี . ๒:๒๒.
๓๐ ก ๑ นี . ๑๖:๓๘.
๓๑ ก คมพ. พร�ำ่ บ่น.
๔ ๑ ก คมพ. กล้าหาญ (ความ);

ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
		ข ๑ นี . ๗:๑๑–๑๒.
๒ ก ฉธบ. ๑๑:๘.
		ข คมพ. โมเสส.

๑ นี ไฟ ๔:๓–๑๓
ของทะเลคแดงจริง ๆ และมันแยกไปทาง
โน้ น และทางนี ้, และบรรพบุรุษ ของเรา
ผ่านมา, ออกจากการเป็ นเชลย, บนแผ่น
ดินแห้ง, และกองทัพของฟาโรห์ ได้ตาม
มาและจมอยู่ ในผืนน� ้ำของทะเลแดง.
๓ บัดนี ้ดูเถิดพี่รู้ว่าเรื่องนี ้จริง; และพี่รู้
ด้วยว่า เทพกกล่าวแก่ พี่ แล้ว; ดัง นั ้นไฉน
้ ไป; พระเจ้า
พี่ จึง สงสัย เล่า? ให้ เรา ขึน
ทรง สามารถ ปลด ปล่อย เรา ได้, แม้ ดัง
บรรพบุรษ
ุ ของเรา, และทรงท�ำลายเลบัน
ได้, แม้ดังชาวอียิปต์.
๔ บัดนี ้ เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ พูด ค�ำ เหล่า นี ้,
พวกเขายัง คงโมโห, และยัง คงพร�่ำ บ่น
อยูต่ อ่ ไป; กระนั ้นก็ตามพวกเขายังได้ตาม
้ มาจนเรามาถึง นอกก�ำแพง
ข้าพเจ้า ขึน
เยรูซาเล็ม.
๕ และ เรา ท�ำ สิ่ ง นี ้ ใน เวลา กลาง คืน;
และข้าพเจ้า ให้ พวกเขาซ่อนตัว อยู่ นอก
ก�ำแพง. และ หลัง จาก พวก เขา ซ่อนตัว
แล้ว, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ก็แอบเข้าไปในเมือง
และมุ่งหน้ าไปยังบ้านของเลบัน.
๖ และ ข้าพเจ้า ได้ รับ การน� ำ โดย พระ
วิญญาณก, โดยหารู้ ล่วงหน้ า ไม่ขถึง สิ่ง ที่
ข้าพเจ้าควรท�ำ.
๗ กระนั ้น ก็ตามข้าพเจ้า ก็ เข้าไป, และ
เมือ่ ข้าพเจ้ามาใกล้บา้ นของเลบันข้าพเจ้า
้
เห็นชายผู้หนึ่ ง, และเขาได้ล้มอยู่บนพืน
ดิน ต่อ หน้ า ข้าพเจ้า, เพราะเขาเมาด้วย
เหล้าองุ่น.
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๘ และเมือ่ ข้าพเจ้ามาถึงเขาข้าพเจ้าพบ
ว่าเขาคือเลบัน.
๙ และข้าพเจ้าเห็นดาบกของเขา, และ
ข้าพเจ้าชักดาบออกจากฝักของมัน, และ
ด้ามของดาบนั ้น เป็ นทองบริสุทธิ์, และ
ฝี มือ ที่ ท�ำ ดาบ นั ้น ประณี ต ยิ่ง นั ก, และ
ข้าพเจ้า เห็นว่า ตัว ดาบท�ำ จากเหล็กกล้า
อันมีค่าที่สุด.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ข้าพเจ้า ถูก พระ วิญญาณ บีบ คัน
้ ให้ ฆ่า
เล บัน; แต่ ข้าพเจ้า กล่าว ในใจ ข้าพเจ้า:
ข้าพเจ้า ไม่ เคย ท�ำให้ คนหลั่ง เลือด สั ก
ครัง้ . และข้าพเจ้า จึง ชะงัก และข้าพเจ้า
ไม่อยากสังหารเขา.
๑๑ และพระวิญญาณตรัส กับ ข้าพเจ้า
อีก: ดูเถิด พระเจ้ากได้ ทรง ปล่อย เขา ให้
อยู่ ในมือ เจ้า. แท้จริง แล้ว, และข้าพเจ้า
รู้ ด้ ว ย ว่ า เขา ได้ หมาย มั่ น จะ เอา ชี วิ ต
ของ ข้ า พเจ้ า เอง; แท้ จ ริ ง แล้ ว , และ
เขา ไม่ ยอม สดั บ ฟัง พระ บั ญ ญั ติ ของ
พระเจ้า; และเขาเอาขทรัพย์ สมบัติ ของ
เราไปด้วย.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพระ
วิญญาณ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีก: จง สังหาร
เขา, เพราะพระเจ้า ทรงปล่อยเขาให้ อยู่
ในมือเจ้าแล้ว;
๑๓ ดูเถิดพระเจ้าทรงสังหารกคนชัว่ ร้ายข
เพื่อ น� ำ มาซึ่ง จุด ประสงค์ อัน ชอบธรรม
ของพระองค์. เป็ นการดี กว่าคที่ คนหนึ่ ง

๒ค อพย. ๑๔:๒๑;
บันดาลใจ.
๑ นี . ๑๗:๒๖;
		ข ฮบ. ๑๑:๘.
โมไซยาห์ ๗:๑๙.
๙ ก ๒ นี . ๕:๑๔;
๓ ก ๑ นี . ๓:๒๙–๓๑; ๗:๑๐.
คพ. ๑๗:๑.
๖ ก คมพ. พระวิญญาณ
๑๐ ก แอลมา ๑๔:๑๑.
บริสท
ุ ธิ;์ ดลใจ (การ), แรง
๑๑ ก ๑ ซมอ. ๑๗:๔๑–๔๙.

		ข ๑ นี . ๓:๒๖.
๑๓ ก ๑ นี . ๑๗:๓๓–๓๘;
คพ. ๙๘:๓๑–๓๒.
		ข คมพ. ชัว่ , ชัว่ ร้าย (ความ).
		ค แอลมา ๓๐:๔๗.
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ตายแทนที่ประชาชาติหนึ่ งจะเสื่อมโทรม
และตายอยู่ ในความไม่เชื่อ.
๑๔ และบัดนี ้, เมือ่ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ได้ยน
ิ
้
ข้อความเหล่านี , ข้าพเจ้าจ�ำพระด�ำรัสของ
พระเจ้าซึ่งพระองค์ ได้รับสั่งแก่ข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดาร, มีความว่า: ตราบเท่า
ทีก่ พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะรักษาบัญญัติขของ
เรา, พวกเขาจะรุ่งเรืองคอยู่ ในแผ่น ดิน
แห่งค�ำสัญญาง.
๑๕ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าคิดด้วยว่า
พวกเขาไม่สามารถรักษาพระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าตามกฎของโมเสส, นอกจากพวก
เขาจะมีกฎ.
๑๖ และข้าพเจ้ารูด้ ้วยว่ากฎกจารึกไว้บน
แผ่นจารึกทองเหลือง.
๑๗ และอนึ่ ง, ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรง
ปล่อยเลบันไว้ ในมือของข้าพเจ้าเพื่อการ
นี ้—เพื่อข้าพเจ้าจะได้บันทึกเหล่านี ้ตาม
พระบัญชาของพระองค์.
๑๘ ฉะนั ้นข้าพเจ้า เชื่อ ฟังสุรเสียงของ
พระวิญญาณ, และจับ เลบันโดยคว้า ผม
บนศีรษะ, และข้าพเจ้าตัดศีรษะของเขา
ด้วยดาบกของเขาเอง.
๑๙ และหลัง จากข้าพเจ้า ตัด ศีรษะเขา
ด้วยดาบของเขาเองแล้ว, ข้าพเจ้า หยิบ
อาภรณ์ ของ เล บัน มา สวม บนร่าง ของ
ข้าพเจ้า เอง; แท้จริง แล้ว, แม้ ทุก ชิน
้ ;
และ ข้าพเจ้า คาด ยุทธภัณฑ์ ของ เขา ไว้
รอบเอวข้าพเจ้า.
๒๐ และหลัง จากข้าพเจ้า กระท�ำ การนี ้
๑๔ ก ออมไน ๑:๖;
โมไซยาห์ ๒:๒๒;
อีเธอร์ ๒:๗–๑๒.
		ข คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.

๑ นี ไฟ ๔:๑๔–๒๗
แล้ว, ข้าพเจ้า ไปยัง คลัง ของเลบัน. และ
ขณะที่ข้าพเจ้าตรงไปยังคลังของเลบัน,
ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็น คนใช้กของเลบัน ผู้
มี กุญแจ คลัง. และ ข้าพเจ้า สั่ง เขา ด้วย
เสียงของเลบัน, ให้ เขาเข้าไป ในคลัง กับ
ข้าพเจ้า.
๒๑ และเขาคิด ว่า ข้าพเจ้า เป็ นเลบัน,
นายของเขา, เพราะเขาเห็นอาภรณ์ และ
ดาบที่คาดรอบเอวข้าพเจ้าด้วย.
๒๒ และ เขา พูด กับ ข้าพเจ้า เกี่ยว กับ
บรรดาผู้ ใหญ่ของชาวยิว, โดยทีเ่ ขารูว้ า่ เลบัน, นายของเขา, ออกไปอยู่กับคนพวกนี ้
ในเวลากลางคืน.
๒๓ และข้าพเจ้าพูดกับเขาประหนึ่ งว่า
เป็ นเลบัน.
๒๔ และ ข้ า พเจ้ า พู ด กั บ เขา ด้ ว ย ว่า
ข้าพเจ้า จะเอาค�ำ จารึก, ซึ่ง อยู่ บนแผ่น
จารึกทองเหลืองก, ไปให้พี่ ๆ ของข้าพเจ้า,
ซึ่งอยู่นอกก�ำแพง.
๒๕ และข้าพเจ้าสั่งเขาให้ตามข้าพเจ้า
ไปด้วย.
๒๖ และเขา, โดยที่คิดว่าข้าพเจ้าก�ำลัง
พูดถึงบรรดาพี่น้องของศาสนจักร, และ
ว่า ข้าพเจ้า เป็ นเลบัน จริง ๆ ซึ่ง ข้าพเจ้า
ได้ สั งหาร เสี ย แล้ว, ดัง นั ้ น เขา จึง ตาม
ข้าพเจ้าไป.
๒๗ และเขาพูด กับ ข้าพเจ้า หลายครัง้
เกี่ยวกับ บรรดาผู้ ใหญ่ ของชาวยิว, ขณะ
ข้าพเจ้า ออกไปหาพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, ซึ่ง
อยู่นอกก�ำแพง.

		ค ๑ นี . ๒:๒๐.
		ง ๑ นี . ๑๗:๑๓–๑๔;
เจคอบ ๒:๑๒.
๑๖ ก คมพ. กฎของโมเสส.
๑๘ ก ๑ ซมอ. ๑๗:๕๑.

๒๐ ก ๒ นี . ๑:๓๐.
๒๔ ก ๑ นี . ๓:๑๒, ๑๙–๒๔;
๕:๑๐–๒๒.

๑ นี ไฟ ๔:๒๘–๓๘
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ เลมัน เห็น ข้าพเจ้า เขาหวาดกลัว ยิ่ง
นั ก, และ เล มิว เอล กับ แซม ด้วย. และ
พวกเขาหนี ไปซึ่ง หน้ า ข้าพเจ้า; เพราะ
พวกเขาคิด ว่า เป็ นเลบัน, และว่า เขาได้
สังหารข้าพเจ้า แล้ว และหมายมั่นจะเอา
ชีวิตของพวกเขาด้วย.
้ คือ
๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเรียกพวกเขา, และพวกเขาได้ยน
ิ
ข้าพเจ้า; ดังนั ้นพวกเขาจึงหยุดหนี ไปต่อ
หน้ าข้าพเจ้า.
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
คนใช้ของเลบันเห็นพี่ ๆ ข้าพเจ้าเขาเริม่
่ , และก�ำลังจะหนีไปซึง่ หน้ าข้าพเจ้า
ตัวสัน
และกลับไปยังนครแห่งเยรูซาเล็ม.
๓๑ และบัดนี ้ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่เป็ น
คนร่างสูง ใหญ่, และโดยที่ ได้ รับ ก�ำลังก
มากจากพระเจ้าด้วย, ฉะนั ้นข้าพเจ้าจับ
คนใช้ ของเลบัน, และรัง้ เขาไว้, เพื่อ เขา
จะไม่หลบหนี .
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าพูดกับเขา, ว่าหากเขาจะสดับฟัง
ค�ำ ข้าพเจ้า, ดัง ที่ พระเจ้า ทรงพระชนม์
อยู่ ฉันใด, และข้าพเจ้า มี ชีวิต อยู่ ฉันใด,
แม้หากเขาจะสดับฟังค�ำของเรา, เราจะ
ไว้ชีวิตเขาฉั นนั ้น.
๓๓ และข้าพเจ้า พูด กับ เขา, แม้ ด้วย
ค�ำ ปฏิญาณก, ว่า เขาไม่ ต้องกลัว; ว่า เขา
จะเป็ นอิสรชนเหมือนเราหากเขาจะลง
ไปในแดนทุรกันดารกับเรา.
๓๑ ก โมไซยาห์ ๙:๑๗;
แอลมา ๕๖:๕๖.
๓๓ ก คมพ. ค�ำปฏิญาณ.
๓๔ ก ๑ นี . ๒:๒; ๓:๑๖.
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๓๔ และข้าพเจ้าพูดกับเขาด้วย, มีความ
ว่า: พระเจ้า ได้ ทรงบัญชาก ให้ เราท�ำ สิ่ง นี ้
โดยแน่ นอน; และเราจะไม่ขยันหมัน
่ เพียร
ในการรักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้าหรือ?
ฉะนั ้น, หากท่านจะลงไปหาบิดาข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดารท่านก็จะอยู่กับเราได้.
้ คือ
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
้ จากค�ำที่ข้าพเจ้าพูด.
โซรัม มีก�ำลังใจขึน
บัดนี ้ โซ รัม คือ ชื่อ ของ คนใช้; และ เขา
สัญญาว่า เขาจะลงไปหาบิดาของเราใน
แดนทุรกันดาร. แท้จริงแล้ว, และเขาให้
ค�ำปฏิญาณแก่เราด้วยว่าเขาจะอยู่กับเรา
นั บจากเวลานั ้นไป.
๓๖ บัดนี ้ เราปรารถนาให้ เขาอยู่ กับ เรา
เพราะเหตุนี้, เพื่อ ชาวยิว จะได้ ไม่รู้เกี่ยว
กับ การหนี ไปของเราในแดนทุรกันดาร,
เกลือกพวกเขาจะไล่ตามเรามาและท�ำลาย
เรา.
๓๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
โซรัมให้คำ� ปฏิญาณกแก่เราแล้ว, ความกลัว
ของเราที่เกี่ยวกับเขาได้หมดไป.
้ คือเรา
๓๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
น� ำ แผ่นจารึก ทองเหลืองและคนใช้ ของ
เลบันมา, และออกไปในแดนทุรกันดาร,
และเดินทางไปยังกระโจมของบิดาเรา.
บทที่ ๕
่ ชมการ
ซาไรยาห์ บ่นว่า ลี ไฮ—ทัง้ สองชืน
กลับคืนมาของบรรดาบุตรชาย—พวกท่าน

๓๕ ก ๑ นี . ๑๖:๗;
๒ นี . ๕:๕–๖.
คมพ. โซรัม, โซรัม (ชาว).
๓๗ ก ยชว. ๙:๑–๒๑;

ปญจ. ๕:๔.

คมพ. ค�ำปฏิญาณ.

๑ นี ไฟ ๕:๑–๙
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ถวาย เครื่อง พลี บูชา— แผ่น จารึก ทอง
เหลืองมี ข้อ เขียนของโมเสสและศาสดา
พยากรณ์ —แผ่นจารึกชีว้ ่าลี ไฮเป็ นผู้สืบ
ตระกูลของโยเซฟ—ลี ไฮพยากรณ์ เกีย่ ว
กับ พงศ์ พันธุ์ ของ ท่าน และ การ ปก ปัก
รักษาแผ่นจารึกไว้. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒
ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คื อ หลั ง
และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
จากเราได้ ลงมาหาบิดาของเราในแดน
ทุรกันดาร แล้ว, ดูเถิด, ท่าน เปี่ ยม ด้วย
ความปี ติยน
ิ ดี, และซาไรยาห์ก, มารดาของ
่ี างโศก
ข้าพเจ้า, ก็ยน
ิ ดียงิ่ นั ก, ด้วยเหตุทน
เศร้าจริง ๆ ก็เพราะเรา.
๒ เพราะ นาง คิด ว่า เรา ตาย เสี ย แล้ว
ใน แดน ทุ ร กั น ดาร; และ นาง ได้ บ่ น
ว่า บิดา ข้าพเจ้า ด้วย, โดย บอก ท่านว่า
ท่าน เป็ นคนช่าง เห็น นิ มิต; มี ความ ว่า:
ดูเถิด ท่านน� ำ เรา ออก มา จาก แผ่น ดิน
แห่ง มรดกของเรา, และบุตรของเราหา
มี ไม่ แล้ว, และพวกเราต้องตายในแดน
ทุรกันดาร.
๓ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะนี ้
มารดาข้าพเจ้าบ่นว่าบิดาข้าพเจ้า.
้ คือบิดา
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ข้าพเจ้าพูดกับนาง, มีความว่า: ข้าพเจ้ารู้
ว่าข้าพเจ้าเป็ นคนช่างเห็นนิ มิตก; เพราะ
หาก ข้าพเจ้า มิ ได้ เห็น เรื่อง ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า ในนิ มิตขแล้ว ข้าพเจ้า จะไม่รู้ จัก
พระคุณ ความดี ของพระผู้ เป็ นเจ้า, แต่
๑ ก คมพ. ซาไรยาห์.
๔ ก ๑ นี . ๒:๑๑.
		ข ๑ นี . ๑:๘–๑๓.
คมพ. นิ มต
ิ .
๕

จะยัง อยู่ ที่ เยรูซาเล็ม, และตายไปกับ พี่
น้ องข้าพเจ้าแล้ว.
๕ แต่ดเู ถิด, ข้าพเจ้าได้แผ่นดินแห่งค�ำ
สัญญาก, ซึ่ง ในสิ่ง นี ้ ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี;
แท้จริง แล้ว, และ ข้าพเจ้า รูข้ ว่า พระเจ้า
จะทรงปลดปล่อยบุตรข้าพเจ้าให้พ้นจาก
มือ เลบัน, และทรงน� ำ พวกเขาลงมาหา
เราในแดนทุรกันดารอีก.
๖ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะนี ้
ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, ปลอบโยนซาไรยาห์,
มารดาข้าพเจ้า, เกี่ยวกับ เรา, ขณะที่ เรา
เดินทางในแดนทุรกันดารขึน้ ไปแผ่นดิน
เยรูซาเล็ม, เพื่อไปเอาบันทึกของชาวยิว.
๗ และเมือ่ เราได้กลับมาถึงกระโจมของ
บิดาข้าพเจ้า, ดูเถิดความปี ตยิ น
ิ ดีของพวก
ท่านเต็มเปี่ ยม, และมารดาข้าพเจ้าได้รบั
การปลอบประโลม.
๘ และ นาง กล่ า ว, มี ความ ว่า : บั ด นี ้
ข้าพเจ้ารูแ้ น่ แก่ ใจว่าพระเจ้าทรงบัญชาก
สามี ข้ า พเจ้ า ให้ หลบ หนี มา ใน แดน
ทุรกันดาร; แท้จริง แล้ว, และ ข้าพเจ้า รู้
แน่ แก่ ใจด้วยว่า พระเจ้าทรงปกป้ องบุตร
ข้าพเจ้า, และทรงปลดปล่อยพวกเขาให้
พ้น จากมือเลบัน, และประทานพลัง ให้
พวกเขาเพื่อโดยการนั ้นพวกเขาสามารถ
ท�ำส�ำเร็จข ในสิ่งซึง่ พระเจ้าทรงบัญชาพวก
เขา. และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะนี ้
นางได้กล่าว.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่ ชมยินดีอย่างยิง่ , และถวายเครือ่ ง
ท่านชืน

๕ ก ๑ นี . ๒:๒๐;
(ความ).
๑๘:๘, ๒๒–๒๓.
๘ ก ๑ นี . ๒:๒.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้. 		ข ๑ นี . ๓:๗.
		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่

๑ นี ไฟ ๕:๑๐–๑๙
พลี บูชากและเครื่องเผาบูชาแด่ พระเจ้า;
และ พวก ท่านน้ อม ขอบพระทัยขพระ ผู้
เป็ นเจ้าแห่งอิสราเอล.
๑๐ และ หลั ง จาก พวก ท่ า น ได้ น้ อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็ นเจ้าแห่งอิสราเอล
แล้ว, ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, จึงเอาบันทึกซึ่ง
จารึก ไว้ บนแผ่น จารึก ทองเหลืองก, และ
ท่านค้นคว้าบันทึกนี ้ตัง้ แต่ต้น.
๑๑ และท่านเห็นว่าบันทึกนี ้ มีหนั งสือก
ห้าเล่มของโมเสส, ซึ่งให้เรือ่ งราวของการ
สร้างของโลก, และของอาดัมกับเอวาด้วย,
ผู้เป็ นบิดามารดาแรกของเรา;
๑๒ และบันทึกกของชาวยิว ตัง้ แต่ ต้น,
แม้ ลงมาถึง การเริ่ม ต้น การปกครองของ
เศเดคียาห์, กษั ตริย์แห่งยูดาห์ด้วย;
๑๓ และ ค� ำ พยากรณ์ ของ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์, ตัง้ แต่ ต้น, แม้ จน
ลงมาถึงการเริม่ ต้นการปกครองของเศเดคียาห์กด้วย; และค�ำพยากรณ์ มากมายด้วย
ซึ่งพูดโดยปากของเยเรมีย์ข.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือลี ไฮ,
บิดาข้าพเจ้า, พบล�ำดับ การสืบ เชือ้ สาย
บรรพบุรุษ ของ ท่านบน แผ่น จารึก ทอง
เหลืองกด้วย; ดัง นั ้นท่านรู้ ว่า ท่านเป็ นผู้
สืบตระกูลของโยเซฟข; แท้จริงแล้ว, แม้
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โยเซฟผู้นั้นซึ่งเป็ นบุตรของยาโคบ , ซึ่ง
ถูกขายง ไปในอียปิ ต์, และเป็ นผู้ ได้รบั การ
ปกปักรักษาจ โดยพระหัตถ์ของพระเจ้า,
เพื่อ ท่านจะได้ ปกปักรักษายาโคบ, บิดา
ท่าน, และครัว เรือนทัง้ ปวงของท่านให้
รอดตายจากความอดอยาก.
๑๕ และทรงน� ำ พวกท่านออกจากการ
เป็ นเชลยกและออกจากแผ่น ดิน อียิปต์
ด้วย, โดยพระผู้เป็ นเจ้าองค์เดียวกันนั ้น
ผู้ ได้ทรงปกปักรักษาพวกท่าน.
๑๖ และดัง นั ้น ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, พบ
ล�ำดับการสืบเชือ้ สายบรรพบุรษ
ุ ของท่าน.
และเลบัน เป็ นผู้ สืบ ตระกูล ของโยเซฟก
ด้วย, ดัง นั ้น เขาและบรรพบุรุษ ของเขา
ได้รักษาบันทึกนี ้ ไว้.
๑๗ และบัดนี ้ เมื่อ บิดาข้าพเจ้า เห็น สิ่ง
ทัง้ ปวงนี ้, ท่านเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณ,
และเริม่ พยากรณ์ เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของ
ท่าน—
๑๘ ว่า แผ่น จารึก ทองเหลืองเหล่า นี ้ จะ
เข้าไปสู่ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ
คนทัง้ ปวงผู้เป็ นพงศ์พันธุ์ของท่าน.
๑๙ ดังนั ้น, ท่านกล่าวว่าแผ่นจารึกทอง
เหลืองเหล่านี ้จะไม่มวี น
ั พินาศก; ทัง้ มันจะ
ไม่ ลบเลือนอีก ต่อ ไปตามกาลเวลา. และ

๙ ก โมไซยาห์ ๒:๓;
คมพ. พระคัมภีร.์
๓ นี . ๙:๑๙–๒๐.
๑๓ ก ๒ พกษ. ๒๔:๑๘;
คมพ. กฎของโมเสส.
ยรม. ๓๗:๑.
		ข คมพ. ขอบพระทัย,
		ข เอสรา ๑:๑;
ขอบพระทัยพระเจ้า (การ,
ยรม. ๓๖:๑๗–๓๒;
น้ อม), ความขอบคุณ.
๑ นี . ๗:๑๔; ฮีล. ๘:๒๐.
๑๐ ก ๑ นี . ๔:๒๔, ๓๘; ๑๓:๒๓.
๑๔ ก ๑ นี . ๓:๓, ๑๒.
คมพ. แผ่นจารึกทอง
คมพ. แผ่นจารึกทอง
เหลือง.
เหลือง.
๑๑ ก ๑ นี . ๑๙:๒๓.
		ข ๒ นี . ๓:๔;
คมพ. เพนทาทูค.
แอลมา ๑๐:๓.
๑๒ ก ๑ พศด. ๙:๑.
คมพ. โยเซฟ, บุตรของ

ยาโคบ.
		ค คมพ. ยาโคบ, บุตรของ
อิสอัค.
		ง ปฐก. ๓๗:๒๙–๓๖.
		จ ปฐก. ๔๕:๔–๕.
๑๕ ก อพย. ๑๓:๑๗–๑๘;
อาโมส ๓:๑–๒;
๑ นี . ๑๗:๒๓–๓๑;
คพ. ๑๐๓:๑๖–๑๘;
๑๓๖:๒๒.
๑๖ ก ๑ นี . ๖:๒.
๑๙ ก แอลมา ๓๗:๔–๕.
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ท่านพยากรณ์ ไว้หลายเรือ่ งเกี่ยวกับพงศ์
พันธุ์ของท่าน.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
จนถึง เวลา นี ข้าพเจ้า และ บิดา ข้าพเจ้า
รั ก ษา พระ บั ญ ญั ติ ดั ง ที่ พระเจ้ า ทรง
บัญชาเรา.
๒๑ และ เรา ได้ บันทึก ซึ่ง พระเจ้า ทรง
บัญชาเรา, และค้นคว้าบันทึกและพบว่า
เป็ นสิ่ง ที่ พึง ปรารถนา; แท้จริง แล้ว, แม้
มี ค่ากมาก ต่อ เรา, ถึง ขนาด ที่ เรา ปก ปัก
รักษาขพระบัญญัติของพระเจ้าไว้เพื่อลูก
หลานของเราได้.
๒๒ ดัง นั ้น, เป็ นปรีชาญาณในพระเจ้า
ที่ เราจะน� ำ บันทึก ไปด้วย, ขณะเราเดิน
ทางในแดนทุรกันดารไปถึงแผ่นดินแห่ง
ค�ำสัญญา.
บทที่ ๖
นี ไฟเขียนเกีย่ วกับ เรือ่ งของพระผู้ เป็ น
เจ้า—จุดประสงค์ของนี ไฟคือเพือ่ ชักชวน
คนให้ มาหาพระผู้ เป็ นเจ้าของอับ ราฮัม
และได้รบั การช่วยให้รอด. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.

๑ นี ไฟ ๕:๒๐–๖:๖
ในบันทึกทีบ่ ดิ าคข้าพเจ้าบันทึกไว้; ดังนั ้น,
ข้าพเจ้าไม่เขียนสิ่งนี ้ ไว้ ในงานนี ้.
๒ เพราะข้าพเจ้าพอใจแล้วทีจ่ ะกล่าวว่า
เราเป็ นผู้สืบตระกูลของโยเซฟก.
๓ และไม่ ส�ำคัญ แก่ ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า
จะ ละเอียด รอบคอบ ใน การ ให้ เรื่อง ราว
โดยครบถ้วนเกี่ยวกับ เรื่องทัง้ หมดของ
บิ ด า ข้ า พเจ้ า , เพราะ เรื่อ ง ทั ง้ หมด ไม่
สามารถเขียนไว้ บนแผ่น จารึก เหล่า นี ้ก,
เพราะ ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ ให้ มี ที่ ว่าง
เพื่อ ข้าพเจ้า จะเขียนเกี่ยวกับ เรื่องของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๔ เพราะความตัง้ ใจอัน เต็ม เปี่ ยมของ
ข้าพเจ้า คือ ข้าพเจ้า จะได้ ชักชวนกคนให้
มาหาขพระผู้ เป็ นเจ้าของอับ ราฮัม, และ
พระผู้เป็ นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็ น
เจ้าของยาโคบ, และได้รบั การช่วยให้รอด.
๕ ดังนั ้น, เรื่องอันเป็ นที่พอใจกแก่ โลก
ข้าพเจ้า ไม่ เขียน, แต่ เขียนเรื่องอัน เป็ น
ที่ พอพระทัย ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า และต่อ ผู้
ที่มิ ได้เป็ นของโลก.
๖ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า จะให้ ค�ำ สั่ง แก่ พงศ์
พันธุ์ ของข้าพเจ้า, ว่า พวกเขาจะไม่ ใช้
เนื ้อที่ ในแผ่นจารึกเหล่านี ้ ไปด้วยเรือ่ งซึ่ง
ไม่มีคุณค่าต่อลูกหลานมนุ ษย์.

และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, นี ไฟ, ไม่กล่าวถึงล�ำดับ
บทที่ ๗
การสืบเชือ้ สายบรรพบุรษ
ุ ของข้าพเจ้าใน
ก
ส่วนนี ้ ของบันทึกข้าพเจ้า; ทัง้ ข้าพเจ้าจะ
ไม่กล่าวถึงบนแผ่นจารึกขที่ข้าพเจ้าก�ำลัง บุตรของลี ไฮกลับไปเยรูซาเล็มและชักชวน
เขียนอยู่นี้ ไม่ว่าเวลาใด; เพราะมีเขียนไว้ อิ ชมาเอลกับ ครัว เรือนของท่านให้ ร่วม
๒๑ ก คมพ. พระคัมภีร—
์
คุณค่าของพระคัมภีร.์
		ข ๒ นี . ๒๕:๒๖.
๖ ๑ ก ๒ นี . ๔:๑๔–๑๕.
		ข ๑ นี . ๙:๒.

		ค ๑ นี . ๑:๑๖–๑๗; ๑๙:๑–๖.
๒ ก ๑ นี . ๕:๑๔–๑๖.
๓ ก เจคอบ ๗:๒๗;
เจรอม ๑:๒, ๑๔;
ออมไน ๑:๓๐.

๔ ก ยอห์น ๒๐:๓๐–๓๑.
ดู ปกในของพระคัมภีร์
มอรมอน.
		ข ๒ นี . ๙:๔๑, ๔๕, ๕๑.
๕ ก ๑ ธส. ๒:๔; คม. ๑:๔.

๑ นี ไฟ ๗:๑–๘
่ ๆ
เดินทางกับพวกเขา—เลมันและคนอืน
กบฏ—นี ไฟกระตุ้น พี่ ๆ ของท่านให้ มี
ศรัทธาในพระเจ้า—พวกเขามัดนี ไฟด้วย
เชือกและวางแผนท�ำลายท่าน—พลังแห่ง
ศรัทธาปลดปล่อยท่านเป็ นอิสระ—พี่ ๆ
ของ ท่านร้องขอ อภัย— ลี ไฮ และ คณะ
ของท่านถวายเครือ่ งพลี บูชาและเครือ่ ง
เผา บูชา. ประมาณ ๖๐๐– ๕๙๒ ปี ก่อน
คริสตกาล.
และ บั ด นี ้ ข้ า พเจ้ า อยาก ให้ ท่ า นรู้, ว่า
หลั ง จา กลี ไฮ, บิ ด า ข้ า พเจ้ า , จบ การ
พยากรณ์ กเกี่ยว กับ พงศ์ พันธุ์ ของ ท่าน
้ คือพระเจ้า
แล้ว, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รับสั่งกับท่านอีก, โดยตรัสว่าหาเป็ นการ
บังควรไม่ ลี ไฮ, ที่ ท่าน, จะพาครอบครัว
ท่านไปในแดนทุรกันดารตามล�ำพัง; ทว่า
บุตรของท่านควรน� ำเอาหญิงสาวขมาเป็ น
ภรรยาค, เพื่อพวกเขาจะเลีย้ งดูพงศ์พันธุ์
ไว้ ให้พระเจ้าในแผ่นดินแห่งค�ำสัญญา.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
พระเจ้ า ทรง บั ญ ชา ท่ า น ว่ า ข้ า พเจ้ า ,
นี ไฟ, และพี่ ๆ ข้าพเจ้า, จะต้องกลับ ไป
แผ่น ดิน เยรูซาเล็ม อีก, และ พา อิ ชมาเอล กั บ ครอบครั ว ท่ า น ลง มา ใน แดน
ทุรกันดาร.
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
่
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กับ พี ๆ ข้าพเจ้า, เข้าไป
ใน แดน ทุ ร กั น ดาร, อี ก ก, เพื่ อ ขึ ้น ไป
เยรูซาเล็ม.
้ คือ เรา
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๑ ก ๑ นี . ๕:๑๗–๑๙.
		ข ๑ นี . ๑๖:๗.
		ค คมพ. แต่งงาน (การ),
๗
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้ ไปยัง บ้านของอิ ชมาเอล, และเราจึง
ขึน
เป็ นที่ โปรดปรานใน สายตา ขอ งอิ ชมา
เอล, ถึง ขนาดที่ เรากล่าวพระวจนะของ
พระเจ้าแก่ท่าน.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้าทรงท�ำให้ ใจของอิชมาเอลอ่อน,
และครัว เรือนท่านด้วย, ถึง ขนาดที่ พวก
เขา ออก เดิน ทาง ลง มา กับ เรา ใน แดน
ทุรกันดารไปยังกระโจมของบิดาเรา.
้ คือขณะ
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ทีเ่ ราเดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร, ดูเถิด
เลมันกับเลมิวเอล, และธิดาสองคนจาก
เหล่า ธิดาของอิ ชมาเอล, และบุตรกสอง
คนของอิชมาเอลกับครอบครัวของพวก
เขา, กบฏ ต่อ ต้าน เรา; แท้จริง แล้ว, ต่อ
ต้านข้าพเจ้า, นี ไฟ, และแซม, และบิดา
พวกเขา, อิชมาเอล, และภรรยาท่าน, และ
ธิดาอีกสามคนของท่าน.
้ ในการ
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
กบฏครัง้ นี , พวกเขาปรารถนาจะกลับไป
ยังแผ่นดินเยรูซาเล็ม.
๘ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่เศร้า
โศก กเพราะ ความ แข็ ง กระด้ า ง ของ ใจ
พวก เขา, ดัง นั ้น ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก
เขา, แท้จริงแล้ว, แม้แก่เลมันและเลมิวเอล, มี ความว่า: ดูเถิด พวกพี่ เป็ นพี่ ชาย
ข้าพเจ้า, แล้ว ไฉนพี่ จึง มี ความกระด้าง
ในใจพี่, และมี ความมืด บอดในจิตใจพี่
นั ก, จนต้องให้ ข้าพเจ้า, ผู้ เป็ นน้ องของ
พี,่ กล่าวแก่พ,่ี แท้จริงแล้ว, และเป็ นแบบ
อย่างส�ำหรับพี่?

สมรส (การ).
๒ ก ๑ นี . ๑๖:๗–๘.
๓ ก ๑ นี . ๓:๒–๓.

๖ ก ๒ นี . ๔:๑๐.
๘ ก แอลมา ๓๑:๒;
โมเสส ๗:๔๑.
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๙ ไฉนพีจ่ งึ ไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า?
๑๐ ไฉนพี่ จึ ง ลื ม กว่า พี่ เห็ น เทพ ของ
พระเจ้า?
๑๑ แท้จริง แล้ว, และ ไฉนพี่ จึง ลืม สิ่ง
ส�ำคัญ ที่ พระเจ้า ทรงท�ำ เพื่อ เรา, ในการ
ปลดปล่อยกเราให้ พ้น จากมือ ของเลบัน,
และเพื่อที่เราจะได้บันทึกด้วย?
๑๒ แท้จริง แล้ว, และ ไฉนพี่ จึง ลืม ว่า
พระเจ้า ทรง สามารถ ท�ำ สิ่ ง ทัง้ ปวงก ได้
ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระองค์ , เพื่ อ
ลูก หลานมนุ ษย์, หากเป็ นไปว่า พวกเขา
ใช้ ศรัทธาข ในพระองค์? ดัง นั ้น, ให้ เรา
ซื่อสัตย์ต่อพระองค์.
๑๓ และหากเป็ นไปว่า เราซื่อสัตย์ ต่อ
พระองค์, เราจะได้แผ่นดินแห่งค�ำสัญญาก;
และพวกพี่จะรู้ว่าถึงเวลาหนึ่ งในอนาคต
พระ วจนะ ของ พระเจ้า จะ เกิด สัมฤ ทธิ
ผลเกี่ยวกับความพินาศขของเยรูซาเล็ม;
เพราะ สิ่ง ทัง้ ปวง ที่ พระเจ้า รับสั่ง เกี่ยว
กับ ความพินาศของเยรูซาเล็ม ต้องเกิด
สัมฤทธิผล.
๑๔ เพราะ ดู เ ถิ ด , พระ วิญ ญาณ ของ
พระเจ้าจะละความเพียรกับพวกเขาในไม่
ช้า; เพราะดูเถิด, พวกเขาปฏิเสธกศาสดา
พยากรณ์ , และพวกเขาโยนเยเรมีย์ขเข้า
เรือนจ�ำ. และ พวก เขา หมาย มั่น จะ เอา
ชีวิตคของบิดาข้าพเจ้า, ถึง ขนาดที่ พวก
เขาไล่ท่านออกจากแผ่นดิน.
๑๕ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พี่ ว่า
๑๐ ก ฉธบ. ๔:๙;
๑ นี . ๓:๒๙; ๔:๓.
๑๑ ก ๑ นี . ๔.
๑๒ ก ๑ นี . ๑๗:๕๐;
แอลมา ๒๖:๑๒.
		ข ๑ นี . ๓:๗; ๑๕:๑๑.

๑ นี ไฟ ๗:๙–๑๘
หากพี่จะกลับไปเยรูซาเล็มพี่ก็จะตายไป
กับ พวก นั ้น ด้วย. และ บัดนี ้, หาก พี่ จะ
้ ไปยังแผ่นดินนั ้น, และจงจ�ำ
เลือก, จงขึน
ค�ำที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พ่ี, ว่าหากพี่ ไปพี่จะ
ตายด้วย; เพราะพระวิญญาณของพระเจ้า
บีบคัน
้ ข้าพเจ้าให้กล่าวดังนี ้.
้ คือเมื่อ
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูดข้อความเหล่านี ้กบั พี่ ๆ
ของ ข้ า พเจ้ า , พวก เขา โกรธ ข้ า พเจ้ า .
้ คือพวกเขา
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จับ ข้าพเจ้า, เพราะดูเถิด, พวกเขาโมโห
ยิ่ง นั ก, และ พวก เขา มัดกข้าพเจ้า ด้วย
เชือก, เพราะพวกเขาหมายมัน
่ จะเอาชีวติ
ข้าพเจ้า, โดยพวกเขาจะทิง้ ข้าพเจ้าไว้ ใน
แดนทุรกันดารให้ถูกสัตว์ป่ากิน.
้ คื อ
๑๗ แต่ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า สวด อ้อนวอนพระเจ้า, โดย ทูล
ว่า: ข้า แต่ พระเจ้า, ตาม ศรัทธา ของ ข้า
พระองค์ อัน มี อยู่ ในพระองค์, ขอ ทรง
ปลด ปล่อย ข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก มือ
พี่ ๆ ของ ข้า พระองค์ ด้วย เถิด; แท้จริง
แล้ว, แม้ ประทาน ก�ำลัง ให้ ข้า พระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะท�ำให้ สายรัด ที่ ผูก ข้า
พระองค์ขาดก.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อข้าพเจ้ากล่าวข้อความนี ้แล้ว, ดูเถิด,
พระองค์ ทรงปลดปล่อยสายรัด ออกจาก
มือ และเท้า ข้าพเจ้า, และข้าพเจ้า ยืน อยู่

๑๓ ก ๑ นี . ๒:๒๐. คมพ. แผ่น
ดินทีส่ ัญญาไว้.
		ข ๒ พกษ. ๒๕:๑–๒๑;
๒ นี . ๖:๘; ๒๕:๑๐; ออม
ไน ๑:๑๕; ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.
๑๔ ก อสค. ๕:๖;

๑ นี . ๑:๑๘–๒๐; ๒:๑๓.
คมพ. กบฏ (การ).
		ข ยรม. ๓๗:๑๕–๒๑.
		ค ๑ นี . ๒:๑.
๑๖ ก ๑ นี . ๑๘:๑๑–๑๕.
๑๗ ก แอลมา ๑๔:๒๖–๒๘.

๑ นี ไฟ ๗:๑๙–๘:๓
ต่อหน้ าพี่ ๆ ข้าพเจ้า, และข้าพเจ้ากล่าว
แก่พวกเขาอีก.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาโกรธข้าพเจ้า อีก, และพยายาม
จะ จับกุม ข้าพเจ้า; แต่ ดูเถิด, ธิดากคน
หนึ่ งของอิชมาเอล, แท้จริงแล้ว, มารดา
ของ นาง ด้ ว ย, และ บุ ต ร คนหนึ่ ง ของ
อิชมาเอล, วิงวอนพี่ ๆ ข้าพเจ้า, ถึงขนาด
ที่ท�ำให้ ใจพวกเขาอ่อนลง; และพวกเขา
หยุดพยายามเอาชีวิตข้าพเจ้า.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาสลดใจ, เพราะความชั่วร้ายของ
พวกเขา, ถึงขนาดที่น้อมกายลงต่อหน้ า
ข้าพเจ้า, และวิงวอนข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า
จะให้อภัยพวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระท�ำ
ต่อข้าพเจ้า.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ข้าพเจ้าให้อภัย พวกเขาอย่างหมดใจทุก
อย่าง ที่ พวก เขา ได้ ท�ำ ไป, และ ข้าพเจ้า
กระตุ้นให้พวกเขาสวดอ้อนวอนพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขาเพื่อ ขออภัย
โทษ. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาท�ำดังนั ้น. และหลังจากพวกเขาสวด
อ้อนวอนพระเจ้าแล้วเราออกเดินทางอีก
โดยมุ่งไปยังกระโจมของบิดาเรา.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เรา ลง มา ถึง กระโจม ของ บิดา เรา. และ
หลัง จาก ข้าพเจ้า กับ พี่ ๆ ข้าพเจ้า และ
ครอบครัว ขอ งอิ ชมา เอล ทัง้ หมด ลง มา
ถึง กระโจม ของ บิดา ข้าพเจ้า แล้ว, พวก
๑๙ ก ๑ นี . ๑๖:๗.
๒๑ ก คมพ. ให้อภัย.
๒๒ ก คมพ. ขอบพระทัย,
ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม),
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เขาน้ อมขอบพระทัยกพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขา; และพวกเขาถวายเครือ่ ง
พลีบูชาขและเครือ่ งเผาบูชาแด่พระองค์.
บทที่ ๘
ลี ไฮเห็นนิ มิตของต้นไม้แห่งชีวติ —ท่าน
รับส่วนผลของต้นไม้นั้นและปรารถนาให้
ครอบครัวท่านท�ำเช่นเดียวกัน—ท่านเห็น
ราวเหล็ก, ทางคับ แคบและแคบ, และ
หมอกแห่งความมืดซึง่ ปกคลุมมนุ ษย์—
ซาไรยาห์, นี ไฟ, และแซมรับส่วนของผล,
แต่เลมันกับเลมิวเอลปฏิเสธ. ประมาณ
๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ เรา ได้
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เก็บ รวบรวม เมล็ด พืช ทุก ประเภท ของ
ทุกชนิ ด, ทัง้ ธัญพืชทุกชนิ ด, และเมล็ด
ของผลไม้ทุกชนิ ดด้วย.
้ คือขณะ
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ที่บิดาข้าพเจ้าอยู่ ในแดนทุรกันดารท่าน
กล่าว แก่ เรา, มี ความ ว่า: ดูเถิด, พ่อ ได้
นิ มิต ฝันก; หรือ, อีก นั ย หนึ่ ง, พ่อ ได้ เห็น
นิ มิตข.
๓ และดูเถิด, เพราะสิ่ง ที่ พ่อ เห็น, พ่อ
จึงมีเหตุผลที่จะชื่นชมในพระเจ้าเพราะ
นี ไฟ และ เพราะ แซมกด้วย; เพราะ พ่อ
มี เหตุผลที่ จะคิด ว่า พวกเขา, และพงศ์
พันธุ์ ของพวกเขาเป็ นอัน มาก, จะได้ รับ
การช่วยให้รอดด้วย.

ความขอบคุณ.
		ข ๑ นี . ๕:๙.
๘ ๒ ก คมพ. ฝัน (ความ);
เปิ ดเผย (การ).

		ข ๑ นี . ๑๐:๑๗.
คมพ. นิ มต
ิ .
๓ ก ๑ นี . ๘:๑๔–๑๘.
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๔ แต่ดเู ถิด, เลมันกับเลมิวเอลก, พ่อกลัว
ยิ่ง นั ก เพราะพวกเจ้า; เพราะดูเถิด, พ่อ
คิด ว่า พ่อ เห็นในความฝันของพ่อ, แดน
ทุรกันดารมืดทึมและชวนหดหู่.
้ คือ พ่อ
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เห็นชายคนหนึ่ ง, และท่านสวมเสือ้ คลุมก
สีขาว; และท่านมายืนอยู่ต่อหน้ าพ่อ.
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ท่าน กล่าว แก่ พ่อ, และ บอก ให้ พ่อ ตาม
ท่านไป.
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือขณะ
่ อ่ ตามท่านไปพ่อเห็นว่าตนเองอยู่ ในที่
ทีพ
มืดทึมและชวนหดหู่แห่งหนึ่ ง.
๘ และหลังจากพ่อได้เดินทางต่อเนื่ อง
เป็ น เวลา หลาย ชั่วโมง ในความ มืด, พ่อ
เริ่ม สวด อ้อนวอนพระเจ้า เพื่อ พระองค์
จะทรงมี พระเมตตากต่อ พ่อ, ตามความ
อเนกอนั นต์แห่งพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระองค์.
้ หลังจาก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พ่อสวดอ้อนวอนพระเจ้าแล้วพ่อเห็นทุ่งก
ใหญ่และกว้างแห่งหนึ่ ง.
้ คือพ่อ
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ข
เห็นต้นไม้ , ซึง่ มีผล อันพึงปรารถนาทีจ่ ะ
ท�ำให้คนเป็ นสุข.
้ คือพ่อ
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ออกไปและรับส่วนของผล จากต้นไม้นั้น;
และพ่อเห็นว่ามันหวานที่สุด, เหนื อกว่า
ทุก สิ่ง ที่ พ่อ เคยชิม รสมา. แท้จริง แล้ว,
๔ ก ๑ นี . ๘:๓๕–๓๖.
๕ ก จส—ป ๑:๓๐–๓๒.
๘ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
๙ ก มธ. ๑๓:๓๘.
๑๐ ก ปฐก. ๒:๙;

๑ นี ไฟ ๘:๔–๑๗
และพ่อ เห็นว่า ผลจากต้นไม้ นั้นขาว, ยิ่ง
กว่าความขาวขทัง้ หมดที่พ่อเคยเห็นมา.
่ อ่ รับส่วนผลของต้นไม้
๑๒ และขณะทีพ
นั ้นจิตวิญญาณของพ่อเต็มไปด้วยความ
ปรีดีกยิ่ง นั ก; ดัง นั ้น, พ่อ เริ่ม ปรารถนาข
ให้ครอบครัวของพ่อได้รบั ส่วนของผลนั ้น
่ งึ ปรารถนา
ด้วย; เพราะพ่อรูว้ า่ มันเป็ นทีพ
ค
เหนื อผลอื่นใดทัง้ หมด .
๑๓ และขณะที่ พ่อ กวาดตาของพ่อ ไป
รอบ ๆ, เพื่อพ่ออาจจะพบครอบครัวของ
พ่อด้วย, พ่อเห็นแม่น�้ำกที่มีสายน� ้ำ; และ
มันไหลไป, และมัน อยู่ ใกล้ ต้นไม้ ซ่ึง พ่อ
ก�ำลังรับส่วนผลนั ้น.
๑๔ และพ่อ มองไปเพื่อ ดู ว่า มัน มาจาก
ไหน; และพ่อ เห็น ต้นน� ้ำ อยู่ ห่างออกไป
เล็กน้ อย; และที่ต้นน� ้ำนั ้นพ่อเห็นซาไรยาห์ แม่ ของ ลูก, และ แซม, และ นี ไฟ;
และพวกเขายืน อยู่ ประหนึ่ ง พวกเขาหา
รู้หนทางที่ควรไปไม่.
้ คือพ่อ
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กวักมือเรียกพวกเขา; พลางกล่าวแก่พวก
เขาด้วยเสียงอันดังว่าพวกเขาควรมาหา
พ่อ, และ รับ ส่วน ผล นั ้น, ซึ่ง เป็ นที่ พึง
ปรารถนาเหนื อผลอื่นใดทัง้ หมด.
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขามาหาพ่อและรับส่วนผลนั ้นด้วย.
้ คือพ่อ
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปรารถนาว่าเลมันกับเลมิวเอลควรมารับ
ส่วนผลนั ้นด้วย; ดัง นั ้น, พ่อ จึง กวาดตา

วว. ๒:๗; ๒๒:๒;
๑ นี . ๑๑:๔, ๘–๒๕.
คมพ. ต้นไม้แห่งชีวต
ิ .
		ข แอลมา ๓๒:๔๑–๔๓.
๑๑ ก แอลมา ๕:๓๔.
		ข ๑ นี . ๑๑:๘.

๑๒ ก คมพ. ปี ต.ิ
		ข แอลมา ๓๖:๒๔.
		ค ๑ นี . ๑๕:๓๖.
๑๓ ก ๑ นี . ๑๒:๑๖–๑๘;
๑๕:๒๖–๒๙.

๑ นี ไฟ ๘:๑๘–๒๙
ของพ่อดูไปทางต้นแม่น�้ำ, เผื่อว่าพ่อจะ
เห็นพวกเขา.
้ คือพ่อ
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เห็นพวกเขา, แต่ พวกเขาไม่ ยอมมากหา
พ่อและรับส่วนผลนั ้น.
๑๙ และพ่อเห็นราวเหล็กก, และมันทอด
ยาวไปตามฝั่ งของแม่น�้ำนั ้น, และน� ำไปถึง
ต้นไม้ซึ่งพ่อยืนอยู่.
๒๐ และพ่อเห็นทางคับแคบและแคบก
ด้วย, ซึง่ ทอดมาเคียงกันกับราวเหล็ก, แม้
มาถึงต้นไม้ท่ีพ่อยืนอยู่; และมันผ่านเลย
ต้นน� ้ำ, ไปยังทุ่งข ใหญ่และกว้างแห่งหนึ่ ง
ด้วย, ประหนึ่ งว่าเป็ นโลกโลกหนึ่ ง.
๒๑ และพ่อ เห็นหมู่ ชนเหลือ คณานั บ,
ซึ่ง จ�ำนวนมากของหมู่ ชนนี ้ ก�ำลัง เบียด
เสียดกันออกมา, เพื่อพวกเขาจะได้มาถึง
ทางกซึ่งพามาถึงต้นไม้ที่พ่อยืนอยู่.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาออกมา, และเริม่ ต้นเดินในทางซึ่งน� ำ
ไปถึงต้นไม้นั้น.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
เกิด หมอก แห่ง ความ มืด; แท้จริง แล้ว,
แม้ เป็ นหมอกแห่ง ความมืด ทึบ อย่างยิ่ง,
ถึงกับว่าพวกเขาผู้เริม่ ต้นเดินในทางนั ้น
แล้วหลงทาง, จนพวกเขาพลัดออกนอก
ทางและหลงไป.
้ คือพ่อ
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๑๘ ก ๒ นี . ๕:๒๐–๒๕.
๑๙ ก สดด. ๒:๙; วว. ๑๒:๕;
ปจส. วว. ๑๙:๑๕;
๑ นี . ๘:๓๐; ๑๑:๒๕;
๑๕:๒๓–๒๔.
๒๐ ก มธ. ๗:๑๔;
๒ นี . ๓๑:๑๗–๒๐.
		ข มธ. ๑๓:๓๘.
๒๑ ก คมพ. ทาง, วิถ,ี วิถที าง, วิธ.ี
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่ ๆ เบียดเสียดกันออกมา, และ
เห็นคนอืน
พวกเขาเข้ามาจับปลายของราวเหล็ก; และ
พวกเขามุ่งหน้ าผ่านหมอกแห่งความมืด
ไป, โดยยึดราวเหล็ก, แม้จนพวกเขามารับ
ส่วนผลของต้นไม้กนั ้น.
๒๕ และหลัง จากพวกเขารับ ส่วนผล
ของต้นไม้ นั้น แล้ว พวกเขากวาดตาของ
พวกเขาไปรอบ ๆ ประหนึ่ ง ว่า พวกเขามี
ความละอายก.
๒๖ และพ่อ กวาดตาของพ่อ ไปรอบ ๆ
ด้วย, และเห็น, อาคารใหญ่และกว้างกหลัง
หนึ่ ง, อยู่บนอีกฝั่ งของแม่น�้ำที่มีสายน� ้ำ;
และมัน ตัง้ อยู่ ประหนึ่ ง ว่า อยู่ ในอากาศ,
สูงเหนื อแผ่นดินโลก.
๒๗ และมันเต็มไปด้วยผูค้ น, ทัง้ แก่และ
หนุ่ ม, ทัง้ ชายและหญิง; และลักษณะการ
แต่งกายของพวกเขาประณี ตยิง่ นั ก; และ
พวกเขาอยู่ ในอากัปกิรยิ าล้อเลียนกและชี ้
นิ ้วของพวกเขามาทางผูค้ นซึง่ เข้ามาและ
ก�ำลังรับส่วนผลนั ้น.
๒๘ และหลังจากพวกเขาได้ชิมรสกของ
ผลนั ้น แล้ว พวกเขามี ความละอายข, อัน
เนื่ องมาจากผู้ ซ่ึง ก�ำลัง เยาะเย้ย พวกเขา
อยู่; และพวกเขาตกลงไปค ในทางที่ต้อง
ห้ามและหายไป.
๒๙ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ไม่พูดถึง
ถ้อยค�ำกทัง้ หมดของบิดาข้าพเจ้า.

๒๓ ก ๑ นี . ๑๒:๑๗; ๑๕:๒๔.
๒๔ ก ๑ นี . ๘:๑๐–๑๒.
๒๕ ก รม. ๑:๑๖;
๒ ทธ. ๑:๘;
แอลมา ๔๖:๒๑;
มอร. ๘:๓๘.
๒๖ ก ๑ นี . ๑๑:๓๕–๓๖;
๑๒:๑๘.
๒๗ ก คมพ. จองหอง (ความ),

ถือดี (ความ),
ล�ำพอง (ความ).
๒๘ ก ๒ ปต. ๒:๑๙–๒๒.
		ข มาระโก ๔:๑๔–๒๐;
๘:๓๘; ลูกา ๘:๑๑–๑๕;
ยอห์น ๑๒:๔๒–๔๓.
		ค คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๒๙ ก ๑ นี . ๑:๑๖–๑๗.
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้ ในการเขียน, ดูเถิด,
๓๐ แต่, เพื่อให้สัน
่ เบียดเสียดกันออกมา;
ท่านเห็นฝูงชนอืน
และพวกเขามาจับ ปลายของราวเหล็กก;
และพวกเขามุ่ง หน้ า ไป ในทางของพวก
เขา, โดยยึดราวเหล็กไว้แน่ นตลอดเวลา,
จนพวกเขาเข้ามาและทรุดตัวลงและรับ
ส่วนผลของต้นไม้นั้น.
่ ๆ ก�ำลังคล�ำ
๓๑ และท่านเห็นฝูงชนกอืน
หาทางของพวกเขาไปยังอาคารใหญ่และ
กว้างหลังนั ้นด้วย.
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คน จ�ำนวน มาก จม อยู่ ในห้วง ลึก ของ
แหล่ง น� ้ำก; และ จ�ำนวน มาก หาย ไป จาก
สายตาของท่าน, ระหกระเหินไปในถนน
สายแปลก ๆ.
๓๓ และ ฝู ง ชน ที่ เข้ า ไป ใน อาคาร
ประหลาดหลัง นั ้น มี มาก. และหลัง จาก
ที่เข้าไปในอาคารหลังนั ้นแล้ว พวกเขาชี ้
้ ก่ี ำ� ลังรับส่วน
นิ ้วเยาะเย้ยกข้าพเจ้าและผูท
ผลนั ้นด้วย; แต่เราหาใส่ ใจพวกเขาไม่.
๓๔ นี่ เป็ น ถ้อยค�ำ ของ บิดา ข้าพเจ้า:
เพราะมากเท่าที่ ใส่ ใจกพวกเขา, ได้ตกไป.
๓๕ และเลมันกับเลมิวเอลกหารับส่วน
ผลนั ้นไม่, บิดาข้าพเจ้ากล่าว.
้ หลัง
๓๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากบิดาข้าพเจ้าพูดข้อความทัง้ หมดเกีย่ ว
กับความฝันหรือนิ มิตของท่าน, ซึ่งมีอยู่
มาก, ท่านกล่าวแก่ เรา, เพราะสิ่ง เหล่า นี ้
ที่ท่านเห็นในนิ มิต, ท่านจึงกลัวแทนเลมันกับเลมิวเอลยิ่งนั ก; แท้จริงแล้ว, ท่าน
๓๐ ก ๑ นี . ๑๕:๒๓–๒๔.
๓๑ ก มธ. ๗:๑๓.
๓๒ ก ๑ นี . ๑๕:๒๖–๒๙.
๓๓ ก คมพ. ข่มเหง (การ).

๑ นี ไฟ ๘:๓๐–๙:๒
กลัวเกลือกพวกเขาจะถูกขับออกไปจากที่
ประทับของพระเจ้า.
๓๗ และท่านกล่าวเตือนพวกเขาเวลา
นั ้นด้วยความรูส้ ึกทัง้ มวลของบิดากผูอ้ อ่ น
โยน, เพื่อให้พวกเขาสดับฟังค�ำของท่าน,
เพื่อบางทีพระเจ้าจะทรงเมตตาพวกเขา,
และไม่ ทรงขับ พวกเขาออกไป; แท้จริง
แล้ว, บิดาข้าพเจ้าได้สั่งสอนพวกเขา.
๓๘ และหลัง จากท่านสั่ง สอนพวกเขา
แล้ว, และ พยากรณ์ แก่ พวก เขา หลาย
เรือ่ งด้วย, ท่านบอกพวกเขาให้รกั ษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า; และท่านหยุดกล่าว
แก่พวกเขา.
บทที่ ๙
นี ไฟท�ำบันทึกสองชุด—แต่ละชุดเรียกว่า
แผ่น จารึก ของนี ไฟ—แผ่น จารึก ที่ ใหญ่
กว่ามีประวัตฝิ ่ ายโลก; แผ่นจารึกทีเ่ ล็กกว่า
บอกเล่าเรือ่ งราวศักดิ์สิทธิ์เป็ นส่วนใหญ่.
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และ เรื่อง ทัง้ หมด นี ้ บิดา ข้าพเจ้า เห็น,
และได้ยิน, และพูด, ขณะที่ ท่านพ�ำนั ก
อยู่ ในกระโจม, ในหุบเขาเลมิวเอลก, และ
อีกมากมายหลายเรือ่ งด้วย, ซึ่งไม่สามารถ
เขียนไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี ้.
๒ และบัดนี ้, ดังทีข่ า้ พเจ้าพูดไว้เกีย่ วกับ
แผ่นจารึกเหล่านี ้, ดูเถิดแผ่นจารึกเหล่า
นี ้ มิใช่ แผ่น จารึก ซึ่ง ข้าพเจ้า ท�ำ เรื่องราว

๓๔ ก อพย. ๒๓:๒.
๓๕ ก ๑ นี . ๘:๑๗–๑๘;
๒ นี . ๕:๑๙–๒๔.
๓๗ ก คมพ. ครอบครัว;

๙

บิดามารดา.
๑ ก ๑ นี . ๒:๔–๖, ๘, ๑๔–๑๕;
๑๖:๖.

๑ นี ไฟ ๙:๓–๑๐:๒
โดยครบถ้วนเกี่ยวกับ ประวัติ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า; เพราะแผ่นจารึกกซึ่งข้าพเจ้าท�ำ
เรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ให้ ช่ือ ว่า นี ไฟ; ดัง นั ้น,
แผ่นจารึกเหล่านั ้นเรียกว่าแผ่นจารึกของ
นี ไฟ, ตามชือ่ ข้าพเจ้าเอง; และแผ่นจารึก
เหล่านี ้เรียกว่าแผ่นจารึกของนี ไฟด้วย.
๓ กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้ายังได้รบั บัญชา
จากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าควรท�ำแผ่นจารึก
เหล่า นี ้, เพื่อ ความมุ่ง หมายกพิเศษเพื่อ
จะมี เรื่องราวจารึก ไว้ เกี่ยวกับ การปฏิบัติ
ศาสนกิจขของผู้คนของข้าพเจ้า.
๔ บน แผ่น จารึก อื่น จะ จารึก เรื่อง ราว
เกี่ยวกับ การปกครองของกษั ตริย์, และ
สงคราม และ การ ขัด แย้ง ของ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า; ดังนั ้นแผ่นจารึกเหล่านี ้จงึ เกีย่ ว
กับการปฏิบตั ศิ าสนกิจเป็ นส่วนใหญ่; และ
แผ่นจารึก อื่นกเกี่ยวกับ การปกครองของ
กษั ตริย์และสงครามและการขัดแย้งของ
ผู้คนของข้าพเจ้าเป็ นส่วนใหญ่.
๕ ดังนั ้น, พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้
ท�ำแผ่นจารึกเหล่านี ้เพื่อพระประสงค์อัน
สุขุมก ในพระองค์, ซึ่ง พระประสงค์ นั้น
ข้าพเจ้าหารู้ ไม่.
๖ แต่ พระเจ้า ทรงรู้ สิ่ง ทัง้ ปวงกนั บ จาก
กาลเริม่ ต้น; ดังนั ้น, พระองค์ทรงเตรียม
ทางเพือ่ ให้งานทัง้ หมดของพระองค์สำ� เร็จ
ในบรรดา ลูก หลานของ มนุ ษย์; เพราะ
ดูเถิด, พระองค์ทรงมีเดชานุ ภาพขทัง้ ปวง
๒ ก ๑ นี . ๑๙:๒, ๔;
เจคอบ ๓:๑๓–๑๔;
คม. ๑:๒–๑๑;
คพ. ๑๐:๓๘–๔๐.
คมพ. แผ่นจารึก.
๓ ก คพ. ๓:๑๙.
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เพื่อให้พระวจนะทัง้ หมดของพระองค์มี
สัมฤทธิผล. และจึงเป็ นดังนั ้น. เอเมน.
บทที่ ๑๐
ลี ไฮพยากรณ์ วา่ ชาวยิวจะถูกชาวบาบิ โลน
น� ำไปเป็ นเชลย—ท่านบอกถึงการเสด็จมา
ในบรรดาชาวยิวของพระเมสสิยาห์, พระผู้
ช่วยให้รอด, พระผู้ ไถ่—ลี ไฮบอกถึงการมา
ของคนผูห
้ นึ่ งซึง่ จะให้บพ
ั ติศมาพระเมษ
โปดกของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย—ลี ไฮบอกถึง
การสิน้ พระชนม์และการฟื ้ นคืนพระชนม์
ของพระเมสสิยาห์—ท่านเปรียบการกระ
จัดกระจายและการรวมกันของอิสราเอล
กับต้นมะกอก—นี ไฟพูดถึงพระบุตรของ
พระผู้เป็ นเจ้า, ถึงของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, และถึง ความจ�ำเป็ นที่
ต้องมี ความชอบธรรม. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เริ่มให้เรื่องราว
ไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี ้กถึงการปฏิบตั ขิ อง
ข้าพเจ้า, และการปกครองและการปฏิบตั ิ
ศาสนกิจของข้าพเจ้าต่อไป; ดังนั ้น, เพื่อ
เริม่ ให้เรือ่ งราวของข้าพเจ้าต่อไป, ข้าพเจ้า
ต้องพูด เรื่องบางเรื่องของบิดาข้าพเจ้า,
และของพี่ ๆ ข้าพเจ้าด้วย.
๒ เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้
หลังจากบิดาข้าพเจ้ากล่าวข้อความเกี่ยว

		ข ๑ นี . ๖:๓.
๔ ก เจคอบ ๑:๒–๔;
คม. ๑:๑๐.
๕ ก ๑ นี . ๑๙:๓; คม. ๑:๗;
แอลมา ๓๗:๒, ๑๒, ๑๔.
๖ ก ๒ นี . ๙:๒๐;

คพ. ๓๘:๒;
โมเสส ๑:๖, ๓๕.
คมพ. ผูท
้ รงรูแ้ จ้ง.
		ข มธ. ๒๘:๑๘.
๑๐ ๑ ก ๑ นี . ๙:๑–๕; ๑๙:๑–๖;
เจคอบ ๑:๑–๔.
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กับ ความฝันกของท่านจบ, และกระตุ้น
พวกเขาให้ ขยันหมั่น เพียรจนสุด ความ
สามารถ ด้วย แล้ว, ท่านพูด กับ พวก เขา
เกี่ยวกับชาวยิว—
๓ ว่า หลัง จากพวกเขาถูก ท�ำลาย, แม้
มหานครเยรูซาเล็มกนั ้น, และผูค้ นจ�ำนวน
มากจะถูกพาไปเป็ นเชลยข ในบาบิ โลนค,
ตามเวลาอัน เหมาะสมของพระเจ้า เอง,
พวกเขาจะกลับ มาอีกง, แท้จริง แล้ว, แม้
ทรงน� ำ กลับ มาให้ พ้นจากการเป็ นเชลย;
และหลังจากทรงน� ำพวกเขากลับมาให้พน
้
จากการเป็ นเชลยแล้ว พวกเขาจะครอบ
ครองแผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาอีก.
๔ แท้จริง แล้ว, แม้ หกร้อยปี กหลัง จาก
เวลา ที่ บิดา ข้าพเจ้า จาก เยรูซาเล็ม มา,
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงยกศาสดา
้ ในบรรดาชาวยิว—
พยากรณ์ ขผู้ หนึ่ ง ขึน
แม้ พระ เมส สิ ยาห์คองค์ หนึ่ ง, หรือ, อีก
นั ย หนึ่ ง, พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด องค์ หนึ่ ง
ของโลก.
๕ และท่านพูดเกีย่ วกับศาสดาพยากรณ์
ด้วย, มี อยู่ มากมาย เพียง ใด ที่ ได้ เป็ น
พยานกถึงเรือ่ งเหล่านี ้, เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์องค์นี้, ผู้ท่ีท่านพูดถึง, หรือพระผู้
ไถ่องค์นี้ของโลก.
๖ บัดนี ้ , มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวง จึง อยู่ ใน
สภาพที่ หลงไปและตกก, และจะเป็ นไป
๒ ก ๑ นี . ๘.
๓ ก อสธ. ๒:๖; ๒ นี . ๖:๘;
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.
		ข ๒ นี . ๒๕:๑๐.
คมพ. ล�ำดับเหตุการณ์ —
๕๘๗ ปี กอ่ นคริสตกาล.
		ค อสค. ๒๔:๒; ๑ นี . ๑:๑๓;
ออมไน ๑:๑๕.
		ง ยรม. ๒๙:๑๐;

๑ นี ไฟ ๑๐:๓–๑๑
ตลอดกาลเว้น เสีย แต่ พวกเขาจะวางใจ
ในพระผู้ ไถ่องค์นี้.
๗ และ ท่ า น พู ด เกี่ ย ว กั บ ศาสดา
พยากรณ์ กด้วย ผู้ จะ มา ก่อนพระ เมส สิยาห์, เพื่อเตรียมทางของพระเจ้า—
๘ แท้จริงแล้ว, แม้ทา่ นจะออกไปป่ าวร้อง
ในแดนทุรกันดาร: เจ้าจงเตรียมกมรรคา
แห่งพระเจ้า, และท�ำวิถีของพระองค์ ให้
ตรง; เพราะ มี พระองค์ หนึ่ ง ประทับ อยู่
ในบรรดาพวกท่านผู้ ซึ่ง ท่านหารู้จัก ไม่;
และพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่กว่าข้าพเจ้า, จน
แม้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์
ข้าพเจ้า ก็ ไม่ คู่ควรที่ จะคลายออก. และ
บิดาข้าพเจ้าพูดไว้มากเกี่ยวกับเรื่องนี ้.
๙ และบิดาข้าพเจ้า กล่าวว่า ท่านจะให้
บัพ ติศ มา ในเบธา บา ราก, เลย จอร์แดน
ไป; และท่านกล่าวด้วยท่านจะให้บัพติศ
มาขด้วยน� ้ำ; แม้กล่าวว่าท่านจะให้บัพติศ
มาพระเมสสิยาห์ด้วยน� ้ำ.
๑๐ และหลังจากท่านให้บัพติศมาพระ
เมสสิ ยาห์ ด้วยน� ้ำ แล้ว, ท่านจะประจักษ์
และเป็ นพยานว่า ท่านให้ บัพ ติศ มาพระ
เมษโปดกกของพระผู้เป็ นเจ้า, ผู้ท่ีจะยก
เอาบาปของโลกไป.
้ หลัง
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากบิดาข้าพเจ้า ได้ พูด ข้อความเหล่า นี ้
แล้ว ท่านพูด กับ พี่ ๆ ข้าพเจ้า เกี่ยว กับ

๒ นี . ๖:๘–๙.
๔ ก ๑ นี . ๑๙:๘; ๒ นี . ๒๕:๑๙;
๓ นี . ๑:๑.
		ข ๑ นี . ๒๒:๒๐–๒๑.
		ค คมพ. พระเมสสิยาห์.
๕ ก เจคอบ ๗:๑๑;
โมไซยาห์ ๑๓:๓๓;
ฮีล. ๘:๑๙–๒๔;
๓ นี . ๒๐:๒๓–๒๔.

๖ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
๗ ก ๑ นี . ๑๑:๒๗; ๒ นี . ๓๑:๔.
๘ ก อสย. ๔๐:๓; มธ. ๓:๑–๓.
๙ ก ยอห์น ๑:๒๘.
		ข คมพ. ยอห์น ผูถ้ วายบัพติศมา.
๑๐ ก คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.

๑ นี ไฟ ๑๐:๑๒–๑๗
พระกิตติคุณซึ่งจะสั่งสอนในบรรดาชาว
ยิว, และเกี่ยวกับ ความเสื่อมโทรมกของ
ชาว ยิว ใน ความ ไม่ เชื่อขด้วย. และ หลัง
จากพวกเขาประหารคพระเมสสิ ยาห์, ผู้
จะ เสด็จ มา, และ หลัง จาก พระองค์ ถูก
้ จาก
ประหารแล้ว พระองค์ จะทรงลุก ขึน
ง
บรรดาคนตาย , และจะทรงแสดงองค์
ให้ ประจักษ์ , โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ,
ต่อคนต่างชาติ.
๑๒ แท้จริงแล้ว, แม้บิดาข้าพเจ้าพูดไว้
มากเกี่ยวกับ คนต่างชาติ, และเกี่ยวกับ
เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ด้วย, ว่า พวก เขา
จะเปรียบเหมือนต้นมะกอกก, ซึ่งพระเจ้า
จะทรงหัก กิ่ง และจะกระจัดกระจายข ไป
้ พิภพ.
ทั่วพืน
๑๓ ดั ง นั ้ น , ท่ า น กล่ า ว ว่ า จ� ำ เป็ น ที่
พระเจ้ า จะ ทรง น� ำ เรา เข้ า ไป ใน แผ่ น
ดินแห่งค�ำสัญญาก โดยพร้อมเพรียงกัน,
เพื่อ ท� ำ ให้ พระ วจนะ ของ พระ เจ้ า เกิ ด
สั ม ฤทธิ ผ ล, ว่า เราจะกระจั ด กระจายไป
้ พิ ภ พ.
ทั่ ว พื น
๑๔ และหลังจากเชือ้ สายแห่งอิสราเอล
กระจัดกระจายแล้วพระองค์จะทรงท�ำให้
พวกเขารวมกันอีกก; หรือ, ท้ายที่สุด, หลัง
จากคนต่างชาติขรับความสมบูรณ์ ของพระ
กิตติคุณ แล้ว, กิ่ง เดิม ของต้น มะกอกค,
๑๑ ก เจคอบ ๔:๑๔–๑๘.
		ข มอร. ๕:๑๔.
		ค คมพ. พระเยซูคริสต์;
ตรึงกางเขน (การ).
		ง คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		จ คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
๑๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๑๕:๑๒;
๒ นี . ๓:๔–๕;
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หรือเชือ้ สายแห่งอิสราเอลที่เหลืออยู่, จะ
ได้รบั การต่อกิง่ , หรือเข้าถึงความรูเ้ กีย่ วกับ
พระเมสสิยาห์องค์จริง, พระเจ้าของพวก
เขาและพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.
๑๕ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะ
นี ้ บิดาข้าพเจ้า พยากรณ์ และพูด กับ พี่ ๆ
ข้ า พเจ้ า , และ ยั ง มี อี ก หลาย เรื่ อ ง ซึ่ ง
ข้าพเจ้ามิ ได้เขียนไว้ ในหนั งสือนี ้; เพราะ
ข้าพเจ้าเขียนทุกเรือ่ งเท่าทีส่ มควรส�ำหรับ
ข้าพเจ้า ไว้ ในหนั งสือ อีก เล่ม หนึ่ งกของ
ข้าพเจ้าแล้ว.
๑๖ และเรือ่ งเหล่านี ้ทงั ้ หมด, ซึง่ ข้าพเจ้า
้ เมื่อบิดาข้าพเจ้าพ�ำนั ก
พูดถึง, ได้เกิดขึน
อยู่ ในกระโจม, ในหุบเขาเลมิวเอล.
้ หลัง
๑๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
จากข้าพเจ้า, นี ไฟ, ได้ยินค�ำ ทัง้ หมดของ
บิดาข้าพเจ้า, เกี่ยวกับเรือ่ งที่ท่านเห็นใน
่ า่ นพูดโดยอ�ำนาจของ
นิ มติ ข, และเรือ่ งทีท
พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย, ซึ่งอ�ำนาจนั ้น
ท่านได้รับมาโดยศรัทธาในพระบุตรของ
พระผู้เป็ นเจ้า—และพระบุตรของพระผู้
เป็ นเจ้าคือพระเมสสิยาห์คผูจ้ ะเสด็จมา—
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ปรารถนาด้วยว่าข้าพเจ้า
จะเห็น, และได้ยิน, และรู้ ถึง เรื่องเหล่า
นี ้, โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์,
ซึ่งเป็ นของประทานงจากพระผู้เป็ นเจ้าที่

เจคอบ ๕; ๖:๑–๗.
คมพ. ต้นมะกอก;
สวนองุน
่ ของพระเจ้า.
		ข ๑ นี . ๒๒:๓–๘.
คมพ. อิสราเอล—การกระ
จัดกระจายของอิสราเอล.
๑๓ ก ๑ นี . ๒:๒๐.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
๑๔ ก คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
		ข ๑ นี . ๑๓:๔๒;

คพ. ๑๔:๑๐.
		ค เจคอบ ๕:๘, ๕๒,
๕๔, ๖๐, ๖๘.
๑๕ ก ๑ นี . ๑:๑๖–๑๗.
๑๗ ก อีนัส ๑:๓;
แอลมา ๓๖:๑๗.
		ข ๑ นี . ๘:๒.
		ค คมพ. พระเมสสิยาห์.
		ง คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
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ประทานแก่คนทัง้ ปวงผูแ้ สวงหาพระองค์
อย่างขยันหมั่นเพียรจ, เหมือนกันดังนี ้ทัง้
ในสมัย โบราณฉกับ ในสมัย ที่ พระองค์ จะ
ทรงแสดงองค์ ให้ ประจักษ์ แก่ ลูก หลาน
มนุ ษย์.
๑๘ เพราะพระองค์ทรงเป็ นเหมือนกันก
ทัง้ วันวาน, วันนี ้, และตลอดกาล; และ
ทรงเตรียมมรรคาไว้ แล้ว ส�ำหรับ มนุ ษย์
ทัง้ ปวงนั บ แต่ การวางรากฐานของโลก,
หากเป็ นไปว่า พวกเขาจะกลับ ใจและมา
หาพระองค์.
๑๙ เพราะ เขา ผู้ ที่ แสวงหา อย่าง ขยัน
หมั่น เพียรจะพบ; และความลีล้ ับกของ
พระผู้เป็ นเจ้าจะส�ำแดงแก่พวกเขา, โดย
อ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข, เหมือน
กัน ดังนี ้ ทัง้ ในสมัย นี ้ กับ ในสมัย โบราณ,
และเหมือนกันดังนี ้ทัง้ ในสมัยโบราณกับ
ในสมัยทีจ่ ะมาถึง; ดังนั ้น, วิถขี องพระเจ้า
จึงเป็ นหนึ่ งรอบนิ รันดร์ค.
๒๐ ดัง นั ้น จง จ�ำ ไว้, โอ้ มนุ ษย์, เพราะ
้ ทัง้ ปวงท่านจะ
การกระท�ำของท่านทัง้ สิน
ก
ถูกน� ำมาสู่การพิพากษา .
๒๑ ด้วยเหตุนี้, หากท่านหมายมัน
่ จะท�ำ
ก
ชั่ว ในวัน เวลาแห่ง การทดลอง ของท่าน,
ถึง เวลานั ้น จะพบว่า ท่านไม่ สะอาดขต่อ
หน้ าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็ นเจ้า;
และไม่มสี ิ่งไม่สะอาดใด ๆ จะพ�ำนั กอยูก่ บั

๑ นี ไฟ ๑๐:๑๘–๑๑:๑
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้; ด้วยเหตุนี้, ท่านต้องถูก
ขับออกไปตลอดกาล.
๒๒ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน
อ�ำนาจ เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า พูด เรื่อง เหล่า นี ้,
และหาปฏิเสธมันไม่.
บทที่ ๑๑
นี ไฟเห็นพระวิญญาณของพระเจ้า และ
ต้นไม้ แห่ง ชีวิต ปรากฏให้ เห็นในนิ มิต—
ท่านเห็น มารดาของพระบุตรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า และเรียนรู้ถึง พระจริยวัตรอัน
อ่อนน้ อมของพระผู้ เป็ นเจ้า—ท่านเห็น
การบัพติศมา, การปฏิบัติศาสนกิจ, และ
การตรึง กางเขนของพระเมษโปดกของ
พระผู้ เป็ นเจ้า—ท่านเห็น การเรียกและ
การปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวกสิบสอง
ของพระเมษโปดกด้วย. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ หลัง จาก
เพราะเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าปรารถนาจะรูเ้ รือ่ งที่บิดาข้าพเจ้า
เห็ น มา, และ โดย เชื่ อ ว่า พระเจ้ า ทรง
สามารถ ท� ำ ให้ มั น เป็ นที่ รู้ แก่ ข้ า พเจ้ า
ได้, ขณะ ที่ ข้าพเจ้า นั่ ง ไตร่ตรองก ในใจ
ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงพาข้าพเจ้า ไปข ใน
พระวิญญาณของพระเจ้า, แท้จริง แล้ว,

๑๗ จ โมโร. ๑๐:๔–๕, ๗, ๑๙.
บริสท
ุ ธิ.์
		ฉ คพ. ๒๐:๒๖.
		ค แอลมา ๗:๒๐;
๑๘ ก ฮบ. ๑๓:๘; มอร. ๙:๙;
คพ. ๓:๒; ๓๕:๑.
คพ. ๒๐:๑๒.
๒๐ ก ปญจ. ๑๒:๑๔;
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
๒ นี . ๙:๔๖.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
คมพ. พิพากษา (การ),
๑๙ ก คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
สุดท้าย.
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
๒๑ ก แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.
		ข คมพ. พระวิญญาณ
		ข ๑ คร. ๖:๙–๑๐;

๓ นี . ๒๗:๑๙;
คพ. ๗๖:๕๐–๖๒;
โมเสส ๖:๕๗.
๑๑ ๑ ก คพ. ๗๖:๑๙. คมพ.
ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง.
		ข ๒ คร. ๑๒:๑–๔;
วว. ๒๑:๑๐;
๒ นี . ๔:๒๕;
โมเสส ๑:๑.

๑ นี ไฟ ๑๑:๒–๑๓
ไปบนภูเขาคสูงยิง่ , ซึง่ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็น,
และข้าพเจ้าไม่เคยย่างเหยียบไปที่นั่น.
๒ และพระวิญญาณตรัส กับ ข้าพเจ้า:
ดูเถิด, เจ้าปรารถนาสิ่งใดหรือ?
๓ และข้าพเจ้าทูล: ข้าพระองค์ปรารถนา
จะเห็นสิ่งที่บิดาข้าพระองค์เห็นก.
๔ และพระวิญญาณตรัสกับข้าพเจ้า: เจ้า
เชือ่ ไหมว่าบิดาเจ้าเห็นต้นไม้กทีเ่ ขาพูดถึง?
๕ และ ข้าพเจ้า ทูล: ข้า พระองค์ เชื่อ,
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์เชื่อกค�ำ
ทัง้ หมดของบิดาข้าพระองค์.
๖ และเมื่อ ข้าพเจ้า กล่าวข้อความเหล่า
นี ้ แล้ว, พระ วิญญาณ ทรง เปล่ง สุรเสียง
ก้ อ ง กั ง วาน, มี ความ ว่า : โฮ ซั น นา แด่
พระเจ้า, พระ ผู้ เป็ น เจ้า สูงสุด; เพราะ
พระองค์ ทรง เป็ นพระ ผู้ เป็ น เจ้า เหนื อ
้ , แท้จริง แล้ว, แม้
แผ่น ดิน โลกกทัง้ สิน
่
เหนื อสิงทัง้ ปวง. และเจ้าเป็ นสุขแล้ว, นี ไฟ, เพราะเจ้าเชือ่ ข ในพระบุตรของพระผู้
เป็ นเจ้าสูงสุด; ดังนั ้น, เจ้าจะเห็นสิ่งต่าง ๆ
ที่เจ้าปรารถนา.
๗ และ ดูเถิด สิ่ง นี ้ จะ ประทาน แก่ เจ้า
เพื่อ เป็ น เครื่องหมายก, คือ หลัง จาก เจ้า
เห็น ต้นไม้ มี ผลซึ่ง พ่อ ของเจ้า ชิม รสมา
แล้ว, เจ้าจะเห็นชายผู้ หนึ่ ง ลงมาจากฟ้ า
สวรรค์ด้วย, และผู้นั้นเจ้าจะเห็นกับตา;
และ หลัง จาก เจ้า เห็น ผู้ นั ้น แล้ว เจ้า จะ
เป็ นพยานขว่า นั่ น คือ พระบุตรของพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๑ค ฉธบ. ๑๐:๑;
อีเธอร์ ๓:๑.
๓ ก ๑ นี . ๘:๒–๓๔.
๔ ก ๑ นี . ๘:๑๐–๑๒;
๑๕:๒๑–๒๒.
๕ ก ๑ นี . ๒:๑๖.
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้ คือพระ
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วิญญาณตรัส แก่ ข้าพเจ้า: ดู นั่น สิ! และ
ข้าพเจ้าดูและเห็นต้นไม้; และมันเหมือน
กับต้นไม้กที่บิดาข้าพเจ้าเห็น; และความ
งามของต้นไม้ นั้น งามล�ำ้ , แท้จริง แล้ว,
ยิ่งกว่าความงามทัง้ ปวง; และความขาวข
ของต้นไม้ นั้น ขาวยิ่ง กว่า ความขาวของ
หิมะที่ โปรยมา.
้ หลัง
๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากข้าพเจ้าเห็นต้นไม้แล้ว, ข้าพเจ้าทูล
พระวิญญาณ: ข้าพระองค์ตระหนั กแล้ว
ว่า พระองค์ ทรงกระท�ำ ให้ ต้นไม้ ซึ่ง มี ค่าก
เหนื อสิ่งทัง้ ปวงปรากฏแก่ข้าพระองค์.
๑๐ และพระองค์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: เจ้า
ปรารถนาสิ่งใดหรือ?
๑๑ และข้าพเจ้าทูลพระองค์: ขอทราบ
ค�ำ แปลกของต้นไม้ นั้น—เพราะข้าพเจ้า
พูดกับพระองค์ดังมนุ ษย์พูดกัน; เพราะ
ข้าพเจ้า เห็น ว่า พระองค์ ทรง อยู่ ในรูป
ลักษณะขของมนุ ษย์; แม้กระนั ้น, ข้าพเจ้า
ยังรูว้ า่ เป็ นพระวิญญาณของพระเจ้า; และ
พระองค์ รับสั่ง แก่ ข้าพเจ้า ดัง มนุ ษย์ คน
หนึ่ งพูดกับอีกคนหนึ่ ง.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: ดู นั่น สิ! และ
ข้ า พเจ้ า ดู ประหนึ่ ง ว่ า จะ ดู พระองค์ ,
และข้าพเจ้า หาเห็นพระองค์ ไม่; เพราะ
พระองค์เสด็จไปแล้วต่อหน้ าข้าพเจ้า.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๖ ก อพย. ๙:๒๙;
๒ นี . ๒๙:๗;
๓ นี . ๑๑:๑๔;
โมเสส ๖:๔๔.
		ข คมพ. เชือ่ (ความ).
๗ ก คมพ. เครือ่ งหมาย.

		ข คมพ. ประจักษ์ พยาน.
๘ ก ๑ นี . ๘:๑๐.
		ข ๑ นี . ๘:๑๑.
๙ ก ๑ นี . ๑๑:๒๒–๒๕.
๑๑ ก ปฐก. ๔๐:๘.
		ข อีเธอร์ ๓:๑๕–๑๖.
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ข้าพเจ้า ดู และเห็น มหานครเยรูซาเล็ม,
และเมืองอื่น ๆ ด้วย. และข้าพเจ้า เห็น
เมืองนาซาเร็ธ; และในเมืองนาซาเร็ธก
ข้าพเจ้า เห็น หญิง พรหมจารีขนาง หนึ่ ง,
และนางงดงามและขาวยิ่งนั ก.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ข้าพเจ้าเห็นฟ้ าสวรรค์เปิ ด ; และเทพลง
มายืนต่อหน้ าข้าพเจ้า; และท่านกล่าวแก่
ข้าพเจ้า: นี ไฟ, เจ้าเห็นสิ่งใดหรือ?
๑๕ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน: หญิง
พรหมจารีนาง หนึ่ ง, สวย และ งาม ที่สุด
้ .
เหนื อกว่าหญิงพรหมจารีอื่นทัง้ สิน
๑๖ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: เจ้ารู้จัก
พระจริยวัตรอันอ่อนน้ อมของพระผู้เป็ น
เจ้าไหม?
๑๗ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน: ข้าพเจ้า
รู้ ว่า พระองค์ ทรงรัก ลูก ๆ ของพระองค์;
กระนั ้น ก็ตาม, ข้าพเจ้า ไม่รู้ ความหมาย
ของเรื่องทัง้ หมด.
๑๘ และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: ดูเถิด,
่ า่ นเห็นคือมารดาขของ
หญิงพรหมจารีกทีท
พระบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า, ตามสภาพ
แห่งเนื ้อหนั ง.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า เห็น ว่า พระองค์ ทรง พา นาง ไป
ในพระวิญญาณ; และหลัง จากพระองค์
ทรงพานางไป ในพระวิญญาณกช่วงเวลา
๑๓ ก มธ. ๒:๒๓.
		ข ลูกา ๑:๒๖–๒๗;
แอลมา ๗:๑๐.
คมพ. มารีย,์ มารดาของ
พระเยซู.
๑๔ ก อสค. ๑:๑;
๑ นี . ๑:๘.
๑๘ ก อสย. ๗:๑๔;
ลูกา ๑:๓๔–๓๕.

๑ นี ไฟ ๑๑:๑๔–๒๕
หนึ่ ง แล้ว เทพ พูด กับ ข้าพเจ้า, มี ความ
ว่า: ดูนั่นสิ!
๒๐ และ ข้ า พเจ้ า ดู และ เห็ น หญิ ง
พรหมจารี อีก, ก�ำลัง อุ้ม เด็กก ไว้ ใน อ้อม
แขนของนาง.
๒๑ และเทพกล่าวแก่ขา้ พเจ้า: จงดูพระ
เมษ โปดกกของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, แท้จริง
แล้ว, แม้พระบุตรขของพระบิดานิ รน
ั ดร์ค!
เจ้า รู้ ความ หมาย ของ ต้นไม้งที่ บิดา เจ้า
เห็นไหม?
๒๒ และข้าพเจ้า ตอบท่าน, มี ความว่า:
ข้าพเจ้า รู้ แล้ว, คือ ความ รักกของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า, ซึง่ แผ่ขยายออกมาสู่ ใจลูกหลาน
่ งึ ปรารถนาทีส่ ดุ
มนุ ษย์; ดังนั ้น, จึงเป็ นทีพ
เหนื อสิ่งทัง้ ปวง.
๒๓ และท่านพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า:
ใช่แล้ว, และเป็ นความปี ติยินดีกที่สุดแก่
จิตวิญญาณ.
๒๔ และ หลัง จาก ท่าน กล่าว ข้อความ
เหล่านี ้แล้ว, ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูนั่น
สิ! และข้าพเจ้าดู, และข้าพเจ้าเห็นพระ
บุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า เสด็จ ออกไปก ใน
บรรดาลูกหลานมนุ ษย์; และข้าพเจ้าเห็น
คนจ�ำนวนมากทรุดลงแทบพระบาทของ
พระองค์และนมัสการพระองค์.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ข้าพเจ้า ตระหนั ก ว่า ราวเหล็ก , ซึ่ง บิดา

		ข โมไซยาห์ ๓:๘.
๑๙ ก มธ. ๑:๒๐.
๒๐ ก ลูกา ๒:๑๖.
๒๑ ก คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์.
		ค คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม
พระองค์—พระผูเ้ ป็ น

เจ้าพระบิดา.
		ง ๑ นี . ๘:๑๐;
แอลมา ๕:๖๒.
คมพ. ต้นไม้แห่งชีวต
ิ .
๒๒ ก คมพ. รัก (ความ).
๒๓ ก คมพ. ปี ต.ิ
๒๔ ก ลูกา ๔:๑๔–๒๑.
๒๕ ก ๑ นี . ๘:๑๙.

๑ นี ไฟ ๑๑:๒๖–๓๒
ข้าพเจ้า เห็น, คือ พระ วจนะ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า, ซึ่ง น� ำ ไปสู่ แหล่ง น� ้ำ แห่ง ชีวิตข,
หรือสู่ต้นไม้แห่งชีวติ ค; ซึ่งผืนน� ้ำนั ้นเป็ น
สิ่งแทนความรักของพระผู้เป็ นเจ้า; และ
ข้าพเจ้า ตระหนั ก ด้วยว่า ต้นไม้ แห่ง ชีวิต
เป็ นสิ่งแทนความรักของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก: ดูนั่น
สิและจงดูพระจริยวัตรอันอ่อนน้ อมกของ
พระผู้เป็ นเจ้า!
๒๗ และข้าพเจ้า ดู และเห็นพระผู้ ไถ่ก
ของ โลก, ซึ่ง บิดา ข้าพเจ้า พูด ถึง; และ
ข้าพเจ้า เห็น ศาสดาพยากรณ์ ขด้วยผู้ จะ
เตรียมมรรคาไว้ก่อนพระองค์. และพระ
เมษโปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า เสด็จ ออก
ไปและได้ รับ บัพ ติศ มาคจากท่าน; และ
หลัง จากพระองค์ ได้ รับ บัพ ติศ มาแล้ว,
ข้าพเจ้า เห็น ฟ้ า สวรรค์ เปิ ด, และ พระ
วิญญาณบริสท
ุ ธิเ์ สด็จออกจากสวรรค์ลงมา
และสถิตบนพระองค์ ในรูปของนกพิราบง.
๒๘ และ ข้าพเจ้า เห็น พระองค์ เสด็จ
ออกไปปฏิบัติ ศาสนกิจ ต่อ ผู้คน, ในพระ
เดชานุ ภาพกและ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่;
และฝูง ชนมารวมกัน เพื่อ ฟังพระองค์;
และข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาขับไล่พระองค์
ไปจากพวกเขา.
๒๙ และข้าพเจ้าเห็นคนอื่นอีกสิบสองก
คนติดตามพระองค์ด้วย. และเหตุการณ์
๒๕ข คมพ. น� ้ำธ�ำรงชีวติ .
		ค ปฐก. ๒:๙;
แอลมา ๓๒:๔๐–๔๑;
โมเสส ๔:๒๘, ๓๑.
๒๖ ก ๑ นี . ๑๑:๑๖–๓๓.
๒๗ ก ๒ นี . ๒๕:๑๓.
		ข มธ. ๑๑:๑๐;
๑ นี . ๑๐:๗–๑๐;
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ได้บงั เกิดขึน้ คือพระองค์ทรงพาพวกท่าน
ไปในพระวิญญาณออกไปต่อหน้ าข้าพเจ้า,
และข้าพเจ้าหาเห็นพวกท่านไม่.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า อีก, มี ความว่า: ดู
นั่ น สิ! และข้าพเจ้า ดู, และข้าพเจ้า เห็น
ฟ้ าสวรรค์เปิ ดอีก, และข้าพเจ้าเห็นเทพก
ลงมาสู่ ลูก หลานมนุ ษย์; และพวกท่าน
ปฏิบัติต่อพวกเขา.
๓๑ และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า อีก, มี
ความว่า: ดู นั่น สิ! และข้าพเจ้า ดู, และ
ข้าพเจ้าเห็นพระเมษโปดกของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าเสด็จออกไปในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์.
และข้าพเจ้าเห็นฝูงชนผู้เจ็บป่ วย, และผู้
เป็ นทุกข์ทรมานด้วยโรคนานาชนิ ด, และ
ด้วยเหล่ามารกและวิญญาณที่ ไม่สะอาดข;
และเทพพูดและกระท�ำให้สิ่งทัง้ หลายทัง้
ปวงเหล่านี ้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า. และพวก
เขาได้รบั การรักษาค โดยเดชานุ ภาพของ
พระเมษโปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า; และ
เหล่า มาร และ วิญญาณ ที่ ไม่ สะอาด ถูก
ขับไล่ ไป.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเทพ
กล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก, มีความว่า: ดูนั่นสิ!
และ ข้าพเจ้า ดู และ เห็น พระ เมษ โปดก
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, ว่า พระองค์ ถูก ผู้คน
จับ ไป; แท้จริง แล้ว, พระบุตรของพระผู้

๒ นี . ๓๑:๔.
		ค คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
		ง คมพ. นกพิราบ,
เครือ่ งหมายของ.
๒๘ ก คพ. ๑๓๘:๒๕–๒๖.
๒๙ ก คมพ. อัครสาวก.
๓๐ ก คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.

๓๑ ก มาระโก ๕:๑๕–๒๐;
โมไซยาห์ ๓:๕–๗.
คมพ. มาร.
		ข คมพ. วิญญาณ—
วิญญาณร้าย.
		ค คมพ. รักษา, รักษาให้หาย
(การ).

๑ นี ไฟ ๑๑:๓๓–๑๒:๓
บทที่ ๑๒
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เป็ นเจ้า ผู้ทรงเป็ นนิ จ ถูก โลกพิพากษา ;
และข้าพเจ้าเห็นและเป็ นพยาน.
๓๓ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นพระองค์ถกู
ยกขึน้ บนกางเขนกและถูกปลงพระชนม์ข
เพื่อบาปของโลก.
๓๔ และ หลั ง จาก พระองค์ ถู ก ปลง
พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า เห็น ฝูง ชนของ
แผ่น ดินโลก, ว่า พวกเขามารวมกัน เพื่อ
ต่อสู้ เหล่า อัครสาวกของพระเมษโปดก;
เพราะเทพของพระเจ้า เรียกคนสิบ สอง
คนเช่นนั ้น.
๓๕ และฝูง ชนของแผ่น ดินโลกได้ มา
รวมกัน; และข้าพเจ้า เห็นว่า พวกเขาอยู่
ใน อาคารก ใหญ่ และ กว้าง, เหมือน กับ
อาคารที่บิดาข้าพเจ้าเห็น. และเทพของ
พระเจ้า กล่าวแก่ ข้าพเจ้า อีก, มี ความว่า:
จงดูโลกและปัญญาของโลกเถิด; แท้จริง
แล้ว, จงดู เชือ้ สายแห่ง อิสราเอลมารวม
กันเพือ่ ต่อสู้กบั อัครสาวกสิบสองของพระ
เมษโปดก.
้ คือ
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเห็นและเป็ นพยาน, ว่าอาคารใหญ่
และกว้างหลังนั ้นคือความหยิ่งจองหองก
ของโลก; และอาคารนั ้นถล่มลงมา, และ
การถล่มของอาคารนั ้นใหญ่หลวงนั ก. และ
เทพของพระเจ้า กล่าวแก่ ข้าพเจ้า อีก, มี
ความ ว่า: ความ พินาศ ของ ประชาชาติ,
ตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ ปวง, ที่ ต่อสู้
อัครสาวกสิบ สองของพระเมษโปดกจัก
เป็ นเช่นนั ้น.
๓๒ ก มาระโก ๑๕:๑๗–๒๐.
๓๓ ก ยอห์น ๑๙:๑๖–๑๙; โมไซยาห์ ๓:๙–๑๐;
๓ นี . ๒๗:๑๔. คมพ.
กางเขน.

นี ไฟเห็นในนิ มิต แผ่นดินแห่งค�ำสัญญา;
ความ ชอบ ธรรม, ความ ชั่ว ช้า สามานย์,
และการล่ม สลายของผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น;
การเสด็จมาของพระเมษโปดกของพระผู้
ิ ย์
เป็ นเจ้าในบรรดาพวกเขา; วิธีทสี่ านุ ศษ
สิบสองและอัครสาวกสิบสองจะพิพากษา
อิ ส ราเอล; และ สภาพ น่า รัง เกี ย จ และ
สกปรกของบรรดาผู้ เสื่อมโทรมในความ
ไม่ เชื่อ . ประมาณ ๖๐๐– ๕๙๒ ปี ก่ อ น
คริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเทพกล่าว
แก่ ข้าพเจ้า: มองดู พงศ์ พันธุ์ ของเจ้า สิ,
และพงศ์ พันธุ์ ของพี่ น้องเจ้า ด้วย. และ
ข้าพเจ้า มองดู และเห็น แผ่น ดิน แห่ง ค�ำ
สัญญาก; และข้าพเจ้าเห็นฝูงชน, แท้จริง
แล้ว, แม้เป็ นจ�ำนวนมากราวกับเม็ดทราย
ในทะเล.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า เห็น ฝูง ชนมารวมกัน เพื่อ สู้ รบ,
พวกหนึ่ งต่อสู้กับพวกหนึ่ ง; และข้าพเจ้า
เห็นสงครามก, และข่าวลือเรื่องสงคราม,
และการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้ าด้วยดาบใน
บรรดาผู้คนของข้าพเจ้า.
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า เห็น ผู้คนหลาย รุ่น ล่วง ลับ ไป,
ตาม วิถี แห่ง สงคราม และ ความ ขัด แย้ง
ในแผ่นดิน; และข้าพเจ้าเห็นเมืองหลาย

		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
๓๕ ก ๑ นี . ๘:๒๖; ๑๒:๑๘.
๓๖ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).

๑๒ ๑ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญา

ไว้.
๒ ก อีนัส ๑:๒๔;
มอร. ๘:๗–๘.
คมพ. สงคราม.

๑ นี ไฟ ๑๒:๔–๑๑
เมือง, แท้จริงแล้ว, แม้จนข้าพเจ้ามิ ได้นับ
จ�ำนวนเมืองเหล่านั ้น.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
ข้าพเจ้า เห็น หมอก แห่ง ความ มืดขบน
ผืนแผ่นดินแห่งค�ำสัญญา; และข้าพเจ้า
เห็นสายฟ้ าฟาด, และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียง
ฟ้ าค�ำรนค�ำราม, และแผ่นดินไหว, และ
สรรพเสียงล้วนกึกก้อง; และข้าพเจ้าเห็น
แผ่นดินโลกและศิลา, เป็ นรอยแยก; และ
ข้าพเจ้าเห็นภูเขาทัง้ หลายพังทลายเป็ น
ชิน
้ เล็ก ชิน
้ น้ อย; และข้าพเจ้า เห็นที่ราบ
ของแผ่นดินโลก, แยกออกจากกัน; และ
ข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมืองจมคลง; และ
ข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมืองถูกเพลิงเผา
ผลาญ; และข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมือง
พัง ลงบนแผ่น ดินโลก, เพราะความสั่น
สะเทือนของโลก.
้ หลังจาก
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี ้แล้ว, ข้าพเจ้าเห็น
ไอแห่ง ความมืดก, ว่า มัน ผ่านพ้น ไปจาก
้ พิภพ; และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็น ฝูง
พืน
ชนที่ ไม่ ได้ล้มลงเพราะการพิพากษาอัน
รุนแรงและน่ าสะพรึงกลัวของพระเจ้า.
๖ และข้าพเจ้าเห็นฟ้ าสวรรค์เปิ ด, และ
พระเมษโปดกกของพระผู้ เป็ นเจ้า เสด็จ
ลงมาจากสวรรค์; และพระองค์ เสด็จ ลง
มาแสดงองค์ต่อพวกเขา.
๗ และข้าพเจ้าเห็นและเป็ นพยานด้วย
๔ ก ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๘.
		ข ๑ นี . ๑๙:๑๐.
		ค ๓ นี . ๘:๑๔.
๕ ก ๓ นี . ๘:๒๐; ๑๐:๙.
๖ ก ๒ นี . ๒๖:๑, ๙;
๓ นี . ๑๑:๓–๑๗.
๗ ก ๓ นี . ๑๒:๑; ๑๙:๑๒–๑๓.
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ว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ สด็จลงมาบนคน
อีกสิบสองกคน; และพวกท่านได้รับแต่ง
ตัง้ จากพระผู้เป็ นเจ้า, และได้รับเลือก.
๘ และเทพกล่าวแก่ขา้ พเจ้า, มีความว่า:
จงดูสานุ ศิษย์สิบสองของพระเมษโปดก,
ซึง่ เขาทัง้ หลายได้รบั เลือกให้ปฏิบตั ศิ าสน
กิจต่อพงศ์พันธุ์ของเจ้า.
๙ และท่านกล่าวแก่ขา้ พเจ้า: เจ้าจ�ำอัคร
สาวกสิบสองกของพระเมษโปดกได้ ไหม?
ดูเถิด พวกท่านคือ ผู้ ซ่ึง จะพิพากษาขสิบ
สองเผ่าของอิสราเอล; ดังนั ้น, พวกท่าน
จะพิพากษาผู้ปฏิบัติศาสนกิจสิบสองคน
ั ธุข์ องเจ้า; เพราะเจ้าเป็ นของ
จากพงศ์พน
้
เชือสายแห่งอิสราเอล.
๑๐ และผู้ ปฏิบัติ ศาสนกิจ สิบ สองคนก
เหล่านี ้ซ่ึงเจ้าเห็นจะพิพากษาพงศ์พันธุ์
ของเจ้า. และ, ดูเถิด, พวกท่านชอบธรรม
ตลอดกาล; เพราะเนื่ องจากศรัทธาของ
พวก ท่านในพระ เมษ โปดก ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า พระโลหิต ของพระองค์ จึง ท�ำให้
อาภรณ์ ขของพวกท่านขาว.
๑๑ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูนั่นสิ!
และข้าพเจ้าดู, และเห็นผูค้ นสามรุน
่ กล่วง
ลับ ไป ในความชอบธรรม; และอาภรณ์
ของพวกเขาขาวแม้เหมือนดังพระเมษ
โปดกของพระผู้เป็ นเจ้า. และเทพกล่าว
แก่ขา้ พเจ้า: พระโลหิตของพระเมษโปดก

๙ ก ลูกา ๖:๑๓.
		ข มธ. ๑๙:๒๘; คพ. ๒๙:๑๒.
คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๑๐ ก ๓ นี . ๒๗:๒๗;
มอร. ๓:๑๘–๑๙.
		ข วว. ๗:๑๔;

แอลมา ๕:๒๑–๒๗;
๑๓:๑๑–๑๓;
๓ นี . ๒๗:๑๙–๒๐.
๑๑ ก ๒ นี . ๒๖:๙–๑๐;
๓ นี . ๒๗:๓๐–๓๒.
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ท�ำให้ผู้คนเหล่านี ้ขาว, เพราะศรัทธาของ
พวกเขาในพระองค์.
๑๒ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, ยังได้เห็นผู้คน
รุน
่ ที่สี่กจ�ำนวนมากผู้ท่ีล่วงลับไปในความ
ชอบธรรม.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือข้าพเจ้า
เห็นฝูงชนของแผ่นดินโลกมารวมกัน.
๑๔ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า: จง ดู
พงศ์พันธุ์ของเจ้า, และพงศ์ พันธุ์ของพี่
น้ องเจ้าด้วย.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า มอง ดู และ เห็น ผู้คนของ พงศ์
พันธุ์ข้าพเจ้ามารวมกันในฝูงชนเพื่อต่อ
ต้านพงศ์พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้าก; และ
พวกเขามารวมกันเพื่อสู้รบ.
๑๖ และเทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า, มี ความ
ว่า: จงดู แหล่ง น� ้ำ ของสายน� ้ำ สกปรกกซึ่ง
บิดาเจ้าเห็น; แท้จริงแล้ว, แม้แม่น�้ำขซึ่ง
ท่านพูดถึง; และห้วงลึกของแม่น�้ำนั ้นคือ
ห้วงลึกของนรกค.
๑๗ และ หมอกกแห่ง ความ มืด คือ การ
ล่อลวงของมาร, ซึง่ ท�ำให้มดื บอดข, และใจ
ของลูกหลานมนุ ษย์แข็งกระด้าง, และน� ำ
พวกเขาไปในถนนกว้างขวางค, เพื่อพวก
เขาจะพินาศและสูญหายไป.
๑๘ และอาคารก ใหญ่และกว้าง, ซึ่งบิดา
เจ้าเห็น, คือความคิดฝันขของคนถือดีและ
๑๒ ก แอลมา ๔๕:๑๐–๑๒;
ฮีล. ๑๓:๕, ๙–๑๐;
๓ นี . ๒๗:๓๒;
๔ นี . ๑:๑๔–๒๗.
๑๕ ก มอร. ๖.
๑๖ ก คมพ. สกปรก (ความ).
		ข ๑ นี . ๘:๑๓; ๑๕:๒๖–๒๙.
		ค คมพ. นรก.
๑๗ ก ๑ นี . ๘:๒๓; ๑๕:๒๔;

๑ นี ไฟ ๑๒:๑๒–๒๒
ความจองหอง ของลูกหลานมนุ ษย์. และ
ห้วงน� ้ำงลึก และน่ า สะพรึง กลัว แบ่ง แยก
พวกเขา; แท้จริงแล้ว, แม้พระวจนะแห่ง
ั ดร์,
ความยุตธิ รรมจของพระผูเ้ ป็ นเจ้านิ รน
และพระเมสสิ ยาห์ ผู้ทรงเป็ นพระเมษ
โปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า, เป็ นผู้ ที่ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นพยาน, จากกาล
เริม่ ต้นของโลกจนถึงเวลานี ้, และจากเวลา
นี ้เป็ นต้นไปและตลอดกาล.
๑๙ และ ขณะ ที่ เทพ กล่าว ค�ำ เหล่า นี ้,
ข้าพเจ้ามองดูและเห็นว่าพงศ์พน
ั ธุข์ องพี่
น้ องข้าพเจ้าขัดแย้งกับพงศ์พน
ั ธุข์ า้ พเจ้า,
ตามค�ำของเทพ; และเพราะความจองหอง
ของพงศ์พน
ั ธุข์ า้ พเจ้า, และการล่อลวงกของ
มาร, ข้าพเจ้าเห็นว่าพงศ์พน
ั ธุ์ของพี่น้อง
ข้าพเจ้าชนะผูค้ นของพงศ์พน
ั ธุข์ า้ พเจ้าข.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า มองดู, และเห็น ผู้คนของพงศ์
พันธุ์ ของพี่ น้องข้าพเจ้า ว่า พวกเขาชนะ
พงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้า; และพวกเขาออก
ไปเป็ นฝูงชนบนผืนแผ่นดิน.
๒๑ และข้าพเจ้าเห็นพวกเขามารวมกัน
เป็ นฝูงชน; และข้าพเจ้าเห็นสงครามกและ
ข่าว ลือ เรือ่ ง สงคราม ในบรรดา พวก เขา;
และในสงครามและข่าวลือ เรือ่ งสงคราม
่ ล่วงลับไป.
นั ้นข้าพเจ้าเห็นผู้คนหลายรุน
๒๒ และเทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: ดูเถิด

คพ. ๑๐:๒๐–๓๒.
		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
		ค มธ. ๗:๑๓–๑๔.
๑๘ ก ๑ นี . ๘:๒๖; ๑๑:๓๕–๓๖.
		ข ยรม. ๗:๒๔.
		ค คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).

ค

		ง ลูกา ๑๖:๒๖;
๑ นี . ๑๕:๒๘–๓๐.
		จ คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๑๙ ก คมพ. ล่อลวง (การ).
		ข เจรอม ๑:๑๐;
คม. ๑:๑–๒.
๒๑ ก มอร. ๘:๘;
โมโร. ๑:๒.
คมพ. สงคราม.

๑ นี ไฟ ๑๒:๒๓–๑๓:๘
คนเหล่า นี ้ จะเสื่อมโทรมอยู่ ในความไม่
เชื่อก.
๒๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น
คือ ข้าพเจ้า เห็ น ว่า, หลัง จาก พวก เขา
เสื่อมโทรมในความไม่ เชื่อ แล้ว พวกเขา
กลายเป็ นคนคล�ำ้ ก, และน่ ารังเกียจ, และ
สกปรกข, เต็ม ไปด้วยความเกียจคร้านค
และความน่ าชิงชังทุกอย่าง.
บทที่ ๑๓
นี ไฟเห็นในนิ มิต ศาสนจักรของมารก่อ
ตัง้ ในบรรดาคนต่างชาติ, การค้นพบและ
การตัง้ อาณานิ คมของอเมริกา, การหาย
ไปของส่วนต่าง ๆ หลายส่วนที่ แจ้ง ชัด
และมี ค่า ของพระคัมภีร์ ไบเบิล, สภาพ
อัน เป็ นผลจากการละทิง้ ความเชือ่ ของ
ุ , การ
คนต่างชาติ, การฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
มาปรากฏของพระคัมภีรย์ คุ สุดท้าย, และ
การสร้างไซอัน. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี
ก่อนคริสตกาล.
้ คื อ เทพ
และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กล่าว แก่ ข้าพเจ้า, มี ความ ว่า: ดู นั่ น สิ!
และ ข้าพเจ้า ดู และ เห็น ประชาชาติ กับ
อาณาจักรหลายแห่ง.
๒ และเทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: เจ้า เห็น
อะไร? และ ข้าพเจ้า กล่าว: ข้าพเจ้า เห็น
ประชาชาติกับอาณาจักรหลายแห่ง.
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๓ และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า: นี่ คือ
ประชาชาติ และ อาณาจักร ของ คน ต่าง
ชาติ.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้าเห็นการก่อตัง้ ของศาสนจักรอัน
เรือง อ�ำนาจก ในบรรดา ประชาชาติ ของ
คนต่างชาติข.
๕ และเทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: จงดู การ
ก่อ ตัง้ ของศาสนจักรซึ่ง น่ า ชิงชังที่สุด ยิ่ง
่ ทัง้ ปวง, ซึง่ สังหารวิสท
กว่าศาสนจักรอืน
ุ ธิก
ชนของพระผู้เป็ นเจ้า , แท้จริงแล้ว, และ
ทรมานพวกเขาและผูกพวกเขาไว้, และ
เทียม พวก เขา ด้วย แอกขเหล็ก, และ พา
พวกเขาลงไปเป็ นเชลย.
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า เห็น ศาสนจักร อัน เรือง อ�ำนาจ
และน่ า ชิงชังกนี ้; และข้าพเจ้า เห็น มารข
ว่าเขาคือผู้ก่อตัง้ มัน.
๗ และข้าพเจ้าเห็นทองก, และเงิน, และ
แพรไหม, และแพรพรรณสีแดงสด, และ
ผ้า ป่ านเนื ้อ ดี, และอาภรณ์ มี ค่า สารพัด
ชนิ ดด้วย; และข้าพเจ้าเห็นหญิงโสเภณี
จ�ำนวนมาก.
๘ และเทพกล่าวแก่ขา้ พเจ้า, มีความว่า:
จงดูวา่ ทอง, และเงิน, และแพรไหม, และ
แพรพรรณสีแดงสด, และผ้าป่ านเนื ้อดี,
และอาภรณ์ มี ค่า, และหญิง โสเภณี , คือ
ความ ปรารถนากของ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�ำนาจและน่ าชิงชังนี ้.

๒๒ ก ๑ นี . ๑๕:๑๓;
๑๔:๓, ๙–๑๗.
๒ นี . ๒๖:๑๕.
		ข คมพ. คนต่างชาติ.
๒๓ ก ๒ นี . ๒๖:๓๓.
๕ ก วว. ๑๗:๓–๖;
		ข ๒ นี . ๕:๒๐–๒๕.
๑ นี . ๑๔:๑๓.
		ค คมพ. เกียจคร้าน (ความ). 		ข ยรม. ๒๘:๑๐–๑๔.
๑๓ ๔ ก ๑ นี . ๑๓:๒๖, ๓๔;
๖ ก คพ. ๘๘:๙๔.

คมพ. มาร—ศาสนจักร

ของมาร.
		ข ๑ นี . ๒๒:๒๒–๒๓.
๗ ก มอร. ๘:๓๖–๓๘.
๘ ก วว. ๑๘:๑๐–๒๔;
มอร. ๘:๓๕–๓๘.
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๙ และเพื่อการสรรเสริญของโลกด้วยที่
พวกเขาท�ำลายวิสุทธิ ชนของพระผู้ เป็ น
เจ้าก, และพาพวกเขาลงไปเป็ นเชลย.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้ามองดูและเห็นผืนน� ้ ำกว้างใหญ่;
และผืนน� ้ำ นี ้ แยกคนต่างชาติ จากพงศ์
พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้า.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
เทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: ดูเถิด ความพิ โรธ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า อยู่ กับ พงศ์ พันธุ์ ของ
พี่น้องเจ้า.
๑๒ และข้าพเจ้า มองดู และเห็น ชายผู้
หนึ่ ง ในบรรดาคนต่างชาติ, ผู้ ซ่ึง ผืนน� ้ำ
กว้างใหญ่ แยกออกไปจากพงศ์ พันธุ์ ของ
พี่ น้ อง ข้าพเจ้า; และ ข้าพเจ้า เห็น พระ
วิญญาณกของพระผู้เป็ นเจ้า, ว่าเสด็จลง
มาและกระท�ำต่อชายผู้นั้น; และเขาออก
เดินทางไปในผืนน� ้ำกว้างใหญ่, แม้จนถึง
พงศ์ พันธุ์ ของ พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ผู้ อยู่ ใน
แผ่นดินที่สัญญาไว้.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณของพระผู้เป็ น
เจ้า, ว่าทรงกระท�ำต่อคนต่างชาติอน
ื่ ; และ
พวกเขาออกไปพ้นจากการเป็ นเชลย, บน
ผืนน� ้ำกว้างใหญ่.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า เห็น ฝูง ชนจ�ำนวนมากของคน
ต่าง ชาติกบน แผ่น ดิน แห่ง ค�ำ สั ญญาข;
และข้าพเจ้า เห็น ความพิ โรธของพระผู้

๑ นี ไฟ ๑๓:๙–๒๐
เป็ น เจ้า, ว่า ความ พิ โรธ นั ้น อยู่ บนพงศ์
พันธุ์ ของพี่ น้องข้าพเจ้า; และพวกเขา
กระจัดกระจายค ไปเบือ้ งหน้ าคนต่างชาติ
และถูกลงทัณฑ์.
๑๕ และข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณของ
พระเจ้า, ว่าทรงอยู่บนคนต่างชาติ, และ
พวกเขารุง่ เรืองและได้แผ่นดินเป็ นมรดก
ของพวกเขาก; และข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขา
ขาว, และงามและสวยขยิ่งนั ก, เหมือนกับ
ผูค้ นของข้าพเจ้าก่อนพวกเขาถูกสังหารค.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นว่าคนต่างชาติซึ่งออก
ไปจากการเป็ นเชลยนอบน้ อมถ่อมตน
ต่อ พระพักตร์ พระเจ้า; และอ�ำนาจของ
พระเจ้าอยู่กับพวกเขาก.
๑๗ และ ข้าพเจ้า เห็น ว่า คน ต่าง ชาติ
จากมาตุภูมิ ของพวกเขามารวมกัน บน
ผืนน� ้ำ, และบนแผ่น ดิน ด้วย, เพื่อ สู้ รบ
กับพวกเขา.
๑๘ และข้าพเจ้าเห็นว่าอ�ำนาจของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า อยู่ กับ พวกเขา, และเห็น ด้วย
ว่า พระพิ โรธ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า อยู่ บน
พวกเขาทัง้ ปวงที่มารวมกัน เพื่อ สู้ รบกับ
พวกเขา.
๑๙ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นว่า คนต่าง
ชาติที่ออกไปจากการเป็ นเชลยได้รับการ
ปลดปล่อยก โดยอ�ำนาจของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ให้พ้นจากมือของประชาชาติอ่ืนทัง้ ปวง.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๙ ก วว. ๑๓:๔–๗.
		ค ๑ นี . ๒๒:๗–๘.
๑๒ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
คมพ. อิสราเอล—การกระ
บันดาลใจ.
จัดกระจายของอิสราเอล.
๑๔ ก ๒ นี . ๑:๑๑;
๑๕ ก ๒ นี . ๑๐:๑๙.
มอร. ๕:๑๙–๒๐.
		ข ๒ นี . ๕:๒๑.
		ข คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้. 		ค มอร. ๖:๑๗–๒๒.

๑๖ ก คพ. ๑๐๑:๘๐.
๑๙ ก ๒ นี . ๑๐:๑๐–๑๔;
๓ นี . ๒๑:๔;
อีเธอร์ ๒:๑๒.

๑ นี ไฟ ๑๓:๒๑–๒๙
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็น ว่า พวก เขา รุ่งเรือง
ใน แผ่นดิน; และ ข้าพเจ้า เห็น หนั งสือก
เล่ม หนึ่ ง, และหนั งสือ เล่ม นี ้ ถูก น� ำ ออก
ไปในบรรดาพวกเขา.
๒๑ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า: เจ้า รู้
ความหมายของหนั งสือนั ้นไหม?
๒๒ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น: ข้าพเจ้า
หารู้ ไม่.
๒๓ และ ท่าน กล่าว: ดูเถิด หนั งสื อ นี ้
ออกมาจากปากของชาวยิวคนหนึ่ ง. และ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นหนั งสือนี ้; และท่าน
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า: หนั งสือกที่ เจ้า เห็น คือ
บันทึกขของ ชาว ยิวค, ซึ่ง มี พันธ สั ญญา
ของ พระเจ้า, ที่ พระองค์ ทรง ท�ำ ไว้ กับ
เชือ้ สายแห่ง อิสราเอล; และหนั งสือ นี ้ มี
ค�ำ พยากรณ์ หลาย ประการ ของ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์; และเป็ นบันทึก ดุจ
เดียวกับ อักขระที่ อยู่ บนแผ่น จารึก ทอง
เหลืองง, เว้น แต่ มี ไม่ มาก นั ก; กระนั ้ น
ก็ตาม, ก็ยงั มีพน
ั ธสัญญาของพระเจ้า, ซึ่ง
พระองค์ทรงท�ำกับเชือ้ สายแห่งอิสราเอล;
ดังนั ้น, จึงมีคณ
ุ ค่ายิง่ ส�ำหรับคนต่างชาติ.
๒๔ และ เทพ ของ พระเจ้ า กล่ า ว แก่
ข้าพเจ้า: เจ้าเห็นแล้วว่าหนั งสือนั ้นออก
มาจากปากของชาวยิวคนหนึ่ ง; และเมื่อ
หนั งสือ นั ้น ออกจากปากของชาวยิว คน
หนึ่ ง หนั งสือนั ้นมีความสมบูรณ์ ของพระ
กิตติคุณ ของพระเจ้า, ซึ่ง เป็ นผู้ ที่ อัครสาวกสิบ สองเป็ นพยาน; และพวกท่าน
๒๐ ก ๑ นี . ๑๔:๒๓.
๒๓ ก ๑ นี . ๑๓:๓๘;
๒ นี . ๒๙:๔–๑๒.
		ข คมพ. พระคัมภีร.์
		ค ๒ นี . ๓:๑๒.
		ง ๑ นี . ๕:๑๐–๑๓.
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เป็ นพยานตามความจริง ซึ่ง มี อยู่ ในพระ
เมษโปดกของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๕ ดังนั ้น, สิ่งเหล่านี ้จึงออกไปจากชาว
ยิวก ในความพิศุทธิ์ สู่ คนต่างชาติข, ตาม
ความจริงซึ่งอยู่ ในพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ และหลัง จากสิ่ง เหล่า นี ้ ออกไป โดย
มือ ของ อัคร สาวก สิบ สอง ของ พระ เมษ
โปดก, จากชาวยิว ไปสู่กคนต่างชาติ, เจ้า
จะเห็นการก่อตัง้ ของศาสนจักรขอันเรือง
อ�ำนาจและน่ าชิงชังค, ซึ่งน่ าชิงชังทีส่ ุดยิง่
่ ใดทัง้ ปวง; เพราะดูเถิด,
กว่าศาสนจักรอืน
ง
พวกเขาเอา ข้อความหลายตอนซึง่ แจ้งชัด
และมี ค่าที่ สุดจ ไปจากพระกิตติคุณ ของ
พระเมษโปดก; และพันธสัญญาหลายข้อ
ของพระเจ้าพวกเขาเอาไปด้วย.
๒๗ และสิ่งทัง้ หมดนี ้พวกเขาท�ำไปเพือ่
พวก เขา จะ บิดเบือนทาง ที่ ถูก ต้อง ของ
พระเจ้า, เพื่อ พวกเขาจะท�ำให้ ลูก หลาน
มนุ ษย์ตาบอดและใจแข็งกระด้าง.
๒๘ ดั ง นั ้ น , เจ้ า จะ เห็ น ว่า หลั ง จาก
หนั งสื อ ออก ไป โดย ผ่าน มือ ศาสนจักร
อันเรืองอ�ำนาจและน่ าชิงชังแล้ว, มีหลาย
สิ่ง ที่ แจ้ง ชัด และมี ค่า ถูก น� ำ ออกไปจาก
หนั งสือ, ซึ่ง เป็ นหนั งสือ ของ พระ เมษ
โปดกของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๙ และ หลัง จาก สิ่ง ที่ แจ้ง ชัด และ มี
ค่า เหล่า นี ้ ถูก น� ำ ออกไปแล้ว หนั งสือ นั ้น
ออกไปสู่ ประชาชาติ ทัง้ หมดของคนต่าง
ชาติ; และ หลัง จาก หนั งสือ นั ้ น ออก ไป

๒๕ ก ๒ นี . ๒๙:๔–๖; คพ. ๓:๑๖.
เชือ่ ของศาสนาคริสต์สมัย
คมพ. ยิว (ชาว).
เริม่ แรก.
		ข คมพ. คนต่างชาติ.
		ค ๑ นี . ๑๓:๔–๖;
๒๖ ก มธ. ๒๑:๔๓.
๑๔:๓, ๙–๑๗.
		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
		ง มอร. ๘:๓๓; โมเสส ๑:๔๑.
(การ)—การละทิง้ ความ 		จ ๑ นี . ๑๔:๒๐–๒๖; ลช. ๑:๘.
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สู่ ประชาชาติ ทัง้ หมด ของ คน ต่าง ชาติ,
แท้จริง แล้ว, แม้ ข้ามผืนน� ้ ำ กว้างใหญ่ ที่
เจ้า เห็นว่า อยู่ กับ คนต่างชาติ ซ่ึง ออกไป
จากการเป็ นเชลยแล้ว, เจ้าเห็น—เพราะ
หลายสิ่ง ที่ แจ้ง ชัด และมี ค่า ซึ่ง ถูก น� ำ ไป
จากหนั งสือ, อัน เป็ นที่ แจ้ง ชัด ต่อ ความ
เข้าใจ ของ ลูก หลาน มนุ ษย์, ตาม ความ
แจ้งชัดซึ่งอยู่ ในพระเมษโปดกของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า—เนื่ องจากสิ่ง เหล่า นี ้ ที่ ถูก น� ำ
ไปจากพระกิตติคุณของพระเมษโปดก,
ผู้คนมากมายยิ่ง จึง สะดุด, แท้จริง แล้ว,
จน กระทั่ง ซาตาน มี อ�ำนาจ ใหญ่ หลวง
เหนื อพวกเขา.
๓๐ กระนั ้น ก็ตาม, เจ้า จะตระหนั ก ว่า
คนต่างชาติ ผู้ ออกไปจากการเป็ นเชลย,
และอ�ำนาจของพระผู้เป็ นเจ้ายกพวกเขา
้ เหนื อ ประชาชาติ อ่ืนทัง้ ปวง, บนผืน
ขึน
่ ทัง้
แผ่นดินซึง่ เลิศเลอกว่าผืนแผ่นดินอืน
ปวง, อันหมายถึงแผ่นดินที่พระเจ้าพระ
ผู้เป็ นเจ้าทรงท�ำพันธสัญญากับบิดาของ
เจ้าว่าพงศ์พน
ั ธุข์ องท่านจะครอบครองไว้
เป็ นแผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาก; ดัง
นั ้น, เจ้าจึงเห็นว่าพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้า
จะมิ ทรงยอมให้ คนต่างชาติ ท�ำลายชาติ
ผสมขของพงศ์ พันธุ์ เจ้า, ซึ่ง อยู่ ในหมู่ พ่ี
้ .
น้ องของเจ้าจนหมดสิน
๓๑ ทัง้ พระองค์จะมิทรงยอมให้คนต่าง
ชาติท�ำลายพงศ์พันธุ์ของพี่น้องเจ้าก.
๓๒ ทัง้ พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าจะไม่ทรง
ยอมให้คนต่างชาติอยู่ ในสภาพแห่งความ
๓๐ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
		ข แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔.
๓๑ ก ๒ นี . ๔:๗; ๑๐:๑๘–๑๙;
เจคอบ ๓:๕–๙;
ฮีล. ๑๕:๑๒; ๓ นี . ๑๖:๘–๙;

๑ นี ไฟ ๑๓:๓๐–๓๔
มืดบอดอันน่ าพรัน
่ พรึงตลอดกาล, ซึง่ เจ้า
เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็ นอยู,่ เนื่ องจากส่วน
ุ
ที่แจ้งชัดและมีคา่ ที่สุดของพระกิตติคณ
่
ของพระเมษโปดกซึงถูกอ�ำพรางไว้ โดย
ศาสนจักรที่ น่า ชิงชังกนั ้น, ซึ่ง การก่อ รูป
ก่อร่างของศาสนจักรนั ้นเจ้าได้เห็นแล้ว.
๓๓ ดัง นั ้น พระเมษโปดกของพระผู้
เป็ น เจ้า ตรัส: เรา จะ เมตตา ต่อ คน ต่าง
ชาติ, โดยการไปเยือนผู้ ที่ เหลือ อยู่ ของ
เชือ้ สายแห่ง อิสราเอลด้วยการพิพากษา
อย่างรุนแรง.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เทพของพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้า, มีความ
ว่า: ดูเถิด, พระเมษโปดกของพระผู้เป็ น
เจ้าตรัสไว้, หลังจากเราไปเยือนผู้ที่เหลือ
อยู่กของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลแล้ว—และ
ั ธุ์
พวกทีเ่ หลืออยูน
่ ี ้ทเี่ ราพูดถึงคือพงศ์พน
ของบิดาเจ้า—ดังนั ้น, หลังจากเราไปเยือน
พวกเขาในการพิพากษา, และลงทัณฑ์
พวก เขา โดย มือ ของ คน ต่าง ชาติ แล้ว,
และหลัง จากคนต่างชาติสะดุดขอย่างยิ่ง
แล้ว, เพราะส่วนที่แจ้งชัดและมีค่าที่สุด
ของพระกิตติคุณคของพระเมษโปดกซึ่ง
ได้ถูกอ�ำพรางไว้ โดยศาสนจักรที่น่าชิงชัง
นั ้น, ซึง่ เป็ นมารดาของหญิงโสเภณี , พระ
เมษโปดกตรัส—เราจะเมตตาต่อคนต่าง
ชาติ ในวันนั ้น, ถึงขนาดว่าเราจะน� ำง, ส่วน
ใหญ่ของพระกิตติคณ
ุ ของเรา, ซึ่งจะแจ้ง
่ วกเขา, ด้วยอ�ำนาจ
ชัดและมีคา่ , ออกไปสูพ
ของเราเอง, พระเมษโปดกตรัส.

มอร. ๕:๒๐–๒๑.
๓๒ ก คมพ. มาร—ศาสนจักร
ของมาร.
๓๔ ก คมพ. โยเซฟ, บุตรของยาโคบ.

		ข ๑ นี . ๑๔:๑–๓;
๒ นี . ๒๖:๒๐.
		ค คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
		ง คพ. ๑๐:๖๒. คมพ. ฟื ้ นฟู
พระกิตติคณ
ุ (การ).

๑ นี ไฟ ๑๓:๓๕–๔๐
๓๕ เพราะ, ดูเถิด, พระเมษโปดกตรัส:
เราจะแสดงตนให้ประจักษ์ ต่อพงศ์พันธุ์
ของเจ้า, เพื่อ พวกเขาจะเขียนข้อความ
หลาย อย่าง ซึ่ง เรา จะ สอนพวก เขา, ซึ่ง
จะแจ้ง ชัด และมี ค่า; และหลัง จากพงศ์
พันธุข์ องเจ้าจะถูกท�ำลาย, และเสือ่ มโทรม
อยู่ ในความไม่เชื่อ, และพงศ์พันธุ์ของพี่
น้ องเจ้า ด้วย, ดูเถิด, เรื่องเหล่า นี ้ จะถูก
ซ่อนไว้ก, เพื่อ จะ ออก มา สู่ คนต่าง ชาติ,
โดย ของ ประทาน และ เดชานุ ภาพ ของ
พระเมษโปดก.
๓๖ และในเรื่องเหล่า นี ้ พระกิตติคุณก
ของเราจะเขียนไว้, พระเมษโปดกตรัส,
และ ศิลาขของ เรา และ การ ช่วย ให้ รอด
ของเรา.
ก
่ มายมัน
๓๗ และคนทีห
่ จะน� ำไซอัน ของ
เราออกมาในวันนั ้นย่อมเป็ นสุขข, เพราะ
พวกเขาจะมีของประทานและอ�ำนาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ค; และหากพวกเขา
อดทนงจนกว่า ชีวิต จะหาไม่ พระองค์ จะ
้ ในวัน สุดท้าย, และ
ทรงยกพวกเขาขึน
จะทรงช่วยให้ รอดในอาณาจักรจอัน เป็ น
นิ จ ของ พระ เมษ โปดก; และ บุคคล ใด
ก็ตามที่ประกาศสันติฉ, แท้จริงแล้ว, ข่าว
แห่งความปรีดยี งิ่ , พวกเขาจะงามยิง่ เพียง
ใดบนภูเขา.
๓๕ ก ๒ นี . ๒๗:๖;
๒๙:๑–๒.
คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
๓๖ ก ๓ นี . ๒๗:๑๓–๒๑.
		ข ฮีล. ๕:๑๒;
๓ นี . ๑๑:๓๘–๓๙.
คมพ. ศิลา.
๓๗ ก คมพ. ไซอัน.
		ข คพ. ๒๑:๙.
		ค คมพ. ของประทานแห่ง
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้ คือ
๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า เห็น ผู้ ที่ เหลือ อยู่ ของพงศ์ พันธุ์
่ ้ องข้าพเจ้า, และเห็นหนั งสือกของ
ของพีน
พระเมษโปดกของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย, ซึง่
ได้ออกจากปากของชาวยิว, ว่าหนั งสือนั ้น
ออกมาจากคนต่างชาติ ไปสู่ ผู้ ที่ เหลือ อยู่
ของพงศ์พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้าข.
๓๙ และหลัง จากหนั งสือ นั ้น มาสู่ พวก
เขา แล้ว ข้าพเจ้า เห็น หนั งสื อกเล่ม อื่น,
ซึ่ง ออกมาโดยเดชานุ ภาพของพระเมษ
โปดก, จากคนต่างชาติ ไปสู่พวกเขา, เพื่อ
สร้างความเชื่อ มั่นขแก่ คนต่างชาติ และ
ผู้ ที่ เหลือ อยู่ ของ พงศ์ พันธุ์ ของ พี่ น้ อง
ข้าพเจ้า, และชาวยิวที่กระจัดกระจายไป
้ พิภพด้วย, ว่า บันทึก ของศาสดา
ทั่ว พืน
พยากรณ์ และของอัครสาวกสิบ สองของ
พระเมษโปดกเป็ นเรื่องจริงค.
๔๐ และเทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า:
บันทึกชุดสุดท้ายกเหล่านี ้, ซึ่งเจ้าเห็นใน
บรรดาคนต่างชาติ, จะยืนยันขความจริง
ของชุด แรกค, ซึ่ง เป็ นของอัครสาวกสิบ
สองของพระเมษโปดก, และจะท�ำให้ รู้
ความแจ้งชัดและสิ่งมีค่าทัง้ หลายซึ่งถูก
น� ำ ไปจากบันทึก ชุด แรก; และจะท�ำให้ รู้
กันในตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ ปวง, ว่า
พระเมษโปดกของพระผู้เป็ นเจ้าคือพระ

พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
		ง ๓ นี . ๒๗:๑๖.
คมพ. อดทน (ความ).
		จ คมพ. รัศมีภาพซีเลสเชียล.
		ฉ อสย. ๕๒:๗;
โมไซยาห์ ๑๕:๑๔–๑๘;
๓ นี . ๒๐:๔๐.
๓๘ ก ๑ นี . ๑๓:๒๓;
๒ นี . ๒๙:๔–๖.
		ข มอร. ๕:๑๕.

๓๙ ก คมพ. พระคัมภีร—
์
มีพยากรณ์ ไว้วา่ พระคัมภีร์
จะออกมา.
		ข อสค. ๓๗:๑๕–๒๐;
๒ นี . ๓:๑๑–๑๒.
		ค ๑ นี . ๑๔:๓๐.
๔๐ ก ๒ นี . ๒๖:๑๖–๑๗; ๒๙:๑๒.
คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
		ข มอร. ๗:๘–๙.
		ค คมพ. พระคัมภีร์ ไบเบิล.
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บุตรของพระบิดานิ รน
ั ดร์, และพระผูช้ ว่ ย
ง
ให้รอด ของโลก; และว่ามนุ ษย์ทงั ้ ปวงต้อง
มาหาพระองค์, มิฉะนั ้นพวกเขาจะได้รบั
การช่วยให้รอดไม่ ได้.
๔๑ และ บันทึก ชุด สุดท้าย นี ้ ต้อง ออก
มา ตาม ค�ำ พยากรณ์ ซึ่ง จะ บังเกิด โดย
พระโอษฐ์ของพระเมษโปดก; และพระ
วจนะของพระเมษโปดกจะเป็ นที่รกู้ ันใน
บันทึก ของพงศ์ พันธุ์ ของเจ้า, เช่น เดียว
กับ ในบันทึก ของอัครสาวกสิบ สองของ
พระเมษโปดก; ดังนั ้นบันทึกทัง้ สองชุด
นี ้ จะสถาปนาไว้ด้วยกันก; เพราะมี พระผู้
เป็ นเจ้าเดียวขและพระเมษบาลคเดียวทั่ว
ทัง้ แผ่นดินโลก.
๔๒ และเวลามาถึงเมื่อพระองค์จะทรง
แสดงองค์ ให้ประจักษ์ ต่อประชาชาติทัง้
ปวง, ทัง้ ต่อ ชาวยิวกและต่อ คนต่างชาติ
ด้วย; และหลังจากพระองค์ทรงแสดงองค์
ให้ประจักษ์ ต่อชาวยิวและต่อคนต่างชาติ
ด้วยแล้ว, เมื่อ นั ้นพระองค์ จะทรงแสดง
องค์ ให้ ประจักษ์ ต่อ คนต่างชาติ และต่อ
ชาว ยิว ด้วย, และ พวก หลัง จะ เป็ นพวก
แรกข, และพวกแรกจะเป็ นพวกหลังค.

๑ นี ไฟ ๑๓:๔๑–๑๔:๓
เพียงสองแห่ง: ศาสนจักรของพระเมษ
โปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า และศาสนจักร
ของมาร—วิสุทธิชนของพระผู้เป็ นเจ้าใน
ประชาชาติ ทัง้ ปวงถูก ศาสนจักรอัน เรือง
อ�ำนาจและน่ า ชิงชัง ข่มเหง—อัครสาวก
ยอห์นจะเขียนเกีย่ วกับการสิน้ สุดของโลก.
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.

้ , คือหากคน
และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
ต่างชาติ จะสดับ ฟังพระเมษโปดกของ
พระผู้ เป็ นเจ้า ในวันนั ้น เมื่อ พระองค์ จะ
ทรงแสดงองค์ ให้ ประจักษ์ ต่อ พวกเขา
ในพระวจนะ, และในเดชานุ ภาพขด้วย,
ในพระราชกิจ อัน แท้จริง, เพื่อ เอาสิ่ง ที่
กีดขวางคพวกเขาออกไป—
๒ และหากพวกเขาไม่ทำ� ใจแข็งกระด้าง
ต่อต้านพระเมษโปดกของพระผู้เป็ นเจ้า
แล้ว, จะนั บ พวกเขาอยู่ ในบรรดาพงศ์
พันธุข์ องบิดาเจ้า; แท้จริงแล้ว, จะนั บพวก
เขาอยู่ ในบรรดาเชือ้ สายแห่ง อิสราเอลก;
และพวกเขาจะเป็ นผู้ ได้รบั พรขบนแผ่น
ดินที่ สัญญาไว้ตลอดกาล; พวกเขาจะไม่
ถูก น� ำ ลงไปสู่ ความเป็ นเชลยอีก ต่อ ไป;
และเชือ้ สายแห่ง อิสราเอลจะไม่ ปะปน
กันอีกต่อไป.
บทที่ ๑๔
๓ และหลุมก ใหญ่นั้น, ซึ่งขุดไว้ ให้พวก
เทพบอกนี ไฟเกีย่ วกับ พรและการสาป เขา แล้ว โดย ศาสนจักร อัน เรือง อ� ำนาจ
แช่งที่จะตกสู่คนต่างชาติ—มีศาสนจักร และน่ าชิงชังนั ้น, ซึ่งมารและลูก ๆ ของ
๔๐ ง ดู ปกในของพระคัมภีร์
มอรมอน. โมเสส ๑:๖.
๔๑ ก อสค. ๓๗:๑๗.
		ข ฉธบ. ๖:๔; ยอห์น ๑๗:๒๑–
๒๓; ๒ นี . ๓๑:๒๑.
		ค คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
๔๒ ก คพ. ๙๐:๘–๙;

๑๐๗:๓๓; ๑๑๒:๔.
		ข เจคอบ ๕:๖๓.
		ค ลูกา ๑๓:๓๐;
๑ นี . ๑๕:๑๓–๒๐.
๑๔ ๑ ก ๓ นี . ๑๖:๖–๑๓.
คมพ. คนต่างชาติ.
		ข ๑ ธส. ๑:๕; ๑ นี . ๑๔:๑๔;
เจคอบ ๖:๒–๓.

		ค อสย. ๕๗:๑๔; ๑ นี . ๑๓:๒๙,
๓๔; ๒ นี . ๒๖:๒๐.
๒ ก กท. ๓:๗, ๒๙; ๒ นี . ๑๐:
๑๘–๑๙; ๓ นี . ๑๖:๑๓;
๒๑:๖, ๒๒; อับรา. ๒:๙–๑๑.
		ข ๒ นี . ๖:๑๒; ๑๐:๘–๑๔;
๓ นี . ๑๖:๖–๗; ๒๐:๒๗.
๓ ก ๑ นี . ๒๒:๑๔; คพ. ๑๐๙:๒๕.

๑ นี ไฟ ๑๔:๔–๑๐
้ , เพื่อเขาจะน� ำจิตวิญญาณ
เขาก่อตัง้ ขึน
ของ มนุ ษย์ ลง ไป สู่ นรก— แท้จริง แล้ว,
หลุม ใหญ่ นั้น ซึ่ง ขุด ไว้ เพื่อ ความพินาศ
ของมนุ ษย์ จะถูก ผู้ ท่ี ขุด มัน ถมให้ เต็ม,
้ ของพวกเขา, พระ
จนถึงความพินาศสิน
เมษโปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส; มิใช่
ความ พินาศ ของ จิต วิญญาณ, นอกจาก
เป็ นการ โยนจิต วิญญาณ ลง ไป ในนรกข
นั ้นซึ่งไม่มีที่สุด.
๔ เพราะดูเถิด, นี่ เป็ นไปตามการเป็ น
เชลย ของ มาร, และ ตาม ความ ยุติธรรม
ของพระผู้เป็ นเจ้าด้วย, ซึ่งมีต่อคนเหล่า
นั ้นทัง้ หมดผูจ้ ะก่อความชัว่ ร้ายและความ
น่ าชิงชังต่อพระพักตร์พระองค์.
้ คือเทพ
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พูด กับ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, มี ความ ว่า: เจ้า
เห็น แล้ว ว่า หากคนต่างชาติ กลับ ใจก็ จะ
ดี กับ พวกเขา; และเจ้า รู้ เกี่ยวกับ พันธ่ รงมีกบั เชือ้ สายแห่ง
สัญญาของพระเจ้าทีท
อิสราเอลด้วย; และเจ้าได้ยน
ิ แล้วด้วยว่าผู้
ก
ใดหากลับใจ ไม่ย่อมต้องพินาศ.
๖ ฉะนั ้น, วิบัติจงมีแก่คนต่างชาติกหาก
เป็ นไปว่า พวกเขาท�ำใจแข็ง กระด้างต่อ
ต้านพระเมษโปดกของพระผู้เป็ นเจ้า.
๗ เพราะเวลามาถึง, พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัส, ว่าเราจะท�ำงานส�ำคัญ
ยิ่ง และน่ า อัศจรรย์ก ในบรรดาลูก หลาน
มนุ ษย์; งานซึ่ง จะอยู่ เป็ นนิ จ, ไม่ ทางใด
๓ข คมพ. อัปมงคล (ความ);
นรก.
๕ ก คมพ. กลับใจ (การ).
๖ ก ๒ นี . ๒๘:๓๒.
๗ ก อสย. ๒๙:๑๔;
๑ นี . ๒๒:๘;
๒ นี . ๒๗:๒๖; ๒๙:๑–๒;
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ก็ ทางหนึ่ ง—เพื่อ ให้ พวกเขาเชื่อ มั่น ใน
สันติ และนิ รันดรแห่ง ชีวิตข, หรือ ในการ
ปล่อยให้ พวกเขาไปสู่ ความแข็ง กระด้าง
ของใจตนและความมืด บอดแห่ง จิตใจ
ตนอันน� ำพวกเขาไปสู่การเป็ นเชลย, และ
สู่ ความพินาศด้วย, ทัง้ ฝ่ ายโลกและฝ่ าย
วิญญาณ, ตาม การ เป็ น เชลยคของ มาร,
ซึ่งเราพูดมาแล้ว.
้ คือเมื่อ
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เทพกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้ แล้ว, ท่านกล่าว
แก่ข้าพเจ้า: เจ้าจ�ำพันธสัญญากของพระ
บิดาที่ ทรงมี กับ เชือ้ สายแห่ง อิสราเอลได้
ไหม? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า จ�ำได้.
้ คือท่าน
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : มอง ดู สิ , และ จง ดู
ศาสนจักร อัน เรือง อ�ำนาจ และ น่ า ชิงชัง
นั ้น, ซึ่ง เป็ นมารดาของความน่ า ชิงชัง,
ซึ่งผู้ก่อตัง้ ของมันคือมารก.
๑๐ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูเถิด
มีศาสนจักรเพียงสองแห่งกเท่านั ้น; แห่ง
หนึ่ ง คือ ศาสนจักร ของ พระ เมษ โปดก
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ อีก แห่ง หนึ่ งข
คือศาสนจักรของมาร; ดังนั ้น, ผู้ ใดที่ ไม่
เป็ นของ ศาสนจักร ของ พระ เมษ โปดก
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ก็ เป็ นของศาสนจักร
อัน เรืองอ�ำนาจนั ้น, ซึ่ง เป็ นมารดาของ
ความน่ าชิงชัง; และนางคือโสเภณี คของ
ทัง้ แผ่นดินโลก.

คพ. ๔:๑.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
(การ).
		ข คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
		ค ๒ นี . ๒:๒๖–๒๙;
แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
๘ ก คมพ. พันธสัญญาแห่ง

อับราฮัม.
๙ ก ๑ นี . ๑๕:๓๕;
คพ. ๑:๓๕. คมพ. มาร.
๑๐ ก ๑ นี . ๒๒:๒๓.
		ข ๑ นี . ๑๓:๔–๖, ๒๖.
		ค วว. ๑๗:๕, ๑๕;
๒ นี . ๑๐:๑๖.
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้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
ข้าพเจ้า มอง ดู และ เห็น โสเภณี ของ ทัง้
แผ่น ดินโลก, และนางนั่ ง อยู่ บนผืนน� ้ำก
กว้างใหญ่; และนางครอบครองขทั่วแผ่น
ดิน โลก, ในบรรดาประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา, และคนทัง้ ปวง.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเห็นศาสนจักรของพระเมษโปดก
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, และจ�ำนวนคนของ
ศาสนจักรนั ้นน้ อยก, เพราะความชั่ว ร้าย
และความน่ าชิงชังของโสเภณี ผน
ู้ ่ั งอยูบ่ น
ผืนน� ้ำกว้างใหญ่; กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้า
เห็นว่า ศาสนจักรของพระเมษโปดก, ผู้
เป็ นวิ สุทธิ ชนของพระผู้ เป็ นเจ้า, มี อยู่
้ พิภพขด้วย; และการครอบครอง
ทั่ว พืน
้ พิภพ น้ อย, เพราะ
ของ พวก เขา บนพืน
ความชั่ว ร้ายของโสเภณี เรืองอ�ำนาจซึ่ง
ข้าพเจ้าเห็น.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า เห็นว่า มารดาผู้ เรืองอ�ำนาจของ
้
ความ น่ า ชิ ง ชั ง รวบรวม ฝู ง ชน บนพืน
พิ ภ พ ทั ง้ ปวง เข้ า ด้ ว ย กั น , ใน บรรดา
ประชาชาติ ทั ง้ ปวง ของ คน ต่ า ง ชาติ ,
เพื่อ ต่อสู้กกับ พระเมษโปดกของพระผู้
เป็ นเจ้า.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นเดชานุ ภาพของพระ
เมษโปดกของพระผู้ เป็ นเจ้า, ว่า ลงมา
๑๑ ก ยรม. ๕๑:๑๓; วว. ๑๗:๑๕.
		ข คพ. ๓๕:๑๑.
๑๒ ก มธ. ๗:๑๔; ๓ นี . ๑๔:๑๔;
คพ. ๑๓๘:๒๖.
		ข คพ. ๙๐:๑๑.
๑๓ ก วว. ๑๗:๑–๖; ๑๘:๒๔;
๑ นี . ๑๓:๕;
คพ. ๑๒๓:๗–๘.

๑ นี ไฟ ๑๔:๑๑–๑๗
บนวิสุทธิชนของศาสนจักรของพระเมษ
โปดก, และบนผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
้
พระเจ้า, ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพืน
พิภพ; และพวกเขามีอาวุธคือความชอบ
ธรรมและเดชานุ ภาพกของพระผู้เป็ นเจ้า
ในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเห็นว่าพระพิ โรธของพระผู้เป็ น
เจ้า ได้ เท ลง มากบน ศาสนจักร อัน เรือง
อ�ำนาจ และ น่ า ชิงชัง นั ้ น, ถึง ขนาด ว่า
มี สงคราม และ ข่าว ลือ เรื่อง สงคราม ใน
บรรดา ประชาชาติ และ ตระกูล ทัง้ ปวงข
ของแผ่นดินโลก.
๑๖ และขณะที่ เริ่ม มี สงครามและข่าว
ลือ เรื่อง สงครามกในบรรดา ประชาชาติ
ทัง้ ปวงซึ่ง เป็ นของมารดาแห่ง ความน่ า
ชิงชัง, เทพพูด กับ ข้าพเจ้า, มี ความว่า:
ดูเถิด, พระพิ โรธของพระผู้ เป็ นเจ้า อยู่
บนมารดาของหญิง โสเภณี ; และดูเถิด,
เจ้าเห็นสิ่งเหล่านี ้ทัง้ หมด—
๑๗ และเมือ่ วันกนั ้นมาถึงซึง่ พระพิ โรธข
ของพระผู้ เป็ นเจ้า เทลงบนมารดาของ
หญิง โสเภณี , ซึ่ง คือ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�ำนาจและน่ าชิงชังของทัง้ แผ่นดินโลก,
ซึ่ง ผู้ ก่อ ตัง้ ของ มัน คือ มาร, ครัน
้ แล้ว,
ค
ในวันนั ้น, งาน ของพระบิดาจะเริ่มต้น,
ในการเตรียมทางเพื่อให้พันธสัญญางของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงท�ำ ไว้ กับ ผู้คน

๑๔ ก เจคอบ ๖:๒;
คพ. ๓๘:๓๒–๓๘.
๑๕ ก คพ. ๑:๑๓–๑๔.
		ข มาระโก ๑๓:๘;
คพ. ๘๗:๖.
๑๖ ก ๑ นี . ๒๒:๑๓–๑๔;
มอร. ๘:๓๐.
๑๗ ก คมพ. ยุคสุดท้าย, วันเวลา

สุดท้าย.
		ข ๑ นี . ๒๒:๑๕–๑๖.
		ค ๓ นี . ๒๑:๗, ๒๐–๒๙.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
(การ).
		ง มอร. ๘:๒๑, ๔๑.
คมพ. พันธสัญญาแห่ง
อับราฮัม.

๑ นี ไฟ ๑๔:๑๘–๓๐
ของพระองค์, ที่เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลเกิดสัมฤทธิผล.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเทพ
พูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า: ดูนั่นสิ!
๑๙ และข้าพเจ้า มองดู และเห็น ชายผู้
หนึ่ ง, และท่านแต่ง กายด้วยเสือ้ คลุม สี
ขาว.
๒๐ และเทพกล่าวแก่ขา้ พเจ้า: จงดูหนึ่ ง
ในอัครสาวกกสิบสองของพระเมษโปดก.
๒๑ ดูเถิด, ท่านจะเห็น และเขียนเรื่อง
เหล่านี ้ทเ่ี หลืออยู;่ แท้จริงแล้ว, และหลาย
เรื่องที่เป็ นมาด้วย.
้
๒๒ และท่านจะเขียนเกี่ยวกับ การสิน
สุดของโลกด้วย.
๒๓ ดังนั ้น, สิ่งที่ท่านจะเขียนเป็ นเรือ่ ง
ยุติธรรมและจริง; และดูเถิดเรือ่ งเหล่านี ้
เขียนในหนั งสือกซึ่งท่านเห็นออกมาจาก
ปากของชาวยิว; และเวลาที่ เรื่องเหล่า นี ้
ออกมาจากปากของชาวยิว, หรือ, เวลา
ที่ หนั งสื อ ออก มา จาก ปาก ของ ชาว ยิว,
เรื่อง ที่ เขียน ย่อม แจ้ง ชัด และ พิศุทธิ์,
และมี ค่าขเลิศ และง่ายแก่ การเข้าใจของ
คนทัง้ ปวง.
๒๔ และดูเถิด, สิ่งที่อัครสาวกกของพระ
เมษโปดกผู้นี้จะเขียนมีหลายเรือ่ งซึ่งเจ้า
เห็นแล้ว; และดูเถิด, เรื่องที่เหลืออยู่เจ้า
ก็จะเห็น.
๒๕ แต่สิ่ง ที่ เจ้า จะเห็นต่อ จากนี ้ เจ้า จง
อย่า เขียน; เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า
๒๐ ก วว. ๑:๑–๓;
๑ นี . ๑๔:๒๗.
๒๓ ก ๑ นี . ๑๓:๒๐–๒๔;
มอร. ๘:๓๓.
		ข ๑ นี . ๑๓:๒๘–๓๒.
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ทรงแต่งตัง้ อัครสาวกของพระเมษโปดก
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ทา่ นเขียนกสิง่ เหล่านี ้.
๒๖ และคนอื่นที่เคยเป็ นอยู่, พระองค์
ก็ ทรง แสดง เรื่อ ง ทั ง้ ปวง ต่ อ พวก เขา
ด้วย, และ พวก เขา เขียน เรื่อง เหล่า นี ้ ;
และเรื่องเหล่า นี ้ ผนึ กก ไว้ เพื่อ จะออกมา
ปรากฏ ใน ความ พิศุทธิ์ ของ เรื่อง, ตาม
ความจริงซึง่ อยู่ ในพระเมษโปดก, ในเวลา
ที่เหมาะสมของพระเจ้าเอง, ต่อเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๒๗ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, ได้ยินและเป็ น
พยาน, ว่านามของอัครสาวกแห่งพระเมษ
โปดกคือยอห์นก, ตามค�ำของเทพ.
๒๘ และ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า , นี ไฟ, ถู ก
ห้าม เขียน เรื่อง ที่ เหลือ อยู่ ซึ่ง ข้าพเจ้า
เห็นและได้ยินมา; ดังนั ้นเรื่องที่ข้าพเจ้า
เขียน ข้าพเจ้า พอใจแล้ว; และข้าพเจ้า
เขียนไว้เพียงส่วนน้ อยของสิ่งซึ่งข้าพเจ้า
เห็น.
๒๙ และข้าพเจ้า เป็ นพยานว่า ข้าพเจ้า
เห็น สิ่ ง ที่ บิดากข้าพเจ้า เห็น, และ เทพ
ของพระเจ้าได้ท�ำให้เป็ นที่รู้แก่ข้าพเจ้า.
๓๐ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า ยุติ การพูด เกี่ยว
กั บ สิ่ ง ที่ ข้ า พเจ้ า เห็ น ขณะ ที่ พระองค์
ทรงพาข้าพเจ้าไปในพระวิญญาณ; และ
หากสิ่งทัง้ หมดที่ข้าพเจ้าเห็นมิ ได้เขียน
ไว้, แม้ กระนั ้ น เรื่อ ง ที่ ข้ า พเจ้ า เขี ย น
ก็ เป็ น เรื่อ ง จริง ก. และ จึ ง เป็ น ดั ง นั ้ น .
เอเมน.

๒๔ ก อีเธอร์ ๔:๑๖.
๒๕ ก ยอห์น ๒๐:๓๐–๓๑;
วว. ๑:๑๙.
๒๖ ก ๒ นี . ๒๗:๖–๒๓;
อีเธอร์ ๓:๒๑–๒๗; ๔:๔–๗;

คพ. ๓๕:๑๘;
จส—ป ๑:๖๕.
๒๗ ก วว. ๑:๑–๓.
๒๙ ก ๑ นี . ๘.
๓๐ ก ๒ นี . ๓๓:๑๐–๑๔.
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บทที่ ๑๕
พงศ์พน
ั ธุข์ องลี ไฮจะรับพระกิตติคณ
ุ จาก
คนต่างชาติ ในยุค สุดท้าย—การรวมกัน
ของอิสราเอลเปรียบเหมือนต้นมะกอกซึง่
กิ่งเดิมจะได้รับการต่อกิ่งอีก—นี ไฟแปล
ความหมายนิ มิตของต้นไม้แห่งชีวติ และ
พูดถึงความยุตธิ รรมของพระผูเ้ ป็ นเจ้าใน
การแบ่งแยกคนชัว่ ออกจากคนชอบธรรม.
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระองค์ ทรง พา ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ไป ใน
พระวิญญาณ, และเห็นสิ่งเหล่านี ้ทงั ้ หมด
แล้ว, ข้าพเจ้ากลับไปยังกระโจมของบิดา
ข้าพเจ้า.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า เห็นพี่ ๆ ข้าพเจ้า, และพวกเขา
ก�ำลัง ถกเถียงกัน ถึง เรื่องที่ บิดาข้าพเจ้า
เคยพูดกับพวกเขา.
๓ เพราะท่านพูดจริงถึงเรือ่ งส�ำคัญหลาย
เรื่อง กับ พวก เขา, ซึ่ง ยาก จะ เข้าใจก ได้,
นอกจากมนุ ษย์จะทูลถามพระเจ้า; และ
พวกเขาโดยที่ มี ใจแข็ง กระด้าง, ฉะนั ้น
พวกเขาจึงมิ ได้พึ่งพาพระเจ้าเท่าที่ควร.
๔ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เศร้า โศก
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา,
และ, เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาด้วย,
้ อย่าง
และรู้ว่าสิ่งเหล่านั ้นต้องบังเกิดขึน
๑๕ ๓ ก ๑ คร. ๒:๑๐–๑๒;

แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
๕ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
		ข อีนัส ๑:๑๓;
มอร. ๖:๑.
๖ ก โมเสส ๑:๑๐;

๑ นี ไฟ ๑๕:๑–๑๑
หลีก เลี่ยงมิ ได้ เพราะความชั่ว ร้ายอย่าง
ใหญ่หลวงของลูกหลานมนุ ษย์.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้าหมดก�ำลังเพราะความทุกข์ของ
ข้ า พเจ้ า , เพราะ ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่า ความ
ทุกข์กของข้าพเจ้าใหญ่หลวงเหนื อสิ่งทัง้
ปวง, เนื่ องจาก ความ พินาศขของ ผู้คน
ของข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้าเห็นการตก
ของพวกเขาแล้ว.
้ คือหลัง
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
้ ข้าพเจ้า พูด กับ
จากข้าพเจ้า มี ก�ำลัง ขึน
่
พี ๆ ข้าพเจ้า, โดยปรารถนาจะรู้สาเหตุท่ี
พวกเขาถกเถียงกัน.
๗ และพวกเขากล่าว: ดูเถิด, เราไม่อาจ
เข้าใจถ้อยค�ำ ที่ บิดาเราพูด ไว้ เกี่ยวกับ กิ่ง
เดิม ของ ต้น มะกอก, และ เกี่ยว กับ คน
ต่างชาติด้วย.
๘ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา: พี่ทูล
ถามกพระเจ้าแล้วหรือ?
๙ และพวกเขากล่าวแก่ขา้ พเจ้า: เรามิ ได้
ทูลถาม; เพราะพระเจ้ามิ ได้ทรงท�ำให้เรือ่ ง
เช่นนั ้นเป็ นที่รู้แก่เรา.
๑๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา:
เหตุ ใด พี่ จึง ไม่ รักษา พระ บัญญัติ ของ
พระเจ้า? เหตุใดพี่จึงยอมพินาศ, เพราะ
ความแข็งกระด้างกของใจพี่?
๑๑ พี่ มิ ได้ จ�ำ สิ่ง ที่ พระเจ้า ตรัส ไว้ หรือ?
—หากเจ้า จะไม่ ท�ำใจแข็ง กระด้าง, และ
ถามกเราด้วยศรัทธา, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้

จส—ป ๑:๒๐, ๔๘.
๘ ก โมไซยาห์ ๒๖:๑๓;
แอลมา ๔๐:๓.
คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๑๐ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่

(การ).
๑๑ ก ยากอบ ๑:๕–๖;
อีนัส ๑:๑๕;
โมโร. ๗:๒๖;
คพ. ๑๘:๑๘.
คมพ. ขอ (ทูล).

๑ นี ไฟ ๑๕:๑๒–๑๗
รับ, ด้วยความขยันหมัน
่ เพียรในการรักษา
บัญญัติ ของเรา, สิ่ง เหล่า นี ้ จะเป็ นที่ รู้ แก่
เจ้าโดยแน่ แท้.
๑๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พี่, ว่า เชือ้
สาย แห่ ง อิ ส ราเอล เปรี ย บ เหมื อ น ต้ น
มะกอก, โดย พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า
ซึ่งอยู่ ในบิดาเรา, และดูเถิดเรามิ ได้แตก
ออกมาจากเชือ้ สายแห่ง อิสราเอล, และ
เรามิ ได้เป็ นอังกูรกหนึ่ งของเชือ้ สายแห่ง
อิสราเอลหรือ?
๑๓ และบัดนี ้, เรื่องที่ บิดาเราหมายถึง
เกี่ยวกับการต่อกิ่งเข้ากับต้นด้วยกิ่งเดิม
โดยผ่านความบริบูรณ์ ของคนต่างชาติ,
คือ, ในยุคสุดท้าย, เมื่อพงศ์พันธุ์ของเรา
จะเสื่อมโทรมอยู่ ในความไม่เชื่อก, แท้จริง
แล้ว, เป็ นเวลาหลายปี , และหลายรุน
่ หลัง
ข
จาก พระ เมส สิ ยาห์ จะ ทรง แสดง องค์
ให้ ประจักษ์ ในพระ วรกาย ต่อ ลูก หลาน
มนุ ษย์ แล้ว, จากนั ้น ความสมบูรณ์ ของ
พระกิตติคุณคของพระเมสสิยาห์ย่อมมา
สู่คนต่างชาติ, และจากคนต่างชาติงมาสู่
พงศ์พันธุ์ของเราที่ยังเหลืออยู่—
๑๔ และในวันนั ้นพงศ์ พันธุ์กของเราที่
ยัง เหลือ อยู่ จะรู้ ว่า พวกเขาเป็ นของเชือ้
สายแห่งอิสราเอล, และรู้ว่าพวกเขาเป็ น
ผู้คนแห่งพันธสัญญาขของพระเจ้า; และ
เวลา นั ้น พวก เขา จะ รู้ และ เข้า ถึง ความ
๑๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๑๐:๑๒–๑๔; ๑๙:๒๔.
คมพ. ลี ไฮ, บิดาของนี ไฟ.
๑๓ ก ๑ นี . ๑๒:๒๒–๒๓;
๒ นี . ๒๖:๑๕.
		ข คมพ. พระเมสสิยาห์.
		ค คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
		ง ๑ นี . ๑๓:๔๒; ๒๒:๕–๑๐;
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รู้คเกี่ยวกับ บรรพชนของพวกเขา, และ
ความรู้ เกี่ยวกับ พระกิตติคุณ ของพระผู้
ไถ่ ของพวกเขาด้วย, ซึ่ง พระกิตติคุณ นี ้
พระองค์ ทรงปฏิบัติ ศาสนกิจ ไว้ กับ บิดา
ทัง้ หลายของพวกเขา; ดังนั ้น, พวกเขาจะ
เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพระผู้ ไถ่ของพวก
เขาและประเด็นนั ้น ๆ ของหลักค�ำสอน
ของพระองค์, เพือ่ พวกเขาจะรูว้ า่ จะมาหา
พระองค์และรับการช่วยให้รอดได้อย่างไร.
๑๕ และ แล้ว ในวัน นั ้น พวก เขา จะ ไม่
ชื่นชมยินดีและถวายสรรเสริญแด่พระผู้
เป็ นเจ้าผู้ทรงเป็ นนิ จของพวกเขา, ศิลาก
ของพวกเขาและความรอดของพวกเขา
หรือ? แท้จริงแล้ว, ในวันนั ้น, พวกเขาจะ
ไม่รบั พละก�ำลังและการบ�ำรุงเลีย้ งจากเถา
องุ่นขแท้หรือ? แท้จริงแล้ว, พวกเขาจะไม่
เข้ามาสู่คอกแท้ของพระผู้เป็ นเจ้าหรือ?
๑๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่พ่ี, ใช่แล้ว;
พวกเขาจะเป็ นที่ จดจ�ำ อีก ในบรรดาเชือ้
สายแห่งอิสราเอล; โดยที่เป็ นกิ่งเดิมของ
ต้นมะกอก, พวกเขาจะถูกต่อกิ่งกเข้ากับ
ต้นมะกอกแท้.
๑๗ และนี่ คือ เรื่องที่ บิดาเราหมายถึง;
และท่านหมายความว่าเรือ่ งนี ้จะไม่บงั เกิด
ขึน้ จนหลังจากพวกเขากระจัดกระจายไป
โดยคนต่างชาติ; และท่านหมายความว่า
พระกิตติคณ
ุ นี ้จะผ่านมาทางคนต่างชาติ,

คพ. ๑๔:๑๐.

คมพ. คนต่างชาติ.

๑๔ ก ๒ นี . ๑๐:๒;
๓ นี . ๕:๒๑–๒๖;
๒๑:๔–๗.
		ข คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
		ค ๒ นี . ๓:๑๒; ๓๐:๕;

มอร. ๗:๑, ๙–๑๐;
คพ. ๓:๑๖–๒๐.
ดู ปกในของพระคัมภีร์
มอรมอน.
๑๕ ก คมพ. ศิลา.
		ข ปฐก. ๔๙:๑๑;
ยอห์น ๑๕:๑.
๑๖ ก เจคอบ ๕:๖๐–๖๘.
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เพือ่ พระเจ้าจะทรงแสดงเดชานุ ภาพของ
พระองค์ต่อคนต่างชาติ, เพราะพระองค์
จะถูกปฏิเสธกจากชาวยิว, หรือจากเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๑๘ ดัง นั ้น, บิดาเราไม่ ได้ พูด ถึง พงศ์
พันธุ์ ของเราเท่านั ้น, แต่ พูด ถึง เชือ้ สาย
แห่ง อิสราเอล ทัง้ หมด ด้วย, โดย ชี ้ ไป ที่
พันธสัญญาซึ่ง จะเกิด สัมฤทธิ ผลในยุค
สุดท้าย; ซึ่ง พันธสัญญานั ้นพระเจ้า ทรง
ท�ำ ไว้ กับ อับ ราฮัม บรรพบุรุษ ของเรา, มี
ความว่า: ในพงศ์พันธุ์กของเจ้าตระกูลทัง้
ปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพร.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูดกับพวกเขามากเกี่ยว
กับเรือ่ งเหล่านี ้; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าพูด
กับพวกเขาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่ สภาพ
เดิมกของชาวยิวในยุคสุดท้าย.
๒๐ และข้าพเจ้ายกถ้อยค�ำของอิสยาห์ก
มาพูดกับพวกเขา, ซึ่งพูดถึงการกลับคืน
สู่ สภาพ เดิม ของ ชาว ยิว, หรือ ของ เชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ หลัง จาก พวก
เขากลับ คืน สู่ สภาพเดิม แล้ว พวกเขาจะ
ไม่ ปะปนกัน อีก ต่อ ไป, ทัง้ พวกเขาจะไม่
กระจัดกระจาย อีก. และ เหตุการณ์ ได้
้ คือข้าพเจ้าพูดหลายค�ำกับพี่ ๆ
บังเกิดขึน
ข้าพเจ้า, จนพวกเขาสงบลงและนอบน้ อม
ถ่อมตนขต่อพระพักตร์พระเจ้า.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
๑๗ ก คมพ. ตรึงกางเขน (การ).
๑๘ ก ปฐก. ๑๒:๑–๓;
อับรา. ๒:๖–๑๑.
๑๙ ก ๑ นี . ๑๙:๑๕.
คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
๒๐ ก ๑ นี . ๑๙:๒๓.
		ข ๑ นี . ๑๖:๕, ๒๔, ๓๙.

๑ นี ไฟ ๑๕:๑๘–๒๗
เขาพูด กับ ข้าพเจ้า อีก, มี ความว่า: เรื่อง
ที่ บิดาเราเห็นในฝันหมายถึง สิ่ง ใดหรือ?
ต้นไม้กที่ท่านเห็นหมายถึงสิ่งใดหรือ?
๒๒ และ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ พวก เขา :
ต้นไม้นั้นคือสิ่งแทนต้นไม้แห่งชีวิตก.
๒๓ และพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า: ราว
เหล็กกทีบ่ ดิ าเราเห็น, ซึง่ น� ำไปถึงต้นไม้นั้น
หมายถึงสิ่งใดหรือ?
๒๔ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าราว
เหล็ก นั ้น คือ พระวจนะกของพระผู้ เป็ น
เจ้า; และผู้ ใดที่ สดับ ฟังพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และยึดมั่นข ในพระวจนะ
นั ้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทัง้ สิ่ง
ล่อลวงคและลูกศรงเพลิงของปฏิปักษ์ จก็ ไม่
อาจครอบง�ำ พวกเขาไปสู่ ความมืด บอด,
เพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศได้.
๒๕ ดัง นั ้ น, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กระตุ้น
พวกเขาให้ ใส่ ใจกพระวจนะของพระเจ้า;
แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากระตุน
้ พวกเขาด้วย
สุดพลังแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้า, และ
ด้วยสุดความสามารถที่ข้าพเจ้ามีอยู่, เพื่อ
ให้พวกเขาใส่ ใจพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าและจดจ�ำที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ ในสิ่งทัง้ ปวงเสมอ.
๒๖ และ พวก เขา กล่ า ว แก่ ข้ า พเจ้ า :
แม่น�้ำกที่ มี สายน� ้ำ ซึ่ง บิดาเราเห็น หมาย
ถึงสิ่งใดหรือ?
๒๗ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าน� ้ำก

๒๑ ก ๑ นี . ๘:๑๐–๑๒.
๒๒ ก ๑ นี . ๑๑:๔, ๒๕;
โมเสส ๓:๙.
๒๓ ก ๑ นี . ๘:๑๙–๒๔.
๒๔ ก คมพ. พระค�ำของพระผู้
เป็ นเจ้า.
		ข ๑ นี . ๘:๓๐; ๒ นี . ๓๑:๒๐.
		ค ๑ นี . ๘:๒๓.

คมพ. ล่อลวง (การ).
		ง อฟ. ๖:๑๖;
คพ. ๓:๘; ๒๗:๑๗.
		จ คมพ. มาร.
๒๕ ก คพ. ๑๑:๒;
๓๒:๔; ๘๔:๔๓–๔๔.
๒๖ ก ๑ นี . ๘:๑๓.
๒๗ ก ๑ นี . ๑๒:๑๖.

๑ นี ไฟ ๑๕:๒๘–๓๕
ทีบ่ ดิ าข้าพเจ้าเห็นคือความสกปรกข; และ
่ มากจน
จิตใจของเขาหมกมุน
่ อยูก่ บั สิ่งอืน
เขาไม่เห็นความสกปรกของน� ้ำนั ้น.
๒๘ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา ว่า
แม่น�้ำนั ้นคือห้วงน� ้ำกอันน่ าพรัน
่ พรึง, ซึ่ง
แยกคนชั่วจากต้นไม้แห่งชีวิต, และจาก
วิสุทธิชนของพระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
๒๙ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา ว่า
ห้วงน� ้ำ นั ้น คือ สิ่ง แทนนรกกอัน น่ า พรั่น
พรึง, ซึ่ง เทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า เตรียม
ไว้ส�ำหรับคนชั่ว.
๓๐ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าบิดา
เรา เห็น ด้วย ว่า ความ ยุติธรรมกของ พระ
ผู้ เป็ นเจ้าได้แบ่ง แยกคนชั่ว ออกจากคน
ชอบธรรมด้วย; และความเจิด จ้า ของที่
นั่ น เหมือนกับ ความเจิด จ้า ของไฟที่ ลุก
โชน, ซึง่ ขึน้ ไปถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดกาล
และตลอดไป, และไม่มีที่สุด.
๓๑ และพวกเขากล่าวแก่ ข้าพเจ้า: สิ่ง
นี ้ หมายถึง ความทรมานของร่างกายใน
วันแห่งการทดลองก, หรือหมายถึงสภาพ
สุดท้าย ของ จิต วิญญาณ หลัง จาก ความ
ตายขของร่างกายฝ่ ายโลก, หรือพูดถึงเรือ่ ง
ซึ่งเป็ นฝ่ ายโลก?
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าสิ่งนี ้ แทนทัง้
เรื่อง ฝ่ าย โลก และ ฝ่ าย วิญญาณ; เพราะ
๒๗ข คมพ. สกปรก (ความ).
๒๘ ก ลูกา ๑๖:๒๖; ๑ นี . ๑๒:๑๘;
๒ นี . ๑:๑๓.
๒๙ ก คมพ. นรก.
๓๐ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๓๑ ก แอลมา ๑๒:๒๔; ๔๒:๑๐;
ฮีล. ๑๓:๓๘.
		ข แอลมา ๔๐:๖, ๑๑–๑๔.
๓๒ ก คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).
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วันนั ้น จะมาถึง เมื่อ พวกเขาต้องรับ การ
พิพากษาจากงานกของตน, แท้จริง แล้ว,
แม้ งานที่ กระท�ำ โดยร่างกายฝ่ ายโลกใน
วันแห่งการทดลองของพวกเขา.
๓๓ ดัง นั ้น, หาก พวก เขา จะ ตายก ใน
ความชั่ว ร้ายของตนพวกเขาต้องถูก ขับ
ออกขด้วย, ตามเรื่องที่ เป็ นฝ่ ายวิญญาณ,
ซึ่งเกี่ยวกับความชอบธรรม; ดังนั ้น, พวก
เขา ต้อง ถูก น� ำ มา ยืน อยู่ ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อรับการพิพากษาคจาก
งานงของพวกเขา; และหากงานของพวก
เขาเป็ นความสกปรกพวกเขาก็จ�ำ ต้อง
สกปรกจ; และหากพวกเขาสกปรกมันจ�ำ
ต้องเป็ นว่า พวกเขาไม่ สามารถพ�ำนั ก อยู่
ในอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้าฉ; หาไม่
แล้ว, อาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้าก็ต้อง
สกปรกด้วย.
๓๔ แต่ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ พี่ ,
อาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้าไม่สกปรกก,
และไม่มีสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่ ไม่สะอาดจะเข้า
ในอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า ได้; ดัง
นั ้น, จ�ำ ต้องมี สถานที่ สกปรกแห่ง หนึ่ ง
เตรียมไว้ส�ำหรับสิ่งสกปรก.
๓๕ และมี สถานที่ แห่ง หนึ่ ง เตรียมไว้,
แท้จริงแล้ว, แม้นรกกอันน่ าพรัน
่ พรึงนั ้น
ข
ซึง่ ข้าพเจ้ากล่าวถึง, และมาร คือผูเ้ ตรียม
มัน; ดังนั ้นสภาพสุดท้ายของจิตวิญญาณ

๓๓ ก โมไซยาห์ ๑๕:๒๖;
โมโร. ๑๐:๒๖.
		ข แอลมา ๑๒:๑๒–๑๖;
๔๐:๒๖.
		ค คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ง ๓ นี . ๒๗:๒๓–๒๗.
		จ ๒ นี . ๙:๑๖;
คพ. ๘๘:๓๕.

		ฉ สดด. ๑๕:๑–๕; ๒๔:๓–๔;
แอลมา ๑๑:๓๗;
คพ. ๗๖:๕๐–๗๐;
โมเสส ๖:๕๗.
๓๔ ก คมพ. สกปรก (ความ).
๓๕ ก ๒ นี . ๙:๑๙; โมไซยาห์ ๒๖:
๒๗.
คมพ. นรก.
		ข ๑ นี . ๑๔:๙; คพ. ๑:๓๕.

45
ของมนุ ษย์คอื จะอยู่ ในอาณาจักรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, หรือ จะถูก ขับ ออกไปเพราะ
ความยุตธิ รรมคนั ้นซึง่ ข้าพเจ้าพูดมาแล้ว.
๓๖ ดังนั ้น, คนชั่วจึงถูกแยกออกไปจาก
คนชอบธรรม, และจากต้นไม้ แห่ง ชีวิตก
นั ้น ด้วย, ซึ่ง ผลของต้นไม้ นั้น มี ค่าที่ สุด
และน่ าปรารถนาขที่สุดเหนื อผลอื่นใดทัง้
้ ; แท้จริงแล้ว, และผลของต้นไม้นั้นคือ
สิน
สิ่งที่ส�ำคัญคที่สุดในบรรดาของประทานง
ทัง้ ปวงของพระผู้ เป็ นเจ้า. และข้าพเจ้า
พูดกับพี่ ๆ ข้าพเจ้าดังนี ้. เอเมน.
บทที่ ๑๖
คนชั่วรับความจริงได้ยาก—บุตรของลี ไฮ
แต่งงานกับธิดาของอิชมาเอล—เลียโฮนา
ชี ้ทางของพวกเขาในแดนทุรกันดาร—
ข่าวสารจากพระเจ้าเขียนไว้บนเลียโฮนา
เป็ นครัง้ คราว—อิชมาเอลตาย; ครอบครัว
ของ ท่านพร�่ำ บ่น เนื่ องจาก ความ ทุกข์.
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูด กับ พี่ ๆ ข้าพเจ้า
จบแล้ว, ดูเถิดพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า:
เจ้า ประกาศเรื่องยุ่ง ยากแก่ เรา, เกิน กว่า
เราจะสามารถทนได้.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
๓๕ค คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๓๖ ก ปฐก. ๒:๙;
๒ นี . ๒:๑๕.
		ข ๑ นี . ๘:๑๐–๑๒;
แอลมา ๓๒:๔๒.
		ค คพ. ๖:๑๓.
		ง คพ. ๑๔:๗.
คมพ. ชีวต
ิ นิ รน
ั ดร์.

๑ นี ไฟ ๑๕:๓๖–๑๖:๗
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกเขาว่า ข้าพเจ้า รู้ ว่า
ข้าพเจ้า พูด เรื่องยุ่ง ยากต่อ ต้านคนชั่ว,
ตามความเป็ นจริง; และคนชอบธรรมนั ้น
ข้าพเจ้ารับรอง, และเป็ นพยานว่าพวกเขา
้ ในวันสุดท้าย; ดังนั ้น,
จะได้รับการยกขึน
ก
คนผิด รับความจริงข ได้ยาก, เพราะความ
จริงบาดคพวกเขาถึงส่วนลึกที่สุด.
๓ และบัดนี ้ พี่ ๆ ข้าพเจ้า, เมื่อ ใดที่ พี่
ชอบ ธรรม และ เต็มใจ จะ สดับ ฟัง ความ
จริง, และใส่ ใจต่อ ความจริง, เพื่อ พี่ จะ
ด�ำเนิ น ชีวิต อย่างซื่อตรงกต่อ พระพักตร์
พระผู้ เป็ นเจ้า, เมื่อ นั ้นพี่ จะไม่ พร�่ำ บ่น
เพราะ ความ จริง, และ กล่าว ว่า: เจ้า พูด
เรื่องยุ่งยากใส่เรา.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กระตุ้น พี่ ๆ ข้าพเจ้า,
ด้วย ความ ขยัน หมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ, ให้รกั ษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า.
้ คือพวก
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
เขา นอบน้ อม ถ่ อ ม ตน ต่ อ พระ พั ก ตร์
พระเจ้า; ถึงขนาดว่าข้าพเจ้าเกิดปี ติและ
มีความหวังอย่างยิง่ ในพวกเขา, ว่าพวกเขา
จะเดินในวิถีแห่งความชอบธรรม.
๖ บัดนี ้, เรือ่ งทัง้ หมดนี ้กล่าวและด�ำเนิ น
ไปขณะบิดาข้าพเจ้าพ�ำนั กอยู่ ในกระโจม
ในหุบเขาที่ท่านเรียกว่าเลมิวเอล.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
ข้ า พเจ้ า , นี ไฟ, รับ ธิ ด า คนหนึ่ ง ของ

๑๖ ๒ ก ยอห์น ๓:๒๐;

๒ นี . ๓๓:๕;
อีนัส ๑:๒๓;
ฮีล. ๑๔:๑๐.
คมพ. ความผิด.
		ข สภษ. ๑๕:๑๐;
๒ นี . ๑:๒๖; ๙:๔๐;
ฮีล. ๑๓:๒๔–๒๖.

		ค กิจการ ๕:๓๓;
โมไซยาห์ ๑๓:๗.
๓ ก คพ. ๕:๒๑.
คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๕ ก ๑ นี . ๑๖:๒๔, ๓๙; ๑๘:๔.
๗ ก ๑ นี . ๗:๑.

๑ นี ไฟ ๑๖:๘–๑๘
อิชมาเอลเป็ นภรรยาข; และ, พี่ ๆ ข้าพเจ้า
รับธิดาของอิชมาเอลเป็ นภรรยาด้วย; และ
โซรัมครับ ธิดาคนโตของอิ ชมาเอลเป็ น
ภรรยาด้วย.
๘ และ ดัง นั ้ น บิดา ข้าพเจ้า ประพฤติ
ตามพระบัญญัติ ทัง้ หมดของพระเจ้า ที่
ประทานให้ท่าน. และ, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ได้
รับพรอย่างยิ่งจากพระเจ้าด้วย.
้ คื อ
๙ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
สุรเสียงของพระเจ้ารับสั่งแก่บดิ าข้าพเจ้า
ใน เวลา กลาง คืน, และ ทรง บัญชา ท่าน
ว่า ในวันพรุ่ง ท่านควรออกเดินทางไป ใน
แดนทุรกันดาร.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ในตอนเช้า,
ขณะที่ บิดาข้าพเจ้า ลุก ขึน
และออกไปที่ ประตู กระโจม, ท่านแปลก
ใจมากที่ เห็นวัตถุ ทรงกลมกอัน เกิด จาก
้
งานฝี มือวิจิตรพิสดารลูกหนึ่ งอยู่บนพืน
ดิน; และวัตถุทรงกลมนั ้นเป็ นทองเหลือง
แท้. และภายในวัตถุทรงกลมมีแกนสอง
แกน; และแกนหนึ่ งชีท้ างที่เราควรไปใน
แดนทุรกันดาร.
้ คือเรา
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เก็บข้าวของต่าง ๆ ที่เราจะน� ำไปในแดน
ทุรกันดาร, และสัมภาระของเราทีย่ งั เหลือ
อยูท
่ งั ้ หมดซึง่ พระเจ้าประทานให้เรา; และ
เราขนเมล็ด พืช ทุก ชนิ ด เพื่อ ที่ เราจะน� ำ
ติดตัวไปในแดนทุรกันดาร.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เรา ขน กระโจม ของ เรา ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, ข้ามแม่น�้ำเลมัน.
๗ข คมพ. แต่งงาน (การ),
สมรส (การ).
		ค ๑ นี . ๔:๓๕; ๒ นี . ๕:๕–๖.
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้ คือเรา
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เดินทางไปเป็ นเวลาสี่วน
ั , ในทิศทางค่อน
ไปทางใต้ของทิศตะวันออกเฉี ยงใต้, และ
เราตัง้ กระโจมของเราอีก; และเราเรียกชือ่
สถานที่นั้นว่าเซเซอร์.
้ คือเรา
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ถือคันธนู ของเราและลูกธนู ของเรา, และ
ออกไปในแดนทุรกันดารเพือ่ ฆ่าสัตว์เป็ น
อาหาร ส� ำหรับ ครอบครัว เรา; และ หลัง
จากเราฆ่า สัตว์ เป็ นอาหารให้ ครอบครัว
เราแล้วเรากลับมาหาครอบครัวเราอีกใน
แดนทุรกันดาร, ที่เซเซอร์. และเราออก
ไป ใน แดนทุรกันดาร อีก, ตาม ทิศทาง
้ ที่ อุดมสมบูรณ์ ที่สุด
เดิม, โดยอยู่ ในพืน
ของแดนทุรกันดาร, ซึ่ง อยู่ ในชายแดน
ใกล้ทะเลแดงก.
้ คือเรา
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เดินทางต่อเนื่ องไปเป็ นเวลาหลายวัน, โดย
ฆ่าสัตว์เป็ นอาหารตามทางที่ ไป, ด้วยคัน
ธนู ของเราและลูกธนู ของเราและหินของ
เราและสายเหวี่ยงของเรา.
๑๖ และเราตามทิศทางกของวัตถุ ทรง
้
กลม, ซึ่งน� ำเราไป ในแถบที่อุดมมากขึน
ของแดนทุรกันดาร.
๑๗ และหลังจากเราเดินทางต่อเนื่ องไป
เป็ นเวลาหลายวันแล้ว, เราตัง้ กระโจมของ
เราอยู่ชั่วเวลาหนึ่ ง, เพื่อเราจะได้พักผ่อน
อีกครัง้ และหาอาหารให้ครอบครัวเรา.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ขณะทีข่ า้ พเจ้า, นี ไฟ, ออกไปฆ่าสัตว์เป็ น
อาหารนั ้น, ดูเถิด, ข้าพเจ้าท�ำคันธนู ของ

๑๐ ก แอลมา ๓๗:๓๘–๔๖.
คมพ. เลียโฮนา.
๑๔ ก คพ. ๑๗:๑.

๑๖ ก ๑ นี . ๑๖:๑๐, ๑๖, ๒๖;
๑๘:๑๒;
แอลมา ๓๗:๓๘–๔๖.
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ข้าพเจ้าหัก, คันธนู นั้นท�ำด้วยเหล็กกล้าก
เนื ้อดี; และหลังจากข้าพเจ้าท�ำคันธนู ของ
ข้าพเจ้าหักแล้ว, ดูเถิด, พี่ ๆ โกรธข้าพเจ้า
เพราะ การ สูญ เสีย คัน ธนู ของ ข้าพเจ้า,
เพราะเราหาอาหารไม่ ได้.
้ คือเรา
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กลับ มา หา ครอบครัว เรา โดย ปราศจาก
อาหาร, และ โดยที่ เหน็ ดเหนื่ อย มาก,
เนื่ องจากการเดินทางของพวกเขา, พวก
เขา เป็ นทุกข์ มาก เพราะ ความ ต้องการ
อาหาร.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เลมัน กับ เลมิว เอลและบุตรของอิ ชมาเอลเริ่ม พร�ำ่ บ่น อย่างหนั ก, เพราะความ
ทุกขเวทนาและความทุกข์ ของพวกเขา
ใน แดนทุ ร กั นดาร; และ บิ ด า ข้ า พเจ้ า
เริ่ม พร�่ำ บ่น ต่อ ต้านพระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าของท่านด้วย; แท้จริงแล้ว, และพวก
เขาทัง้ หมดสลดใจยิง่ , แม้จนพวกเขาพร�ำ่
บ่นต่อต้านพระเจ้า.
้ คือ
๒๑ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่ เป็ นทุกข์ กับ พี่ ๆ
ข้าพเจ้า เพราะ การ สูญ เสี ย คัน ธนู ของ
ข้าพเจ้า, และโดยที่ คัน ธนู ของพวกเขา
ได้สูญเสียแรงดีดของมัน, จึงเริ่มล�ำบาก
ยิ่ง นั ก, แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาด ที่ เรา หา
อาหารไม่ ได้.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูดกับพี ๆ ข้าพเจ้ามาก,
เพราะพวกเขาท�ำให้ ใจของพวกเขาแข็ง
๑๘ ก ๒ ซมอ. ๒๒:๓๕.
๒๒ ก อพย. ๑๖:๘;
กดว. ๑๑:๑.
๒๓ ก อพย. ๒๐:๑๒;

๑ นี ไฟ ๑๖:๑๙–๒๘
กระด้างอีก, แม้ จนต่อว่ากพระเจ้า พระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขา.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�ำคันธนู ด้วยไม้, และลูก
ธนู หนึ่ งดอก, จากกิ่งไม้ตรง; ด้วยเหตุนี้,
ข้าพเจ้าจึงถือคันธนู และลูกธนู , กับสาย
เหวี่ยง และ หิน เป็ น อาวุธ. และ ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ บิดากข้าพเจ้า: ข้าพเจ้า จะไปหา
อาหารทางไหนหรือ?
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ทูลถามกพระเจ้า, เพราะพวกเขานอบน้ อม
ถ่อมตนแล้วเนื่ องจากถ้อยค�ำของข้าพเจ้า;
เพราะข้าพเจ้า กล่าวหลายเรื่องแก่ พวก
เขาด้วยก�ำลังแห่งจิตวิญญาณข้าพเจ้า.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สุรเสียงของพระเจ้า มาถึง บิดาข้าพเจ้า;
และอันที่ จริง ท่านถูก ตี สอนกเพราะการ
พร�ำ่ บ่นต่อต้านพระเจ้าของท่าน, ถึงขนาด
ที่ท่านถูกน� ำลงไปสู่ห้วงลึกแห่งโทมนั ส.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับท่าน: จงมอง
วัตถุทรงกลม, และดูสิ่งต่าง ๆ ที่เขียนไว้.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อบิดาข้าพเจ้าเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เขียนไว้
บนวัตถุทรงกลม, ท่านกลัวและตัวสั่นยิ่ง,
และพี่ ๆ ข้าพเจ้าและบุตรของอิชมาเอล
และภรรยาเราด้วย.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นเข็มทิศซึงอยู่ ในวัตถุ
ทรงกลม, ว่าเข็มทิศเหล่านั ้นท�ำงานตาม

โมไซยาห์ ๑๓:๒๐.
๒๔ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๒๕ ก อีเธอร์ ๒:๑๔.

คมพ. ตีสอน (การ),

ลงโทษ (การ).

๑ นี ไฟ ๑๖:๒๙–๓๘
ศรัทธากและ ความ ขยัน หมั่น เพียร และ
ความใส่ ใจซึ่งเราให้แก่เข็มทิศเหล่านั ้น.
๒๙ และมีอักขระที่เพิ่งเขียนไว้บนเข็ม
ทิศเหล่านั ้นด้วย, ซึง่ อ่านง่าย, ซึง่ ให้ความ
เข้าใจกแก่เราเกี่ยวกับวิถีทางของพระเจ้า;
และอักขระนั ้นเขียนไว้และเปลีย่ นไปเป็ น
ครัง้ คราว, ตามศรัทธาและความขยันหมัน
่
เพียรซึ่งเราให้แก่มัน. และดังนั ้นเราเห็น
ว่า โดยวิธี เล็ก น้ อยขพระเจ้า ทรงท�ำให้ สิ่ง
้ ได้.
ส�ำคัญเกิดขึน
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ไปบนยอดเขา, ตาม
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขึน
่
ทิศทางซึงให้ ไว้บนวัตถุทรงกลม.
้ คือ
๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า ฆ่า สัตว์ ป่า, ถึง ขนาดที่ ข้าพเจ้า
ได้อาหารมาให้ครอบครัวเรา.
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า กลับ มายัง กระโจมของเรา, โดย
แบกสัตว์ที่ข้าพเจ้าฆ่ามา; และบัดนี ้ เมื่อ
พวกเขาเห็นข้าพเจ้าได้อาหารมา, ปี ติของ
พวกเขาใหญ่ หลวงนั ก! และเหตุการณ์
้ คือ พวกเขานอบน้ อมถ่อม
ได้ บังเกิด ขึน
ตน ต่อ พระ พั ก ตร์ พระเจ้ า , และ น้ อ ม
ขอบพระทัยพระองค์.
้ คือเรา
๓๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ออกเดินทางอีก, โดยมุ่งหน้ าไปเกือบจะ
ทางเดียวกันกับเมือ่ เริม่ ต้น; และหลังจาก
เราเดินทางต่อเนื่ องไปเป็ นเวลาหลายวัน
เราตัง้ กระโจมของเราอีก, เพื่อ เราจะพัก
อยู่ชั่วเวลาหนึ่ ง.
๒๘ ก แอลมา ๓๗:๔๐.
คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
๒๙ ก คมพ. เข้าใจ (ความ).
		ข ๒ พกษ. ๕:๑๓;
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๓๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออิชมาเอลกตาย, และถูก ฝังไว้ ในสถานที่ ซึ่ง
เรียกว่าเนฮอม.
้ คือ
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ธิดาของอิชมาเอลโศกเศร้ายิ่ง, เนื องจาก
การ สู ญ เสี ย บิ ด า ของ พวก นาง, และ
เนื่ องจาก ความ ทุ ก ข์ กของ พวก นางใน
แดนทุรกันดาร; และ พวก นาง พร�่ำ บ่น
ต่อต้านบิดาข้าพเจ้า, เพราะท่านพาพวก
นางออกมาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม, มี
ความว่า: บิดาเราตายแล้ว; ใช่สิ, และเรา
ระหกระเหิน มามากในแดนทุรกันดาร,
และเราทนรับความทุกข์, ความหิว, ความ
กระหาย, และความเหน็ ดเหนื่ อยมามาก;
และหลัง จากความทุกขเวทนาทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงเหล่านี ้แล้วเราต้องตายอยู่ ในแดน
ทุรกันดารด้วยความหิวโหย.
๓๖ และ ดั ง นี ้ พวก นาง พร�่ ำ บ่ น ต่ อ
ต้านบิดาข้าพเจ้า, และต่อ ต้านข้าพเจ้า
ด้วย; และพวกนางปรารถนาจะกลับ ไป
เยรูซาเล็มอีก.
๓๗ และเลมัน กล่าวแก่ เลมิว เอลและ
แก่บุตรของอิชมาเอลด้วย: ดูเถิด, ให้เรา
สังหารกบิดาเราเสีย, และนี ไฟ น้ องชายเรา
ด้วย, ผู้ท่ีถือตนเป็ นผู้ปกครองขเราและผู้
สอนของเรา, ซึ่งเป็ นพี่เขา.
๓๘ บั ด นี ้ , เขา กล่ า ว ว่า พระเจ้ า ตรัส
กับ เขา, และ กล่าว ด้วย ว่า เทพกปฏิบัติ
ต่อ เขา. แต่ ดูเถิด, เรารู้ ว่า เขากล่าวเท็จ
แก่ เรา; และเขาเล่า เรื่องเหล่า นี ้ แก่ เรา,

ยากอบ ๓:๔;
แอลมา ๓๗:๖–๗, ๔๑;
คพ. ๑๒๓:๑๖.
๓๔ ก ๑ นี . ๗:๒–๖.
๓๕ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).

๓๗ ก ๑ นี . ๑๗:๔๔.
คมพ. ฆาตกรรม.
		ข ปฐก. ๓๗:๙–๑๑;
๑ นี . ๒:๒๒; ๑๘:๑๐.
๓๘ ก ๑ นี . ๓:๓๐–๓๑; ๔:๓.
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และเขาท�ำมาหลายอย่างโดยเล่ห์เหลี่ยม
พลิก แพลง ของ เขา, เพื่อ เขา จะ ลวงตา
เรา, โดยคิด ว่า, บางที, เขาอาจน� ำ เราไป
สู่ แดนทุรกันดารที่ แปลกประหลาดบาง
แห่ง; และหลังจากเขาน� ำเราไปแล้ว, เขา
ก็ คิด ตัง้ ตนเป็ นกษั ตริย์ และผู้ ปกครอง
เหนื อเรา, เพื่อเขาจะท�ำกับเราตามความ
ประสงค์และความพอใจของเขา. และตาม
ลัก ษณา การ เช่น นี ้ เล มัน พี่ ข้าพเจ้า ยั่ว
ยุใจพวกเขาให้ โกรธ.
้ คือ
๓๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า ทรงอยู่ กับ เรา, แท้จริง แล้ว, แม้
สุรเสียงของพระเจ้า มาถึง และรับสั่ง แก่
พวกเขาหลายประการ, และทรงตีสอนก
พวกเขายิ่งนั ก; และหลังจากพวกเขาถูก
ตีสอนโดยสุรเสียงของพระเจ้าแล้วพวก
เขาหายโกรธ, และกลับ ใจจากบาปของ
พวกเขา, ถึงขนาดที่พระเจ้าประทานพร
แก่เราด้วยอาหารอีก, จนเราไม่ตาย.
บทที่ ๑๗
นี ไฟได้รบั พระบัญชาให้ตอ่ เรือ—พี่ ๆ ของ
ท่านต่อต้านท่าน—ท่านตักเตือนพวกเขา
โดยเล่าซ�ำ้ ถึงประวัติศาสตร์เกีย่ วกับการ
กระท�ำของพระผูเ้ ป็ นเจ้าต่ออิสราเอล—นี ไฟเปี่ ยมด้วยอ�ำนาจของพระผู้เป็ นเจ้า—
พี่ ๆ ของท่านถูกห้ามมิให้แตะต้องท่าน,
หาไม่ แล้ว พวก เขา จะ เหี่ยว เฉา ดัง ต้น
อ้อ แห้ง. ประมาณ ๕๙๒– ๕๙๑ ปี ก่อน
คริสตกาล.
๓๙ ก คมพ. ตีสอน (การ),
ลงโทษ (การ).
๑๗ ๒ ก ๑ นี . ๑๗:๑๒.

๑ นี ไฟ ๑๖:๓๙–๑๗:๕
้ คือ เราออก
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เดิน ทางไป ในแดนทุรกันดารอีก; และ
เราเดินทางค่อนไปทางตะวันออกนั บแต่
เวลานั ้น. และเราเดินทางและฟันฝ่ าความ
ทุกข์ ยากมากมายตลอดแดนทุรกันดาร;
และ ผู้ หญิ ง ของ เรา คลอด ลู ก ใน แดน
ทุรกันดาร.
๒ และพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรา
นั ้นยิง่ ใหญ่นัก, คือขณะทีเ่ ราด�ำรงชีวติ อยู่
ด้วยเนื ้อ ดิบก ในแดนทุรกันดาร, ผู้ หญิง
ของเรามีน�้ำนมให้ลกู ๆ ของพวกนางมาก,
และแข็งแรง, แท้จริงแล้ว, ประหนึ่ งชาย;
และพวกนางเริ่ม อดทนต่อ การเดินทาง
ของพวกนางโดยปราศจากการพร�ำ่ บ่น.
๓ และดังนั ้นเราเห็นว่าพระบัญญัตขิ อง
พระผู้ เป็ นเจ้า ต้องเกิด สัมฤทธิ ผล. และ
หากเป็ นไปว่า ลูก หลานมนุ ษย์ รกั ษาพระ
บัญญัตกิ ของพระผู้ เป็ นเจ้า แล้ว พระองค์
ย่อม ทรง บ�ำรุง เลีย้ ง พวก เขา, และ เสริม
สร้าง พละ ก�ำลัง แก่ พวก เขา, และ ทรง
จัดหา หนทาง ซึ่ง โดย หนทาง เหล่า นั ้ น
พวกเขาจะท�ำส�ำเร็จได้ ในสิ่งซึ่งพระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา; ดังนั ้น, พระองค์ทรง
จัดหาหนทางข ให้เราในเวลาทีเ่ ราพ�ำนั กใน
แดนทุรกันดาร.
๔ และ เรา พ� ำ นั ก มา เป็ น เวลา หลาย
ปี , แท้จริง แล้ว, แม้ ถึง แปด ปี ใน แดน
ทุรกันดาร.
๕ และเรามาถึง แผ่นดินซึ่ง เราเรียกว่า
อุดมมั่งคั่ง, เพราะแผ่น ดิน นั ้น มี ผลไม้
มากและมี น�้ำ ผึง้ ป่ าด้วย; และทัง้ หมดนี ้

๓ ก โมไซยาห์ ๒:๔๑;
แอลมา ๒๖:๑๒.
คมพ. เชือ่ ฟัง (การ), เชือ่

ฟัง (คนที)่ .
		ข ๑ นี . ๓:๗.

๑ นี ไฟ ๑๗:๖–๑๕
พระเจ้า ทรงเตรียมไว้ เพื่อ เราจะไม่ ตาย.
และเราเห็นทะเล, ซึ่งเราเรียกว่าอิรแี อนทัม, ซึ่ง, แปลว่า, ผืนน� ้ำกว้างใหญ่.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเราตัง้
กระโจมของเราริมฝั่ งทะเล; และทัง้ ที่เรา
ทนรับความทุกข์กและความล�ำบากมามาก,
แท้จริงแล้ว, แม้มากจนกระทั่งเราเขียน
เรื่องเหล่า นั ้นได้ ไม่ ครบถ้วน, เรายัง เบิก
บานยิ่งนั กเมื่อเรามาถึงฝั่ งทะเล; และเรา
เรียกสถานที่นั้นว่าอุดมมั่งคั่ง, เพราะผล
ไม้เป็ นอันมากของสถานที่นั้น.
้ คือหลัง
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากข้าพเจ้า, นี ไฟ, อยู่ ในแผ่น ดิน อุดม
มั่งคั่ง เป็ น เวลา หลาย วัน, สุรเสี ยง ของ
พระเจ้ามาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า: จงลุก
้ , และเจ้าจงไปที่ภูเขา. และเหตุการณ์
ขึน
ได้บงั เกิดขึน้ คือข้าพเจ้าลุกขึน้ และขึน้ ไป
บนภูเขา, และร้องทูลต่อพระเจ้า.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้ารับสั่งแก่ข้าพเจ้า, มีความว่า: เจ้า
จงต่อ เรือ, ตามวิธีกที่ เราจะแสดงแก่ เจ้า,
เพือ่ เราจะพาผูค้ นของเจ้าข้ามผืนน� ้ำนี ้ ไป.
๙ และข้าพเจ้าทูลว่า: ข้าแต่พระเจ้า, ข้า
พระองค์จะไปทางไหนเล่าข้าพระองค์จึง
จะพบแร่ส�ำหรับหลอม, เพื่อข้าพระองค์
จะท�ำ เครื่องมือ ต่อ เรือ ตามวิธี ที่ พระองค์
ทรงแสดงแก่ข้าพระองค์?
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า ทรงบอกข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ควร
๖ ก ๒ นี . ๔:๒๐.
๘ ก ๑ นี . ๑๘:๒.
๑๒ ก ๑ นี . ๑๗:๒.
๑๓ ก แอลมา ๓๗:๓๘–๓๙.
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ไป หา แร่ จาก ที่ ใด, เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ท�ำ
เครื่องมือ.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
่
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�ำ เครืองเป่ าลม, ซึ่ง ท�ำ
จากหนั งสัตว์, เพื่อเป่ าไฟ; และหลังจาก
ข้าพเจ้าท�ำเครือ่ งเป่ าลม, เพื่อข้าพเจ้าจะ
ใช้มันเป่ าไฟ, ข้าพเจ้าเอาหินสองก้อนมา
กระทบกันเพื่อข้าพเจ้าจะก่อไฟ.
๑๒ เพราะก่อนหน้ านี ้พระเจ้ามิทรงยอม
ให้ เราก่อ ไฟมาก, ขณะที่ เราเดินทางใน
แดนทุรกันดาร; เพราะพระองค์ตรัส: เรา
จะท�ำให้ อาหารของเจ้า นุ่ ม, เพื่อ เจ้า จะมิ
ต้องหุงหาอาหารก;
๑๓ และเราจะเป็ นความสว่างของเจ้า
ในแดนทุรกันดารด้วย; และเราจะเตรียม
ทางกข้างหน้ า เจ้า, หากเป็ นไปว่า เจ้า จะ
รักษาบัญญัติ ของเรา; ดัง นั ้น, ตราบเท่า
ที่เจ้าจะรักษาบัญญัติของเราเราจะน� ำเจ้า
ไปสู่ดินแดนที่สัญญาไว้ข; และเจ้าจะรูค้ ว่า
โดยเราที่น�ำเจ้าไป.
๑๔ แท้จริง แล้ว, และพระเจ้า ตรัส ด้วย
ว่า: หลังจากเจ้าไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้
แล้ว, เจ้า จะรูก้ ว่า, เรา, พระเจ้า, คือ พระ
ผู้เป็ นเจ้าข; และว่าเรา, พระเจ้า, ได้ปลด
ปล่อยเจ้าจากความพินาศ; แท้จริงแล้ว, ว่า
เราน� ำเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม.
๑๕ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขวนขวาย
รั ก ษา พระ บั ญ ญั ติ ของ พระเจ้ า , และ
ข้าพเจ้าตักเตือนพี่ ๆ ข้าพเจ้าให้ซื่อสัตย์
และขยันหมั่นเพียร.

		ข ๑ นี . ๒:๒๐;
เจคอบ ๒:๑๒.
		ค อพย. ๖:๗.
๑๔ ก ๒ นี . ๑:๔.

คมพ. ประจักษ์ พยาน.
		ข คพ. ๕:๒.
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้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า ท�ำ เครื่องมือ จากแร่ ซึ่ง ข้าพเจ้า
หลอมจากหิน.
๑๗ และเมือ่ พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้า
ก�ำลังจะต่อเรือก, พวกเขาเริ่มพร�่ำบ่นต่อ
ต้านข้าพเจ้า, มีความว่า: น้ องเราเป็ นคน
โง่, เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถต่อเรือได้;
แท้จริงแล้ว, และเขาคิดด้วยว่าเขาสามารถ
ข้ามผืนน� ้ำกว้างใหญ่นี้ ไปได้.
๑๘ และ ดั ง นั ้ น พี่ ๆ ข้ า พเจ้ า ต่ อ ว่ า
ข้าพเจ้า, และปรารถนาว่า พวกเขาจะไม่
ท�ำงาน, เพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าข้าพเจ้า
สามารถต่อ เรือ ได้; ทัง้ พวกเขาไม่ เชื่อ ว่า
ข้าพเจ้ารับค�ำแนะน� ำจากพระเจ้าแล้ว.
้
๑๙ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือข้าพเจ้า, นี ไฟ, สลดใจยิ่งเพราะความ
แข็ง กระด้างของใจพวกเขา; และบัดนี ้
เมื่อ พวกเขาเห็น ว่า ข้าพเจ้า เริ่ม สลดใจ
พวกเขาอิ่มเอมใจของพวกเขา, ถึงขนาด
ที่วา่ พวกเขาเบิกบานกเพราะความสลดใจ
ของข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่า: เรารู้ว่าเจ้าไม่
สามารถต่อเรือได้, เพราะเรารู้ว่าเจ้าขาด
วิจารณญาณ; ดังนั ้น, เจ้าจะท�ำงานใหญ่
เช่นนั ้นให้ส�ำเร็จไม่ ได้.
๒๐ และเจ้า เป็ นเหมือนบิดาเรา, ผู้ ถูก
จินตนาการกอันโง่เขลาแห่งใจท่านชักน� ำ
ไป; แท้จริงแล้ว, ท่านน� ำเราออกจากแผ่น
ดินแห่งเยรูซาเล็ม, และเราระหกระเหิน
ในแดนทุรกันดารมาหลายปี นี้; และผูห
้ ญิง
่
ของเราท�ำงานหนั ก, โดยทีอุ้มท้อง; และ
พวกนางคลอดลูกในแดนทุรกันดารและ
๑๗ ก ๑ นี . ๑๘:๑–๖.
๑๙ ก คมพ. ข่มเหง (การ).
๒๐ ก ๑ นี . ๒:๑๑.

๑ นี ไฟ ๑๗:๑๖–๒๕
ทนทุกข์กบั สิ่งทัง้ ปวง, นอกจากความตาย;
่ วกนางออก
และหากพวกนางตายก่อนทีพ
จากเยรูซาเล็มก็จะดีกว่าต้องมาทนความ
ทุกข์ทรมานเหล่านี ้.
๒๑ ดูเถิด, หลายปี มานี ้ เราทนทุกข์ ใน
แดนทุรกันดาร, ซึ่ง เป็ น เวลา ที่ เรา อาจ
เกษมส�ำราญอยู่ กับ ทรัพย์ สมบัติ ของเรา
และแผ่นดิน แห่ง มรดกของเรา; แท้จริง
แล้ว, และเราอาจมีความสุข.
๒๒ และ เรา รู้ ว่า ผู้ ค นที่ อยู่ ใน แผ่ น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม เป็ น คนชอบ ธรรมก;
เพราะ พวก เขา รักษา กฎ เกณฑ์ และ ค�ำ
พิพากษาของพระเจ้า, และพระบัญญัติ
ของพระองค์ทงั ้ หมด, ตามกฎของโมเสส;
ดังนั ้น, เรารูว้ า่ พวกเขาเป็ นคนชอบธรรม;
และบิดาเราตัดสินพวกเขา, และน� ำ เรา
ออกมาเพราะเราสดับฟังค�ำท่าน; แท้จริง
แล้ว, และน้ องชายของเราก็ เหมือนกับ
ท่าน. และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะ
นี ้พี่ ๆ ข้าพเจ้าพร�่ำบ่นและต่อว่าเรา.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูด กับ พวกเขา, มี ความ
ว่า: พี่ เชื่อ หรือ ว่า บรรพบุรุษ ของ เรา, ผู้
เป็ นลูก หลานของอิสราเอล, จะถูก น� ำ ไป
พ้น เงือ้ มมือ ชาวอียิปต์ ได้ หากพวกเขา
ไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า?
๒๔ แท้จริงแล้ว, พีค่ ดิ หรือว่าพวกเขาจะ
ถูก พาไป ให้ พ้นจากความเป็ นทาส, หาก
พระเจ้า ไม่ ได้ ทรงบัญชาโมเสสให้ ท่าน
พาพวกเขาไปให้พ้นกจากความเป็ นทาส?
๒๕ บัดนี ้ พี่ รู้ ว่า ลูก หลานของอิสราเอล

๒๒ ก ๑ นี . ๑:๑๓.
๒๔ ก อพย. ๓:๒–๑๐;
๑ นี . ๑๙:๑๐;

๒ นี . ๓:๙; ๒๕:๒๐.

๑ นี ไฟ ๑๗:๒๖–๓๕
อยู่ ในความเป็ นทาสก; และพี่รวู้ า่ พวกเขา
ต้องท�ำงานหนั กข, อันเป็ นความคับแค้น
ที่ต้องทน; ดังนั ้น, พี่รู้ว่าจ�ำเป็ นต้องเป็ น
สิ่งดีส�ำหรับพวกเขา, ที่พวกเขาถูกน� ำไป
พ้นจากความเป็ นทาส.
๒๖ บัดนี ้ พี่รู้ว่าโมเสสก ได้รับบัญชาจาก
พระเจ้า ให้ ท�ำงานที่ ยากเย็นนั ้น; และพี่
รู้ ว่า โดยค�ำขของท่านผืนน� ้ำ ในทะเลแดง
แยกไปทางโน้ นและทางนี ้, และพวกเขา
้ ดินแห้ง.
จึงผ่านมาได้ตลอดบนพืน
๒๗ แต่ พี่ รู้ ว่า ชาวอียิปต์, ซึ่ง เป็ นกอง
ทัพของฟาโรห์, จมน� ้ำตายในทะเลแดง.
๒๘ และพีร่ ดู้ ว้ ยว่าพระเจ้าทรงเลีย้ งพวก
เขาด้วยมานาก ในแดนทุรกันดาร.
๒๙ แท้จริงแล้ว, และพีร่ ดู้ ว้ ยว่า, โมเสส,
ด้วยค�ำของท่านตามอ�ำนาจของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าซึง่ อยู่ ในท่าน, ตีศิลาก, และน� ้ำไหลออก
มา, เพื่อ ลูก หลานของอิสราเอลจะได้ ดับ
ความกระหายของพวกเขา.
๓๐ และทัง้ ที่พวกเขาถูกน� ำไป, พระเจ้า
พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ พวก เขา, พระ ผู้ ไถ่
ของ พวก เขา, เสด็จ ไป เบือ้ ง หน้ า พวก
เขา, โดย ทรง น� ำ พวก เขา ไป เวลา กลาง
วัน และประทานความสว่างให้ พวกเขา
เวลากลางคืน, และทรงกระท�ำสิ่งทัง้ ปวง
อัน สมควรกที่ มนุ ษย์ จะพึง รับ, พวกเขา
๒๕ ก ปฐก. ๑๕:๑๓–๑๔.
		ข อพย. ๑:๑๑; ๒:๑๑.
๒๖ ก กิจการ ๗:๒๒–๓๙.
		ข อพย. ๑๔:๒๑–๓๑;
๑ นี . ๔:๒;
โมไซยาห์ ๗:๑๙;
ฮีล. ๘:๑๑;
คพ. ๘:๓;
โมเสส ๑:๒๕.
๒๘ ก อพย. ๑๖:๔, ๑๔–๑๕, ๓๕;
กดว. ๑๑:๗–๘;
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ยัง ท�ำใจ ของ พวก เขา แข็ง กระด้าง และ
ท�ำ จิตใจของพวกเขามืด บอด, และสบ
ประมาทข โมเสสและพระผู้เป็ นเจ้าองค์
จริงและทรงพระชนม์อยู่.
้ คือ
๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ตามพระด�ำรัสของพระองค์พระองค์ทรง
ท�ำลายกพวกเขา; และตามพระด�ำรัสของ
พระองค์พระองค์ทรงน� ำขพวกเขา; และ
ตามพระด�ำรัสของพระองค์พระองค์ทรง
ท�ำสิ่งทัง้ ปวงเพื่อพวกเขา; และหาได้มีสิ่ง
ใดด�ำเนิ นไปไม่นอกจากจะเป็ นโดยพระ
ด�ำรัสของพระองค์.
๓๒ และ หลัง จาก พวก เขา ข้าม แม่น�้ำ
จอร์แดนแล้วพระองค์ทรงท�ำให้พวกเขา
เกรียงไกรจนถึงการขับไล่กลูกหลานของ
แผ่นดินออกไป, แท้จริงแล้ว, ถึงการท�ำให้
พวกเขากระจัดกระจายไปสู่ความพินาศ.
๓๓ และบัดนี ้, พี่ คิด หรือ ว่า ลูก หลาน
ของแผ่น ดิน นี ้, ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน แห่ง
ค�ำ สัญญา, ซึ่ง ถูก บรรพบุรุษ ของเราขับ
ออกไป, พี่คิดหรือว่าพวกเขาชอบธรรม?
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวกับพี่, ไม่เลย.
๓๔ พี่ คิด หรือ ว่า บรรพบุรุษ ของเราจะ
เลิศ เลอ กว่า พวก เขา หาก พวก เขา ชอบ
ธรรม? ข้าพเจ้ากล่าวกับพี่, ไม่เลย.
๓๕ ดูเถิด, พระเจ้าทรงถือว่าเนื ้อหนั งก

ฉธบ. ๘:๓;
โมไซยาห์ ๗:๑๙.
๒๙ ก อพย. ๑๗:๖;
กดว. ๒๐:๑๑;
ฉธบ. ๘:๑๕;
๑ นี . ๒๐:๒๑.
๓๐ ก คพ. ๑๘:๑๘;
๘๘:๖๔–๖๕.
		ข อพย. ๓๒:๘;
กดว. ๑๔:๒–๓;
อสค. ๒๐:๑๓–๑๖;

คพ. ๘๔:๒๓–๒๕.
๓๑ ก กดว. ๒๖:๖๕.
		ข ๑ นี . ๕:๑๕;
คพ. ๑๐๓:๑๖–๑๘.
๓๒ ก กดว. ๓๓:๕๒–๕๓;
ยชว. ๒๔:๘.
๓๕ ก กิจการ ๑๐:๑๕, ๓๔;
รม. ๒:๑๑;
๒ นี . ๒๖:๒๓–๓๓.
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ทัง้ ปวงเท่าเทียมกัน; เขาผูช้ อบธรรมขย่อม
เป็ นที่ โปรดปรานคของพระผูเ้ ป็ นเจ้า. แต่
ดูเถิด, คนพวกนี ้ปฏิเสธพระวจนะทุกค�ำ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, และพวกเขาสุกงอม
อยู่ ในความชัว่ ช้าสามานย์; และพระพิ โรธ
สุดขีด ของพระผู้ เป็ นเจ้า อยู่ บนพวกเขา
แล้ว; และพระเจ้าทรงสาปแช่งแผ่นดิน
เพื่อ ต่อ ต้านพวก เขา, และ ประทานพร
แผ่นดินนั ้นแก่บรรพบุรษ
ุ ของเรา; แท้จริง
แล้ว, พระองค์ทรงสาปแช่งแผ่นดินนั ้น
เพือ่ ต่อต้านพวกเขาจนถึงความพินาศของ
พวกเขา, และพระองค์ประทานพรแผ่น
ดินนั ้นแก่บรรพบุรุษของเราเพื่อให้พวก
เขามีพลังเหนื อแผ่นดินนั ้น.
๓๖ ดูเถิด, พระเจ้า ทรงสร้างกแผ่น ดิน
โลกขเพือ่ ให้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยค; และพระองค์
ทรงสร้างลูก ๆ ของพระองค์เพื่อพวกเขา
จะเป็ นเจ้าของแผ่นดินโลก.
๓๗ และ พระองค์ ทรง ยกกประชาชาติ
ที่ ชอบ ธรรม ประชาชาติ หนึ่ ง, และ ทรง
ท�ำลายประชาชาติของคนชั่วร้าย.
๓๘ และพระองค์ทรงน� ำคนชอบธรรม
ไปสู่ ผืน แผ่นดินกที่ มี ค่า, และคนชั่ว ร้าย
พระองค์ ทรงท�ำลายข, และทรงสาปแช่ง
แผ่นดิน แก่ พวกเขาเพราะพวกเขาเป็ น
เหตุ.
๓๕ข สดด. ๕๕:๒๒;
๑ นี . ๒๒:๑๗.
		ค ๑ ซมอ. ๒:๓๐;
สดด. ๙๗:๑๐; ๑๔๕:๒๐;
แอลมา ๑๓:๔;
คพ. ๘๒:๑๐.
๓๖ ก คมพ. สร้าง (การ).
		ข คมพ. แผ่นดินโลก.
		ค อสย. ๔๕:๑๘;
อับรา. ๓:๒๔–๒๕.
๓๗ ก สภษ. ๑๔:๓๔;

๑ นี ไฟ ๑๗:๓๖–๔๒
๓๙ พระองค์ ทรงปกครองอยู่ สูง ในฟ้ า
สวรรค์, เพราะท้องฟ้ าคือพระราชบัลลังก์
ของพระองค์, และแผ่นดินโลกนี ้คอื ทีร่ อง
พระบาทกของพระองค์.
๔๐ และพระองค์ทรงรักผูเ้ ลือกพระองค์
เป็ นพระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา. ดูเถิด,
พระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของเรา, และ
พระองค์ทรงท�ำพันธสัญญากกับพวกเขา,
แท้จริงแล้ว, แม้อบั ราฮัม, อิสอัคข, และยาโคบค; และพระองค์ทรงจ�ำพันธสัญญาที่
พระองค์ทรงท�ำไว้; ดังนั ้น, พระองค์ทรง
น� ำพวกเขาออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ง.
๔๑ และพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาด้วย
ไม้ของพระองค์ในแดนทุรกันดาร; เพราะ
พวกเขาท�ำใจของตนแข็งกระด้างก, แม้ดงั
ที่ พี่ ท�ำ; และพระเจ้า ทรงตี สอนพวกเขา
เพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา.
พระองค์ ทรงส่ง เหล่า งูขเพลิง เหินฟ้ ามา
ในบรรดาพวกเขา; และหลังจากพวกเขา
ถูกกัดแล้วพระองค์ทรงเตรียมทางไว้เพื่อ
พวกเขาจะได้รับการรักษาค; และงานซึ่ง
พวกเขาต้องท�ำคือมองดู; และเพราะความ
เรียบง่ายงของทาง, หรือความง่ายของมัน,
จึงมีคนตายเป็ นอันมาก
๔๒ และ พวก เขา ท�ำ ใจ ของ ตน แข็ ง
กระด้างเป็ นครัง้ คราว, และพวกเขาสบ

๑ นี . ๔:๑๓;
อีเธอร์ ๒:๑๐;
คพ. ๑๑๗:๖.
ั ญาไว้.
๓๘ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ญ
		ข ลนต. ๒๐:๒๒.
๓๙ ก อสย. ๖๖:๑;
คพ. ๓๘:๑๗;
อับรา. ๒:๗.
๔๐ ก คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
		ข ปฐก. ๒๑:๑๒;

คพ. ๒๗:๑๐.
		ค ปฐก. ๒๘:๑–๕.
		ง ฉธบ. ๔:๓๗.
๔๑ ก ๒ พกษ. ๑๗:๗–๒๓.
		ข กดว. ๒๑:๔–๙;
ฉธบ. ๘:๑๕;
แอลมา ๓๓:๑๘–๒๒.
		ค ยอห์น ๓:๑๓–๑๕;
๒ นี . ๒๕:๒๐.
		ง แอลมา ๓๗:๔๔–๔๗;
ฮีล. ๘:๑๕.

๑ นี ไฟ ๑๗:๔๓–๔๘
ประมาทก โมเสสข, และพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย;
กระนั ้นก็ตาม, พี่ยังรู้ว่าพระเดชานุ ภาพ
อันหาที่เปรียบมิ ได้ของพระองค์น�ำพวก
เขาออกมาสู่แผ่นดินแห่งค�ำสัญญา.
๔๓ และ บั ด นี ้ , หลั ง จาก เหตุ ก ารณ์
ทัง้ หมดนี ้แล้ว, ก็ถึงเวลาที่พวกเขากลาย
เป็ นคนชัว่ ร้าย, แท้จริงแล้ว, เกือบสุกงอม;
และข้าพเจ้ารูว้ า่ พวกเขาในวันเวลานี ้ ใกล้
จะถูกท�ำลายแล้ว; เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าวัน
นั ้นต้องมาถึง แน่ นอนที่ พวกเขาต้องถูก
ท�ำลาย, เว้น แต่ เพียงไม่ กี่ คน, ซึ่ง จะถูก
น� ำไปสู่การเป็ นเชลย.
๔๔ ดั ง นั ้ น , พระเจ้ า จึ ง ทรง บั ญ ชา ก
บิดาข้าพเจ้า ว่า ท่านควรออกไป ในแดน
ทุรกันดาร; และชาวยิว หมายมั่น จะเอา
ชีวิตท่านด้วย; แท้จริงแล้ว, และพี่หมาย
มั่นจะเอาชีวิตท่านด้วยข; ดังนั ้น, พี่เป็ น
ฆาตกรในใจพีแ่ ละพีเ่ ป็ นเหมือนพวกเขา.
๔๕ พี่ ว่ อ งไว ก ใน การ ท� ำ ความ ชั่ ว ช้ า
สามานย์ แต่ เชื่ อ ง ช้ า ใน การ ระลึ ก ถึ ง
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพี.่ พีเ่ ห็นเทพข
แล้ว, และท่านพูดกับพี่; แท้จริงแล้ว, พี่
ได้ยินเสียงท่านเป็ นครัง้ คราว; และท่าน
พูดกับพี่ด้วยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ ใจพี่
เกิน กว่า จะรู้สึกค, พี่ จึง สัมผัส พระวจนะ
ของพระองค์ ไม่ ได้; ดังนั ้น, พระองค์จึง
รับสั่งกับพี่ดว้ ยเสียงของฟ้ าร้อง, ซึ่งท�ำให้
แผ่นดินโลกสั่นสะเทือนประหนึ่ งจะแยก
ออกจากกัน.
๔๒ ก กดว. ๑๔:๑–๑๒.
คมพ. กบฏ (การ).
		ข คพ. ๘๔:๒๓–๒๔.
๔๔ ก ๑ นี . ๒:๑–๒.
		ข ๑ นี . ๑๖:๓๗.
๔๕ ก โมไซยาห์ ๑๓:๒๙.
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๔๖ และ พี่ รู้ ด้ ว ย ว่า โดย เดชานุ ภ าพ
แห่ง พระวจนะอันทรงฤทธานุ ภาพกของ
พระองค์พระองค์ทรงสามารถท�ำให้แผ่น
้ ไป; แท้จริงแล้ว, และพี่รวู้ า่
ดินโลกสูญสิน
โดยพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรง
ท�ำให้ ที่ ขรุขระทัง้ หลายราบเรียบลงได้,
และท�ำให้ ที่ราบเรียบทัง้ หลายพัง ทลาย
ได้. โอ้, แล้ว, เหตุใดเล่า, พีจ่ งึ แข็งกระด้าง
เช่นนั ้นในใจพี่?
๔๗ ดู เ ถิ ด , จิ ต วิญ ญาณ ข้ า พเจ้ า ฉี ก
ขาดด้วยความตรอมใจเพราะพี่, และใจ
ข้าพเจ้า เจ็บ ปวด; ข้าพเจ้า กลัว เกลือกพี่
จะถูกขับออกตลอดกาล. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
เปี่ ยมด้วยพระวิญญาณแห่ง พระผู้ เป็ น
เจ้าก, ถึงขนาดที่ร่างข้าพเจ้าไร้เรี่ยวแรงข.
้
๔๘ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเมือ่ ข้าพเจ้าพูดค�ำเหล่านี ้พวกเขาโกรธ
ข้าพเจ้า, และปรารถนาจะโยนข้าพเจ้าลง
ไปในห้วงลึกของทะเล; และเมื่อพวกเขา
จะเข้ามาจับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดกับพวก
เขา, มี ความว่า: ในพระนามของพระผู้
เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธานุ ภาพ, ข้าพเจ้าสั่งพี่
ว่าอย่าแตะต้องกข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้า
เปี่ ยมด้วยอ�ำนาจขแห่งพระผู้เป็ นเจ้า, แม้
จนจะเผาไหม้เนื ้อหนั งข้าพเจ้า; และผู้ ใด
ที่เอามือมาถูกตัวข้าพเจ้าจะเหี่ยวเฉาคดัง
้ ไปต่อหน้ า
ต้นอ้อแห้ง; และเขาจะสูญสิน
เดชานุ ภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพราะพระ
ผู้เป็ นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์เขา.

		ข ๑ นี . ๔:๓.
		ค อฟ. ๔:๑๙.
๔๖ ก ฮีล. ๑๒:๖–๑๘.
๔๗ ก มีคาห์ ๓:๘.
		ข ๑ นี . ๑๙:๒๐.
๔๘ ก โมไซยาห์ ๑๓:๓.

		ข ๒ นี . ๑:๒๖–๒๗.
คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ค ๑ พกษ. ๑๓:๔–๗.
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๑ นี ไฟ ๑๗:๔๙–๕๕
พระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: จง เหยียด มือ
ของเจ้า ออกไปยัง พี่ ๆ เจ้า อีก, และพวก
เขาจะไม่เหี่ยวเฉาไปต่อหน้ าเจ้า, แต่เรา
จะท�ำให้พวกเขาสะดุง้ , พระเจ้าตรัส, และ
เราจะท�ำการนี ้, เพื่อพวกเขาจะรูว้ า่ เราคือ
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา.
้ คือ
๕๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเหยียดมือข้าพเจ้าออกไปยังพี่ ๆ
ข้าพเจ้า, และพวกเขาไม่ เหี่ยวเฉาไปต่อ
หน้ าข้าพเจ้า; แต่พระเจ้าทรงท�ำให้พวก
เขาสั่น, แม้ ดัง พระด�ำรัส ที่ พระองค์ ได้
รับสั่งไว้.
๕๕ และ บั ด นี ้ , พวก เขา กล่ า ว: เรา รู้
แน่ ชัด ว่า พระเจ้า ทรงอยู่ กับ เจ้า, เพราะ
เรารู้ ว่า เป็ นเดชานุ ภาพของพระเจ้า ซึ่ง
ท�ำให้เราสั่น. และพวกเขาทรุดตัวลงต่อ
หน้ า ข้าพเจ้า, และ ก�ำลัง จะ นมัสการก
ข้าพเจ้า, แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ยอมให้ พวกเขา
ท�ำ, โดยกล่าวว่า: ข้าพเจ้าเป็ นน้ องของพี่,
แท้จริง แล้ว, แม้ น้องชายของพี่; ดัง นั ้น,
จง นมัสการ พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
พี่, และให้ เกียรติ บิดาของพี่ และมารดา
ของพี่, เพื่อวันเวลาของพี่จะยืนยาวข ใน
แผ่นดินซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพี่
จะประทานให้พี่.

้ คือ
๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าวแก่ พวกเขาว่า พวก
เขาต้องไม่ พร�่ำ บ่น ต่อ ต้านบิดาพวกเขา
อีกต่อไป; ทัง้ พวกเขาจะไม่ปฏิเสธงานที่
ข้าพเจ้าให้ท�ำ, เพราะพระผู้เป็ นเจ้าทรง
บัญชาข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องต่อเรือ.
๕๐ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา: หาก
พระผู้เป็ นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าท�ำสิ่ง
ทัง้ ปวงข้าพเจ้าสามารถท�ำสิ่งทัง้ ปวงนั ้น
ได้ก. หากพระองค์จะทรงบัญชาข้าพเจ้าให้
ข้าพเจ้ากล่าวแก่น�้ำนี ้, เจ้าจงเป็นแผ่นดิน,
มันจะเป็ นแผ่นดิน; และหากข้าพเจ้าจะ
กล่าวเช่นนี ้, มันจะเป็ นไปเช่นนั ้น.
๕๑ และ บั ด นี ้ , หาก พระเจ้ า ทรง มี
เดชานุ ภาพ ยิ่ง ใหญ่ เช่น นั ้ น, และ ทรง
กระท�ำ ปาฏิหาริย์ หลาย อย่าง ในบรรดา
ลูก หลาน มนุ ษย์, แล้ว ไฉนพระองค์ จะ
ทรงสอนกข้าพเจ้า, ให้ ข้าพเจ้า ต่อ เรือ ไม่
ได้เล่า?
้ คือ
๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าวหลายเรืองแก่ พี่ ๆ
ข้าพเจ้า, ถึง ขนาดที่ พวกเขายอมจ�ำนน
และ ไม่ สามารถ โต้ แย้ง ข้าพเจ้า ได้; ทัง้
พวกเขาไม่กล้าจับข้าพเจ้าหรือแตะต้อง
ข้าพเจ้าด้วยนิ ้วมือพวกเขา, แม้เป็ นเวลา
หลายวัน. บัดนี ้ พวกเขาไม่ กล้า ท�ำ อย่าง
นี ้ เกลือกพวกเขาจะเหี่ยวเฉาไปต่อ หน้ า
บทที่ ๑๘
ก
ข้าพเจ้า, พระ วิญญาณ ของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้าทรงพลังเช่นนั ้น; และได้ทรงกระท�ำ ต่อ เรือ เสร็จ—มี การกล่าวถึง ก�ำเนิ ด ของ
เจคอบและโจเซฟ—ผู้คนทัง้ คณะออก
แก่พวกเขาดังนั ้น.
้ คือ เดินทางสู่แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้—บุตรของ
๕๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๕๐ ก ฟป. ๔:๑๓;
๑ นี . ๓:๗.
๕๑ ก ปฐก. ๖:๑๔–๑๖;

๑ นี . ๑๘:๑.
๕๒ ก คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์

๕๕ ก กิจการ ๑๔:๑๑–๑๕.
		ข อพย. ๒๐:๑๒;
โมไซยาห์ ๑๓:๒๐.

๑ นี ไฟ ๑๘:๑–๑๐
อิชมาเอลและภรรยาพวกเขาร่วมร้องร�ำ
ท�ำเพลงและก่อการกบฏ—นี ไฟถูกมัดไว้,
่ ่ าสะพรึง
และเรือถูกพายุฝนฟ้ าคะนองทีน
กลัวพัดถอยหลัง—นี ไฟเป็ นอิสระ, และ
ด้วยค�ำสวดอ้อนวอนของท่านพายุสงบ—
ผู้คนไปถึงแผ่นดินทีส่ ัญญาไว้. ประมาณ
๕๙๑–๕๘๙ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือพวกเขา
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นมัสการพระเจ้า, และออกไปกับข้าพเจ้า;
และเราท�ำงานไม้ด้วยฝี มือวิจิตรพิสดาร.
และพระเจ้า ทรงแสดงแก่ ข้าพเจ้า เป็ น
ครัง้ คราว ว่า ข้าพเจ้า ควร ท�ำงานไม้ เพื่อ
ต่อเรือด้วยวิธี ใด.
๒ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ไม่ ได้ท�ำงานไม้
ตามวิธีท่ีมนุ ษย์เรียนรู้, ทัง้ ข้าพเจ้าไม่ ได้
ต่อ เรือ ตาม วิธี ของ มนุ ษย์; แต่ ข้าพเจ้า
ต่อ เรือ ตาม วิธี ที่ พระเจ้า ทรง แสดง แก่
ข้าพเจ้า; ด้วยเหตุ นี้, จึง ไม่ เป็ นไปตาม
วิธีของมนุ ษย์.
๓ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เข้าไปทีภ่ เู ขาบ่อย
ครัง้ , และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนกพระเจ้า
บ่อย ครัง้ ; ดัง นั ้น พระเจ้า ทรง แสดงขสิ่ง
ส�ำคัญแก่ข้าพเจ้า.
้ คือหลัง
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากข้าพเจ้าต่อเรือเสร็จ, ตามพระด�ำรัส
ของพระเจ้า, พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือนั ้น
ดี, และเห็นว่า ฝี มือ ต่อ เรือ นั ้น ยอดเยี่ยม
นั ก; ด้วยเหตุ นี้, พวกเขานอบน้ อมถ่อม
ตนกต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกครัง้ .
้ คือพระ
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๑๘ ๓ ก คมพ. สวดอ้อนวอน

(การ), สวดอ้อนวอน
(ค�ำ).
		ข คมพ. เปิ ดเผย (การ).
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สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงบิดาข้าพเจ้า, ว่า
้ และลงไปในเรือ.
เราควรลุกขึน
้ คือ ใน
๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
วันพรุ่ง, หลัง จากเราเตรียมข้าวของทุก
อย่าง, ผลไม้ และเนื ้อกมากมายจากแดน
ทุรกันดาร, และ น� ้ ำ ผึง้ อย่าง เหลือเฟื อ,
กับสัมภาระตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเรา
ไว้, เราลงไปในเรือ, พร้อมด้วยสิ่งทัง้ ปวง
ทีเ่ ราขนไปด้วยและเมล็ดพืชของเรา, และ
ทุกสิ่งที่เราได้น�ำมากับเรา, ทุกคนตามวัย
ของตน; ดังนั ้น, เราทัง้ หมดลงไปในเรือ,
พร้อมด้วยภรรยาและลูก ๆ ของเรา.
๗ และบัดนี ้, บิดาข้าพเจ้าให้กำ� เนิ ดบุตร
สองคนในแดนทุรกันดาร; คนพีเ่ รียกว่าเจคอบกและคนน้ องว่าโจเซฟข.
้ หลังจาก
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เราทัง้ หมดลงไปในเรือ, และขนสัมภาระ
ของเราและสิ่งของซึ่งได้รบั พระบัญชาไป
กับเรา, เราออกทะเลกและถูกพัดไปตาม
ทิศทางลมสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้ข.
๙ และหลังจากเราถูกพัดไปตามทิศทาง
ลมต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายวัน, ดูเถิด, พี่ ๆ
ข้าพเจ้าและบุตรของอิชมาเอลและภรรยา
ของพวกเขาด้วยเริ่ม หาความสุข ส�ำราญ
ให้ตน, ถึงขนาดที่ว่าพวกเขาเริ่มเต้นร�ำ,
และร้องเพลง, และกล่าวถ้อยหยาบคาย
่ วกเขาลืมไป
ยิง่ , แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดทีพ
่ ั่ น; แท้จริง
ว่าอ�ำนาจใดน� ำพวกเขามาถึงทีน
แล้ว, พวกเขาล�ำพองจนหยาบคายยิ่งนั ก.
๑๐ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เริ่ม กลัว อย่าง
ยิ่งเกลือกพระเจ้าจะกริว้ เรา, และทรงลง-

๔ ก ๑ นี . ๑๖:๕.
๖ ก ๑ นี . ๑๗:๒.
๗ ก ๒ นี . ๒:๑.
		ข ๒ นี . ๓:๑.

๘ ก ๒ นี . ๑๐:๒๐.
		ข ๑ นี . ๒:๒๐.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.

57
ทัณฑ์เราเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
เรา, จนเราจะถูกกลืนลงไปในห้วงลึกของ
ทะเล; ดังนั ้น, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เริม่ พูดกับ
พวกเขาด้วยความมีสติยิ่ง; แต่ดเู ถิดพวก
เขาโกรธกข้าพเจ้า, พลางกล่าวว่า: เราจะ
ไม่ ยอม ให้ น้ อง ชาย เรา เป็ น ผู้ ปกครองข
เหนื อเรา.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
เลมัน กับ เลมิว เอลจับ ข้าพเจ้า และมัด
ข้าพเจ้าไว้ดว้ ยเชือก, และพวกเขากระท�ำ
รุนแรง ต่อ ข้าพเจ้า มาก; กระนั ้น ก็ตาม,
พระเจ้า ทรง ยอมกเพื่อ พระองค์ จะ ทรง
แสดงเดชานุ ภาพของพระองค์ ให้ปรากฏ,
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระด�ำรัสของพระองค์
ซึ่งพระองค์รับสั่งไว้เกี่ยวกับคนชั่วร้าย.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากพวกเขามัด ข้าพเจ้า จนข้าพเจ้า
เคลื่ อ นไหว ไม่ ได้ แล้ ว , เข็ ม ทิ ศ ก, ซึ่ ง
พระเจ้าทรงเตรียมไว้, หยุดท�ำงาน.
๑๓ ดัง นั ้น, พวกเขาไม่รู้ ว่า พวกเขาจะ
น� ำ เรือ ไปทิศทางใด, จนกระทั่ง เกิด พายุ
ร้าย, แท้จริงแล้ว, เป็ นพายุฝนฟ้ าคะนอง
รุนแรงน่ าสะพรึงกลัว, และเราถูกพัดถอย
หลังก ไปบนผืนน� ้ำเป็ นเวลาสามวัน; และ
พวกเขาเริ่ม หวาดกลัว อย่างยิ่ง เกลือกว่า
พวกเขาจะจมลงในทะเล; กระนั ้นก็ตาม
พวกเขาก็ ไม่ปล่อยข้าพเจ้า.
๑๔ และในวันที่สี่, ซึ่งเราได้ถูกพัดถอย
หลังไปนั ้น, พายุฝนฟ้ าคะนองเริม่ รุนแรง
ยิ่งนั ก.
๑๐ ก ๑ นี . ๑๗:๑๗–๕๕.
		ข ปฐก. ๓๗:๙–๑๑;
๑ นี . ๑๖:๓๗–๓๘;
๒ นี . ๑:๒๕–๒๗.
๑๑ ก แอลมา ๑๔:๑๑.

๑ นี ไฟ ๑๘:๑๑–๑๘
้ คือเรา
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เกือบจะถูกกลืนลงไปในห้วงลึกของทะเล.
และหลังจากเราได้ถูกพัดถอยหลังไปบน
ผืน น� ้ำ เป็ นเวลาสี่ วัน, พี่ ๆ ข้าพเจ้า เริ่ม
เห็นกว่าการพิพากษาของพระผู้ เป็ นเจ้า
อยู่ บนพวกเขา, และว่า พวกเขาจะต้อง
ตายนอกจากพวกเขาจะกลับใจจากความ
ชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา; ดังนั ้น, พวก
เขามาหาข้าพเจ้า, และแก้เชือกที่มัดข้อ
มือ ข้าพเจ้า, และดูเถิด มันบวมอย่างยิ่ง;
และข้อเท้าข้าพเจ้าก็บวมมากด้วย, และ
ความเจ็บปวดนั ้นใหญ่หลวง.
๑๖ กระนั ้น ก็ตาม, ข้าพเจ้า วางใจพระ
ผู้ เป็ น เจ้ า ของ ข้ า พเจ้ า , และ ข้ า พเจ้ า
สรรเสริญกพระองค์ ทัง้ วัน; และข้าพเจ้า
ไม่ ได้พร�ำ่ บ่นต่อต้านพระเจ้าเพราะความ
ทุกข์ของข้าพเจ้า.
๑๗ บัดนี ้ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, กล่าวหลาย
เรือ่ งแก่พวกเขา, และแก่บุตรของอิชมาเอลกด้วย; แต่, ดูเถิด, พวกเขาพูดจาข่มขู่
มากต่อ ผู้ ใดก็ตามซึ่ง พูด แทนข้าพเจ้า;
และบิดามารดาข้าพเจ้าโดยที่มีอายุมาก,
่ นความเศร้าโศกมามากเพราะ
และโดยทีท
ลูก ๆ, พวกท่านจึง ล้ม ป่ วย, แท้จริง แล้ว,
แม้ต้องนอนอยู่บนเตียงของพวกท่าน.
๑๘ เนื่ องจากความเศร้าโศกและโทมนั ส
ยิง่ ของท่าน, และความชัว่ ช้าสามานย์ของ
พี่ ๆ ข้าพเจ้า, ปิ่ มว่า พวกท่านจะถูก น� ำ
ไปแม้ พาไปเฝ้ าพระผู้ เป็ นเจ้าของพวก
ท่านในเวลานี ้; แท้จริงแล้ว, ผมสีเทาของ

๑๒ ก ๑ นี . ๑๖:๑๐, ๑๖, ๒๖;
๒ นี . ๕:๑๒;
แอลมา ๓๗:๓๘–๔๗;
คพ. ๑๗:๑.
๑๓ ก โมไซยาห์ ๑:๑๗.

๑๕ ก ฮีล. ๑๒:๓.
๑๖ ก แอลมา ๓๖:๒๘.
๑๗ ก ๑ นี . ๗:๔–๒๐.

๑ นี ไฟ ๑๘:๑๙–๑๙:๑
พวกท่านก็แทบจะสยายลงไปในภัสมธุลี;
แท้จริงแล้ว, แม้พวกท่านแทบจะถูกโยน
ลงสู่สุสานในสายน� ้ำด้วยโทมนั ส.
๑๙ และเจคอบกับ โจเซฟด้วย, โดยที่
ยังเด็ก, ย่อมต้องการการบ�ำรุงเลีย้ งอย่าง
มาก, จึง เศร้า โศกเพราะความทุกข์ ของ
มารดาพวกเขา; และทัง้ ภรรยาข้าพเจ้าก
ด้วยน� ้ำตาและค�ำสวดอ้อนวอนของนาง,
และทัง้ ลูก ๆ ข้าพเจ้า, ไม่ ได้ท�ำให้ ใจพี่ ๆ
ข้าพเจ้าอ่อนจนพวกเขาปล่อยข้าพเจ้า.
๒๐ และไม่มีสิ่งใดนอกจากเดชานุ ภาพ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง คุกคามพวกเขา
ด้วยความพินาศ, สามารถท�ำให้ ใจพวก
เขาอ่อน; ดังนั ้น, เมื่อพวกเขาเห็นว่าพวก
เขาเกือบจะถูกกลืนเข้าไปในห้วงลึกของ
ทะเลพวกเขาจึงกลับใจจากสิ่งทีต่ นท�ำลง
ไป, ถึงขนาดที่ว่าพวกเขาปล่อยข้าพเจ้า.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลั ง จาก พวก เขา ปล่ อ ย ข้ า พเจ้ า แล้ ว ,
ดูเถิด, ข้าพเจ้าหยิบเข็มทิศมา, และมัน
ท�ำงานตามทีข่ า้ พเจ้าปรารถนาให้ทำ� . และ
้ คือ ข้าพเจ้า สวด
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อ้อนวอนพระเจ้า; และหลัง จากข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนแล้วลมสงบ, และพายุสงบ,
และมีความสงบเงียบยิ่งนั ก.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, บังคับ เรือ ไป, เพื่อ เราจะ
แล่นต่อไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากเราแล่นเรือต่อเนื่ องไปเป็ นเวลาหลาย
วันเรามาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ก; และเรา
้ ไปบนแผ่นดิน, และตัง้ กระโจมของ
ขึน
๑๙ ก ๑ นี . ๗:๑๙; ๑๖:๗.
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เรา; และเราเรียกแผ่นดินนั ้นว่าแผ่นดิน
ที่สัญญาไว้.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เราเริ่มท�ำไร่ ไถนา, และเราเริ่มเพาะปลูก
เมล็ด พืช; แท้จริง แล้ว, เราใส่ เมล็ด พืช
ทัง้ หมด ของ เรา ลง ไป ในดิน, ซึ่ง เรา ได้
น� ำ มาจากแผ่น ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม. และ
เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมล็ดพืชเหล่า
นั ้น งอกงามยิ่ง นั ก; ดัง นั ้น, เราได้ รับ พร
อย่างล้นเหลือ.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เราพบบนแผ่นดิน แห่ง ค�ำ สัญญา, ขณะ
เราเดิน ทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร, ว่า มี
สัตว์ป่าทุกชนิ ดในป่ า, ทัง้ วัวเพศเมียและ
เพศผู,้ และลาและม้า, และแพะและแพะ
ป่ า, และ สัตว์ ป่ า ทุก ชนิ ด, ซึ่ง มี ไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ของมนุ ษย์. และเราพบแร่ทุก
ชนิ ด, ทัง้ ทองค�ำ, และเงิน, และทองแดง.
บทที่ ๑๙
นี ไฟ ท�ำ แผ่น จารึก จาก แร่ และ บันทึก
ประวัติ ผู้คนของ ท่าน— พระ ผู้ เป็ น เจ้า
แห่งอิสราเอลจะเสด็จมาหกร้อยปี นั บแต่
เวลาทีล่ ี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม—นี ไฟเล่า
ถึง ความทุกข์ ทรมานของพระองค์ และ
การตรึงกางเขนพระองค์—ชาวยิวจะถูก
เกลียดชัง และกระจัดกระจายจนถึง ยุค
สุดท้าย, เมือ่ พวกเขาจะกลับคืนสู่พระเจ้า.
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ พระเจ้า
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๒๓ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
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ทรง บัญชา ข้าพเจ้า, ดัง นั ้ น ข้าพเจ้า ท�ำ
แผ่น จารึก ด้วย แร่ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ จารึก
บันทึกของผู้คนข้าพเจ้าบนนั ้น. และบน
แผ่นจารึกกทีข่ า้ พเจ้าท�ำขึน้ นี ้ขา้ พเจ้าจารึก
บันทึก ของ บิดาขข้าพเจ้า, และ การ เดิน
ทางของเราในแดนทุรกันดารด้วย, และ
ค�ำ พยากรณ์ ของ บิดา ข้าพเจ้า, และ ค�ำ
พยากรณ์ ของข้าพเจ้า เองหลายประการ
ข้าพเจ้า จารึก ไว้ บนแผ่น จารึก เหล่า นั ้น
ด้วย.
๒ และข้าพเจ้าหารู้ ไม่ ในเวลาทีข่ า้ พเจ้า
ท�ำ แผ่นจารึก เหล่า นี ้ ว่า ข้าพเจ้า จะได้ รับ
พระบัญชาจากพระเจ้า ให้ ท�ำ แผ่น จารึก
เหล่านี ้ก; ดังนั ้น, บันทึกของบิดาข้าพเจ้า,
และล�ำดับการสืบเชือ้ สายของบรรพบุรษ
ุ
ของท่าน, และการกระท�ำ ส่วนใหญ่ ของ
เราในแดนทุรกันดารได้จารึกไว้บนแผ่น
จารึกชุดแรกเหล่านั ้นซึ่งข้าพเจ้าพูดถึง;
้
ด้วยเหตุ นี้, เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่ง เกิด ขึน
ข
ก่อนข้าพเจ้า ท�ำ แผ่น จารึก เหล่า นี ้ , โดย
แท้ แล้ว, จึง มี การ กล่าว ถึง โดย ละเอียด
มากกว่าบนแผ่นจารึกชุดแรก.
๓ และหลัง จากข้าพเจ้า ท�ำ แผ่น จารึก
เหล่านี ้ตามพระบัญชาแล้ว, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, รับพระบัญชาว่าการปฏิบัติศาสนกิจ
และค�ำ พยากรณ์ , ส่วนที่ แจ้ง ชัด และมี
ค่า มากกว่า ของ สิ่ง เหล่า นั ้น, ควร เขียน
บนแผ่นจารึกเหล่านี ้ก; และว่าสิ่งซึ่งเขียน
ไว้ ควร ได้ รับ การ เก็บ รักษา เพื่อ เป็ น ค�ำ
๑๙ ๑ ก คมพ. แผ่นจารึก.

		ข ๑ นี . ๑:๑๖–๑๗; ๖:๑–๓.
๒ ก ๒ นี . ๕:๓๐.
		ข ๑ นี . ๙:๑–๕.
๓ ก เจคอบ ๑:๑–๔;
๓:๑๓–๑๔; ๔:๑–๔.

๑ นี ไฟ ๑๙:๒–๖
ชีแ้ นะแก่ผู้คนของข้าพเจ้า, ผู้จะได้เป็ น
เจ้าของแผ่นดินนี ้, และเพื่อจุดประสงค์
อันรอบคอบข ในด้านอื่น ๆ ด้วย, ซึ่ง จุด
ประสงค์นั้นพระเจ้าทรงทราบ.
๔ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�ำ บันทึก ไว้
บนแผ่น จารึก อื่น, ซึ่ง ให้ เรื่องราว, หรือ
ซึ่ง ให้ เรื่องราวไว้ละเอียดถี่ถ้วนกว่า เกี่ยว
กับ สงคราม และ การ ขัด แย้ง และ ความ
พินาศของผู้คนของข้าพเจ้า. และการนี ้
ข้าพเจ้า ท�ำ, และสั่ง ผู้คนของข้าพเจ้า ว่า
พวกเขาควรท�ำ อย่างไรหลัง จากข้าพเจ้า
จาก ไป; และ ว่า แผ่น จารึก เหล่า นี ้ ควร
สืบทอดจากคนรุน
่ หนึ่ งไปสูค่ นอีกรุน
่ หนึ่ ง,
หรือจากศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ งไปสู่อีกผู้
หนึ่ ง, จนกว่าจะได้รบั พระบัญชาเพิม่ เติม
จากพระเจ้า.
๕ และเรือ่ งราวของข้าพเจ้าเกีย่ วกับการ
ท�ำกแผ่นจารึกเหล่านี ้จะให้ ไว้ตอ่ ไปในภาย
หลัง; และแล้ว, ดูเถิด, ข้าพเจ้าด�ำเนิ นการ
ตามที่ข้าพเจ้าพูดมา; และการนี ้ ข้าพเจ้า
ท�ำเพือ่ สิ่งทีศ่ ักดิส์ ิทธิม์ ากกว่าจะได้รบั การ
รักษาข ไว้เป็นความรูข้ องผูค้ นของข้าพเจ้า.
๖ กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้าไม่เขียนเรือ่ งใด
บนแผ่นจารึกนอกจากเรือ่ งที่ข้าพเจ้าคิด
ว่าศักดิ์สิทธิ์ก. และบัดนี ้, หากข้าพเจ้าผิด
พลาด, แม้คนแต่ก่อนก็ ได้ผิดพลาดมา;
นั่ นมิ ใช่วา่ ข้าพเจ้าจะแก้ตวั ว่าเป็ นเพราะ
คนอื่น, แต่เพราะความอ่อนแอขที่อยู่ ใน
ข้าพเจ้า, ตามเนื ้อหนั ง, ข้าพเจ้าแก้ตัว.

		ข ๑ นี . ๙:๔–๕; คม. ๑:๗;
คพ. ๓:๑๙–๒๐;
๑๐:๑–๕๑.
๕ ก ๒ นี . ๕:๒๘–๓๓.
		ข คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
คัมภีรท์ พ
ี่ งึ ปกปักรักษา.

๖ ก ดู ปกในของพระคัมภีร์
มอรมอน.
คมพ. บริสท
ุ ธิ,์ ศักดิส์ ิทธิ.์
		ข มอร. ๘:๑๓–๑๗;
อีเธอร์ ๑๒:๒๓–๒๘.

๑ นี ไฟ ๑๙:๗–๑๑
๗ เพราะสิ่งที่บางคนถือว่ามีคา่ มาก, ทัง้
แก่ ร่างกายและจิต วิญญาณนั ้น, คนอื่น
ถือว่าไร้ค่ากและเหยียบย�่ำไว้ ใต้ฝ่าเท้าของ
ตน. แท้จริง แล้ว, แม้ พระผู้ เป็ นเจ้าของ
อิสราเอลองค์ นี้ มนุ ษย์ ยัง เหยียบย�่ำ ไว้ ใต้
ฝ่ าเท้าขของ ตน; ข้าพเจ้า กล่าว, เหยียบ
ย�่ำไว้ ใต้ฝ่าเท้าของตนแต่ข้าพเจ้าจะพูด
ด้วยถ้อยค�ำอื่น—พวกเขาถือว่าพระองค์
ไร้ ค่า, และหาสดับ ฟังพระสุรเสียงแห่ง
ค�ำแนะน� ำของพระองค์ ไม่.
๘ และดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาก, ตาม
ค�ำ ของเทพ, ในหกร้อยปี ขนั บ แต่ เวลาที่
บิดาข้าพเจ้าออกจากเยรูซาเล็ม.
๙ และโลกมนุ ษย์, เพราะความชั่ว ช้า
สามานย์ของพวกเขา, จะตัดสินพระองค์
ว่ า เป็ น สิ่ ง ไร้ ค่ า ; ดั ง นั ้ น พวก เขา โบย
พระองค์, และ พระองค์ ทรง ยอม; และ
พวกเขาท�ำร้ายพระองค์, และพระองค์ทรง
ยอม. แท้จริงแล้ว, พวกเขาถ่มน� ้ำลายรดก
พระองค์, และพระองค์ทรงยอม, เพราะ
ความการุณย์ รัก ของพระองค์ และความ
อดกลัน
้ ของพระองค์ต่อลูกหลานมนุ ษย์.
๑๐ และพระผู้ เป็ นเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของ เราก, ผู้ทรง น� ำ เรา ออก จาก อียิปต์ข,
๗ ก ๒ นี . ๓๓:๒; เจคอบ ๔:๑๔.
		ข คมพ. กบฏ (การ).
๘ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.
		ข ๑ นี . ๑๐:๔; ๒ นี . ๒๕:๑๙.
๙ ก อสย. ๕๐:๕–๖;
มธ. ๒๗:๓๐.
๑๐ ก ๒ นี . ๒๖:๑๒;
โมไซยาห์ ๗:๒๗;
๒๗:๓๐–๓๑;
แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙;
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ออกจากการเป็ นทาส, และได้ รับ การปก
ปักรักษาในแดนทุรกันดารจากพระองค์,
แท้จริงแล้ว, พระผู้เป็ นเจ้าของอับราฮัมค,
และของอิสอัค, และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของยาโคบ, ทรงยอมพระองค์ง, ตามค�ำของเทพ,
อย่างมนุ ษย์, ให้อยู่ ในเงือ้ มมือของคนชั่ว
ร้าย, ให้ถกู ยกขึน้ จ, ตามค�ำของซีนัคฉ, และ
ถูก ตรึง ไว้ ท่ี กางเขนช, ตามค�ำ ของนี อัม,
และถูกฝังไว้ ในอุโมงค์ซ, ตามค�ำของซีนัสฌ,
ซึ่ง ท่านพูด เกี่ยว กับ สาม วัน แห่ง ความ
มืดญ, ซึง่ จะเป็ นเครือ่ งหมายที่ ให้ ไว้ถงึ การ
้ พระชนม์ ของพระองค์ ต่อ ผู้ อยู่ อาศัย
สิน
ตามเกาะในทะเล, โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
แก่ผู้ที่เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลฎ.
๑๑ เพราะศาสดาพยากรณ์ พูด ไว้ ดังนี ้:
พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ เสด็จ เยือนก
เชือ้ สายแห่งอิสราเอลทัง้ หมดโดยแน่ แท้
ในวันนั ้น, บางคนด้วยพระสุรเสียงของ
พระองค์, เพราะ ความ ชอบ ธรรม ของ
พวกเขา, สู่ ความปรีดี ยิ่ง และความรอด
ของพวกเขา, และคนอื่น ด้วยฟ้ าค�ำรน
ค�ำรามและสายฟ้ าฟาดแห่ง เดชานุ ภาพ
ของพระองค์ข, ด้วยพายุรา้ ย, ด้วยไฟ, และ
ด้วยควัน, และไอแห่งความมืดค, และด้วย

๓ นี . ๑๑:๑๔–๑๕.
		ข อพย. ๓:๒–๑๐; ๖:๖;
๑ นี . ๕:๑๕; คพ. ๑๓๖:๒๒.
		ค ปฐก. ๓๒:๙; โมไซยาห์
๗:๑๙; คพ. ๑๓๖:๒๑.
คมพ. พระเยโฮวาห์.
		ง คมพ. ชดใช้ (การ).
		จ ๓ นี . ๒๗:๑๔.
		ฉ แอลมา ๓๓:๑๕; ๓๔:๗;
ฮีล. ๘:๑๙–๒๐;
๓ นี . ๑๐:๑๕–๑๖.
คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
คัมภีรท์ สี่ ญ
ู หาย; ซีนัค.
		ช ๒ นี . ๖:๙; โมไซยาห์ ๓:๙.

คมพ. ตรึงกางเขน (การ).
		ซ มธ. ๒๗:๖๐; ลูกา ๒๓:๕๓;
๒ นี . ๒๕:๑๓.
		ฌ เจคอบ ๖:๑; ฮีล. ๑๕:๑๑.
คมพ. ซีนัส.
		ญ ๑ นี . ๑๒:๔–๕;
ฮีล. ๑๔:๒๐, ๒๗;
๓ นี . ๘:๓, ๑๙–๒๓; ๑๐:๙.
		ฎ ๓ นี . ๑๖:๑–๔.
๑๑ ก ๓ นี . ๙:๑–๒๒; คพ. ๕:๑๖.
		ข ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗;
๓ นี . ๘:๕–๒๓.
		ค ลูกา ๒๓:๔๔–๔๕;
๓ นี . ๘:๑๙–๒๐.
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ง

จ

การแยกของแผ่นดินโลก , และด้วยภูเขา
้ .
ซึ่งพระองค์จะทรงยกขึน
๑๒ และเรือ่ งทัง้ หมดนี ้กต้องเกิดขึน้ โดย
แน่ แท้, ศาสดาพยากรณ์ ซน
ี ั สขกล่าว. และ
ศิลาคของแผ่นดินโลกต้องแยกออก; และ
เพราะเสียงครวญครางของแผ่นดินโลก,
พระวิญญาณของพระผู้ เป็ นเจ้า จะทรง
กระท�ำแก่กษั ตริยจ์ ำ� นวนมากของเกาะใน
ทะเล, เพื่อเป็ นการร้องว่า: พระผู้เป็ นเจ้า
แห่งธรรมชาติทรงรับทุกขเวทนา.
๑๓ และ ส�ำหรับ ผู้ ที่ อยู่ ใน เยรูซาเล็ม,
ศาสดา พยากรณ์ กล่าว, พวก เขา จะ ถูก
โบยก โดยคนทัง้ ปวง, เพราะพวกเขาตรึง
พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งอิสราเอลไว้ทีก่ างเขนข,
และเอาใจของพวกเขาออกห่าง, ปฏิเสธ
เครื่องหมายและการอันน่ า พิศวง, และ
เดชานุ ภาพและรัศมีภาพของพระผู้เป็ น
เจ้าแห่งอิสราเอล.
๑๔ และเพราะพวกเขาเอาใจออกห่าง,
ศาสดาพยากรณ์ กล่าว, และเกลียดชังก
พระผู้บริสทุ ธิ์แห่งอิสราเอล, พวกเขาจะระหกระเหินไปในเนื ้อหนั ง, และตาย, และ
กลายเป็ นผูถ้ กู ดูหมิน
่ ขเหยียดหยามค, และ
ถูกเกลียดชังในบรรดาประชาชาติทงั ้ ปวง.
๑๕ กระนั ้นก็ตาม, เมือ่ ถึงวันนั ้น, ศาสดา
พยากรณ์ กล่าว, วันที่พวกเขาจะไม่เอาใจ
ออก ห่าง มา ต่อ ต้านพระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอลอีก ต่อ ไปก, เวลานั ้นพระองค์ จะ
๑๑ ง ๒ นี . ๒๖:๕.
		จ ๓ นี . ๘:๑๐.
๑๒ ก ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๘.
		ข เจคอบ ๕:๑.
		ค มธ. ๒๗:๕๑.
๑๓ ก ลูกา ๒๓:๒๗–๓๐.
		ข ๒ นี . ๑๐:๓.
๑๔ ก อสย. ๕๓:๓–๖;

๑ นี ไฟ ๑๙:๑๒–๒๐
ทรงระลึกถึงพันธสัญญาขซึง่ พระองค์ทรง
ท�ำไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา.
๑๖ แท้จริง แล้ว, เวลา นั ้ น พระองค์ จะ
ทรง นึ กถึง เกาะก ในทะเล; แท้จริง แล้ว,
และผู้คนทัง้ หมดที่เป็ นของเชือ้ สายแห่ง
อิสราเอล, เราจะรวมกันเข้าข, พระเจ้าตรัส,
ตามค�ำของศาสดาพยากรณ์ ซีนัส, จากสี่
เสีย้ วของแผ่นดินโลก.
๑๗ แท้จริงแล้ว, และทัง้ แผ่นดินโลกจะ
เห็นการช่วยให้รอดกของพระเจ้า, ศาสดา
พยากรณ์ กล่าว; ทุกประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา, และผู้คนจะได้รับพร.
๑๘ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เขียนเรือ่ งเหล่า
นี ้ถงึ ผูค้ นของข้าพเจ้า, เพือ่ บางทีขา้ พเจ้า
จะชักชวนพวกเขาให้ พวกเขาระลึก ถึง
พระเจ้าพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.
๑๙ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลทัง้ ปวง, หากเป็ นไปว่าพวก
เขาจะได้รับเรื่องเหล่านี ้ก.
๒๐ เพราะ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า มี ความ
กังวลยิ่งในวิญญาณ, เกี่ยวกับคนที่อยู่ ใน
เยรูซาเล็ม, ซึง่ ท�ำให้ขา้ พเจ้าเหน็ ดเหนื่ อย
แม้ จนข้อ ต่อ ทัง้ หมด ของ ข้าพเจ้า อ่อน
แรง; เพราะหากพระเจ้า ไม่ ทรงเมตตา,
กระท�ำให้เรื่องเกี่ยวกับพวกเขาประจักษ์
แก่ข้าพเจ้า, ดังที่พระองค์ทรงกระท�ำให้
ประจักษ์ แก่ศาสดาพยากรณ์ สมัยโบราณ
มาแล้ว, ข้าพเจ้าก็คงตายไปแล้วเช่นกัน.

โมไซยาห์ ๑๔:๓–๖.
๑๖ ก ๑ นี . ๒๒:๔;
		ข คมพ. ยิว (ชาว).
๒ นี . ๑๐:๒๑.
		ค ฉธบ. ๒๘:๓๗;
		ข อสย. ๔๙:๒๐–๒๒.
๑ พกษ. ๙:๗;
คมพ. อิสราเอล—การ
๓ นี . ๑๖:๙.
รวบรวมอิสราเอล.
๑๕ ก ๑ นี . ๒๒:๑๑–๑๒.
๑๗ ก อสย. ๔๐:๔–๕.
		ข คมพ. พันธสัญญาแห่งอับ๑๙ ก อีนัส ๑:๑๖;
ราฮัม.
มอร. ๕:๑๒; ๗:๙–๑๐.

๑ นี ไฟ ๑๙:๒๑–๒๐:๒
๒๑ และพระองค์ โดยแท้ทรงกระท�ำให้
เรื่องทัง้ ปวงเกี่ยวกับกพวกเขาประจักษ์
แก่ ศาสดา พยากรณ์ ข ใน สมั ย โบราณ;
และพระองค์ ทรงกระท�ำ ให้ ประจักษ์ แก่
หลาย คน เกี่ยว กับ เรา ด้วย; ดัง นั ้ น, จึง
จ�ำเป็ นที่เราต้องรูเ้ กี่ยวกับพวกเขาเพราะ
เรือ่ งของพวกเขามีเขียนไว้บนแผ่นจารึก
ทองเหลือง.
้ คือ
๒๒ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, สอนพี่ ๆ ข้าพเจ้าถึงเรื่อง
้ คือ
เหล่านี ้; และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ข้าพเจ้า อ่าน แก่ พวก เขา หลาย เรื่อง, ที่
จารึก ไว้ บนแผ่น จารึก ทองเหลืองก, เพื่อ
พวกเขาจะรู้ เกี่ยวกับ พระกรณี ยกิจ ของ
พระเจ้า, ท่ามกลางผู้คนสมัยโบราณ, ใน
ผืนแผ่นดินอื่น.
๒๓ และข้าพเจ้าอ่านแก่พวกเขาหลาย
เรื่องซึ่ง เขียนไว้ ในหนั งสือ ของโมเสสก;
ทัง้ นี ้ เพื่อ ข้าพเจ้า จะชักชวนพวกเขาจน
เต็ม สติ ก�ำลัง ให้ เชื่อ ในพระเจ้า พระผู้ ไถ่
ของ พวก เขา ข้าพเจ้า อ่าน สิ่ ง ซึ่ง เขียน
ไว้ โดยศาสดาพยากรณ์ อิส ยาห์ขแก่ พวก
เขา; เพราะ ข้าพเจ้า เปรียบคพระ คัมภีร์
ทัง้ หมดกับ เรา, ว่า มันจะเป็ นประโยชน์ ง
และเป็ นการเรียนรู้ของเรา.
๒๔ ดัง นั ้น ข้าพเจ้า พูด กับ พวกเขา, มี
ความว่า: พีจ่ งฟังค�ำของศาสดาพยากรณ์ ,
พี่ ผู้ เป็ นส่วนที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้ สายแห่ง
๒๑ ก ๓ นี . ๑๐:๑๖–๑๗.
		ข ๒ พกษ. ๑๗:๑๓;
อาโมส ๓:๗.
คมพ. ศาสดาพยากรณ์ .
๒๒ ก ๑ นี . ๒๒:๑.
๒๓ ก อพย. ๑๗:๑๔;
๑ นี . ๕:๑๑;
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อิสราเอล, ผู้ เป็ นอังกูรกที่ แตกออกมา; พี่
จงฟังค�ำ ของศาสดาพยากรณ์ , ที่ เขียน
ถึง เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ทัง้ ปวง, และ
เปรียบค�ำ ของศาสดาพยากรณ์ กับ ตัว พี่
เอง, เพื่อ พี่ จะมี ความหวัง เช่น เดียวกัน
กับ พี่ น้ อง ของ พี่ ซึ่ง พี่ แตก ออก มา จาก
พวกเขา; เพราะตามลักษณาการนี ้ศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้.
บทที่ ๒๐
พระเจ้า ทรง เปิ ด เผย พระ ประสงค์ ของ
พระองค์แก่อสิ ราเอล—อิสราเอลถูกเลือก
ไว้ ในเตาหลอมแห่งความทุกข์และจะต้อง
ไปจากบาบิ โลน—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๔๘.
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
จงสดับ ตรับ ฟังเรื่องนี ้, โอ้ เชือ้ สายแห่ง
ยา โคบ, เขา ทั ง้ หลาย ผู้ ถู ก เรี ย ก ด้ ว ย
นาม ว่า อิสราเอล, และ ออก มา จาก ผืน
น� ้ ำ แห่ง ยู ดาห์, หรือ ออก มา จาก ผืน น� ้ ำ
แห่ง บัพ ติศ มาก, ผู้ ปฏิญาณในนามของ
พระเจ้า, และ กล่าว ถึง พระ ผู้ เป็ น เจ้า
แห่งอิสราเอล, แม้กระนั ้นพวกเขาก็มิ ได้
ปฏิญาณ ด้วย ความ จริง หรือ ด้วย ความ
ชอบธรรม.
๒ กระนั ้น ก็ตาม, พวกเขาเรียกตนเอง
เป็ นคนของนครศักดิ์สิทธิ์ก, แต่พวกเขา

โมเสส ๑:๔๐–๔๑.
		ข ๑ นี . ๑๕:๒๐;
๒ นี . ๒๕:๔–๖;
๓ นี . ๒๓:๑.
		ค คมพ. พระคัมภีร—
์
คุณค่าของพระคัมภีร.์
		ง ๒ นี . ๔:๑๕.

๒๔ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๑๕:๑๒;
๒ นี . ๓:๔–๕.
๒๐ ๑ ก คมพ. บัพติศมา,
ให้บพ
ั ติศมา.
๒ ก อสย. ๕๒:๑.
คมพ. เยรูซาเล็ม.
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มิ ได้ ด�ำรงตนขพึ่งพาพระผู้ เป็ นเจ้า แห่ง
อิสราเอล, ผู้ทรง เป็ นพระเจ้า จอม โยธา;
แท้จริงแล้ว, พระเจ้าจอมโยธาคือพระนาม
ของพระองค์.
๓ ดูเถิด, เราได้ ประกาศสิ่ง ที่ ล่วงแล้วก
นั บจากกาลเริม่ ต้น; และมันออกจากปาก
เรา, และเราได้ สาธยายมัน. เราสาธยาย
มันโดยทันที.
๔ และ เรา ท�ำ สิ่ง นี ้ เพราะ เรา รู้ ว่า เจ้าก
เป็ น คน ดือ้ ด้าน, และ คอ ของ เจ้า เป็ น
เอ็น เหล็ก, และ หน้ า ผาก ของ เจ้า เป็ น
ทองเหลือง;
๕ และเราประกาศแก่ เจ้า แล้ว นั บ จาก
กาลเริม่ ต้น; ก่อนเหตุการณ์ บงั เกิดขึน้ เรา
สาธยายแก่เจ้า; และเราสาธยายมันแก่เจ้า
ด้วยเกรงว่าเจ้าจะกล่าว—รูปเคารพกของ
้ มา, และรูป สลัก
ข้าพเจ้า บันดาลมัน ขึน
ของข้าพเจ้า, และรูปหล่อของข้าพเจ้าก็
้ .
บัญชาให้มันเกิดขึน
๖ เจ้าเห็นและได้ยน
ิ เรือ่ งทัง้ หมดนี ้แล้ว;
และเจ้าจะไม่ประกาศมันหรือ? และที่เรา
สาธยายเรื่องใหม่ ๆ แก่เจ้านั บแต่เวลานี ้
ไป, แม้ เรื่องต่าง ๆ ที่ ซ่อนอยู่, และเจ้า
ไม่รู้จักมัน.
๗ เรือ่ งใหม่และเรือ่ งที่ซ่อนอยู่นั้นสร้าง
ขึน้ บัดนี ้, และมิ ใช่นับจากกาลเริม่ ต้น, แม้
ก่อนวันที่เจ้าเคยได้ยินเรือ่ งเหล่านั ้น มัน
ก็ประกาศแก่เจ้าแล้ว, เกลือกเจ้าจะกล่าว
ว่า—ดูเถิดข้าพเจ้ารู้จักมันแล้ว.
๒ข อส. พึง่ พา.
๓ ก อสย. ๔๖:๙–๑๐.
๔ ก อส. อิสราเอล.
๕ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).
๘ ก สดด. ๕๘:๓.

๑ นี ไฟ ๒๐:๓–๑๔
๘ แท้จริง แล้ว, และ เจ้า หา ได้ยิน ไม่;
แท้จริง แล้ว, เจ้า หารู้จัก ไม่; แท้จริง แล้ว,
นั บแต่เวลานั ้นหูของเจ้าไม่ ได้เปิ ด; เพราะ
เรารูว้ า่ เจ้าจะท�ำการทรยศอย่างใหญ่หลวง,
และถูกเรียกว่าผู้ละเมิดกตัง้ แต่ ในครรภ์.
๙ กระนั ้ น ก็ตาม, เพราะ เห็น แก่ นาม
ของ เราก เรา จะ อด กลัน
้ ความ โกรธข อง
เรา, และเพราะเห็นแก่การสรรเสริญของ
เรา เราจะระงับไว้จากเจ้า, เพื่อเราจะมิ ได้
ตัดเจ้าออกไปเสีย.
๑๐ เพราะ, ดูเถิด, เราได้หลอมเจ้า, เรา
ได้เลือกเจ้าในเตาหลอมแห่งความทุกข์ก.
๑๑ เพื่อ เห็น แก่ เรา, แท้จริง แล้ว, เพื่อ
เห็น แก่ เรา เรา จะ ท�ำการ นี ้ , เพราะ เรา
จะ ไม่ ยอม ให้ นาม ก ของ เรา มี มลทิ น ,
และ เรา จะ ไม่ ยอม ให้ รัศมี ภาพ ของ เรา
แก่ผู้อื่นข.
๑๒ จง สดับ ฟัง เรา, โอ้ ยา โคบ, และ
อิสราเอลผู้ ที่ เราเรียก, เพราะเราคือ เขา
ผู้นั้น; เราคือต้นก, และเราคือปลายด้วย.
๑๓ มือของเราวางรากฐานกของแผ่นดิน
โลกด้วย, และมือขวาของเราแผ่ ท่ัว ฟ้ า
สวรรค์. เราเรียกมันและมันพากันยืนขึน้ .
๑๔ ท่านทัง้ หลาย, จงชุมนุ ม กัน, และ
ฟัง; ใครเล่าในบรรดาพวกเขาที่ประกาศ
เรื่องเหล่านี ้ แก่พวกเขา? พระเจ้าทรงรัก
ผู้นั้น; แท้จริงแล้ว, และพระองค์จะทรง
ท�ำให้ พระวจนะของพระองค์ ที่ พระองค์
ทรงประกาศแล้วโดยพวกเขาเกิดสัมฤทธิ-

๙ ก ๑ ซมอ. ๑๒:๒๒;
สดด. ๒๓:๓;
๑ ยน. ๒:๑๒.
๑๐ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
๑๑ ก ยรม. ๔๔:๒๖.
		ข อสย. ๔๒:๘;

โมเสส ๔:๑–๔.
๑๒ ก วว. ๑:๑๗; ๒๒:๑๓.
คมพ. อัลฟาและโอเมกา;
บุตรหัวปี , พระบุตรหัวปี .
๑๓ ก สดด. ๑๐๒:๒๕.
คมพ. สร้าง (การ).

๑ นี ไฟ ๒๐:๑๕–๒๑:๑
ผลก; และพระองค์จะทรงท�ำตามพระทัย
ของพระองค์แก่บาบิ โลนข, และพาหุของ
พระองค์จะมาอยู่บนชาวเคลเดีย.
๑๕ ยิ่งกว่านี ้, พระเจ้าตรัส; เราพระเจ้า,
แท้จริง แล้ว, เราพูด ไว้; แท้จริง แล้ว, เรา
เรียกเขาให้ ประกาศ, เราน� ำ เขามา, และ
เขาจะท�ำทางของเขาให้รุ่งเรือง.
๑๖ เจ้าจงมาใกล้เรา; เราไม่พูดเป็ นการ
ลับก; นั บ จากกาลเริ่ม ต้น, นั บ แต่ เวลาที่
ประกาศเราก็พดู แล้ว; และพระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้า, และพระวิญญาณของพระองค์,
ทรงส่งเรามา.
๑๗ และดังนี ้ พระเจ้า, พระผู้ ไถ่กของ
เจ้า, พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัส; เรา
ส่งเขาไป, พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของเจ้า
ผู้ สอนเจ้า ให้ ได้ ผลประโยชน์ , ผู้น�ำขเจ้า
ไปตามทางที่เจ้าควรไป, ได้กระท�ำสิ่งนั ้น.
๑๘ โอ้หากเจ้าสดับฟังบัญญัตกิ ของเรา—
สันติของเจ้าคงเป็ นดังแม่น�้ำ, และความ
ชอบธรรมของเจ้าดังคลื่นในทะเล.
๑๙ พงศ์ พันธุ์กของเจ้า ด้วยคงเป็ นดัง
ทราย; ลูก แห่ง อุทร ของ เจ้า เหมือน ดัง
เม็ดทรายในนั ้น; ชื่อของเขาคงจะไม่ถูก
ตัดขาดหรือถูกท�ำลายไปต่อหน้ าเรา.
๒๐ จงออกไปจากบาบิ โลนก, จงหลบ
หนี ไปจากชาวเคลเดีย, เจ้า จงประกาศ
ด้วยเสียงเพลง, จงบอกเรื่องนี ้, จงบอก
ไปถึง สุด แดนแผ่น ดินโลก; เจ้า จงกล่าว
๑๔ ก ๑ พกษ. ๘:๕๖;
คพ. ๖๔:๓๑; ๗๖:๓.
		ข คมพ. บาเบล, บาบิ โลน.
๑๖ ก อสย. ๔๕:๑๙.
๑๗ ก คมพ. พระผู้ ไถ่.
		ข คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บันดาลใจ;
เปิ ดเผย (การ).
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ว่า: พระเจ้า ทรง ไถ่ ยา โคบ ผู้รับ ใช้ขของ
พระองค์แล้ว.
๒๑ และ พวก เขา หาก ระหาย ไม่ ก;
พระองค์ทรงน� ำพวกเขาผ่านทะเลทราย;
พระองค์ทรงท�ำให้น�้ำรินไหลจากศิลาขเพือ่
พวกเขา; พระองค์ทรงแยกศิลาด้วยและ
น� ้ำพุ่งออกมา.
๒๒ และ ทัง้ ที่ พระองค์ ทรง กระท�ำ ไป
ทัง้ หมดนี ้แล้ว, และยิ่งกว่านี ้ด้วย, ยังไม่มี
สันติกส�ำหรับคนชั่วร้าย, พระเจ้าตรัส.
บทที่ ๒๑
พระเมสสิ ยาห์จะทรงเป็ นความสว่างแก่
คนต่างชาติและจะทรงปล่อยนั กโทษ—
พระองค์ จะ ทรง รวบรวม อิสราเอล ด้วย
พระเดชานุ ภาพในยุคสุดท้าย—กษั ตริย์
จะเป็ นบิดาผูเ้ ลีย้ งดูของพวกเขา—เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๔๙. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และ อนึ่ ง : จง สดั บ ฟัง, โอ้ ท่ า น เชื ้อ
สาย แห่ ง อิ ส ราเอล, ท่ า นทั ง้ ปวง ที่ ถู ก
แยก ออก มา และ ถูก ไล่ ไป เพราะ ความ
ชั่ว ร้าย ของ ศิษ ยาภิ บาล ของ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, ท่านทัง้ ปวงที่ ถูก
แยก ออก มา, ที่ กระจั ด กระจาย กั น อยู่
ทั่วไป, ซึ่ง เป็ น ของ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า,

๑๘ ก ปญจ. ๘:๕.
๑๙ ก ปฐก. ๒๒:๑๕–๑๙;
โฮเชยา ๑:๑๐.
๒๐ ก ยรม. ๕๑:๖;
คพ. ๑๓๓:๕–๑๔.
		ข อสย. ๔๔:๑–๒, ๒๑.
๒๑ ก อสย. ๔๑:๑๗–๒๐.
		ข อพย. ๑๗:๖;

กดว. ๒๐:๑๑;
๑ นี . ๑๗:๒๙;
๒ นี . ๒๕:๒๐.
๒๒ ก คมพ. สงบ (ความ),
สงบสุข (ความ), สันติ,
สันติสขุ .
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โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล. จงฟังข้าพเจ้า,
เกาะกทัง้ หลาย, และจงสดับฟังท่านผู้คน
ที่ อยู่ ไกล ข; พระเจ้ า ทรง เรีย ก ข้ า พเจ้ า
ตัง้ แต่ ใน ครรภ์; ตัง้ แต่ อยู่ ใน อุทร ของ
มารดา ข้ า พเจ้ า พระองค์ ทรง เอ่ ย ชื่ อ
ข้าพเจ้า.
๒ และพระองค์ ทรงท�ำ ปากข้าพเจ้า ให้
เหมือนดาบคม; ในร่ม เงาพระหัตถ์ ของ
พระองค์ พระองค์ ทรง ซ่อนข้าพเจ้า ไว้,
และทรงท�ำให้ข้าพเจ้าเป็ นลูกศรเงางาม;
ในแล่งธนู ของพระองค์พระองค์ทรงซ่อน
ข้าพเจ้าไว้;
๓ และ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: เจ้า คือ ผู้รับ
ใช้กของเรา, โอ้ อิสราเอล, ในเจ้า เราจะได้
รับเกียรติ.
๔ แล้ว ข้าพเจ้า จึง กล่าว ว่า, ข้าพเจ้า
ท�ำงานโดยไร้ประโยชน์ , ข้าพเจ้าเสียแรง
ข้าพเจ้า ไปเปล่า และอย่างไร้ ประโยชน์ ;
การพิพากษาของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้า
โดยแน่ แท้, และงานของข้าพเจ้ากับพระ
ผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า.
๕ และบัดนี ้, พระเจ้า ตรัส—ผู้ทรงปั้ น
ข้าพเจ้าแต่ ในครรภ์กเพื่อข้าพเจ้าจะเป็ น
ผู้รับ ใช้ ของพระองค์, เพื่อ น� ำ ยาโคบมา
สู่ พระองค์ อีก—แม้ อิสราเอลยัง ไม่ ได้ มา
รวมกัน, แม้ กระนั ้นข้าพเจ้า ยัง มี เกียรติ
ในสายพระเนตรของพระเจ้า, และพระ
ผู้ เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า จะทรงเป็ นก�ำลัง
ของข้าพเจ้า.
๒๑ ๑ ก ๑ นี . ๒๒:๔;

๒ นี . ๑๐:๒๐–๒๒.
		ข คพ. ๑:๑.
๓ ก ลนต. ๒๕:๕๕; อสย. ๔๑:๘;
คพ. ๙๓:๔๕–๔๖.
๕ ก อสย. ๔๔:๒๔.

๑ นี ไฟ ๒๑:๒–๑๐
๖ และพระองค์ตรัส: เป็ นเรือ่ งเล็กน้ อย
ที่เจ้าจะเป็ นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนา
บรรดาชนเผ่ากของยาโคบ, และเพื่อ น� ำ
อิสราเอล ที่ ปก ปัก รักษา ไว้ กลับ คืน. เรา
จะให้เจ้าเป็ นความสว่างขแก่คนต่างชาติค
ด้วย, เพื่อเจ้าจะเป็ นความรอดที่เราให้แก่
สุดแดนแผ่นดินโลก.
๗ ดั ง นั ้ น , พระเจ้ า , พระ ผู้ ไถ่ แห่ ง
อิสราเอล, พระ ผู้ บริสุทธิ์ ของ พระองค์
ตรัส แก่ ผู้ ที่ มนุ ษย์ เกลียด ชัง, แก่ ผู้ ที่
ประชาชาติทงั ้ หลายชิงชัง, แก่ผรู้ บั ใช้ของ
้ ,
ผู้ ปกครอง : กษั ตริย์ จะเห็น และลุก ขึน
เจ้า ชายจะนมัสการด้วย, เพราะพระเจ้า
ซึ่งเป็ นผู้ทรงสัตย์.
๘ ดังนั ้นพระเจ้าตรัส : ในเวลาอันเหมาะ
สมเราได้ยินเจ้า, โอ้เกาะในทะเล, และใน
วันแห่งความรอดเราช่วยเจ้ามา; และเรา
จะปกปักรักษาเจ้าไว้, และให้ผู้รับใช้ของ
เรากแก่ เจ้า เพื่อ เป็ นพันธ สัญญา ส�ำหรับ
ผู้คน, เพื่อสถาปนาแผ่นดินโลก, เพื่อให้
ได้รับมรดกที่ทิง้ ร้างว่างเปล่า;
๙ เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่นักโทษก: จงออก
ไป; แก่พวกเขาที่นั่งอยู่ ในความมืดข: จง
แสดง ตน. พวก เขา จะ สมบูรณ์ พูนสุข
ทุกหนแห่ง, และทุ่ง หญ้าคของพวกเขา
จะมีอยู่ ในที่สูงทุกแห่ง.
๑๐ พวกเขาจะไม่ หิว หรือ กระหาย, ทัง้
ความร้อนหรือแสงแดดจะไม่ท�ำร้ายพวก
เขา; เพราะพระองค์ผท
ู้ รงเมตตาพวกเขา

๖ ก คมพ. อิสราเอล—สิบสอง
เผ่าของอิสราเอล.
		ข คพ. ๑๐๓:๘–๑๐;
อับรา. ๒:๑๐–๑๑.
		ค ๓ นี . ๒๑:๑๑.
๘ ก ๒ นี . ๓:๖–๑๕;

๓ นี . ๒๑:๘–๑๑;
มอร. ๘:๑๖, ๒๕.
๙ ก คมพ. ความรอดของคน
ตาย.
		ข ๒ นี . ๓:๕.
		ค อสค. ๓๔:๑๔.

๑ นี ไฟ ๒๑:๑๑–๒๑
จะทรงน� ำ พวกเขาไป, แม้ ตามแหล่ง น� ้ำ
พระองค์ก็จะทรงน� ำทางพวกเขา.
๑๑ และเราจะท�ำ ภูเขาทัง้ หมดของเรา
ให้เป็ นทาง, และเราจะยกทางหลวงกของ
เราให้สูงส่ง.
๑๒ และแล้ว, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล,
ดูเถิด, คนเหล่านี ้กจะมาจากที่ ไกล; และ
ดูเถิด, คนเหล่า นี ้ จากทิศ เหนื อ และจาก
ทิศ ตะวัน ตก; และคนเหล่า นี ้ จากแผ่น
ดินแห่งสเวเน.
๑๓ จงร้องเพลงกเถิด, โอ้ สวรรค์ เบือ้ ง
บน, และ จง ปี ติ ยินดี เถิด, โอ้ แผ่น ดิน
โลก; เพราะเท้าของคนเหล่านั ้นที่อยู่ทิศ
ตะวันออกจะมีเสถียรภาพ; และจงเปล่ง
เสียงร้องเพลงเถิด, โอ้ภูเขา; เพราะพวก
เขา จะ ไม่ ถูก ลง ทัณฑ์ อีก ต่อ ไป; เพราะ
พระเจ้าทรงปลอบโยนผูค้ นของพระองค์,
และจะทรงเมตตาคนของพระองค์ ท่ี มี
ทุกข์.
๑๔ แต่, ดูเถิด, ไซ อัน กล่าว: พระเจ้า
ทรงทอดทิง้ ข้าพเจ้า แล้ว, และพระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า ทรง ลืม ข้าพเจ้า แล้ว— แต่
พระองค์จะทรงแสดงว่าพระองค์หาทรง
ท�ำเช่นนั ้นไม่.
๑๕ เพราะหญิงกจะลืมลูกของนางที่กิน
นมมารดา, จนนางจะไม่มคี วามสงสารบุตร
ที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ? แท้จริง
แล้ว, พวกนางอาจลืมข, แต่ เราจะไม่ ลืม
เจ้า, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๑๑ ก อสย. ๖๒:๑๐;
คพ. ๑๓๓:๒๓–๓๒.
๑๒ ก อสย. ๔๓:๕–๖.
๑๓ ก อสย. ๔๔:๒๓.
๑๕ ก คมพ. สตรี, หญิง.
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๑๖ ดูเถิด, เรา จารึก เจ้า ไว้ บน ฝ่ ามือก
ของ เรา; ก�ำแพง ของ เจ้า อยู่ ต่อ หน้ า เรา
ตลอดเวลา.
๑๗ ลูก หลานของเจ้า จะเร่ง ต่อ ต้านผู้
ท�ำลายเจ้า; และพวกที่ ท�ำให้ เจ้า รกร้างก
จะไปจากเจ้า.
๑๘ จง เหลียว มอง รอบ ๆ และ ดู: คน
ทัง้ หมดนี ้มารวมกันก, และพวกเขาจะมา
หาเจ้า. และเรามีชีวิตอยู่ฉันใด, พระเจ้า
ตรัส, เจ้า จะ ได้ พวก เขา ทัง้ ปวง มา เป็ น
อาภรณ์ ของเจ้าแน่ นอน, เหมือนกับเครือ่ ง
ประดับ, และผูกพันพวกเขาไว้แม้ดังเจ้า
สาวฉั นนั ้น.
๑๙ เพราะ บรรดา ที่ ไร้ ประโยชน์ และ
สถานที่รกร้างของเจ้า, และแผ่นดินแห่ง
ความพินาศของเจ้า, แม้ บัดนี ้ ก็ จะแคบ
เกิน ไป เพราะ ด้วย เหตุ เกี่ยว กับ เหล่า ผู้
อยู่อาศัย; และพวกเขาที่กลืนเจ้าก็จะอยู่
ห่างไกล.
๒๐ ลูก ที่ เจ้า จะมี, หลัง จากเจ้า สูญ เสีย
พวก แรก ไป, จะ กล่าว เข้าหู เจ้า อีก ว่า :
สถานที่ คับ แคบกเกินไปส�ำหรับ ข้าพเจ้า;
ขอ สถานที่ ให้ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
พ�ำนั กอยู่เถิด.
๒๑ เวลานั ้นเจ้ากจะกล่าวในใจเจ้า: ใคร
หนอ ให้ ก�ำเนิ ด คน เหล่า นี ้ แก่ ข้าพเจ้า,
โดยที่ข้าพเจ้าสูญเสียลูกข้าพเจ้าไป, และ
ข้าพเจ้า เป็ นหมันข, เป็ นเชลย, และโยก
ย้ายไปมา? และใครหนอเลีย้ งดูคนเหล่า

		ข อสย. ๔๑:๑๗;
แอลมา ๔๖:๘;
คพ. ๖๑:๓๖.
๑๖ ก ศคย. ๑๓:๖.
๑๗ ก ๓ นี . ๒๑:๑๒–๒๐.

๑๘ ก มีคาห์ ๔:๑๑–๑๓.
๒๐ ก คบ. คับ, หรือแคบ.
๒๑ ก อส. ไซอัน.
		ข อสย. ๕๔:๑;
กท. ๔:๒๗.

๑ นี ไฟ ๒๑:๒๒–๒๒:๒
นี ้มา? ดูเถิด, ข้าพเจ้าถูกทิง้ ไว้ตามล�ำพัง; และพระผู้ ไถ่ของเจ้า, พระผูท
้ รงฤทธานุ ค
คนเหล่านี ้, พวกเขาไปอยู่ที่ ไหนมา?
ภาพ ของยาโคบ.
๒๒ ดัง นั ้นพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส:
ดูเถิด, เราจะยกมือของเราให้แก่คนต่าง
บทที่ ๒๒
ก
ข
ชาติ , และตัง้ ธงสัญญาณ ของเราให้ผคู้ น;
้
และพวกเขาจะอุ้มบุตรของเจ้ามาในอ้อม อิ ส ราเอล จะ กระจั ด กระจาย ทั่ ว พื น
ค
แขน พวกเขา, และจะแบกเหล่าธิดาของ พิภพ— คน ต่าง ชาติ จะ ดูแล และ บ�ำรุง
เจ้ามาบนบ่าพวกเขา.
เลีย้ งอิสราเอลด้วยพระกิตติคณ
ุ ในวันเวลา
ก
ข
๒๓ และราชา จะเป็ นบิดาผู้เลีย้ งดู เจ้า, สุดท้าย—พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอล
และราชินี ของพวกเขาจะเป็ นมารดาผู้ และช่วยให้ รอด, และคนชั่ว ร้ายจะเผา
เลีย้ งดูเจ้า; พวกเขาจะน้ อมกายลงมายัง ไหม้ ดัง ตอ ข้าว— อาณาจักร ของ มาร จะ
เจ้า ด้วย ดวง หน้ า ก้ม สู่ ดิน, และ เลีย ธุลี ถูกท�ำลาย, และซาตานจะถูกพันธนาการ.
บนเท้าเจ้า; และเจ้าจะรูว้ า่ เราคือพระเจ้า; ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
เพราะเขาทัง้ หลายทีร่ อคอยเราคจะไม่อาย.
้ คือ
๒๔ เพราะสิ่งที่ ได้มาจากการปล้นสะดม และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จะถูก ชิง จากผู้ทรงอ�ำนาจ, หรือ เชลยที่ หลังจากข้าพเจ้า, นี ไฟ, อ่านเรื่องเหล่านี ้
ก
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กจะได้รับการปลด ที่จารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลือง แล้ว,
พี่ ๆ ข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าและกล่าวแก่
ปล่อยหรือ?
๒๕ แต่พระเจ้าตรัสดังนี ้, แม้เชลยของ ข้าพเจ้าว่า: เรือ่ งเหล่านี ้ทเี่ จ้าอ่านมาหมาย
ผู้ทรงอ�ำนาจเราก็ จะพาไป, และสิ่ง ที่ ได้ ถึงสิ่งใดหรือ? ดูเถิด, จะเข้าใจเรื่องเหล่า
มาจากการปล้น สะดมซึ่ง เป็ นของคนที่ นี ้ ได้ตามเรื่องที่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ, ซึ่งจะ
้ ตามฝ่ ายวิญญาณและมิใช่
น่ า กลัว เราก็ จะปลดปล่อย; เพราะเราจะ ได้ บังเกิด ขึน
โต้ แย้ง กับ เขาที่ โต้ แย้ง กับ เจ้า, และเรา ตามฝ่ ายเนื ้อหนั งหรือ?
๒ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าวแก่พวกเขา:
จะช่วยลูกเจ้าให้รอด.
ก
๒๖ และเราจะเลีย้ ง พวกเขาที่กดขี่เจ้า ดูเถิด สิ่ง นี ้ แสดงให้ ประจักษ์ กต่อ ศาสดา
ด้วย เนื ้ อ ของ พวก เขา เอง; พวก เขา จะ พยากรณ์ โดยสุรเสียงของพระวิญญาณข;
มึนเมาด้วยเลือดของตนเองดังด้วยเหล้า เพราะโดยพระวิญญาณสิ่ง ทัง้ ปวงท�ำให้
องุ่นหวาน; และเนื ้อ หนั ง ทัง้ ปวงจะรู้ขว่า เป็ นที่ รู้แก่ ศาสดาพยากรณ์ ค, ซึ่ง จะมาสู่
เรา, พระเจ้า, คือพระผูช้ ว่ ยให้รอดของเจ้า ลูกหลานมนุ ษย์ตามเนื ้อหนั ง.
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๒๒ ก อสย. ๖๖:๑๘–๒๐.
		ข อสย. ๑๑:๑๒; ๑๘:๓.
		ค ๑ นี . ๒๒:๘;
๒ นี . ๑๐:๘–๙.
๒๓ ก อสย. ๖๐:๑๖.
		ข ๑ นี . ๒๒:๖.

		ค ๒ นี . ๖:๑๓; คพ. ๙๘:๒;
๑๓๓:๑๐–๑๑, ๔๕.
๒๔ ก ๑ นี . ๒๑:๒๕.
๒๖ ก ๑ นี . ๒๒:๑๓–๑๔.
		ข โมไซยาห์ ๑๑:๒๒.
		ค คมพ. พระเยโฮวาห์.

๒๒ ๑ ก ๑ นี . ๑๙:๒๒; ๒ นี . ๔:๒.

๒ ก ๒ ปต. ๑:๑๙–๒๑.
		ข คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
		ค คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .

๑ นี ไฟ ๒๒:๓–๙
๓ ดัง นั ้น, เรื่องที่ ข้าพเจ้า อ่านจึง เป็ น
สิ่ง ที่ เกี่ยว กับ เรื่อง ทัง้ ฝ่ าย โลก และ ฝ่ าย
วิญญาณก; เพราะดู เหมือนว่า ไม่ ช้า ก็ เร็ว,
เชือ้ สายแห่งอิสราเอล, จะกระจัดกระจายข
ไปทัว่ พืน้ พิภพ, และในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ ปวงด้วย.
้
๔ และดูเถิด, มี คนมากมายที่ สูญ สิน
ไป แล้ว จาก ความ ทรง จ�ำ ของ ผู้ ที่ อยู่ ใน
เยรูซาเล็ม. แท้จริง แล้ว, ส่วนใหญ่ ของ
เผ่ า กทั ง้ ปวง ถู ก น� ำ ไป ข; และ พวก เขา
กระจัดกระจายไปมาบนเกาะค ในทะเล;
และพวกเขาอยู่ท่ี ไหนไม่มี ใครในพวกเรา
รู้เลย, นอกจากเรารู้ว่าพวกเขาถูกน� ำไป.
๕ และ เนื่ องจาก พวก เขา ถู ก น� ำ ไป,
เรื่องเหล่า นี ้ จึง พยากรณ์ ไว้เกี่ยวกับ พวก
เขา, และ เกี่ ย ว กั บ บรรดา คนทั ง้ ปวง
ซึ่ง ต่อ จาก นี ้ จะ กระจัดกระจาย ไป และ
ปะปน กั น , เพราะ พระ ผู้ บริสุ ท ธิ์ แห่ ง
อิสราเอล; เนื่ องจากพวกเขาจะท�ำใจแข็ง
กระด้างต่อพระองค์; ดังนั ้น, พวกเขาจะ
กระจัดกระจาย ไป ในบรรดา ประชาชาติ
ทัง้ ปวงและจะถูกคนทัง้ ปวงเกลียดชังก.
๖ กระนั ้น ก็ตาม, หลัง จากพวกเขาจะ
ได้ รับ การดูแลก โดยคนต่างชาติข, และ
พระเจ้าทรงยกพระหัตถ์ของพระองค์ ให้
แก่ คนต่างชาติและทรงตัง้ พวกเขาเป็ น
ธงสัญญาณ, และพวกเขาจะอุ้ม ลูกคมา
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ในอ้อมแขน, และแบกธิดาไว้บนบ่าพวก
เขา, ดูเถิดเรือ่ งเหล่านี ้ซึ่งพูดไว้เป็ นเรือ่ ง
ฝ่ ายโลก; เพราะพันธสัญญาของพระเจ้า
กับ บรรพบุรุษ ของเราเป็ นดัง นั ้น; และ
หมายถึงเราในวันที่จะมาถึง, และพี่น้อง
ทัง้ หมดของเราที่ เป็ นของเชือ้ สายแห่ง
อิสราเอลด้วย.
๗ และ หมายความ ว่ า เวลา จะ มา
ถึ ง คือ หลั ง จาก เชือ้ สาย แห่ ง อิ ส ราเอล
ทัง้ หมดกระจัดกระจายไปและปะปนกัน
แล้ว, พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงยก
ประชาชาติ ที่ เกรียงไกรประชาชาติ หนึ่ ง
้ ในบรรดาคนต่างชาติก, แท้จริง แล้ว,
ขึน
แม้ บนผืน แผ่น ดินนี ้; และโดยพวกเขา
พงศ์พันธุ์ของเราจะกระจัดกระจายข ไป.
๘ และ หลั ง จาก พงศ์ พั น ธุ์ ของ เรา
กระจั ด กระจาย ไป แล้ ว พระเจ้ า พระ ผู้
เป็ น เจ้า จะ ทรง เริ่ม ท�ำงานน่ า อัศจรรย์ก
อย่างหนึ่ ง ในบรรดาคนต่างชาติข, ซึ่ง จะ
มี ค่าคยิ่ง ต่อ พงศ์ พันธุ์ ของ เรา; ดัง นั ้ น,
จึงเปรียบเหมือนกับการที่พวกเขาได้รับ
การ บ�ำรุง เลีย้ ง โดย คนต่าง ชาติ และ อุ้ม
พวกเขามาในอ้อมแขนและแบกไว้ บน
บ่าพวกเขา.
๙ และสิ่งนี ้จะมีคา่ กต่อคนต่างชาติดว้ ย;
และไม่เพียงต่อคนต่างชาติแต่ตอ่ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลขทัง้ หมดค, ในอันทีจ่ ะให้รถู้ งึ

๓ ก คพ. ๒๙:๓๑–๓๔.
๒ นี . ๑๐:๘, ๒๐.
		ข ๑ นี . ๑๐:๑๒–๑๔;
๕ ก ๑ นี . ๑๙:๑๔.
๒ นี . ๒๕:๑๔–๑๖.
๖ ก ๑ นี . ๒๑:๒๓.
คมพ. อิสราเอล—การกระ 		ข คมพ. คนต่างชาติ.
จัดกระจายของอิสราเอล. 		ค ๑ นี . ๑๕:๑๓.
๔ ก คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
๗ ก ๓ นี . ๒๐:๒๗.
สูญหายไปของอิสราเอล.
		ข ๑ นี . ๑๓:๑๒–๑๔;
		ข ๒ นี . ๑๐:๒๒.
๒ นี . ๑:๑๑.
		ค ๑ นี . ๒๑:๑;
๘ ก อสย. ๒๙:๑๔; ๑ นี . ๑๔:๗;

๒ นี . ๒๗:๒๖. คมพ. ฟื ้ นฟู
พระกิตติคณ
ุ (การ).
		ข ๒ นี . ๑๐:๑๐–๑๑; ๓ นี .
๑๖:๔–๗; มอร. ๕:๑๙.
		ค ๑ นี . ๑๕:๑๓–๑๘;
๓ นี . ๕:๒๑–๒๖; ๒๑:๗.
๙ ก ๑ นี . ๑๔:๑–๕.
		ข ๒ นี . ๒๙:๑๓–๑๔.
		ค ๒ นี . ๓๐:๑–๗.
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พันธสัญญางของพระบิดาแห่ง สวรรค์ ท่ี
ทรงท�ำไว้กบั อับราฮัม, โดยตรัสว่า: ในพงศ์
พันธุ์จของเจ้าตระกูลทัง้ ปวงของแผ่นดิน
โลกจะได้รับพรฉ.
๑๐ และพี่ ๆ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า, อยากให้
พี่รู้ว่าตระกูลทัง้ ปวงของแผ่นดินโลกจะ
รับพรไม่ ได้เว้นแต่พระองค์จะเผยให้เห็น
พาหุกของพระองค์ ในสายตาประชาชาติ.
๑๑ ดังนั ้น, พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง
ด�ำเนิ นการเผยให้เห็นพาหุของพระองค์
ในสายตาประชาชาติ ทัง้ ปวง, โดยท�ำให้
บังเกิดพันธสัญญาของพระองค์และพระ
กิตติคุณของพระองค์แก่บรรดาผู้ท่ีเป็ น
ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๑๒ ดังนั ้น, พระองค์จะทรงน� ำพวกเขา
ออกจากการเป็ นเชลยอีก, และพวกเขา
จะถูก น� ำ มารวมกกัน สู่ ผืน แผ่น ดิน แห่ง
มรดกของตน; และพระองค์ จะทรงน� ำ
พวกเขาออกจากการปิ ดบังและออกจาก
ความมืดข; และพวกเขาจะรู้ว่า พระเจ้าค
คือ พระผู้ ช่วยให้ รอดงของพวกเขาและ
พระผู้ ไถ่ ของพวกเขา, พระผู้ทรงฤทธา
นุ ภาพแห่งอิสราเอลจ.
๑๓ และ เลือด ของ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�ำนาจและน่ าชิงชังกนั ้น, ซึ่งเป็ นโสเภณี
ของทัง้ แผ่นดินโลกทัง้ ปวง, จะไหลกลับสู่
๙ ง ฉธบ. ๔:๓๑.
		จ คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
		ฉ ปฐก. ๑๒:๒–๓;
๓ นี . ๒๐:๒๗;
อับรา. ๒:๙–๑๑.
๑๐ ก อสย. ๕๒:๑๐.
๑๒ ก คมพ. อิสราเอล—
การรวบรวมอิสราเอล.
		ข คมพ. ความมืด, ทาง
วิญญาณ.

๑ นี ไฟ ๒๒:๑๐–๑๖
ศีรษะของตนเอง; เพราะพวกเขาจะท�ำ
สงครามข ในบรรดาพวกเขาเอง, และดาบ
ในมือคของพวกเขาเองจะตกลงบนศีรษะ
ของตนเอง, และพวกเขาจะมึนเมาด้วย
เลือดของตนเอง.
๑๔ และ ทุก ประชาชาติกที่ ท�ำ สงคราม
ต่อ ต้านท่าน, จะหัน มาต่อ ต้านกันเอง,
โอ้ เชือ้ สายแห่ง อิสราเอล, และพวกเขา
จะ ตกลง ไปข ในหลุม ซึ่ง พวก เขา ขุด ไว้
ดัก ผู้คนของพระเจ้า. และคนทัง้ หมดที่
ต่อสู้กับไซอันคจะถูกท�ำลาย, และโสเภณี
ผู้ เรืองอ�ำนาจผู้ นั้น, ผู้ บิดเบือนทางที่ ถูก
ต้องของพระเจ้า, แท้จริงแล้ว, ศาสนจักร
อันเรืองอ�ำนาจและน่ าชิงชังนั ้น, จะทลาย
ลงสู่ภัสมธุลีงและการพังทลายของมันจะ
ใหญ่หลวง.
๑๕ เพราะดูเถิด, ศาสดาพยากรณ์ กล่าว,
เวลาจะมาถึง โดยรวดเร็ว เมื่อ ซาตานจะ
ไม่มอี ำ� นาจเหนื อใจของลูกหลานมนุ ษย์อกี
ต่อไป; เพราะวันนั ้นจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อ
คนจองหองและพวกเขาที่ท�ำชั่วทัง้ หมด
จะเป็ นดังตอข้าวก; และวันนั ้นจะมาถึงเมือ่
พวกเขาต้องถูกเผาข.
๑๖ เพราะ เวลา จะ มา ถึง ในไม่ ช้า เมื่อ
พระพิ โรธกสุดขีด ของพระผู้ เป็ นเจ้า จะ
เทลงบนลูกหลานมนุ ษย์ทัง้ ปวง; เพราะ

		ค ๒ นี . ๖:๑๐–๑๑.
		ง คมพ. พระผูช้ ว่ ยให้รอด.
		จ คมพ. พระเยโฮวาห์.
๑๓ ก คมพ. มาร—ศาสนจักร
ของมาร.
		ข ๑ นี . ๑๔:๓, ๑๕–๑๗.
		ค ๑ นี . ๒๑:๒๖.
๑๔ ก ลูกา ๒๑:๑๐.
		ข อสย. ๖๐:๑๒; ๑ นี . ๑๔:๓;
คพ. ๑๐๙:๒๕.
		ค ๒ นี . ๑๐:๑๓; ๒๗:๓.

		ง อสย. ๒๕:๑๒.
๑๕ ก อสย. ๕:๒๓–๒๔;
นาฮูม ๑:๑๐; มลค. ๔:๑;
๒ นี . ๑๕:๒๔; ๒๖:๔–๖;
คพ. ๖๔:๒๓–๒๔;
๑๓๓:๖๔.
		ข สดด. ๒๑:๙; ๓ นี . ๒๕:๑;
คพ. ๒๙:๙. คมพ. แผ่น
ดินโลก—การช�ำระล้าง
แผ่นดินโลก.
๑๖ ก ๑ นี . ๑๔:๑๗.

๑ นี ไฟ ๒๒:๑๗–๒๓
พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชัว่ ร้ายท�ำลาย
คนชอบธรรม.
๑๗ ดังนั ้น, พระองค์จงึ ทรงปกปักรักษาก
คนชอบ ธรรมข ไว้ โดย เดชานุ ภาพ ของ
พระองค์, แม้จะเป็ นไปว่าพระพิ โรธสุดขีด
ของ พระองค์ ต้อง มา ถึง, และ คนชอบ
ธรรมจะได้รบั การปกปักรักษา, แม้จนการ
ท�ำลายศัตรูของพวกเขาด้วยไฟ. ดังนั ้น,
คนชอบธรรมจึงไม่ตอ้ งกลัว; เพราะศาสดา
พยากรณ์ กล่าวไว้ ดัง นั ้น, พวกเขาจะได้
รับการช่วยให้รอด, แม้จะเป็ นไปด้วยไฟ.
๑๘ ดูเถิด, พี่ ๆ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ พี่, ว่า สิ่ง เหล่า นี ้ ต้องมาถึง ในไม่ ช้า;
แท้จริงแล้ว, แม้เลือด, และไฟ, และหมอก
ควัน ก็ ต้องมาถึง; และมัน จ�ำเป็ นต้องมี
้ บนพืน
้ พิภพนี ้; และมาสู่ มนุ ษย์ ตาม
ขึน
เนื ้อ หนั ง หากเป็ นไปว่า พวกเขาจะท�ำใจ
ของ ตน แข็ง กระด้าง ต่อ พระ ผู้ บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล.
๑๙ เพราะ ดูเถิด, คนชอบ ธรรม จะ ไม่
ตาย; เพราะ เวลา ต้อง มา ถึง โดย แน่ แท้
เมื่อ พวกเขาทัง้ หมดที่ ต่อสู้ ไซอัน จะถูก
ตัดขาด.
๒๐ และพระเจ้าจะทรงเตรียมทางเพื่อ
ผู้คนของพระองค์ โดยแน่ แท้, เพื่อให้ค�ำ
ของโมเสสเกิดสัมฤทธิผล, ซึ่งท่านพูดไว้,
มีความว่า: พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน
้ มา
จะทรงยกศาสดาพยากรณ์ กผู้หนึ่ งขึน
่
่
ให้ท่าน, ซึงเหมือนข้าพเจ้า; เพือจะได้ยิน
๑๗ ก ๒ นี . ๓๐:๑๐;
โมเสส ๗:๖๑.
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๓–๔๐.
๒๐ ก ยอห์น ๔:๑๙; ๗:๔๐.
		ข คพ. ๑๓๓:๖๓.
๒๑ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕, ๑๘;
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จากผู้นั้นในสิ่งทัง้ ปวงไม่วา่ เรือ่ งใดก็ตาม
ที่ ผู้ นั้นจะกล่าวแก่ ท่าน. และเหตุการณ์
้ คือพวกเขาทัง้ หมดที่ ไม่ฟัง
จะบังเกิดขึน
ศาสดาพยากรณ์ ผู้นั้นจะถูกตัดขาดขจาก
บรรดาผู้คน.
๒๑ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ประกาศ
ต่อพี่, ว่าศาสดาพยากรณ์ กที่ โมเสสพูดถึง
นี ้คือพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล; ดังนั ้น,
พระองค์จะทรงด�ำเนิ นการพิพากษาข ใน
ความชอบธรรม.
๒๒ และ คนชอบ ธรรม ไม่ จ�ำเป็ นต้อง
กลัว, เพราะพวกเขาคือคนเหล่านั ้นที่จะ
ไม่ถูกท�ำให้จ�ำนน. แต่มันเป็ นอาณาจักร
ของมาร, ซึง่ จะสร้างขึน้ ในบรรดาลูกหลาน
้ ใน
มนุ ษย์, ซึ่ง อาณาจักรนั ้น สถาปนาขึน
บรรดาพวกเขาซึ่งอยู่ ในเนื ้อหนั ง—
๒๓ เพราะ เวลา จะ มา ถึง อย่าง รวดเร็ว
้ เพื่อ หา
เมื่อ ศาสนจักรกทัง้ ปวงที่ สร้างขึน
ผลประโยชน์ , และคนทัง้ ปวงเหล่า นั ้น
้ เพื่อ ให้ มี พลัง เหนื อ เนื ้อ หนั ง,
ที่ สร้างขึน
้ เพื่อ เป็ นที่
และ คน เหล่า นั ้น ที่ สร้าง ขึน
ข
นิ ยม ในสายตาของโลก, และคนเหล่า
นั ้นที่ แสวงหาตัณหาราคะของเนื ้อ หนั ง
และสิ่งต่าง ๆ ของโลก, และท�ำความชัว่ ช้า
สามานย์นานั ปการ; แท้จริงแล้ว, ท้ายทีส่ ดุ ,
คนทัง้ ปวงเหล่านั ้นที่เป็ นของอาณาจักร
ของมารคือ พวกเขาที่ จ�ำเป็ นต้องหวาด
กลัว, และตัว สั่น, และครั่นคร้ามค; พวก
เขาคือคนเหล่านั ้นผู้ต้องถูกโค่นล้มลงสู่

กิจการ ๓:๒๐–๒๓;
๑ นี . ๑๐:๔;
๓ นี . ๒๐:๒๓.
		ข สดด. ๙๘:๙;
โมเสส ๖:๕๗.
๒๓ ก ๑ นี . ๑๔:๑๐;

๒ นี . ๒๖:๒๐.
คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
		ข ลูกา ๖:๒๖;
แอลมา ๑:๓.
		ค ๒ นี . ๒๘:๑๙.
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ภัส มธุ ลี; พวกเขาคือ คนเหล่า นั ้น ผู้ ต้อง
ถูกเผาไหม้งดังตอข้าว; และนี่ เป็ นไปตาม
ค�ำของศาสดาพยากรณ์ .
๒๔ และ เวลา มา ถึง อย่าง รวดเร็ว เมื่อ
้ ไป
พระเจ้ า ทรง น� ำ คน ชอบ ธรรม ขึ น
ก
ดัง ลูกวัว ของ คอก, และ พระ ผู้ บริสุทธิ์
แห่ ง อิ ส ราเอล ต้ อ ง ทรง ปกครอง ด้ ว ย
อ�ำนาจ การ ปกครอง, และ ฤทธา นุ ภาพ,
และ เดชานุ ภาพ, และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง
ใหญ่.
๒๕ และ พระองค์ ทรง รวม ลูก ๆ ของ
พระองค์กจาก สี่ เสีย้ ว ของ แผ่น ดิน โลก;
และ พระองค์ ทรง นั บ จ�ำนวน แกะ ของ
พระองค์, และพวกเขารูจ้ กั พระองค์; และ
จะมีแกะคอกเดียวและพระเมษบาลของค์
เดียว; และพระองค์จะทรงเลีย้ งแกะของ
พระองค์, และในพระองค์พวกเขาจะพบ
ทุ่งหญ้าค.
๒๖ และเนื่ องจากความชอบธรรมของ
ผู้คนของพระองค์, ซาตานก ไม่มีอ�ำนาจ;
ดัง นั ้น, จึง ปลดปล่อยเขาออกมาไม่ ได้
เป็ นเวลาต่อเนื่ องหลายปี ข; เพราะเขาไม่มี
อ�ำนาจเหนื อใจผูค้ น, เพราะพวกเขาด�ำรง
๒๓ ง ๒ นี . ๒๖:๖.
๒๔ ก อาโมส ๖:๔;
มลค. ๔:๒;
๓ นี . ๒๕:๒.
๒๕ ก คมพ. อิสราเอล—
การรวบรวมอิสราเอล.
		ข คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.

๑ นี ไฟ ๒๒:๒๔–๓๑
อยู่ ในความชอบธรรม, และพระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอลทรงปกครองค.
๒๗ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นี ไฟ,
้
กล่าวแก่ พี่ ว่า เรื่องทัง้ หมดนี ้ ต้องเกิด ขึน
ตามเนื ้อหนั ง.
๒๘ แต่, ดูเถิด, ประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา, และคนทัง้ ปวงจะด�ำรงอยู่ อย่าง
ปลอดภัย ในพระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล
หากเป็ นไปว่าพวกเขาจะกลับใจก.
๒๙ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขอ ยุติ;
เพราะข้าพเจ้า ยัง ไม่ กล้า พูด ต่อ ไปเกี่ยว
กับเรื่องเหล่านี ้.
๓๐ ดังนั ้น, พี่ ๆ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอยาก
ให้พี่พิจารณาว่าเรือ่ งซึ่งเขียนไว้บนแผ่น
จารึกทองเหลืองกเป็ นเรือ่ งจริง; และเรือ่ ง
เหล่า นี ้ เป็ นพยานว่า มนุ ษย์ ต้องเชื่อ ฟัง
พระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า.
๓๑ ดั ง นั ้ น , พี่ ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ ง คิ ด ว่า
ข้าพเจ้า และบิดาข้าพเจ้า เท่านั ้น ที่ เป็ น
พยาน, และสอนมันด้วย. ดังนั ้น, ถ้าพี่จะ
เชื่อ ฟังพระบัญญัติก, และอดทนจนกว่า
ชีวิต จะหาไม่, พี่ จะได้รับ การช่วยให้ รอด
ในวันสุดท้าย. และจึงเป็ นดังนั ้น. เอเมน.

		ค สดด. ๒๓.
๒๖ ก วว. ๒๐:๒;
แอลมา ๔๘:๑๗;
คพ. ๔๓:๓๑; ๔๕:๕๕;
๘๘:๑๑๐; ๑๐๑:๒๘.
คมพ. มาร.
		ข เจคอบ ๕:๗๖.
		ค คมพ. มิลเลเนี ยม.

๒๘ ก คมพ. กลับใจ (การ);
ให้อภัย.
๓๐ ก ๒ นี . ๔:๒.
๓๑ ก มธ. ๑๙:๑๗.
คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.

หนั งสือของนี ไฟฉบับทีส่ อง
เรื่อง ราว เกี่ยว กับ มรณกรรม ของ ลี ไฮ. พี่ ๆ ของ นี ไฟ กบฏ ต่อ ท่าน. พระเจ้า ทรง
เตือนนี ไฟ ให้ ออก ไป ใน แดนทุรกันดาร. การ เดิน ทาง ของ ท่านใน แดนทุรกันดาร,
่ ๆ.
และอืน
บทที่ ๑
ลี ไฮ พยากรณ์ เกี่ ย ว กั บ แผ่ น ดิ น แห่ ง
เสรี ภ าพ— พงศ์ พั น ธุ์ ของ ท่ า น จะ
กระจัดกระจายและถูก ลงทัณฑ์ ถ้า พวก
เขาปฏิเสธพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล—
ท่ า น กระตุ้ น บุ ต ร ของ ท่ า น ให้ สวม ใส่
ยุทธภัณฑ์แห่งความชอบธรรม. ประมาณ
๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อนคริสตกาล.

แ

ละบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
หลังจากข้าพเจ้า, นี ไฟ, ยุตกิ ารสอน
พี่ ๆ ข้าพเจ้าแล้ว, ลี ไฮ, บิดากเรา, พูดกับ
พวกเขาหลายเรื่องด้วย, และอธิบายให้
พวกเขาฟัง, ว่า พระเจ้า ทรงท�ำ สิ่ง ส�ำคัญ
ยิ่งเพียงใดส�ำหรับพวกเขาในการน� ำพวก
เขาออกมาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม.
๒ และท่านพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับการ
กบฏกของพวกเขาเมื่ออยู่บนผืนน� ้ำ, และ
พระเมตตาของพระผู้ เป็ นเจ้า ที่ ทรงไว้
ชีวิต พวกเขา, ท�ำให้ พวกเขาไม่ ถูก กลืน
ไปในทะเล.
๓ และท่านพูด กับ พวกเขาด้วยเกี่ยว
กับแผ่นดินแห่งค�ำสัญญา, ซึ่งพวกเขาได้
่ รง
รับ—ว่าพระเจ้าทรงเมตตาเพียงใดทีท
[๒ นี ไฟ]
๑ ๑ ก คมพ. ผูป้ ระสาทพร, ปิ ต.ุ
๒ ก ๑ นี . ๑๘:๙–๒๐.
๔ ก คมพ. นิ มติ .
		ข ๒ พกษ. ๒๔:๑๔–๑๕;

เตือนว่าเราควรหลบหนี ออกจากแผ่นดิน
แห่งเยรูซาเล็ม.
๔ เพราะ, ดูเถิด, ท่าน กล่าว, พ่อ เห็น
นิ มิตก, ซึ่ง พ่อ รู้ ว่า เยรูซาเล็มขถูก ท�ำลาย
แล้ว; และถ้าเรายังคงอยู่ ในเยรูซาเล็มเรา
ก็คงจะตายคด้วย.
๕ แต่, ท่านกล่าว, ทัง้ ที่มีความทุกข์, เรา
ยัง ได้ รับ แผ่น ดิน แห่ง ค�ำ สัญญาก, แผ่น
ดิน ซึ่ง เลิศ เลอ กว่า ผืน แผ่น ดิน อื่น ทัง้
ปวงข; แผ่น ดินที่ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า
ทรงท�ำพันธสัญญากับพ่อว่าจะเป็ นแผ่น
ดินมรดกแห่งพงศ์พันธุ์ของพ่อ. แท้จริง
แล้ว, พระเจ้า ทรง ท�ำ พันธ สัญญาคมอบ
แผ่นดินนี ้ แก่ พ่อ, และแก่ ลูก หลานของ
่ ระหัตถ์
พ่อตลอดกาล, และคนทัง้ ปวงทีพ
ของพระเจ้า จะทรงน� ำ ออกจากประเทศ
อื่น ๆ ด้วย.
๖ ดัง นั ้น, พ่อ, ลี ไฮ, พยากรณ์ ตามการ
ท�ำงานของ พระ วิญญาณ ซึ่ง อยู่ กับ พ่อ,
ว่า จะไม่มีกผู้ ใดเข้า มาในแผ่น ดิน นี ้ ได้
นอกจาก พระหัตถ์ ของ พระเจ้า จะ ทรง
น� ำมาเท่านั ้น.
๗ ดังนั ้น, แผ่นดินกนี ้จึงอุทิศไว้เพื่อคน
ที่ พระองค์ จะทรงน� ำ มา. และหากเป็ น
ไปว่า พวกเขาจะรับ ใช้ พระองค์ ตามพระ

ยรม. ๔๔:๒;
		ข อีเธอร์ ๒:๙–๑๐.
๑ นี . ๑:๔;
		ค คมพ. พันธสัญญา.
ฮีล. ๘:๒๐.
๖ ก ๒ นี . ๑๐:๒๒.
		ค แอลมา ๙:๒๒.
๗ ก โมไซยาห์ ๒๙:๓๒;
๕ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
แอลมา ๔๖:๑๐, ๒๐.

๒ นี ไฟ ๑:๘–๑๒
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บัญญัติท่ีพระองค์ประทานไว้, มันจะเป็ น
แผ่นดินแห่งเสรีภาพขส�ำหรับพวกเขา; ดัง
นั ้น, พวกเขาจะไม่มี วัน ถูก น� ำ ลงไปเป็ น
เชลย; หากเป็ นเช่นนั ้น, ก็จะเป็ นเพราะ
ความชั่วช้าสามานย์; เพราะหากความชั่ว
่ ว่ั ไปแผ่นดินนี ้จะถูกสาป
ช้าสามานย์มอี ยูท
ค
แช่ง เพราะพวกเขา, แต่ส�ำหรับคนชอบ
ธรรมพรจะมาสู่แผ่นดินนี ้ตลอดกาล.
่ รง
๘ และดูเถิด, เป็ นพระปรีชาญาณทีท
่ื รู้ ใน
เก็บแผ่นดินนี ้ ไว้ ไม่ ให้ประชาชาติอน
้
เวลานี ; เพราะดูเถิด, หลายประชาชาติจะ
เข้ามาแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินนี ้, จนจะ
ไม่มีที่ส�ำหรับเป็ นมรดก.
๙ ดัง นั ้น, พ่อ, ลี ไฮ, ได้ รับ สัญญา, ว่า
ตราบเท่าที่กคนซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้า
จะทรงน� ำออกจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม
จะรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์, พวก
เขา จะ รุ่งเรืองขบน ผืน แผ่น ดิน นี ้; และ
พวก เขา จะ ได้ รับ การ รักษา ให้ พ้น จาก
ประชาชาติ อื่น ๆ ทัง้ ปวง, เพื่อ พวกเขา
จะได้ แผ่น ดินนี ้ เป็ นของตน. และหาก
เป็ นไปว่า พวกเขาจะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์คพวกเขาจะได้รับพรอยู่บน
ผืน แผ่น ดินนี ้, และจะไม่มี ผู้ ใดข่มเหง
พวกเขา, หรือเอาแผ่นดินแห่งมรดกของ
พวกเขาไป; และพวกเขาจะพ�ำนั กอยูอ่ ย่าง
ปลอดภัยตลอดกาล.
๑๐ แต่ดูเถิด, เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะ
เสื่อมโทรมในความไม่เชื่อ, หลังจากพวก
๗ข ๒ นี . ๑๐:๑๑.
คมพ. เสรีภาพ.
		ค แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔, ๑๖;
มอร. ๑:๑๗;
อีเธอร์ ๒:๘–๑๒.

เขาได้รบั พรอันส�ำคัญยิง่ จากพระหัตถ์ของ
พระเจ้า—โดยทีม่ คี วามรูถ้ งึ การสร้างแผ่น
ดินโลก, และมนุ ษย์ทงั ้ ปวง, โดยทีร่ ถู้ งึ งาน
ส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์ของพระเจ้านั บ
จากการสร้างโลก; โดยพลังความสามารถ
ซึ่ง ประทานมาให้ พวกเขาเพื่อ ท�ำ สิ่ง ทัง้
ปวง โดย ศรัทธา; โดย มี บัญญัติ ทัง้ หมด
นั บจากกาลเริ่มต้น, และได้รับการน� ำมา
โดยพระคุณความดีอันหาที่สุดมิ ได้ของ
พระองค์ เข้า มาสู่ แผ่นดิน แห่ง ค�ำ สัญญา
อันมีค่านี ้—ดูเถิด, พ่อกล่าว, หากวันนั ้น
มาถึงเมือ่ พวกเขาจะปฏิเสธพระผูบ้ ริสุทธิ์
แห่ง อิสราเอล, พระเมสสิ ยาห์กองค์ จริง,
พระ ผู้ ไถ่ ของ พวก เขา และ พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของ พวก เขา, ดูเถิด, การ พิพากษา
ของพระองค์ ผู้ทรงเที่ยงธรรมจะอยู่ บน
พวกเขา.
๑๑ แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ ทรง น� ำ
ประชาชาติ อื่น ๆก มา สู่ พวก เขา, และ
พระองค์ จะประทานพลัง ความสามารถ
แก่ พวก เขา, และ พระองค์ จะ ทรง เอา
ผืน แผ่น ดิน ใน ความ ครอบ ครอง ของ
้ , และ พระองค์ จะ ทรง
พวก เขา ไป สิ น
ท� ำ ให้ พวก เขา กระจั ด กระจาย ข และ
ถูกลงทัณฑ์.
๑๒ แท้จริงแล้ว, เมื่อคนรุน
่ หนึ่ งผ่านไป
สู่คนอีกรุน
่ หนึ่ งจะมีการนองเลือดก, และ
จะ มี การ มา เยือน ครัง้ รุนแรง ในบรรดา
พวกเขา; ดัง นั ้น, ลูก ของพ่อ, พ่อ อยาก

๙ ก ๒ นี . ๔:๔;
แอลมา ๙:๑๓.
		ข ฉธบ. ๒๙:๙.
		ค คมพ. เชือ่ ฟัง (การ), เชือ่
ฟัง (คนที)่ .

๑๐ ก คมพ. พระเมสสิยาห์.
๑๑ ก ๑ นี . ๑๓:๑๒–๒๐;
มอร. ๕:๑๙–๒๐.
		ข ๑ นี . ๒๒:๗.
๑๒ ก มอร. ๑:๑๑–๑๙; ๔:๑๑.

๒ นี ไฟ ๑:๑๓–๒๑
ให้ ลูก จ�ำ ไว้; แท้จริง แล้ว, พ่อ อยากให้ ลูก
สดับฟังค�ำพ่อ.
่ ; ตืน
่ จากการหลับสนิ ทเถิด,
๑๓ โอ้จงตืน
แท้จริง แล้ว, แม้ จากการหลับ ของนรกก,
และสะบัด ให้ หลุด จากโซ่ขอันน่ า สะพรึง
กลัว ซึ่ง ผูกมัด ลูก อยู่, ซึ่ง เป็ นโซ่ ที่ ผูกมัด
ลูกหลานมนุ ษย์, ซึง่ น� ำพวกเขาลงไปเป็ น
่ ว้ งคนิ รน
เชลยทีห
ั ดร์แห่งความเศร้าหมอง
และความโศกเศร้า.
้ จากภัส๑๔ จงตื่น เถิด! และจงลุก ขึน
ก
มธุ ลี, และฟังค�ำ ของพ่อ ผู้ ก�ำลัง สั่น อยู่,
ซึ่งไม่ช้าลูกจะต้องเอาแขนขาของเขาไป
วางในหลุมศพขอันเย็นและเงียบ, ซึ่งจาก
่ ั ้นไม่มผี เู้ ดินทางคนใดกลับมาได้; และ
ทีน
อีกไม่กี่วน
ั พ่อก็จะไปตามวิถีทางของมวล
แผ่นดินโลกนี ้ค.
๑๕ แต่ ดู เ ถิ ด , พระเจ้ า ทรง ไถ่ ก จิ ต
วิญญาณของพ่อ จากนรก; พ่อ เห็น รัศมี
ภาพของพระองค์, และพระเจ้าทรงโอบ
พ่อไว้ ในพาหุขแห่งความรักของพระองค์ค
ชั่วนิ รันดร์.
๑๖ และพ่อปรารถนาให้ลูกระลึกถึงการ
ยึดถือ กฎ เกณฑ์กและ ค�ำ พิพากษา ของ
พระเจ้า; ดูเถิด, นี่ เป็ นความห่วงใยของ
จิตวิญญาณพ่อมาตัง้ แต่ต้น.
๑๗ ใจ พ่อ ถูก ถ่วง ลง ด้วย โทมนั ส เป็ น
๑๓ ก คมพ. นรก.
		ข แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
		ค ๑ นี . ๑๕:๒๘–๓๐;
ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.
๑๔ ก คมพ. บิดามารดา.
		ข คมพ. ความตาย, ทาง
ร่างกาย.
		ค ยชว. ๒๓:๑๔.
๑๕ ก แอลมา ๓๖:๒๘.
คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข เจคอบ ๖:๕;
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ครัง้ คราว, เพราะพ่อ กลัว, เกลือกความ
แข็งกระด้างของใจลูกพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของลูกจะเสด็จมาหาลูกในพระพิ โรธก
สุดขีด ของพระองค์, จนลูก ถูก ตัดขาดข
และถูกท�ำลายตลอดกาล;
๑๘ หรือ ไม่, ก็ ค�ำ สาปแช่ง จะมาถึง ลูก
เป็ นเวลาต่อ เนื่ องหลายรุ่นก; และลูก จะ
ถูก เยือน ด้วย ดาบ, และ ความ อดอยาก,
และถูกเกลียดชัง, และถูกน� ำไปตามความ
ประสงค์และการเป็ นเชลยของมารข.
๑๙ โอ้ ลูก ของพ่อ, เพื่อ สิ่ง เหล่า นี ้ จะได้
ไม่ มาถึง ลูก, แต่ เพื่อ ลูก อาจจะเป็ นผู้คน
ซึง่ ได้รบั เลือกสรรแล้วว่าดีทสี่ ดุ และเป็ นที่
โปรดปรานกของพระเจ้า. แต่ดูเถิด, พระ
ประสงค์ของพระองค์จงส�ำเร็จ; เพราะวิถี
ทางของพระองค์ เป็ นความชอบธรรมข
ตลอดกาล.
๒๐ และพระองค์ ตรัส ว่า: ตราบเท่า ที่ก
พวกเจ้าจะรักษาบัญญัติขของเราพวกเจ้า
จะรุง่ เรืองคอยู่ ในแผ่นดิน; แต่ตราบเท่าที่
พวกเจ้าจะไม่รกั ษาบัญญัตขิ องเราพวกเจ้า
จะถูกตัดขาดจากที่อยู่ของเรา.
๒๑ และบัดนี ้ เพื่อ จิต วิญญาณของพ่อ
จะมีความปลืม้ ปี ติ ในลูก, และเพื่อใจพ่อ
จะจากโลกนี ้ ไปด้วยความยินดีเพราะลูก,
เพือ่ พ่อจะไม่ถกู น� ำลงสู่หลุมศพด้วยความ

แอลมา ๕:๓๓;
๓ นี . ๙:๑๔.
		ค รม. ๘:๓๙.
คมพ. รัก (ความ).
๑๖ ก ฉธบ. ๔:๕–๘;
๒ นี . ๕:๑๐–๑๑.
๑๗ ก ๒ นี . ๕:๒๑–๒๔;
แอลมา ๓:๖–๑๙.
		ข โมไซยาห์ ๑๒:๘.
๑๘ ก ๑ นี . ๑๒:๒๐–๒๓.
		ข คมพ. มาร.

๑๙ ก คมพ. เลือก (ได้รบั ),
เลือกไว้ (ที)่ (วิเศษณ์
หรือนาม).
		ข โฮเชยา ๑๔:๙.
๒๐ ก เจรอม ๑:๙;
โมไซยาห์ ๑:๖–๗;
แอลมา ๙:๑๓–๑๔.
		ข ลนต. ๒๖:๓–๑๔;
โยเอล ๒:๒๓–๒๖.
		ค สดด. ๖๗:๖;
โมไซยาห์ ๒:๒๑–๒๕.
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้ จากภัสเศร้าโศกและโทมนั ส, จงลุกขึน
มธุ ลี, ลูก ของพ่อ, และจงเป็ นลูก ผู้ชายก,
และจงเด็ด เดี่ยวในความคิด เดียวขและ
จิตใจเดียว, สามัคคีกันในทุกสิ่ง, เพื่อลูก
จะไม่ลงไปสู่การเป็ นเชลย;
๒๒ เพื่อ ลูก จะไม่ ถูก สาปแช่ง ด้วยการ
สาป แช่ง อัน สาหัส; และ, เพื่อ ลูก จะ ไม่
ก่อ ความขุ่น เคืองพระทัย พระผู้ เป็ นเจ้า
ผู้ทรง เที่ยง ธรรมก ให้ เกิด กับ ลูก, จนไป
สู่ ความ พินาศ ด้วย, แท้จริง แล้ว, ความ
พินาศอันเป็ นนิ รน
ั ดร์ของทัง้ จิตวิญญาณ
และร่างกาย.
๒๓ ตื่นเถิด, ลูกพ่อ; จงสวมยุทธภัณฑ์
แห่ง ความชอบธรรมก. จงสะบัด ให้ หลุด
จากโซ่ ที่ ผูกมัด ลูก อยู่, และออกมาจาก
้ จากภัสมธุลี.
ความมืดมัว, และจงลุกขึน
๒๔ จงอย่ากบฏต่อต้านน้ องชายของลูก
อีกต่อไป, ซึ่งนิ มิตที่เขาเห็นนั ้นประเสริฐ
นั ก, และเป็ นผูร้ กั ษาพระบัญญัตมิ าตัง้ แต่
เวลาที่ เราออกจากเยรูซาเล็ม; และผู้ ซ่ึง
เป็ นเครือ่ งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็ น
เจ้า, ในการน� ำ เราไปสู่ แผ่น ดิน แห่ง ค�ำ
สัญญา; เพราะหากมิ ใช่เพราะเขาแล้ว, เรา
ต้องตายด้วยความหิวก ในแดนทุรกันดาร;
ข
กระนั ้นก็ตาม, ลูกยังหมายมัน
่ จะเอา ชีวติ
เขา; แท้จริงแล้ว, และเขาทนรับโทมนั ส
ยิ่งเพราะลูก.
๒๕ และ พ่อ กลัว และ ตัว สั่ น อย่าง ยิ่ง
เพราะลูก, ด้วยกลัวว่าเขาจะทนทุกข์อีก;
๒๑ ก ๑ ซมอ. ๔:๙;
๑ พกษ. ๒:๒.
		ข โมเสส ๗:๑๘.
๒๒ ก คพ. ๓:๔.
๒๓ ก อฟ. ๖:๑๑–๑๗.
๒๔ ก ๑ นี . ๑๖:๓๒.

๒ นี ไฟ ๑:๒๒–๒๙
เพราะดูเถิด, ลูก กล่าวหาว่า เขาแสวงหา
พลังอ�ำนาจและสิทธิอำ� นาจกเหนื อลูก; แต่
พ่อ รู้ว่า เขามิ ได้ แสวงหาพลัง อ�ำนาจและ
สิทธิอ�ำนาจเหนื อลูกเลย, แต่เขาแสวงหา
รัศมี ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า, และความ
ผาสุกนิ รันดร์ของลูกเอง.
๒๖ และลูกพร�ำ่ บ่นเพราะเขาตรงไปตรง
มากับลูก. ลูกกล่าวว่าเขาใช้ถอ้ ยค�ำรุนแรงก;
ลูกกล่าวว่าเขาโกรธลูก; แต่ดเู ถิด, ถ้อยค�ำ
รุนแรง ของ เขา เป็ น ถ้อยค�ำ รุนแรง ของ
พลัง แห่ง พระวจนะพระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง
อยู่กับเขา; และสิ่งที่ลูกเรียกว่าความโกรธ
นั ้นคือความจริง, ตามที่อยู่ ในพระผู้เป็ น
เจ้า, ซึ่ง เขาควบคุม ไม่ ได้, โดยแสดงให้
ประจักษ์ อย่างอาจหาญเกี่ยวกับความชั่ว
ช้าสามานย์ของลูก.
๒๗ และจึง จ�ำเป็ นที่ อ�ำนาจของพระผู้
เป็ นเจ้ากต้องอยู่กับเขา, แม้กับค�ำสั่งของ
เขาที่ ลูก จะต้องเชื่อ ฟัง. แต่ ดูเถิด, มิใช่
เขา, แต่ เป็ นพระวิญญาณขของพระเจ้า
ซึ่งอยู่ ในเขา, ที่เปิ ดปากคเขาให้เอ่ยวาจา
ซึ่งเขาปิ ดไว้ ไม่ ได้.
๒๘ และบัดนี ้ ลูก พ่อ, เลมัน, และเลมิวเอล, และแซมด้วย, และลูกพ่อผู้เป็ น
บุตรของอิ ชมาเอลด้วย, ดูเถิด, หากลูก
จะสดับฟังเสียงของนี ไฟลูกจะไม่พินาศ.
และหากลูกจะสดับฟังเขาพ่อจะให้พรกแก่
ลูก, แท้จริงแล้ว, แม้เป็ นพรแรกของพ่อ.
๒๙ แต่หากลูกจะไม่สดับฟังเขาพ่อจะ

		ข ๑ นี . ๑๖:๓๗.
๒๕ ก ปฐก. ๓๗:๙–๑๑.
๒๖ ก สภษ. ๑๕:๑๐;
๑ นี . ๑๖:๒;
โมโร. ๙:๔;
คพ. ๑๒๑:๔๑–๔๓.

๒๗ ก ๑ นี . ๑๗:๔๘.
		ข คพ. ๑๒๑:๔๓.
		ค คพ. ๓๓:๘.
๒๘ ก คมพ. สิทธิบตุ รหัวปี .

๒ นี ไฟ ๑:๓๐–๒:๕
เอาพรแรกกของพ่อ ไป, แท้จริง แล้ว, แม้
พรของพ่อ, และมันจะอยู่กับเขา.
๓๐ และบัดนี ้, โซรัม, ข้าพเจ้า พูด กับ
ท่าน: ดูเถิด, ท่านเป็ นคนใช้ของเลบันก;
กระนั ้น ก็ตาม, พระองค์ ยัง ทรงพาท่าน
ออก จาก แผ่น ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, และ
ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็ นเพื่อนแท้ของนี ไฟ,
ลูกข้าพเจ้า, ตลอดกาล.
๓๑ ด้วยเหตุนี้, เพราะท่านซื่อสัตย์พงศ์
พันธุ์ ของท่านจึง ได้ รับ พรกับ พงศ์ พันธุ์
ของ เขาก, เพื่อ พวก เขา จะ พ�ำนั ก อยู่ ใน
ความรุ่งเรืองยืนนานบนผืน แผ่น ดินนี ้;
และไม่มีสิ่งใด, นอกจากจะเป็ นความชั่ว
ช้าสามานย์ ในบรรดาพวกเขา, ที่จะเป็ น
อันตรายหรือรบกวนความรุง่ เรืองของพวก
เขาบนผืนแผ่นดินนี ้ตลอดกาล.
๓๒ ดั ง นั ้ น , หาก ท่ า น จะ รัก ษา พระ
บัญญัติ ของ พระเจ้า, พระเจ้า ทรง อุทิศ
แผ่ น ดิ น นี ้ ไว้ เพื่ อ ความ มั่ น คง ของ
พงศ์ พันธุ์ ท่าน กับ พงศ์ พันธุ์ ของ บุตร
ข้าพเจ้า.
บทที่ ๒
การไถ่จะเกิดขึน้ โดยผ่านพระเมสสิ ยาห์
ผู้ บริสุทธิ์— เสรีภาพในการเลือก (สิทธิ์
เสรี) ส� ำคัญ ต่อ การ ด�ำรง อยู่ และ ความ
ก้าวหน้ า—อาดั มตกเพือ่ มนุ ษย์ จะเป็ น
อยู่— มนุ ษย์ มี อิสระ ที่ จะ เลือก เสรีภาพ
และชีวิต นิรันดร์. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐
ปี ก่อนคริสตกาล.
๒๙ ก อับรา. ๑:๓.
๓๐ ก ๑ นี . ๔:๒๐, ๓๕.
๓๑ ก ๒ นี . ๕:๖.

๒
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และบัดนี ้, เจคอบ, พ่อพูดกับลูก: ลูกเป็ น
ลูกคนแรกกของพ่อในวันเวลาแห่งความ
ยาก ล�ำบาก ของ พ่อ ใน แดนทุรกันดาร.
และดูเถิด, ในวัย เด็ก ของลูก ลูก ต้องรับ
ความทุกข์ และโทมนั ส ยิ่ง, เพราะความ
รุนแรงจากพี่ ๆ ของลูก.
๒ กระนั ้น ก็ตาม, เจคอบ, ลูก คนแรก
ของพ่อในแดนทุรกันดาร, ลูกรู้จักความ
ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็ นเจ้า; และพระองค์
จะทรงอุทิศความทุกข์ของลูกให้เป็ นพร
ของลูก.
๓ ด้วยเหตุ นี้, จิต วิญญาณลูก จะได้ รับ
พร, และ ลูก จะ ด�ำรง อยู่ อย่าง ปลอดภัย
กับนี ไฟ, พี่ของลูก; และลูกจะใช้วน
ั เวลา
ของลูกในการรับใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าของลูก.
ดัง นั ้น, พ่อ รู้ ว่า พระองค์ ทรงไถ่ ลูก แล้ว,
เพราะความชอบธรรมของพระผู้ ไถ่ของ
ลูก; เพราะลูกเห็นแล้วว่าในความสมบูรณ์
แห่งเวลาพระองค์จะเสด็จมาเพือ่ น� ำความ
รอดมาสู่มนุ ษย์.
๔ และลูก เห็น รัศมี ภาพของพระองค์
แล้ว ในวัย เยาว์ ของ ลูกก; ดัง นั ้น, ลูก ได้
รับพรแม้ดังคนที่พระองค์จะทรงปฏิบัติ
ศาสน กิ จ ให้ ใน เนื ้ อ หนั ง; เพราะ พระ
วิญญาณทรงเป็ นเหมือนกัน, ทัง้ วันวาน,
วันนี ้, และตลอดกาล. และพระองค์ทรง
เตรียมทางไว้ ตัง้ แต่ การตกของมนุ ษย์,
และความรอดเป็ นของได้เปล่าข.
๕ และมนุ ษย์ ได้ รับ การสั่ง สอนอย่าง
เพียงพอจนพวกเขารูจ้ กั ความดีจากความ
ชั่วก. และกฎประทานให้มนุ ษย์. และโดย

๑ ก ๑ นี . ๑๘:๗.
๔ ก ๒ นี . ๑๑:๓;
เจคอบ ๗:๕.

		ข คมพ. พระคุณ.
๕ ก โมโร. ๗:๑๖.
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กฎไม่มีเนื ้อหนั งใดถูกต้องข; หรือ, โดยกฎ
มนุ ษย์ถูกตัดขาดค. แท้จริงแล้ว, โดยกฎ
ฝ่ ายโลกพวกเขาถูกตัดขาด; และโดยกฎ
ฝ่ ายวิญญาณพวกเขาพินาศจากสิ่งดี, และ
กลับเศร้าหมองตลอดกาลด้วย.
้ โดยและผ่าน
๖ ดัง นั ้น, การไถ่กเกิด ขึน
ข
พระเมสสิยาห์ ผู้บริสุทธิ์; เพราะพระองค์
ทรงเปี่ ยมด้วยพระคุณและความจริงค.
๗ ดูเถิด, พระองค์ทรงพลีพระองค์เอง
เป็ นเครือ่ งบูชาทดแทนบาปก, เพื่อสนอง
ตอบเจตนารมณ์ ของกฎ, ให้คนทัง้ ปวงผู้
มี ใจชอกช�ำ้ และวิญญาณทีส่ �ำนึ กผิด; และ
จะสนองตอบเจตนารมณ์ ของกฎข ให้ ใคร
อีกไม่ ได้เลย.
๘ ดัง นั ้น, ความ ส�ำคัญ นั ้น ใหญ่ หลวง
เพียงใดที่จะท�ำให้สิ่งเหล่านี ้ เป็ นที่รู้แก่ผู้
อยู่ อาศัย ของแผ่น ดินโลก, เพื่อ พวกเขา
จะรู้ว่าไม่มีเนื ้อหนั งใดจะสามารถพ�ำนั ก
อยู่ ในที่ ประทับ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ได้,
นอกจาก จะ เป็ นโดย ผ่านกความ ดี งาม,
และพระเมตตา, และพระคุณ ของพระ
เมสสิ ยาห์ ผู้ บริสุทธิ์, ผู้ทรงพลี พระชนม์
ชีพของพระองค์ตามเนื ้อหนั ง, และทรง
มี พระชนม์ ชีพ อีก โดย อ�ำนาจ ของ พระ
วิญญาณ, เพื่อพระองค์จะทรงท�ำให้เกิด
๕ข รม. ๓:๒๐; ๒ นี . ๒๕:๒๓;
แอลมา ๔๒:๑๒–๑๖.
คมพ. แก้ตา่ ง (การ),
รับรอง (การ).
		ค ๑ นี . ๑๐:๖; ๒ นี . ๙:๖–๓๘;
แอลมา ๑๑:๔๐–๔๕;
๑๒:๑๖, ๒๔; ๔๒:๖–๑๑;
ฮีล. ๑๔:๑๕–๑๘.
๖ ก ๑ นี . ๑๐:๖; ๒ นี . ๒๕:๒๐;
แอลมา ๑๒:๒๒–๒๕.
คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ข คมพ. พระเมสสิยาห์.

๒ นี ไฟ ๒:๖–๑๑
การฟื ้ น คืน ชีวิต ของคนตายข, โดยทรง
้ มา.
เป็ นคนแรกที่จะลุกขึน
๙ ดังนั ้น, พระองค์จึงเป็ นผลแรกถวาย
แด่ พระผู้ เป็ นเจ้า, ด้วยเหตุ ที่ พระองค์
จะทรงวิงวอนแทนกลูก หลานมนุ ษย์ ทัง้
ปวง; และคนที่ เชื่อ ในพระองค์ จะได้ รับ
การช่วยให้รอด.
๑๐ และเพราะการวิงวอนแทนคนทัง้
ปวงก, มนุ ษย์ ทัง้ ปวงมาสู่ พระผู้ เป็ นเจ้า;
ดัง นั ้น, พวกเขายืน อยู่ ในที่ ประทับ ของ
พระองค์ , เพื่ อ รั บ การ พิ พ ากษา ข ของ
พระองค์ตามความจริงและความบริสุทธิค์
ที่ มี อยู่ ในพระองค์. ดัง นั ้น, เจตนารมณ์
ของกฎซึ่งพระผู้บริสุทธิ์ประทานให้, เพื่อ
ท�ำให้เกิดการลงโทษซึ่งมาพร้อมกฎ, ซึ่ง
การลงโทษทีม่ าพร้อมกฎนั ้นเป็ นการตรง
กันข้ามกับสิ่งที่เป็ นความสุขซึ่งมาพร้อม
กฎ, เพื่อ สนองตอบเจตนารมณ์ของการ
ชดใช้ง—
๑๑ เพราะจ�ำเป็ นต้อง, มีการตรงกันข้ามก
ในสิ่งทัง้ ปวง. หาไม่แล้ว, ลูกคนแรกของ
พ่อ ในแดนทุรกันดาร, ความชอบธรรม
้ ได้, ไม่ทัง้ ความชั่วร้าย,
ไม่สามารถเกิดขึน
ไม่ทัง้ ความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมอง,
ไม่ทัง้ ดีหรือชั่ว. ดังนั ้น, สิ่งทัง้ ปวงจ�ำเป็ น

		ค ยอห์น ๑:๑๔, ๑๗;
โมเสส ๑:๖.
๗ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข รม. ๑๐:๔.
๘ ก ๒ นี . ๒๕:๒๐; ๓๑:๒๑;
โมไซยาห์ ๔:๘; ๕:๘;
แอลมา ๓๘:๙.
		ข ๑ คร. ๑๕:๒๐;
แอลมา ๗:๑๒;
๑๒:๒๔–๒๕; ๔๒:๒๓.
คมพ. ฟื ้ นคืนชีวต
ิ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).

๙ ก อสย. ๕๓:๑–๑๒; โมไซ
ยาห์ ๑๔:๑๒; ๑๕:๘–๙.
๑๐ ก คมพ. พระผู้ ไถ่.
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ค คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
ศักดิส์ ิทธิ์ (ความ).
		ง ๒ นี . ๙:๗, ๒๑–๒๒, ๒๖;
แอลมา ๒๒:๑๔;
๓๓:๒๒; ๓๔:๙.
๑๑ ก คพ. ๒๙:๓๙; ๑๒๒:๕–๙.
คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).

๒ นี ไฟ ๒:๑๒–๑๘
ต้อง เป็ น สารประกอบ ในหนึ่ ง เดียว; ดัง
นั ้น, หากมันจะเป็ นร่างเดียวกันก็จ�ำเป็ น
ต้องคงอยู่ เหมือนตาย, โดยไม่มี ชีวิต ทัง้
ไม่มี ความตาย, หรือ ความเน่ า เปื่ อยหรือ
ความไม่เน่ าเปื่ อย, ความสุขหรือความเศร้า
หมอง, ทัง้ มีความรูส้ ึกหรือไม่มีความรูส้ ึก.
้ ดัง
๑๒ ดัง นั ้น, มันจ�ำเป็ นต้องสร้างขึน
สิ่ง ที่ ไร้ ค่า; ดัง นั ้น จะ ไม่มี จุด ประสงค์ก
ในเจตนารมณ์ ของการสร้างของมัน. ดัง
นั ้น, สิ่ง นี ้ จ�ำเป็ นต้องท�ำลายปรีชาญาณ
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า และ จุ ด ประสงค์
นิ รัน ดร์ ของพระองค์, และเดชานุ ภาพ,
และพระเมตตา, และความยุตธิ รรมขของ
พระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
๑๓ และหากลูกจะกล่าวว่าไม่มีกฎก, ลูก
จะกล่าวด้วยว่าไม่มีบาป. หากลูกจะกล่าว
ว่าไม่มีบาป, ลูกจะกล่าวด้วยว่าไม่มีความ
ชอบธรรม. และหากไม่มีความชอบธรรม
ก็ ไม่มีความสุข. และหากไม่มีความชอบ
ธรรมหรือ ความสุข ก็ ไม่มี โทษหรือ ความ
เศร้าหมอง. และหากไม่มสี ิ่งเหล่านี ้ก็ ไม่มี
พระผู้เป็ นเจ้าข. และหากไม่มีพระผู้เป็ น
เจ้าเราก็หาได้เป็ นอยู่ ไม่, ทัง้ แผ่นดินโลกก็
หาได้เป็ นอยู่ ไม่; เพราะจะมีการสร้างของ
สิ่ง ต่าง ๆ ไม่ ได้, ทัง้ ที่ จะกระท�ำ หรือ ถูก
้ ไป.
กระท�ำ; ดังนั ้น, สิ่งทัง้ ปวงต้องสูญสิน
๑๔ และบัดนี ้, ลูก ๆ ของพ่อ, พ่อ พูด
๑๒ ก คพ. ๘๘:๒๕–๒๖.
คมพ. แผ่นดินโลก—
สร้างไว้ส�ำหรับมนุ ษย์.
		ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๑๓ ก ๒ นี . ๙:๒๕.
		ข แอลมา ๔๒:๑๓.
๑๔ ก คมพ. สร้าง (การ).
		ข คพ. ๙๓:๓๐.
๑๕ ก อสย. ๔๕:๑๘;
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เรือ่ งเหล่านี ้กับลูกเพื่อประโยชน์ และการ
เรียนรู้ ของลูก; เพราะมี พระผู้ เป็ นเจ้า,
และพระองค์ทรงสร้างกสิ่งทัง้ ปวง, ทัง้ ฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทัง้ ปวง
ที่ อยู่ ในนั ้น, ทัง้ สิ่ง ที่ จะกระท�ำ และสิ่ง ที่
จะถูกกระท�ำข.
๑๕ และเพื่อ น� ำ มาซึ่ง จุด ประสงค์กนิ รัน ดร์ ของพระองค์ ในเจตนารมณ์ ของ
มนุ ษย์, หลัง จากพระองค์ ทรงสร้างบิดา
มารดาแรกของเรา, และบรรดาสัตว์ ใน
ทุ่ง และสัตว์ ปีกในอากาศแล้ว, และท้าย
้ , จ�ำเป็ นต้อง
ที่สุด, สิ่ง ทัง้ ปวงที่ สร้างขึน
มี การตรงกัน ข้าม; แม้ ผลไม้ขต้องห้ามค
เป็ นการตรงกันข้ามกับ ต้นไม้ แห่ง ชีวิตง;
อย่างหนึ่ งหวานและอีกอย่างหนึ่ งขม.
๑๖ ดัง นั ้น, พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จึง
ประทานแก่มนุ ษย์เพื่อเขาจะกระท�ำด้วย
ตนเองก. ดังนั ้น, มนุ ษย์กระท�ำด้วยตนเอง
ไม่ ได้ นอกจากจะเป็ นว่า เขามี แรงจูงใจข
จากอย่างหนึ่ งหรืออีกอย่างหนึ่ ง.
๑๗ และพ่อ, ลี ไฮ, ตามเรื่องที่ พ่อ อ่าน
มาแล้ว, จ�ำเป็ นต้องคิดว่าเทพกองค์หนึ่ ง
ของพระผู้เป็ นเจ้า, ตกจากสวรรค์ข, ตาม
เรือ่ งทีเ่ ขียนไว้; ดังนั ้น, เขากลายเป็ นมารค,
โดยที่ แสวงหา สิ่ง ชั่ว ร้าย ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๘ และ เพราะ เขา ได้ ตก จาก สวรรค์,

แอลมา ๔๒:๒๖;
โมเสส ๑:๓๑, ๓๙.
		ข ปฐก. ๓:๖;
แอลมา ๑๒:๒๑–๒๓.
		ค ปฐก. ๒:๑๖–๑๗;
โมเสส ๓:๑๗.
		ง ปฐก. ๒:๙;
๑ นี . ๑๕:๒๒, ๓๖;
แอลมา ๓๒:๔๐.

๑๖ ก ๒ นี . ๑๐:๒๓;
แอลมา ๑๒:๓๑.
คมพ. สิทธิเ์ สรี.
		ข คพ. ๒๙:๓๙–๔๐.
๑๗ ก คมพ. มาร.
		ข อสย. ๑๔:๑๒; ๒ นี . ๙:๘;
โมเสส ๔:๓–๔;
อับรา. ๓:๒๗–๒๘.
		ค คมพ. มาร.
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และเศร้า หมองตลอดกาล, เขาแสวงหา
ความ เศร้า หมอง ให้ มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวง
ด้วยก. ดังนั ้น, เขากล่าวกับเอวาข, แท้จริง
แล้ว, แม้ งู ดึกด�ำบรรพ์ ตัว นั ้ น, ผู้ เป็ น
มาร, ผู้ เป็ นบิดาของความเท็จคทัง้ ปวง,
ดัง นั ้น เขา กล่าว: จง รับ ส่วน ผล ไม้ ต้อง
ห้ามเถิด, และเจ้า จะไม่ ตาย, แต่ เจ้า จะ
เป็ นเหมือนพระผู้เป็ นเจ้า, โดยที่รู้ความ
ดีและความชั่วง.
๑๙ และหลังจากอาดัมและเอวารับส่วนก
ผลไม้ ต้องห้ามแล้ว พวกท่านถูก ขับ ออก
จากสวนเอเดนข, ให้ ไปท�ำไร่ ไถนา.
๒๐ และพวกท่านให้ ก�ำเนิ ด ลูก หลาน;
แท้จริงแล้ว, แม้ครอบครัวกของแผ่นดิน
โลกทัง้ ปวง.
๒๑ และวันเวลาของลูกหลานมนุ ษย์กยืด
ออกไป, ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็ น
เจ้า, เพื่อพวกเขาอาจกลับใจขขณะอยู่ ใน
เนื ้อหนั ง; ดังนั ้น, สภาพของพวกเขากลาย
เป็ น สภาพ ของ การ ทดลองค, และ เวลา
ของพวกเขายืดออกไป, ตามพระบัญญัติ
ซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าประทานให้ลูก
หลาน มนุ ษย์. เพราะ พระองค์ ประทาน
พระ บัญญัติ ว่า มนุ ษย์ ทัง้ ปวง ต้อง กลับ
ใจ; เพราะพระองค์ ทรงแสดงต่อ มนุ ษย์
๑๘ ก ๒ นี . ๒๘:๑๙–๒๓;
๓ นี . ๑๘:๑๘;
คพ. ๑๐:๒๒–๒๗.
		ข คมพ. เอวา.
		ค ๒ นี . ๒๘:๘;
โมเสส ๔:๔.
		ง ปฐก. ๓:๕;
แอลมา ๒๙:๕;
โมโร. ๗:๑๕–๑๙.
๑๙ ก แอลมา ๑๒:๓๑.
คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.

๒ นี ไฟ ๒:๑๙–๒๖
ทัง้ ปวงว่าพวกเขาหลงไปง, เพราะการล่วง
ละเมิดของบิดามารดาพวกเขา.
๒๒ และบัดนี ้, ดูเถิด, หากอาดัมไม่ล่วง
ละเมิด ท่านจะไม่ ตก, แต่ ท่านจะคงอยู่
้
ในสวนเอเดน. และสิ่งทัง้ ปวงที่สร้างขึน
ต้องคงอยู่ ในสภาพเดิม ดัง ที่ มัน เป็ นอยู่
้ แล้ว; และต้องคงอยู่
หลัง จากที่ สร้างขึน
ตลอดกาล, และไม่มีที่สุด.
๒๓ และพวกท่านจะไม่มีลูกก; ด้วยเหตุ
นี ้พวกท่านจะคงอยู่ ในสภาพของความไร้
เดียงสา, ไม่มีปีติ, เพราะพวกท่านไม่รจู้ ัก
ความเศร้า หมอง; ไม่ ท�ำความดี, เพราะ
พวกท่านไม่รู้จักบาป.
๒๔ แต่ดูเถิด, สิ่งทัง้ ปวงกระท�ำไปโดย
ปรีชาญาณของพระองค์ ผู้ทรงรู้ แจ้ง ใน
สรรพสิ่งก.
๒๕ อาดัมกตกขเพื่อ มนุ ษย์ จะ เป็ น อยู่;
และมนุ ษย์เป็ นอยูค่ , เพือ่ พวกเขาจะมีปีติง.
๒๖ และ พระ เมส สิ ยาห์กเสด็จ มา ใน
ความ สมบูรณ์ แห่ง เวลา, เพื่อ พระองค์
จะทรงไถ่ขลูก หลานมนุ ษย์ จากการตก.
และเพราะพระองค์ ทรงไถ่ พวกเขาจาก
การ ตก พวก เขา ย่อม เป็ น อิสระคตลอด
กาล, รู้จั ก แยกแยะ ดี ชั่ ว ; กระท� ำ ด้ ว ย
ตนเอง และ มิ ถูก กระท�ำ, นอกจาก เป็ น

		ข คมพ. เอเดน.
๒๐ ก คพ. ๑๓๘:๓๘–๓๙.
๒๑ ก แอลมา ๑๒:๒๔;
โมเสส ๔:๒๓–๒๕.
		ข แอลมา ๓๔:๓๒.
คมพ. กลับใจ (การ).
		ค คมพ. มรรตัย (ความเป็ น).
		ง เจคอบ ๗:๑๒.
๒๓ ก โมเสส ๕:๑๑.
๒๔ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
๒๕ ก คมพ. อาดัม.

		ข โมเสส ๖:๔๘.
คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		ค คมพ. มรรตัย (ความเป็ น).
		ง โมเสส ๕:๑๐.
คมพ. ปี ต;ิ มนุ ษย์, มนุ ษย์
ทัง้ หลาย.
๒๖ ก คมพ. พระเมสสิยาห์.
		ข คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ค แอลมา ๔๒:๒๗;
ฮีล. ๑๔:๓๐.

๒ นี ไฟ ๒:๒๗–๓:๔
ไป โดย โทษ ของ กฎง ในวัน สุดท้าย และ
ส� ำ คั ญ ยิ่ ง , ตามพ ระ บั ญ ญั ติ ซึ่ ง พระ ผู้
เป็ นเจ้าประทานไว้.
๒๗ ดังนั ้น, มนุ ษย์เป็ นอิสระกตามเนื ้อ
หนั ง; และสิ่งทัง้ ปวงซึ่งสมควรแก่มนุ ษย์
ประทานให้ พวกเขา. และพวกเขาเป็ น
อิสระ ที่ จะ เลือก เสรีภาพขและ ชีวิต นิ รันดร์ค, โดยผ่านพระผู้เป็ นสื่อกลางที่ยิ่ง
ใหญ่ของมวลมนุ ษย์, หรือจะเลือกการเป็ น
เชลยและความตาย, ตามการเป็ นเชลย
และอ�ำนาจของมาร; เพราะเขาแสวงหา
เพือ่ จะให้มนุ ษย์ทงั ้ ปวงเศร้าหมองเหมือน
ตัวเขา.
๒๘ และบัดนี ้, ลูกของพ่อ, พ่ออยากให้
ลูก มองหาพระผู้ เป็ นสื่อ กลางกที่ ยิ่ง ใหญ่
องค์นี้, และสดับฟังพระบัญญัตอิ น
ั ส�ำคัญ
ยิ่ง ของ พระองค์; และ ซื่อสั ตย์ ต่อ พระ
วจนะ ของพระองค์, และ เลือกชีวิต นิ รันดร์, ตามพระประสงค์ของพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์;
๒๙ และไม่เลือกความตายนิ รน
ั ดร์, ตาม
้
ความประสงค์ของเนื อหนั งและความชั่ว
ซึ่งอยู่ ในนั ้น, ซึ่งให้พลังความสามารถแก่
วิญญาณของมารทีจ่ ะจับเป็ นเชลยก, น� ำลูก
ลงนรกข, เพื่อเขาจะปกครองเหนื อลูกใน
อาณาจักรของเขาเอง.
๓๐ พ่อพูดสองสามค�ำนี ้ ไว้แก่ลกู ทุกคน,
ลูก ๆ ของพ่อ, ในวันเวลาสุดท้ายแห่งการ
ทดลองของพ่อ; และพ่อเลือกส่วนดี, ตาม
ค�ำของศาสดาพยากรณ์ . และพ่อไม่มีจุด
๒๖ ง คมพ. กฎ.
๒๗ก กท. ๕:๑; โมเสส ๖:๕๖.
		ข คมพ. สิทธิเ์ สรี.
		ค คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
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ประสงค์อน
ื่ ใดนอกจากจะเป็ นความผาสุก
อันเป็ นนิ จของจิตวิญญาณลูก. เอเมน.
บทที่ ๓
โยเซฟ ในอียิปต์เห็นชาวนี ไฟ ในนิ มิต—
ท่านพยากรณ์ เกีย่ ว กับ โจ เซฟ สมิธ, ผู้
หยั่ง รู้ แห่ง ยุค สุดท้าย; เกีย่ ว กับ โมเสส,
ผู้ จะปลดปล่อยอิสราเอล; และเกีย่ วกับ
การมาปรากฏของพระคัมภีร์ มอรมอน.
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้พอ่ พูดกับลูก, โจเซฟ, ลูกคนสุด
ท้องกของพ่อ. ลูกก�ำเนิ ดในแดนทุรกันดาร
แห่งความทุกข์ของพ่อ; แท้จริงแล้ว, ในวัน
เวลาแห่ง โทมนั ส อันใหญ่ หลวงที่สุด ของ
พ่อ แม่ของลูกได้ ให้ก�ำเนิ ดลูก.
๒ และขอพระเจ้า ทรงอุทิศ แผ่นดินก
นี ้ ไว้, ซึ่ง เป็ นแผ่น ดินที่ มี ค่าที่ สุด ให้ ลูก
ด้วย, เพื่อ เป็ นมรดกของลูก และมรดก
ของ พงศ์ พันธุ์ ลูก กับ พี่ๆ ของ ลูก, เพื่อ
ความมั่นคงของลูกตลอดกาล, หากเป็ น
ไปว่า ลูก จะรักษาพระบัญญัติ ของพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๓ และ บัดนี ้, โจ เซฟ, ลูก คน สุด ท้อง
ของ พ่ อ , ผู้ ที่ พ่ อ พา ออก มา จาก แดน
ทุรกันดาร แห่ง ความ ทุกข์ ของ พ่อ, ขอ
พระเจ้า ประทานพร ให้ ลูก ตลอด กาล,
้ .
เพือ่ พงศ์พน
ั ธุข์ องลูกจะไม่ถกู ท�ำลายกสิน
้
้
๔ เพราะดูเถิด, ลูกเป็ นเลือดเนื อเชือไข

๒๘ ก คมพ. สื่อกลาง.
๒๙ ก รม. ๖:๑๖–๑๘;
แอลมา ๑๒:๑๑.
		ข คมพ. นรก.

๓

๑ ก ๑ นี . ๑๘:๗.
๒ ก ๑ นี . ๒:๒๐.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
๓ ก ๒ นี . ๙:๕๓.
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ของพ่อ; และพ่อเป็ นผู้สืบตระกูลของโยเซฟกผูถ้ กู พาไปเป็ นเชลยข ในอียปิ ต์. และ
พันธสัญญาของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรง
ท�ำไว้กับโยเซฟส�ำคัญยิ่ง.
๕ ดัง นั ้น, โยเซฟเห็นวัน เวลาของเรา
จริง ๆก. และท่านได้รบั สัญญาจากพระเจ้า,
ว่า จากเลือดเนื ้อ เชือ้ ไขของท่านพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงยกอังกูรขอัน ชอบ
ธรรมคเพื่อ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล; มิ ใช่
พระเมสสิ ยาห์, แต่ เป็ นอังกูร ที่ จะทรง
หัก ออก, กระนั ้น ก็ตาม, เพื่อ จดจ�ำ ไว้ ใน
พันธ สัญญา ของ พระเจ้า ว่า พระ เมส สิยาห์งจะ ทรง แสดง ให้ ประจักษ์ แก่ พวก
เขาในยุคสุดท้าย, ด้วยวิญญาณแห่งพระ
เดชานุ ภาพ, เพื่อการน� ำพวกเขาออกจาก
ความมืดจ ไปสู่ความสว่าง—แท้จริงแล้ว,
่ ่อนเร้นและออกจาก
ออกจากความมืดทีซ
การเป็ นเชลยไปสู่อิสรภาพ.
๖ เพราะโยเซฟเป็ นพยานอย่างแท้จริง,
โดยกล่าวว่า: พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
้ , ซึ่ง
ข้าพเจ้าจะทรงยกผู้หยั่งรูก้ ผู้หนึ่ งขึน
จะเป็ นผู้หยั่งรูท
้ ี่เลิศเลอแก่เลือดเนื ้อเชือ้
ข
ไข ของข้าพเจ้า.
๗ แท้จริงแล้ว, โยเซฟกล่าวอย่างแท้จริง
ว่า: พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี ้ : เรา
้ จาก
จะยกผู้ หยั่ง รู้กที่ เลิศ เลอผู้ หนึ่ ง ขึน
เลือดเนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า; และเขาจะได้
๔ ก ปฐก. ๓๙:๑–๒; ๔๕:๔;
๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๕:๑๔–๑๖.
		ข ปฐก. ๓๗:๒๙–๓๖.
๕ ก ปจส. ปฐก. ๕๐:๒๔–๓๘;
๒ นี . ๔:๑–๒.
		ข ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๑๕:๑๒; ๑๙:๒๔.
คมพ. สวนองุน
่ ของ

๒ นี ไฟ ๓:๕–๑๑
รับ ความ นั บถือ อย่าง สูง ในบรรดา เลือด
เนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า. เราจะให้ บัญญัติ แก่
เขาเพื่อ เขาจะท�ำงานเพื่อ เลือดเนื ้อ เชือ้
ไขของเจ้า, พี่น้องของเขา, ซึ่งจะมีค่ายิ่ง
แก่พวกเขา, แม้ตอ่ การน� ำพวกเขาสู่ความ
รูถ้ ึงพันธสัญญาซึ่งเราท�ำไว้กับบรรพบุรษ
ุ
ของเจ้า.
๘ และเราจะให้ บัญญัติ แก่ เขาข้อ หนึ่ ง
ว่า เขาจะไม่ ท�ำงานอื่นใดก, นอกจากงาน
ที่ เราจะสั่ง เขา. และเราจะท�ำให้ เขายิ่ง
ใหญ่ ใน สายตา ของ เรา; เพราะ เขา จะ
ท�ำงานของเรา.
๙ และเขาจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสสก, ผู้
้ ให้เจ้า, เพื่อ
ซึ่งเรากล่าวไว้ว่าเราจะยกขึน
ข
ปลดปล่อยผู้คนของเรา , โอ้เชือ้ สายแห่ง
อิสราเอล.
้ , เพื่อ ปลด
๑๐ และเราจะยกโมเสสขึน
ปล่ อ ย ผู้ ค น ของ เจ้ า ออก จาก แผ่ น ดิ น
อียิปต์.
้ จาก
๑๑ แต่ เราจะยกผู้ หยั่ง รู้ ผู้ หนึ่ ง ขึน
้
้
เลือดเนื อ เชือ ไขของเจ้า; และเราจะให้
พลังความสามารถกแก่เขาเพื่อน� ำค�ำของ
เราออกมาสู่ หน่ อ เนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า—
และไม่เพียงเพื่อการน� ำค�ำของเราออกมา
เท่านั ้น, แต่เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน
่ ให้พวก
เขาในค�ำของเรา, ซึ่งจะออกไปในบรรดา
พวกเขาแล้ว, พระเจ้าตรัส.

พระเจ้า.
		ค เจคอบ ๒:๒๕.
		ง ๒ นี . ๖:๑๔;
คพ. ๓:๑๖–๒๐.
		จ อสย. ๔๒:๑๖.
๖ ก ๓ นี . ๒๑:๘–๑๑;
มอร. ๘:๑๖.
คมพ. ผูห
้ ยัง่ รู.้
		ข คพ. ๑๓๒:๓๐.

๗ ก คมพ. สมิธ, โจเซฟ,
จูเนี ยร์
๘ ก คพ. ๒๔:๗, ๙.
๙ ก โมเสส ๑:๔๑.
		ข อพย. ๓:๗–๑๐;
๑ นี . ๑๗:๒๔.
๑๑ ก คพ. ๕:๓–๔.

๒ นี ไฟ ๓:๑๒–๑๙
๑๒ ดังนั ้น, เลือดเนื ้อเชือ้ ไขของเจ้าจะ
เขียนก; และเลือดเนื ้อเชือ้ ไขของยูดาห์ขจะ
เขียนค; และเรื่องที่ จะเขียนไว้ โดยเลือด
เนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า, และเรื่องที่ จะเขียน
ไว้ โดยเลือดเนื ้อเชือ้ ไขของยูดาห์ดว้ ย, จะ
เข้ามารวมกัน, สู่การหักล้างหลักค�ำสอน
ที่ ผิดงและยุติ การโต้ แย้ง, และสถาปนา
สันติภาพในบรรดาเลือดเนื ้อ เชือ้ ไขของ
เจ้า, และน� ำพวกเขาจมาสู่ความรูเ้ กี่ยวกับ
บรรพบุรุษ ของพวกเขาฉ ในยุค สุดท้าย,
และมาสู่ความรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาของ
เราด้วย, พระเจ้าตรัส.
๑๓ และจากความอ่อนแอเราจะท�ำให้
เขาเข้มแข็ง, ในวันนั ้นเมื่องานของเราจะ
เริ่ม ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของเรา, เพื่อ
การฟื ้ นฟู เจ้า, โอ้ เชือ้ สายแห่ง อิสราเอล,
พระเจ้าตรัส.
๑๔ และ โย เซฟ พยากรณ์ , ดั ง นี ้ ว่ า :
ดูเถิด, พระเจ้าจะประทานพรให้ผู้หยั่งรู้
ผู้ นั้น; และพวกเขาที่ พยายามจะท�ำลาย
ท่ า น จะ พ่ าย แพ้ ; เพราะ สั ญ ญา นี ้ , ซึ่ง
ข้าพเจ้า ได้ รับ มาจากพระเจ้า, เกี่ยวกับ
เลือด เนื ้ อ เชือ้ ไข ของ ข้าพเจ้า, จะ เกิด
สั ม ฤ ทธิ ผล. ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า แน่ ใจ ใน
สัมฤทธิผลของพระสัญญานี ้;
๑๕ และชื่อ ท่านจะเรียกตามข้าพเจ้าก;
และจะเป็ นตามชื่อบิดาท่านข. และท่าน
จะ เป็ น เหมือนข้าพเจ้า; เพราะ เรื่อง, ที่
พระเจ้า จะ ทรง น� ำ ออก มา โดย มือ ท่าน,
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โดยเดชานุ ภาพของพระเจ้า จะน� ำ ผู้คน
ของข้าพเจ้าไปสู่ความรอด.
๑๖ แท้จริง แล้ว, โย เซฟ พยากรณ์ ไว้
ดังนี ้ ว่า: ข้าพเจ้า แน่ ใจในเรื่องนี ้, แม้ ดัง
ที่ ข้าพเจ้า แน่ ใจในค�ำ สัญญาของโมเสส;
เพราะพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า, เราจะปก
ปักรักษากพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดกาล.
๑๗ และ พระเจ้า ตรัส ไว้ ว่า: เรา จะ ยก
้ ; และ เรา จะ ให้ พลั ง ความ
โมเสส ขึ น
สามารถแก่ เขาไว้ ในไม้ เท้า; และเราจะ
ให้วิจารณญาณแก่เขาในการเขียน. ทว่า
เราจะไม่ปลดปล่อยลิน
้ ของเขา, เพื่อเขา
จะพูดมาก, เพราะเราจะไม่ท�ำให้เขาเก่ง
กล้าสามารถในการพูด. แต่เราจะเขียนกกฎ
ของเราให้เขา, โดยนิ ้วมือของเราเอง; และ
เราจะหากระบอกเสียงขคนหนึ่ งให้แก่เขา.
๑๘ และ พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ด้วย
้ ไว้ เพื่อ เลือดเนื ้อ เชือ้ ไข
ว่า: เราจะยกขึน
ของ เจ้า; และ เรา จะ หาก ระ บอก เสี ยง
คนหนึ่ ง ให้ แก่ เขา. และเรา, ดูเถิด, เรา
จะ ให้ แก่ เขา เพื่อ เขา จะ เขียน ค�ำ เขียน
เกี่ยวกับ เลือดเนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า, ให้ แก่
เลือดเนื ้อ เชือ้ ไขของเจ้า; และกระบอก
เสี ยง แห่ง เลือด เนื ้ อ เชือ้ ไข ของ เจ้า จะ
ประกาศมัน.
๑๙ และค�ำที่เขาจะเขียนนั ้นจะเป็ นค�ำ
ที่ สมควรในปรีชาญาณของเราที่ จะออก
ไป สู่ เลือด เนื ้อ เชือ้ ไข ของ เจ้าก. และ จะ
เป็ นราวกับว่าเลือดเนื ้อเชือ้ ไขของเจ้าร้อง

๑๒ ก คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
๓๓:๑๐–๑๑.
		ข ๑ นี . ๑๓:๒๓–๒๙.
		จ โมโร. ๑:๔.
		ค คมพ. พระคัมภีร์ ไบเบิล. 		ฉ ๑ นี . ๑๕:๑๔;
		ง อสค. ๓๗:๑๕–๒๐;
๒ นี . ๓๐:๕;
๑ นี . ๑๓:๓๘–๔๑;
มอร. ๗:๑, ๕, ๙–๑๐.
๒ นี . ๒๙:๘;
๑๕ ก คพ. ๑๘:๘.

		ข จส—ป ๑:๓.
๑๖ ก ปฐก. ๔๕:๑–๘.
๑๗ ก ฉธบ. ๑๐:๒, ๔;
โมเสส ๒:๑.
		ข อพย. ๔:๑๖.
๑๙ ก คพ. ๒๘:๘.
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บอกพวกเขาจากภัสมธุลีข; เพราะเรารูจ้ ัก
ศรัทธาของพวกเขา.
๒๐ และพวกเขาจะร้องกจากภัส มธุ ลี;
แท้จริง แล้ว, แม้ ให้ พี่ น้องของพวกเขา
กลับใจ, แม้หลังจากคนหลายรุน
่ ผ่านพวก
้ คือ
เขาไป. และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
เสียงร้องของพวกเขาจะไปถึง, แม้ ตาม
ความเรียบง่ายของค�ำของพวกเขา.
๒๑ เนื่ องจาก ศรั ท ธา ของ พวก เขา
ถ้ อ ยค� ำ กของ พวก เขา จะ ออก จาก ปาก
เราไปสู่ พี่ น้องของพวกเขาผู้ เป็ นเลือด
เนื ้ อ เชื อ้ ไข ของ เจ้ า ; และ เรา จะ ท� ำ ให้
ความ อ่อนแอ ของ ถ้อยค�ำ พวก เขา เข้ม
แข็ง ด้วย ศรัทธา ของ พวก เขา, เพื่อ การ
จดจ�ำ พันธสัญญาของเราซึ่ง เราท�ำ ไว้ กับ
บรรพบุรุษของเจ้า.
๒๒ และ บัดนี ้, ดูเถิด, โจ เซฟ ลูก พ่อ,
ในลักษณะนี ้ บรรพบุรุษ แต่ โบราณของ
พ่อได้พยากรณ์ ก ไว้.
๒๓ ดังนั ้น, เนื่ องด้วยพันธสัญญานี ้ลูก
จึง ได้ รับ พร; เพราะพงศ์ พันธุ์ ของลูก จะ
ไม่ถูกท�ำลาย, ด้วยเหตุที่พวกเขาจะสดับ
ฟังค�ำจากหนั งสือนั ้น.
๒๔ และจะมี ผู้ทรงอ�ำนาจคนหนึ่ ง ใน
้ , ผู้จะท�ำความ
บรรดาพวกเขาปรากฏขึน
ดีมาก, ทัง้ ด้วยค�ำพูดและด้วยการกระท�ำ,
โดยทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในพระหัตถ์พระผูเ้ ป็น
เจ้า, ด้วยศรัทธายิ่งนั ก, ในการท�ำงานอัน
น่ าพิศวง, และท�ำสิ่งนั ้นซึ่งยิ่งใหญ่นักใน
สายพระเนตรพระผู้ เป็ นเจ้า, เพื่อ ท�ำให้
เกิด การฟื ้ นฟู อย่างอเนกอนั นต์ แก่ เชือ้
๑๙ข อสย. ๒๙:๔;
๒ นี . ๒๗:๑๓; ๓๓:๑๓;
มอร. ๙:๓๐;

๒ นี ไฟ ๓:๒๐–๔:๓
สายแห่ง อิสราเอล, และแก่ พงศ์ พันธุ์ พี่
น้ องของลูก.
๒๕ และบัดนี ้, ลูกเป็ นสุขแล้ว, โจเซฟ.
ดูเถิด, ลูก ยัง เยาว์นัก; ดัง นั ้นจงสดับ ฟัง
ค�ำ ของนี ไฟ, พี่ ชายของลูก, และมัน จะ
บังเกิด กับ ลูก แม้ ตามค�ำ ที่ พ่อ พูด ไว้. จง
จ�ำค�ำพ่อของลูกผู้ก�ำลังจะตาย. เอเมน.
บทที่ ๔
ลี ไฮให้คำ� แนะน� ำและให้พรลูกหลานของ
่ ชม
ท่าน—ท่านตายและถูกฝัง—นี ไฟชืน
ในพระคุณความดีของพระผูเ้ ป็ นเจ้า—นี
ไฟมอบความไว้วางใจของเขาในพระเจ้า
ตลอดกาล. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี ก่อน
คริสตกาล.
และ บั ด นี ้ , ข้ า พเจ้ า , นี ไฟ, พู ด ถึ ง ค� ำ
พยากรณ์ ซ่ึงบิดาข้าพเจ้าพูดไว้, เกี่ยวกับ
โยเซฟก, ผู้ถูกพาไปในอียิปต์.
๒ เพราะ ดูเถิด, ท่านพยากรณ์ ไว้ จริง
ๆ เกี่ยวกับ พงศ์พันธุ์ ทัง้ หมดของท่าน.
และมี ค�ำ พยากรณ์ กอยู่ ไม่ มากที่ ยิ่ง ใหญ่
กว่า, ค�ำ พยากรณ์ ที่ ท่าน เขียนไว้. และ
ท่านพยากรณ์ เกี่ยวกับเรา, และคนรุน
่ ต่อ
ไปของเรา; และค�ำพยากรณ์ เหล่านี ้เขียน
ไว้บนแผ่นจารึกทองเหลือง.
๓ ดังนั ้น, หลังจากบิดาข้าพเจ้าพูดถึงค�ำ
พยากรณ์ ของโยเซฟจบแล้ว, ท่านเรียกลูก
หลานของเลมัน, บุตรของเขา, และธิดา
ของเขา, และกล่าวแก่พวกเขาว่า: ดูเถิด,

โมโร. ๑๐:๒๗.
๒๐ ก ๒ นี . ๒๖:๑๖; มอร. ๘:๒๓.
๒๑ ก ๒ นี . ๒๙:๒.

๔

๒๒ ก ๒ นี . ๓:๕.
๑ ก ปฐก. ๓๙:๑–๒.
๒ ก ๒ นี . ๓:๕.

๒ นี ไฟ ๔:๔–๑๔
ลูกชายของพ่อ, และลูกหญิงของพ่อ, ผูเ้ ป็ น
บุตรและธิดาของลูกคนแรกกของพ่อ, พ่อ
ใคร่จะให้พวกเจ้าเงี่ยหูฟังค�ำพ่อ.
๔ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่า:
ตราบเท่า ที่ พวกเจ้า จะรักษาบัญญัติ ของ
เรากพวกเจ้าจะรุง่ เรืองอยู่ ในแผ่นดิน; และ
่ วกเจ้าจะไม่รกั ษาบัญญัตขิ อง
ตราบเท่าทีพ
เราพวกเจ้าจะถูกตัดขาดจากทีอ่ ยูข่ องเรา.
๕ แต่ ดูเถิด, ลูกชายและลูก หญิง ของ
พ่อ, พ่อไม่สามารถลงไปสู่หลุมศพของพ่อ
ได้นอกจากพ่อจะให้พรก ไว้แก่ลูก; เพราะ
ดูเถิด, พ่อรูว้ า่ หากลูกได้รบั การเลีย้ งดูใน
วิถี ทางขที่ ลูก ควรด�ำเนิ นไปลูก จะไม่ ออก
จากวิถีนั้น.
๖ ดัง นั ้น, หากลูก ถูก สาปแช่ง, ดูเถิด,
พ่อ ให้ พรของพ่อ ไว้แก่ ลูก, เพื่อ พระองค์
จะทรงน� ำค�ำสาปแช่งไปจากลูกและตอบ
ไว้บนศีรษะของบิดามารดาของลูกก.
๗ ดังนั ้น, เพราะพรของพ่อพระเจ้าพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ลกู พินาศก; ด้วย
เหตุ นี้, พระองค์ จะทรงเมตตาขลูก และ
พงศ์พันธุ์ของลูกตลอดกาล.
้ คือหลัง
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากบิดาข้าพเจ้าพูดกับบุตรและธิดาของ
เลมันจบแล้ว, ท่านให้น�ำบุตรและธิดาของ
เลมิวเอลมาต่อหน้ าท่าน.
๙ และท่านพูดกับพวกเขา, มีความว่า:
ดูเถิด, ลูกชายและลูกหญิงของพ่อ, ผูเ้ ป็ น
บุตรและธิดาลูกคนที่สองของพ่อ; ดูเถิด
่ อ่ ให้
พ่อให้พรแก่ลกู อันเป็ นพรเดียวกับทีพ
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ไว้แก่บุตรและธิดาของเลมัน; ดังนั ้น, ลูก
้ ; แต่ ในที่สุดพงศ์พันธุ์
จะไม่ถูกท�ำลายสิน
ของลูกจะได้รับพร.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
เมือบิดาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาจบแล้ว,
ดูเถิด, ท่านพูด กับ บุตรของอิ ชมาเอลก,
แท้จริง แล้ว, และ แม้ กับ ครัว เรือนของ
เขาทุกคน.
๑๑ และหลังจากท่านพูดกับพวกเขาจบ
แล้ว, ท่านพูดกับแซม, มีความว่า: ลูกและ
พงศ์พันธุ์ของลูก, เป็ นสุขแล้ว; เพราะลูก
จะรับ แผ่น ดิน นั ้น เป็ นมรดกเช่น เดียว
กับนี ไฟน้ องชายลูก. และพงศ์ พันธุ์ของ
ลูกจะนั บเข้ากับพงศ์พันธุ์ของเขา; และ
ลูก จะเป็ นแม้ เหมือนน้ องชายลูก, และ
พงศ์พน
ั ธุข์ องลูกจะเป็ นเสมือนหนึ่ งพงศ์
พันธุ์ของเขา; และลูกจะได้รับพรตลอด
วันเวลาของลูก.
้ หลัง
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, พูดกับครัวเรือน
ของท่านทุกคน, ตามความรูส้ ึกในใจท่าน
และตามพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งอยู่
ในท่านแล้ว, ท่านชราลง. และเหตุการณ์
้ คือท่านตาย, และถูกฝัง.
ได้บังเกิดขึน
้ คือไม่
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กี่ วัน หลัง จาก การ ตาย ของ ท่าน, เล มัน
กับเลมิวเอลและบุตรของอิชมาเอลโกรธ
ข้าพเจ้าเพราะการตักเตือนของพระเจ้า.
๑๔ เพราะ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ถูก บีบ คัน
้
ให้ พูด กับ พวกเขา, ตามพระวจนะของ

๓ ก คมพ. บุตรหัวปี , พระบุตร
๖ ก คพ. ๖๘:๒๕–๒๙.
หัวปี .
๗ ก ๒ นี . ๓๐:๓–๖;
๔ ก ๒ นี . ๑:๙.
คพ. ๓:๑๗–๑๘.
๕ ก คมพ. ปิ ตพ
ุ ร.
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๑;
		ข สภษ. ๒๒:๖.
๒ นี . ๑๐:๑๘–๑๙;

เจคอบ ๓:๕–๙;
ฮีล. ๑๕:๑๒–๑๓.
๑๐ ก ๑ นี . ๗:๖.
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พระองค์; เพราะข้าพเจ้า พูด หลายเรื่อง
กับพวกเขา, และบิดาข้าพเจ้าด้วย, ก่อน
มรณกรรมของท่าน; หลายข้อ ของสิ่ง ที่
กล่าวมีเขียนไว้บนแผ่นจารึกอีกชุดหนึ่ งก
ของข้าพเจ้า; เพราะส่วนใหญ่ทเี่ ป็ นประวัติ
มี เขียนไว้ บนแผ่น จารึก อีก ชุด หนึ่ ง ของ
ข้าพเจ้า.
๑๕ และบนแผ่นจารึกเหล่านี ้กข้าพเจ้า
เขียนเรือ่ งจิตวิญญาณข้าพเจ้า, และพระ
คัมภีร์หลายข้อซึ่งจารึกอยู่บนแผ่นจารึก
ทองเหลือง. เพราะจิต วิญญาณข้าพเจ้า
เบิก บานในพระคัมภีร์, และใจข้าพเจ้า
ไตร่ตรอง ขพระ คัมภีร์, และ เขียนพระ
คัมภีร์ ไว้ เพื่อ การเรียนรูค้ และประโยชน์
ของลูกหลานข้าพเจ้า.
๑๖ ดูเถิด, จิต วิญญาณ กข้าพเจ้า เบิก
บานในเรือ่ งของพระเจ้า; และใจขข้าพเจ้า
ไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลาถึงเรือ่ งที่ข้าพเจ้า
เห็นและได้ยินมา.
๑๗ กระนั ้นก็ตาม, ทัง้ ทีม่ พ
ี ระคุณความ
ก
ดีอน
ั ใหญ่หลวง ของพระเจ้า, ในการแสดง
งานส�ำคัญยิง่ และน่ าอัศจรรย์ของพระองค์
กับข้าพเจ้า, ใจข้าพเจ้ายังร้อง: โอ้ขา้ พเจ้า
ช่างเป็ นคนที่น่าเวทนาข! แท้จริงแล้ว, ใจ
ข้าพเจ้าสลดเพราะเนื ้อหนั งข้าพเจ้า; จิต
วิญญาณข้าพเจ้าเศร้าโศกเพราะความชั่ว
ช้าสามานย์ของข้าพเจ้า.
๑๘ ข้าพเจ้าถูกห้อมล้อม, เนื่ องจากการ
๑๔ ก ๑ นี . ๑:๑๖–๑๗; ๙:๔.
๑๕ ก ๑ นี . ๖:๔–๖.
		ข คมพ. ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง;
พระคัมภีร.์
		ค ๑ นี . ๑๙:๒๓.
๑๖ ก คมพ. ขอบพระทัย,
ขอบพระทัยพระเจ้า

๒ นี ไฟ ๔:๑๕–๒๔
ล่อลวง และ บาป ซึ่ง ได้ รุกรานกข้าพเจ้า
โดยง่าย.
๑๙ และเมือ่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะชื่นชม
ยินดี, ใจข้าพเจ้า ครวญครางเพราะบาป
ของ ข้าพเจ้า; กระนั ้ น ก็ตาม, ข้าพเจ้า รู้
ว่าข้าพเจ้าได้วางใจผู้ ใด.
๒๐ พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเคย
เป็ นผู้ สนั บสนุ น ข้าพเจ้า; พระองค์ ทรง
น� ำ ข้าพเจ้า ผ่านความทุกข์ ของข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดาร; และพระองค์ทรงปก
ปักรักษาข้าพเจ้าเหนื อผืนน� ้ำแห่งห้วงลึก
อันใหญ่หลวง.
๒๑ พระองค์ทรงท�ำให้ข้าพเจ้าเปี่ ยมไป
ด้วยความรักกของพระองค์, แม้จนจะเผา
ไหม้เนื ้อหนั งข้าพเจ้า.
๒๒ พระองค์ ทรง ท�ำให้ ศัตรูกข้าพเจ้า
จ�ำนน, เป็ นเหตุให้พวกเขาครัน
่ คร้ามต่อ
หน้ าข้าพเจ้า.
๒๓ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ได้ยิน เสี ยง
ร้อง ของ ข้าพเจ้า ใน เวลา กลาง วัน, และ
พระองค์ประทานความรู้ ให้ข้าพเจ้าโดย
นิ มิตก ในเวลากลางคืน.
๒๔ และ ใน เวลา กลาง วัน ข้าพเจ้า ทวี
ความแน่ วแน่ ในการสวดอ้อนวอนกอย่าง
กระตื อ รือ ร้น ต่ อ พระ พั ก ตร์ พระองค์ ;
แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าส่งเสียงของข้าพเจ้า
้ สู่ เบือ้ งบน; และเทพลงมาปฏิบัติ ต่อ
ขึน
ข้าพเจ้า.

(การ, น้ อม), ความ
ขอบคุณ.
		ข คมพ. ใจ.
๑๗ ก ๒ นี . ๙:๑๐;
คพ. ๘๖:๑๑.
		ข รม. ๗:๒๔.
๑๘ ก รม. ๗:๒๑–๒๓;

ฮบ. ๑๒:๑;
แอลมา ๗:๑๕.
๒๑ ก คมพ. รัก (ความ).
๒๒ ก ๑ นี . ๑๗:๕๒.
๒๓ ก คมพ. นิ มติ .
๒๔ ก ยากอบ ๕:๑๖;
๑ นี . ๒:๑๖.

๒ นี ไฟ ๔:๒๕–๓๓
๒๕ และด้วยปี กแห่งพระวิญญาณของ
พระองค์ ร่างข้าพเจ้า ถูก พาไปกบนภูเขา
สูง ลิบ ลิ่ว. และ ดวงตา ข้าพเจ้า เห็น สิ่ ง
อัศจรรย์ ยิ่ง, แท้จริง แล้ว, แม้ อัศจรรย์
เกินไปส�ำหรับ มนุ ษย์; ฉะนั ้นข้าพเจ้า จึง
ถูกห้ามเขียนสิ่งเหล่านี ้.
๒๖ โอ้ แล้ ว , หาก ข้ า พเจ้ า เห็ น สิ่ ง ที่
อัศจรรย์ยิ่งเช่นนั ้น, หากพระเจ้าในพระ
จริยวัตรอันอ่อนน้ อมของพระองค์ต่อลูก
หลานมนุ ษย์เสด็จเยือนมนุ ษย์ด้วยพระ
เมตตาอย่างล้นเหลือ, ไฉนใจข้าพเจ้าจะ
ร้องไห้กและจิต วิญญาณข้าพเจ้า จะรัง้ รอ
อยู่ ในหุบเขาแห่ง โทมนั ส, และเนื ้อ หนั ง
้ ไป, และ ก�ำลัง ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า สู ญ สิ น
ถดถอย, เพราะ ความ ทุกข์ ของ ข้าพเจ้า
เล่า?
๒๗ และ ไฉนข้าพเจ้า จึง ต้อง พ่าย แพ้
บาปก, เพราะเนื ้อ หนั ง ของข้าพเจ้า เล่า?
แท้จริงแล้ว, ไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเปิ ดทาง
ให้ แก่ การล่อลวงข, เพื่อ ให้ มารร้ายมี ท่ี ใน
ใจข้าพเจ้าที่จะท�ำลายสันติคของข้าพเจ้า
และท�ำให้ จิต วิญญาณข้าพเจ้า ทนทุกข์
เล่า? ไฉนข้าพเจ้าจึงโกรธเพราะศัตรูของ
ข้าพเจ้าเล่า?
๒๘ ตื่นเถิด, จิตวิญญาณข้าพเจ้า! อย่า
จมอยู่ ในบาปอีกต่อไปเลย. จงชื่นชมยินดี
เถิด, โอ้ ใจข้าพเจ้า, และอย่าให้ทีแ่ ก่ศัตรูก
ของจิตวิญญาณข้าพเจ้าต่อไปเลย.
๒๙ อย่าโกรธเพราะศัตรูขา้ พเจ้าอีกเลย.
๒๕ ก ๑ นี . ๑๑:๑;
โมเสส ๑:๑–๒.
๒๖ ก สดด. ๔๓:๕.
๒๗ ก รม. ๖:๑๓.
		ข คมพ. ล่อลวง (การ).
		ค คมพ. สงบ (ความ),
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อย่าท�ำให้กำ� ลังข้าพเจ้าถดถอยเพราะความ
ทุกข์ของข้าพเจ้าเลย.
๓๐ จงชื่นชมยินดี เถิด, โอ้ ใจข้าพเจ้า,
และจงร้องทูลพระเจ้า, และทูลว่า: ข้าแต่
พระเจ้า, ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์
ตลอดกาล; แท้จริงแล้ว, จิตวิญญาณของ
ข้า พระองค์จะ ชื่นชม ยินดี ในพระองค์,
พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพระองค์, และศิลา
แห่งความรอดของข้าพระองค์ก.
๓๑ ข้า แต่ พระเจ้า, พระองค์ จะทรงไถ่
จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ หรือ? พระองค์
จะ ทรง ปลด ปล่อย ข้า พระองค์ ออก จาก
เงือ้ มมือ พวกศัตรู ของข้า พระองค์ หรือ?
พระองค์ จะทรงท�ำให้ ข้า พระองค์ สั่น ต่อ
สิ่งที่ปรากฏเป็ นบาปกหรือ?
๓๒ ขอประตูนรกจงปิ ดเสมอต่อหน้ าข้า
พระองค์, เพราะใจข้า พระองค์ ชอกช�ำ้ ก
และวิญญาณข้า พระองค์ ส�ำนึ ก ผิด แล้ว!
ข้า แต่ พระเจ้า, ขอพระองค์ อย่า ทรงปิ ด
ประตู แห่ง ความชอบธรรมของพระองค์
ต่อหน้ าข้าพระองค์เลย, เพื่อข้าพระองค์
จะเดินข ในวิถแี ห่งหุบเขาเบือ้ งล่าง, เพือ่ ข้า
พระองค์จะเคร่งครัดอยู่ ในถนนราบเรียบ!
๓๓ ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์ทรงโอบ
ข้า พระองค์ ในเสือ้ คลุม แห่ง ความชอบ
ธรรมของพระองค์! ข้า แต่ พระเจ้า, ขอ
พระองค์ทรงรังสรรค์หนทางเพื่อการหนี
ของข้าพระองค์ต่อหน้ าศัตรูข้าพระองค์!
ขอพระองค์ ทรงรังสรรค์ หนทางของข้า

สงบสุข (ความ), สันติ,
สันติสขุ .
๒๘ ก คมพ. มาร.
๓๐ ก ๑ คร. ๓:๑๑.
คมพ. ศิลา.
๓๑ ก รม. ๑๒:๙;

แอลมา ๑๓:๑๒.
๓๒ ก คมพ. ใจทีช่ อกช�ำ้ .
		ข คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
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พระองค์ ให้ ตรงไปต่อ หน้ า ข้า พระองค์!
ขอ พระองค์ อย่า ทรง วาง สิ่ง กีดขวาง ใน
หนทางแห่งข้าพระองค์—แต่ขอพระองค์
ทรงแผ้วถางหนทางแห่งข้าพระองค์เบือ้ ง
หน้ าข้าพระองค์, และขออย่าทรงสกัดกัน้
หนทางแห่งข้าพระองค์, แต่ทรงสกัดกัน
้
หนทางศัตรูแห่งข้าพระองค์.
๓๔ ข้า แต่ พระเจ้า, ข้า พระองค์ วางใจ
ในพระองค์, และข้า พระองค์ จะวางใจก
ในพระองค์ตลอดกาล. ข้าพระองค์จะไม่
มอบ ความ ไว้ วางใจขของ ข้า พระองค์ ใน
แขนแห่งเนื ้อหนั ง; เพราะข้าพระองค์รวู้ า่
คนที่มอบความไว้วางใจคของเขาในแขน
แห่ง เนื ้อ หนั ง ต้อง ถูก สาป แช่ง. แท้จริง
แล้ว, คนที่มอบความไว้วางใจของเขาใน
มนุ ษย์ หรือ ท�ำ เนื ้อ หนั ง ให้ เป็ นแขนของ
เขาย่อมถูกสาปแช่ง.
๓๕ แท้จริงแล้ว, ข้าพระองค์รู้ว่าพระผู้
เป็ นเจ้าจะประทานให้ดว้ ยใจกรุณากแก่คน
ที่ทูลขอ. แท้จริงแล้ว, พระผู้เป็ นเจ้าของ
ข้า พระองค์ จะ ประทานให้ ข้า พระองค์,
หากข้า พระองค์ ทูล ขอข ไม่ ผิดค; ฉะนั ้น
ข้า พระองค์ จะเปล่ง เสียงข้า พระองค์ ถึง
พระองค์; แท้จริง แล้ว, ข้า พระองค์ จะ
ร้องทูล พระองค์, พระผู้ เป็ นเจ้าของข้า
พระองค์, ศิลางแห่ง ความชอบธรรมของ
ข้าพระองค์. ดูเถิด, เสียงของข้าพระองค์
้ ไปถึงพระองค์, ผู้ทรงเป็ นศิลาของ
จะขึน
ข้าพระองค์และพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงเป็ น
นิ จของข้าพระองค์ตลอดกาล. เอเมน.
๓๔ ก คมพ. วางใจ (ความ).
		ข สดด. ๔๔:๖–๘.
		ค ยรม. ๑๗:๕;
มอร. ๓:๙; ๔:๘.

๒ นี ไฟ ๔:๓๔–๕:๔
บทที่ ๕
ชาวนี ไฟแยกตัวจากชาวเลมัน, รักษากฎ
ของโมเสส, และสร้างพระวิหาร—เพราะ
ความไม่ เชือ่ ของพวกเขา, ชาวเลมัน ถูก
ตัดขาด จาก ที่ ประทับ ของ พระเจ้า, ถูก
สาป, และ กลาย เป็ น แส้ หวด ชาว นี ไฟ.
ประมาณ ๕๘๘–๕๕๙ ปี ก่อนคริสตกาล.
ดู เ ถิ ด , เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น คื อ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ร้อง ทูล พระเจ้า พระ ผู้
เป็ น เจ้าของ ข้าพเจ้า มาก, เพราะ ความ
โกรธกของพี่ ๆ ข้าพเจ้า.
๒ แต่ ดูเถิด, โทสะของพวกเขาที่ มี ต่อ
่ วกเขาหมาย
ข้าพเจ้าเพิม่ ขึน้ , ถึงขนาดทีพ
มั่นเอาชีวิตข้าพเจ้า.
๓ แท้จริงแล้ว, พวกเขาพร�ำ่ บ่นต่อต้าน
ข้าพเจ้า, โดย กล่าว ว่า: น้ อง ชาย เรา คิด
จะ ปกครองกเหนื อ เรา; และ เรา มี ความ
ล�ำบากมามากเพราะเขา; ดัง นั ้น, บัดนี ้
ให้ เราสังหารเขาเสีย, เพื่อ เราจะไม่ ทุกข์
อีก เพราะค�ำ ของเขา. เพราะดูเถิด, เรา
จะไม่ ยอมให้ เขาเป็ นผู้ ปกครองของเรา;
เพราะมัน เป็ นเรื่องของเรา, ผู้ เป็ นพี่, ที่
จะปกครองเหนื อคนพวกนี ้.
๔ บัดนี ้ ข้าพเจ้า ไม่ เขียนค�ำ ทัง้ หมดที่
พวก เขา พร�่ำ บ่น ต่อ ต้านข้าพเจ้า ไว้ บน
แผ่ น จารึก เหล่ า นี ้ . แต่ ข้ า พเจ้ า พอใจ
แล้ว ที่ จะกล่าว, ว่า พวกเขาหมายมั่น เอา
ชีวิตข้าพเจ้า.

๓๕ ก ยากอบ ๑:๕.
		ง ฉธบ. ๓๒:๔.
		ข คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), ๕ ๑ ก ๒ นี . ๔:๑๓–๑๔.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๓ ก ๑ นี . ๑๖:๓๗–๓๘;
		ค ฮีล. ๑๐:๕.
โมไซยาห์ ๑๐:๑๔–๑๕.

๒ นี ไฟ ๕:๕–๑๕
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
พระเจ้า ทรงเตือน ข้าพเจ้า, ว่า ข้าพเจ้า,
นี ไฟข, ควรไปจากพวกเขาและหลบหนี
ไป ในแดนทุรกันดาร, กับ คนทัง้ หมดที่
จะไปกับข้าพเจ้า.
้ คือ
๖ ดัง นั ้น, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พาครอบครัวข้าพเจ้าไป,
และ โซ รัมกกับ ครอบครัว เขา ด้วย, และ
แซม, พี่ ชาย ข้าพเจ้า กับ ครอบครัว เขา,
และเจคอบกับโจเซฟ, น้ องชายข้าพเจ้า,
และพี่สาวน้ องสาวข้าพเจ้าด้วย, และทุก
คนทีจ่ ะไปกับข้าพเจ้า. และทุกคนทีจ่ ะไป
กับข้าพเจ้าคือผูท
้ เี่ ชือ่ ในค�ำเตือนขและการ
เปิ ดเผยของพระผู้เป็ นเจ้า; ดังนั ้น, พวก
เขาสดับฟังค�ำข้าพเจ้า.
๗ และเราขนกระโจมของเราและสิง่ ของ
ประดามีทจ่ี ะเอาไปกับเราได้, และเดินทาง
ไป ในแดนทุรกันดารต่อ เนื่ องเป็ นเวลา
หลายวัน. และหลัง จากเราเดิน ทางต่อ
เนื่ องเป็ นเวลาหลายวันเราจึงตัง้ กระโจม
ของเรา.
๘ และ ผู้คนของ ข้าพเจ้า อยาก ให้ เรา
เรียกชื่อ ที่ นั้นว่า นี ไฟก; ดัง นั ้น, เราเรียก
มันว่านี ไฟ.
๙ และคนทัง้ หมดทีอ่ ยูก่ บั ข้าพเจ้าตกลง
ใจเรียกตนเองว่าผู้คนของนี ไฟก.
๑๐ และ เรา ยึ ด มั่ น ต่ อ การ รั ก ษา
ค� ำ พิ พ ากษา, กฎ เกณฑ์ , และ พระ
๕ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บันดาลใจ.
		ข โมไซยาห์ ๑๐:๑๓.
๖ ก ๑ นี . ๔:๓๕; ๑๖:๗;
๒ นี . ๑:๓๐–๓๒.
		ข คมพ. เตือน (การ).
๘ ก ออมไน ๑:๑๒, ๒๗;
โมไซยาห์ ๙:๑–๔; ๒๘:๑.
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บัญญัติ ของ พระเจ้า ในทุก สิ่ง, ตาม กฎ
ของโมเสสก.
๑๑ และพระเจ้าทรงอยู่กับเรา; และเรา
รุง่ เรืองอย่างยิง่ ; เพราะเราหว่านเมล็ดพืช,
และเราเก็บ เกี่ยวอีก อย่างอุดมสมบูรณ์ .
และ เรา เริ่ม เลีย้ ง ฝูง สัตว์ เลีย้ ง, และ ฝูง
สัตว์ ใหญ่, และสัตว์ทุกชนิ ด.
๑๒ และ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, น� ำ บันทึก ที่
จารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลืองกมาด้วย;
และวัตถุทรงกลมข, หรือเข็มทิศคด้วย, ซึ่ง
พระหัตถ์ของพระเจ้าเตรียมไว้สำ� หรับบิดา
ข้าพเจ้า, ตามที่เขียนไว้นั้น.
้ คือเรา
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เริ่ม รุ่งเรืองอย่างยิ่ง, และขยายเผ่า พันธุ์
ในแผ่นดิน.
๑๔ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, น� ำดาบของเลบันกมา, และท�ำ ดาบตามแบบนั ้นหลาย
เล่ม, เกลือก ด้วย วิธี ใด ก็ ตาม ผู้คนซึ่ง
บัดนี ้ เรียกว่า ชาวเลมันขจะมารุกรานเรา
และท�ำลายเรา; เพราะข้าพเจ้ารู้ถึงความ
เกลียด ชัง ของ พวก เขา ที่ มี ต่อ ข้าพเจ้า
กับ ลูกๆ ข้าพเจ้า และคนที่ เรียกว่า ผู้คน
ของข้าพเจ้า.
๑๕ และ ข้ า พเจ้ า สอน ผู้ ค น ของ
ข้าพเจ้าให้สร้างอาคาร, และให้ท�ำงานทุก
อย่าง จาก ไม้, และ จาก เหล็กก, และ จาก
ทองแดง, และจากทองเหลือง, และจาก
เหล็กกล้า, และจากทอง, และจากเงิน,

๙ ก เจคอบ ๑:๑๓–๑๔.
๑๐ ก ๒ นี . ๑๑:๔.
คมพ. กฎของโมเสส.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๑:๓–๔.
คมพ. แผ่นจารึก.
		ข โมไซยาห์ ๑:๑๖.
		ค ๑ นี . ๑๖:๑๐, ๑๖, ๒๖;
๑๘:๑๒, ๒๑;

แอลมา ๓๗:๓๘–๔๗;
คพ. ๑๗:๑.
๑๔ ก ๑ นี . ๔:๙;
เจคอบ ๑:๑๐;
คม. ๑:๑๓.
		ข คมพ. เลมัน (ชาว).
๑๕ ก อีเธอร์ ๑๐:๒๓.
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และจากบรรดาแร่มีค่า, ซึ่งมีอยู่มากมาย
เหลือล้น.
๑๖ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, สร้างพระวิหารก;
และข้าพเจ้าก่อสร้างตามแบบพระวิหาร
ของ ซา โลม อนขเว้น แต่ มิ ได้ สร้าง ด้วย
สิ่งของมี ค่าคหลายอย่างเช่นนั ้น; เพราะ
หามัน ไม่ ได้ บนแผ่น ดิน นี ้, ดัง นั ้น, จึง
สร้างให้ เหมือนพระวิหารของซาโลมอน
ไม่ ได้. แต่รปู แบบการก่อสร้างเหมือนพระ
วิหารของซาโลมอน; และงานฝี มือในการ
ก่อสร้างนั ้นเป็ นเลิศ.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�ำให้ผู้คนของข้าพเจ้ามี
อุตสาหะก, และท�ำงานด้วยมือตน.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาอยากให้ขา้ พเจ้าเป็ นกษั ตริยก์ ของพวก
เขา. แต่ขา้ พเจ้า, นี ไฟ, ปรารถนามิ ให้พวก
เขามีกษั ตริย์; กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้าท�ำ
เพื่อ พวกเขาตามที่ อยู่ ในความสามารถ
ของข้าพเจ้า.
๑๙ และ ดูเ ถิ ด , พระ วจนะ ของ พระ
เจ้าเกิดสัมฤทธิผลแล้วต่อพี่ ๆ ข้าพเจ้า,
ซึ่ง พระองค์ รับสั่ง เกี่ยว กับ พวก เขา, ว่า
ข้าพเจ้าจะเป็ นผู้ปกครองกพวกเขาและผู้
สอนขของพวกเขา. ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจึงเป็ น
ผู้ ปกครองพวกเขาและผู้ สอนของพวก
เขา, ตามพระบัญชาแห่งพระเจ้า, จนถึง
เวลาที่พวกเขาหมายมั่นเอาชีวติ ข้าพเจ้า.
๒๐ ดั ง นั ้ น , พระ วจนะ ของ พระเจ้ า

๒ นี ไฟ ๕:๑๖–๒๔
จึง เกิด สัมฤทธิ ผลซึ่ง พระองค์ รับสั่ง แก่
ข้าพเจ้า, โดยตรัสว่า: ตราบเท่าที่พวกเขา
จะไม่ สดับ ฟังค�ำ ของเจ้ากพวกเขาจะถูก
ตัดขาดจากที่ ประทับ ของพระเจ้า. และ
ดูเถิด, พวกเขาถูกตัดขาดขจากที่ประทับ
ของพระองค์แล้ว.
๒๑ และ พระองค์ ทรง ท�ำให้ การ สาป
แช่งกมาสู่ พวกเขา, แท้จริง แล้ว, แม้ การ
สาปแช่ง อย่างสาหัส, เพราะความชั่ว ช้า
สามานย์ของพวกเขา. เพราะดูเถิด, พวก
เขาท�ำให้ ใจตนแข็งกระด้างต่อพระองค์,
จนพวกเขากลับกลายเป็ นดังหินเหล็กไฟ;
ดังนั ้น, เนื่ องจากพวกเขาขาว, และงดงาม
และจ�ำเริญตาขยิ่ง, เพื่อพวกเขาจะไม่เป็ น
ที่ ดึงดูด ใจต่อ ผู้คนของข้าพเจ้า พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงท�ำให้ ผิว คล�ำ้ คเกิด แก่
พวกเขา.
๒๒ และ ดังนี ้ พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ตรั ส : เรา จะ ท� ำ ให้ พวก เขา เป็ น ที่ น่ า
รังเกียจกต่อ ผู้คนของเจ้า, นอกจากพวก
เขา จะ กลับ ใจ จาก ความ ชั่ว ช้า สามานย์
ของตน.
๒๓ และการสาปแช่งจะอยูก่ บั พงศ์พน
ั ธุ์
ก
ของผูท
้ รี่ ว่ ม พงศ์พน
ั ธุก์ บั พวกเขา; เพราะ
พวกเขาจะถูก สาปแช่ง แม้ ด้วยการสาป
แช่งอย่างเดียวกัน. และพระเจ้ารับสั่งไว้,
และมันเป็ นไปเช่นนั ้น.
๒๔ และเพราะการสาปแช่ง ของพวก
เขาซึ่งอยู่บนพวกเขา พวกเขากลายเป็ น

๑๖ ก คมพ. พระวิหาร, พระ
๑๙ ก ๑ นี . ๒:๒๒.
นิ เวศน์ ของพระเจ้า.
		ข คมพ. สอน, ผูส้ อน.
		ข ๑ พกษ. ๖; ๒ พศด. ๓.
๒๐ ก ๒ นี . ๒:๒๑.
		ค คพ. ๑๒๔:๒๖–๒๗.
		ข แอลมา ๙:๑๔.
๑๗ ก ปฐก. ๓:๑๙; คพ. ๔๒:๔๒.
๒๑ ก คมพ. สาปแช่ง (การ).
๑๘ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑.
		ข ๔ นี . ๑:๑๐.

		ค ๒ นี . ๒๖:๓๓;
๓ นี . ๒:๑๔–๑๖.
๒๒ ก ๑ นี . ๑๒:๒๓.
๒๓ ก คมพ. แต่งงาน (การ),
สมรส (การ)—การ
แต่งงานข้ามศาสนา.

๒ นี ไฟ ๕:๒๕–๖:๒
คน เกียจคร้านก, เต็ม ไป ด้วย อุบาย และ
เล่หเ์ หลีย่ ม, และล่าสัตว์ทกี่ น
ิ เนื ้อในแดน
ทุรกันดาร.
๒๕ และพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าตรัสแก่
ข้าพเจ้า: พวก เขา จะ เป็ น แส้ หวด พงศ์
พันธุ์ ของ เจ้า, เพื่อ กระตุ้น พวก เขา ให้
ระลึกถึงเรา; และตราบเท่าที่พวกเขาจะ
ไม่ระลึกถึงเรา, และไม่สดับฟังค�ำของเรา,
พวกเขาจะเป็ นแส้หวดพงศ์พน
ั ธุข์ องเจ้า
แม้จนถึงความพินาศ.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, อุทิศ ถวายเจคอบและโจเซฟไว้, เพื่อพวกเขาจะเป็ นปุ โรหิตและ
ผู้สอนเหนื อแผ่นดินผู้คนของข้าพเจ้า.
้ คือเรา
๒๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข.
๒๘ และสามสิบปี ผ่านไปนั บจากเวลาที่
เราออกจากเยรูซาเล็ม.
๒๙ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เขียนบันทึกบน
แผ่นจารึกของข้าพเจ้า, ซึ่งข้าพเจ้าได้ท�ำ
ไว้, เกี่ยวกับผู้คนของข้าพเจ้าจนถึงบัดนี ้.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า
ว่า: จงท�ำแผ่นจารึกอื่นก; และเจ้าจงจารึก
หลาย เรื่อง ที่ ดี ใน สายตา ของ เรา ไว้ บน
แผ่น จารึก เหล่า นี ้ , เพื่อ ประโยชน์ ของ
ผู้คนของเจ้า.
๓๑ ดังนั ้น, เพื่อเชื่อฟังพระบัญชาของ
พระเจ้า, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ไปท�ำแผ่นจารึก
เหล่า นี ้กซึ่ง ข้าพเจ้า จารึก เรื่องเหล่า นี ้ ไว้
บนนั ้น.
๒๔ ก คมพ. เกียจคร้าน
(ความ).
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๓๒ และข้าพเจ้าจารึกเรือ่ งซึ่งเป็ นที่พอ
พระทัยพระผูเ้ ป็ นเจ้า. และหากผูค้ นของ
ข้าพเจ้าพอใจเรือ่ งของพระผูเ้ ป็ นเจ้าพวก
เขาจะพอใจการจารึก ของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่
บนแผ่นจารึกเหล่านี ้.
๓๓ และหากผูค้ นของข้าพเจ้าปรารถนา
จะรูป้ ระวัตผิ ู้คนของข้าพเจ้าโดยละเอียด
พวกเขาต้องค้นหาในแผ่นจารึก อื่นของ
ข้าพเจ้า.
๓๔ และข้าพเจ้าพอใจแล้วทีจ่ ะกล่าวว่าสี่
สิบปี ผ่านไป, และเรามีสงครามและความ
ขัดแย้งกับพี่น้องของเราแล้ว.
บทที่ ๖
เจคอบเล่า ประวัติ ชาวยิว: การเป็ นเชลย
ของบาบิ โลนและการกลับ คืน มา; การ
ปฏิบัติศาสนกิจและการตรึงกางเขนของ
พระผูบ้ ริสท
ุ ธิแ์ ห่งอิสราเอล; การช่วยเหลือ
ที่ ได้รบั จากคนต่างชาติ; และการฟื ้ นฟู ใน
ยุคสุดท้ายของชาวยิวเมือ่ พวกเขาเชือ่ ใน
พระเมสสิ ยาห์. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
ค�ำของเจคอบ, น้ องชายนี ไฟ, ซึ่งท่านพูด
กับผู้คนของนี ไฟ:
๒ ดู เ ถิ ด , พี่ น้ อง ที่ รั ก ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้า, เจคอบ, โดยที่ ได้ รับ การเรียก
จากพระผู้ เป็ นเจ้า, และแต่ง ตัง้ ตามวิธี
แห่ง ระเบียบอัน ศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์,
และได้รบั การอุทศิ ถวายไว้ โดยนี ไฟพีช่ าย

๒๖ ก เจคอบ ๑:๑๘–๑๙;
โมไซยาห์ ๒๓:๑๗.

๓๐ ก ๑ นี . ๑๙:๑–๖.
๓๑ ก คมพ. แผ่นจารึก.
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ข้าพเจ้า, ผู้ที่ท่านนั บถือเป็ นกษั ตริย์กหรือ
ผู้คุ้มครอง, และผู้ที่ท่านพึ่งพิงเพื่อความ
ปลอดภัย, ดูเถิด ท่านรู้ว่า ข้าพเจ้า พูด กับ
ท่านมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง.
๓ กระนั ้น ก็ตาม, ข้าพเจ้า พูด กับ ท่าน
อีก; เพราะ ข้าพเจ้า ปรารถนา เพื่อ ความ
ผาสุกของจิตวิญญาณท่าน. แท้จริงแล้ว,
ความห่วงใยของข้าพเจ้า ที่ มี ต่อ ท่านนั ้น
ใหญ่ หลวง; และตัว ท่านเองรู้ ว่า มัน เป็ น
ดังนี ้ ตลอดมา. เพราะข้าพเจ้า ตัก เตือน
ท่าน ด้วย ความ ขยัน หมั่น เพียร จน สุ ด
ความสามารถ; และข้าพเจ้าสอนท่านถึง
ค�ำของบิดาข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าพูดกับ
ท่านเกี่ยวกับสิ่งทัง้ ปวงที่เขียนไว้, นั บแต่
การสร้างโลก.
๔ และบัดนี ้, ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะพูดกับ
ท่านเกี่ยวกับเรื่องที่เป็ นอยู่, และที่จะมา
ถึง; ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจะอ่านค�ำของอิสยาห์ก
ต่อ ท่าน. และนี่ เป็ นค�ำ ที่ พี่ ชายข้าพเจ้า
ปรารถนา ให้ ข้าพเจ้า พูด กับ ท่าน. และ
ข้าพเจ้า พูด กับ ท่านเพราะเห็น แก่ ท่าน,
เพือ่ ท่านจะเรียนรูแ้ ละสรรเสริญพระนาม
พระผู้เป็ นเจ้าของท่าน.
๕ และ บั ด นี ้ , ค�ำ ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า จะ อ่ า น
เป็ น ค�ำ ที่ อิส ยาห์ พูด เกี่ยว กับ เชือ้ สาย
แห่ง อิสราเอลทัง้ หมด; ดัง นั ้น, ค�ำ เหล่า
นี ้ จะเปรียบได้ กับ ท่าน, เพราะท่านเป็ น
ของเชือ้ สายแห่ง อิสราเอล. และมี หลาย
เรื่อ ง ที่ อิ ส ยาห์ พู ด ไว้ ซึ่ ง จะ เปรีย บ ได้

๒ นี ไฟ ๖:๓–๙
กับ ท่าน, เพราะ ท่าน เป็ นของ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๖ และบัดนี ้, นี่ คือค�ำดังกล่าว: พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส ดังนี ้ก: ดูเถิด, เราจะ
ยกมือของเราให้แก่คนต่างชาติ, และตัง้
ธงสัญญาณขของเราให้ผคู้ น; และพวกเขา
จะอุม้ บุตรของเจ้ามาในอ้อมแขนพวกเขา,
และพวกเขาจะแบกเหล่าธิดาของเจ้ามา
บนบ่าพวกเขา.
๗ และราชาจะเป็ นบิดาผู้ เลีย้ งดู เจ้า,
และราชินี ของพวกเขาจะเป็ นมารดาผู้
เลีย้ งดูเจ้า; พวกเขาจะน้ อมกายลงมายัง
เจ้า ด้วย ดวง หน้ า ก้ม สู่ ดิน, และ เลีย ธุลี
บนเท้าเจ้า; และเจ้าจะรูว้ า่ เราคือพระเจ้า;
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ที่ รอ คอย เรากจะ ไม่
อับอาย.
๘ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จะ พูด
บางสิ่ง เกี่ยวกับ ค�ำ เหล่า นี ้. เพราะดูเถิด,
พระเจ้า ทรงแสดงต่อ ข้าพเจ้า ว่า บรรดา
ผู้ที่อยู่ ในเยรูซาเล็มก, ที่ซึ่งเราจากมานั ้น,
ถูกสังหารและถูกจับไปเป็ นเชลยขแล้ว.
๙ กระนั ้นก็ตาม, พระเจ้าทรงแสดงต่อ
ข้าพเจ้า ว่า พวกเขาจะกลับ มาอีกก. และ
พระองค์ ทรง แสดง ต่อ ข้าพเจ้า ด้วย ว่า
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่ง
อิสราเอล, จะทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์
แก่ พวก เขา ใน เนื ้อ หนั ง; และ หลัง จาก
พระองค์ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์ แล้ว
พวกเขาจะโบยพระองค์และตรึงขพระองค์

๒ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑.
๒ นี . ๒๕:๑๐;
จัดกระจายของอิสราเอล.
๔ ก ๓ นี . ๒๓:๑.
ออมไน ๑:๑๕;
๙ ก ๑ นี . ๑๐:๓.
๖ ก อสย. ๔๙:๒๒–๒๓.
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.
		ข ๑ นี . ๑๙:๑๐, ๑๓;
		ข คมพ. ธงสัญญาณ.
		ข ๒ พกษ. ๒๔:๑๐–๑๖;
โมไซยาห์ ๓:๙;
๗ ก โมเสส ๑:๖; คพ. ๑๓๓:๔๕.
๒๕:๑–๑๒.
๓ นี . ๑๑:๑๔–๑๕.
๘ ก อสธ. ๒:๖; ๑ นี . ๗:๑๓;
คมพ. อิสราเอล—การกระคมพ. ตรึงกางเขน (การ).
๖

๒ นี ไฟ ๖:๑๐–๑๕
ไว้ ที่ กางเขน, ตามค�ำ ของเทพซึ่ง พูด ค�ำ
เหล่านี ้ ไว้แก่ข้าพเจ้า.
๑๐ และหลัง จากพวกเขาท�ำให้ ใจตน
แข็งกระด้างและดือ้ รัน
้ ต่อพระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอลแล้ว, ดูเถิด, ค�ำ พิพากษาก
ของพระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอลจะเกิด
กับพวกเขา. และวันนั ้นจะมาถึงเมื่อพวก
เขาจะถูกลงทัณฑ์และรับทุกข์ทรมาน.
๑๑ ดัง นั ้ น, หลัง จาก พวก เขา ถูก ขับ
ไปมาหลายทิศทาง, เพราะเทพกล่าวไว้
ดังนี ้, คนจ�ำนวนมากจะรับ ทุกข์ ทรมาน
ในเนื ้อ หนั ง, และจะไม่ ถูก ปล่อยให้ ตาย,
เนื่ องจากค�ำสวดอ้อนวอนของคนซือ่ สัตย์;
พวกเขาจะกระจัดกระจายไป, และถูกลง
ทัณฑ์, และถูกเกลียดชัง; กระนั ้นก็ตาม,
พระเจ้าจะทรงเมตตาพวกเขา, เพือ่ เวลาก
ที่พวกเขาจะเข้าถึงความรูเ้ กี่ยวกับพระผู้
ไถ่ ของตนข, พระองค์ จะทรงน� ำ พวกเขา
มารวมคกัน อีก ในผืน แผ่นดิน แห่ง มรดก
ของพวกเขา.
๑๒ และ คน ต่า ง ชาติ ก, พวก เขา ผู้ ที่
ศาสดาพยากรณ์ เขียนถึง, ย่อมเป็ นสุข;
เพราะดูเถิด, หากเป็ นไปว่า พวกเขาจะ
กลับใจและไม่ต่อสู้กับไซอัน, และไม่รวม
ตนกับ ศาสนจักรอัน เรืองอ�ำนาจและน่ า
ชิงชังขนั ้น, พวกเขาจะได้ รับ การช่วยให้
รอด; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าจะทรง
๑๐ ก มธ. ๒๗:๒๔–๒๕.
๑๑ ก ๑ นี . ๒๒:๑๑–๑๒;
๒ นี . ๙:๒.
		ข โฮเชยา ๓:๕.
		ค คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
๑๒ ก ๑ นี . ๑๔:๑–๒;
๒ นี . ๑๐:๙–๑๐.
		ข คมพ. มาร—ศาสนจักร
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ท�ำให้พน
ั ธสัญญาคของพระองค์ทพ
ี่ ระองค์
ทรงท�ำ ไว้ กับ ลูกๆ ของพระองค์ เกิด สัมฤทธิผล; และเพื่อการนี ้ศาสดาพยากรณ์
จึงเขียนเรื่องเหล่านี ้ ไว้.
๑๓ ดังนั ้น, พวกเขาทีต่ อ่ สู้กบั ไซอันและ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจะเลีย
ธุลบี นเท้าพวกเขา; และผูค้ นของพระเจ้า
จะไม่ อายก. เพราะผู้คนของพระเจ้า คือ
คนที่ รอ คอย พระองค์ข; เพราะ พวก เขา
ยังรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์.
๑๔ และ ดู เ ถิ ด , ตาม ค� ำ ของ ศาสดา
พยากรณ์ , พระเมสสิ ยาห์ จะทรงเตรียม
องค์อกี เป็นครัง้ ทีส่ องกเพือ่ น� ำพวกเขากลับ
คืน; ดังนั ้น, พระองค์จะทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ ขแก่พวกเขาในพระเดชานุ ภาพ
และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่, จนถึง ความ
พินาศคของ ศั ตรู พวก เขา, เมื่อ วัน นั ้ น
มา ถึง เมื่อ พวก เขา จะ เชื่อ ในพระองค์;
และพระองค์จะไม่ทรงท�ำลายผู้ท่ีเชื่อใน
พระองค์.
๑๕ และพวกเขาที่ ไม่เชื่อในพระองค์จะ
ถูก ท�ำลายกทัง้ โดยไฟข, และโดยพายุ ฝน
ฟ้ าคะนอง, และโดยแผ่น ดิน ไหว, และ
โดยการนองเลือด, และโดยโรคระบาดค,
และโดยความอดอยาก. และพวกเขาจะรู้
ว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า, พระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

ของมาร.
		ค คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
๑๓ ก ๓ นี . ๒๒:๔.
		ข อสย. ๔๐:๓๑;
๑ นี . ๒๑:๒๓;
คพ. ๑๓๓:๔๕.
๑๔ ก อสย. ๑๑:๑๑;
๒ นี . ๒๕:๑๗; ๒๙:๑.

		ข ๒ นี . ๓:๕.
		ค ๑ นี . ๒๒:๑๓–๑๔.
๑๕ ก ๒ นี . ๑๐:๑๖; ๒๘:๑๕;
๓ นี . ๑๖:๘.
คมพ. ยุคสุดท้าย, วันเวลา
สุดท้าย.
		ข เจคอบ ๖:๓.
		ค คพ. ๙๗:๒๒–๒๖.
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๑๖ เพราะสิ่งที่ ได้มาจากการปล้นสะดมก
จะถูก ชิง จากผู้ทรงอ�ำนาจ, หรือ เชลยที่
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ขจะได้รับการปลด
ปล่อยหรือ?
๑๗ แต่พระเจ้าตรัสดังนี ้: แม้เชลยกของ
ผู้ทรงอ�ำนาจก็จะทรงพาไป, และสิ่งที่ ได้
่ ่า
มาจากการปล้นสะดมซึง่ เป็ นของคนทีน
เกรงขามก็จะทรงปลดปล่อย; เพราะพระ
ผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธานุ ภาพขจะทรงปลด
ปล่อยคผูค้ นแห่งพันธสัญญาของพระองค์.
เพราะพระเจ้าตรัสดังนี ้: เราจะโต้แย้งกับ
เขาที่ โต้แย้งกับเจ้า—
๑๘ และเราจะเลีย้ งพวกเขาที่กดขี่เจ้า,
ด้วยเนื ้อ ของพวกเขาเอง; และพวกเขา
จะมึนเมาด้วยเลือดของตนเองดัง ด้วย
เหล้าองุน
่ หวาน; และเนื ้อหนั งทัง้ ปวงจะรู้
ว่าเราพระเจ้าคือพระผูช้ ว่ ยให้รอดของเจ้า
้ รงฤทธานุ และพระผู้ ไถ่กของเจ้า, พระผูท
ข
ภาพ ของยาโคบ.
บทที่ ๗
อิส ยาห์ พูด ประหนึ่ ง พระ เมส สิ ยาห์—
พระ เมส สิ ยาห์ จะ ตรัส ด้วย ลิน
้ ของ ผู้ มี
การ ศึก ษา— พระองค์ จะ ทรง หั น พระ
ปฤษฎางค์ ให้แก่ผู้ โบยตี—พระองค์จะไม่
ทรงถูกลบหลู่—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๕๐.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
๑๖ ก อสย. ๔๙:๒๔–๒๖.
		ข อส. ผูค้ นแห่งพันธ
สัญญาของพระเจ้า, ดัง
กล่าวไว้ ในข้อ ๑๗.
๑๗ ก ๑ นี . ๒๑:๒๕.
		ข คมพ. พระเยโฮวาห์.
		ค ๒ พกษ. ๑๗:๓๙.
๑๘ ก คมพ. พระผู้ ไถ่.

๒ นี ไฟ ๖:๑๖–๗:๔
แท้จริงแล้ว, เพราะพระเจ้าตรัสดังนี ้: เรา
หย่าจากเจ้า, หรือเราปฏิเสธเจ้าตลอดกาล
หรือ? เพราะพระเจ้า ตรัส ดังนี ้ : หนั งสือ
หย่าของแม่เจ้าอยูท
่ ี่ ไหน? เรายกเจ้าให้แก่
ใคร, หรือเราขายเจ้าให้เจ้าหนี ้คนใดของ
เราหรือ? แท้จริงแล้ว, เราขายเจ้าให้ผู้ ใด
เล่า? ดูเถิด, เพราะความชั่ว ช้า สามานย์
ของเจ้า เจ้าจึงขายตนเองก, และเพราะการ
ล่วงละเมิดของเจ้าจึงต้องหย่าจากแม่เจ้า.
๒ ดังนั ้น, เมื่อเรามา, ไม่มี ใครอยู่; เมื่อ
เราเรียกก, แท้จริงแล้ว, ไม่มี ใครตอบ. โอ้
้ จนไม่
เชือ้ สายแห่ง อิสราเอล, มือ เราสัน
สามารถ ไถ่ ได้, หรือ เรา ไม่มี พลัง ความ
สามารถ ที่ จะ ปลด ปล่ อ ย หรือ ? ดู เ ถิ ด ,
โดยการติ เตียนของเรา เราท�ำให้ ทะเลข
แห้ง, เราท�ำให้ แม่น�้ำคทัง้ หลายของพวก
เขาเป็ นแดนทุรกันดารและสัตว์น�้ำงของ
พวกเขาส่ง กลิ่น เพราะน� ้ำ แห้ง, และมัน
ตายเพราะขาดน� ้ำ.
๓ เราห่อ หุ้ม ฟ้ าสวรรค์ ด้วยความมืดก,
และเราท�ำผ้ากระสอบขเป็ นเครือ่ งนุ่ งห่ม
ของพวกเขา.
๔ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ประทานลิน
้ ก
ของผู้ มี การศึกษาให้ เรา, เพื่อ เราจะรู้ ว่า
จะพูด ค�ำ อย่างไรในวาระที่ เหมาะสมกับ
ท่าน, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล. เมื่อท่าน
เหน็ ดเหนื่ อยพระองค์ ทรงปลุก เช้า แล้ว

		ข ปฐก. ๔๙:๒๔;
อสย. ๖๐:๑๖.
๗ ๑ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๒ ก สภษ. ๑:๒๔–๒๕;
อสย. ๖๕:๑๒;
แอลมา ๕:๓๗.
		ข อพย. ๑๔:๒๑;

สดด. ๑๐๖:๙;
คพ. ๑๓๓:๖๘–๖๙.
		ค ยชว. ๓:๑๕–๑๖.
		ง อพย. ๗:๒๑.
๓ ก อพย. ๑๐:๒๑.
		ข วว. ๖:๑๒.
๔ ก ลูกา ๒:๔๖–๔๗.

๒ นี ไฟ ๗:๕–๘:๔
เช้า เล่า. พระองค์ ทรงท�ำให้ หู ข้าพเจ้า ไว
เพื่อจะได้ยินอย่างผู้รู้.
๕ พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง เปิ ด หูก
ของเรา, และเราไม่ ได้ ขัดขืน, ทัง้ ไม่ ได้
หันออกไป.
๖ เราหันหลัง ให้ แก่ ผู้ โบยตีก, และหัน
แก้มของเราให้คนที่ดึงเคราเราออก. เรา
หาได้ซ่อนหน้ าจากความอายและการถ่ม
น� ้ำลายรดไม่.
๗ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าจะทรง
ช่วยเรา, ฉะนั ้นเราจะไม่ถกู ลบหลู.่ ฉะนั ้น
เราจึง ตี สีหน้ า ของเราอย่างหินเหล็กไฟ,
และเรารู้ว่าเราจะไม่อาย.
๘ และพระเจ้าทรงอยู่ ใกล้, และพระองค์
ทรงรับรองเราว่าชอบธรรม. ใครเล่าจะโต้
แย้ง กับ เรา? ให้ เราทัง้ หลายยืน ด้วยกัน.
ใครเล่า เป็ นปฏิปักษ์ ของเรา? ให้ เขามา
ใกล้ เรา, และเราจะโบยตี เขาด้วยก�ำลัง
แห่งปากของเรา.
๙ เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรง
ช่วยเรา. และพวกเขาทัง้ หมดที่จะกล่าว
โทษเราก, ดูเถิด, พวกเขาทัง้ หมดจะแก่
เฒ่า เหมือน อาภรณ์ , และ แมลง กิน ผ้า
้ .
จะกินมันสิน
๑๐ ใครเล่า ในบรรดาพวกท่านที่ เกรง
กลัวพระเจ้า, ที่ เชื่อ ฟังเสียงกผู้รับ ใช้ ของ
พระองค์, ที่เดินอยู่ ในความมืดและไม่มี
ความสว่าง?
๑๑ ดูเถิดเจ้าทัง้ หมดทีก่ อ่ ไฟ, ทีล่ อ้ มรอบ
ตัวเจ้าด้วยประกายไฟ, ที่เดินอยู่ ในความ
๕ ก คพ. ๕๘:๑.
๖ ก มธ. ๒๗:๒๖;
๒ นี . ๙:๕.
๙ ก รม. ๘:๓๑.
๑๐ ก คพ. ๑:๓๘.
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สว่างของไฟกเจ้าและในประกายไฟซึ่งเจ้า
ก่อไว้. สิ่งนี ้เจ้าจะมี โดยมือเรา—เจ้าจะลง
นอนด้วยโทมนั ส.
บทที่ ๘
ใน วั น เวลา สุ ด ท้ า ย, พระเจ้ า จะ ทรง
ปลอบโยนไซอันและรวบรวมอิสราเอล—
ผู้ ได้ รับ การ ไถ่ จะ มา สู่ ไซ อัน ท่ามกลาง
ความปรีดี ยิ่ง—เปรียบเทียบอิส ยาห์ ๕๑
และ ๕๒:๑–๒. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
จงสดับ ฟังเรา, เจ้า ที่ ด�ำเนิ น ตามความ
ชอบธรรม. จงดู ศิลากซึ่ง เจ้า ถูก สกัด ออก
มา, และโพรงของหลุมซึง่ เจ้าถูกขุดขึน้ มา.
๒ จงดู อับ ราฮัม, บรรพบุรุษกของเจ้า,
และซาราห์ข, นางผู้ ให้ก�ำเนิ ดเจ้า; เพราะ
เราเรียกเขาผู้เดียว, และให้พรเขา.
๓ เพราะพระเจ้า จะทรงปลอบโยนไซ
อันก, พระองค์ จะทรงปลอบโยนที่ รกร้าง
ว่างเปล่าทัง้ หมดของนาง; และพระองค์
จะทรงท�ำให้ แดนทุรกันดารขของนางดัง
เอเดน, และทะเลทรายของนางเหมือน
อุทยานของพระเจ้า. ในที่ นั้น จะพบปี ติ
และ ความ ยินดี, การ น้ อม ขอบพระทัย
พระเจ้าและเสียงร้องเพลง.
๔ จง สดับ ฟัง เรา, ผู้คนของ เรา; และ
เงีย่ หูฟังเรา, โอ้ประชาชาติของเรา; เพราะ
กฎกข้อหนึ่ งจะออกไปจากเรา, และเราจะ

๑๑ ก วนฉ. ๑๗:๖.
๑ ก คมพ. ศิลา.
๒ ก ปฐก. ๑๗:๑–๘;
คพ. ๑๓๒:๔๙.
		ข ปฐก. ๒๔:๓๖.
๘

๓ ก คมพ. ไซอัน.
		ข อสย. ๓๕:๑–๒, ๖–๗.
๔ ก คบ. ค�ำสอน, หลักค�ำสอน.
อสย. ๒:๓.
คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
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ท�ำให้คำ� พิพากษาของเราเป็ นความสว่างข
แก่ผู้คน.
๕ ความชอบธรรมของเราอยู่ ใกล้; ความ
รอดกของ เรา ปรากฏ ออก มา, และ แขน
ของเราจะพิพากษาผู้คน. เกาะขทัง้ หลาย
จะรอคอยเรา, และพวกเขาจะไว้ วางใจ
แขนของเรา.
๖ จงแหงนดูฟ้าสวรรค์, และมองไปยัง
แผ่นดินโลกเบือ้ งล่าง; เพราะฟ้ าสวรรค์ก
จะหายไปขเหมือนควัน, และแผ่นดินโลก
จะเก่าลงคเหมือนอาภรณ์ ; และพวกเขาที่
อาศัยอยู่ ในนั ้นจะตายในลักษณะเดียวกัน
นั ้น. แต่ความรอดของเราจะยั่งยืนตลอด
กาล, และความชอบธรรมของเราจะไม่
้ .
สูญสิน
๗ จงสดับ ฟังเรา, เจ้า ผู้ รู้จัก ความชอบ
ธรรม, ผู้คนซึ่ง เราเขียนกฎของเราไว้ ใน
ใจ พวก เขา, เจ้า อย่า กลัว ค�ำ ต�ำหนิ ของ
มนุ ษย์ก, ทัง้ เจ้าอย่ากลัวค�ำด่าว่าของพวก
เขา.
้
๘ เพราะแมลงกินผ้าจะกินพวกเขาสิน
เหมือนอาภรณ์ , และหนอนจะกิน พวก
เขาเหมือนขนแกะ. แต่ ความชอบธรรม
ของ เรา จะ ยั่งยืน ตลอด กาล, และ ความ
รอดของเราจากรุ่นสู่รุ่น.
๙ จงตื่น เถิด, จงตื่น เถิด! จงรวบรวม
ก�ำลังกเข้า, โอ้ พาหุ ของ พระเจ้า; จง ตื่น
ดัง สมัย โบราณ. พระองค์ มิใช่ หรือ คือ ผู้
๔ข คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
๕ ก คมพ. ความรอด.
		ข ๒ นี . ๑๐:๒๐.
๖ ก ๒ ปต. ๓:๑๐.
		ข ฮีบรู ถูกท�ำให้
กระจัดกระจาย.
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ที่ ทรงห�ำ้ หั่นราหับ, และทรงท�ำให้ มังกร
นั ้นบาดเจ็บ?
๑๐ พระองค์ มิใช่ หรือ คือ ผู้ ท่ี ทรงท�ำให้
ทะเล, ผืนน� ้ำ แห่ง ห้วงลึก อัน ใหญ่ หลวง
แห้ง; ที่ ทรงท�ำให้ ห้วงลึก ของทะเลเป็ น
ทางก ให้คนที่ทรงไถ่ผ่านไป?
๑๑ ดังนั ้น, คนที่พระเจ้าทรงไถ่กจะกลับ
มา, และมาพร้อมกับการร้องเพลงขสู่ ไซอัน; และปี ติและความบริสุทธิ์อันเป็ นนิ จ
จะอยูบ่ นศีรษะของพวกเขา; และพวกเขา
จะได้รับความยินดีและปี ติ; โทมนั สและ
้ .
ความโศกเศร้าคจะหลบลี ้ ไปสิน
๑๒ เราคือ เขา; แท้จริง แล้ว, เราคือ เขา
ที่ ปลอบโยนเจ้าก. ดูเถิด, เจ้า เป็ นใคร, ที่
เจ้า จะเกรงกลัวขมนุ ษย์, ผู้ จะตาย, และ
กลัว บุตรของมนุ ษย์, ผู้ จะถูก ท�ำ เหมือน
กับต้นหญ้าคเล่า?
๑๓ และลืมกพระเจ้าพระผู้รงั สรรค์ของ
่ รงกางฟ้ าสวรรค์, และวางรากฐาน
เจ้า, ทีท
ของแผ่นดินโลก, และกลัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อ
วัน, เพราะความเกรีย้ วกราดของผู้กดขี่,
ประหนึ่ ง ว่า เขา พร้อม แล้ว ที่ จะ ท�ำลาย
หรือ? และความเกรีย้ วกราดของผู้ กดขี่
อยู่ที่ ไหนเล่า?
๑๔ ผูถ้ กู คุมขังไว้ตา่ งแดนจะเร่งรีบ, เพือ่
เขาจะได้รับการปลดปล่อย, และเพื่อเขา
จะไม่ ตายในหลุม, หรือ เพื่อ อาหารของ
เขาจะไม่ขาด.

สดด. ๑๐๒:๒๕–๒๗.
		ค ฮีบรู เน่ าเปื่ อยผุพงั .
๗ ก สดด. ๕๖:๔, ๑๑;
คพ. ๑๒๒:๙.
๙ ก คพ. ๑๑๓:๗–๘.
๑๐ ก อสย. ๓๕:๘.
๑๑ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).

		ข อสย. ๓๕:๑๐.
		ค วว. ๒๑:๔.
๑๒ ก คพ. ๑๓๓:๔๗;
๑๓๖:๒๒.
		ข ยรม. ๑:๘.
		ค อสย. ๔๐:๖–๘;
๑ ปต. ๑:๒๔.
๑๓ ก ยรม. ๒๓:๒๗.

๒ นี ไฟ ๘:๑๕–๒๕
๑๕ แต่เราคือพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เจ้า, ซึ่งคลื่นกของเราค�ำราม; พระเจ้าจอม
โยธาคือชื่อของเรา.
๑๖ และเราเอาค�ำ ของเราใส่ ไว้ ในปาก
เจ้า, และบัง เจ้า ไว้ ในร่ม เงาแห่ง มือ เรา,
เพื่ อ เรา จะ ได้ ปลู ก ฟ้ า สวรรค์ และ วาง
รากฐานของแผ่น ดินโลก, และกล่าวแก่
ไซอัน: ดูเถิด, เจ้าเป็ นผู้คนกของเรา.
่ เถิด, จงตืน
่ เถิด, จงยืนขึน้ , โอ้
๑๗ จงตืน
เยรูซาเล็ม, ซึ่ง ดื่ม ถ้วยกแห่ง ความเกรีย้ ว
กราดขของ พระองค์ แล้ว จาก พระหัตถ์
ของพระเจ้า—เจ้า ดื่ม ตะกอนที่ คัน
้ จาก
ถ้วยแห่งความหวาดหวั่น—
๑๘ และ ในบรรดา บุตร ทัง้ หมด ที่ นาง
คลอดออกมาไม่มี ใครน� ำนาง; ทัง้ ในบุตร
ทัง้ หมดที่นางเลีย้ งมา, ก็ไม่มี ใครจูงนาง.
๑๙ บุตรกสองคนนี ้จะมาหาเจ้า, ใครเล่า
จะเสียใจเพือ่ เจ้า—ความอ้างว้างและความ
พินาศของเจ้า, และความอดอยากและ
ดาบ—และโดยใครเล่าทีเ่ ราจะปลอบโยน
เจ้า?
๒๐ พวก บุ ต ร ของ เจ้ า เป็ น ลม ไป,
นอกจากสองคนนี ้; พวกเขานอนอยู่ที่หัว
ถนนทุกสาย; ดังวัวป่ าที่ติดบ่วง, พวกเขา
เต็มไปด้วยความเกรีย้ วกราดของพระเจ้า,
และการดุว่าของพระผู้เป็ นเจ้าของเจ้า.
๒๑ ฉะนั ้น บัดนี ้ จง ฟัง เรื่อง นี ้, เจ้า ซึ่ง
ทุกข์, และเมามายก, และมิใช่ ด้วยเหล้า
องุ่น:
๑๕ ก ๑ นี . ๔:๒.
๑๖ ก ๒ นี . ๓:๙; ๒๙:๑๔.
๑๗ ก อสย. ๒๙:๙;
ยรม. ๒๕:๑๕.
		ข ลูกา ๒๑:๒๔.
๑๙ ก วว. ๑๑:๓.
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๒๒ ดังนั ้นพระเจ้าของเจ้าตรัส, พระเจ้า
และพระผู้เป็ นเจ้าของเจ้าทรงวิงวอนแก้
ต่างก ให้ผู้คนของพระองค์; ดูเถิด, เราเอา
ถ้วยแห่งความหวาดหวัน
่ , ตะกอนในถ้วย
้
แห่งความเกรียวกราดของเราออกจากมือ
เจ้าแล้ว; เจ้าจะไม่ดื่มมันอีกต่อไป.
๒๓ แต่เราจะใส่มันก ไว้ ในมือของคนที่
ท�ำให้เจ้าทุกข์; คนที่กล่าวแก่จิตวิญญาณ
เจ้า ว่า: จงหมอบลง, เพื่อ เราจะเดินข้าม
ไป—และเจ้าวางตัวของเจ้าดังพืน้ ดินและ
ดังถนนให้พวกเขาที่ผ่านไป.
๒๔ จง ตื่นกเถิด, จง ตื่น เถิด, จง สวม
ก�ำลังขของเจ้า, โอ้ ไซอันค; จงสวมอาภรณ์
ที่ สวยงาม ของ เจ้า, โอ้ เยรูซาเล็ม, นคร
ศักดิ์สิทธิ์; เพราะนั บ แต่ นี้ ก็ จัก หาได้ มีง
ผู้ ไม่ เข้า สุหนั ต และผู้ ไม่ สะอาดมาสู่ เจ้า
อีกต่อไปเลย.
๒๕ จงสลัด ตัว เจ้า ออกจากภัส มธุ ลี; จง
้ ก, จงนั่ งลง, โอ้เยรูซาเล็ม; จงปลด
ลุกขึน
ปล่อยตนเองจากโซ่ ตรวนขที่ คอเจ้า, โอ้
ธิดาผู้เป็ นเชลยแห่งไซอัน.
บทที่ ๙
พระเจ้าจะทรงรวมชาวยิวไว้ ในผืนแผ่น
ดินแห่งค�ำสัญญาทัง้ หมดของพวกเขา—
การชดใช้ ไถ่มนุ ษย์จากการตก—ร่างกาย
ของคนตายจะออกมาจากหลุม ฝังศพ,
และวิญญาณของพวกเขาจากนรกและ

๒๑ ก ๒ นี . ๒๗:๔.
๒๒ ก ยรม. ๕๐:๓๔.
๒๓ ก ศคย. ๑๒:๙.
๒๔ ก อสย. ๕๒:๑–๒.
		ข คพ. ๑๑๓:๗–๘.
		ค คมพ. ไซอัน.

		ง โยเอล ๓:๑๗.
๒๕ ก อส. ลุกขึน้ จากภัสมธุ
ลีและนั่ งลงอย่างสง่า
ผ่าเผย, โดยได้รบั การไถ่
ในทีส่ ดุ .
		ข คพ. ๑๑๓:๙–๑๐.
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จากเมืองบรมสุขเกษม—พระองค์จะทรง
พิพากษาพวกเขา—การชดใช้ชว่ ยมนุ ษย์
ให้ รอด จาก ความ ตาย, นรก, มาร, และ
้ สุดไม่—คนชอบ
ความทรมานอันหาได้สิน
ธรรมจะได้รบั การช่วยให้รอดในอาณาจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้า—การลงโทษความผิด
บาปถูก ก�ำหนดไว้— พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอลทรงเป็ นองค์ทวารบาล. ประมาณ
๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
และ บั ด นี ้ , พี่ น้ อง ที่ รั ก ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้าอ่านเรือ่ งเหล่านี ้เพือ่ ท่านจะรูเ้ กีย่ ว
กับ พันธสัญญากของพระเจ้า ที่ พระองค์
ทรง ท� ำ ไว้ กั บ เชื ้อ สาย แห่ ง อิ ส ราเอล
ทัง้ หมด—
๒ ที่ พระองค์ รับสั่ง ไว้ กับ ชาว ยิว, โดย
ปากของศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ของ
พระองค์ , แม้ นั บ จาก กาล เริ่ ม ต้ น ลง
มา, จากรุ่น สู่ รุ่น, จนเวลานั ้น มาถึง เมื่อ
พระองค์ จะ ทรง น� ำ พวก เขา กลับ คืน สู่
ศาสนจักรกและคอกที่แท้ จริง ของพระผู้
เป็ นเจ้า; เมื่อ พระองค์ จะทรงรวมขพวก
เขากลับบ้านไปสู่ผืนแผ่นดินคแห่งมรดก
้ ใน
ของพวกเขา, และจะทรงสถาปนาขึน
ผืน แผ่น ดิน แห่ง ค�ำ สัญญาทัง้ หมดของ
พวกเขา.
๓ ดู เ ถิ ด , พี่ น้ อง ที่ รั ก ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้าพูดเรือ่ งเหล่านี ้กับท่านเพื่อท่าน

๒ นี ไฟ ๙:๑–๖
จะชื่นชมยินดี, และเงยหน้ ากของท่าน
ตลอดกาล, เพราะพรซึ่ง พระเจ้า พระผู้
เป็ นเจ้าจะประสาทให้ลูกหลานท่าน.
๔ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า, หลายคนในพวก
ท่าน, ค้นหามามาก, เพือ่ ให้รเู้ กีย่ วกับสิ่งที่
จะมาถึง; ดังนั ้นข้าพเจ้ารูว้ า่ ท่านรูว้ า่ เนื ้อ
หนั งของเราต้องเสื่อมสภาพและตายไป;
กระนั ้น ก็ตาม, ในร่างกายกของเราเราจะ
เห็นพระผู้เป็ นเจ้า.
๕ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่านรู้ ว่า
พระองค์จะทรงแสดงองค์ ในพระวรกาย
ต่อคนเหล่านั ้นที่เยรูซาเล็ม, ที่ซึ่งเราจาก
มา; เพราะสมควรที่ เรื่องนี ้ จะเป็ นไป ใน
บรรดาพวกเขา; เพราะพระผู้ สร้างกผู้ ยิ่ง
ใหญ่ ทรงเห็น ความจ�ำเป็ นที่ พระองค์ จะ
้ อยู่ กับ มนุ ษย์ ในเนื ้อ
ทรงยอมองค์ มาขึน
้ พระชนม์ เพื่อ มนุ ษย์ ทัง้
หนั ง, และ สิ น
ข
้ อยู่
ปวง , เพื่อ มนุ ษย์ ทัง้ ปวงจะได้ มาขึน
กับพระองค์.
๖ เพราะเนื่ องจากความตายมีแก่มนุ ษย์
ทัง้ ปวง, เพื่อให้แผนกซึ่งเต็มไปด้วยพระ
เมตตาของพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่เกิดสัมฤทธิผล, จึงจ�ำเป็ นต้องมีพลังแห่งการฟื ้ น
คืนชีวติ ข, และการฟื ้ นคืนชีวติ จ�ำเป็ นต้อง
มาสู่มนุ ษย์ โดยเหตุของการตกค; และการ
ตกมาโดยเหตุ ของการล่วงละเมิด; และ
เพราะมนุ ษย์ กลายเป็ นคนตกพวกเขา
จึงถูกตัดขาดงจากที่ประทับของพระเจ้า.

๑ ก คมพ. พันธสัญญาแห่งอับคมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
๒ นี . ๒๖:๒๔;
ราฮัม.
๓ ก ปจส. สดด. ๒๔:๗–๑๐.
๓ นี . ๒๗:๑๔–๑๕.
๒ ก ๒ นี . ๖:๑๑.
๔ ก โยบ ๑๙:๒๖;
๖ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
แอลมา ๑๑:๔๑–๔๕;
		ข คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
(การ).
๔๒:๒๓; ฮีล. ๑๔:๑๕;
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ข คมพ. อิสราเอล—การ
มอร. ๙:๑๓.
		ค คมพ. การตกของอาดัม
รวบรวมอิสราเอล.
๕ ก คมพ. สร้าง (การ).
และเอวา.
		ค ๒ นี . ๑๐:๗–๘.
		ข ยอห์น ๑๒:๓๒;
		ง ๒ นี . ๒:๕.
๙

๒ นี ไฟ ๙:๗–๑๒
๗ ดัง นั ้น, จ�ำเป็ นต้องมี การชดใช้กอัน
ไม่มีขอบเขตข—เว้นแต่จะเป็ นการชดใช้
อันไม่มีขอบเขตความเน่ าเปื่ อยนี ้จะสวม
ใส่ความไม่เน่ าเปื่ อยไม่ ได้. ด้วยเหตุนี้, การ
พิพากษาแรกคซึ่งมาสู่มนุ ษย์จ�ำเป็ นต้อง
้ สุดไม่ง.
คงอยู่ต่อไปเป็ นเวลาอันหาได้สิน
และหากเป็ นดัง นั ้น, เนื ้อ หนั ง นี ้ คงต้อง
นอนลงเพื่อ เน่ า เปื่ อยและสลายสู่ แผ่น
ดินแม่ของมัน, เพือ่ จะไม่ลกุ ขึน้ อีกต่อไป.
๘ โอ้พระปรีชาญาณกของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
พระเมตตาขและพระคุณคของพระองค์!
้
เพราะดูเถิด, หากเนื ้อ หนั งงจะไม่ ลุก ขึน
้
อีกต่อไปวิญญาณของเราย่อมต้องมาขึน
จ
อยู่ กับ เทพผู้ นั้น ซึ่ง ตก จากเบือ้ งหน้ าที่
ประทับของพระผู้เป็ นเจ้านิ รันดร์, และ
กลายเป็ นมารฉ, เพือ่ จะไม่ลกุ ขึน้ อีกต่อไป.
๙ และวิญญาณของเราต้องกลายเป็ น
เหมือนกับ เขา, และเรากลายเป็ นเหล่า
มาร, เหล่า เทพกของมาร, ซึ่ง จะถูกกันข
ไว้ จากที่ ประทับ ของพระผู้ เป็ นเจ้าของ
เรา, และจะคงอยู่กับบิดาแห่งความเท็จค,
ในความเศร้า หมอง, เหมือนกับ ตัว เขา;
แท้จริงแล้ว, ส�ำหรับสัตภาวะนั ้นผู้หลอก
ลวงงบิดามารดาแรกของเรา, ผู้แปลงกายจ
เกือบเหมือนเทพแห่ง ความสว่างฉ, และ
๗ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข แอลมา ๓๔:๑๐.
		ค โมไซยาห์ ๑๖:๔–๕;
แอลมา ๔๒:๖, ๙, ๑๔.
		ง โมไซยาห์ ๑๕:๑๙.
๘ ก โยบ ๑๒:๑๓;
อับรา. ๓:๒๑.
คมพ. ปัญญา.
		ข คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
		ค คมพ. พระคุณ.
		ง คพ. ๙๓:๓๓–๓๔.
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ยั่วยุให้ลูกหลานมนุ ษย์ท�ำการมั่วสุมลับช
แห่ง ฆาตกรรม และ งาน ลับ แห่ง ความ
มืดทัง้ ปวง.
๑๐ โอ้ พระคุณ ความดี ของพระผู้ เป็ น
เจ้าของ เรา ไร้ ขอบเขต เพียง ใด, ผู้ทรง
เตรียมทางเพื่อ การหนี ของเราจากเงือ้ ม
มือของอสูรร้ายผูน
้ ี ้; แท้จริงแล้ว, อสูรนั ้น,
ก
ความตาย และนรกข, ซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่า
ความตายของร่างกาย, และความตายของ
วิญญาณด้วย.
๑๑ และเพราะทางแห่งการปลดปล่อยก
ของพระผู้เป็ นเจ้าของเรา, พระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล, ความตายขนี ้, ซึ่งข้าพเจ้า
พูด ไว้, ซึ่ง เป็ น ฝ่ าย โลก, จะ ปล่อย คน
้ มา; ซึ่ง ความตายนั ้น คือ
ตายของมันขึน
หลุมศพ.
๑๒ และความตายกนี ้ ซึ่งข้าพเจ้าพูดไว้,
ซึ่งเป็ นความตายทางวิญญาณ, จะปล่อย
้ มา; ซึ่งความตายทาง
คนตายของมันขึน
ข
วิญญาณคือนรก ; ดังนั ้น, ความตายและ
นรกต้องปล่อยคนตายของมันขึน้ มา, และ
นรกต้องปล่อยวิญญาณทีถ่ กู คุมขังของมัน
้ มา, และหลุมศพต้องปล่อยร่างกายที่
ขึน
้ มา, และพระผู้เป็ น
ถูกคุมขังของมันขึน
เจ้าจะทรงน� ำร่างกายกับวิญญาณมนุ ษย์ค

		จ อสย. ๑๔:๑๒; ๒ นี . ๒:
๑๗–๑๘; โมเสส ๔:๓–๔;
อับรา. ๓:๒๗–๒๘.
		ฉ คมพ. มาร.
๙ ก เจคอบ ๓:๑๑;
แอลมา ๕:๒๕, ๓๙.
		ข วว. ๑๒:๗–๙.
		ค คมพ. กล่าวค�ำเท็จ (การ).
		ง ปฐก. ๓:๑–๑๓; โมไซยาห์
๑๖:๓; โมเสส ๔:๕–๑๙.
		จ ๒ คร. ๑๑:๑๔;
แอลมา ๓๐:๕๓.

		ฉ คพ. ๑๒๙:๘.
		ช คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๑๐ ก โมไซยาห์ ๑๖:๗–๘;
แอลมา ๔๒:๖–๑๕.
		ข คมพ. นรก.
๑๑ ก คมพ. พระผูป้ ลดปล่อย.
		ข คมพ. ความตาย, ทาง
ร่างกาย.
๑๒ ก คมพ. ความตาย, ทาง
วิญญาณ.
		ข คพ. ๗๖:๘๑–๘๕.
		ค คมพ. วิญญาณ.
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กลับคืนง ให้กันและกัน; และสิ่งนี ้เป็ นไป
โดยพลัง แห่ง การฟื ้ น คืน พระชนม์ ของ
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๑๓ โอ้แผนกของพระผู้เป็ นเจ้าของเรา
ส�ำคัญ ยิ่ง เพียง ใด! เพราะ อีก ทาง หนึ่ ง,
เมืองบรมสุข เกษมขของพระผู้ เป็ นเจ้า
ต้อง ปล่อย วิญญาณ ของ คน ชอบ ธรรม
้ มา, และหลุม ศพปล่อยร่างกายของ
ขึน
้ มา; และพระองค์ ทรง
คนชอบธรรมขึน
น� ำ วิญญาณและร่างกายกลับ คืนค ให้ ตัว
ของมัน อีก, และมนุ ษย์ ทัง้ ปวงกลับ ไม่
เน่ าเปื่ อย, และเป็ นอมตะง, และพวกเขา
เป็ นจิตวิญญาณทีม่ ชี วี ติ , โดยมีความรูจ้ อัน
สมบูรณ์ ฉเหมือนกับเราในเนื ้อหนั ง, เว้น
แต่ว่าความรู้ของเราจะสมบูรณ์ .
๑๔ ดังนั ้น, เราจะมีความรูก้ อันสมบูรณ์
เกี่ยวกับ ความผิดขทัง้ หมดของเรา, และ
ความ ไม่ สะอาด ของ เรา, และ ความ
เปลือยเปล่าคของเรา; และคนชอบธรรม
จะ มี ความ รู้ อัน สมบูรณ์ เกี่ยว กับ ความ
เกษมศานต์ของพวกเขา, และความชอบ
ธรรมงของพวกเขา, โดยที่ห่อหุ้มจ ไว้ด้วย
ความพิศุทธิ์ฉ, แท้จริง แล้ว, แม้ ด้วยเสือ้
คลุมแห่งความชอบธรรมช.
้ คือเมื่อ
๑๕ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
๑๒ ง คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
๑๓ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ข คพ. ๑๓๘:๑๔–๑๙.
คมพ. เมืองบรมสุขเกษม.
		ค แอลมา ๑๑:๔๓.
		ง คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
		จ คพ. ๑๓๐:๑๘–๑๙.
		ฉ คมพ. ดีพร้อม, บริบรู ณ์ ,
สมบูรณ์ .
๑๔ ก โมไซยาห์ ๓:๒๕;
แอลมา ๕:๑๘.

๒ นี ไฟ ๙:๑๓–๑๗
คนทัง้ ปวงจะผ่านจากความตายครัง้ แรก
นี ้ สู่ ชีวิต, ถึง ขนาดที่ พวกเขากลายเป็ น
อมตะ, พวก เขา ย่อม ต้อง ปรากฏ ตัว ต่อ
หน้ าบัลลังก์พิพากษากของพระผู้บริสุทธิ์
แห่ง อิสราเอล; และ แล้ว การ พิพากษาข
ย่อมมาถึง, และจากนั ้นพวกเขาต้องถูก
พิพากษาตามการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๖ และโดยแน่ แท้, ดัง ที่ พระเจ้า ทรง
พระชนม์ อยู่, เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้ารับสั่งมันไว้, และมันเป็ นพระวจนะก
้ ข
นิ รัน ดร์ ของ พระองค์, ซึ่ง จะ สู ญ สิ น
ไป ไม่ ได้, คือ พวกเขาที่ ชอบธรรมจะยัง
ชอบธรรมอยู่, และพวกเขาที่สกปรกคจะ
ยังสกปรกงอยู่; ดังนั ้น, พวกเขาที่สกปรก
คือ มารจและเทพของเขา; และพวกเขา
จะออกไปสู่ ไฟอัน เป็ นนิ จฉ, ซึ่ง เตรียมไว้
ส�ำหรับ พวกเขา; และความทรมานของ
พวกเขาเป็ นดังทะเลเพลิงชและก�ำมะถัน,
ซึ่งเปลวเพลิงนั ้นลุกโชนตลอดกาลและ
ตลอดไปและไม่มีที่สุด.
๑๗ โอ้ความยิ่งใหญ่และความยุติธรรมก
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา! เพราะพระองค์
ทรงด�ำเนิ น ตามพระวจนะของพระองค์
ทัง้ หมด, และ พระ วจนะ ของ พระองค์

		ข คมพ. ความผิด.
		ค มอร. ๙:๕.
		ง คมพ. ชอบธรรม (ความ).
		จ สภษ. ๓๑:๒๕.
		ฉ คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
		ช คพ. ๑๐๙:๗๖.
๑๕ ก คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ข สดด. ๑๙:๙; ๒ นี . ๓๐:๙.
๑๖ ก ๑ พกษ. ๘:๕๖;
คพ. ๑:๓๘; โมเสส ๑:๔.

		ข คพ. ๕๖:๑๑.
		ค คมพ. สกปรก (ความ).
		ง ๑ นี . ๑๕:๓๓–๓๕;
แอลมา ๗:๒๑;
มอร. ๙:๑๔;
คพ. ๘๘:๓๕.
		จ คมพ. มาร.
		ฉ โมไซยาห์ ๒๗:๒๘.
		ช วว. ๒๑:๘;
๒ นี . ๒๘:๒๓;
คพ. ๖๓:๑๗.
๑๗ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).

๒ นี ไฟ ๙:๑๘–๒๕
ออกไปจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ แล้ว,
และพระองค์ต้องทรงปฏิบัติตามกฎของ
พระองค์.
๑๘ แต่, ดูเถิด, คนชอบธรรม, วิสท
ุ ธิชนก
ของพระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอล, พวกเขา
ที่เชื่อแล้วในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล,
พวกเขาทีอ่ ดทนต่อกางเขนขทัง้ หลายของ
โลกมาแล้ว, และเกลียดชังความน่ าอับอาย
ของมัน, พวกเขาจะสืบทอดคอาณาจักรง
ของพระผู้เป็ นเจ้าเป็ นมรดก, ซึ่งเตรียม
ไว้ส�ำหรับพวกเขานั บแต่การวางรากฐาน
ของโลกจ, และปี ติ ของพวกเขาจะเปี่ ยม
อยู่ตลอดกาลฉ.
๑๙ โอ้ความไร้ขอบเขตแห่งพระเมตตา
ของพระผู้เป็ นเจ้าแห่งเรา, พระผู้บริสุทธิ์
แห่ง อิสราเอล! เพราะพระองค์ ทรงปลด
ปล่อยกวิสุทธิชนของพระองค์จากมารอสูร
ร้ายขผูน
้ ั ้น, และความตาย, และนรกค, และ
ทะเลเพลิงและก�ำมะถันแห่งนั ้น, ซึง่ เป็ น
้ สุดไม่
ความทรมานอันหาได้สิน
ก
๒๐ โอ้ ความ บริสุทธิ์ ของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า แห่ง เรา ไร้ ขอบเขต เพียง ใด! เพราะ
พระองค์ทรงรูท
้ ุกเรือ่ งข, และหาได้มีเรือ่ ง
ใดที่พระองค์มิทรงรู้.
๒๑ และพระองค์ เสด็จ มาในโลกเพื่อ
พระองค์ จะ ทรง ช่วย มนุ ษย์ ทัง้ ปวง ให้
๑๘ ก คมพ. วิสท
ุ ธิชน.
		ข ลูกา ๑๔:๒๗.
		ค คพ. ๔๕:๕๘; ๘๔:๓๘.
		ง คมพ. สูงส่ง (ความ).
		จ แอลมา ๑๓:๓.
		ฉ คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
๑๙ ก คพ. ๑๐๘:๘.
		ข ๑ นี . ๑๕:๓๕.
		ค คมพ. นรก.
๒๐ ก คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
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รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของ
พระองค์; เพราะ ดูเ ถิ ด , พระองค์ ทรง
ทนรับ ความเจ็บ ปวดของมนุ ษย์ ทัง้ ปวง,
แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลก
ที่มีชีวิตทุกคน, ทัง้ ชาย, หญิง, และเด็ก,
ที่เป็ นของครอบครัวอาดัมค.
๒๒ และพระองค์ ทรงทนรับ สิ่ง นี ้ เพื่อ
การฟื ้ น คืน ชีวิต จะมี แก่ มนุ ษย์ ทัง้ ปวง,
เพื่อ คนทัง้ ปวง จะ ได้ ยืน อยู่ เบือ้ ง พระ
พักตร์ พระองค์ ในวัน พิพากษา และ วัน
อันส�ำคัญยิ่ง.
๒๓ และพระองค์ทรงบัญชาคนทัง้ ปวง
ว่าพวกเขาต้องกลับใจก, และรับบัพติศมาข
ในพระนามของพระองค์, โดยมีศรัทธาอัน
สมบูรณ์ ในพระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอล, มิ
ฉะนั ้นพวกเขาจะไม่ สามารถรับ การช่วย
ให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๔ และหากพวกเขาจะไม่กลับใจและ
เชื่อ ในพระนามกของ พระองค์, และ รับ
บัพติศมาในพระนามของพระองค์, และ
อดทนจนกว่าชีวติ จะหาไม่ขแล้ว, พวกเขา
ต้องอัปมงคลค; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้า, พระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอล, รับสั่งไว้.
๒๕ ดัง นั ้น, พระองค์ ประทานกฎก ให้;
และที่ ใดไม่มกี ฎให้ ไว้ขย่อมไม่มี โทษ; และ
ที่ ใดไม่มี โทษย่อมไม่มกี ารกล่าวโทษ; และ

ศักดิส์ ิทธิ์ (ความ).
		ข แอลมา ๒๖:๓๕;
คพ. ๓๘:๒.
๒๑ ก คมพ. ความรอด.
		ข คพ. ๑๘:๑๑; ๑๙:๑๘.
		ค คมพ. อาดัม.
๒๓ ก คมพ. กลับใจ (การ).
		ข คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
๒๔ ก คมพ. พระเยซู

คริสต์—การรับพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ ไว้กบั
เรา.
		ข คมพ. อดทน (ความ).
		ค คมพ. อัปมงคล (ความ).
๒๕ ก ยากอบ ๔:๑๗. คมพ. กฎ.
		ข รม. ๔:๑๕; ๒ นี . ๒:๑๓;
แอลมา ๔๒:๑๒–๒๔.
คมพ. รับผิดชอบได้ (ที)่ ,
รูจ้ กั ผิดชอบ.
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ที่ ใดไม่มี การกล่าวโทษพระเมตตาของ
พระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอลย่อมมีสิทธิก์ บั
พวกเขา, เนื่ องจากการชดใช้; เพราะพวก
เขาได้รับการปลดปล่อยโดยเดชานุ ภาพ
ของพระองค์.
๒๖ เพราะการชดใช้กสนองข้อเรียกร้อง
แห่งความยุติธรรมขของพระองค์ที่ทรงมี
ต่อ คนทัง้ หลายทัง้ ปวงผู้ ไม่มีคกฎให้ ไว้ง
แก่ พวกเขา, จนพวกเขาได้ รับ การปลด
ปล่อยให้พ้นจากอสูรร้ายผู้นั้น, ความตาย
และนรก, และมาร, และทะเลเพลิงและ
ก�ำมะถัน, ซึ่ง เป็ นความทรมานอันหาได้
้ สุดไม่; และพระเจ้าจะทรงน� ำพวกเขา
สิน
กลับ คืน มายัง พระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ ประทาน
ลมหายใจจ ให้ พวกเขา, ซึ่ง ทรงเป็ นพระ
ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๒๗ แต่วบิ ตั แิ ก่เขาทีม่ กี ฎก ให้ ไว้, แท้จริง
แล้ว, ที่ มี พระ บัญญัติทัง้ หมด ของ พระ
ผู้เป็ นเจ้า, เหมือนกันกับเรา, และที่ล่วง
ละเมิด พระบัญญัติ เหล่า นั ้น, และที่ ใช้
วัน แห่ง การ ทดลอง ของ เขา ไป โดย สูญ
เปล่า, เพราะสภาพของเขาน่ าพรั่นพรึง!
๒๘ โอ้แผนกการอันแยบยลของมารร้าย
นั ้น! โอ้ ความถือดีข, และความอ่อนแอ,
และความโง่ของมนุ ษย์! เมือ่ พวกเขาเป็ น

๒ นี ไฟ ๙:๒๖–๓๓
ผู้ คงแก่ เรียนคพวกเขาคิด ว่า ตนฉลาดง,
และพวกเขาไม่ สดับ ฟังค�ำ แนะน� ำจของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, เพราะ พวก เขา เมิน ค�ำ
แนะน� ำเหล่านั ้น, โดยคิดว่าพวกเขารูด้ ว้ ย
ตนเอง, ดัง นั ้น, ปัญญาของพวกเขาคือ
ความโง่และมันหาเป็ นประโยชน์ แก่พวก
เขาไม่. และพวกเขาจะพินาศ.
๒๙ แต่การเป็ นผู้คงแก่เรียนย่อมดีหาก
พวกเขาสดับ ฟังกค�ำ แนะน� ำขของพระผู้
เป็ นเจ้า.
๓๐ แต่วบิ ตั แิ ก่คนร�ำ่ รวยก, ซึง่ ร�ำ่ รวยด้วย
สิ่งต่างๆ ของโลก. เพราะด้วยเหตุท่ีพวก
เขาร�่ำรวยพวกเขาจึง เกลียดชัง คนจนข,
และพวกเขาข่มเหงคนอ่อนโยน, และใจ
พวกเขาอยู่กับทรัพย์สมบัติของพวกเขา;
ดังนั ้น, ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจึงเป็ น
เทพเจ้าของพวกเขา. และดูเถิด, ทรัพย์
สมบัตขิ องพวกเขาจะถูกท�ำลายพร้อมกับ
พวกเขาด้วย.
๓๑ และวิบัติ แก่ คนหู หนวกที่ ไม่ ยอม
ฟังก; เพราะพวกเขาจะพินาศ.
๓๒ และวิบตั แิ ก่คนมืดบอดที่ ไม่ยอมดู;
เพราะพวกเขาจะพินาศด้วย.
๓๓ วิบัติ แก่ คนมี ใจที่ มิ ได้ เข้า สุหนั ต,

๒๖ ก ๒ นี . ๒:๑๐;
(ความ), เปล่าประโยชน์ ,
แอลมา ๓๔:๑๕–๑๖.
อย่างไม่สมควร.
คมพ. ชดใช้ (การ).
		ค ลูกา ๑๖:๑๕;
		ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๒ นี . ๒๖:๒๐;
		ค โมไซยาห์ ๓:๑๑.
๒๘:๔, ๑๕.
		ง โมไซยาห์ ๑๕:๒๔;
		ง สภษ. ๑๔:๖;
คพ. ๑๓๗:๗.
ยรม. ๘:๘–๙; รม. ๑:๒๒.
		จ ปฐก. ๒:๗; คพ. ๙๓:๓๓;
คมพ. จองหอง (ความ),
อับรา. ๕:๗.
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
๒๗ ก ลูกา ๑๒:๔๗–๔๘.
(ความ); ปัญญา.
๒๘ ก แอลมา ๒๘:๑๓.
		จ แอลมา ๓๗:๑๒.
		ข คมพ. ถือดี (ความ), ถือตัว
คมพ. ค�ำแนะน� ำ, ค�ำ

ปรึกษา (นาม).
๒๙ ก ๒ นี . ๒๘:๒๖.
		ข เจคอบ ๔:๑๐.
๓๐ ก ลูกา ๑๒:๓๔;
๑ ทธ. ๖:๑๐; คพ. ๕๖:๑๖.
		ข คมพ. คนจน, คนยากจน,
จน, ยากจน.
๓๑ ก อสค. ๓๓:๓๐–๓๓;
มธ. ๑๑:๑๕;
โมไซยาห์ ๒๖:๒๘;
คพ. ๑:๒, ๑๑, ๑๔;
โมเสส ๖:๒๗.

๒ นี ไฟ ๙:๓๔–๔๒
เพราะความรูเ้ รือ่ งความชัว่ ช้าสามานย์ของ
พวกเขาจะลงทัณฑ์พวกเขาในวันสุดท้าย.
๓๔ วิบตั แิ ก่คนกล่าวค�ำเท็จก, เพราะเขา
จะถูกโยนลงนรกข.
๓๕ วิบัติ แก่ ฆาตกรซึ่ง ฆ่ากด้วยเจตนา,
เพราะเขาจะตายข.
๓๖ วิ บั ติ แก่ คน ที่ กระท� ำ การ ผิ ด
ประเวณี ก, เพราะพวกเขาจะถูก โยนลง
นรก.
๓๗ แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนเหล่า นั ้น
ที่ นมัสการ รูป เคารพก, เพราะ จอม มาร
แห่งเหล่ามารทัง้ ปวงเบิกบานในพวกเขา.
๓๘ และ, ท้ายที่สุด, วิบัติแก่คนทัง้ ปวง
ที่ตายในบาปของตน; เพราะพวกเขาจะ
กลับไปหาพระผู้เป็ นเจ้าก, และเห็นพระ
พักตร์พระองค์, และคงอยู่ ในบาปของตน.
๓๙ โอ้, พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า, จงจ�ำ
ความน่ า พรั่นพรึง ในการล่วงละเมิด ต่อ
พระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ บริสุทธิ์, และความน่ า
พรั่น พรึง ของการยอมแพ้ ต่อ การชักจูง
ของ คน เล่ห์เหลี่ยม จัดกผู้ นั ้ น. จง จ�ำ ไว้
ว่า, การมี จิต ฝักใฝ่ ในเนื ้อ หนั งขคือ ความ
ตายค, และการมี จิต ฝักใฝ่ ฝ่ ายวิญญาณ
คือนิ รันดรงแห่งชีวิตจ.
๓๔ ก สภษ. ๑๙:๙.
คมพ. ซือ่ สัตย์ (ความ);
กล่าวค�ำเท็จ (การ).
		ข คมพ. นรก.
๓๕ ก อพย. ๒๐:๑๓;
โมไซยาห์ ๑๓:๒๑.
		ข คมพ. โทษประหารชีวติ .
๓๖ ก ๓ นี . ๑๒:๒๗–๒๙.
คมพ. บริสท
ุ ธิท์ างเพศ
(ความ).
๓๗ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).
๓๘ ก แอลมา ๔๐:๑๑, ๑๓.
๓๙ ก ๒ นี . ๒๘:๒๐–๒๒; ๓๒:๘;
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๔๐ โอ้, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, จง
เงี่ยหู ฟังค�ำ ข้าพเจ้า. จงจ�ำ ความยิ่ง ใหญ่
ของ พระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล. อย่า
กล่าวว่า ข้าพเจ้า พูด เรื่องยุ่ง ยากใส่ ท่าน;
เพราะหากท่านกล่าวเช่นนั ้น, ท่านจะสบ
ประมาทความจริงก; เพราะข้าพเจ้าพูดค�ำ
ของพระผู้รงั สรรค์ของท่าน. ข้าพเจ้ารูว้ า่
ค�ำแห่งความจริงเป็ นเรือ่ งยุ่งยากขส�ำหรับ
ความไม่สะอาดทัง้ ปวง; แต่คนชอบธรรม
หากลัว ค�ำ แห่ง ความจริง ไม่, เพราะพวก
เขารักความจริงและไม่หวั่นไหว.
๔๑ โอ้ เมื่อ เป็ น ดังนี ้, พี่ น้ อง ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, จงมาหาพระเจ้าก, พระผูบ้ ริสุทธิ.์
จง จ�ำ ไว้ ว่า วิถี ของ พระองค์ ชอบ ธรรม.
ดูเถิด, ทางขส�ำหรับมนุ ษย์แคบค, แต่วาง
อยู่ ในวิถี ทางตรงต่อ หน้ า เขา, และองค์
ทวารบาลงคือพระผูบ้ ริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอล;
และ พระองค์ ไม่ ทรง จ้าง ผู้รับ ใช้ ที่ นั่ น;
และ ไม่มี ทาง อื่น ใด นอกจาก ทาง ประตู
นั ้ น; เพราะ พระองค์ ทรง ถูก หลอก ลวง
ไม่ ได้, เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า คือ
พระนามของพระองค์.
๔๒ และผู้ ใดเคาะ, ผู้ นั้น พระองค์ จะ
ทรงเปิ ดให้เขา; และผูม้ ปัี ญญาก, และผูค้ ง

โมไซยาห์ ๒:๓๒; ๔:๑๔;
แอลมา ๓๐:๕๓.
		ข รม. ๘:๖.
คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.
		ค คมพ. ความตาย, ทาง
วิญญาณ.
		ง คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
		จ สภษ. ๑๑:๑๙.
๔๐ ก คมพ. ความจริง.
		ข ๑ นี . ๑๖:๒;
๒ นี . ๒๘:๒๘; ๓๓:๕.
๔๑ ก ๑ นี . ๖:๔;
เจคอบ ๑:๗;

ออมไน ๑:๒๖;
โมโร. ๑๐:๓๐–๓๒.
		ข ๒ นี . ๓๑:๑๗–๒๑;
แอลมา ๓๗:๔๖;
คพ. ๑๓๒:๒๒, ๒๕.
		ค ลูกา ๑๓:๒๔;
๒ นี . ๓๓:๙;
ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.
		ง ๒ นี . ๓๑:๙, ๑๗–๑๘;
๓ นี . ๑๔:๑๓–๑๔;
คพ. ๔๓:๗; ๑๓๗:๒.
๔๒ ก มธ. ๑๑:๒๕.
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แก่เรียน, และคนร�ำ่ รวย, ซึ่งผยองขเพราะ
ความรูข้ องตน, และปัญญาของตน, และ
ความมั่งคั่ง ของตน—แท้จริง แล้ว, พวก
เขาคือ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเกลียดชัง; และ
เว้นแต่พวกเขาจะทิง้ สิ่งเหล่านี ้ ไป, และ
พิจารณา ตน เป็ น คนโง่คต่อ พระ พักตร์
พระผู้ เป็ นเจ้า, และลงมาสู่ ห้วงลึก แห่ง
ความถ่อมตนง, พระองค์ จะไม่ ทรงเปิ ด
ให้พวกเขา.
๔๓ แต่เรือ่ งของผูม้ ปัี ญญาและวิญญูชน
จะ ถูก ปิ ดบังกจาก พวก เขา ตลอด กาล—
แท้จริง แล้ว, ความ สุข นั ้ น ซึ่ง เตรียม ไว้
ให้วิสุทธิชน.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, จงจ�ำค�ำ
๔๔ โอ้, พีน
ข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าถอดอาภรณ์ ของ
ข้าพเจ้า, และข้าพเจ้า สะบัด มันต่อ หน้ า
ท่าน; ข้าพเจ้า สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็ น
เจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าให้พระองค์
ทรงมองดูข้าพเจ้าด้วยพระเนตรอันถ้วน
ถี่ก; ดัง นั ้น, ท่านจะรู้ ในวัน สุดท้าย, เมื่อ
คนทัง้ ปวงจะถูกพิพากษาเพราะงานของ
พวกเขา, ว่าพระผู้เป็ นเจ้าแห่งอิสราเอล
ได้ ทรงประจักษ์ ว่า ข้าพเจ้า สะบัด ความ
ชั่ว ช้า สามานย์ ของท่านจากจิต วิญญาณ
ข้าพเจ้าขแล้ว, และว่าข้าพเจ้ายืนอยู่ด้วย
ความเจิดจ้าต่อพระพักตร์พระองค์, และ
ปราศจากโลหิตของท่านค.
๔๕ โอ้, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จงหัน
๔๒ข คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
		ค ๑ คร. ๓:๑๘–๒๑.
		ง คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).

๒ นี ไฟ ๙:๔๓–๔๗
หลัง ให้ บาปของท่าน; จงสะบัด โซ่กของ
เขา ที่ อยาก มัด ท่านให้ แน่ น; จง มา เฝ้ า
พระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ทรงเป็ นศิลาขแห่ง ความ
รอดของท่าน.
๔๖ จงเตรียมจิตวิญญาณท่านไว้ส�ำหรับ
วัน อัน รุ่งโรจน์ นั ้น เมื่อ พระองค์ จะ ทรง
มอบความยุติธรรมก ให้แก่คนชอบธรรม,
แม้วน
ั แห่งการพิพากษาข, เพื่อท่านจะไม่
ระย่อด้วยความกลัวอันน่ าพรัน
่ พรึง; เพื่อ
ค
ท่านจะไม่จดจ�ำความผิด อันน่ าพรัน
่ พรึง
ของ ท่านในความ สมบูรณ์ , และ ถูก บีบ
คัน
้ ให้ร้องว่า: บริสุทธิ์, การพิพากษาของ
พระองค์บริสท
ุ ธิ,์ ข้าแต่พระเจ้าพระผูเ้ ป็ น
เจ้า ผู้ทรงฤทธานุ ภาพง—แต่ ข้า พระองค์
รู้ ความผิด ของข้า พระองค์; ข้า พระองค์
ล่วง ละเมิด กฎ ของ พระองค์, และ การ
ล่วงละเมิด ของข้า พระองค์ เป็ นของข้า
พระองค์; และมารได้รบั ข้าพระองค์แล้ว,
จนข้า พระองค์ เป็ นเหยื่อ ของความเศร้า
หมองอันน่ าพรั่นพรึงของเขา.
๔๗ แต่ ดู เ ถิ ด , พี่ น้ อง ของ ข้ า พเจ้ า ,
สมควร หรือ ที่ ข้าพเจ้า จะ ปลุก ให้ ท่าน
้ สู่ ความเป็ นจริง อัน น่ า พรั่น พรึง
ตื่น ขึน
ของเรื่องเหล่า นี ้? ข้าพเจ้า จะทรมานจิต
วิญญาณท่านหรือหากจิตใจท่านพิศุทธิ์?
ข้าพเจ้าจะตรงไปตรงมากับท่านตามความ
ตรงไปตรงมาของความจริงหรือหากท่าน
พ้นจากบาปแล้ว?

๔๓ ก ๑ คร. ๒:๙–๑๖.
๔๔ ก เจคอบ ๒:๑๐.
		ข เจคอบ ๑:๑๙.
		ค เจคอบ ๒:๒;
โมไซยาห์ ๒:๒๘.
๔๕ ก ๒ นี . ๒๘:๒๒;
แอลมา ๓๖:๑๘.

		ข คมพ. ศิลา.
๔๖ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ค โมไซยาห์ ๓:๒๕.
		ง ๑ นี . ๑:๑๔;
โมเสส ๒:๑.

๒ นี ไฟ ๙:๔๘–๑๐:๑
๔๘ ดูเถิด, หากท่านบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะ
พูดกับท่านถึงความบริสุทธิ;์ แต่เนื่ องจาก
ท่านไม่บริสุทธิ์, และท่านนั บถือข้าพเจ้า
เป็ นผูส้ อน, จึงจ�ำเป็ นทีข่ า้ พเจ้าต้องสอนก
ท่านเรื่องผลของบาปข.
๔๙ ดูเถิด, จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ชิงชัง
บาป, และใจข้าพเจ้าเบิกบานในความชอบ
ธรรม; และข้าพเจ้าจะสรรเสริญกพระนาม
อันบริสท
ุ ธิข์ องพระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า.
๕๐ มาเถิด, พี่ น้องข้าพเจ้า, ทุก คนที่
กระหาย, ท่านจงมาสู่ ผืนน� ้ำก; และเขาผู้
นั ้นที่ ไม่มีเงินตรา, จงมาซือ้ และกินเถิด;
แท้จริง แล้ว, จงมาซือ้ เหล้า องุ่น และนม
โดยไม่เสียเงินตราขและไม่คิดราคา.
๕๑ ดัง นั ้ น, อย่า ใช้ เงิน ตรา เพื่อ สิ่ง ที่
ไม่มี ค่า, หรือ ใช้ แรงงานกของ ท่าน เพื่อ
สิ่ง ที่ ท�ำความพอใจให้ ไม่ ได้. จงสดับ ฟัง
ข้าพเจ้า อย่าง ขยัน หมั่น เพียร, และ จ�ำ
ค�ำที่ข้าพเจ้าพูดไว้; และจงมาเฝ้ าพระผู้
บริสุทธิแ์ ห่งอิสราเอล, และดืม่ ด�ำ่ ขสิ่งที่ ไม่
เสื่อมถอย, ทัง้ เน่ าเปื่ อยไม่ ได้, และจงให้
จิตวิญญาณท่านเบิกบานในความอิม่ เอม.
๕๒ ดูเถิด, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จง
จ�ำพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้าของท่าน;
จงสวดอ้อนวอนพระองค์ตลอดเวลากลาง
วัน, และน้ อมขอบพระทัยกแด่พระนามอัน
บริสุทธิ์ของพระองค์เวลากลางคืน. จงให้
ใจท่านเบิกบานเถิด.
๕๓ และดูเถิดพันธสัญญากของพระเจ้า
๔๘ ก แอลมา ๓๗:๓๒.
		ข คมพ. บาป.
๔๙ ก ๑ นี . ๑๘:๑๖.
๕๐ ก คมพ. น� ้ำธ�ำรงชีวติ .
		ข แอลมา ๔๒:๒๗.
๕๑ ก อสย. ๕๕:๑–๒.
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ส�ำคัญ ยิ่ง เพียงใด, และพระจริยวัตรอัน
อ่อนน้ อมของพระองค์ตอ่ ลูกหลานมนุ ษย์
ไร้ขอบเขตเพียงใด; และเพราะความยิ่ง
ใหญ่ของพระองค์, และพระคุณและพระ
เมตตาขของพระองค์, พระองค์ทรงสัญญา
กับเราว่าพงศ์พน
ั ธุข์ องเราจะไม่ถกู ท�ำลาย
้ , ตามเนื ้อหนั ง, แต่พระองค์จะทรงปก
สิน
ปักรักษาพวกเขา; และในคนรุน
่ ต่อ ๆ ไป
ค
พวกเขาจะกลายเป็ นอังกูร อันชอบธรรม
ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๕๔ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยาก พู ด กั บ ท่ า น อี ก ; แต่ ในวั น พรุ่ ง
ข้าพเจ้า จะประกาศแก่ ท่านถึง ถ้อยค�ำ ที่
ยังเหลืออยู่ของข้าพเจ้า. เอเมน.
บทที่ ๑๐
ชาวยิวจะตรึงพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา
บนกางเขน—พวกเขาจะกระจัดกระจาย
จนกระทั่งพวกเขาเริม่ เชือ่ ในพระองค์—
อเมริกาจะเป็ นแผ่น ดิน แห่ง เสรีภาพที่
ซึง่ จะไม่มีกษั ตริย์ปกครอง—จงคืนดีกับ
พระผู้เป็ นเจ้าและได้ความรอดโดยผ่าน
พระคุณ ของพระองค์. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, เจคอบ, พูดกับท่านอีก,
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, เกีย่ วกับอังกูรกอัน
พีน
ชอบธรรมนี ้ซ่ึงข้าพเจ้าพูดมาแล้ว.

		ข ๒ นี . ๓๑:๒๐; ๓๒:๓;
		ข คมพ. เมตตา (ความ,
๓ นี . ๑๒:๖.
พระ, มี).
๕๒ ก คมพ. ขอบพระทัย,
		ค คมพ. สวนองุน่ ของพระเจ้า.
ขอบพระทัยพระเจ้า (การ, ๑๐ ๑ ก ๑ นี . ๑๕:๑๒–๑๖;
น้ อม), ความขอบคุณ.
๒ นี . ๓:๕;
๕๓ ก คมพ. พันธสัญญา.
เจคอบ ๕:๔๓–๔๕.
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๒ เพราะดูเถิด, สัญญากที่ เราได้ รับ มา
เป็ นสัญญาที่ท�ำกับเราตามเนื ้อหนั ง; ดัง
นั ้น, ดัง ที่ แสดง แก่ ข้าพเจ้า แล้ว ว่า ลูก
หลานของเราเป็ นอัน มากจะตายในเนื ้อ
หนั ง เพราะความไม่ เชื่อ, กระนั ้น ก็ตาม,
พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงเมตตาต่อ คนเป็ น
อันมาก; และพระองค์จะทรงน� ำลูกหลาน
ของเรากลับคืนมา, เพือ่ พวกเขาจะมาสู่สิ่ง
ทีจ่ ะให้ความรูอ้ น
ั แท้จริงแก่พวกเขาเกีย่ ว
กับพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.
๓ ดัง นั ้น, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
แล้ว, สมควรที่ พระคริสต์— เพราะเมื่อ
คืน นี ้ เทพกพูด กับ ข้าพเจ้า ว่า นี่ จะ เป็ น
พระนามของพระองค์— จะเสด็จ มาใน
บรรดา ชาว ยิวข, ในบรรดา คนที่ ชั่ว ร้าย
กว่าพวกอื่นในโลก; และพวกเขาจะตรึงค
พระองค์ ไว้ บนกางเขน—เพราะจ�ำ ต้อง
เป็ นดังนั ้นกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา, และ
่ื ในแผ่นดินโลกจะตรึงง
ไม่มปี ระชาชาติอน
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจของพวกเขาไว้บนกางเขน.
๔ เพราะ หาก ปาฏิ ห าริย์ กที่ น่ า พิ ศ วง
กระท�ำในบรรดาประชาชาติอื่นแล้วพวก
เขาจะกลับใจ, และรูว้ า่ พระองค์คือพระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขา.
๕ แต่ เนื่ อ งจาก การ ฉ้ อ ฉล ใน อ� ำ นาจ
ปุ โรหิตกและความชั่ว ช้า สามานย์, พวก

๒ นี ไฟ ๑๐:๒–๙
เขาที่เยรูซาเล็มจะดือ้ รัน้ กับพระองค์, ให้
พระองค์ถูกตรึงกางเขน.
๖ ดังนั ้น, เนื่ องจากความชั่วช้าสามานย์
ของพวกเขา, ความพินาศ, ความอดอยาก,
โรคระบาด, และการนองเลือดจะเกิดแก่
พวกเขา; และพวกเขาที่ ไม่ถูกท�ำลายจะ
กระจัดกระจายก ไปในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ ปวง.
๗ แต่ ดูเถิด, พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าก
ตรัสดังนี ้: เมื่อถึงวันขที่พวกเขาจะเชื่อใน
เรา, ว่าเราคือพระคริสต์, เมือ่ นั ้นเราได้ ให้
พันธสัญญากับบรรพบุรษ
ุ ของพวกเขาว่า
เราจะน� ำพวกเขากลับคืนมาบนแผ่นดิน
โลก, ในเนื ้อหนั ง, สูผ่ น
ื แผ่นดินแห่งมรดก
ของพวกเขา.
้ คือ เรา
๘ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
จะ รวม พวก เขา เข้า มา จาก การก ระ จัด
กระจาย ไป เป็ น เวลา นานของ พวก เขา,
จากเกาะในทะเลข, และจากสี่ ส่วนของ
แผ่นดินโลก; และประชาชาติของคนต่าง
ชาติจะเกรียงไกรในสายตาเรา, ในการน� ำ
พวกเขาไปสู่ ผืน แผ่นดิน แห่ง มรดกของ
ตนค, พระผู้เป็ นเจ้าตรัส.
๙ แท้จริงแล้ว, กษั ตริย์ของคนต่างชาติ
จะเป็ นบิดาผู้เลีย้ งดูพวกเขาก, และราชินี
ของพวกเขาจะกลายเป็ นมารดาผู้ เลีย้ ง

๒ ก ๑ นี . ๒๒:๘;
โมไซยาห์ ๓:๙;
๗ ก คมพ. พระเจ้า.
๓ นี . ๕:๒๑–๒๖; ๒๑:๔–๗.
คพ. ๔๕:๕๒–๕๓.
		ข ๒ นี . ๒๕:๑๖–๑๗.
๓ ก ๒ นี . ๒๕:๑๙;
		ง ลูกา ๒๓:๒๐–๒๔.
๘ ก คมพ. อิสราเอล—การ
เจคอบ ๗:๕;
		จ ๑ นี . ๑๙:๑๐.
รวบรวมอิสราเอล.
โมโร. ๗:๒๒.
๔ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์
		ข ๑ นี . ๒๒:๔;
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
๕ ก ลูกา ๒๒:๒.
๒ นี . ๑๐:๒๐–๒๒;
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
คพ. ๑๓๓:๘.
การประสูตแิ ละการ
ปุ โรหิต (การ).
		ค ๑ นี . ๒๒:๘.
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
๖ ก ๑ นี . ๑๙:๑๓–๑๔.
๙ ก อสย. ๔๙:๒๒–๒๓.
คริสต์.
คมพ. อิสราเอล—การกระ
		ค ๑ นี . ๑๑:๓๓;
จัดกระจายของอิสราเอล.

๒ นี ไฟ ๑๐:๑๐–๑๙
ดู; ดัง นั ้น, ค�ำ สัญญาขของพระเจ้า ส�ำคัญ
ยิ่งต่อคนต่างชาติ, เพราะพระองค์รับสั่ง
ไว้, และใครเล่าจะโต้แย้งได้?
๑๐ แต่ดูเถิด, พระผู้เป็ นเจ้าตรัส, แผ่น
ดิน นี ้, จะ เป็ น แผ่น ดิน แห่ง มรดก ของ
เจ้า, และ คน ต่าง ชาติกจะ ได้ รับ พร บน
แผ่นดินนี ้.
๑๑ และแผ่นดินนี ้จะเป็ นแผ่นดินแห่ง
เสรีภาพกส� ำหรับ คน ต่าง ชาติ, และ จะ
้
ไม่มีกษั ตริย์ขบนแผ่นดินนี ้, ซึ่งจะลุกขึน
ท่ามกลางคนต่างชาติ.
๑๒ และเราจะเสริมก�ำลังให้แผ่นดินนี ้
ต้านทานประชาชาติอื่นทัง้ ปวง.
๑๓ และ พวก เขา ที่ ต่อสู้กกับ ไซ อัน จะ
ตายข, พระผู้เป็ นเจ้าตรัส.
้ ต่อ ต้าน
๑๔ เพราะเขาที่ ยกกษั ตริย์ ขึน
เราจะตาย, เพราะเรา, พระเจ้า, กษั ตริย์
แห่งสวรรค์ก, จะเป็ นกษั ตริยข์ องพวกเขา,
และเราจะเป็ นความสว่างข ให้เขา, ผู้ที่ฟัง
ค�ำของเราตลอดกาล.
๑๕ ดังนั ้น, เพือ่ เหตุนี้, เพือ่ พันธสัญญาก
ของเราที่ เราท�ำ ไว้กับ ลูก หลานมนุ ษย์ จะ
เกิดสัมฤทธิผล, ซึ่งเราจะท�ำกับพวกเขา
ขณะพวกเขาอยู่ ในเนื ้อหนั ง, เราจ�ำเป็ น
ต้องท�ำลายงานลับขแห่ง ความมืดค, และ
๙ข ๑ นี . ๒๒:๘–๙;
คพ. ๓:๑๙–๒๐.
๑๐ ก ๒ นี . ๖:๑๒.
๑๑ ก คมพ. อิสระ, อิสรภาพ.
		ข โมไซยาห์ ๒๙:๓๑–๓๒.
๑๓ ก ๑ นี . ๒๒:๑๔, ๑๙.
		ข อสย. ๖๐:๑๒.
๑๔ ก แอลมา ๕:๕๐;
คพ. ๓๘:๒๑–๒๒;
๑๒๘:๒๒–๒๓;
โมเสส ๗:๕๓.
		ข คมพ. สว่าง (ความ), แสง
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แห่ง การ ฆาตกรรม, และ แห่ง ความ น่ า
ชิงชัง.
๑๖ ดัง นั ้น, เขา ผู้ ต่อสู้ กับ ไซ อันก, ทัง้
ชาวยิว และคนต่างชาติ, ทัง้ ทาสและไท,
ทัง้ ชาย และ หญิง, จะ ตาย; เพราะ พวก
เขาขคือ ผู้ ท่ี เป็ นโสเภณี ของทัง้ แผ่น ดิน
โลก; เพราะพวกเขาคผู้ ไม่ เป็ นฝ่ ายเราง
ย่ อ ม ต่ อ ต้ า น เรา จ, พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ของ
เราตรัส.
๑๗ เพราะ เรา จะ ท�ำ ตามกสั ญญา ของ
เราซึ่ง เราท�ำ กับ ลูก หลานมนุ ษย์, ที่ เรา
จะท�ำ กับ พวกเขาขณะที่ พวกเขาอยู่ ใน
เนื ้อหนั ง—
๑๘ ดัง นั ้ น, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
พระผู้เป็ นเจ้าของเราตรัสไว้ดังนี ้: เราจะ
ท�ำให้พงศ์ พันธุ์เจ้าเป็ นทุกข์ด้วยมือของ
คนต่างชาติ; กระนั ้น ก็ตาม, เราจะท�ำให้
ใจของคนต่างชาติกอ่อนลง, เพื่อพวกเขา
จะเป็ นเสมือนบิดาต่อ คนเหล่า นั ้น; ดัง
นั ้น, คนต่างชาติจะได้รับพรขและนั บอยู่
ในบรรดาเชือ้ สายแห่งอิสราเอลค.
๑๙ ดัง นั ้น, เราจะอุทิศ แผ่น ดิน นี ้ก ไว้
เพื่อพงศ์พันธุ์เจ้า, และพวกเขาผู้จะนั บ
ไว้ ในบรรดา พงศ์ พันธุ์ เจ้า, ตลอด กาล,
เพื่อ ให้ เป็ นแผ่นดิน แห่ง มรดกของพวก

สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
๑๕ ก คมพ. พันธสัญญา.
		ข ฮีล. ๓:๒๓.
คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
		ค คมพ. ความมืด, ทาง
วิญญาณ.
๑๖ ก คมพ. ไซอัน.
		ข ๑ นี . ๑๓:๔–๕.
		ค ๑ นี . ๑๔:๑๐.
		ง ๑ นี . ๒๒:๑๓–๒๓;
๒ นี . ๒๘:๑๕–๓๒;

๓ นี . ๑๖:๘–๑๕;
อีเธอร์ ๒:๙.
		จ มธ. ๑๒:๓๐.
๑๗ ก คพ. ๑:๓๘.
๑๘ ก ลูกา ๑๓:๒๘–๓๐;
คพ. ๔๕:๗–๓๐.
		ข อฟ. ๓:๖.
		ค กท. ๓:๗, ๒๙;
๑ นี . ๑๔:๑–๒; ๓ นี . ๑๖:
๑๓; ๒๑:๖, ๒๒; ๓๐:๒;
อับรา. ๒:๙–๑๑.
๑๙ ก ๒ นี . ๓:๒.
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เขา; เพราะมัน เป็ นแผ่น ดินที่ เลิศ เลอ,
กว่า ผืน แผ่น ดิน อื่นทัง้ ปวง, พระผู้ เป็ น
เจ้าตรัสแก่ขา้ พเจ้า, ดังนั ้นเราจะให้คนทัง้
ปวงที่พ�ำนั กอยู่บนนั ้นเป็ นผู้จะนมัสการ
เรา, พระผู้เป็ นเจ้าตรัส.
๒๐ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
โดยที่เห็นว่าพระผู้เป็ นเจ้าของเราผู้ทรง
เมตตาประทานความรูม้ ากมายให้เราเกีย่ ว
กับ สิ่ง เหล่า นี ้, ขอให้ เราจดจ�ำ พระองค์,
และละทิง้ บาปของเรา, และไม่ท�ำคอตก,
เพราะเราไม่ ได้ถกู ขับออก; กระนั ้นก็ตาม,
เรายังถูก ไล่ ออกจากแผ่นดินกแห่ง มรดก
ของเรา; แต่พระองค์ทรงน� ำเรามาสู่แผ่น
ดินทีด่ กี ว่าข, เพราะพระเจ้าทรงท�ำให้ทะเล
เป็ นทางเดินคของเรา, และเราอยูบ่ นเกาะง
ของทะเล.
๒๑ แต่พระสัญญาของพระเจ้ากับพวก
เขาผู้ท่อี ยู่บนหมู่เกาะก ในทะเลนั ้นส�ำคัญ
ยิง่ ; ดังนั ้นเมือ่ กล่าวว่าหมูเ่ กาะ, จึงจ�ำเป็ น
ต้องมีมากกว่านี ้, และมันเป็ นที่อยู่อาศัย
ของพี่น้องเราด้วย.
๒๒ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น
เจ้า ทรงน� ำ ไปกจากเชือ้ สายแห่ง อิสราเอล
เป็ น ครัง้ คราว, ตามพ ระ ประสงค์ และ
ความพอพระทัยของพระองค์. และบัดนี ้
ดูเถิด, พระเจ้าทรงจดจ�ำพวกเขาทัง้ หมด
ทีแ่ ตกแยกออกมา, ดังนั ้นพระองค์จงึ ทรง
จดจ�ำเราด้วย.
่ื เริง, และ
๒๓ ฉะนั ้น, จงท�ำใจท่านให้รน
ก
จงจ�ำไว้วา่ ท่านเป็ นอิสระ ที่จะกระท�ำด้วย
๒๐ ก ๑ นี . ๒:๑–๔.
		ข ๑ นี . ๒:๒๐. คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
		ค ๑ นี . ๑๘:๕–๒๓.
		ง อสย. ๑๑:๑๐–๑๒.

๒ นี ไฟ ๑๐:๒๐–๑๑:๑
ตนเองข—จะเลือกคทางแห่งความตายอัน
เป็ นนิ จหรือทางแห่งชีวิตนิ รันดร์.
๒๔ ดัง นั ้น, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
จงคืนดี กับ พระประสงค์ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า, และมิใช่ กับ ความประสงค์ ของมาร
และเนื ้อหนั ง; และจงจ�ำไว้, หลังจากท่าน
คืนดีกับพระผู้เป็ นเจ้าแล้ว, ว่าเป็ นไปใน
และโดยผ่านพระคุณกของพระผู้เป็ นเจ้า
เท่านั ้นที่ท่านได้รับการช่วยให้รอดข.
๒๕ ดัง นั ้น, ขอพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงยก
ท่านขึน้ จากความตายโดยพระพลานุ ภาพ
แห่งการฟื ้ นคืนพระชนม์, และจากความ
ตายอัน เป็ นนิ จ โดยพระพลานุ ภาพแห่ง
การชดใช้กด้วยเถิด, เพื่อ จะรับ ท่านเข้า
มาในอาณาจักรนิ รัน ดร์ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า, เพื่อ ท่านจะสรรเสริญ พระองค์ โดย
ผ่านพระคุณแห่งสวรรค์. เอเมน.
บทที่ ๑๑
เจคอบเห็นพระผู้ ไถ่ ของท่าน—กฎของ
โมเสสเป็ นสัญลักษณ์ ถึงพระคริสต์และ
พิสูจน์ ว่าพระองค์จะเสด็จมา. ประมาณ
๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้, เจคอบกพูด อีก หลายเรื่องกับ
ผู้คนของ ข้าพเจ้า ใน เวลา นั ้ น; กระนั ้ น
ก็ตามข้าพเจ้ายังเขียนข ไว้เพียงเรือ่ งเหล่า
นี ้, เพราะเรือ่ งที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ ข้าพเจ้า
พอใจแล้ว.

๒๑ ก ๑ นี . ๑๙:๑๕–๑๖; ๒๒:๔.
๒๒ ก ๑ นี . ๒๒:๔.
๒๓ ก คมพ. สิทธิเ์ สรี.
		ข ๒ นี . ๒:๑๖.
		ค ฉธบ. ๓๐:๑๙.

๒๔ ก คมพ. พระคุณ.
		ข คมพ. ความรอด.
๒๕ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
๑๑ ๑ ก ๒ นี . ๖:๑–๑๐.
		ข ๒ นี . ๓๑:๑.

๒ นี ไฟ ๑๑:๒–๘
๒ และ บั ด นี ้ ข้ า พเจ้ า , นี ไฟ, เขี ย น
ถ้อยค�ำของอิสยาห์กอีก, เพราะจิตวิญญาณ
ข้ า พเจ้ า เบิ ก บาน ใน ถ้ อ ยค� ำ ของ ท่ า น.
เพราะข้าพเจ้าจะเปรียบถ้อยค�ำของท่าน
กับ ผู้คนของ ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า จะ
ส่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นั ้น ออก ไป ถึง ลูก หลาน
ข้าพเจ้า ทัง้ หมด, เพราะท่านเห็นพระผู้
ไถ่ขของข้าพเจ้า จริง ๆ, แม้ ดัง ที่ ข้าพเจ้า
เห็นพระองค์.
๓ และน้ องชายข้าพเจ้า, เจคอบ, เห็นก
พระองค์ดังที่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ด้วย;
ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจะส่งถ้อยค�ำของพวกท่าน
ออกไปสู่ลูกหลานข้าพเจ้าเพื่อพิสูจน์ กับ
พวกเขาว่าถ้อยค�ำของข้าพเจ้าเป็ นความ
จริง. ดังนั ้น, โดยถ้อยค�ำของสามคนข, พระ
ผู้เป็ นเจ้าตรัส, เราจะสถาปนาถ้อยค�ำของ
เรา. กระนั ้นก็ตาม, พระผู้เป็ นเจ้ายังทรง
ส่งพยานมาอีก, และพระองค์ทรงพิสูจน์
พระวจนะของพระองค์ทัง้ หมด.
๔ ดูเถิด, จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานใน
การพิสจู น์ กต่อผูค้ นข้าพเจ้าถึงความจริงใน
การเสด็จมาขของพระคริสต์; เพราะ, เพื่อ
เจตนารมณ์ นี้กฎของโมเสสคจึงประทาน
ให้ ไว้; และ สิ่ง ทัง้ ปวง ที่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ประทาน, ให้มนุ ษย์, นั บจากกาลเริ่มต้น
ของ โลก, เป็ นการ แสดง สั ญลักษณ์ ถึง
พระองค์.
๕ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานใน
พันธสัญญากของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรง
ท�ำไว้กับบรรพบุรุษของเรา; แท้จริงแล้ว,
๒ ก ๓ นี . ๒๓:๑.
		ข คมพ. พระผู้ ไถ่.
๓ ก ๒ นี . ๒:๓; เจคอบ ๗:๕.
		ข ๒ นี . ๒๗:๑๒; อีเธอร์
๕:๒–๔; คพ. ๕:๑๑.
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จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคุณ
ของพระองค์, และในความยุติธรรมของ
พระองค์, และพระเดชานุ ภาพ, และพระ
เมตตาในแผนอัน ส�ำคัญ ยิ่ง และเป็ นนิ รันดร์แห่งการปลดปล่อยจากความตาย.
๖ และจิต วิญญาณข้าพเจ้า เบิก บานใน
การ พิสูจน์ ต่อ ผู้คนของ ข้าพเจ้า ว่า เว้น
แต่ พระคริสต์ จะเสด็จ มามนุ ษย์ ทัง้ ปวง
ต้องพินาศก.
๗ เพราะ หาก ไม่มี พระ คริสต์กก็ ไม่มี
พระผู้ เป็ นเจ้า; และหากไม่มี พระผู้ เป็ น
เจ้าเราก็ ไม่เป็ นอยู่, เพราะการสร้างขจะมี
ไม่ ได้. แต่มีพระผู้เป็ นเจ้า, และพระองค์
คือ พระคริสต์, และพระองค์ เสด็จ มาใน
ความสมบูรณ์ แห่งเวลาของพระองค์เอง.
๘ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า เขียนถ้อยค�ำ บาง
ค�ำ ของอิส ยาห์ ไว้, เพื่อ ผู้ ใดในผู้คนของ
ข้าพเจ้า ที่ เห็น ค�ำ เหล่า นี ้ จะได้ รื่นเริง ใจ
และชื่นชมยินดีเพื่อมนุ ษย์ทัง้ ปวง. บัดนี ้
นี่ คอื ถ้อยค�ำ, และท่านจะเปรียบมันกับตัว
ท่านและกับมนุ ษย์ทัง้ ปวง.
บทที่ ๑๒
อิสยาห์เห็นพระวิหารยุคสุดท้าย, การรวม
อิสราเอล, และการพิพากษาและสันติแห่ง
มิลเลเนี ยม—คนจองหองและชั่วร้ายจะ
ถูกท�ำให้ตกต�ำ่ ในการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง—
เปรียบเทียบอิส ยาห์ ๒. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.

๔ ก ๒ นี . ๓๑:๒.
		ข เจคอบ ๔:๕; เจรอม
๑:๑๑; แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖;
อีเธอร์ ๑๒:๑๙.
		ค ๒ นี . ๕:๑๐.

๕ ก คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
๖ ก โมไซยาห์ ๓:๑๕.
๗ ก ๒ นี . ๒:๑๓.
		ข คมพ. สร้าง (การ).
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ค�ำที่อิสยาห์ก, บุตรของอามอส, เห็นขเกี่ยว
กับยูดาห์และเยรูซาเล็ม:
้ ในวัน
๒ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน
ก
เวลาสุดท้าย, เมือ่ ศิขริน แห่งพระนิ เวศน์ ข
้ บนยอดเขาค,
ของพระเจ้าจะสถาปนาขึน
และ ยก ให้ สู ง ส่ ง เหนื อ เนิ น เขา, และ
ประชาชาติทัง้ ปวงจะหลั่งไหลไปที่นั่น.
๓ และผู้คนจ�ำนวนมากจะไปและกล่าว
ว่า, มาเถิดท่าน, และให้เราขึน้ ไปยังศิขริน
่ ระนิ เวศน์ แห่งพระผูเ้ ป็ น
แห่งพระเจ้า, สูพ
เจ้าแห่งยาโคบ; และพระองค์จะทรงสอน
เราถึงทางของพระองค์, และเราจะเดินไป
ในวิถีของพระองค์ก; เพราะกฎขจะออกไป
จากไซอัน, และพระวจนะของพระเจ้า
จากเยรูซาเล็ม.
๔ และ พระองค์ จะ ทรง พิพากษาก ใน
บรรดาประชาชาติ, และจะทรงติ เตียน
ผู้คนเป็ นอัน มากว่า: และพวกเขาจะตี
ดาบของตนเป็ นผาลไถ, และหอกของ
พวกเขาเป็ นขอลิดกิ่งไม้—ประชาชาติจะ
ไม่ยกดาบขึน้ ต่อสู้ประชาชาติ, ทัง้ พวกเขา
จะไม่เรียนการสงครามอีกต่อไป.
๕ โอ้ เชือ้ สายแห่ง ยาโคบ, มาเถิด ท่าน
และ ให้ เรา เดิ น ไป ใน ความ สว่า ง แห่ ง
พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, มา เถิด, เพราะ
๑๒ ๑ ก นี ไฟหยิบยกอิสยาห์บทที่

๒ นี ไฟ ๑๒:๑–๑๑
ท่านทัง้ หมดหลงทางไปก, ทุก คนไปตาม
ทางชั่วร้ายของตน.
๖ ฉะนั ้น, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรง
ทิง้ ผูค้ นของพระองค์, เชือ้ สายแห่งยาโคบ
เสียแล้ว, เพราะพวกเขาเพิม่ พูนให้เต็มไป
ด้วยกผู้คนจากทางตะวัน ออก, และสดับ
ฟังหมอดูเหมือนชาวฟี ลิสเตียข, และพวก
เขาท�ำความพอใจให้ตนเองด้วยลูกหลาน
ของคนแปลกหน้ าค.
๗ แผ่นดินของพวกเขาเต็มไปด้วยเงิน
และทอง, ทัง้ ทรัพย์ สมบัติ ของพวกเขา
หา ได้ มี ที่สุด ไม่; แผ่น ดิน ของ พวก เขา
เต็มไปด้วยม้า, ทัง้ รถศึกของพวกเขาหา
ได้มีที่สุดไม่.
๘ อีกทัง้ แผ่นดินของพวกเขาเต็มไปด้วย
รูปเคารพก; พวกเขานมัสการงานจากฝี มือ
ตน, งานซึ่งนิ ้วมือของพวกเขาท�ำขึน้ เอง.
๙ และคนต�่ำช้าก้มไม่ลงก, และคนใหญ่
โตไม่ นอบน้ อมถ่อมตน, ฉะนั ้น, อย่า ให้
อภัยเขา.
๑๐ โอ้ เจ้า คนชั่ว ร้าย, จงเข้าไป ในศิลา,
และซ่อนตัวกอยู่ ในภัสมธุลี, เพราะความ
เกรงกลัวพระเจ้าและรัศมีภาพแห่งพระ
บารมีของพระองค์จะลงทัณฑ์เจ้า.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึ น

		ข คมพ. พระวิหาร, พระ
๒–๑๔ จากแผ่นจารึกทอง
นิ เวศน์ ของพระเจ้า.
เหลืองมากล่าวไว้ ใน
		ค คพ. ๔๙:๒๕.
๒ นี . ๑๒–๒๔; มีการใช้คำ�
๓ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
แตกต่างกันบ้างซึง่ ควร
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข ฮีบรู ค�ำสอน, หรือหลักค�ำ
เป็ นข้อสังเกต.
		ข ฮีบรู khazah, หมายถึง
สอน.
“เห็นนิ มติ .” หมายความ
คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
ว่าอิสยาห์ ได้รบั ข่าวสาร
๔ ก ๒ นี . ๒๑:๒–๙.
ผ่านนิ มติ จากพระเจ้า.
๕ ก ๒ นี . ๒๘:๑๔;
๒ ก โยเอล ๓:๑๗.
โมไซยาห์ ๑๔:๖;
คมพ. ไซอัน.
แอลมา ๕:๓๗.

๖ ก อส. เต็มไปด้วย, เสริมด้วย
ค�ำสอน, ความเชือ่ ทีแ่ ตก
ต่าง. สดด. ๑๐๖:๓๕.
		ข คมพ. ฟี ลสิ เตีย.
		ค ฮีบรู ชนมือหรือตบมือกับ,
หรือท�ำพันธสัญญากับ.
๘ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).
๙ ก อส. ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า;
เขากลับกราบไหว้รปู
เคารพแทน.
๑๐ ก แอลมา ๑๒:๑๔.

๒ นี ไฟ ๑๒:๑๒–๒๒
ท่าทางยโสของมนุ ษย์จะถูกก�ำราบ, และ
ความเย่อหยิ่งของมนุ ษย์จะถูกสยบ, และ
ในวันนั ้นพระเจ้าองค์เดียวจะสูงส่ง.
๑๒ เพราะ วัน ของ พระเจ้ากจอม โยธา
จะ มา บน ประชาชาติ ทัง้ ปวง ใน ไม่ ช้า,
แท้จริงแล้ว, บนทุกคน; แท้จริงแล้ว, บน
คนจองหองขและยโส, และบนทุก คนที่
ล�ำพอง, และเขาจะถูกท�ำให้ตกต�่ำ.
๑๓ แท้จริงแล้ว, และวันของพระเจ้าจะ
มาบนต้นสนสีดาร์ทงั ้ หมดของเลบานอน,
เพราะมันสูงและล�ำพอง; และบนต้นโอ๊ก
ทัง้ หมดของบาชาน;
๑๔ และบนภูเขาสูง ทัง้ หมด, และบน
เนิ นเขาทัง้ หมด, และบนประชาชาติทัง้
ปวงที่ล�ำพอง, และบนผู้คนทุกคน;
๑๕ และบนหอสูงทุกหอ, และบนก�ำแพง
ปราการทุกแห่ง;
๑๖ และบนเรือทัง้ ปวงแห่งทะเลก, และ
บนเรือทัง้ ปวงของทารชิช, และบนภาพ
จ�ำเริญตาทัง้ ปวง.
๑๗ และ ความ ยโส ของ มนุ ษย์ จะ ถูก
สยบ, และความเย่อหยิ่งของมนุ ษย์จะถูก
ก�ำราบ; และในวันนั ้นกพระเจ้า พระองค์
เดียวจะสูงส่ง.
๑๘ และ พระองค์ จะ ทรง ล้ ม เลิ ก รูป
้ .
เคารพสิน
๑๙ และพวกเขาจะเข้าไปในโพรงศิลา,
และในถ�ำ้ ของแผ่นดินโลก, เพราะความ
๑๒ ก คมพ. เสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ของพระเยซูคริสต์
(การ).
		ข มลค. ๔:๑;
๒ นี . ๒๓:๑๑;
คพ. ๖๔:๒๔.
๑๖ ก ฉบับภาษากรีก
(Septuagint) มีวลีหนึ่ ง
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เกรงกลัวพระเจ้าจะเกิดแก่พวกเขาและ
รัศมีภาพแห่งพระบารมีของพระองค์จะ
ลงทัณฑ์ พวกเขา, เมื่อ พระองค์ ทรงลุก
้ เขย่าแผ่นดินโลกอย่างแรง.
ขึน
๒๐ ในวันนั ้น มนุ ษย์ จะโยนรูป เคารพก
ของเขาที่ท�ำด้วยเงิน, และรูปเคารพของ
่ ำ� ด้วยทอง, ซึง่ เขาท�ำขึน้ เพือ่ ตนเอง
เขาทีท
จะนมัสการ, ให้แก่ตัวตุ่นและค้างคาว;
๒๑ ไป ใน ซอก ผา, และ ใน ยอด ศิ ล า
ตะปุ่ มตะป�่ ำ, เพราะ ความ เกรง กลั ว
พระเจ้าจะเกิดแก่พวกเขาและพระบารมี
แห่ง รัศมี ภาพของพระองค์ จะลงทัณฑ์
้ เขย่า
พวกเขา, เมื่อ พระองค์ ทรงลุก ขึน
แผ่นดินโลกอย่างแรง.
๒๒ ท่านจงเลิก พึ่งพามนุ ษย์ก, ซึ่ง ลม
หายใจอยู่ ในรูจ มูก ของเขา; เพราะด้วย
คุณค่าใดเล่าที่เขาจะได้รับพิจารณา?
บทที่ ๑๓
ยูดาห์และเยรูซาเล็มจะถูกลงโทษเพราะ
การไม่เชือ่ ฟังของพวกเขา—พระเจ้าทรง
วิงวอน เพือ่ ผู้คนของ พระองค์ และ ทรง
พิพากษา ผู้คนของ พระองค์— ธิดา ของ
ไซ อัน ถูก สาป แช่ง และ ทรมาน เพราะ
ความฝักใฝ่ ทางโลกของพวกนาง—เปรียบ
เทียบ อิสยาห์ ๓. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ทีภ่ าษาฮีบรูไม่ม,ี และ
ภาษาฮีบรูมวี ลีหนึ่ งที่
ภาษากรีกไม่ม;ี แต่
๒ นี . ๑๒:๑๖ มีทงั ้ สองวลี.
สดด. ๔๘:๗;
อสค. ๒๗:๒๕.
๑๗ ก อส. เลิกพึง่ พามนุ ษย์
มรรตัย; เขามีพลังน้ อย

นั กเมือ่ เทียบกับพระผู้
เป็ นเจ้า.
๒๐ ก ฮีบรู ทิง้ .
๒๒ ก ฮีบรู ผูท้ ำ� (แผล); นั่ นก็
คือ, ข้าพเจ้าแก้ปัญหาให้
ท่านไม่ ได้.
โมเสส ๑:๑๐.
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เพราะดูเถิด, พระเจ้า, พระเจ้าจอมโยธา,
น� ำ ไปจากเยรูซาเล็ม, และจากยู ดาห์, ไม้
ค�ำ้ และไม้เท้า, ไม้เท้าแห่งอาหารทัง้ หมด,
และไม้ค�ำ้ แห่งน� ้ำทัง้ หมด—
๒ ผู้ทรงพลัง, และนั กรบ, ผู้ พิพากษา,
และศาสดาพยากรณ์ , และวิญญูชน, และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ;
๓ ผู้ บังคับ พลห้า สิบ, และผู้ มี เกียรติ,
และทีป่ รึกษา, และช่างฝี มอื ทีม่ เี ล่หเ์ หลีย่ ม
พลิกแพลง, และนั กพูดผู้มีวาทศิลป์ .
๔ และเราจะให้ เด็ก ๆ แก่ พวกเขาเพื่อ
เป็ นเจ้า นายของพวกเขา, และทารกจะ
ปกครองเหนื อพวกเขา.
๕ และผู้คนจะถูก ข่มเหง, ทุก คนโดย
พวกกันเอง, และทุกคนโดยเพือ่ นบ้านของ
ตน; เด็กจะประพฤติตนจองหองต่อผูท
้ รง
คุณวุฒิ, และคนต�่ำช้าต่อคนมีเกียรติ.
๖ เมื่อชายคนหนึ่ งจะยือ้ ยุดพี่ชายเขาซึ่ง
เป็ นเชือ้ สายแห่งบิดาเขา, และจะกล่าวว่า:
ท่านมีเสือ้ ผ้าแล้ว, ท่านจงเป็ นผู้ปกครอง
ของเราเถิด, และอย่าให้หายนะกนี ้เกิดจาก
มือท่าน—
๗ ในวันนั ้น เขาจะให้ ค�ำมั่น, โดยกล่าว
ว่า: ข้าพเจ้าจะไม่เป็ นผู้รักษาก; เพราะใน
บ้านข้าพเจ้าไม่มท
ี งั ้ อาหารหรือเสือ้ ผ้า; อย่า
ท�ำให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูป้ กครองของผูค้ นเลย.
๘ เพราะเยรูซาเล็มล่มสลายกแล้ว, และ
้ ของพวก
ยูดาห์พังทลายขแล้ว, เพราะลิน
เขาและการกระท�ำ ของพวกเขาต่อ ต้าน
๑๓ ๖ ก อสย. ๓:๖.
๗ ก ฮีบรู ผูท้ ำ� (แผล); นั่ นก็

คือ, ข้าพเจ้าแก้ปัญหาให้
ท่านไม่ ได้.
๘ ก ยรม. ๙:๑๑.
		ข พคค. ๑:๓.

๒ นี ไฟ ๑๓:๑–๑๕
พระเจ้า, ท�ำให้ ขุ่น เคือง พระเนตร แห่ง
รัศมีภาพของพระองค์.
๙ การ แสดง สี หน้ า ของ พวก เขา เป็ น
พยานกล่าวโทษพวกเขา, และประกาศ
บาปของพวกเขาให้ เป็ นแม้ ดัง โสโดมก,
และพวกเขาจะซ่อนมัน ไม่ ได้. วิบัติ แก่
จิต วิญญาณพวกเขา, เพราะพวกเขาให้
รางวัลความชั่วร้ายแก่ตนเอง!
๑๐ จงกล่าวแก่ คนชอบธรรมว่า มันดีก
แก่พวกเขา; เพราะพวกเขาจะกินผลแห่ง
การกระท�ำของตน.
๑๑ วิบัติ แก่ คนชั่ว ร้าย, เพราะพวกเขา
จะพินาศ; เพราะรางวัล จากมือ พวกเขา
จะมาสู่พวกเขา!
๑๒ และ ผู้คนของ เรา, เด็ก ๆ เป็ น ผู้
ข่มเหงพวกเขา, และผูห
้ ญิงปกครองเหนื อ
พวกเขา. โอ้ ผู้คนของเรา, พวกเขาที่ น�ำก
เจ้า เป็ นเหตุ ให้ เจ้า ผิด พลาดและท�ำลาย
ทางแห่งวิถีของเจ้า.
๑๓ พระเจ้าทรงยืนขึน้ เพือ่ วิงวอนก, และ
ทรงกระท�ำในฐานะผู้พิพากษาผู้คน.
๑๔ พระเจ้าจะทรงเข้ามาในการพิพากษา
พร้อม ด้วย ผู้ทรง คุณวุฒิ แห่ง ผู้คนของ
พระองค์ และเจ้า ชายกของคนเหล่า นั ้น;
เพราะเจ้า กินขสวนองุ่นคเข้าไปและของ
ที่ปล้นงจากคนจนจ ในบ้านเจ้า.
๑๕ เจ้า หมายความว่า อะไร? เจ้า ตี ผู้คน
ของเราเป็ นชิน
้ ๆ, และบดขยีห้ น้ าคนจน,
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าจอมโยธาตรัส.

๙ ก ปฐก. ๑๙:๑, ๔–๗,
๒๔–๒๕.
คมพ. รักร่วมเพศ.
๑๐ ก ฉธบ. ๑๒:๒๘.
๑๒ ก อสย. ๙:๑๖.
๑๓ ก ฮีบรู โต้แย้งแทน.

มีคาห์ ๖:๒; คพ. ๔๕:๓–๕.
๑๔ ก ฮีบรู ผูป้ กครอง, หรือผูน
้ � ำ.
		ข ฮีบรู ผลาญ, หรือเผาผลาญ.
		ค อสย. ๕:๗.
		ง อส. ยักยอกผลประโยชน์ .
		จ ๒ นี . ๒๘:๑๒–๑๓.

๒ นี ไฟ ๑๓:๑๖–๑๔:๓
๑๖ ยิ่ง กว่า นั ้น, พระเจ้า ตรัส ว่า: เพราะ
ธิดาของไซอันเย่อหยิง่ , และเดินเชิดหน้ า
และท�ำตายัว่ ยวน, ท�ำเดินกระตุง้ กระติง้ ก,
และขยับเท้าให้มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง—
๑๗ ฉะนั ้นพระเจ้า จะทรงลงทัณฑ์ ให้
ขวัญบนศีรษะธิดาของไซอันเป็ นสะเก็ด,
และพระเจ้าจะทรงเปิ ดส่วนซึ่งเป็ นที่ลับ
ของพวกนางก.
๑๘ ในวันนั ้นพระเจ้าจะทรงพรากความ
สวยงามแห่งลูกพรวนของพวกนาง, และ
ตาข่ายคลุม ผมก, และปิ ลันธน์ ขรูป จันทร์
เสีย้ ว;
๑๙ ปะวะหล�่ำก�ำไล, และผ้าคลุมหน้ า;
๒๐ หมวก, และถนิ มพิมพาภรณ์ ประดับ
ขา, และผ้าคาดผม, และผอบเครือ่ งหอม,
และต่างหู;
๒๑ แหวน, และ เพชร พลอย ประดับ
นาสิก;
๒๒ พัส ตราภรณ์ ที่ เปลี่ยนเป็ นชุด นั ้น
ชุด นี ้ก, และเสือ้ คลุม, และผ้า คลุม ผม,
และคีมดัดผม;
๒๓ กระจก กส่ อ ง หน้ า, และ ผ้ า ป่ าน
เนื ้อ ดี, และผ้า โพกศีรษะ, และผ้า คลุม
หน้ า.
้ , แทน
๒๔ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
กลิ่นหอมจรุงใจจะกลายเป็ นกลิ่นเหม็น;
และแทนผ้า คาดเอว, ผ้า ขาดวิ่น; และ
แทน เส้นผม อันตก แต่ง ประณี ต, จะ มี
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ศีรษะ ล้าน; และ แทน เสือ้ หรูหราก, จะ
คาดผ้ากระสอบ; การเผาไหม้ขแทนความ
สวยงาม.
๒๕ ผู้ชายของเจ้า จะล้ม ตายด้วยดาบ
และผู้กล้าของเจ้าในสงคราม.
๒๖ และประตูของนางจะร�ำ่ ไห้และอาดูร;
และนางจะอ้างว้าง, และจะนั่ งบนดิน.
บทที่ ๑๔
ไซอันและธิดาแห่งนางจะได้รบั การไถ่และ
ท�ำให้ สะอาดในยุ คมิลเลเนี ยม—เปรียบ
เทียบอิส ยาห์ ๔. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และในวันนั ้น, หญิงเจ็ดคนจะยึดชายคน
เดียวไว้, โดยกล่าวว่า: เราจะกินอาหารของ
เราเอง, และสวมพัสตราภรณ์ ของเราเอง;
ขอเพียงให้เรียกเราโดยนามของท่านเพื่อ
พ้นความอัปยศก.
๒ ในวันนั ้นอังกูรกของพระเจ้าจะงดงาม
และรุง่ เรือง; ผลของแผ่นดินโลกจะดีเลิศ
และจ�ำเริญตาแก่พวกเขาแห่งอิสราเอลที่
หนี รอดมา.
๓ และ เหตุ ก ารณ์ จะ บั ง เกิ ด ขึ ้น ,
พวกเขาที่ถูกทิง้ ไว้ ในไซอันและยังคงอยู่
ในเยรูซาเล็มจะเรียกว่าบริสุทธิ์, ทุกคนที่
บันทึกว่ามีชีวิตอยู่ ในเยรูซาเล็ม—

๑๖ ก อส. เดินก้าวสัน้ ๆ อย่าง
ไว้ ในข้อ ๑๘–๒๓.
รวดเร็วด้วยท่าทาง
		ข อส. เครือ่ งประดับรูป
กระบิดกระบวน.
จันทร์เสีย้ ว.
๑๗ ก ฮีบรู เปิ ดเผย; ส�ำนวนนี ้
๒๒ ก ฮีบรู เสือ้ ผ้างามเพริศ
หมายถึง “ท�ำให้อบั อาย”.
แพร้ว.
๑๘ ก เจ้าหน้ าที่ ไม่เห็นพ้อง
๒๓ ก คบ. เสือ้ ผ้าโปร่งใส.
กันเสมอไปกับลักษณะ
๒๔ ก คบ. เสือ้ คลุมยาว.
เครือ่ งประดับสตรีทเ่ี ขียน 		ข คบ. การตีตรา

(เครือ่ งหมายของการเป็ น
ทาส).
๑๔ ๑ ก อส. การถูกตราหน้ าว่าไม่
ได้แต่งงานและไม่มบี ตุ ร.
๒ ก อสย. ๖๐:๒๑;
๒ นี . ๓:๕;
เจคอบ ๒:๒๕.
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๔ เมือ่ กพระเจ้าจะทรงล้างขความสกปรก
ของธิดาแห่ง ไซอัน ออกไป, และจะทรง
ช�ำระโลหิตของเยรูซาเล็มจากท่ามกลาง
เมืองนั ้นโดยวิญญาณแห่ง การพิพากษา
และโดยวิญญาณแห่งการเผาไหม้ค.
๕ และพระเจ้า จะทรงสร้างเมฆกและ
ควันตอนกลางวัน และแสงของเปลวไฟ
่ ำ� นั กทุกแห่งของ
ตอนกลางคืน, เหนื อทีพ
ภูเขาไซอัน, และเหนื อที่ชุมนุ มของมัน;
เพราะเหนื อ รัศมี ภาพทัง้ มวลของไซอัน
จะมีการป้ องกัน.
๖ และจะมี พลับพลาเป็ นร่ม บังความ
ร้อ น ใน เวลา กลาง วัน , และ เป็ นที่ พั ก
พิงก, และที่ ก�ำบัง จากพายุ และจากฝน.
บทที่ ๑๕
สวน องุ่น ของ พระเจ้า ( อิสราเอล) จะ
รกร้ า ง, และ ผู้ ค น ของ พระองค์ จะ
กระจัดกระจาย—วิบัติ จะจู่ โจมพวกเขา
ใน สภาวะ ของ การ ละทิง้ ความ เชือ่ และ
การกระจัดกระจายของพวกเขา—พระเจ้า
จะทรงยกธงสัญญาณและรวมอิสราเอล—
เปรียบเทียบอิส ยาห์ ๕. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเวลานั ้ นข้าพเจ้าจะร้องเพลงกเกี่ยว
๔ ก อส. เมือ่ พระเจ้าทรงช�ำระ
ล้างแผ่นดินโลก.
		ข คมพ. ล้าง (การ).
		ค มลค. ๓:๒–๓; ๔:๑.
๕ ก อพย. ๑๓:๒๑.
๖ ก อสย. ๒๕:๔;
คพ. ๑๑๕:๖.

๒ นี ไฟ ๑๔:๔–๑๕:๗
กั บ คนรัก ของข้ า พเจ้ า ให้ ผู้ เป็ นที่ รัก ยิ่ ง
ของข้าพเจ้าฟัง, เกี่ยวกับสวนองุ่นของ
พระองค์. ผู้เป็ นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าทรง
มี ส วนองุ่ น อยู่ บนเนิ น เขาที่ อุ ด มมาก.
๒ และพระองค์ทรงล้อมรัว้ ให้มัน, และ
ทรงเก็บก้อนหินในนั ้นออก, และทรงปลูก
ี ส่ี ดุ , และทรงสร้าง
ไว้ดว้ ยเถาองุน
่ กพันธุด์ ท
หอสูงไว้กลางสวน, และทรงท�ำบ่อย�่ำองุ่น
ไว้ ในนั ้น ด้วย; และพระองค์ ทรงหวัง ว่า
มันจะออกผลเป็ นองุ่น, และมัน ออกผล
เป็ นองุ่นป่ า.
๓ และบัดนี ,้ โอ้ผอู้ ยูอ่ าศัยของเยรูซาเล็ม,
และคนของยู ดาห์, เราจะให้ เจ้า, ตัดสิน,
ระหว่างเรากับสวนองุ่นของเรา.
๔ มีอะไรที่จะท�ำให้แก่สวนองุ่นของเรา
ได้ อีก ที่ เราไม่ ได้ ท�ำ ในนั ้น? เหตุ ใด, เมื่อ
เราหวังว่ามันจะออกผลเป็ นองุ่น มันออก
ผลเป็ นองุ่นป่ า.
๕ และ บัดนี ้ ดูเถิด; เรา จะ บอก เจ้า ว่า
เราจะท�ำ อย่างไรกับ สวนองุ่น ของเรา—
เราจะรือ้ รัว้ ออกก, และมันจะถูกกินหมด;
และเราจะพัง ก�ำแพงมัน ลง, และมันจะ
ถูกเหยียบย�่ำ;
๖ และเราจะปล่อยให้รกร้าง; จะไม่มี ใคร
ลิดกิ่งหรือพรวนดิน; แต่จะมีพงหนามก
และกอหนามขึน้ มา; เราจะสั่งเมฆด้วยไม่
ให้ โปรยปรายสายฝนขลงในสวน.
๗ เพราะสวนองุน
่ กของพระเจ้าจอมโยธา

๑๕ ๑ ก อส. ศาสดาพยากรณ์ แต่ง

เพลงหรืออุปมานิ พนธ์
เกีย่ วกับสวนองุน
่ , โดย
แสดงให้เห็นพระเมตตา
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
และความเพิกเฉยของ
อิสราเอล.

๒ ก ยรม. ๒:๒๑.
๕ ก สดด. ๘๐:๑๒.
๖ ก อสย. ๗:๒๓; ๓๒:๑๓.
		ข ยรม. ๓:๓.
๗ ก คมพ. สวนองุน
่ ของ
พระเจ้า.

๒ นี ไฟ ๑๕:๘–๑๙
คือเชือ้ สายแห่งอิสราเอล, และคนของยูดาห์ คือ พรรณไม้ ท่ี พระองค์ ทรงชื่นชม;
และพระองค์ ทรงหวัง ความเที่ยงธรรมข,
และดูเถิด, มี การข่มเหง; ทรงหวัง ความ
ชอบธรรม, แต่ดูเถิด, มีเสียงร้องไห้.
๘ วิบัติ แก่ พวกเขาซึ่ง รวมเอาบ้านกผู้
อื่น มาเป็ นของตน, จนหาได้ มี ท่ี อีก ไม่,
เพื่อ พวกเขาจะอยู่ โดยล�ำพังขท่ามกลาง
แผ่นดินโลก!
๙ ในหูข้าพเจ้า, พระเจ้าจอมโยธาตรัส,
ว่าเป็ นความจริงทีบ่ า้ นเป็ นอันมากจะร้าง,
และนครใหญ่ และงดงามจะปราศจากผู้
อยู่อาศัย.
๑๐ แท้จริงแล้ว, สวนองุ่นสิบเอเคอร์จะ
ให้ ผล หนึ่ ง บั ท ก, และ เมล็ ด พื ช หนึ่ ง
โฮเมอร์จะให้ผลหนึ่ งเอฟาห์.
้ แต่เช้า, เพื่อพวก
๑๑ วิบัติแก่ผู้ท่ีลุกขึน
เขาจะตามหาเครือ่ งดื่มแรงก, และดื่มต่อ
ไปจนกลางคืน, และเหล้าองุ่นขท�ำให้พวก
เขาเร่าร้อน!
๑๒ และพิณ, และซอ, กลอง, และปี่ ,
และเหล้าองุ่นมีอยู่ ในงานเลีย้ งของพวก
เขา; แต่ พวก เขา หา เอาใจ ใส่กงานของ
พระเจ้า ไม่, ทัง้ ไม่ พิจารณา การก ระ ท�ำ
จากพระหัตถ์ของพระองค์.
๑๓ ฉะนั ้น, ผูค้ นของเราจึงไปสู่การเป็ น
เชลย, เพราะพวกเขาไม่มี ความรูก้ ; และ
๗ข คบ. ความยุตธิ รรม.
๘ ก มีคาห์ ๒:๑–๒.
		ข อส. พ�ำนั กอยู่ โดดเดีย่ ว.
เจ้าของทีด่ น
ิ ผูม้ ง่ั คัง่ เอา
่ าผืนเล็กๆ ของคน
ทีน
ยากจนไป.
๑๐ ก อสค. ๔๕:๑๐–๑๑.
๑๑ ก สภษ. ๒๓:๓๐–๓๒.
		ข คมพ. พระค�ำแห่งปัญญา.
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คนมีเกียรติของพวกเขาต้องหิวโหย, และ
ฝูง ชนของ พวก เขา แห้ง ผาก ด้วย ความ
กระหาย.
๑๔ ฉะนั ้น, นรกจึง ขยายตนเอง, และ
อ้า ปากกว้างจนไม่ อาจวัด ได้; และผู้ สูง
ศักดิ์ ของพวกเขา, และฝูง ชนของพวก
เขา, และความโอ่อ่าของพวกเขา, และผู้
ที่ชื่นชมยินดี, จะลงไปสู่มัน.
๑๕ และคนต�่ำช้า จะถูก น� ำ ลงไป, และ
ผู้ทรง อ�ำนาจ จะ ถูก ก�ำราบ, และ ดวงตา
ของคนยโสจะถูกก�ำราบ.
๑๖ แต่พระเจ้าจอมโยธาจะได้รับความ
สูงส่งอันเนื่ องมาจากการพิพากษาก, และ
พระผู้เป็ นเจ้าผู้บริสุทธิ์จะได้รบั การท�ำให้
ศักดิ์สิทธิ์ ในความชอบธรรม.
๑๗ จากนั ้นลูกแกะจะหากินตามประสา
ของ พวก มัน, และ ที่ รกร้าง ของ พวก ที่
อ้วนพีจะมีพวกแปลกหน้ ามากิน.
๑๘ วิบัติ แก่ พวกเขาซึ่ง ดึง ความชั่ว ช้า
สามานย์ ไว้ ด้วย เชือก แห่ง ความ เหลวไหลก, และดึง บาป ไว้ ประหนึ่ ง ด้วยเชือก
ลากเกวียนข;
๑๙ ที่ กล่าวว่า: ขอให้ พระองค์ ทรงรีบก,
เร่ง งานของ พระองค์, เพื่อ เรา จะ เห็นข;
และขอให้ ค�ำ ปรึกษาของพระผู้ บริสุทธิ์
แห่ง อิสราเอลเข้า มาใกล้ และมาถึง, เพื่อ
เราจะรู้.

๑๒ ก สดด. ๒๘:๕.
บาปเหมือนสัตว์ผกู ติด
๑๓ ก โฮเชยา ๔:๖.
กับสัมภาระ.
คมพ. ความรู.้
๑๙ ก ยรม. ๑๗:๑๕.
๑๖ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
		ข อส. พวกเขาจะไม่เชือ่ ใน
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา.
พระเมสสิยาห์จนกว่า
๑๘ ก คมพ. ถือดี (ความ), ถือตัว
พวกเขาจะเห็นพระองค์.
(ความ), เปล่าประโยชน์ ,
อย่างไม่สมควร.
		ข อส. พวกเขาผูกติดกับ
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๒ นี ไฟ ๑๕:๒๐–๓๐
ให้ ประชาชาติ จากที่ ไกล, และจะทรงส่ง
เสียงเรียกขพวกเขาจากสุดแดนแผ่นดิน
โลก; และดูเถิด, พวกเขาจะมาคด้วยความ
รวดเร็ว ฉั บไว; หาได้ มี ใครเหน็ ดเหนื่ อย
หรือสะดุดเลย.
๒๗ ไม่มี ใครจะหลับ สนิ ท หรือ นิ ทรา;
ทัง้ ผ้า คาดเอวของพวกเขาก็ จะไม่ ถอด
ออก, หรือสายรัดรองเท้าของพวกเขาจะ
ไม่ฉีกขาด;
๒๘ ลูก ศรของพวกเขาจะแหลม, และ
คันธนู ทัง้ หมดของพวกเขาจะโก่ง, และ
กีบม้าของพวกเขาจะเหมือนหินเหล็กไฟ,
และล้อ รถของพวกเขาเหมือนลมหมุน,
เสียงค�ำรามของพวกเขาเหมือนสิงห์.
๒๙ พวกเขาจะค�ำรามเหมือนสิงห์หนุ่ มก;
แท้จริง แล้ว, พวก เขา จะ ค�ำราม, และ
ตะครุบเหยือ่ , และจะพาไปโดยปลอดภัย,
และไม่มี ใครจะปลดปล่อย.
๓๐ และในวันนั ้นพวกเขาจะค�ำรามใส่
ผู้คนของพระเจ้าเหมือนเสียงค�ำรามของ
ทะเล; และหากพวกเขามองไปทีแ่ ผ่นดิน,
ดูเถิด, ความมืดและโทมนั ส, และความ
สว่างถูกท�ำให้มดื มัวในฟ้ าสวรรค์สว่างนั ้น.

๒๐ วิบัติ แก่ พวกเขาที่ เรียกความชั่ว ว่า
ดีก, และความดีวา่ ชั่ว, ที่ ให้ความมืดแทน
ความสว่างข, และความสว่างแทนความ
มืด, ที่ ให้ความขมแทนความหวาน, และ
ความหวานแทนความขม!
๒๑ วิบตั แิ ก่ผมู้ ปัี ญญาก ในสายตาตนเอง
และเฉี ยบแหลมในสายตาตนเอง!
๒๒ วิบัติแก่ผู้ดื่มเหล้าองุ่นจัด, และแก่
นั กผสมเครื่องดื่มแรง;
๒๓ ผู้ที่แก้ต่างให้คนชั่วร้ายเพื่อรางวัล,
และเอากความชอบธรรมของคนชอบธรรม
ไปจากเขา!
๒๔ ฉะนั ้น, ดังไฟกกลืนกินตอข้าวข, และ
เปลวไฟเผาไหม้ แกลบค, รากของมัน จะ
เน่ า, และดอกของมัน จะกระจายดัง ผง
ธุลี; เพราะพวกเขาโยนกฎของพระเจ้า
จอมโยธาทิง้ ไป, และเกลียดชังพระวจนะง
ของพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๒๕ ฉะนั ้น, ความกริว้ กของพระเจ้าดาล
เดือดกับผูค้ นของพระองค์, และพระองค์
่ พระหัตถ์ของพระองค์ออกต่อต้าน
ทรงยืน
พวกเขา, และลงทัณฑ์พวกเขา; และเนิ น
เขาสั่น สะเทือน, และซากศพของพวก
เขาฉี กขาดอยู่กลางถนน. เพราะทัง้ หมด
นี ้ความกริว้ ของพระองค์ยังไม่คลาย, แต่
บทที่ ๑๖
พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงยื่นออกมา.
๒๖ และพระองค์จะทรงยกธงสัญญาณก อิสยาห์เห็นพระเจ้า—บาปของอิสยาห์ ได้
๒๐ ก โมโร. ๗:๑๔, ๑๘;
คพ. ๖๔:๑๖; ๑๒๑:๑๖.
		ข ๑ ยน. ๑:๖.
๒๑ ก สภษ. ๓:๕–๗;
๒ นี . ๒๘:๑๕.
๒๓ ก อส. เพิกถอนสิทธิตาม
กฎหมายของเขา.
๒๔ ก อบด. ๑:๑๘; มลค. ๔:๑–๒;
๒ นี . ๒๐:๑๗.

		ข โยเอล ๒:๕;
๑ นี . ๒๒:๑๕, ๒๓;
๒ นี . ๒๖:๔, ๖;
คพ. ๖๔:๒๓–๒๔;
๑๓๓:๖๔.
		ค ลูกา ๓:๑๗;
โมไซยาห์ ๗:๒๙–๓๑.
		ง ๒ ซมอ. ๑๒:๗–๙.
๒๕ ก คพ. ๖๓:๓๒;

โมเสส ๖:๒๗.
๒๖ ก คมพ. ธงสัญญาณ.
		ข คบ. ผิวพระโอษฐ์; นั่ นก็
คือ, สัญญาณส�ำหรับการ
รวม. อสย. ๗:๑๘;
๒ นี . ๒๙:๒.
		ค คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
๒๙ ก ๓ นี . ๒๑:๑๒–๑๓.

๒ นี ไฟ ๑๖:๑–๑๒
รับการให้อภัย—พระเจ้าทรงเรียกท่านให้
พยากรณ์ — ท่านพยากรณ์ เกีย่ ว กับ ชาว
ยิว ที่ ปฏิเสธ ค�ำ สอน ของ พระ คริสต์—
พวกที่ เหลือ อยู่ จะกลับ คืน มา—เปรียบ
เทียบอิส ยาห์ ๖. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
้ ชีวติ , ข้าพเจ้า
ในปี กที่กษั ตริย์อุสซียาห์สิน
เห็นพระเจ้าทรงนั่ งอยูบ่ นพระราชบัลลังก์,
อันสูงตระหง่านและสูงส่งด้วย, และชาย
ฉลองพระองค์ขแผ่เต็มพระวิหาร.
๒ เหนื อพระราชบัลลังก์มีเสราฟิ มกยืน
อยู;่ แต่ละท่านมีปีกหกปี ก; ด้วยปี กสองปี ก
ท่านปิ ดหน้ า, และด้วยปี กสองปี กท่านปิ ด
เท้า, และด้วยปี กสองปี กท่านบิน.
๓ และ ต่าง ร้อง ต่อ กัน, และ กล่าว ว่า:
บริสุทธิ,์ บริสุทธิ,์ บริสุทธิ,์ คือพระเจ้าจอม
โยธา; และทัง้ แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยรัศมี
ภาพของพระองค์.
๔ และ เสา ประตูกเคลื่อน เพราะ เสียง
ของท่านที่ ร้อง, และพระนิ เวศน์ เต็ม ไป
ด้วยควัน.
๕ เวลานั ้น ข้าพเจ้า กล่าวว่า: วิบัติ เกิด
แก่ข้าพเจ้า! เพราะข้าพเจ้า ถูก ท�ำลายก;
เพราะ ข้ า พเจ้ า เป็ น คนที่ ริม ฝี ปาก ไม่
สะอาด; และข้าพเจ้าพ�ำนั กอยู่ท่ามกลาง
ผู้คนที่ริมฝี ปากไม่สะอาด; เพราะดวงตา
ข้ า พเจ้ า เห็ น กษั ตริ ย์ , พระเจ้ า จอม
โยธาแล้ว.
๑๖ ๑ ก อส. ประมาณ ๗๕๐ ปี กอ่ น

คริสตกาล.
		ข อส. ชายเสือ้ ผ้า, หรือส่วน
ริมหรือปลายของเสือ้ ผ้า.
๒ ก คมพ. เครูบ (เหล่า).
๔ ก ฮีบรู ฐานรากของธรณี
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๖ จากนั ้น เสราฟิ มท่านหนึ่ ง บิน มายัง
ข้าพเจ้า, มีถา่ นหินกลุกแดงอยู่ ในมือท่าน,
ซึ่งท่านเอามาจากแท่นบูชาด้วยคีม;
๗ และ ท่านวาง มัน บนปาก ข้าพเจ้า,
และกล่าวว่า: ดู สิ, สิ่ง นี ้ สัมผัส ริม ฝี ปาก
เจ้า; และ ความ ชั่ว ช้า สามานย์กของ เจ้า
ถูกเอาออกไป, และบาปของเจ้าถูกช�ำระ
แล้ว.
๘ ข้าพเจ้า ได้ยิน สุรเสียง ของ พระเจ้า
ด้วย, มี ความว่า: เราจะส่ง ใครไป, และ
ใครจะไปเพื่อเรา? เมื่อนั ้นข้าพเจ้าทูลว่า:
ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่; ทรงส่ง ข้า พระองค์
ไปเถิด.
๙ และพระองค์ตรัส: จงไปและบอกคน
พวกนี ้—พวกท่านจงฟังเถิด, แต่พวกเขา
หาเข้าใจไม่; และพวกท่านจงดูเถิด, แต่
พวกเขาหาส�ำเหนี ยกไม่.
๑๐ จงท�ำให้ ใจคนพวกนี ้พอง, และท�ำให้
หูพวกเขาหนั ก, และปิ ดตาพวกเขาเสีย—
เกลือกพวกเขาจะเห็นด้วยดวงตาของตน,
และได้ยินกด้วยหูของตน, และเข้าใจด้วย
ใจของตน, และเปลี่ยนใจเลื่อมใสและได้
รับการรักษา.
๑๑ จาก นั ้ น ข้าพเจ้า ทูล ว่า: พระองค์
เจ้าข้า, นานเท่าใดหรือ? และพระองค์ตรัส
ว่า: จนนครต่าง ๆ ว่างเปล่าปราศจากผู้อยู่
อาศัย, และบ้านปราศจากคน, และแผ่น
้ ;
ดินรกร้างสิน
๑๒ และพระเจ้า ทรงย้ายกผู้คนไป ไกล,

ประตูสั่นสะเทือน.
๕ ก ฮีบรู ถูกตัดขาด; นั่ นก็คอื ,
เขาท่วมท้นด้วยส�ำนึ ก
ในบาปของตนและของ
ผูค้ นของเขา.
๖ ก อส. สัญลักษณ์ ของการ

ช�ำระล้าง.
๗ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
๑๐ ก มธ. ๑๓:๑๔–๑๕.
๑๒ ก ๒ พกษ. ๑๗:๑๘, ๒๐.
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เพราะจะมีการทอดทิง้ ครัง้ ใหญ่หลวงใน
ท่ามกลางแผ่นดิน.
๑๓ แต่ยงั จะมีหนึ่ งในสิบส่วน, และพวก
เขาจะกลับมา, และจะถูกกิน, ดังต้นสน,
และดังต้นโอ๊กซึง่ เนื ้อแท้ของมันอยู่ ในต้น
เมื่อมันสลัดใบของมันฉั นใด; พงศ์พันธุ์
บริสุทธิ์จะเป็ นเนื ้อแท้กของมันฉั นนั ้น.
บทที่ ๑๗
เอฟ รา อิม และ ซีเรีย ท�ำ สงคราม กับ ยูดาห์— พระ คริสต์ จะ ประสู ติ จาก หญิง
พรหมจารี — เปรี ย บ เที ย บอิ ส ยาห์ ๗.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ในวัน เวลา
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของอาหัสบุตรของโยธาม, ผูเ้ ป็ นบุตรของ
อุส ซี ยาห์, กษั ตริย์ แห่ง ยู ดาห์, คือ เรซีน,
กษั ตริย์ แห่ง ซีเรีย, และเปคาห์ บุตรของ
้
เร มา ลิ ยาห์, กษั ตริย์ แห่ง อิสราเอล, ขึน
่
ไปยังเยรูซาเล็มเพือท�ำสงครามกับเมือง
นั ้น, แต่เอาชนะไม่ ได้.
๒ และ มี การ เล่า ขานใน เชือ้ สาย แห่ง
ดา วิด, มี ความ ว่า: ซีเรีย เป็ นพันธมิตร
กับ เอฟ รา อิมก. และ ใจ ท่านหวั่น ไหว,
และ ใจ ผู้คนของ ท่าน, ดัง ต้นไม้ ในป่ า
โยกด้วยลม.
๓ เมื่อนั ้นพระเจ้าตรัสกับอิสยาห์: บัดนี ้
จงออกไปพบอาหัส, เจ้ากับเชอารยาชูบก
๑๓ ก อส. เหมือนต้นไม้, แม้ ใบ
จะกระจัดกระจายไป, แต่
ชีวติ และศักยภาพทีจ่ ะ
เกิดเมล็ดยังคงอยู่ ในนั ้น.
๑๗ ๒ ก อส. เรียกชือ่ อิสราเอลทาง

๒ นี ไฟ ๑๖:๑๓–๑๗:๑๑
บุตรของเจ้า, ที่ ปลายท่อ น� ้ำ ของสระบน
ตรงทางหลวงของลานซักผ้า;
๔ และกล่าวกับเขาว่า: จงระวังตัว, และ
อยู่ นิ่ง ๆ; อย่า กลัว เลยก, ทัง้ อย่า เสีย ขวัญ
เพราะปลายคบควันกรุน
่ จวนมอดทัง้ สอง
นี ้, เพราะความเกรีย้ วโกรธของเรซีนต่อ
ซีเรีย, และของบุตรเรมาลิยาห์.
๕ เพราะ ซีเรีย, เอฟ รา อิม, และ บุตร
ของเรมาลิยาห์, วางแผนการร้ายต่อเจ้า,
โดยกล่าวว่า:
๖ ให้เราไปสู้ กับยูดาห์และรังควานมัน,
และให้เราตีที่นั่นให้แตกกเพื่อประโยชน์
ของ เรา, และ ตั ง้ กษั ต ริ ย์ องค์ หนึ่ ง ไว้
ท่ า มกลาง มั น , แท้ จ ริง แล้ ว , บุ ต ร ของ
ทาเบเอล.
๗ ดัง นั ้น พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า ตรัส
ว่า: มัน จะไม่ เป็ นไปตามนั ้น, ทัง้ มัน จะ
้ .
ไม่บังเกิดขึน
๘ เพราะ เมื อ ง หลวง ของ ซี เรี ย คื อ
ดามัสกัส, และประมุขของดามัสกัส, เรซีน; และภายในหกสิบห้าปี เอฟราอิมจะ
แตกจนร้างไร้ผู้คน.
๙ และเมืองหลวงของเอฟราอิมคือสะมา
เรีย, และประมุขของสะมาเรียคือบุตรของ
เรมาลิยาห์. หากเจ้าไม่เชื่อกก็จะสถาปนา
เจ้าไม่ ได้อย่างแน่ นอน.
๑๐ ยิ่ง กว่า นั ้น, พระเจ้า รับสั่ง กับ อาหัส
อีก, มีความว่า:
๑๑ เจ้า จงขอเครื่องหมายกจากพระเจ้า

เหนื อทัง้ หมดว่าเอฟราอิม, เผ่าผูน
้ � ำทางเหนื อ.
๓ ก ฮีบรู พวกทีเ่ หลืออยูจ่ ะ
กลับมา.
๔ ก อส. อย่าตกใจกลัวการ

โจมตี; กษั ตริยท์ งั ้ สองนั ้น
เกือบจะหมดพลังแล้ว.
๖ ก ฮีบรู แบ่งออก.
๙ ก ๒ พศด. ๒๐:๒๐.
๑๑ ก คมพ. เครือ่ งหมาย.

๒ นี ไฟ ๑๗:๑๒–๒๕
พระผู้ เป็ นเจ้าของเจ้า; จงขอในห้วงลึก,
หรือไม่ก็ ในความสูงเบือ้ งบน.
๑๒ แต่ อาหัส ทูล ว่า: ข้า พระองค์ จะไม่
ขอ, ทัง้ ข้าพระองค์จะไม่ทดลองกพระเจ้า.
๑๓ และเขากล่าวว่า: บัดนี ้ทา่ นจงฟัง, โอ้
เชือ้ สายแห่งดาวิด; มันเป็ นเรือ่ งเล็กน้ อย
่ ำ� ให้มนุ ษย์ออ่ นใจ, แต่ทา่ น
ส�ำหรับท่านทีท
จะท�ำให้ พระผู้ เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า อ่อน
พระทัยด้วยหรือ?
๑๔ ฉะนั ้ น, พระเจ้า เอง จะ ประทาน
เครื่องหมายอย่างหนึ่ ง ให้ ท่าน—ดูเถิด,
หญิงพรหมจารีกนางหนึ่ งจะมีครรภ์, และ
จะคลอดบุตรคนหนึ่ ง, และจะเรียกนาม
พระองค์ว่าอิมมานู เอลข.
๑๕ พระองค์ จะ เสวย เนย และ น� ้ ำ ผึง้ ,
เพื่อพระองค์จะรูจ้ ักปฏิเสธความชั่วและ
เลือกความดี.
๑๖ เพราะก่อนที่ พระกุมารกนั ้นจะรู้จัก
ปฏิเสธความชั่ว และเลือกความดี, แผ่น
่ า่ นชิงชังจะถูกกษั ตริยท
ดินทีท
์ งั ้ สองขของ
แผ่นดินนั ้นทอดทิง้ .
๑๗ พระเจ้า จะทรงน� ำ มาสู่ ท่านก, และ
มา สู่ ผู้คนของ ท่าน, และ มา สู่ เชือ้ สาย
บิดาท่าน, วันซึ่ง ไม่ เคยมาถึง นั บ แต่ วัน
ที่ เอฟราอิมขออกจากยู ดาห์, คือ กษั ตริย์
แห่งอัสซีเรีย.
้ ในวัน
๑๘ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
นั ้นคือพระเจ้าจะทรงส่งเสียงเรียกกแมลง
๑๒ ก อส. ทดสอบ, ทดลอง,
หรือพิสจู น์ .
๑๔ ก คมพ. ผูป้ ระพฤติ
พรหมจรรย์, หญิง
พรหมจารี.
		ข ฮีบรู พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่
กับเรา.
คมพ. อิมมานู เอล.
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ที่อยู่ ในตอนไกลสุดของอียิปต์, และทรง
เรียกผึง้ ที่อยู่ ในแผ่นดินแห่งอัสซีเรีย.
๑๙ และพวกมัน จะมา, และพวกมัน
ทัง้ หมดจะมาอยู่ ในหุบเขาที่อ้างว้าง, และ
ในโพรงศิลา, และบนกอหนามทัง้ หมด,
และบนพุ่มไม้ทัง้ หมด.
๒๐ ในวันเดียวกันนั ้นพระเจ้าจะทรงใช้
มีดโกนกที่ กษั ตริย์ แห่ง อัส ซีเรียขเช่า มา,
โดยใช้ เขาเหล่า นั ้นซึ่ง อยู่ เลยจากแม่น�้ำ
ทางโน้ น, มาโกนศีรษะ, และขนที่ เท้า;
และจะโกนเคราออกจนเกลีย้ งด้วย.
้ ในวัน
๒๑ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
นั ้น, ชายผู้ หนึ่ ง จะเลีย้ ง โคสาวตัว หนึ่ ง
และแกะสองตัว;
๒๒ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ , เพราะ
ความบริบูรณ์ ของนมที่พวกมันจะให้เขา
จะได้กินเนย; เพราะทุกคนที่เหลืออยู่ ใน
แผ่นดินจะกินเนยและน� ้ำผึง้ .
้ ในวัน
๒๓ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
นั ้น, ทุก แห่ง, ที่ มี เถาองุ่น หนึ่ ง พัน เถา
ราคาหนึ่ งพันเหรียญเงิน, จะมีพงหนาม
และกอหนามมาแทน.
่ ั่ นพร้อมด้วยลูกศรและ
๒๔ คนจะมาทีน
คันธนู , เพราะทัว่ แผ่นดินจะกลายเป็ นพง
หนามและกอหนาม.
๒๕ และเนิ น เขาทัง้ หมดที่ ขุด ไว้ ด้วย
จอบ, ความกลัว พงหนามและกอหนาม
้ ที่นี่; แต่มันจะเป็ นที่ปล่อย
จะไม่เกิดขึน

๑๖ ก ๒ นี . ๑๘:๔.
		ข ๒ พกษ. ๑๕:๓๐; ๑๖:๙.
๑๗ ก ๒ พศด. ๒๘:๑๙–๒๑.
		ข ๑ พกษ. ๑๒:๑๖–๑๙.
๑๘ ก คบ. ผิวพระโอษฐ์; นั่ นก็
คือ, ส่งสัญญาณ, เรียก.
อสย. ๕:๒๖.
๒๐ ก อส. แผ่นดินแทบจะร้าง

ผูค้ นเพราะผูบ้ กุ รุกชาว
ต่างชาติ.
		ข ๒ พกษ. ๑๖:๕–๙.
๒๑ ก อส. เฉพาะผูร้ อดชีวติ
เพียงไม่กค่ี นทีเ่ ลีย้ งตัว
เองได้เท่านั ้นจึงจะคงอยู.่
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ฝูงโคผู้ออกไป, และเป็ นที่เหยียบย�่ำของ
ฝูงปศุสัตว์ที่เล็กกว่าก.
บทที่ ๑๘
่ �ำให้
พระคริสต์จะทรงเป็ นดังก้อนหินทีท
สะดุด ล้ม และศิลาที่ ท�ำให้ ขัดเคืองใจ—
จงแสวงหาพระเจ้า, แต่มิใช่พ่อมดเสียง
แหลม—จงหันไปสูก่ ฎและประจักษ์ พยาน
เพือ่ การน� ำทาง—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๘.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
ยิ่ง กว่า นั ้น, พระวจนะของพระเจ้า ตรัส
แก่ ข้าพเจ้า ว่า: เจ้า จงเอากระดาษม้วน
ใหญ่มา, และเขียนในนั ้นด้วยปากกาของ
มนุ ษย์, เกี่ยวกับมาเฮอร์ชาลาลหัชบัสก.
่ อ่ื สัตย์มาท�ำ
๒ และข้าพเจ้าน� ำพยานกทีซ
บันทึกกับข้าพเจ้า, อุรอี าห์ปุ โรหิต, และเศคาริยาห์บุตรของเยเบเรคียาห์.
๓ และข้าพเจ้าเข้าหาศาสดาพยากรณ์
หญิงก; และนางตัง้ ครรภ์และคลอดบุตร.
จากนั ้นพระเจ้าตรัสแก่ขา้ พเจ้าว่า: จงเรียก
ชื่อเขา, มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส.
๔ เพราะ ดู เ ถิ ด , เด็ ก กจะ ไม่ สามารถ
เรียกขค�ำ ว่า, พ่อ, กับ แม่, ก่อน สิ่ง มี ค่า
แห่ง ดามัสกัส และทรัพย์ ที่ ปล้น มาคของ
สะมาเรียจะถูกน� ำไปต่อหน้ ากษั ตริย์แห่ง
อัสซีเรีย.
๒๕ ก ฮีบรู แกะ, หรือแพะ.
๑๘ ๑ ก อส. ความพินาศจวนใกล้
เข้ามาแล้ว.
๒ ก คมพ. พยาน.
๓ ก อส. ภรรยาของเขา.
๔ ก ๒ นี . ๑๗:๑๖.
		ข อสย. ๘:๔.

๒ นี ไฟ ๑๘:๑–๑๑
๕ พระเจ้า รับสั่ง แก่ ข้าพเจ้า อีก ด้วย, มี
ความว่า:
๖ เนื่ องจาก คนพวก นี ้ ไม่ ยอมรับ ผืน
น� ้ ำ แห่ง ชิ โล อาห์กซึ่ง ไหล เอื่อย ๆ, และ
ชื่นชมยินดี ในเรซีนขและบุตรของเรมาลิยาห์;
๗ ฉะนั ้น, บัดนี ้, ดูเถิด, พระเจ้าทรงน� ำ
น� ้ำจากแม่น�้ำ, ซึง่ ไหลเชีย่ วและหลายสาย,
มาสู่พวกเขากแม้กษั ตริยแ์ ห่งอัสซีเรียและ
้
เกียรติภูมิทัง้ ปวงของเขา; และเขาจะขึน
มาเอ่อท้นทั่วท้องน� ้ำ, และท่วมชายฝั่ งทัง้
้ ของเขา.
สิน
๘ และ เขา จะ ผ่าน ตลอด ยู ดาห์ก; เขา
จะ ไหล บ่า และ ท่วม, เขา จะ ท่วม ถึง แม้
คอ; และปี กอัน แผ่ กว้างของเขาจะเต็ม
ความกว้างของแผ่นดินพระองค์, โอ้อิมมานู เอลข.
๙ จง ร่วม เป็ นพันธมิตร กันก, โอ้ ท่าน
ผู้คน, และท่านจะถูก หัก เป็ นชิน
้ ๆ; จง
เงี่ยหู ฟังท่านทัง้ หลายจากประเทศห่าง
ไกล; และเตรียมตัว ไว้ เถิด, และท่านจะ
ถูก หัก เป็ นชิน
้ ๆ; เตรียมตัว ไว้เถิด, และ
ท่านจะถูกหักเป็ นชิน
้ ๆ.
๑๐ จงปรึกษากัน, และมันจะไร้ผล; จง
้ ;
พูด กัน เถิด, และ มัน จะ ไม่ บังเกิด ขึน
ก
เพราะพระผู้เป็ นเจ้าทรงอยู่กับเรา .
๑๑ เพราะพระเจ้า รับสั่ง แก่ ข้าพเจ้า ดัง
นั ้น ด้วยพระหัตถ์ อัน แข็ง แรง, และทรง

		ค ๒ พกษ. ๑๕:๒๙.
๖ ก ปฐก. ๔๙:๑๐;
ปจส. ปฐก. ๕๐:๒๔.
		ข อสย. ๗:๑.
๗ ก อส. มาสู่อสิ ราเอลทาง
เหนื อก่อน.
๘ ก อส. อัสซีเรียจะเข้าไปใน-

ยูดาห์ดว้ ย.
		ข คมพ. อิมมานู เอล.
๙ ก อส. สร้างแนวร่วม.
๑๐ ก อส. พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง
ละเว้นยูดาห์ (แผ่นดิน
ของอิมมานู เอล).
สดด. ๔๖:๗.

๒ นี ไฟ ๑๘:๑๒–๒๒
สอนข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ควรเดินในวิถี
ทางของคนพวกนี ้, โดยตรัสว่า:
๑๒ เจ้า อย่า พูด ว่า, พันธมิตรก, แก่ คน
ทัง้ ปวงซึ่ง แก่ เขาผู้คนเหล่า นี ้ จะพูด ว่า,
พันธมิตร; ทัง้ อย่ากลัวความกลัวของพวก
เขา, หรืออย่าครั่นคร้ามเลย.
๑๓ เจ้า จงท�ำให้ องค์ พระเจ้า จอมโยธา
ศักดิ์สิทธิ์, และ ให้ พระองค์ เป็ นที่ กลัว
เกรงกของท่าน, และให้พระองค์เป็ นความ
หวาดหวั่นของท่าน.
๑๔ และ พระองค์ จะ ทรง เป็ น สถาน
ศักดิ์สิทธิ์ก; แต่ ทรงเป็ นก้อนหินที่ ท�ำให้
สะดุด ล้มข, และศิลาที่ ท�ำให้ ขัดเคืองใจ
ต่อ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ทัง้ สอง เผ่า,
เป็ นกับดักและบ่วงแร้วต่อผู้อยู่อาศัยของ
เยรูซาเล็ม.
๑๕ และคนเป็ นอันมากในบรรดาพวก
เขาจะสะดุดกและล้ม, และพ่ายแพ้, และ
ติดกับ, และถูกจับไป.
๑๖ จงผูกประจักษ์ พยานไว้, จงผนึ กกฎก
ไว้ ในหมู่สานุ ศิษย์ของเรา.
๑๗ และข้าพเจ้าจะรอคอยพระเจ้า, ซึ่ง
ทรง ซ่อนพระ พักตร์กพระองค์ จาก เชือ้
สายแห่ง ยาโคบ, และข้าพเจ้า จะมองหา
พระองค์.
๑๒ ก อส. ยูดาห์ ไม่ควรพึง่ พา
่ ๆ เพือ่
แผนลับกับคนอืน
ความปลอดภัยของตน.
๑๓ ก อส. จงคารวะและถ่อมตน
ต่อพระพักตร์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า.
๑๔ ก อสค. ๑๑:๑๕–๒๑.
		ข ๑ ปต. ๒:๔–๘;
เจคอบ ๔:๑๔–๑๕.
๑๕ ก มธ. ๒๑:๔๒–๔๔.
๑๖ ก ฮีบรู ค�ำสอน, หรือหลักค�ำ
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๑๘ ดูเถิด, ข้าพเจ้า และบุตรที่ พระเจ้า
ประทาน ให้ ข้าพเจ้า เป็ น เครื่องหมายก
และ เป็ นการ อัน น่ า พิศวง ใน อิสราเอล
จากพระเจ้า จอมโยธา, ซึ่ง ประทับ อยู่ ใน
ภูเขาไซอัน.
๑๙ และเมื่อ พวกเขาจะกล่าวแก่ ท่าน
ว่า: จง ไป ปรึกษา เขา ทัง้ หลาย ที่ ติดต่อ
วิ ญ ญาณ ได้ ก, และ พวก พ่ อ มด ข เสี ย ง
แหลม และ พึมพ�ำ— สมควร มิใช่ หรือ ที่
ผู้คนจะปรึกษาพระผู้ เป็ นเจ้าของพวก
เขาคเพื่อ คนที่ มี ชีวิต จะได้ยินจากบรรดา
คนตายง?
๒๐ จงแสวงหากฎและประจักษ์ พยาน;
และหากพวกเขาไม่พูดกตามค�ำนี ้, ก็เป็ น
เพราะไม่มีความสว่างในพวกเขา.
๒๑ และ พวก เขา จะ ผ่าน มัน ไปกอย่าง
ยากเย็น ยิ่ง และหิวโหย; และเหตุการณ์
้ คือ เมื่อ พวก เขา หิวโหย,
จะ บังเกิด ขึน
พวกเขาจะโมโหจัด, และแช่งด่ากษั ตริย์
ของตนและพระผู้เป็ นเจ้าของตน, และ
แหงนมองเบือ้ งบน.
๒๒ และพวกเขาจะมองดูแผ่นดินโลก
และ เห็น ความ ยุ่ง ยาก, และ ความ มืด,
ความหม่นหมองอัน เกิด จากความปวด
ร้าว, และจะถูกขับไล่ ไปสู่ความมืด.

สอน.

คมพ. พระกิตติคณ
ุ .

๑๗ ก อสย. ๕๔:๘.
๑๘ ก อส. ชือ่ ของอิสยาห์และ
บุตรชายของเขา มีความ
หมายตามล�ำดับคือ
“พระเยโฮวาห์ทรงช่วยให้
รอด”; “พระองค์ทรงเร่ง
เหยือ่ ”; และ “ผูท้ เี่ หลืออยู่
จะกลับมา.”
๒ นี . ๑๗:๓; ๑๘:๓.

๑๙ ก ลนต. ๒๐:๖.
		ข อส. หมอผี, หมอดู.
		ค ๑ ซมอ. ๒๘:๖–๒๐.
		ง คบ. ในนามของ.
่ ั บถือวิญญาณ
๒๐ ก อส. สื่อทีน
(ในข้อ ๒๑–๒๒ ด้วย).
๒๑ ก อส. อิสราเอลจะถูกน� ำไป
เป็ นเชลยเพราะพวกเขา
ไม่ยอมสดับฟัง.
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บทที่ ๑๙
อิสยาห์พดู เกีย่ วกับพระเมสสิยาห์—ผูค้ น
ในความมืด จะเห็น ความสว่างเจิด จ้า—
ทารกคนหนึ่ งจะเกิดมาเพือ่ เรา—พระองค์
จะ ทรง เป็ น เจ้า ชาย แห่ง สันติ และ ทรง
ปกครองบนบัลลังก์ ของดาวิด—เปรียบ
เทียบอิส ยาห์ ๙. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
กระนั ้นก็ตาม, ความหม่นหมองจะยังไม่
เท่าที่เคยเป็ นมาในความระทมทุกข์ของ
แผ่นดินนั ้น, เมือ่ ครัง้ แรกกษั ตริยแ์ ห่งอัสซีเรีย ท�ำให้ แผ่น ดิน เศบู ลุนก, และแผ่น
ดิน นั ฟ ทา ลี ต้อง ทนทุกข์ พอ ประมาณ,
้
และต่อ มาได้ ท�ำให้ ทนทุกข์ หนั ก ยิ่ง ขึน
โดยทางทะเลแดงเลยจอร์แดนในกาลิ ลี
แห่งประชาชาติ.
๒ ผู้คนที่ เดิน ในความ มืดกเห็น ความ
สว่างเจิดจ้าแล้ว; พวกเขาที่พ�ำนั กอยู่ ใน
แผ่น ดินของเงามรณะ, ความสว่างย่อม
ส่องบนพวกเขา.
๓ พระองค์ ทรงท�ำให้ ประชาชาติ ขยาย
เผ่า พันธุ์, และทรงท�ำให้ ปีติ เพิ่มพูนก—
พวกเขาปี ติ ต่อ พระพักตร์ พระองค์ ตาม
ปี ติ ในการเก็บเกี่ยว, และดังคนที่ชื่นชม
ยินดีเมื่อพวกเขาแบ่งของอันริบมา.
๔ เพราะพระองค์ทรงหักแอกแห่งภาระ
๑๙ ๑ ก มธ. ๔:๑๒–๑๖.

๒ ก “ความหม่นหมอง” และ
“ความมืด” คือการละทิง้
ความเชือ่ และการเป็ น
เชลย; “ความสว่างเจิด
จ้า” คือพระคริสต์.
๓ ก อสย. ๙:๓.

๒ นี ไฟ ๑๙:๑–๑๐
ของเขา, และไม้คานบนบ่าของเขา, และ
ไม้เรียวของผู้กดขี่ข่มเหง.
๕ โดยที่ การรบทุก ครัง้ ของนั กรบย่อม
มีเสียงอึกทึกสับสน, และอาภรณ์ โชกไป
ด้วยเลือด; แต่นี่จะเป็ นไปด้วยการเผาไหม้
และเชือ้ เพลิงโหมไฟ.
๖ โดยที่เด็กกคนหนึ่ งจะเกิดมาเพื่อเรา,
บุตรคนหนึ่ งจะประทานให้เรา; และการ
ปกครองขจะอยู่ บนบ่า ของท่าน, และจะ
เรียกนามของท่าน; มหัศจรรย์, ที่ปรึกษา,
พระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงอานุ ภาพค, พระบิดา
ผู้ทรงเป็ นนิ จง, เจ้าชายแห่งสันติจ.
๗ ความจ�ำเริญ แห่ง การปกครองกและ
สั นติ ภ าพ ไม่ มี ที่ สุ ด ข, บน บั ล ลั ง ก์ ของ
ดา วิด, และ เหนื อ อาณาจักร ของ ท่าน
้ ด้วย
เพื่อ วาง ระเบียบ, และ สถาปนา ขึน
วิจารณญาณและด้วยความยุติธรรมนั บ
แต่นี้ ไป, แม้จนตลอดกาล. ความมุ่งมั่น
พระทัยของพระเจ้าจอมโยธาจะท�ำการนี ้.
๘ พระเจ้ า ทรง ส่ ง พระ วจนะ ของ
พระองค์ สู่ ยา โคบ และ พระ วจนะ ของ
พระองค์ส่องสว่างลงบนอิสราเอลก.
๙ และผู้คนทัง้ ปวงจะรู้, แม้ เอฟราอิม
และผู้ อยู่ อาศัย ของสะมาเรีย, ซึ่ง กล่าว
ด้วยความจองหองและความถือดี ในใจว่า:
๑๐ อิฐพังทลายลง, แต่เราจะสร้างด้วย
ศิลาสกัด; ต้น มะเดื่อ ถูก โค่น, แต่ เราจะ
เปลี่ยนมันเป็ นต้นสนสีดาร์.

๖ ก อสย. ๗:๑๔;
ลูกา ๒:๑๑.
		ข มธ. ๒๘:๑๘.
		ค ทิตสั ๒:๑๓–๑๔.
		ง แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙, ๔๔.
		จ ยอห์น ๑๔:๒๗.
๗ ก คมพ. ปกครอง (การ).

		ข ดนล. ๒:๔๔.
๘ ก อส. ข่าวสารอันเป็ นการ
พยากรณ์ ตอ่ จากข้อนี ้
(ข้อ ๘–๒๑) เป็ นการ
เตือนสิบเผ่าทางเหนื อ,
ทีเ่ รียกว่าอิสราเอล.

๒ นี ไฟ ๑๙:๑๑–๒๐:๒
๑๑ ฉะนั ้น พระเจ้า จะทรงน� ำ ปฏิ ปักษ์
ของเรซีนกมาต่อสู้ เขา, และให้ ศัตรู ของ
เขารวมกัน;
๑๒ ชาวซีเรียอยู่หน้ าและชาวฟี ลิสเตีย
อยูห
่ ลัง; และพวกเขาจะกลืนกินกอิสราเอล
ด้วยปากทีอ่ า้ . เพราะทัง้ หมดนี ้ความกริว้ ข
ของพระองค์ยงั ไม่คลาย, แต่พระหัตถ์ของ
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.
๑๓ เพราะผู้คนไม่ หัน ไปหาพระองค์ก
ผู้ทรงลงทัณฑ์ พวกเขา, ทัง้ พวกเขาไม่
แสวงหาพระเจ้าจอมโยธา.
๑๔ ฉะนั ้น พระเจ้า จะ ทรง ตัด หัว และ
หาง, กิ่ง และปล้องออกจากอิสราเอลใน
วันเดียว.
๑๕ ผู้ทรง คุณวุฒิ, เขา เป็ นหัว; และ
ศาสดา พยากรณ์ ที่ สอน เรื่อง เท็จ, เขา
เป็ นหาง.
๑๖ เพราะผู้น�ำ ของคนพวกนี ้ เป็ นเหตุ
ให้พวกเขาผิดพลาด; และคนที่พวกเขา
น� ำไปย่อมถูกท�ำลาย.
๑๗ ฉะนั ้น พระเจ้า จะ ไม่มี ปี ติ ในชาย
หนุ่ มของพวกเขา, ทัง้ จะไม่มีเมตตากต่อ
ลูก ก�ำพร้า และหญิง หม้ายของพวกเขา;
เพราะทุกคนในพวกเขาเป็ นคนหน้ าซื่อ
ใจคดและเป็ นคนท�ำชั่ว, และทุกปากพูด
เรื่องโง่ข. เพราะทัง้ หมดนี ้ ความกริว้ ของ
พระองค์ ยัง ไม่ คลาย, แต่ พระหัตถ์คของ
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.
๑๘ เพราะ ความ ชั่ว ร้าย เผา ผลาญ ดัง
เพลิง; มัน จะกลืน กิน พงหนามและกอ
๑๑ ก ๒ พกษ. ๑๖:๕–๙.
๑๒ ก ๒ พกษ. ๑๗:๖, ๑๘.
		ข อสย. ๕:๒๕; ๑๐:๔.
๑๓ ก อาโมส ๔:๖–๑๒.
๑๗ ก คมพ. เมตตา
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หนาม, และจะลามไหม้พงไม้ ในป่ า, และ
มันจะลุกลามเหมือนการพวยพุง่ ของควัน.
๑๙ โดยพระพิ โรธของพระเจ้าจอมโยธา
แผ่นดินจะมืด, และผู้คนจะเป็ นดังเชือ้
เพลิง โหม ไฟ; หา ได้ มี ใคร จะ ละเว้น พี่
น้ องตนไม่ก.
๒๐ และเขาจะแย่ง ชิง ทางมือขวาและ
หิวโหย; และเขาจะกินทางมือ ซ้ายกและ
พวกเขาจะไม่พอใจ; พวกเขาถ้วนทุกคน
จะกินเนื ้อที่แขนตนเอง—
๒๑ มนั สเสห์ก, เอฟราอิมข; และเอฟราอิม, มนั สเสห์; พวกเขาพร้อมใจกันจะต่อ
ต้านยู ดาห์ค. เพราะทัง้ หมดนี ้ ความกริว้
ของ พระองค์ ยัง ไม่ คลาย, แต่ พระหัตถ์
ของพระองค์ยังคงยื่นออกมา.
บทที่ ๒๐
ความพินาศของอัสซีเรียเป็ นรูปแบบหนึ่ ง
ในความพินาศของคนชั่วร้ายเมือ่ ถึงการ
เสด็จ มาครัง้ ที่ สอง—ผู้คนไม่ มากนั ก จะ
ยัง มี ชีวิต อยู่ หลัง จากที่ พระเจ้า เสด็จ มา
อีก—พวกที่ เหลือ อยู่ ของยาโคบจะกลับ
คืนมาในวันนั ้น—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๑๐.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ออกประกาศิตอัน
ไม่ชอบธรรม, และเขียนสารกดขี่ข่มเหง
้ ;
ซึ่งพวกเขาก�ำหนดขึน
๒ เพื่ อ ขั บ คน ขั ด สน ออก จาก ความ

(ความ, พระ, มี).
		ข ๒ นี . ๙:๒๘–๒๙.
		ค เจคอบ ๕:๔๗; ๖:๔.
๑๙ ก มีคาห์ ๗:๒–๖.
๒๐ ก ฉธบ. ๒๘:๕๓–๕๗.

๒๑ ก คมพ. มนั สเสห์.
		ข คมพ. เอฟราอิม.
		ค คมพ. ยูดาห์.
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ยุติธรรม, และฉวยสิทธิ ไปจากคนจนใน
ผู้คนของเรา, เพื่อหญิงหม้ายกอาจตกเป็ น
เหยื่อของพวกเขา, และเพื่อพวกเขาอาจ
ขโมยจากเด็กก�ำพร้า!
๓ และเจ้า จะท�ำ อะไรในวัน แห่ง การมา
เยือนก, และในหายนะซึง่ จะมาจากที่ ไกล?
เจ้าจะหลบหนี ไปพึ่งใครเล่า? และจะทิง้
สมบัติของเจ้าไว้ที่ ไหน?
๔ ไม่มีเราพวกเขาจะลงไปเป็ นนั กโทษ,
และพวกเขาจะล้ม ตายอยู่ กับ พวกที่ ถูก
ประหาร. เพราะทัง้ หมดนี ้ ความกริว้ ของ
พระองค์ ยัง ไม่ คลาย, แต่ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.
๕ โอ้ ชาว อัส ซีเรีย, ไม้ เรียว แห่ง ความ
โกรธของเรา, และไม้ เท้า ในมือ พวกเขา
คือความเคืองแค้นของพวกเขาก.
๖ เราจะส่ง เขาไปต่อสู้ กับ ประชาชาติ ท่ี
หน้ าซื่อใจคดก, และเราจะสั่งเขาให้ต่อสู้
กับ ผู้คนแห่ง ความพิ โรธของเราเพื่อ ริบ
เอาของที่ปล้นมา, และเพื่อริบเอาเหยื่อ,
และเพื่อ เหยียบย�่ำ พวกเขาดุจ เดียวกับ
โคลนตมบนถนน.
๗ แต่เขามิ ได้ตงั ้ ใจเช่นนั ้น, ทัง้ ใจเขาหา
คิดเช่นนั ้นไม่; แต่ ในใจเขาคิดจะท�ำลาย
และตัดขาดประชาชาติ ไม่ใช่น้อย.
๘ เพราะ เขา กล่าว ว่า: บรรดา เจ้า ชาย
ของข้าพเจ้าล้วนเป็ นกษั ตริย์มิใช่หรือ?
๙ คาลโนเป็ นดัง คารเคมิ ชมิ ใช่ หรือ?
๒๐ ๒ ก คมพ. หญิงหม้าย.
๓ ก อส. การลงโทษ.

๕ ก อสย. ๑๐:๕.
๖ ก อส. ต่อสู้กบั อิสราเอล.
๑๐ ก อส. มือของกษั ตริยแ์ ห่ง
อัสซีเรีย (ข้อ ๑๐–๑๑).
๑๒ ก อส. โอ้อวด.

๒ นี ไฟ ๒๐:๓–๑๕
ฮามัทเป็ นดังอารปัดมิใช่หรือ? สะมาเรีย
เป็ นดังดามัสกัสมิใช่หรือ?
๑๐ ดัง ที่ มือกข้าพเจ้า ก่อ ตัง้ อาณาจักร
้ , และรูป แกะสลัก ของ
ของรูป เคารพขึน
มัน เลิศ กว่า รูป แกะสลัก ของเยรูซาเล็ม
และของสะมาเรีย;
๑๑ ข้ า พเจ้ า จะ ไม่ ท� ำ เช่ น นั ้ น , กั บ
เยรูซาเล็ม และ กับ รูป เคารพ ของ นาง,
ดังที่ข้าพเจ้าท�ำมาแล้วกับสะมาเรียและ
รูปเคารพของนางหรือ?
้
๑๒ ดั ง นั ้ น เหตุ ก ารณ์ จะ บั ง เกิ ด ขึ น
คือ เมื่อ พระเจ้า ทรงท�ำงานทัง้ หมดของ
พระองค์บนภูเขาไซอันและบนเยรูซาเล็ม
แล้ว, เราจะลงโทษผลของใจที่ถือดีกของ
กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียข, และแววตายโสอัน
เนื่ องจากความอหังการของเขา.
๑๓ เพราะเขากกล่าวว่า: ด้วยเรีย่ วแรงของ
มือข้าพเจ้าและด้วยปัญญาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ท�ำสิง่ เหล่านี ข้ น
ึ ้ ; เพราะข้าพเจ้าเฉี ยบแหลม;
และข้าพเจ้าย้ายพรมแดนของผูค้ น, และ
ปล้นทรัพย์สมบัตจิ ากพวกเขา, และข้าพเจ้า
สยบผูอ้ ยูอ่ าศัยราวกับคนกล้า;
๑๔ และมือ ข้าพเจ้า ฉวยทรัพย์สิน มี ค่า
ของผูค้ นดังฉวยรังนก; และดังคนรวบรวม
ไข่ที่ละไว้ ข้าพเจ้ารวมแผ่นดินโลกไว้ทัง้
้ ; และไม่มี ใครขยับ ปี ก, หรือ อ้า ปาก,
สิน
หรือส่งเสียง.
๑๕ ขวานกจะขอวดอ้างตนเหนื อคนที่ ใช้

		ข ศฟย. ๒:๑๓.
๑๓ ก อส. กษั ตริยแ์ ห่งอัสซีเรีย
(ข้อ ๑๓–๑๔).
๑๕ ก อส. ศาสดาพยากรณ์
เปรียบกษั ตริยก์ บั เครือ่ ง
มือ.
		ข ค�ำเปรียบเทียบทัง้ หมด

ในข้อนี ้ถามค�ำถาม
เดียวกัน : คนต่อต้าน
พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(อาทิ กษั ตริยอ์ สั ซีเรีย)
จะรุง่ เรืองได้หรือ ?

๒ นี ไฟ ๒๐:๑๖–๒๗
มันหรือ? เลื่อยจะทะนงตนเหนื อคนที่ ใช้
มันหรือ? ราวกับว่าไม้เรียวจะแกว่งตนใส่
คนทีย่ กมันขึน้ , หรือไม้เท้าจะยกขึน้ ได้เอง
ราวกับไม่ใช่ ไม้!
๑๖ ฉะนั ้นพระเจ้า, พระเจ้า จอมโยธา,
จะทรงส่งความผอมโซ, ไปในบรรดาคน
อ้วนพีของกษั ตริย์; และภายใต้เกียรติยศ
ึ้
ของเขากพระองค์จะทรงก่อการลุกไหม้ขน
เหมือนการลุกไหม้ของไฟ.
๑๗ และ ความ สว่าง ของ อิสราเอล จะ
เป็ นดังไฟ, และพระผู้บริสุทธิ์ของเขาดัง
เปลวไฟ, และจะลุก ไหม้ และจะกลืน กิน
กอหนามของเขาและพงหนามของเขา
ภายในวันเดียว;
๑๘ และจะกลืน กิน ความงดงามแห่ง
ไพรพฤกษ์ ของเขา, และท้องทุ่งอันอุดม
ของ เขา, ทัง้ จิต วิญญาณกและ ร่างกาย;
และพวกเขาจะเป็ นเหมือนผู้ ถือ ธงใน
ยามอ่อนล้า.
๑๙ และต้นไม้ที่เหลือก ในป่ าของเขาจะ
มีน้อย, จนเด็กก็นับมันได้.
้ ในวัน
๒๐ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
นั ้น , คือ ผู้ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ของ อิสราเอล,
และ คนของ เชือ้ สาย แห่ง ยา โคบขที่ หนี
รอด, จะไม่พ่ึงคนที่ท�ำร้ายพวกเขาอีกต่อ
ไป, แต่จะพึ่งพระเจ้า, พระผู้บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล, โดยแท้.
๒๑ ผู้ท่ียังเหลืออยู่กจะกลับคืน, แท้จริง
๑๖ ก อส. กษั ตริยแ์ ห่งอัสซีเรีย
(ข้อ ๑๗–๑๙ ด้วย).
๑๘ ก อส. อัสซีเรียจะสูญสิน้ .
๑๙ ก อส. ผูท้ เี่ หลืออยูข่ องกอง
ทัพแห่งอัสซีเรีย.
๒๐ ก อส. ยุคสุดท้าย.
		ข อาโมส ๙:๘–๙.
๒๑ ก อสย. ๑๑:๑๑–๑๒.
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แล้ว, แม้ผท
ู้ ยี่ งั เหลืออยูข่ องยาโคบ, สู่พระ
ผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงอานุ ภาพ.
๒๒ เพราะแม้ อิสราเอลผู้คนของท่าน
เป็ นดัง ทรายแห่ง ทะเล, กระนั ้นที่ เหลือ
อยู่ ของ พวก เขา จะ กลับ มา; การ ท�ำลาย
ล้างกที่ ประกาศิต ไว้จะท่วมท้นด้วยความ
ชอบธรรมข.
๒๓ เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จอม
โยธาจะทรงท�ำลายล้างก, แม้ก�ำหนดให้มี
ทั่วแผ่นดิน.
๒๔ ฉะนั ้น, ดังนั ้นพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
จอมโยธาตรัส: โอ้ผู้คนของเราที่พ�ำนั กอยู่
ในไซอัน, อย่ากลัวชาวอัสซีเรีย; เขาจะโบย
ตีเจ้าด้วยไม้เรียว, และจะยกไม้เท้าของเขา
สู้เจ้า, ตามลักษณะเดียวกันกับในอียปิ ต์ก.
๒๕ เนื่ องจากอีกไม่นานนั ก, และความ
เคืองแค้น จะหยุด, และความโกรธของ
เราในความพินาศของพวกเขา.
๒๖ และพระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระตุน
้
ให้เกิดแส้หวดส�ำหรับเขาตามการเข่นฆ่า
ชาวมีเดียนกที่ศิลาแห่งโอเรบ; และดังธาร
พระกรของพระองค์อยูเ่ หนื อทะเลดังนั ้น
้ ตามลักษณะ
พระองค์ จะทรงยกมัน ขึน
เดียวกันกับในอียิปต์.
้ ในวัน
๒๗ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
นั ้นคือภาระ ของเขาจะถูกน� ำออกไปจาก
บ่าเจ้า, และแอกของเขาออกจากคอเจ้า,
และแอกจะถูกท�ำลายเพราะการเจิมข.

๒๒ ก คพ. ๖๓:๓๔.
๒๔ ก อส. เช่นทีช่ าวอียปิ ต์ทำ� ใน
้ สุด
คมพ. โลก—การสิน
สมัยก่อน.
ของโลก.
อพย. ๑:๑๓–๑๔.
		ข อส. แม้เมือ่ การลงโทษ
๒๖ ก ปฐก. ๒๕:๑–๒;
เกิดขึน้ , ความเมตตายังมี
วนฉ. ๗:๒๕.
อยู.่
๒๗ ก อสย. ๑๔:๒๕.
๒๓ ก อส. ท�ำให้เกิดความพินาศ 		ข คมพ. ผู้ ได้รบั การเจิม.
ตามทีป่ ระกาศิตไว้.

๒ นี ไฟ ๒๐:๒๘–๒๑:๖
๒๘ เขามากถึงอัยยาท, เขาผ่านไปถึงมิ โก- ขึน้ และรวมอิสราเอล—เปรียบเทียบอิสรน; ที่มิคมาชเขาสะสมสัมภาระของเขา. ยาห์ ๑๑. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
๒๙ พวกเขาข้ามช่องผา; พวกเขาค้าง คริสตกาล.
แรมทีเ่ กบา; รามาห์กลัว; กิเบอาห์ของซาและ จะ มี หน่ อกออก มา จาก ล�ำต้นขของ
อูลหลบหนี ไป.
ค
๓๐ จงเปล่ง เสียงเถิด, โอ้ ธิดาของกัล- เจสซี , และกิ่ง หนึ่ ง จะงอกออกมาจาก
ลิม; ให้ ได้ยิน ไปถึง ไลชาห์, โอ้ อานาโธท รากของท่าน.
๒ และพระวิญญาณกของพระเจ้าจะอยู่
ที่น่าสงสาร.
๓๑ มัดเมนาห์ยา้ ยไป; ผูอ้ ยูอ่ าศัยของเก- บนท่าน, วิญญาณแห่ง ปัญญาและความ
เข้าใจ, วิญญาณแห่ง การตรึก ตรองและ
บิมรวมกันเพื่อหลบหนี .
๓๒ แต่เขาจะยังอยูท
่ ่ี โนบในวันนั ้น; เขา พละก�ำลัง, วิญญาณแห่งความรูแ้ ละความ
จะเงือ้ มือใส่ภเู ขาแห่งธิดาของไซอัน, เนิ น เกรงกลัวพระเจ้า;
๓ และจะท�ำให้ท่านเข้าใจด้วยไหวพริบ
เขาของเยรูซาเล็ม.
อั
น
เนื่ องจากความเกรงกลัวพระเจ้า; และ
๓๓ ดูเถิด, พระเจ้า, พระเจ้าจอมโยธาจะ
ิ ากษากตามสายตาของท่าน,
ทรงตัดกิ่งก้านด้วยความสยดสยอง; และ ท่านจะไม่พพ
พวกที่ล�ำต้นสูงกจะถูกโค่น; และพวกเย่อ ทัง้ จะไม่ต�ำหนิ ตามที่หูของท่านได้ยิน.
๔ แต่ ด้ ว ย ความ ชอบ ธรรม กท่ า น จะ
หยิ่งจะถูกก�ำราบ.
ข
๓๔ และพระองค์ จะทรงถางพรรณไม้ พิพากษาคนจน, และต�ำหนิ ด้วยความ
ค
ในป่ าด้วยเหล็ก, และเลบานอนจะล่มโดย เสมอภาคเพื่อคนอ่อนโยน ของแผ่นดิน
โลก; และท่านจะตี แผ่น ดิน โลกด้วยไม้
ผู้ทรงอานุ ภาพองค์หนึ่ ง.
แห่ง ปากของท่าน, และด้วยลมแห่ง ริม
่
ฝี ปากของท่านท่านจะสังหารคนชั่วร้าย.
บทที ๒๑
๕ และความชอบธรรมจะเป็ นสายคาด
ล�ำต้นของเจสซี (พระคริสต์) จะพิพากษา เอวท่าน, และความซื่อสัตย์เป็ นสายคาด
้ เอวกท่าน.
ในความชอบธรรม—ความรูเ้ กีย่ วกับพระผู้ บัน
เป็ นเจ้าจะครอบคลุมแผ่นดินโลกในมิลเล- ๖ สุนัขป่ าจะอยูก่ บั ลูกแกะด้วย, และเสือ
เนี ยม— พระเจ้า จะ ทรง ยก ธง สัญญาณ ดาวจะนอนกับลูกแพะ, และลูกโคกับสิงห์
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๒๘ ก อส. การกรีฑาทัพของชาว 		ค เจสซีเป็ นบิดาของดาวิด;
อัสซีเรียไปเยรูซาเล็มถูก
มีการอ้างถึงเชือ้ สายของ
สะกดรอย; จากนั ้น
กษั ตริยด์ าวิดซึง่ พระเยซู
(ข้อ ๓๓–๓๔) อธิบายเชิง
จะประสูตมิ าในเชือ้ สาย
เปรียบเทียบถึงการกระท�ำ
นี ้. มีคาห์ ๕:๒;
ของพระเจ้าต่อพวกเขา.
ฮบ. ๗:๑๔.
๓๓ ก ฮีล. ๔:๑๒–๑๓.
คมพ. เจสซี.
๒๑ ๑ ก คพ. ๑๑๓:๓–๔.
๒ ก อสย. ๖๑:๑–๓.
		ข คพ. ๑๑๓:๑–๒.
๓ ก ยอห์น ๗:๒๔.

๔ ก สดด. ๗๒:๒–๔;
โมไซยาห์ ๒๙:๑๒.
		ข ฮีบรู ตัดสิน.
		ค คมพ. อ่อนน้ อม
(ความมี ใจ), อ่อนน้ อม
(ความสุภาพ), อ่อนโยน
(คน, ความ).
๕ ก คบ. เอว.

๒ นี ไฟ ๒๑:๗–๑๖
หนุ่ มและลูกสัตว์อ้วนจะอยู่ด้วยกัน; และ
เด็กเล็กคนหนึ่ งจะน� ำพวกมันไป.
๗ และโคเพศเมีย และหมี จะกิน ด้วย
กัน; ลูกของมันจะนอนด้วยกัน; และสิงห์
จะกินฟางเหมือนโคเพศผู้.
๘ และเด็ก ที่ ดูด นมจะเล่นบนรูงู พิษก,
และเด็ก หย่านมจะวางมือ ของเขาไว้ บน
รังงูร้ายข.
๙ พวกมัน จะไม่ ท�ำร้ายกหรือ ท�ำลายทั่ว
ภูเขา ศักดิ์สิทธิ์ ของ เรา, เพราะ ทั่ว แผ่น
ดิน โลก จะ เต็ม ไป ด้วย ความ รูข้ เกี่ยว กับ
พระเจ้า, ดังผืนน� ้ำเอ่อท้นทะเล.
๑๐ และในวัน นั ้นกจะมี รากรากหนึ่ งข
ของเจสซี, ซึ่งจะตัง้ เป็ นธงสัญญาณของ
ผู้คน; คนต่างชาติคจะแสวงหามันง; และ
ที่พักผ่อนของท่านจะสง่างาม.
้ ในวัน
๑๑ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
นั ้น คือ พระเจ้า จะทรงลงพระหัตถ์ ของ
พระองค์อีกเป็ นครัง้ ที่สองกเพื่อทรงน� ำผู้
ที่เหลืออยู่ ผู้คนของพระองค์ท่ียังคงอยู่,
กลับมาจากอัสซีเรีย, และจากอียปิ ต์, และ
จากปัทโรส, และจากคูช, และจากเอลาม,
และจากชินาร์, และจากฮามัท, และจาก
หมู่เกาะในทะเล.
๘ ก งูตวั เล็กมีพษ
ิ ของอียปิ ต์.
		ข งูพษ
ิ อีกชนิ ดหนึ่ ง.
๙ ก อสย. ๒:๔.
คมพ. มิลเลเนี ยม.
		ข คพ. ๑๐๑:๓๒–๓๓;
๑๓๐:๙.
๑๐ ก อส. ยุคสุดท้าย.
จส—ป ๑:๔๐.
		ข รม. ๑๕:๑๒;
คพ. ๑๑๓:๕–๖.
		ค คพ. ๔๕:๙–๑๐.
		ง คบ. จะแสวงหาท่าน.
๑๑ ก ๒ นี . ๖:๑๔; ๒๕:๑๗;
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๑๒ และพระองค์จะทรงชักธงสัญญาณก
เพือ่ ประชาชาติ, และจะทรงเรียกชุมนุ มผู้
ที่ถูกขับไปขของอิสราเอล, และทรงรวมค
คนของยู ดาห์ ที่ กระจัดกระจายอยู่ จากสี่
มุมของแผ่นดินโลก.
๑๓ ความ ริษยากที่ มี ต่อ เอฟ รา อิม จะ
หมดไปด้วย, และปฏิปักษ์ ของยู ดาห์ จะ
ถูกตัดขาด; เอฟราอิมจะไม่รษ
ิ ยาขยูดาห์ค,
และยูดาห์จะไม่รังควานเอฟราอิม.
๑๔ แต่พวกเขาจะบินลงบนบ่าของชาว
ฟี ลิสเตียกทางตะวันตก; พวกเขาจะปล้น
สะดมคนพวกนี ้ทางตะวันออกพร้อมกัน;
พวกเขาจะยึดเอโดมและโมอับ; และลูก
หลานของอัมโมนจะเชื่อฟังพวกเขา.
๑๕ และพระเจ้า จะทรงท�ำลายลิน
้ ของ
ก
้ ; และ ด้ ว ย สายลม
ทะเล อี ยิ ป ต์ ลง สิ น
แรงของพระองค์ พระองค์ จะทรงสะบัด
พระหัตถ์ของพระองค์เหนื อแม่น�้ำ, และ
จะ ทรง ลง ทัณฑ์ มัน ให้ เป็ น ล�ำธาร เจ็ด
สาย, และทรงท�ำให้คนข้ามไปได้ โดยไม่
เปี ยกเท้า.
๑๖ และจะมี ทางหลวงก, จากอัส ซีเรีย,
ส�ำหรับผูท
้ เี่ หลืออยูข่ องผูค้ นของพระองค์
ซึ่ ง ยั ง คง อยู่ , เหมื อ น ดั ง ที่ เป็ น มา กั บ

๒๙:๑.
๑๒ ก คมพ. ธงสัญญาณ.
		ข ๓ นี . ๑๕:๑๕; ๑๖:๑–๔.
		ค นหม. ๑:๙;
๑ นี . ๒๒:๑๐–๑๒;
คพ. ๔๕:๒๔–๒๕.
คมพ. อิสราเอล—
การรวบรวมอิสราเอล.
๑๓ ก ยรม. ๓:๑๘.
่ � ำโดยยูดาห์และ
		ข เผ่าทีน
เอฟราอิมเป็ นปฏิปักษ์
กันมาช้านาน (หลังจาก
เหตุการณ์ ใน ๑ พกษ.

๑๒:๑๖–๒๐). ในยุค
สุดท้ายความเป็ นอริดงั
กล่าวจะหมดไป.
อสค. ๓๗:๑๖–๒๒.
คมพ. ริษยา (ความ),
อิจฉา.
		ค คมพ. ยูดาห์.
๑๔ ก อส. โจมตีเนิ นด้านตะวัน
ตกซึง่ เป็ นอาณาเขตของ
ฟี ลสิ เตีย.
๑๕ ก ศคย. ๑๐:๑๑.
๑๖ ก อสย. ๓๕:๘;
คพ. ๑๓๓:๒๗.
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้ มาจากแผ่น ดิน
อิสราเอลในวันที่ เขาขึน
อียิปต์.
บทที่ ๒๒
ใน ยุ คมิ ล เล เนี ยม มนุ ษย์ ทั ้ง ปวง จะ
สรรเสริญ พระเจ้า—พระองค์ จะประทับ
อยู่ ท่ามกลางพวกเขา—เปรียบเทียบอิส
ยาห์ ๑๒. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.

๒ นี ไฟ ๒๒:๑–๒๓:๓
ของพระองค์ ในบรรดาผู้คน, จงป่ าวร้อง
ว่า พระนาม ของ พระองค์ เป็ นที่ ยกย่อง
เทิดทูน.
๕ จง ร้อง เพลง ถวาย พระเจ้าก; เพราะ
พระองค์ ทรงท�ำ สิ่ง ที่ ล�ำ้ เลิศ; สิ่ง นี ้ เป็ นที่
รู้กันทั่วแผ่นดินโลก.
๖ จงโห่ ร้องและไชโยเถิดก, ท่านผู้ อยู่
อาศัยของไซอัน; เพราะศรีสง่าคือพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในท่ามกลางท่าน.
บทที่ ๒๓

และ ในวัน นั ้ น ท่าน จะ กล่าว ว่า: ข้า แต่
พระเจ้ า , ข้ า พระองค์ จะ สรรเสริ ญ
พระองค์; แม้ พระองค์ กริว้ ข้า พระองค์
้ ,
ความ กริว้ ของ พระองค์ ก็ คลาย ลง สิ น
และพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์.
๒ ดูเถิด, พระผู้ เป็ นเจ้าทรงเป็ นความ
รอด ของ ข้ า พระองค์ ; ข้ า พระองค์ จะ
วางใจก, และไม่กลัว; เพราะพระเจ้าพระเยโฮวาห์ ขทรงเป็ นก�ำลังของข้าพระองค์และ
บทเพลงของข้าพระองค์; อีกทัง้ พระองค์
ทรงเป็ นความรอดของข้าพระองค์เสมอ
มา.
๓ ฉะนั ้น, ด้วยปี ติทา่ นจะตักน� ้ำกจากบ่อ
แห่งความรอด.
๔ และ ใน วั น นั ้ น ท่ า น จะ กล่ า ว : จง
สรรเสริญ พระเจ้าก, จงเรียกหาพระนาม
ของ พระองค์, จง ประกาศ การก ระ ท� ำ
๒๒ ๒ ก โมไซยาห์ ๔:๖; ฮีล. ๑๒:๑.

การท�ำลายล้างของบาบิ โลนเป็ นรูปแบบ
หนึ่ งของการท�ำลายล้างระหว่างการเสด็จ
มาครัง้ ทีส่ อง—วันนั ้นจะเป็ นวันแห่งความ
พิ โรธและการแก้แค้น—บาบิ โลน ( โลก)
จะ พินาศ ตลอด กาล— เปรียบ เทียบอิสยาห์ ๑๓. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.
เรือ่ งราวอันน่ าหนั กใจกแห่งบาบิ โลนข, ซึ่ง
อิสยาห์บุตรของอามอสเห็น.
้ บนภูเขาสูง, จงเปล่ง
๒ เจ้าจงยกธงกขึน
เสียงให้ถึงพวกเขา, จงโบกมือข, เพื่อพวก
เขาจะเข้าไปในประตูของผู้ทรงเกียรติ.
๓ เรา ได้ บั ญ ชา ผู้ ที่ รั บ การ ช� ำ ระ ให้
บริสุทธิ์กของ เรา แล้ว, เรา เรียก ผู้ มี พละ
ก�ำลังของเราแล้วด้วย, เพราะความโกรธ

๖ ก อสย. ๕๔:๑; ศฟย. ๓:๑๔.
ชัว่ ร้ายทัง้ หมด.
		ข อพย. ๑๕:๒; สดด. ๘๓:๑๘. ๒๓ ๑ ก อส. ข่าวสารชีช้ ะตากรรม.
คพ. ๑๓๓:๕, ๗, ๑๔.
คมพ. พระเยโฮวาห์.
		ข ความพินาศครัง้
คมพ. บาเบล, บาบิ โลน.
๓ ก คมพ. น� ้ำธ�ำรงชีวติ .
ประวัตศิ าสตร์ของบาบิ๒ ก คบ. ธงสัญญาณ.
๔ ก คมพ. ขอบพระทัย,
โลนทีช่ วั่ ร้าย, พยากรณ์
คมพ. ธงสัญญาณ.
ขอบพระทัยพระเจ้า (การ,
ไว้ ใน อสย. ๑๓ และ ๑๔,
		ข อส. ให้สัญญาณ.
น้ อม), ความขอบคุณ.
เป็ นต้นแบบของความ
๓ ก อส. วิสท
ุ ธิชน.
๕ ก คพ. ๑๓๖:๒๘.
พินาศในท้ายทีส่ ดุ ของโลก

๒ นี ไฟ ๒๓:๔–๑๙
ของเราไม่อยู่บนพวกเขาที่ชื่นชมยินดี ใน
ความสูงส่งของเรา.
๔ เสี ย ง อึ ก ทึ ก ของ ฝู ง ชน ใน ภู เขา
ประหนึ่ งของผู้คนที่เกรียงไกร, เป็ นเสียง
กึกก้อง ของ อาณาจักร แห่ง ประชาชาติก
ทีม่ ารวมกันข, พระเจ้าจอมโยธาทรงระดม
ไพร่พลแห่งการรบ.
๕ พวกเขามาจากประเทศไกลโพ้น, จาก
สุดแดนฟ้ าสวรรค์, แท้จริงแล้ว, พระเจ้า,
และสรรพาวุธแห่งความขุ่นเคืองพระทัย
ของพระองค์, เพื่อท�ำลายทัง้ แผ่นดิน.
๖ เจ้า จงคร�่ำครวญเถิด, เพราะวันของ
พระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว; มันจะมาดังการ
ท�ำลายล้างจากพระผู้ทรงฤทธานุ ภาพ.
๗ ฉะนั ้ น มือ ทุก มือ จะ อ่อน เปลีย้ , ใจ
มนุ ษย์ทุกดวงจะหลอมละลาย;
๘ และพวกเขาจะกลัว; ความเจ็บ ปวด
และโทมนั สจะครอบง�ำพวกเขา; พวกเขา
จะพิศวงในกันและกัน; หน้ าพวกเขาจะ
เป็ นดังเปลวเพลิง.
๙ ดูเถิด, วันของพระเจ้าจะมาถึง, โหด
ร้ายทัง้ ด้วยพระพิ โรธและความกริว้ อัน
รุนแรง, ที่จะปล่อยให้แผ่นดินรกร้างว่าง
เปล่า; และ พระองค์ จะ ทรง ท�ำลาย คน
้ ไปจากมัน.
บาปกที่น่ั นให้สูญสิน
๑๐ เพราะดาวแห่ง ฟ้ าสวรรค์ และกลุ่ม
ดาวที่นั่นจะไม่ ให้แสงแห่งตน; พระองค์
จะทรงท�ำให้ ตะวันรุ่ง อับ แสงก, และดวง
จันทร์จะไม่ทอแสง.
๑๑ และเราจะลงโทษโลกกเพราะความ
๔ ก ศคย. ๑๔:๒–๓.
		ข ศคย. ๑๒:๓.
๙ ก คมพ. แผ่นดินโลก—การ
ช�ำระล้างแผ่นดินโลก.
๑๐ ก คมพ. โลก—การสิน้ สุด
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ชั่ว, และคนชั่ว ร้ายเนื่ องจากความชั่ว ช้า
สามานย์ ของพวกเขา; เราจะท�ำให้ ความ
้ สุด, และ จะ
โอหัง ของ คน จองหองขสิน
หยุดความเย่อหยิ่งของคนน่ าเกรงขาม.
๑๒ เรา จะ ท� ำ ให้ ชาย ก มี ค่ า กว่ า
ทองนพคุณ; แม้เป็ นชายยิง่ กว่าลิม่ ทองค�ำ
ของโอฟี ร์.
๑๓ ดังนั ้น, เราจะเขย่าฟ้ าสวรรค์, และ
แผ่นดินโลกจะเคลื่อนกจากที่ของมัน, ใน
พระพิ โรธของพระเจ้าจอมโยธา, และใน
วันแห่งความกริว้ อันรุนแรงของพระองค์.
๑๔ และมัน จะเป็ นดัง ละมั่ง ที่ ถูก ล่าก,
และดังแกะที่ ไม่มี ใครรวมฝูง; และพวก
เขาทุก คนจะหันไปหาผู้คนของเขาเอง,
และทุก คนหลบหนี ไป ในแผ่น ดิน ของ
เขาเอง.
๑๕ ทุก คนที่ จองหองจะถูก แทงทะลุ;
แท้จริง แล้ว, และทุก คนที่ เข้า สมทบกับ
คนชั่วร้ายจะล้มตายด้วยดาบ.
๑๖ ลูก ๆ ของพวกเขาจะถูกห�ำ้ หั่นเป็ น
ชิน
้ ๆ ต่อ หน้ า พวกเขา; บ้านพวกเขาจะ
ถูกปล้นและภรรยาพวกเขาจะถูกข่มขืน.
๑๗ ดูเถิด, เราจะยั่ว ยุ ให้ ชาวมีเดีย ต่อ
ต้านพวกเขา, ซึ่ง จะไม่ เห็น แก่ เงิน และ
ทอง, ทัง้ พวกเขาจะไม่เบิกบานในมัน.
๑๘ คัน ธนู ของพวกเขาจะห�ำ้ หั่น คน
หนุ่ มเป็ นชิน
้ ๆ ด้วย; และพวกเขาจะไม่มี
ความสมเพชในผลแห่งครรภ์; ดวงตาของ
พวกเขาจะไม่เว้นโทษแก่เด็ก.
๑๙ และบาบิ โลน, ความรุ่งโรจน์ แห่ง

ของโลก.
๑๑ ก มลค. ๔:๑.
		ข คพ. ๖๔:๒๔.
๑๒ ก อสย. ๔:๑–๔.
๑๓ ก คมพ. แผ่นดิน

โลก—สภาพสุดท้ายของ
แผ่นดินโลก.
๑๔ ก คบ. กวางทีถ่ กู ล่า.

๒ นี ไฟ ๒๓:๒๐–๒๔:๔
อาณาจักร, และความสวยงามกอันล�ำ้ เลิศ (โลก)—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๑๔. ประมาณ
ของชาวเคลเดีย, จะเป็ นเหมือนเมื่อครัง้ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงโค่น ล้ม เมืองโสโดมข
เพราะพระเจ้าจะทรงเมตตายาโคบ, และ
และโกโมราห์.
ก
่
จะ
ยัง ทรง เลือก อิสราเอลก, และ ให้ พวก
๒๐ มัน จะ ไม่ เป็ นที อยู่ อาศัย อีก เลย,
ทั ง้ จะไม่ เป็ นที่ พ�ำ นั ก จากรุ่น สู่ รุ่น : ทั ง้ เขาอยู่ ในแผ่น ดิน ของตนเอง; และจะ
ข
ชาวอาหรับ จะไม่ ตัง้ กระโจมที่ นั่ น ; ทั ง้ ทรงรวมคนแปลกหน้ า ไว้ กับ พวกเขา,
บรรดาเมษบาลจะไม่ล้อมคอกแกะของ และ พวก เขา จะ แนบ สนิ ท กับ เชือ้ สาย
แห่งยาโคบ.
ตนที่ นั่น .
ก
ก
๒๑ แต่สัตว์ป่า ของทะเลทรายจะนอน ๒ และผู้คน จะพาพวกเขาและน� ำพวก
ที่ น่ั น; และบ้านของพวกเขาจะเต็ม ไป เขาไปยังที่ของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, จาก
ด้วยสัตว์ โลกที่ส่งเสียงโหยหวน; และนก ที่ ไกล ถึง ขนาด สุด แดน แผ่น ดิน โลก;
ฮูก จะอยู่ ท่ี น่ั น, และแพะเพศผู้ขจะโลด และพวกเขาจะกลับ มายัง ผืน แผ่น ดิน
แห่งค�ำสัญญาขของตน. และเชือ้ สายแห่ง
เต้นอยู่ท่ีน่ั น.
๒๒ และสัตว์ป่าแห่ง เกาะจะร้องอยู่ ใน อิสราเอลจะครอบครองแผ่นดินเหล่านั ้น,
ค
บ้านกร้างของพวกเขา, และเหล่า มังกรข และแผ่นดินของพระเจ้าจะมีคนใช้ และ
้ เ่ี คยจับพวก
ในวังอันน่ ารื่นรมย์ของพวกเขา; และวัน สาวใช้; และพวกเขาจะพาผูท
เวลาของเมืองนั ้นใกล้ จะมาถึง, และเรา เขาเป็ นเชลยมาเป็ นเชลย; และพวกเขา
จะไม่ ยืด วัน ของนางออกไป. เพราะเรา จะปกครองเหนื อผู้ที่ข่มเหงพวกเขา.
จะท�ำลายนางอย่างรวดเร็ว; แท้จริงแล้ว, ๓ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ ในวันนั ้น
ก
เพราะเราจะเมตตาผู้คนของเรา, แต่คน คือพระเจ้าจะทรงให้ท่านพักผ่อน , จาก
โทมนั สของท่าน, และจากความกลัวของ
ชั่วร้ายจะพินาศ.
ท่าน, และจากการเป็ นทาสผูค้ บั แค้นในที่
ซึ่งท่านถูกบังคับให้รับใช้.
บทที่ ๒๔
้ ในวัน
๔ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน
่ ชมช่วงเวลา นั ้ น , คื อ ท่ า น จะ ยก ภาษิ ต นี ้ ไป ต่ อ ว่ า
อิสราเอลจะรวมกัน และชืน
แห่ ง ความ สงบ สุ ข ขอ งมิ ล เล เนี ยม— กษั ต ริย์ ของ บา บิ โลน ก, และ กล่ า ว : ผู้
้ แล้ว หนอ, กนก นคร สูญ
ลูซิเฟอร์ถูกขับออกจากสวรรค์เพราะการ ข่มเหง สูญ สิน
้ แล้วหนอ!
กบฏ—อิสราเอลจะมี ชัย เหนื อ บาบิ โลน สิน
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๑๙ ก อส. ความถือดี.
		ข ปฐก. ๑๙:๒๔–๒๕;
ฉธบ. ๒๙:๒๓;
๒ นี . ๑๓:๙.
๒๐ ก ยรม. ๕๐:๓, ๓๙–๔๐.
๒๑ ก อสย. ๓๔:๑๔–๑๕.

่ื ๆ จะ
		ข ฮีบรู หรือมารร้าย.
๒ ก อส. ประชาชาติอน
๒๒ ก ฮีบรู วัง.
ช่วยอิสราเอล.
		ข ฮีบรู (อาจจะเป็ น) หมาไน, 		ข คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
หรือสุนัขป่ า.
		ค อสย. ๖๐:๑๔.
๒๔ ๑ ก ศคย. ๑:๑๗.
๓ ก ยชว. ๑:๑๓; คพ. ๘๔:๒๔.
		ข อสย. ๖๐:๓–๕, ๑๐.
๔ ก คมพ. บาเบล, บาบิ โลน.

๒ นี ไฟ ๒๔:๕–๒๐
๕ พระเจ้าทรงหักไม้เท้าของคนชั่วร้าย,
คทาของผู้ปกครองแล้ว.
๖ เขา ผู้ ที่ ท�ำร้าย ผู้คนในโทสะ โดย ไม่
หยุด ยัง้ , เขาผู้ ที่ ปกครองประชาชาติ ใน
ความเกรีย้ วโกรธ, จึงถูกข่มเหง, และไม่มี
ใครทัดทาน.
๗ ทัง้ แผ่นดินโลกก�ำลัง พัก ผ่อน, และ
สงบ; พวกเขาเปล่งเสียงร้องเพลงก.
่ ชมยินดีเพราะ
๘ แท้จริงแล้ว, ต้นสนกชืน
ท่าน, และต้นสนสีดาร์ของเลบานอนด้วย,
โดยกล่าวว่า: นั บแต่ท่านถูกล้มขแล้วไม่มี
้ มาโค่นเรา.
คนตัดไม้คขึน
ก
๙ นรก จาก เบือ้ ง ล่าง กระ สับ กระส่าย
เพราะท่านเพื่อพบท่านเมื่อท่านมา; มัน
ปลุกคนตายขเพื่อท่าน, แม้ผู้น�ำทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงของแผ่นดินโลก; มันยกผองราชัน
แห่งประชาชาติจากบัลลังก์ของพวกเขา.
๑๐ เขาทัง้ หลายทัง้ ปวงจะพูดและกล่าว
แก่ ท่าน: ท่านอ่อนแอดัง เราหรือ? ท่าน
เป็ นเหมือนเราหรือ?
๑๑ ความโอ่อ่า ของท่านถูก น� ำ ลงไปยัง
หลุมศพ; เสียงซอของท่านหามี ใครได้ยน
ิ
ไม่; ตัวหนอนเดียรดาษอยู่ ใต้ท่าน, และ
ตัวหนอนห่มร่างท่าน.
๑๒ ท่านตกจากสวรรค์อย่างไรหรือนี่ ก, โอ้
ลูซิเฟอร์ข, บุตรแห่งรุ่งอรุณ! ท่านถูกตัด
ลงสู่พน
ื ้ ดิน, ผูท
้ ท
ี่ ำ� ให้ประชาชาติออ่ นแอ!
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๑๓ เพราะท่านกล่าวไว้ ในใจท่าน: เรา
้ ไป ในสวรรค์ก, เราจะเชิดชูบัลลังก์
จะขึน
ของเราเหนื อหมู่ดาวของพระผู้เป็ นเจ้า;
เราจะนั่ ง บนศิขริน แห่ง เทพชุมนุ ม, ใน
แดนไกลของทิศเหนื อขด้วย;
้ ไปเหนื อความสูงของเมฆ;
๑๔ เราจะขึน
เราจะเป็ นเหมือนพระผู้สูงสุด.
๑๕ ทว่าท่านจะถูกพาลงนรก, ไปสู่ห้วง
เหวลึกก.
๑๖ พวกเขาที่ เห็น ท่านจะเขม้น มองก
ท่ า น, และ จะ พิ จ ารณา ท่ า น, และ จะ
กล่าว: นี่ หรือ คือ คนที่ ท�ำให้ แผ่น ดินโลก
สั่นสะเทือน, คนที่เขย่าอาณาจักร?
๑๗ และ ท� ำ ให้ โลก เป็ น ดั ง แดน
ทุรกันดาร, และท�ำลายเมืองทัง้ หลายที่
อยู่ ในนั ้น, และหาได้ เปิ ดประตู เรือนจ�ำ
นั กโทษของเขาไม่?
๑๘ ผองราชันแห่งประชาชาติ, แท้จริง
แล้ว, พวก ท่าน, ล้วนนอน อยู่ อย่าง สม
ศักดิ์ศรี, ทุกท่านล้วนนอนในบ้านตนก.
๑๙ แต่ท่านถูก ขับ ไล่ จากหลุม ศพท่าน
่ ่ าชิงชังก, และพวกทีเ่ หลืออยู่
เหมือนกิง่ ทีน
จากผู้ที่ถูกสังหาร, ถูกแทงทะลุด้วยดาบ,
ซึ่ง หล่น ลงไปสู่ กรวดทรายในหลุมข; ดัง
ซากศพที่ถูกเหยียบย�่ำอยู่ ใต้เท้า.
๒๐ ท่าน จะ ไม่ ถูก น� ำ มา รวม กับ พวก
เขา ใน การ ฝัง, เพราะ ท่านท�ำลาย แผ่น

๗ ก อสย. ๕๕:๑๒.
เวลาเช้า. ผูป้ กครองโลก
สดด. ๔๘:๒.
๘ ก ฮีบรู สนไซเปรส.
ทีช่ วั่ ร้าย (บาบิ โลน) ถูก
๑๕ ก ๑ นี . ๑๔:๓.
		ข อส. ในความตาย.
พูดถึงว่าเป็ นลูซเิ ฟอร์, ผู้
๑๖ ก ฮีบรู ช�ำเลืองมองท่านและ
		ค ฮีบรู คนตัด (ไม้) ไม่มาขัด
ปกครองความชัว่ ทัง้ ปวง.
ครุน
่ คิดถึงท่าน.
ขวางเรา.
คมพ. มาร; ลูซเิ ฟอร์.
๑๘ ก อส. หลุมฝังศพครอบครัว
๙ ก คมพ. นรก.
๑๓ ก โมเสส ๔:๑–๔.
ของเขา.
่ ำ� นั กของ
		ข อส. วิญญาณทีล่ อ่ งลอย.
		ข อส. สถานทีพ
๑๙ ก อส. กิง่ ก้านทีถ่ กู ปฏิเสธ,
๑๒ ก คพ. ๗๖:๒๖.
เทพเจ้าตามความเชือ่ ของ
ถูกตัดทิง้ .
		ข ฮีบรู ดาวอรุณรุง่ , บุตรแห่ง
		ข อส. ล่างสุด.
ชาวบาบิ โลน.
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ดิน ของท่านและสังหารผู้คนของท่าน;
พงศ์ พันธุ์กของคนท�ำ ชั่วขจะไม่มี วัน เป็ น
ที่ยอมรับนั บถือเลย.
๒๑ จง เตรี ย ม การ เข่ น ฆ่ า ลู ก หลาน
ของเขาเพราะความชั่ว ช้า สามานย์กของ
บรรพบุรุษ พวกเขา, เพื่อ พวกเขาจะไม่
้ , หรือครอบครองแผ่นดิน, หรือ
ได้ลุกขึน
้ ผิวโลกเต็มไปด้วยนคร.
ท�ำให้พืน
๒๒ พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะเราจะ
ลุกขึน้ ต่อสู้พวกเขา, และตัดชือ่ ก, และผูท
้ ่ี
ข
เหลืออยู่, และบุตร, และหลานชาย , จาก
บาบิ โลน, พระเจ้าตรัส.
๒๓ เราจะท�ำให้มน
ั เป็ นสิทธิครอบครองก
ของนกยาง, และหนองน� ้ำด้วย; และเรา
จะกวาดมันด้วยไม้กวาดแห่ง การท�ำลาย
ล้าง, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๒๔ พระเจ้าจอมโยธาทรงปฏิญาณ, โดย
้ ดังนั ้น, แน่ นอนดัง
ตรัสว่า: มันจะเกิดขึน
ที่เราคิด; และจะยืนอยู่เช่นนั ้น, ดังที่เรา
ประสงค์—
๒๕ คือเราจะน� ำชาวอัสซีเรียกมาในแผ่น
ดินของเรา, และจะเหยียบเขาไว้ ใต้เท้า
บนภูเขาขของเรา; เมื่อ นั ้น แอกคของเขา
จะหลุด จากพวกเขา, และภาระของเขา
จะหลุดจากบ่าพวกเขา.
๒๖ นี่ คือจุดประสงค์ที่ตัง้ ไว้เกี่ยวกับทัง้

๒ นี ไฟ ๒๔:๒๑–๓๒
แผ่น ดิน โลก; และนี่ คือ มือ ที่ ยื่น ออกไป
เหนื อประชาชาติทัง้ ปวงก.
๒๗ เพราะ พระเจ้ า จอม โยธา ทรง
ประสงค์ ไว้, และใครเล่าจะลบล้าง? และ
พระหัตถ์ ของ พระองค์ ทรง ยื่น ออก มา,
และใครเล่าจะผลักพระหัตถ์ของพระองค์
กลับไป?
้ ชีวิต เกิด
๒๘ ในปี กที่ กษั ตริย์ อาหัสขสิน
เรื่องราวอันน่ าหนั กใจนี ้.
๒๙ ชาวฟี ลิสเตียทัง้ ปวง, จงอย่าชื่นชม
ยินดี เลย, เพราะไม้ เรียวของเขาที่ ตี เจ้า
หัก เสีย แล้ว; เพราะจากรากของงู ยักษ์ งู
ร้ายจะออกมา, และผลของมัน จะเป็ นงู
เพลิงเหินฟ้ า.
๓๐ และ ลูก หัวปี ของ คนจนจะ มี กิน,
และคนขัดสนจะนอนในความปลอดภัย;
และ เรา จะ ฆ่ า ราก ของ เจ้ า ด้ ว ย ความ
อดอยาก, และเขาจะสั งหารผู้ที่ยังเหลือ
อยู่ของเจ้า.
๓๑ จงคร�ำ่ ครวญเถิด, โอ้ประตู; จงร้องไห้
เถิด, โอ้นคร; เจ้า, ชาวฟี ลิสเตียทัง้ หลาย,
้ แล้ว; เพราะจะมีกลุ่มควัน
ล้วนละลายสิน
มาจากทิศเหนื อ, และจะไม่มี ใครอยู่ตาม
ล�ำพังในก�ำหนดเวลาของเขา.
๓๒ จะมีค�ำตอบอย่างไรจากบรรดาผู้น�ำ
สารแห่งประชาชาติทัง้ หลาย? ว่าพระเจ้า

๒๐ ก สดด. ๒๑:๑๐–๑๑;
ก่อนคริสตกาล
๓๗:๒๘.
(ข้อ ๒๔–๒๗).
		ข คมพ. ชัว่ , ชัว่ ร้าย (ความ).
๒ พกษ. ๑๙:๓๒–๓๗;
อสย. ๓๗:๓๓–๓๘.
๒๑ ก อพย. ๒๐:๕.
๒๒ ก สภษ. ๑๐:๗.
		ข อส. ภูเขาของยูดาห์และ
		ข โยบ ๑๘:๑๙.
อิสราเอล.
๒๓ ก อสย. ๓๔:๑๑–๑๕.
		ค อสย. ๑๐:๒๗.
๒๕ ก เรือ่ งเปลีย่ นเป็ นการโจมตี
๒๖ ก อส. ในทีส่ ดุ ประชาชาติ
ทัง้ สิน้ ของโลกจะถูกล้ม
ของอัสซีเรียและการล่ม
ล้างดังนี ้.
สลายในยูดาห์, ๗๐๑ ปี

๒๘ ก อส. ประมาณ ๗๒๐ ปี
ก่อนคริสตกาล, เรือ่ ง
ราวอันน่ าหนั กใจนี ้หรือ
ข่าวสารชีช้ ะตากรรม
ได้พยากรณ์ เกีย่ วกับฟี
ลิสเตีย, ส่วนยูดาห์จะ
ปลอดภัย.
		ข ๒ พกษ. ๑๖:๒๐.

๒ นี ไฟ ๒๕:๑–๕
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ทรงตัง้ ไซอันกแล้ว, และคนจนข ในผู้คน ๓ ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจึงเขียนถึงผู้คนของ
ข้าพเจ้า, ถึง คนทัง้ ปวงที่ ในเวลาต่อ มา
ของพระองค์จะวางใจค ในที่นั้น.
จะ ได้ รับ เรื่อง เหล่า นี ้ ซึ่ง ข้าพเจ้า เขียน,
เพื่อ พวก เขา จะ รู้จัก การ พิพากษา ของ
บทที่ ๒๕
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ว่าการ พิพากษา นั ้น จะ
่ ชมยินดี ในความแจ้ง ชัด—ค�ำ มาถึง ประชาชาติ ทัง้ ปวง, ตามถ้อยค�ำ ที่
นี ไฟชืน
พยากรณ์ ของอิส ยาห์ จะเป็ นที่ เข้าใจใน พระองค์ตรัสไว้.
วัน เวลาสุดท้าย—ชาวยิว จะกลับ จากบา- ๔ ดัง นั ้ น , จง สดับ ฟัง เถิ ด , โอ้ ผู้ ค น
บิ โลน, ตรึง พระเมสสิ ยาห์ ไว้ที่กางเขน, ของ ข้าพเจ้า, ซึ่ง เป็ นของ เชือ้ สาย แห่ง
และ กระจัดกระจาย และ ถูก โบย— พวก อิสราเอล, และ จง ฟัง ถ้อยค�ำ ข้าพเจ้า;
เขาจะได้รบั การน� ำกลับคืนมาเมือ่ พวกเขา เนื่ องจากถ้อยค�ำ ของอิส ยาห์ ไม่ แจ้ง ชัด
เชือ่ ในพระเมสสิยาห์—พระองค์จะเสด็จ แก่ ท่าน, กระนั ้น ก็ตาม มัน แจ้ง ชัด แก่
ก
มาครัง้ แรกหกร้อยปี หลังจากลี ไฮออกจาก คนทัง้ ปวงซึง่ เปี่ ยมด้วยวิญญาณ แห่งการ
ข
เยรูซาเล็ม—ชาวนี ไฟรักษากฎของโมเสส พยากรณ์ . แต่ขา้ พเจ้าให้คำ� พยากรณ์ แก่
และเชือ่ ในพระคริสต์, ซึง่ ทรงเป็ นพระ ท่าน, ตามพระวิญญาณซึง่ อยู่ ในข้าพเจ้า;
ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล. ประมาณ ๕๕๙– ดังนั ้นข้าพเจ้าจะพยากรณ์ ตามความแจ้ง
ชัดคทีอ่ ยูก่ บั ข้าพเจ้านั บจากเวลาทีข่ า้ พเจ้า
๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
ออก มา จาก เยรูซาเล็ม กับ บิดา ข้าพเจ้า;
บัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูด บางสิ่ง เกี่ยวกับ เพราะดูเถิด, จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบาน
ถ้อยค�ำ ที่ ข้าพเจ้า เขียนไว้, ซึ่ง พูด โดย ในความแจ้งชัดที่มีต่อผู้คนของข้าพเจ้า,
ปาก ของ อิส ยาห์. เพราะ ดูเถิด, อิส ยาห์ เพื่อพวกเขาจะเรียนรู้.
พูดหลายเรือ่ งซึ่งยากกที่ผู้คนเป็ นอันมาก ๕ แท้จริงแล้ว, และจิตวิญญาณข้าพเจ้า
ของข้าพเจ้าจะเข้าใจ; เพราะพวกเขาหา เบิก บานในถ้อยค�ำ ของอิส ยาห์ก, เพราะ
รู้ ไม่เกี่ยวกับแบบแผนของการพยากรณ์ ข้ า พเจ้ า ออก มา จาก เยรู ซาเล็ ม , และ
ในหมู่ชาวยิว.
ดวงตาข้าพเจ้าเห็นเรือ่ งของชาวยิวข, และ
๒ เพราะข้าพเจ้า, นี ไฟ, มิ ได้สอนพวก ข้าพเจ้ารู้ว่าชาวยิวเข้าใจเรื่องจากศาสดา
่ ใดเข้าใจเรือ่ ง
เขาหลายเรือ่ งเกี่ยวกับแบบแผนของชาว พยากรณ์ , และไม่มผี คู้ นอืน
ก
ยิว; เพราะงาน ของพวกเขาเป็ นงานแห่ง ที่กล่าวไว้แก่ชาวยิวได้เหมือนกับพวกเขา
ความมืด, และการกระท�ำ ของพวกเขา เอง, นอกจากว่าพวกเขาได้รบั การสอนมา
เป็ นการกระท�ำแห่งความน่ าชิงชัง.
ตามแบบแผนแห่งเรื่องราวของชาวยิว.
๓๒ ก คมพ. ไซอัน.
		ข ศฟย. ๓:๑๒.
		ค คบ. หาทีห่ ลบภัยในนั ้น.
๒๕ ๑ ก ๒ นี . ๒๕:๕–๖.
๒ ก ๒ พกษ. ๑๗:๑๓–๒๐.

๔ ก คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
		ข คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
		ค ๒ นี . ๓๑:๓; ๓๓:๕–๖;

เจคอบ ๔:๑๓.
๕ ก ๑ นี . ๑๙:๒๓;
๓ นี . ๒๓:๑.
		ข คมพ. ยิว (ชาว).
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๖ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, มิ ได้ สอน
ลูกหลานข้าพเจ้าตามแบบแผนของชาว
ยิว; แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ด้วยตัว ข้าพเจ้า
เองนั ้น, เคยพ�ำนั กอยูท
่ เี่ ยรูซาเล็ม, ดังนั ้น
่
ข้าพเจ้า รู้ เรืองแคว้น ต่าง ๆ ในแถบนั ้น;
และข้าพเจ้า กล่าวแก่ ลูก หลานข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการพิพากษาของพระผู้เป็ นเจ้า,
ซึง่ เกิดขึน้ แล้วในบรรดาชาวยิวก, มาถึงลูก
หลานข้าพเจ้า, ตามเรือ่ งทัง้ หมดทีอ่ สิ ยาห์
พูดไว้, และข้าพเจ้ามิ ได้เขียนมัน.
๗ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าด�ำเนิ นต่อไปด้วย
ค�ำพยากรณ์ ของข้าพเจ้าเอง, ตามความ
แจ้งชัดกของข้าพเจ้า; ซึ่งในนั ้นข้าพเจ้ารู้
ว่าไม่มี ใครผิดพลาดได้; กระนั ้นก็ตาม, ใน
วันเวลาที่ค�ำพยากรณ์ ของอิสยาห์จะเกิด
สัมฤทธิผลนั ้นมนุ ษย์จะรู้ โดยแน่ แท้, ใน
้ .
เวลาที่มันจะบังเกิดขึน
๘ ดัง นั ้ น , มั น จึ ง มี ค่ากต่อ ลู ก หลาน
มนุ ษย์ , และ คน ที่ คิ ด ว่ า มั น ไม่ มี ค่ า ,
ข้าพเจ้า จะ พูด กับ พวก เขา โดย เฉพาะ,
และจ�ำกัดถ้อยค�ำถึงผูค้ นของข้าพเจ้าขเอง;
เพราะข้าพเจ้ารูว้ า่ มันจะมีคา่ ใหญ่หลวงต่อ
พวกเขาในวันเวลาสุดท้ายค; เพราะในวัน
นั ้นพวกเขาจะเข้าใจมัน; ดังนั ้น, ข้าพเจ้า
จึงเขียนมันไว้เพื่อความดีของพวกเขา.
๙ และดังคนรุ่นหนึ่ งถูกท�ำลายกแล้วใน
บรรดาชาวยิวเพราะความชั่วช้าสามานย์
ฉั นใด, แม้ฉันนั ้นพวกเขาจึงถูกท�ำลายจาก
๖ ก ๒ นี . ๖:๘;
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.
๗ ก ๒ นี . ๓๒:๗;
แอลมา ๑๓:๒๓.
๘ ก คมพ. พระคัมภีร—
์
คุณค่าของพระคัมภีร.์
		ข อีนัส ๑:๑๓–๑๖;
มอร. ๕:๑๒–๑๕;

๒ นี ไฟ ๒๕:๖–๑๓
รุน
่ สู่รน
ุ่ ตามความชั่วช้าสามานย์ของพวก
เขา; และไม่มี ใครในพวกเขาเคยถูกท�ำลาย
นอกจากมีการบอกแก่พวกเขาไว้ลว่ งหน้ าข
โดยศาสดาพยากรณ์ ของพระเจ้า.
๑๐ ดังนั ้น, จึงบอกพวกเขาเกี่ยวกับการ
ท�ำลายล้างที่จะเกิดแก่พวกเขา, ในทันที
หลัง จากบิดาข้าพเจ้า จากเยรูซาเล็ม มา;
กระนั ้น ก็ตาม, พวก เขา ยัง ท�ำให้ ใจ ตน
แข็ง กระด้าง; และตามค�ำ พยากรณ์ ของ
ข้าพเจ้าพวกเขาจึงถูกท�ำลายก, นอกจาก
พวกที่ถูกพาไปเป็ นเชลยข ในบาบิ โลน.
๑๑ และบัดนี ้ ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี ้ เพราะ
วิญญาณซึ่งอยู่ ในข้าพเจ้า. และทัง้ ที่พวก
เขาถูกพาออกไปแล้วพวกเขาจะกลับมา
อีก, และครอบครองแผ่นดินเยรูซาเล็ม;
ดัง นั ้น, พวกเขาจะได้ รับ การหวนคืนกสู่
แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาอีก.
๑๒ แต่, ดูเถิด, พวกเขาจะมี สงคราม,
และข่าวลือเรื่องสงคราม; และเมื่อถึงวัน
นั ้นวันที่ พระองค์ เดียวที่ ถือ ก�ำเนิ ดกจาก
พระบิดา, แท้จริงแล้ว, แม้พระบิดาแห่ง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก, จะทรงแสดง
องค์ ให้ประจักษ์ แก่พวกเขาในเนื ้อหนั ง,
ดูเถิด, พวกเขาจะปฏิเสธพระองค์, เพราะ
ความชั่ว ช้า สามานย์ ของพวกเขา, และ
ความแข็ง กระด้างของใจพวกเขา, และ
้ ของพวกเขา.
ความดือ้ รัน
๑๓ ดูเถิด, พวกเขาจะตรึง พระองค์ ไว้

คพ. ๓:๑๖–๒๐.
		ค คมพ. ยุคสุดท้าย, วัน
เวลาสุดท้าย.
๙ ก ยรม. ๓๙:๔–๑๐;
มธ. ๒๓:๓๗–๓๘.
		ข อาโมส ๓:๗;
๑ นี . ๑:๑๓.
๑๐ ก ๑ นี . ๗:๑๓; ๒ นี . ๖:๘;

ออมไน ๑:๑๕;
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.
		ข ๒ พกษ. ๒๔:๑๔;
ยรม. ๕๒:๓–๑๖.
๑๑ ก เอสรา ๑:๑–๔;
ยรม. ๒๔:๕–๗.
๑๒ ก คมพ. องค์เดียวทีถ่ อื
ก�ำเนิ ด.

๒ นี ไฟ ๒๕:๑๔–๑๘
ที่ กางเขนก; และ หลัง จาก สานุ ศิษย์ วาง
พระองค์ ไว้ ในอุโมงค์ขตลอดระยะเวลา
สามวันคพระองค์จะทรงลุกขึน้ งจากบรรดา
คน ตาย, พร้อ ม ด้ ว ย ปี ก ของ พระองค์
ที่ รักษา หาย; และ คนทัง้ ปวง ที่ เชื่อ ใน
พระนามของพระองค์ จะได้ รับ การช่วย
ให้ รอดในอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า.
ดัง นั ้น, จิต วิญญาณข้าพเจ้า จึง เบิก บาน
ที่ จะพยากรณ์ เกี่ยวกับ พระองค์, เพราะ
ข้าพเจ้า เห็นจวันของพระองค์ แล้ว, และ
ใจข้าพเจ้า เทิด พระนามอัน บริสุทธิ์ ของ
พระองค์.
้
๑๔ และดูเถิด เหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
้
คือ หลัง จาก พระ เมส สิ ยาห์ ทรง ลุก ขึน
จากบรรดาคนตาย, และทรงแสดงองค์
ให้ประจักษ์ ต่อผู้คนของพระองค์, ต่อคน
มากเท่า ที่ เชื่อ ในพระนามของพระองค์,
ดูเถิด, เยรูซาเล็มจะถูกท�ำลายอีกข; เพราะ
วิบัติแก่พวกเขาที่ต่อสู้กับพระผู้เป็ นเจ้า
และผู้คนของศาสนจักรพระองค์.
๑๕ ดัง นั ้น, ชาวยิวกจะกระจัดกระจายข
ไป ในบรรดาประชาชาติ ทัง้ ปวง; แท้จริง
แล้ว, และ บา บิ โลนคจะ ถูก ท�ำลาย ด้วย;
ดัง นั ้น, ชาวยิว จะกระจัดกระจายไป โดย
ประชาชาติอื่น.
๑๖ และหลังจากพวกเขากระจัดกระจาย
ไป, และพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงโบย
๑๓ ก ลูกา ๒๓:๓๓.
		ข ยอห์น ๑๙:๔๑–๔๒;
๑ นี . ๑๙:๑๐.
		ค ลูกา ๒๔:๖–๗;
โมไซยาห์ ๓:๑๐.
		ง คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		จ ๑ นี . ๑๑:๑๓–๓๔.
๑๔ ก คมพ. พระเมสสิยาห์.
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่ื มาตลอดหลาย
พวกเขาโดยประชาชาติอน
รุ่น, แท้จริง แล้ว, แม้ ลงมาจากรุ่น สู่ รุ่น
จนพวกเขาจะถูก ชักชวนให้ เชื่อ ในพระ
คริสต์ก, พระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
การชดใช้, ที่ ไม่มขี อบเขตเพือ่ มนุ ษยชาติ
ทัง้ ปวง— และ เมื่อ วัน นั ้น จะ มา ถึง เมื่อ
พวกเขาเชื่อในพระคริสต์, และนมัสการ
พระบิดาในพระนามของพระองค์, ด้วย
ใจบริสุทธิ์ และมือ สะอาด, และไม่ ตัง้ ตา
รอพระเมสสิยาห์อีกองค์หนึ่ งต่อไป, เมื่อ
นั ้น, ในเวลานั ้น, วันนั ้นจะมาถึงซึง่ สมควร
ที่พวกเขาจะต้องเชื่อสิ่งเหล่านี ้.
๑๗ และพระเจ้าจะทรงลงพระหัตถ์ของ
พระองค์ อีก เป็ นครัง้ ที่ สองเพื่อ น� ำ ผู้คน
ของพระองค์กลับคืนกจากสภาพที่หลงไป
และตกของพวกเขา. ดังนั ้น, พระองค์จะ
ทรงท�ำงานอัศจรรย์ขและการอันน่ าพิศวง
ในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์ต่อไป.
๑๘ ดัง นั ้ น, พระองค์ จะ ทรง น� ำ พระ
วจนะกของพระองค์ ออกมาให้ พวกเขา,
ซึ่งพระวจนะจะพิพากษาขพวกเขาในวัน
สุดท้าย, เพราะจะประทานพระวจนะให้
พวกเขาด้วยพระประสงค์ทจ่ี ะสร้างความ
ค
เชือ่ มัน
่ แก่พวกเขาถึงพระเมสสิยาห์องค์
จริง, ซึง่ ถูกพวกเขาปฏิเสธ; และเพือ่ สร้าง
ความเชื่อ มั่น แก่ พวกเขาว่า พวกเขาไม่
ต้องตัง้ ตารอพระเมสสิยาห์องค์หนึ่ งที่จะ

		ข ลูกา ๒๑:๒๔;
จส—ม ๑:๑–๑๘.
๑๕ ก คมพ. ยิว (ชาว).
		ข นหม. ๑:๘–๙; ๒ นี . ๑๐:๖.
		ค คมพ. บาเบล, บาบิ โลน.
๑๖ ก ๒ นี . ๑๐:๖–๙;
๓๐:๗; มอร. ๕:๑๔.
๑๗ ก ๒ นี . ๒๑:๑๑–๑๒; ๒๙:๑.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ

(การ).
		ข อสย. ๒๙:๑๔;
๒ นี . ๒๗:๒๖;
๓ นี . ๒๘:๓๑–๓๓.
๑๘ ก ๒ นี . ๒๙:๑๑–๑๒;
๓๓:๑๑, ๑๔–๑๕.
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ค ๒ นี . ๒๖:๑๒–๑๓.

135
เสด็จมาอีกต่อไป, เพราะจะไม่มอี งค์ ใดมา,
นอกจากจะเป็ นพระเมสสิยาห์ปลอมงซึ่ง
จะหลอกลวงผูค้ น; เพราะมีพระเมสสิยาห์
แต่ องค์ เดียวซึ่ง ศาสดาพยากรณ์ พูด ถึง,
และพระเมสสิ ยาห์ องค์ นั้น คือ พระองค์
ผู้จะทรงถูกชาวยิวปฏิเสธ.
๑๙ เพราะตามค�ำของศาสดาพยากรณ์ ,
พระเมสสิยาห์กจะเสด็จมาในหกร้อยปี นั บ
จาก เวลา ที่ บิดา ข้าพเจ้า จาก เยรูซาเล็ม
มาข; และ ตาม ค�ำ ของ ศาสดา พยากรณ์ ,
และค�ำของเทพคแห่งพระผู้เป็ นเจ้าด้วย,
พระนาม ของ พระองค์ จะ เป็ นพระ เยซู
คริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๐ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
พูด มาแล้ว อย่างแจ้ง ชัด เพื่อ ท่านจะผิด
พลาดไม่ ได้. และดังที่พระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าทรงพระชนม์อยูผ่ ท
ู้ รงน� ำอิสราเอลออก
ก
จากแผ่นดินอียปิ ต์ , และประทานพลังให้
โมเสสเพื่อ เขาจะรักษาขประชาชาติ ภาย
หลังพวกเขาถูกพญางูพิษกัด, หากพวก
้ ต่อ
เขาจะมองไปที่ พญางูคซึ่ง ท่านชู ขึน
หน้ าพวกเขา, และประทานพลังให้ท่าน
ด้วยเพือ่ ท่านจะตีศิลางและน� ้ำจะไหลออก
มา; แท้จริง แล้ว, ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ว่าดังสิ่งเหล่านี ้ เป็ นเรื่องจริง, และ
ดังที่พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าทรงพระชนม์
๑๘ ง คมพ. ผูต้ อ่ ต้านพระคริสต์.
๑๙ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.
		ข ๑ นี . ๑๐:๔; ๓ นี . ๑:๑, ๑๓.
		ค ๒ นี . ๑๐:๓.
๒๐ ก อพย. ๓:๗–๑๐;
๑ นี . ๑๗:๒๔, ๓๑; ๑๙:๑๐.
		ข ยอห์น ๓:๑๔; ๑ นี . ๑๗:๔๑.

๒ นี ไฟ ๒๕:๑๙–๒๓
อยู่, ไม่มีนามจอื่นใดประทานมาให้ภายใต้
ฟ้ าสวรรค์นอกจากจะเป็ นพระเยซูคริสต์
องค์นี้, องค์ท่ีข้าพเจ้าพูดมาแล้ว, ซึ่งโดย
พระนามนี ้มนุ ษย์จะรับการช่วยให้รอดได้.
๒๑ ดัง นั ้น, เพราะเหตุ นี้ พระเจ้า พระ
ผู้ เป็ นเจ้า จึง ทรงสัญญากับ ข้าพเจ้า ว่า สิ่ง
เหล่านี ้ทขี่ า้ พเจ้าเขียนกจะมีผเู้ ก็บและปก
ปักรักษาไว้, และสืบทอดให้แก่พงศ์พันธุ์
ข้าพเจ้า, จากรุน
่ สู่รน
ุ่ , เพื่อพระสัญญาจะ
เกิดสัมฤทธิผลแก่ โยเซฟ, คือพงศ์พันธุ์
ของท่านจะไม่ ตายเลยขตราบเท่า ที่ แผ่น
ดินโลกยังด�ำรงอยู่.
๒๒ ดังนั ้น, สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นไปจากรุน
่
่สูรุ่นตราบเท่าที่แผ่นดินโลกจะด�ำรงอยู่;
และสิ่งเหล่านี ้จะเป็ นไปตามพระประสงค์
และความพอพระทัยของพระผู้เป็ นเจ้า;
และประชาชาติผจู้ ะครอบครองสิ่งเหล่านี ้
จะถูกพิพากษากด้วยสิ่งเหล่านี ้ตามถ้อยค�ำ
ที่เขียนไว้.
๒๓ เพราะ เรา ท�ำงาน อย่าง ขยัน หมั่น
เพียรที่ จะเขียน, เพื่อ ชักชวนกลูก หลาน
เรา, และพี่ น้องเราด้วย, ให้ เชื่อ ในพระ
คริสต์, และ ให้ คืนดี กับ พระ ผู้ เป็ น เจ้า;
เพราะเรารู้ ว่า โดยพระคุณขนั่ นเองที่ เรา
ได้รบั การช่วยให้รอด, หลังจากเราท�ำคทุก
สิ่งจนสุดความสามารถแล้ว.

		ค กดว. ๒๑:๘–๙; แอลมา
๒๒ ก ๒ นี . ๒๙:๑๑; ๓๓:๑๐–๑๕;
๓๓:๑๙; ฮีล. ๘:๑๔–๑๕.
๓ นี . ๒๗:๒๓–๒๗.
		ง อพย. ๑๗:๖; กดว. ๒๐:๑๑;
๒๓ ก คมพ. เด็ก, ลูก.
๑ นี . ๑๗:๒๙; ๒๐:๒๑.
		ข รม. ๓:๒๓–๒๔;
		จ โฮเชยา ๑๓:๔; กิจการ
๒ นี . ๒:๔–๑๐;
๔:๑๐–๑๒; โมไซยาห์ ๕:๘;
โมไซยาห์ ๑๓:๓๒;
โมเสส ๖:๕๒.
แอลมา ๔๒:๑๒–๑๖;
คมพ. พระผูช
้ ว่ ยให้รอด.
คพ. ๑๓๘:๔.
๒๑ ก ๒ นี . ๒๗:๖–๑๔.
คมพ. พระคุณ.
		ข อาโมส ๕:๑๕; ๒ นี . ๓:๑๖; 		ค ยากอบ ๒:๑๔–๒๖.
แอลมา ๔๖:๒๔–๒๗.
คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).

๒ นี ไฟ ๒๕:๒๔–๓๐
๒๔ และ, ทัง้ ที่ เรา เชื่อ ในพระ คริสต์,
เรายัง รักษากฎของโมเสสก, และตัง้ ตา
รอพระคริสต์ด้วยความแน่ วแน่ , จนกว่า
กฎจะสมบูรณ์ .
๒๕ เพราะ, เพื่ อ เจตนารมณ์ นี ้ กฎ ก
ประทานมาให้; ดังนั ้นกฎจึงตายขส�ำหรับ
เรา, และเราถูกท�ำให้มีชีวิตในพระคริสต์
เพราะศรัทธาของเรา; แต่ เราก็ ยัง รักษา
กฎไว้เพราะพระบัญญัติ.
่ ชม
๒๖ และเราพูดถึงกพระคริสต์, เราชืน
ยินดี ในพระคริสต์, เราสั่ง สอนเรื่องพระ
คริสต์, เราพยากรณ์ ขถึงพระคริสต์, และ
เราเขียนตามค�ำพยากรณ์ ของเรา, เพือ่ ลูก
หลานคของเราจะรู้ ว่า พวกเขาจะมองหา
แหล่งใดเพื่อการปลดบาปงของพวกเขา.
๒๗ ดังนั ้น, เราจึงพูดเกีย่ วกับกฎเพือ่ ลูก
หลานของเราจะรูเ้ กีย่ วกับการตายของกฎ;
และพวกเขา, โดยที่รู้จักการตายของกฎ,
จะตัง้ ตารอชีวิต นั ้นซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์,
และรูว้ า่ กฎประทานมาให้เพือ่ เจตนารมณ์
ใด. และหลังจากกฎสมบูรณ์ ในพระคริสต์
แล้ว, เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ท�ำใจ ตน แข็ง
กระด้างต่อ พระองค์ เมื่อ พระคริสต์ ทรง
เห็นสมควรยกเลิกกฎ.
๒๘ และบัดนี ้ดูเถิด, ผู้คนของข้าพเจ้า,
ท่านเป็ นคนดือ้ รัน
้ ก; ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า จึง
กล่าวแก่ ท่านอย่างแจ้ง ชัด, เพื่อ ท่านจะ
เข้าใจผิด ไม่ ได้. และถ้อยค�ำ ซึ่ง ข้าพเจ้า
พูดไว้จะยืนเป็ นประจักษ์ พยานขต่อต้าน
๒๔ ก เจคอบ ๔:๔–๕.
๒๕ ก คมพ. กฎของโมเสส.
		ข รม. ๗:๔–๖.
๒๖ ก เจคอบ ๔:๑๒;
เจรอม ๑:๑๑;
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ท่าน; เพราะมันเพียงพอจะสอนคทางทีถ่ กู
ต้องให้ผู้ ใดก็ ได้; เพราะทางที่ถูกต้องคือ
เชื่อในพระคริสต์และหาปฏิเสธพระองค์
ไม่; เพราะโดยการปฏิเสธพระองค์ท่านก็
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ และกฎด้วย.
๒๙ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่านว่าทางที่ถูกต้องคือเชื่อในพระคริสต์,
และ หา ปฏิเสธ พระองค์ ไม่; และ พระ
คริสต์ คือ พระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล;
ดังนั ้นท่านต้องน้ อมกายลง ณ เบือ้ งพระ
พักตร์ พระองค์, และ นมัสการ พระองค์
ด้วย สุด พลังก, ความ นึ กคิด, และ พละ
ก�ำลัง ของท่าน, และทัง้ จิต วิญญาณของ
ท่าน; และหากท่านท�ำเช่นนี ้ท่านจะไม่มี
ทางถูกขับออกไป.
๓๐ และ, ตราบเท่าที่สมควร, ท่านต้อง
รักษาวิธีปฏิบัติและศาสนพิธีกของพระผู้
เป็ นเจ้า จนกว่า กฎที่ ประทานให้ โมเสส
จะสมบูรณ์ .
บทที่ ๒๖
พระคริสต์จะทรงปฏิบัติต่อชาวนี ไฟ—นี
ไฟเห็นล่วงหน้ าถึงการท�ำลายล้างผูค้ นของ
ท่าน—พวกเขาจะพูดออกมาจากภัสมธุลี—คนต่างชาติจะสร้างศาสนจักรปลอม
และ การ มั่วสุ ม ลับ— พระเจ้า ทรง ห้าม
มนุ ษย์ฉ้อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิต. ประมาณ
๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.

โมไซยาห์ ๓:๑๓.
		ข ลูกา ๑๐:๒๓–๒๔.
		ค คมพ. เด็ก, ลูก.
		ง คมพ. ปลดบาป (การ).
๒๘ ก โมไซยาห์ ๓:๑๔.

		ข คมพ. ประจักษ์ พยาน.
		ค ๒ นี . ๓๓:๑๐.
๒๙ ก ฉธบ. ๖:๕;
มาระโก ๑๒:๒๙–๓๑.
๓๐ ก คมพ. ศาสนพิธ.ี
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และหลังจากพระคริสต์จะทรงลุกขึน้ กจาก
บรรดาคนตายแล้วพระองค์จะทรงแสดง
องค์ขแก่ทา่ น, ลูกหลานของข้าพเจ้า, และ
พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า; และพระวจนะ
ที่พระองค์จะรับสั่งแก่ท่านจะเป็ นกฎคที่
ท่านจะปฏิบัติ.
๒ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
ว่า ข้าพเจ้า เห็นว่า คนหลายรุ่นจะล่วงลับ
ไป, และจะมีสงครามใหญ่และการขัดแย้ง
ในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า.
๓ และหลังจากพระเมสสิยาห์จะเสด็จ
มาจะมี เครื่องหมายก ให้ ไว้ แก่ ผู้คนของ
ข้าพเจ้าเกีย่ วกับการประสูตขิ ของพระองค์,
้ พระชนม์และการฟื ้ น
และเกีย่ วกับการสิน
คืนพระชนม์ ของพระองค์ ด้วย; และวัน
นั ้นจะยิ่งใหญ่และน่ าสะพรึงกลัวส�ำหรับ
คนชั่ว ร้าย, เพราะพวกเขาจะตาย; และ
พวกเขาตายเพราะพวกเขาขับไล่ศาสดา
พยากรณ์ , และวิสุทธิชน, และขว้างก้อน
หินใส่ พวกเขา, และสังหารพวกเขา; ดัง
นั ้นเสียงร้องจากโลหิตของวิสุทธิชนคจะ
้ ไปจากพืน
้ ดิน ถึง พระผู้ เป็ นเจ้า เพื่อ
ขึน
ฟ้ องพวกเขา.
๔ ดังนั ้น, คนทัง้ หมดที่จองหอง, และที่
กระท�ำอย่างชัว่ ร้าย, วันทีม่ าถึงจะเผากพวก
เขาหมด, พระเจ้า จอมโยธาตรัส, เพราะ
พวกเขาจะเป็ นดังตอข้าว.
๕ และพวกเขาที่ ฆ่า ศาสดาพยากรณ์ ,
๒๖ ๑ ก ๓ นี . ๑๑:๑–๑๒.

		ข ๑ นี . ๑๑:๗; ๑๒:๖.
		ค ๓ นี . ๑๕:๒–๑๐.
๓ ก ๑ นี . ๑๒:๔–๖.
คมพ. เครือ่ งหมาย.
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ

๒ นี ไฟ ๒๖:๑–๙
และวิสุทธิ ชน, ห้วงลึก ของแผ่นดินโลก
จะกลืนกพวกเขาหมด, พระเจ้าจอมโยธา
ตรัส; และภูเขาขจะฝังพวกเขา, และลม
หมุนจะหอบพวกเขาไป, และอาคารจะพัง
ลงมาทับ พวกเขาและขยี ้ พวกเขาเป็ น
ชิน
้ ๆ และบดพวกเขาเป็ นผุยผง.
๖ และพวกเขาจะถูกเยือนด้วยฟ้ าค�ำรน
ค�ำราม, และสายฟ้ าฟาด, และแผ่น ดิน
ไหว, และการท�ำลายล้างทุกอย่าง, เพราะ
เพลิง แห่ง ความกริว้ ของพระเจ้า จะดาล
เดือดกับ พวกเขา, และพวกเขาจะเป็ น
ดังตอข้าว, และวันทีม่ าถึงจะกลืนกินพวก
เขา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๗ โอ้ความเจ็บปวด, และความปวดร้าว
ของจิตวิญญาณข้าพเจ้าเพราะการสูญเสีย
ผู้ซ่ึงถูกสังหารซึ่งเป็ นผู้คนของข้าพเจ้า!
เพราะข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นมันแล้ว, และ
มัน แทบ จะ กลืน กิน ข้าพเจ้า ต่อ หน้ าที่
ประทับของพระเจ้า; แต่ข้าพเจ้าต้องร้อง
ทูลพระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าว่า: วิถีของ
พระองค์เที่ยงธรรมก.
๘ แต่ดูเถิด, คนชอบธรรมที่สดับฟังค�ำ
ของศาสดาพยากรณ์ , และหาท�ำลายพวก
ท่านไม่, แต่ตงั ้ ตารอพระคริสต์ด้วยความ
แน่ ว แน่ ส�ำหรับ เครื่องหมายที่ ได้ รับ การ
ประทานไว้, ทัง้ ทีม่ กี ารข่มเหงกทุกอย่าง—
ดูเถิด, พวกเขาคือคนที่จะไม่ตายข.
๙ แต่ พระบุตรแห่ง ความชอบธรรมจะ

การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระ
เยซูคริสต์.
		ค ปฐก. ๔:๑๐;
๒ นี . ๒๘:๑๐;
มอร. ๘:๒๗.
๔ ก ๓ นี . ๘:๑๔–๒๔; ๙:๓, ๙.

๕ ก ๑ นี . ๑๙:๑๑;
๓ นี . ๑๐:๑๔.
		ข ๓ นี . ๘:๑๐; ๙:๕–๘.
๗ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๘ ก คมพ. ข่มเหง (การ).
		ข ๓ นี . ๑๐:๑๒–๑๓.

๒ นี ไฟ ๒๖:๑๐–๑๖
ทรงปรากฏกแก่พวกเขา; และพระองค์จะ
ทรงรักษาขพวกเขาให้หาย, และพวกเขา
่ งจะล่วง
จะมีสันติคกับพระองค์, จนสามรุน
ลับไป, และคนเป็ นอันมากของรุน
่ ที่ส่ีจจะ
ผ่านไปด้วยความชอบธรรม.
๑๐ และเมื่อ สิ่ง เหล่า นี ้ ผ่านไปแล้ว การ
ท�ำลายล้างกอัน รวดเร็ว จะมาสู่ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า; เพราะ, ทัง้ ทีจ่ ติ วิญญาณข้าพเจ้า
เจ็บ ปวด, ข้าพเจ้า ยัง เห็น การท�ำลายล้าง
อันรวดเร็วนี ้; ดังนั ้น, ข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะ
้ ; และ พวก เขา ขายตัว เอง ไป
บังเกิด ขึน
เปล่า ๆ; เพราะ, เพื่อ รางวัล แห่ง ความ
จองหอง ของ พวก เขา และ ความ โง่ ของ
พวกเขา พวกเขาจะเก็บเกีย่ วความพินาศ;
เพราะเนื่ องจากพวกเขายอมต่อมารและ
เลือกงานแห่ง ความมืด แทนความสว่าง,
ฉะนั ้นพวกเขาต้องลงไปสู่นรกข.
๑๑ เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าจะ
ไม่พากเพียรกกับมนุ ษย์เสมอไป. และเมือ่
พระวิญญาณละความเพียรกับมนุ ษย์การ
ท�ำลายล้างอันรวดเร็ว ย่อมมาถึง, และนี่
ท�ำให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าเศร้าโศก.
๑๒ และดัง ที่ ข้าพเจ้า พูด แล้ว เกี่ยวกับ
การ สร้าง ความ เชื่อ มั่นกแก่ ชาว ยิวข, ว่า
พระ เยซู ทรง เป็ นพระ คริสต์ องค์ จริงค,
จึงจ�ำเป็ นว่าคนต่างชาติถูกท�ำให้เชื่อมั่น
ด้วยว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริสต์, พระ
ผู้เป็ นเจ้านิ รันดร์;
๙ ก ๓ นี . ๑๑:๘–๑๕.
		ข ๓ นี . ๑๗:๗–๙.
		ค ๔ นี . ๑:๑–๔.
		ง ๑ นี . ๑๒:๑๑–๑๒;
๓ นี . ๒๗:๓๐–๓๒.
		จ แอลมา ๔๕:๑๐–๑๒;
ฮีล. ๑๓:๙–๑๐.
๑๐ ก แอลมา ๔๕:๙–๑๔;
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๑๓ และว่า พระองค์ ทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ แก่ คนเหล่า นั ้น ทัง้ หมดที่ เชื่อ
ในพระองค์, โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ก; แท้จริงแล้ว, แก่ทุกประชาชาติ,
ตระกูล, ภาษา, และผูค้ น, โดยทรงกระท�ำ
ปาฏิหาริยท
์ ยี่ งิ่ ใหญ่, เครือ่ งหมาย, และการ
อันน่ า พิศวง, ในบรรดาลูก หลานมนุ ษย์
ตามศรัทธาของพวกเขา.
๑๔ แต่ดเู ถิด, ข้าพเจ้าพยากรณ์ ตอ่ ท่าน
เกีย่ วกับวันเวลาสุดท้ายก; เกีย่ วกับวันเวลา
เมื่อ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงน� ำ สิ่ง
เหล่านี ้ออกมาขสู่ลูกหลานมนุ ษย์.
๑๕ หลังจากพงศ์พน
ั ธุข์ า้ พเจ้าและพงศ์
พันธุ์ ของ พี่ น้ อง ข้าพเจ้า จะ เสื่อมโทรม
ในความไม่ เชื่อ, และจะถูก คนต่างชาติ
ลงทัณฑ์; แท้จริง แล้ว, หลัง จากพระเจ้า
พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงตัง้ ค่ายโดยรอบเพื่อ
ต่อต้านพวกเขา, และจะทรงล้อมพวกเขา
ไว้ดว้ ยคันดิน, และทรงสร้างป้ อมต่อต้าน
่ วกเขาจะถูกน� ำ
พวกเขา; และหลังจากทีพ
ลงต�่ำสู่ภัสมธุลี, แม้จนพวกเขาหาเป็ นอยู่
ไม่, กระนั ้นค�ำของคนชอบธรรมจะเขียน
่ ื่อสัตย์
ไว้, และค�ำสวดอ้อนวอนของคนทีซ
จะได้ยน
ิ , และคนทัง้ หมดทีเ่ สื่อมโทรมใน
ความไม่เชื่อจะไม่ถูกลืม.
๑๖ เพราะคนเหล่า นั ้น ที่ จะถูก ท�ำลาย
้ ดินก, และค�ำ
จะพูด กับ พวกเขาจากพืน
พูดของคนเหล่านั ้นจะมาจากส่วนลึกใต้

มอร. ๘:๑–๙.
		ข คมพ. นรก.
๑๑ ก อีเธอร์ ๒:๑๕.
๑๒ ก ๒ นี . ๒๕:๑๘.
		ข ๒ นี . ๓๐:๗; มอร. ๕:๑๔.
คมพ. ยิว (ชาว).
		ค มอร. ๓:๒๑.
๑๓ ก คมพ. พระวิญญาณ

บริสท
ุ ธิ.์
๑๔ ก คมพ. ยุคสุดท้าย, วัน
เวลาสุดท้าย.
		ข คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
(การ).
๑๖ ก อสย. ๒๙:๔; โมโร. ๑๐:
๒๗; โมเสส ๗:๖๒. คมพ.
พระคัมภีรม์ อรมอน.
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ภัส มธุ ลี, และเสียงของพวกเขาจะเป็ น
ดัง เสียงคนที่ ติดต่อ วิญญาณได้; เพราะ
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะประทานพลัง
ความสามารถให้ เขา, เพื่อ เขาจะกระซิบ
้
เกี่ยวกับพวกเขา, แม้ประหนึ่ งว่าจากพืน
ดิน; และค�ำ พูด ของคนเหล่า นั ้นจะกระ
ซิบจากภัสมธุลี.
๑๗ เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส
ดังนี ้ : พวก เขา จะ เขียนกเรื่อง ที่ จะ เกิด
้ ในบรรดาพวกเขา, และเรือ่ งเหล่านั ้น
ขึน
จะเขียนและผนึ กไว้ ในหนั งสือเล่มหนึ่ ง,
และคนที่ เสื่อมโทรมในความไม่ เชื่อ จะ
ไม่มเี รือ่ งเหล่านั ้น, เพราะพวกเขาพยายาม
ท�ำลายสิ่งต่าง ๆ ขของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๘ ด้วยเหตุ นี้, ดัง คนที่ ถูก ท�ำลายได้
ถูก ท�ำลายอย่างรวดเร็ว; และฝูง ชนพวก
ที่ น่า กลัว ของพวกเขาจะเป็ นดัง แกลบก
้ ไป—แท้จริง แล้ว, พระเจ้า พระ
ที่ สูญ สิน
ผู้เป็ นเจ้าตรัสดังนี ้: มันจะเป็ นไปโดยฉั บ
พลัน, ทันใด—
๑๙ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือ, คน
ที่เสื่อมโทรมในความไม่เชื่อจะถูกมือของ
คนต่างชาติลงทัณฑ์ก.
๒๐ และคนต่างชาติทะนงตนด้วยความ
ถือดีก ในสายตาตน, และสะดุดล้มข, เพราะ
ความร้ายแรงของสิ่ง กีดขวางค, ซึ่ง ท�ำให้
้ มากมาย;
พวก เขา สร้า ง ศาสนจั กร งขึ น
กระนั ้น ก็ตาม, พวก เขา ยัง ไม่ น� ำพา ต่อ
๑๗ ก ๒ นี . ๒๙:๑๒.
		ข อีนัส ๑:๑๔.
๑๘ ก มอร. ๕:๑๖–๑๘.
๑๙ ก ๓ นี . ๑๖:๘–๙;
๒๐:๒๗–๒๘.
๒๐ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).

๒ นี ไฟ ๒๖:๑๗–๒๕
เดชานุ ภาพ และ ปาฏิหาริย์ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า, และสั่ง สอนโดยยกย่องปัญญา
ของตนเองและความรู้จของตนเอง, เพื่อ
พวกเขาจะได้หาผลประโยชน์ และบดขยี ้
หน้ าคนจนฉ.
้
๒๑ และมีศาสนจักรมากมายที่สร้างขึน
ก
ซึ่งก่อให้เกิดความริษยา , และการวิวาท,
และความอาฆาตมาดร้าย.
๒๒ และ มี การ มั่ ว สุ ม ลั บ ก ด้ ว ย, แม้
ดัง ใน สมัย โบราณ, ตาม การ มั่วสุม ของ
มาร, เพราะ เขา เป็ น ผู้ วาง รากฐานของ
สิ่ง ทัง้ หมด เหล่า นี ้ ; แท้จริง แล้ว, ผู้ วาง
รากฐาน ของ ฆาตกรรม, และ งาน แห่ง
ความมืด; แท้จริงแล้ว, และเขาจูงคอพวก
นั ้นไปด้วยใยป่ าน, จนเขามัดคนพวกนั ้น
ด้วยเชือกอันแข็งแรงของเขาไว้ตลอดกาล.
๒๓ เพราะ ดู เ ถิ ด , พี่ น้ อง ที่ รั ก ของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า หาได้ ทรงท�ำงานในความ
มืดไม่.
๒๔ พระองค์ ย่อมไม่ ทรงกระท�ำ สิ่ง ใด
เว้นแต่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของโลก;
เพราะพระองค์ทรงรักโลกก, จนพระองค์
ทรงยอมพลี พระชนม์ ชีพ ของพระองค์
เองเพื่อจะทรงจูงใจมนุ ษย์ทัง้ ปวงขมาหา
พระองค์. ดังนั ้น, พระองค์ ไม่ทรงบัญชา
ผู้ ใดไม่ ให้รบั ส่วนความรอดของพระองค์.
๒๕ ดูเถิด, พระองค์ ทรงร้องบอกผู้ ใด

		ข ๑ นี . ๑๓:๒๙, ๓๔.
คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
		ค อสค. ๑๔:๔.
		ง ๑ นี . ๑๔:๑๐; ๒๒:๒๓;
มอร. ๘:๒๘.
		จ มอร. ๙:๗–๘;
๒ นี . ๙:๒๘.

		ฉ อสย. ๓:๑๕;
๒ นี . ๑๓:๑๕.
๒๑ ก คมพ. ริษยา (ความ),
อิจฉา.
๒๒ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๒๔ ก ยอห์น ๓:๑๖.
		ข ๓ นี . ๒๗:๑๔–๑๕.

๒ นี ไฟ ๒๖:๒๖–๓๓
หรือ, โดยตรัส ว่า: จงไปจากเรา? ดูเถิด,
ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น, ไม่ เลย; แต่
พระองค์ ตรัส: จง มา หา เรา เถิดกเจ้า ทัง้
หลาย สุด แดน แผ่น ดิน โลก, จง ซือ้ นม
และน� ้ำผึง้ , โดยไม่เสียเงินตราขและโดย
ไม่คิดราคา.
๒๖ ดูเถิด, พระองค์ ทรง บัญชา ผู้ ใด
หรือว่าพวกเขาควรออกจากบรรดาธรรม
ศาลา, หรือออกจากสถานนมัสการ? ดูเถิด,
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย.
๒๗ พระองค์ ทรง บัญชา ผู้ ใด หรือ ว่า
พวก เขา ไม่ ควร รับ ส่วน ความ รอดกของ
พระองค์? ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ไม่
เลย; แต่พระองค์ประทานความรอดนั ้นให้
มนุ ษย์ทัง้ ปวงเปล่า ๆข; และพระองค์ทรง
บัญชาผู้คนของพระองค์ ว่า พวกเขาควร
ชักชวนมนุ ษย์ทัง้ ปวงให้กลับใจค.
๒๘ ดูเถิด, พระเจ้าทรงบัญชาผู้ ใดหรือ
ว่า พวกเขาไม่ ควรรับ ส่วนพระคุณ ความ
ดี ของพระองค์? ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ไม่ เลย; แต่ มนุ ษย์ ทัง้ ปวง ได้ รับ
อภิสิทธิ์กคนหนึ่ ง เหมือนกับ อีก คนหนึ่ ง,
และไม่มี ใครถูกห้าม.
๒๙ พระองค์ ทรงบัญชาว่า จะไม่มี การ
ฉ้ อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิตก; เพราะ, ดูเถิด,
การ ฉ้ อฉล ใน อ� ำ นาจ ปุ โรหิ ต คื อ การ ที่
มนุ ษย์สั่งสอนและตัง้ ตนเป็ นความสว่าง
แก่ โลก, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์
๒๕ ก แอลมา ๕:๓๓–๓๕;
๓ นี . ๙:๑๓–๑๔.
		ข อสย. ๕๕:๑–๒.
๒๗ ก คมพ. ความรอด.
		ข อฟ. ๒:๘;
๒ นี . ๒๕:๒๓.
		ค คมพ. กลับใจ (การ).
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และการสรรเสริญของโลกข; แต่พวกเขา
ไม่ ได้แสวงหาความผาสุกของไซอัน.
๓๐ ดูเถิด, พระเจ้า ทรงห้ามสิ่ง นี ้; ดัง
นั ้น, พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จึง ประทาน
พระบัญญัติ ไว้ ข้อ หนึ่ ง ว่า มนุ ษย์ ทัง้ ปวง
ควรมี จิต กุศลก, ซึ่ง จิต กุศลคือ ความรักข.
และ หาก พวก เขา ไม่มี จิต กุศล พวก เขา
ย่อมไม่ เป็ นอะไรเลย. ดัง นั ้น, หากพวก
เขามี จิต กุศลพวกเขาจะไม่ ยอมให้ คน
งานในไซอันตาย.
๓๑ แต่คนงานในไซอันกจะท�ำงานเพื่อ
ไซ อัน; เพราะ หาก พวก เขา ท�ำงาน เพื่อ
เงินตราขพวกเขาจะพินาศ.
๓๒ และอนึ่ ง, พระเจ้าพระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
บัญชาก ไว้วา่ มนุ ษย์จะไม่กระท�ำฆาตกรรม;
ว่าพวกเขาจะไม่กล่าวเท็จ; ว่าพวกเขาจะ
ไม่ลกั ขโมย; ว่าพวกเขาจะไม่ออกพระนาม
ของพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา
อย่างไม่ สมควรข; ว่า พวกเขาจะไม่ ริษยา;
ว่าพวกเขาจะไม่อาฆาตมาดร้าย; ว่าพวก
เขาจะไม่ขัดแย้งกันและกัน; ว่าพวกเขา
จะไม่กระท�ำการผิดประเวณี ; และว่าพวก
เขาจะไม่ท�ำสิ่งเหล่านี ้ เลย; เพราะผู้ ใดที่
ท�ำสิ่งเหล่านี ้จะพินาศ.
๓๓ เพราะความชั่ว ช้า สามานย์ เหล่า นี ้
ไม่ ได้มาจากพระเจ้าเลย; เพราะพระองค์
ทรงท�ำสิ่งที่ดี ในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์;
และพระองค์ ไม่ทรงท�ำสิ่งใดเลยนอกจาก

๒๘ ก รม. ๒:๑๑;
๑ นี . ๑๗:๓๓–๓๕.
๒๙ ก คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
		ข คพ. ๑๒๑:๓๔–๓๗.
๓๐ ก โมโร. ๗:๔๗–๔๘.
คมพ. จิตกุศล.

		ข คมพ. รัก (ความ).
๓๑ ก คมพ. ไซอัน.
		ข เจคอบ ๒:๑๗–๑๙;
คพ. ๑๑:๗; ๓๘:๓๙.
๓๒ ก คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข คมพ. ดูแคลน (การ).
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มัน จะแจ้ง ชัด ต่อ ลูก หลานมนุ ษย์; และ
พระองค์ทรงเชือ้ เชิญพวกเขาทัง้ หมดให้
มาหาพระองค์และรับส่วนพระคุณความดี
ของพระองค์; และพระองค์ ไม่ทรงปฏิเสธ
ผู้ ใดกที่มาหาพระองค์ เลย, ไม่ ว่า ด�ำ และ
ขาว, ทาส และ ไท, ชาย และ หญิง; และ
พระองค์ ทรง ค�ำนึ ง ถึง คนนอก ศาสนาข;
และทุกคนเหมือนกันหมดคส�ำหรับพระ
ผู้เป็ นเจ้า, ทัง้ ชาวยิวและคนต่างชาติ.
บทที่ ๒๗
ความ มื ด และ การ ละทิ ้ง ความ เชื่ อ
จะ ครอบคลุม แผ่น ดิน โลก ในวัน เวลา
สุดท้าย—พระคัมภีร์มอรมอนจะปรากฏ
ออก มา— พยาน สาม คน จะ เป็ นพยาน
ถึง หนั งสือ นี ้— คนมี การศึกษาจะกล่าว
ว่า เขา อ่ า นหนั งสื อ ที่ ผนึ ก ไว้ ไม่ ได้ —
พระเจ้า จะทรงท�ำงานอัศจรรย์ และการ
อันน่ า พิศวง—เปรียบเทียบอิส ยาห์ ๒๙.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
แต่, ดูเถิด, ในวันเวลาสุดท้ายก, หรือในวัน
เวลาของคนต่างชาติ—แท้จริงแล้ว, ดูเถิด
ประชาชาติ ทัง้ ปวงของคนต่างชาติ และ
ชาวยิวด้วย, ทัง้ คนที่จะมาบนแผ่นดินนี ้
่ , แท้จริง
และคนทีจ่ ะอยูบ่ นผืนแผ่นดินอืน
แล้ว, แม้บนผืนแผ่นดินทัง้ หมดของแผ่น
ดิน โลก, ดูเถิด, พวกเขาจะมึนเมาด้วย
ความชั่ว ช้า สามานย์ และความน่ า ชิงชัง
นานั ปการ—

๒ นี ไฟ ๒๗:๑–๕
๒ และเมื่อวันนั ้นจะมาถึงพระเจ้าจอม
โยธาจะเสด็จ เยือนพวกเขา, ด้วยฟ้ าร้อง
และ ด้วย แผ่น ดิน ไหว, และ ด้วย เสี ยง
อึกทึก, และด้วยพายุ, และด้วยพายุ ฝน
ฟ้ าคะนอง, และด้วยเปลวกแห่ง เพลิง ที่
เผาผลาญ.
๓ และประชาชาติกทัง้ ปวงทีต่ อ่ สู้ขกับไซอัน, และที่ ท�ำให้ นางเดือดร้อน, จะเป็ น
ดัง ความฝันของนิ มิต ในเวลากลางคืน;
แท้จริง แล้ว, มัน จะบังเกิด แก่ พวกเขา,
แม้ดังเช่นคนหิวโหยที่ฝันไป, และดูเถิด
้ และจิตวิญญาณเขา
เขากินแต่เขาตื่นขึน
ว่างเปล่า; หรือ เหมือนคนกระหายที่ ฝัน
้ และ
ไป, และดูเถิดเขาดื่มแต่เขาตื่นขึน
ดูเถิด เขาอ่อนแรง, และจิต วิญญาณเขา
มี ความกระหาย; แท้จริง แล้ว, แม้ ฝูง ชน
ของประชาชาติทงั ้ ปวงทีต่ อ่ สู้กบั ภูเขาไซอันจะเป็ นเช่นนั ้น.
่ ำ� ความ
๔ เพราะดูเถิด, ท่านทัง้ หลายทีท
่
ชั่วช้าสามานย์, จงอยู่กับทีและประหลาด
ใจ, เพราะ ท่านจะ ร้อง ลั่น, และ ร้องไห้;
แท้จริงแล้ว, ท่านจะมึนเมาแต่มิใช่ด้วย
เหล้ า องุ่ น , ท่ า น จะ โซเซ แต่ มิ ใช่ ด้ว ย
เครื่องดื่มแรง.
๕ เพราะดูเถิด, พระเจ้าทรงเทวิญญาณ
แห่ง การหลับ สนิ ท ลงมาให้ ท่าน. เพราะ
ดูเถิด, ท่านหลับตาของท่าน, และท่าน
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ ; และผู้ปกครอง
ของท่าน, และผู้ หยั่ง รู้ นั้นพระองค์ ทรง
ปิ ดบัง ไว้ เพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
ท่าน.

๓๓ ก กิจการ ๑๐:๙–๓๕, ๔๔–๔๕. ๒๗ ๑ ก คมพ. ยุคสุดท้าย, วันเวลา
		ข แอลมา ๒๖:๓๗.
สุดท้าย.
		ค รม. ๒:๑๑; ๑ นี . ๑๗:๓๕.
๒ ก อสย. ๒๔:๖; ๖๖:๑๕–๑๖;

เจคอบ ๖:๓; ๓ นี . ๒๕:๑.
๓ ก อสย. ๒๙:๗–๘.
		ข ๑ นี . ๒๒:๑๔.

๒ นี ไฟ ๒๗:๖–๑๔
๖ และ เหตุ ก ารณ์ จะ บั ง เกิ ด ขึ ้น คื อ
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงน� ำ ถ้อยค�ำ
ของหนั งสือกเล่มหนึ่ งออกมาสู่ทา่ นข, และ
มันจะเป็ นถ้อยค�ำของคนที่หลับไปแล้ว.
๗ และดูเถิดหนั งสือนั ้นพระองค์จะทรง
ผนึ กก; และในหนั งสือ จะมี การเปิ ดเผยข
จากพระผู้ เป็ นเจ้า, นั บ จากกาลเริ่ม ต้น
้ สุดคของมัน.
ของโลกจนถึงการสิน
๘ ดังนั ้น, เนื่ องจากสิ่งที่ผนึ กก ไว้, สิ่งที่
ผนึ กไว้จะไม่มอบให้ข ในวันแห่งความชั่ว
ร้ายและความน่ าชิงชังของผู้คน. ดังนั ้น
หนั งสือจะถูกระงับไว้จากพวกเขา.
๙ แต่ จะ มอบ หนั งสือ ให้ ชายกผู้ หนึ่ ง,
และเขาจะมอบถ้อยค�ำในหนั งสือ, ซึง่ เป็ น
ถ้อยค�ำของคนเหล่านั ้นที่หลับไปแล้วใน
ภัส มธุ ลี, และเขาจะมอบถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
ให้อีกคนหนึ่ งข.
๑๐ แต่ข้อความที่ผนึ กไว้เขาจะไม่มอบ
ให้, ทัง้ เขาจะไม่ มอบหนั งสือ ให้. เพราะ
หนั งสือ จะ ผนึ ก ไว้ โดย เดชานุ ภาพ ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, และการเปิ ดเผยที่ ผนึ ก
ไว้ จะ เก็บ อยู่ ในหนั งสื อ จนถึง เวลา อัน
เหมาะสมของพระเจ้า, เพื่อถ้อยค�ำเหล่า
นั ้นจะออกมา; เพราะดูเถิด, ถ้อยค�ำเหล่า
นั ้นเปิ ดเผยเรื่องทัง้ หมดนั บจากการวาง
้ สุดของมัน.
รากฐานของโลกจนถึงการสิน
๑๑ และวันนั ้นจะมาถึงเมื่อถ้อยค�ำของ
หนังสื อ ซึ่ ง ผนึก ไว้ จะ อ่ า น บน ดาดฟ้ า
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หลังคาบ้าน; และจะอ่านถ้อยค�ำเหล่านั ้น
โดยเดชานุ ภาพของพระคริสต์; และเรือ่ ง
ทัง้ หมดจะได้รบั การเปิ ดเผยก ให้ลกู หลาน
มนุ ษย์ซง่ึ เคยอยู่ ในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์
ตลอดมา, และซึ่ง จะด�ำรงอยู่ แม้ จนถึง
บัน
้ ปลายของแผ่นดินโลก.
๑๒ ดังนั ้น, ในวันนั ้นเมือ่ จะมอบหนั งสือ
ให้ ชายที่ ข้าพเจ้า พูด ถึง แล้ว, พระผู้ เป็ น
เจ้า จะทรงซ่อนหนั งสือ จากสายตาของ
โลก, เพื่อจะไม่มีสายตาผู้ ใดเห็นหนั งสือ
เล่มนั ้นนอกจากพยานกสามคนขจะเห็น,
โดยเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า, นอก
เหนื อจากเขาคนที่จะได้รับมอบหนั งสือ;
และพวกเขาจะเป็ นพยานถึง ความจริง
ของหนั งสือและสิ่งที่อยู่ ในนั ้น.
่ ทีจ่ ะเห็นหนั งสือ
๑๓ และหาได้มี ใครอืน
เล่ ม นั ้ น , นอกจาก ไม่ กี่ คน ตามพ ระ
ประสงค์ ของพระผู้ เป็ นเจ้า, เพื่อ แสดง
ประจักษ์ พยานถึงพระวจนะของพระองค์
ต่อ ลูก หลานมนุ ษย์; เพราะพระเจ้า พระ
ผู้ เป็ นเจ้า ตรัส ว่า ถ้อยค�ำ ของคนซื่อสัตย์
จะพูด ประหนึ่ ง ว่า มัน ออกมาจากบรรดา
คนตายก.
๑๔ ดัง นั ้น, พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะ
ทรงเริม่ น� ำถ้อยค�ำในหนั งสือออกมา; และ
ด้วย ปาก ของ พยานหลาย ต่อ หลาย ปาก
เท่า ที่ พระองค์ ทรงเห็นว่า ดี พระองค์ จะ
ทรงสถาปนาพระวจนะของพระองค์ ไว้;

๖ ก ๒ นี . ๒๖:๑๖–๑๗; ๒๙:๑๒. 		ค อีเธอร์ ๑๓:๑–๑๒.
คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
๘ ก อีเธอร์ ๕:๑.
		ข เจรอม ๑:๒;
		ข ๓ นี . ๒๖:๙–๑๒;
มอร. ๕:๑๒–๑๓.
อีเธอร์ ๔:๕–๖.
๗ ก อสย. ๒๙:๑๑–๑๒;
๙ ก คพ. ๑๗:๕–๖.
อีเธอร์ ๓:๒๕–๒๗;
		ข จส—ป ๑:๖๔–๖๕.
๔:๔–๗.
๑๑ ก ลูกา ๑๒:๓;
		ข โมไซยาห์ ๘:๑๙.
มอร. ๕:๘;

คพ. ๑๒๑:๒๖–๓๑.
๑๒ ก ฉธบ. ๑๙:๑๕.
		ข ๒ นี . ๑๑:๓;
อีเธอร์ ๕:๒–๔;
คพ. ๕:๑๑, ๑๕; ๑๗:๑.
๑๓ ก ๒ นี . ๓:๑๙–๒๐;
๓๓:๑๓–๑๕;
โมโร. ๑๐:๒๗.
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ก

และวิบัติจงมีแก่คนที่ปฏิเสธ พระวจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้า!
้
๑๕ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
คือ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะตรัส กับ เขา
ผู้ ที่ พระองค์ จะทรงมอบหนั งสือ ให้: จง
น� ำ ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ ซึ่ง มิ ได้ ผนึ ก ไว้ ไปมอบ
ให้ อีก คนหนึ่ ง, เพื่อ เขาจะแสดงถ้อยค�ำ
เหล่านั ้นให้คนมีการศึกษาดู, โดยกล่าวว่า:
ข้าพเจ้าขอให้ท่าน, อ่านกเรือ่ งนี ้. และคน
มีการศึกษาจะกล่าว: จงเอาหนั งสือมานี่ ,
และข้าพเจ้าจะอ่านมัน.
๑๖ และ บัดนี ้, เพื่อ การ สรรเสริญ จาก
โลกและเพื่อหาผลประโยชน์ กพวกเขาจะ
กล่าวเช่นนี ้, และมิใช่เพื่อรัศมีภาพแห่ง
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๗ และชายคนนั ้นจะกล่าว: ข้าพเจ้าน� ำ
หนั งสือมาไม่ ได้, เพราะหนั งสือถูกผนึ กไว้.
๑๘ จาก นั ้ น คน มี การ ศึกษา จะ กล่าว:
ข้าพเจ้าอ่านไม่ ได้.
้ , คือ
๑๙ ดังนั ้นเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงมอบหนั งสือ
และถ้อยค�ำทีอ่ ยู่ ในนั ้นอีกครัง้ ให้คนที่ ไม่มี
การศึกษา; และชายคนที่ ไม่มกี ารศึกษาจะ
กล่าว: ข้าพเจ้าไม่มีการศึกษา.
๒๐ จากนั ้นพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะตรัส
แก่เขา: คนมีการศึกษาจะไม่อ่านถ้อยค�ำ
เหล่านั ้น, เพราะพวกเขาปฏิเสธมัน, และ
เราสามารถท�ำงานของเราเองได้; ดังนั ้น
เจ้าจงอ่านถ้อยค�ำที่เราจะให้แก่เจ้า.
๑๔ ก ๒ นี . ๒๘:๒๙–๓๐;
อีเธอร์ ๔:๘.
๑๕ ก อสย. ๒๙:๑๑–๑๒;
จส—ป ๑:๖๕.
๑๖ ก คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).

๒ นี ไฟ ๒๗:๑๕–๒๖
๒๑ อย่าแตะต้อง เรือ่ งที่ผนึ กไว้, เพราะ
เราจะน� ำมันออกมาในเวลาอันเหมาะสม
ของ เรา เอง; เพราะ เรา จะ แสดง ต่อ ลูก
หลาน มนุ ษย์ ว่า เรา สามารถ ท�ำงานของ
เราเองได้.
๒๒ ดังนั ้น, เมือ่ เจ้าอ่านถ้อยค�ำซึง่ เราสั่ง
เจ้าไว้, และได้รบั พยานกซึง่ เราสัญญาจะให้
แก่เจ้า, เมื่อนั ้นเจ้าจงผนึ กหนั งสือไว้อีก,
และซ่อนมันไว้ ให้เรา, เพือ่ เราจะได้ปกปัก
รักษาถ้อยค�ำซึ่งเจ้ายังไม่ ได้อ่าน, จนกว่า
เราจะเห็นสมควรตามปัญญาของเราเอง
ที่จะเปิ ดเผยทุกสิ่งแก่ลูกหลานมนุ ษย์.
๒๓ เพราะดูเถิด, เราคือพระผู้เป็ นเจ้า;
และเราคือพระผู้เป็ นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ก;
และเราจะแสดงแก่ โลกว่าเราเป็ นเหมือน
กันขทัง้ วันวาน, วันนี ้, และตลอดกาล; และ
เราไม่ ท�ำงานในบรรดาลูก หลานมนุ ษย์
นอกจากจะเป็ นไปตามศรัทธาของพวก
เขาค.
้ อีกคือ
๒๔ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
พระเจ้า จะตรัส แก่ เขาซึ่ง จะอ่านถ้อยค�ำ
ที่จะมอบให้เขา:
๒๕ ตราบเท่าทีค่ นพวกนี ้เข้ามาใกล้เราก
ด้วยปากของพวกเขา, และให้เกียรติเราข
ด้วยริมฝี ปากของพวกเขา, แต่เอาใจพวก
เขาออกห่างจากเรา, และความเกรงกลัว
ของพวกเขาทีม่ ตี อ่ เราสอนโดยกฎเกณฑ์ค
ของมนุ ษย์—
๒๖ ดัง นั ้น, เราจะเริ่ม ท�ำงานอัศจรรย์ก
ก

๒๑ ก อีเธอร์ ๕:๑.
๒๕ ก อสย. ๒๙:๑๓.
๒๒ ก คมพ. พยานถึงพระคัมภีร์ 		ข มธ. ๑๕:๘.
มอรมอน.
		ค ๒ นี . ๒๘:๓๑.
๒๓ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์
๒๖ ก ๑ นี . ๒๒:๘; ๒ นี .
		ข ฮบ. ๑๓:๘.
๒๙:๑–๒. คมพ. ฟื ้ นฟูพระ
		ค ฮบ. ๑๑; อีเธอร์ ๑๒:๗–๒๒.
กิตติคณ
ุ (การ).

๒ นี ไฟ ๒๗:๒๗–๓๕
ในบรรดา คนพวก นี ้, แท้จริง แล้ว, งาน
อัศจรรย์ขและ การ อัน น่ า พิศวง, เพราะ
ปัญญาแห่ง ปราชญ์ และคนมี การศึกษา
ของพวกเขาจะเสื่อมสูญ, และเราจะซ่อน
ความเข้าใจแห่งวิญญูชนของพวกเขา.
่ ยายามซ่อนแผน
๒๗ และวิบตั แิ ก่คนทีพ
ของพวกเขาไว้ลกึ ยิง่ นั กจากพระเจ้าก! และ
งานของพวกเขาอยู่ ในความมืด; และพวก
เขากล่าว: ใครจะเห็น เรา, และใครจะรู้
เรื่องของเรา? และพวกเขากล่าวด้วยว่า:
่ ระองค์ทรงท�ำให้สงิ่ ต่าง ๆ
แน่ นอน, การทีพ
พลิกผันจะถือว่าเป็ นเพียงดินเหนี ยวของ
ช่าง ปั้ นหม้อข. แต่ ดูเถิด, พระเจ้า จอม
โยธาตรัส, เราจะแสดงแก่พวกเขาว่าเรา
รู้ งานทัง้ หมด ของ พวก เขา. เพราะ งาน
จะบอกถึงคนที่ท�ำมันหรือ, ว่าท่านหาได้
้ มาไม่? หรือ สิ่ง ที่ สร้างขึน
้
ท�ำ ข้าพเจ้า ขึน
้ หรือ, ว่า เขา
จะกล่าวถึง คนที่สร้างมันขึน
ไม่มีความเข้าใจ?
๒๘ แต่ ดูเถิด, พระเจ้า จอมโยธาตรัส:
เราจะแสดงแก่ ลูก หลานมนุ ษย์ ว่า ยัง อีก
ไม่นานและเราจะเปลี่ยนเลบานอนเป็ น
ทุ่ง อัน อุดม; และ จะ ถือว่า ทุ่ง อัน อุดม
เป็ นป่ าไม้.
๒๙ และในวันนั ้นกคนหูหนวกจะได้ยิน
ถ้อยค�ำ จากหนั งสือ, และดวงตาของคน
มืดบอดจะมองเห็นจากความมืดมัวและ
จากความมืด.
๒๖ข อสย. ๒๙:๑๔;
๒ นี . ๒๕:๑๗.
๒๗ ก อสย. ๒๙:๑๕.
		ข ยรม. ๑๘:๖.
๒๙ ก อสย. ๒๙:๑๘.
๓๐ ก คมพ. อ่อนน้ อม
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้ ด้วย,
๓๐ และคนอ่อนโยนกจะมีมากขึน
ข
และปีติ ของพวกเขาในพระเจ้าจะบังเกิด,
่ ชมยินดี
และคนจนในบรรดามนุ ษย์จะชืน
ในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๓๑ เพราะ แน่ นอน ดั ง พระเจ้ า ทรง
พระชนม์ อยู่ ฉั นใด พวก เขา จะ เห็น ว่า
พระองค์ ทรงน� ำ คนที่ น่า เกรงขามมาสู่
ความไร้ ค่ากฉั น นั ้น, และคนที่ เยาะเย้ย
จะถูก เผาผลาญ, และคนทัง้ ปวงที่ เฝ้ า
รอความชั่วช้าสามานย์ย่อมถูกตัดขาด;
๓๒ และ เขา เหล่า นั ้ น ที่ ท�ำให้ คน คน
หนึ่ งเป็ นผู้มีความผิดกเพราะค�ำค�ำเดียว,
่ ดู
และวางกับดักไว้ทปี่ ระตูขเพือ่ ดักเขาทีพ
ค
ต�ำหนิ , และก�ำจัดผู้ที่เที่ยงธรรม ออกไป
ดังสิ่งไร้ค่า.
๓๓ ฉะนั ้น, พระเจ้า, ผู้ทรงไถ่อับราฮัม
ตรัส, เกี่ยวกับ เชือ้ สายแห่ง ยาโคบดัง นี ้:
บัดนี ้ยาโคบจะไม่ขายหน้ า, ทัง้ บัดนี ้หน้ า
เขาจะไม่ซีดเผือดลงอีก.
๓๔ แต่เมื่อ เขาเห็นกลูก หลานของเขา,
อัน เป็ น งาน จาก มือ ของ เรา, ท่ามกลาง
เขาแล้ว, พวกเขาจะท�ำให้ นามของเรา
ศักดิ์สิทธิ์, และท�ำให้ พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
ยาโคบศักดิ์สิทธิ์, และจะเกรงกลัว พระ
ผู้เป็ นเจ้าแห่งอิสราเอล.
๓๕ พวกเขาที่หลงผิดกทางวิญญาณจะ
่ ร�ำ่
มาถึงความเข้าใจด้วย, และพวกเขาทีพ
ข
บ่นจะได้เรียนรู้ หลักค�ำสอน.

(ความมี ใจ), อ่อนน้ อม
(ความสุภาพ), อ่อนโยน
(คน, ความ).
		ข คพ. ๑๐๑:๓๖.
๓๑ ก อสย. ๒๙:๒๐.
๓๒ ก ลูกา ๑๑:๕๔.

		ข อาโมส ๕:๑๐.
		ค ๒ นี . ๒๘:๑๖.
๓๔ ก อสย. ๒๙:๒๓–๒๔.
๓๕ ก ๒ นี . ๒๘:๑๔;
คพ. ๓๓:๔.
		ข ดนล. ๑๒:๔.
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บทที่ ๒๘
ศาสนจักรปลอมหลายแห่งจะสร้างขึน้ ใน
วัน เวลาสุดท้าย—ศาสนจักรเหล่า นั ้นจะ
สอนหลัก ค�ำ สอนเท็จ เหลวไหล และโง่
เขลา—การละทิง้ ความเชือ่ จะมีอยู่ท่ัวไป
เพราะผู้ สอนปลอม—มารจะลุกลามใน
ใจมนุ ษย์— เขาจะสอนหลัก ค�ำ สอนเท็จ
ในทุก รูป แบบ. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
และบัดนี ้, ดูเถิด, พีน
พูดกับท่านแล้ว, ตามที่พระวิญญาณทรง
บีบคัน
้ ข้าพเจ้า; ดังนั ้น, ข้าพเจ้ารูว้ า่ เรือ่ ง
้ อย่างแน่ นอน.
เหล่านี ้ต้องบังเกิดขึน
๒ และเรื่องที่ จะเขียนทางหนั งสือกจะ
มี คุณค่าขอย่าง ใหญ่ หลวง ต่อ ลูก หลาน
มนุ ษย์, และโดยเฉพาะต่อพงศ์พันธุ์ของ
เรา, ซึ่ง เป็ นพวกที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
้ ในวัน
๓ เพราะเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
้ , และมิใช่
นั ้น คือ ศาสนจักร ที่ สร้างขึน
เพื่อพระเจ้า, เมื่อแห่งหนึ่ งจะกล่าวกับอีก
แห่ง หนึ่ ง: ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า เป็ น
่ จะพูด: ข้าพเจ้า,
ของพระเจ้า; และแห่งอืน
ข้าพเจ้าเป็ นของพระเจ้า; และทุกคนจะ
้ ,
กล่าวดังนั ้น พวกเขาสร้างศาสนจักรขึน
และมิใช่เพื่อพระเจ้า—
๔ และ พวก เขา จะ ขัด แย้ง กัน; และ
๒๘ ๒ ก คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.

		ข ๑ นี . ๑๓:๓๔–๔๒; ๒๒:๙;
๓ นี . ๒๑:๖.
๓ ก ๑ คร. ๑:๑๐–๑๓;
๑ นี . ๒๒:๒๓;
๔ นี . ๑:๒๕–๒๙;

๒ นี ไฟ ๒๘:๑–๘
ปุ โรหิต ของพวกเขาจะขัด แย้ง กัน, และ
พวกเขาจะสอนด้วยการเรียนรู้กของพวก
เขา, และ ปฏิเสธ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์,
ซึ่งประทานให้เอ่ยปาก.
๕ และ พวก เขา ปฏิเสธกเดชานุ ภาพข
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอล; และ พวก เขา กล่าว แก่ ผู้คน:
จงสดับฟังเรา, และท่านจงฟังกฎเกณฑ์
ของเรา; เพราะดูเถิดวันนี ้ ไม่มีพระผู้เป็ น
เจ้าค, เพราะพระเจ้าและพระผู้ ไถ่ทรงงาน
ของพระองค์แล้ว, และพระองค์ประทาน
อ�ำนาจของพระองค์ ให้มนุ ษย์;
๖ ดูเถิด, ท่าน จง สดับ ฟัง กฎ เกณฑ์
ของ ข้าพเจ้า; หาก พวก เขา จะ กล่าว ว่า
มี ปาฏิ ห าริย์ กระท� ำ โดย พระหั ต ถ์ ของ
พระเจ้ า แล้ ว , จง อย่ า เชื่ อ ; เพราะ ทุ ก
วัน นี ้ พระองค์ หาใช่ พระผู้ เป็ นเจ้า แห่ง
ปาฏิ ห าริย์ กไม่ ; พระองค์ ทรง งาน ของ
พระองค์แล้ว.
๗ แท้จริง แล้ว, และ จะ มี คน เป็ น อัน
มากที่ จะกล่าว: จงกินก, จงดื่ม, และจง
รื่นเริง เถิด, เพราะพรุ่ง นี ้ เราก็ ตาย; และ
มันจะดีกับเรา.
๘ และจะมี คนเป็ นอัน มากที่ จะกล่าว
่ เริงเถิด;
ด้วยว่า: จงกิน, จงดื่ม, และจงรืน
กระนั ้น ก็ตาม, จง เกรง กลัว พระ ผู้ เป็ น
เจ้า—พระองค์จะทรงแก้ต่างก ให้แก่การ
ท�ำบาปเล็กน้ อย; แท้จริงแล้ว, จงพูดปดข
เล็กน้ อย, จงเอาเปรียบผู้อ่ืนเพราะค�ำพูด

มอร. ๘:๒๘, ๓๒–๓๘.
๔ ก ๒ นี . ๙:๒๘.
๕ ก ๒ นี . ๒๖:๒๐.
		ข ๒ ทธ. ๓:๕.
		ค แอลมา ๓๐:๒๘.
๖ ก มอร. ๘:๒๖; ๙:๑๕–๒๖.

๗ ก ๑ คร. ๑๕:๓๒;
แอลมา ๓๐:๑๗–๑๘.
๘ ก มอร. ๘:๓๑.
		ข คพ. ๑๐:๒๕;
โมเสส ๔:๔.
คมพ. กล่าวค�ำเท็จ (การ).

๒ นี ไฟ ๒๘:๙–๑๗
ของเขา, จงขุดหลุมคดักเพื่อนบ้านท่าน;
ก็ ไม่มีอันตรายในการนี ้; และจงท�ำสิ่งทัง้
หลายทัง้ ปวงนี ้, เพราะพรุ่ง นี ้ เราก็ ตาย;
และหากเป็ นไปว่าเราผิด, พระผู้เป็ นเจ้า
จะทรงตี เราสองสามที, และในที่สุด เรา
จะได้รบั การช่วยให้รอดในอาณาจักรของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๙ แท้จริงแล้ว, และจะมีคนเป็ นอันมาก
ที่จะสอนตามวิธีนี้, หลักค�ำสอนกเท็จและ
เหลวไหลและโง่เขลาข, และจะล�ำพองอยู่
ในใจพวกเขา, และจะพยายามซ่อนแผน
ของพวกเขาไว้ลกึ ยิง่ นั กจากพระเจ้า; และ
งานของพวกเขาจะอยู่ ในความมืด.
๑๐ และโลหิตกของวิสุทธิชนจะร้องจาก
้ ดินฟ้ องพวกเขา.
พืน
๑๑ แท้จริงแล้ว, พวกเขาทัง้ หมดออกไป
จากทางก; พวกเขาเสื่อมโทรมข.
๑๒ เพราะความจองหองก, และเพราะ
ผู้ สอน ปลอม, และ หลั ก ค� ำ สอน เท็ จ ,
ศาสนจักรของพวกเขาเสื่อมโทรม, และ
ศาสนจักรของพวกเขาผยอง; เพราะความ
จองหองพวกเขาจึงล�ำพอง.
๑๓ พวกเขาปล้นกคนจนขเพราะสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ งดงามของพวกเขา; พวกเขา
ปล้นคนจนเพราะเสือ้ ผ้างดงามของพวก
เขา; และพวกเขาข่มเหงคนอ่อนโยนและ
คนใจนอบน้ อม, เพราะในความจองหองค
ของพวกเขา พวกเขาล�ำพอง.
๘ค สภษ. ๒๖:๒๗;
๑ นี . ๑๔:๓.
๙ ก มธ. ๑๕:๙.
		ข อสค. ๑๓:๓; ฮีล. ๑๓:๒๙.
๑๐ ก วว. ๖:๙–๑๑; ๒ นี . ๒๖:๓;
มอร. ๘:๒๗;
อีเธอร์ ๘:๒๒–๒๔;
คพ. ๘๗:๗.
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๑๔ พวกเขาชูคอกและเชิดหน้ า; แท้จริง
แล้ว, และเพราะความจองหอง, และความ
ชั่วร้าย, และความน่ าชิงชัง, และการผิด
้ เว้น
ประเวณี , พวกเขาจึงหลงทางข ไปสิน
่
่
แต่เพียงไม่กีคน, ซึงเป็ นผู้ตดิ ตามที่ถ่อม
ตนของพระคริสต์; กระนั ้น ก็ตาม, พวก
เขายัง ถูก น� ำ ไป, ผลคือ ในหลายครัง้ พวก
เขาผิดพลาดเพราะกฎเกณฑ์ของมนุ ษย์
สอนพวกเขา.
๑๕ โอ้ผู้มีปัญญาก, และคนมีการศึกษา,
และคนร�ำ่ รวย, ทีล่ ำ� พองในความจองหองข
ของใจตน, และคนทัง้ หลายทีส่ ั่งสอนหลัก
ค�ำ สอนเท็จ, และคนทัง้ หลายที่ กระท�ำ
การผิด ประเวณี , และบิดเบือนทางที่ ถูก
ต้องของพระเจ้า, วิบัติค, วิบัติ, วิบัติ จงมี
แก่พวกเขา, พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุ ภาพตรัส, เพราะพวกเขาจะถูก
ผลักลงนรก!
๑๖ วิบัติ แก่ พวก เขา ซึ่ง ผลัก คน เที่ยง
ธรรมออกไปกดังสิ่งไร้ค่าและสบประมาท
สิ่งทีด่ ,ี และกล่าวว่านั่ นหาใช่สิ่งทีม่ คี ณ
ุ ค่า
่
ไม่! เพราะวันนั ้นจะมาถึงเมือพระเจ้าพระ
ผู้ เป็ นเจ้า จะเสด็จ เยือนผู้ อยู่ อาศัย ของ
แผ่นดินโลกอย่างรวดเร็ว; และในวันนั ้น
เมื่อพวกเขาสุกงอมเต็มที่อยู่ ในความชั่ว
ช้าสามานย์ขพวกเขาจะตาย.
๑๗ แต่ดูเถิด, หากผู้อยู่อาศัยของแผ่น
ดิน โลกจะกลับ ใจจากความชั่ว ร้ายและ

๑๑ ก ฮีล. ๖:๓๑.
		ข มอร. ๘:๒๘–๔๑;
คพ. ๓๓:๔.
๑๒ ก สภษ. ๒๘:๒๕.
๑๓ ก อสค. ๓๔:๘.
		ข ฮีล. ๔:๑๒.
		ค แอลมา ๕:๕๓.
๑๔ ก สภษ. ๒๑:๔.

		ข อสย. ๕๓:๖.
๑๕ ก สภษ. ๓:๕–๗.
		ข คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
		ค ๓ นี . ๒๙:๕.
๑๖ ก อสย. ๒๙:๒๑.
		ข อีเธอร์ ๒:๙–๑๐.
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ความน่ าชิงชังของพวกเขา พวกเขาจะไม่
ถูกท�ำลาย, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๑๘ แต่ดูเถิด, ศาสนจักรอันเรืองอ�ำนาจ
และน่ าชิงชังนั ้น, โสเภณี กของทัง้ แผ่นดิน
โลก, ต้องทลายขลงสู่แผ่นดิน, และการตก
ของมันต้องใหญ่หลวง.
๑๙ เพราะ อาณาจักร ของ มาร ต้อง สั่น
สะเทือนก, และคนที่ เป็ นของมันจ�ำเป็ น
ต้องได้รับการปลุกเร้าให้เกิดการกลับใจ,
มิฉะนั ้นมารขจะจับพวกเขาไว้ด้วยโซ่คอัน
เป็ นนิ จของเขา, และพวกเขาจะถูกปลุก
ปั่ นให้ โกรธ, และพินาศ;
๒๐ เพราะ ดู เ ถิ ด , ใน วั น นั ้ น เขา จะ
ลุกลามกในใจลูก หลานมนุ ษย์, และปลุก
ปั่ นพวกเขาให้ โกรธสิ่งที่ดี.
่ นั ้น เขา จะ ปลอบโยนก,
๒๑ และ คน อืน
และกล่อมพวกเขาไป ในความมัน
่ คงทาง
เนื ้อหนั ง, จนพวกเขาจะกล่าวว่า: ทุกอย่าง
ดี ในไซอัน; แท้จริงแล้ว, ไซอันรุง่ เรือง, ทุก
อย่างดี—และดังนี เ้ องมารข โกงจิตวิญญาณ
พวกเขา, และค่อย ๆ พาพวกเขาลงสู่นรก.
๒๒ และ ดูเถิด, คน อื่น นั ้ น เขา หว่าน
ล้อม, และบอกพวกเขาว่าไม่มีนรกก; และ
เขากล่าวแก่พวกนี ้ ว่า: ข้าพเจ้ามิใช่มาร,
เพราะไม่มี มารเลย—และเขากระซิบ ใน
หูของพวกเขาเช่นนั ้น, จนเขาจับพวกนี ้
ไว้ดว้ ยโซ่ขอันน่ าพรัน
่ พรึงของเขา, ซึง่ จาก
นั ้นย่อมไม่มีการปลดปล่อย.
๑๘ ก วว. ๑๙:๒.
		ข ๑ นี . ๑๔:๓, ๑๗.
๑๙ ก ๑ นี . ๒๒:๒๓.
		ข แอลมา ๓๔:๓๕.
		ค แอลมา ๑๒:๑๑.
๒๐ ก คพ. ๑๐:๒๐–๒๗.
๒๑ ก มอร. ๘:๓๑.

๒ นี ไฟ ๒๘:๑๘–๒๙
๒๓ แท้ จ ริง แล้ ว , พวก เขา ถู ก จั บ ไว้
โดย ความ ตาย, และ นรก; และ ความ
ตาย, และ นรก, และ มาร, และ ทุก สิ่ ง
ซึ่ง ถูก ยึด โดยสิ่ง เหล่า นั ้น ต้องยืน อยู่ ต่อ
หน้ าพระราชบัลลังก์ของพระผู้เป็ นเจ้า,
และรับ การพิพากษากตามงานของพวก
เขา, ซึ่ง จาก นั ้น พวก เขา ต้อง ไป สู่ ที่ ซึ่ง
เตรียม ไว้ ให้ พวก เขา, แม้ ทะเล เพลิงข
และก�ำมะถัน, ซึ่ง เป็ นความทรมานอัน
้ สุดไม่.
หาได้สิน
๒๔ ฉะนั ้ น , วิบั ติ จง มี แก่ เขา ซึ่ ง นิ่ ง
นอนใจในไซอัน!
๒๕ วิบตั จิ งมีแก่เขาทีร่ อ้ งว่า: ทุกอย่างดี!
๒๖ แท้จริงแล้ว, วิบัติจงมีแก่เขาที่สดับ
ฟัง กฎ เกณฑ์ ของ มนุ ษย์ก, และ ปฏิเสธ
เดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า, และของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์!
๒๗ แท้จริงแล้ว, วิบตั จิ งมีแก่เขาทีก่ ล่าว
ว่า: เราได้รบั แล้ว, และเราไม่ต้องการอีกก!
๒๘ และท้ายที่สุด, วิบัติ จงมี แก่ คนทัง้
ปวงที่ตัวสั่น, และโกรธกเพราะความจริง
แห่ง พระผู้ เป็ นเจ้า! เพราะดูเถิด, คนที่
สร้างบนศิลาขย่อมรับ ความจริง แห่ง พระ
ผู้เป็ นเจ้าด้วยความยินดี; และคนที่สร้าง
บนรากฐานที่เป็ นทรายย่อมตัวสั่นเกลือก
เขาจะตก.
๒๙ วิบัติจงมีแก่เขาที่จะกล่าวว่า: เราได้
รับพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว, และ

		ข ๒ นี . ๙:๓๙.
๒๒ ก คมพ. นรก.
		ข แอลมา ๓๖:๑๘.
๒๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา;
พิพากษา (การ), สุดท้าย.
		ข ๒ นี . ๙:๑๖, ๑๙, ๒๖.

๒๖ ก ๒ นี . ๙:๒๙.
๒๗ ก แอลมา ๑๒:๑๐–๑๑.
๒๘ ก ๒ นี . ๙:๔๐; ๓๓:๕.
คมพ. กบฏ (การ).
		ข มธ. ๗:๒๔–๒๗.
คมพ. ศิลา.

๒ นี ไฟ ๒๘:๓๐–๒๙:๓
เราไม่กต้องการขพระวจนะของพระผู้เป็ น
เจ้าอีก, เพราะเรามีพอแล้ว!
๓๐ เพราะดูเถิด, พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ตรัส ดังนี ้ : เราจะให้ แก่ ลูก หลานมนุ ษย์
บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
่ ่ี นิดและทีน
่ ั่ นหน่ อย; และ
กฎเกณฑ์ก, ทีน
คนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเรา, และเงี่ยหูฟัง
ค�ำแนะน� ำของเราย่อมเป็ นสุข, เพราะพวก
เขาจะเรียนรูปั้ ญญาข; เพราะแก่เขาที่รบั ค
ไว้เราจะให้ อีกง; และจากพวกเขาที่ กล่าว
ว่า, เรามี พอแล้ว, เราจะเอาไปจากพวก
เขาแม้สิ่งที่พวกเขามี.
๓๑ คนที่มอบความไว้วางใจของเขาใน
มนุ ษย์ก, หรือท�ำเนื ้อหนั งให้เป็ นแขนของ
เขา, หรือจะสดับฟังกฎเกณฑ์ของมนุ ษย์
ย่อมถูก สาปแช่ง, เว้น แต่ กฎเกณฑ์ ของ
พวกเขาจะประทานโดยอ�ำนาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์.
๓๒ วิบัติจงมีแก่คนต่างชาติก, พระเจ้า
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจอมโยธาตรัส! เพราะแม้วา่
เราจะยื่นแขนของเราออกไป ให้พวกเขา
วัน แล้ว วัน เล่า, พวก เขา จะ ปฏิเสธ เรา;
กระนั ้น ก็ตาม, เราก็ จะเมตตาพวกเขา,
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าตรัส, หากพวกเขา
จะกลับใจและมาหาเรา; เพราะแขนขของ
่ ออกไปตลอดทัง้ วัน, พระเจ้าพระผู้
เรายืน
เป็ นเจ้าจอมโยธาตรัส.
๒๙ ก ๒ นี . ๒๗:๑๔; อีเธอร์ ๔:๘.
		ข ๒ นี . ๒๙:๓–๑๐.
๓๐ ก อสย. ๒๘:๙–๑๓;
คพ. ๙๘:๑๒.
		ข คมพ. ปัญญา.
		ค ลูกา ๘:๑๘.
		ง แอลมา ๑๒:๑๐; คพ. ๕๐:๒๔.
๓๑ ก คพ. ๑:๑๙–๒๐.
๓๒ ก ๑ นี . ๑๔:๖.
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บทที่ ๒๙
คนต่างชาติมากมายจะปฏิเสธพระคัมภีร์
มอ รมอน— พวก เขา จะ กล่าว ว่า เรา ไม่
ต้องการคัมภีร์ ไบเบิล เพิ่ม อีก—พระเจ้า
ตรัสแก่ประชาชาติมากมาย—พระองค์จะ
ทรงพิพากษาโลกจากหนั งสือทีจ่ ะเขียนไว้.
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
แต่ดเู ถิด, จะมีคนเป็ นอันมาก—ในวันนั ้น
เมื่อเราจะเริ่มท�ำงานอัศจรรย์ก ในบรรดา
พวกเขา, เพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญาข
ของเราซึ่ง เราท�ำ ไว้ กับ ลูก หลานมนุ ษย์,
เพื่อ เราจะลงมือ อีก เป็ นครัง้ ที่ สองคเพื่อ
น� ำผู้คนของเรา, ซึ่งเป็ นของเชือ้ สายแห่ง
อิสราเอลกลับคืนมา;
๒ และ, เพื่อ เราจะระลึก ถึง สัญญาซึ่ง
เราท�ำไว้กับเจ้าด้วย, นี ไฟ, และกับพ่อเจ้า
ด้วย, ว่าเราจะจดจ�ำพงศ์พันธุ์เจ้า; และว่า
ถ้อยค�ำของพงศ์พันธุ์เจ้ากจะออกจากปาก
เราไปสู่พงศ์พันธุ์เจ้า; และถ้อยค�ำของเรา
จะส่ง เสียงเรียกข ไปยัง สุด แดนแผ่น ดิน
โลก, เพื่อ เป็ นธงสัญญาณคแก่ ผู้คนของ
เรา, ซึ่งเป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๓ และเพราะค�ำของเราจะส่งเสียงเรียก
ไป—คนต่างชาติ เป็ นอัน มากจะกล่าว:
พระ คัมภีร์ ไบเบิลก! พระ คัมภีร์ ไบเบิล!

		ข เจคอบ ๕:๔๗; ๖:๔.
รวบรวมอิสราเอล.
๒๙ ๑ ก ๒ นี . ๒๗:๒๖.
๒ ก ๒ นี . ๓:๑๘–๒๑.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
		ข อสย. ๕:๒๖; ๒ นี . ๑๕:๒๖;
(การ).
โมโร. ๑๐:๒๘.
		ข คมพ. พันธสัญญาแห่งอับ 		ค ๑ นี . ๒๑:๒๒.
ราฮัม.
คมพ. ธงสัญญาณ.
		ค ๒ นี . ๖:๑๔; ๒๑:๑๑–๑๒;
๓ ก ๑ นี . ๑๓:๒๓–๒๕.
๒๕:๑๗.
คมพ. พระคัมภีร์ ไบเบิล;
คมพ. อิสราเอล—การ
พระคัมภีรม์ อรมอน.

149
เรามีพระคัมภีร์ ไบเบิลอยู่แล้ว, และจะมี
พระคัมภีร์ ไบเบิลอีกเล่มไม่ ได้.
๔ แต่ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส ดังนี ้:
โอ้คนโง่, พวกเขาจะมีคมั ภีร์ ไบเบิล; และ
มันจะออกมาจากชาวยิวก, ผูค้ นแห่งพันธสัญญาในสมัย โบราณของเรา. และพวก
เขา ขอบคุณ ชาว ยิวขอย่างไร เล่า ส�ำหรับ
คัมภีร์ ไบเบิลคซึ่งพวกเขาได้รับจากพวก
นั ้น? แท้จริงแล้ว, คนต่างชาติคิดอย่างไร
หรือ? พวกเขานึ กถึงความตรากตร�ำ, และ
งาน, และความเจ็บปวดของชาวยิว, และ
ความขยันหมั่นเพียรของคนเหล่านั ้นที่มี
ต่อ เรา, ในการน� ำ ความรอดออกมาสู่ คน
ต่างชาติหรือเปล่า?
๕ โอ้พวกเจ้าคนต่างชาติ, พวกเจ้าจดจ�ำ
ชาว ยิว, ผู้คน แห่ง พันธ สั ญญา ใน สมัย
โบราณของเราหรือเปล่า? ไม่เลย; แต่เจ้า
สาปแช่งพวกเขา, และเกลียดชังกพวกเขา,
และไม่พยายามน� ำพวกเขากลับคืนมา. แต่
ดูเถิด, เราจะน� ำสิ่งเหล่านี ้ทงั ้ หมดกลับมา
บนศีรษะของเจ้าเอง; เพราะเราพระเจ้า
ไม่ลืมผู้คนของเราเลย.
๖ เจ้า คนโง่, ที่ จะ พูด ว่า: พระ คัมภีร์
ไบเบิลก, เรามี พระคัมภีร์ ไบเบิล อยู่ แล้ว,
และเราไม่ต้องการพระคัมภีร์ ไบเบิลเพิ่ม
อีก. เจ้า จะได้ รับ พระคัมภีร์ ไบเบิล หรือ
นอกจากโดยผ่านชาวยิว?
๗ เจ้า ไม่รู้หรือ ว่า มี ประชาชาติ มากกว่า
หนึ่ ง ประชาชาติ ? เจ้ า ไม่ รู้ หรือ ว่า เรา,
พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ เจ้า, สร้างก
๔ ก คพ. ๓:๑๖.
		ข คมพ. ยิว (ชาว).
		ค คมพ. ยูดาห์—ไม้ของยูดาห์.
๕ ก ๓ นี . ๒๙:๘.

๒ นี ไฟ ๒๙:๔–๑๐
มนุ ษย์ ทัง้ ปวง, และ ว่า เรา จดจ�ำ ผู้คนที่
อยู่บนเกาะในทะเลข; และว่าเราปกครอง
อยู่ ในฟ้ า สวรรค์ เบือ้ ง บน และ ใน แผ่น
ดินโลกเบือ้ งล่าง; และเราน� ำถ้อยค�ำของ
เรา ออก มา สู่ ลูก หลาน มนุ ษย์, แท้จริง
แล้ว, แม้ สู่ ประชาชาติ ทัง้ ปวงของแผ่น
ดินโลก?
๘ เหตุ ไฉนเจ้า จึง พร�่ำ บ่น, เพราะเจ้า
้ หรือ ?
จะ ได้ รับ ถ้อยค�ำ ของ เรา มาก ขึ น
เจ้ า ไม่ รู้ หรื อ ว่ า ประจั ก ษ์ พยาน ของ
ประชาชาติ สองประชาชาติกเป็ นพยานข
ต่อเจ้าว่าเราคือพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ว่าเราจดจ�ำ
ประชาชาติหนึ่ งเหมือนกับอีกประชาชาติ
หนึ่ ง? ดัง นั ้น, เรากล่าวถ้อยค�ำ เดียวกัน
แก่ประชาชาติ หนึ่ ง เหมือนกล่าวแก่อีก
ประชาชาติ หนึ่ ง. และ เมื่อ ประชาชาติค
สองประชาชาติจะมาเกีย่ วพันกันประจักษ์
พยานของประชาชาติสองประชาชาติจะ
เกี่ยวพันกันด้วย.
๙ และเราท�ำเช่นนี ้เพื่อจะได้พิสูจน์ แก่
คนเป็ นอันมากว่าเราเป็ นเหมือนกันกทัง้
วัน วาน, วัน นี ้, และ ตลอด กาล; และ ว่า
เรากล่าวถ้อยค�ำของเราออกไปตามความ
พอใจของเราเอง. และเพราะเราได้กล่าว
ค�ำขหนึ่ งแล้วเจ้าไม่จ�ำต้องคิดว่าเราพูดอีก
ค�ำหนึ่ งไม่ ได้; เพราะงานของเรายังไม่จบ;
ทัง้ มัน จะยัง ไม่ จบตราบจนวาระสุดท้าย
ของมนุ ษย์, ทัง้ จากเวลาดังกล่าวเป็ นต้น
ไปและตลอดกาล.
๑๐ ดังนั ้น, เพราะเจ้ามีคมั ภีร์ ไบเบิลแล้ว

๖ ก ๑ นี . ๑๓:๓๘.
๗ ก คมพ. สร้าง (การ).
		ข ๑ นี . ๒๒:๔.
๘ ก อสค. ๓๗:๑๕–๒๐;
๑ นี . ๑๓:๓๘–๔๑;

๒ นี . ๓:๑๒.
		ข มธ. ๑๘:๑๖. คมพ. พยาน.
		ค โฮเชยา ๑:๑๑.
๙ ก ฮบ. ๑๓:๘.
		ข คมพ. เปิ ดเผย (การ).

๒ นี ไฟ ๒๙:๑๑–๓๐:๑
เจ้า ก็ ไม่ จ�ำเป็ นต้องคิด ว่า มัน มี ถ้อยค�ำก
ทัง้ หมดของเราอยู่; ทัง้ เจ้าไม่จ�ำเป็ นต้อง
้ อีก.
คิดว่าเราไม่ ได้ ให้เขียนเพิ่มขึน
๑๑ เพราะเราสัง่ มนุ ษย์ทงั ้ ปวงก, ทัง้ ในทิศ
ตะวันออกและในทิศตะวันตก, และในทิศ
เหนื อ, และในทิศใต้, และ ณ หมู่เกาะใน
ทะเล, ว่าพวกเขาจะเขียนขถ้อยค�ำซึ่งเรา
กล่าวแก่พวกเขา; เพราะจากหนั งสือคซึ่ง
เขียนไว้นั้นเราจะพิพากษาง โลก, มนุ ษย์
ทุก คนตามงานของพวกเขา, ตามเรื่อง
ที่เขียนไว้.
๑๒ เพราะ ดูเถิด, เรา จะ กล่าว แก่ ชาว
ยิวกและพวกเขาจะเขียนมันไว้; และเรา
จะกล่าวแก่ชาวนี ไฟด้วยและพวกเขาจะ
่ ๆ
เขียนขมันไว้; และเราจะกล่าวแก่เผ่าอืน
ของ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ด้วย, ซึ่ง เรา
ได้ น�ำ ออกไป, และพวกเขาจะเขียนมัน
ไว้; และ เรา จะ กล่าว แก่ ประชาชาติ ทัง้
ปวงคของแผ่น ดินโลกด้วยและพวกเขา
จะเขียนมันไว้.
้ คือชาว
๑๓ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
ยิว จะมี ถ้อยค�ำ ของชาวนี ไฟ, และชาวนี
ไฟจะมีถ้อยค�ำของชาวยิว; และชาวนี ไฟ
และ ชาว ยิว จะ มี ถ้อยค�ำ จาก บรรดา เผ่า
ของอิสราเอลที่ สูญหายไปข; และบรรดา
เผ่าอิสราเอลที่สูญหายไปจะมีถ้อยค�ำของ
ชาวนี ไฟและชาวยิว.
๑๐ ก คมพ. พระคัมภีร—
์ มี
พยากรณ์ ไว้วา่ พระคัมภีร์
จะออกมา.
๑๑ ก แอลมา ๒๙:๘.
		ข ๒ ทธ. ๓:๑๖.
		ค คมพ. หนั งสือแห่งชีวติ .
		ง ๒ นี . ๒๕:๒๒;
๓๓:๑๑, ๑๔–๑๕.
คมพ. พิพากษา (การ),
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้ คือเรา
๑๔ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
จะรวมผู้คนของเรา, ซึ่งเป็ นของเชือ้ สาย
แห่ง อิสราเอลก, กลับ บ้านสู่ ผืน แผ่น ดิน
ในความครอบครองของพวกเขา; และ
ถ้อยค�ำ ของเราจะรวมไว้ เป็ นหนึ่ ง เดียวข
ด้วย. และเราจะแสดงแก่พวกเขาที่ต่อสู้
กับถ้อยค�ำของเราและกับผูค้ นของเรา, ซึง่
เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลค, ว่าเราคือ
พระผู้เป็ นเจ้า. และว่าเราท�ำพันธสัญญาง
ไว้กบั อับราฮัมว่าเราจะจดจ�ำพงศ์พน
ั ธุจ์ ของ
เขาตลอดกาลฉ.
บทที่ ๓๐
คนต่างชาติทเี่ ปลีย่ นใจเลือ่ มใสจะนั บรวม
กับผูค้ นแห่งพันธสัญญา—ชาวเลมันและ
ชาวยิวมากมายจะเชือ่ พระวจนะและน่ า
่ ชม—พระเจ้าจะทรงน� ำอิสราเอลกลับ
ชืน
คืนและคนชั่วร้ายจะถูกท�ำลาย. ประมาณ
๕๕๙–๕๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้ดูเถิด, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าจะกล่าวแก่ท่าน; เพราะข้าพเจ้า,
นี ไฟ, จะไม่ ยอมให้ ท่านคิด ว่า ท่านชอบ
ธรรมยิ่ง กว่า คนต่างชาติ. เพราะดูเถิด,
เว้นแต่ทา่ นจะรักษาพระบัญญัตขิ องพระ
ผู้เป็ นเจ้าท่านจะพินาศเหมือนกันหมด;

สุดท้าย.
๑๒ ก ๑ นี . ๑๓:๒๓–๒๙.
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๘–๔๒;
๒ นี . ๒๖:๑๗.
		ค ๒ นี . ๒๖:๓๓.
๑๓ ก มอร. ๕:๑๒–๑๔.
		ข คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
สูญหายไปของอิสราเอล.
๑๔ ก ยรม. ๓:๑๗–๑๘.

		ข อสค. ๓๗:๑๖–๑๗.
		ค ๑ นี . ๒๒:๘–๙.
		ง ปฐก. ๑๒:๑–๓;
๑ นี . ๑๗:๔๐;
๓ นี . ๒๐:๒๗;
อับรา. ๒:๙. คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
		จ คพ. ๑๓๒:๓๐.
		ฉ ปฐก. ๑๗:๗.
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และเนื่ องจากถ้อยค�ำ ซึ่ง พูด ไว้ ท่านก็ ไม่
้ .
จ�ำต้องคิดว่าคนต่างชาติถูกท�ำลายสิน
๒ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่า
คนต่างชาติมากเท่าที่จะกลับใจย่อมเป็ น
ผู้คนแห่งพันธสัญญากของพระเจ้า; และ
ชาวยิวขมากเท่า ที่ จะไม่ กลับ ใจจะถูก ขับ
ออก; เพราะพระเจ้าไม่ทรงท�ำพันธสัญญา
กับผู้ ใดนอกจากกับพวกเขาทีก่ ลับใจคและ
เชื่อในพระบุตรของพระองค์, ผู้ทรงเป็ น
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๓ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า จะพยากรณ์บาง
สิ่ง เพิ่ม เติม เกี่ยวกับ ชาวยิว และคนต่าง
ชาติ. เพราะหลัง จากหนั งสือ ซึ่ง ข้าพเจ้า
พูดถึงจะออกมา, และเขียนไว้ ให้คนต่าง
ชาติ, และผนึ กไว้ ให้พระเจ้าอีก, จะมีคน
เป็ นอันมากเชื่อกถ้อยค�ำซึ่งเขียนไว้; และ
พวกเขาจะน� ำขมันออกไปสู่พวกทีเ่ หลืออยู่
ของพงศ์พันธุ์เรา.
๔ และจากนั ้นพวกที่เหลืออยู่ของพงศ์
พันธุเ์ ราจะรูเ้ กีย่ วกับเรา, ว่าเราออกมาจาก
เยรูซาเล็มอย่างไร, และว่าพวกเขาเป็ นผู้
สืบตระกูลของชาวยิว.
๕ และพระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสต์
จะประกาศในบรรดาพวกเขาก; ดัง นั ้น,
พระองค์ จะ ทรง น� ำ พวก เขา กลับ คืนขสู่
ุ ของพวกเขา,
ความรูค้ เกี่ยวกับบรรพบุรษ
และความรู้เกี่ยวกับ พระเยซู คริสต์ ด้วย,
ุ ของพวกเขา.
ซึง่ มีอยู่ ในบรรดาบรรพบุรษ
๓๐ ๒ ก กท. ๓:๒๖–๒๙.

		ข มธ. ๘:๑๐–๑๓.
คมพ. ยิว (ชาว).
		ค คมพ. กลับใจ (การ).
๓ ก ๓ นี . ๑๖:๖–๗.
		ข ๑ นี . ๒๒:๘–๙.
๕ ก ๓ นี . ๒๑:๓–๗, ๒๔–๒๖.
		ข คพ. ๓:๒๐.

๒ นี ไฟ ๓๐:๒–๑๐
๖ และจากนั ้นพวกเขาจะชื่นชมยินดี;
เพราะพวกเขาจะรู้ ว่า นี่ ป็ นพรต่อ พวก
เขาจากพระหัตถ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า; และ
สะเก็ดแห่งความมืดของพวกเขาจะเริ่ม
หลุดจากดวงตาของพวกเขา; และหลาย
รุ่น จะ ไม่ ล่วง ลับ ไป ในบรรดา พวก เขา,
นอกจากพวกเขาจะเป็ นคนบริสุทธิ์และ
น่ าชื่นชมก.
้ คือ ชาว
๗ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
ยิว ซึง่ กระจัดกระจายไปจะเริม่ เชือ่ ข ในพระ
คริสต์ดว้ ย; และพวกเขาจะเริม่ รวมกันบน
ผืนแผ่นดิน; และมากเท่าทีจ่ ะเชือ่ ในพระ
คริสต์จะกลายเป็ นผู้คนที่น่าชื่นชมด้วย.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ จะ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ ทรง เริ่ม ต้น
งานของพระองค์ ในบรรดาประชาชาติ,
ตระกูล, ภาษา, และ ผู้คนทัง้ ปวง, เพื่อ
น� ำมาซึ่งการฟื ้ นฟูผู้คนของพระองค์บน
แผ่นดินโลก.
๙ และด้วยความชอบธรรมพระเจ้ากพระ
ผู้ เป็ นเจ้า จะทรงพิพากษาขคนยากจน,
และทรงต�ำหนิ ด้วยความเสมอภาคเพื่อ
คน อ่ อ น โยน คของ แผ่ น ดิ น โลก. และ
พระองค์จะทรงตีแผ่นดินโลกด้วยไม้เรียว
แห่ง พระโอษฐ์ ของ พระองค์; และ ด้วย
ลมปราณจากริมฝี พระโอษฐ์ของพระองค์
พระองค์จะทรงประหารคนชั่วร้าย.
๑๐ เพราะ เวลากจะ มา ถึง อย่าง รวดเร็ว

		ค ๑ นี . ๑๕:๑๔;
๒ นี . ๓:๑๒;
มอร. ๗:๑, ๙–๑๐.
๖ ก คพ. ๔๙:๒๔; ๑๐๙:๖๕.
๗ ก ๒ นี . ๒๙:๑๓–๑๔.
		ข ๒ นี . ๒๕:๑๖–๑๗.
๙ ก อสย. ๑๑:๔–๙.
		ข ๒ นี . ๙:๑๕.

		ค คมพ. อ่อนน้ อม
(ความมี ใจ), อ่อนน้ อม
(ความสุภาพ), อ่อนโยน
(คน, ความ).
๑๐ ก คมพ. ยุคสุดท้าย, วันเวลา
สุดท้าย.

๒ นี ไฟ ๓๐:๑๑–๓๑:๑
เมื่อ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงท�ำให้
เกิดการแบ่งแยกขอันใหญ่หลวงในบรรดา
ผู้คน, และพระองค์จะทรงท�ำลายคนชั่ว
ร้าย; และพระองค์ จะทรงเว้นคผู้คนของ
พระองค์, แท้จริงแล้ว, แม้หากจะเป็ นไปว่า
พระองค์ตอ้ งทรงท�ำลายงคนชัว่ ร้ายโดยไฟ.
๑๑ และ ความ ชอบ ธรรมกจะ เป็ น สาย
คาดพระกฤษฎีของพระองค์, และความ
ซื่อสัตย์ เป็ นสายคาดบัน
้ พระกฤษฎี ของ
พระองค์.
๑๒ และเมื่อ นั ้น สุนัข ป่ าจะอยู่กกับ ลูก
แกะ; และเสือ ดาวจะนอนกับ ลูก แพะ,
และ ลูก โค, กับ สิงห์ หนุ่ ม, และ ลูก สัตว์
อ้วน, จะอยู่ดว้ ยกัน; และเด็กเล็กคนหนึ่ ง
จะน� ำพวกมันไป.
๑๓ และโคเพศเมียและหมีจะกินด้วย
กัน; ลูกของมันจะนอนด้วยกัน; และสิงห์
จะกินฟางเหมือนโคเพศผู้.
๑๔ และเด็กที่ดูดนมจะเล่นบนรูงูพิษ,
และเด็ก หย่านมจะวางมือ ของเขาไว้ บน
รังงูร้าย.
๑๕ พวกมันจะไม่ท�ำร้ายหรือท�ำลายทั่ว
ภูเขาศักดิส์ ิทธิข์ องเรา; เพราะทัว่ แผ่นดิน
โลกจะเต็มไปด้วยความรูเ้ กีย่ วกับพระเจ้า
ดังผืนน� ้ำเอ่อท้นทะเล.
๑๖ ดังนั ้น, เรือ่ งของประชาชาติทงั ้ ปวงก
จะท�ำให้ เป็ นที่ รู้; แท้จริง แล้ว, สิ่ง ทัง้ ปวง
จะเป็ นที่รขู้ แก่ลูกหลานมนุ ษย์.
๑๗ ไม่มีเรือ่ งใดซึ่งเป็ นความลับแล้วจะ
๑๐ข คพ. ๖๓:๕๓–๕๔.
		ค โมเสส ๗:๖๑.
		ง ๑ นี . ๒๒:๑๕–๑๗, ๒๓.
คมพ. แผ่นดินโลก—การ
ช�ำระล้างแผ่นดินโลก.

152
ก

ไม่ ได้รบั การเปิ ดเผย ; ไม่มีงานแห่งความ
มืดใดจะไม่ท�ำให้ประจักษ์ ในความสว่าง;
และไม่มี สิ่ง ใดที่ ผนึ ก ไว้บนแผ่นดินโลก
แล้วจะไม่คลายออก.
๑๘ ดัง นั ้น, สิ่ง ทัง้ ปวงที่ ได้ รับ การเปิ ด
เผย แก่ ลู ก หลาน มนุ ษ ย์ จะ ได้ รับ การ
เปิ ดเผยในวัน นั ้น; และซาตานจะไม่มี
อ�ำนาจเหนื อ ใจของลูก หลานมนุ ษย์ อีกก,
เป็ น เวลา นาน. และ บัดนี ้ , พี่ น้ อง ที่รัก
ของ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า ต้อง ยุติ ค�ำ กล่าว
ของข้าพเจ้า.
บทที่ ๓๑
นี ไฟเล่าว่าเหตุใดพระคริสต์ทรงรับบัพติศ
มา—มนุ ษย์ตอ้ งตามพระคริสต์, รับบัพติศมา, รับพระวิญญาณบริสุทธิ์, และอดทน
จนกว่าชีวติ จะหาไม่เพือ่ จะได้รบั การช่วย
ให้ รอด—การกลับ ใจและบัพ ติศ มาเป็ น
ประตู สู่ ทางคับ แคบและแคบ—ชีวิต นิ รัน ดร์ มาสู่ บรรดาผู้ ที่ รักษาพระบัญญัติ
หลังจากบัพติศมา. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕
ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, นี ไฟ, ยุตกิ ารพยากรณ์ ก
ของ ข้าพเจ้า ที่ ให้ แก่ ท่าน, พี่ น้ อง ที่รัก
ของข้าพเจ้า. และข้าพเจ้าเขียนไว้ ไม่ ได้
นอกจากสองสามเรือ่ ง, ที่ข้าพเจ้ารูว้ า่ ต้อง
บังเกิดขึน้ อย่างแน่ นอน; ทัง้ ข้าพเจ้าเขียน

๑๑ ก อสย. ๑๑:๕–๙.
๑๒ ก อสย. ๖๕:๒๕.
คมพ. มิลเลเนี ยม.
๑๖ ก คพ. ๑๐๑:๓๒–๓๕;
๑๒๑:๒๘–๒๙.

		ข อีเธอร์ ๔:๖–๗.
๑๗ ก คพ. ๑:๒–๓.
๑๘ ก วว. ๒๐:๑–๓;
อีเธอร์ ๘:๒๖.
๓๑ ๑ ก ๒ นี . ๒๕:๑–๔.
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ถ้อยค�ำของเจคอบน้ องชายข้าพเจ้าไว้ ไม่
ได้นอกจากสองสามค�ำ.
๒ ดังนั ้น, เรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าเขียนไว้ขา้ พเจ้า
พอใจแล้ว, เว้น แต่ ค�ำ พูด สองสามค�ำ ซึ่ง
ข้าพเจ้า ต้อง พูด เกี่ยว กับ หลัก ค�ำ สอนก
ของพระคริสต์; ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า จะพูด
กับท่านอย่างแจ้งชัด, ตามความแจ้งชัด
ของการพยากรณ์ ของข้าพเจ้า.
๓ เพราะจิต วิญญาณข้าพเจ้า เบิก บาน
ในความแจ้งชัด; เพราะตามวิธีนี้พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงท�ำงานในบรรดาลูก
หลานมนุ ษย์. เพราะพระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าประทานความสว่างก ให้แก่ความเข้าใจ;
เพราะพระองค์รบั สัง่ แก่มนุ ษย์ตามภาษาข
ของพวกเขา, สู่ความเข้าใจของพวกเขา.
๔ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านจดจ�ำ
ว่า ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน แล้ว เกี่ยว กับ
ศาสดา พยากรณ์ กผู้ นั ้ น ที่ พระเจ้ า ทรง
แสดงต่อข้าพเจ้า, ที่จะให้บัพติศมาพระ
เมษโปดกขของพระผู้ เป็ นเจ้า, ผู้ จะทรง
เอาบาปของโลกไป.
๕ และบัดนี ้, หากพระเมษโปดกของ
่ ระองค์ทรงบริสท
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, โดยทีพ
ุ ธิ,์
ก
ยังจ�ำต้องรับบัพติศมา โดยน� ้ำ, เพือ่ ท�ำให้
ความชอบธรรมทัง้ หมดสมบูรณ์ , โอ้แล้ว,
เรา, โดยที่ ไม่บริสุทธิ์, จะต้องรับบัพติศมายิ่ง กว่า นั ้น เพียงใด, แท้จริง แล้ว, แม้
โดยน� ้ำ!
๒ ก ๒ นี . ๑๑:๖–๗.
๓ ก คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
		ข คพ. ๑:๒๔.
๔ ก ๑ นี . ๑๐:๗; ๑๑:๒๗.
คมพ. ยอห์น ผูถ้ วายบัพติศมา.

๒ นี ไฟ ๓๑:๒–๑๐
๖ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า จะขอถามท่าน,
พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า, พระเมษโปดก
ของพระผู้เป็ นเจ้าได้ทรงท�ำให้ความชอบ
ธรรมทัง้ หมดสมบูรณ์ ในการรับบัพติศมา
โดยน� ้ำอย่างไร?
๗ ท่านไม่รห
ู้ รือว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์?
่ ระองค์ทรงบริสุทธิ,์ พระองค์ยงั
แต่ทงั ้ ทีพ
ทรงแสดงแก่ลกู หลานมนุ ษย์วา่ , ตามเนื ้อ
หนั งพระองค์ทรงนอบน้ อมถ่อมพระองค์
ต่อ พระ พักตร์ พระ บิดา, และ ทรง เป็ น
พยานต่อพระบิดาว่าพระองค์จะทรงเชื่อ
ฟังกพระบิดาในการรักษาพระบัญญัตขิ อง
พระองค์.
๘ ดังนั ้น, หลังจากพระองค์ทรงรับบัพ
ติศ มาด้วยน� ้ำ แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงเสด็จลงมาบนพระองค์ ในรูปกของนก
พิราบข.
๙ และอนึ่ ง, การบัพติศมาของพระองค์
แสดงให้ ลูก หลานมนุ ษย์ เห็น ความคับ
แคบของทาง, และความแคบของประตูก,
ซึ่ง โดยทางนั ้นพวกเขาจะเข้าไป, โดยที่
พระองค์ ทรงท�ำตัว อย่างไว้ ต่อ หน้ า พวก
เขาแล้ว.
๑๐ และ พระองค์ ตรั ส แก่ ลู ก หลาน
มนุ ษย์: เจ้า จง ตามกเรา มา. ดัง นั ้ น, พี่
น้ องที่รัก ของข้าพเจ้า, เราจะตามขพระ
เยซูได้หรือเว้นแต่เราจะเต็มใจรักษาพระ
บัญญัติของพระบิดา?

		ข คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๕ ก มธ. ๓:๑๑–๑๗.
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศมา.
๗ ก ยอห์น ๕:๓๐.
คมพ. เชือ่ ฟัง (การ),
เชือ่ ฟัง (คนที)่ .

๘ ก ๑ นี . ๑๑:๒๗.
		ข คมพ. นกพิราบ,
เครือ่ งหมายของ.
๙ ก ๒ นี . ๙:๔๑;
๓ นี . ๑๔:๑๓–๑๔;
คพ. ๒๒:๔.
๑๐ ก มธ. ๔:๑๙; ๘:๒๒; ๙:๙.
		ข โมโร. ๗:๑๑; คพ. ๕๖:๒.

๒ นี ไฟ ๓๑:๑๑–๑๗
๑๑ และพระบิดาตรัส: เจ้า จงกลับ ใจ,
เจ้า จงกลับ ใจ, และรับ บัพ ติศ มาในนาม
บุตรที่รักของเรา.
๑๒ และ, สุรเสียงของพระบุตรมาถึง
ข้าพเจ้าด้วย, มีความว่า: คนที่รบั บัพติศมาในนามของเรา, แก่เขาผูน
้ ั ้นพระบิดาจะ
ก
ุ ธิ์ ให้, เหมือน
ประทาน พระวิญญาณบริสท
ข
กับเรา; ดังนั ้น, จงตามเรา มา, และท�ำสิ่ง
ที่เจ้าเห็นเราท�ำ.
๑๓ ดัง นั ้น, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า รู้ ว่า หากท่านจะตามพระบุตร,
ด้วยความตัง้ ใจเด็ด เดี่ยว, โดยไม่ ท�ำการ
หน้ าซื่อใจคดและการหลอกลวงต่อพระ
พักตร์ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, แต่ ด้วย เจตนา
แท้จริง, โดย กลับ ใจ จาก บาป ของ ท่าน,
โดยเป็ นพยานต่อพระบิดาว่าท่านเต็มใจ
รับพระนามของพระคริสต์, โดยบัพติศมาก—แท้จริง แล้ว, โดยตามพระเจ้าของ
ท่านและพระผู้ ช่วยให้ รอดของท่านลง
ไป ในน� ้ำ, ตามพระวจนะของพระองค์,
ดูเถิด, เมือ่ นั ้น, ท่านจะได้รบั พระวิญญาณ
บริสุทธิ์; แท้จริงแล้ว, เมื่อนั ้นบัพติศมาข
ด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะ
มาถึง; และเมื่อ นั ้นท่านจะพูด ด้วยลิน
้ ค
ของ เทพ, และ ร้อง สรรเสริญ แด่ พระ ผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๑๔ แต่, ดูเถิด, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
สุรเสียงของพระบุตรมาถึงข้าพเจ้าดังนี ้,
๑๒ ก คมพ. ของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
		ข ลูกา ๙:๕๗–๖๒;
ยอห์น ๑๒:๒๖.
๑๓ ก กท. ๓:๒๖–๒๗.
		ข คมพ. ของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ;์
เพลิง, ไฟ.
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มี ความว่า: หลัง จากเจ้า กลับ ใจจากบาป
ของเจ้า, และเป็ นพยานต่อ พระบิดาว่า
เจ้าเต็มใจรักษาบัญญัติของเรา, โดยการ
บัพติศมาด้วยน� ้ำ, และรับบัพติศมาด้วย
ไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์, และ
พูดด้วยลิน
้ ใหม่, แท้จริงแล้ว, แม้ด้วยลิน
้
ก
ของเทพ, และหลัง จากนี ้ จะปฏิเสธ เรา,
มันจะเป็ นการดี กว่าขส�ำหรับ เจ้า หากเจ้า
ไม่ ได้รู้จักเรา.
๑๕ และข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงจากพระ
บิดา, มีความว่า: แท้จริงแล้ว, ถ้อยค�ำของ
ผูเ้ ป็ นทีร่ กั ของเราจริงและเป็ นสัจจะ. ผู้ ใด
ที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้เดียวกัน
นั ้นจะได้รับการช่วยให้รอด.
๑๖ และบัดนี ้, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า รู้ โดยสิ่ง นี ้ ว่านอกจากมนุ ษย์ จะ
อดทนกจนกว่าชีวติ จะหาไม่, ในการท�ำตาม
ตัวอย่างขของพระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้า
ผูท
้ รงพระชนม์แล้ว, เขาจะไม่สามารถรับ
การช่วยให้รอดได้.
๑๗ ดังนั ้น, จงท�ำสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกท่าน
ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าของท่านและพระผู้
ไถ่ของท่านทรงกระท�ำ; เพราะ, ด้วยเหตุนี้
สิ่งเหล่านี ้ จึงแสดงแก่ข้าพเจ้า, เพื่อท่าน
จะได้ รู้จัก ประตู ซึ่ง โดยทางนั ้นท่านต้อง
เข้าไป. เพราะประตู ซึ่ง โดยทางนั ้นท่าน
ต้องเข้าไปคือการกลับใจและบัพติศมาก
โดยน� ้ำ; และเมื่อ นั ้น การปลดขบาปของ

		ค ๒ นี . ๓๒:๒–๓.
๑๔ ก มธ. ๑๐:๓๒–๓๓;
แอลมา ๒๔:๓๐;
คพ. ๑๐๑:๑–๕.
คมพ. บาปทีอ่ ภัยมิ ได้.
		ข ๒ ปต. ๒:๒๑.
๑๖ ก แอลมา ๕:๑๓; ๓๘:๒;
คพ. ๒๐:๒๙.

		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
แบบอย่างของพระเยซู
คริสต์.
๑๗ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๐.
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
		ข คมพ. ปลดบาป (การ).
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ท่านจะมาถึงโดยไฟและโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์.
๑๘ และเมื่อนั ้นท่านย่อมอยู่ ในทางกคับ
แคบและแคบขนี ้ซึ่งน� ำไปสู่ชีวติ นิ รน
ั ดร์;
แท้จริง แล้ว, ท่านเข้าไปแล้ว ทางประตู;
ท่านท�ำ ตามพ ระ บัญญัติ ของ พระ บิดา
และพระบุตร; และท่านรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์, ซึ่ง เป็ นพยานคถึง พระบิดาและ
พระบุตร, เพื่อให้สัญญาซึ่งพระองค์ทรง
ท�ำไว้เกิดสัมฤทธิผล, คือหากท่านเข้าไป
โดยทางนั ้นท่านจะได้รับพระวิญญาณ.
๑๙ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
หลัง จากท่านเข้าไป ในทางคับ แคบและ
แคบนี ้ แล้ว, ข้าพเจ้า อยากถามว่า ท�ำกทุก
อย่างแล้ว หรือ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ไม่ เลย; เพราะท่านมาถึง ตรงนี ้ ไม่
ได้ นอกจาก เป็ นไป โดย พระ วจนะ ของ
พระคริสต์ พร้อมด้วยศรัทธาขอัน ไม่ สั่น
คลอนในพระองค์, โดยวางใจคอย่างเต็ม
ที่ ในคุณ งามความดี ของพระองค์ ผู้ทรง
อานุ ภาพที่จะช่วยให้รอด.
๒๐ ดังนั ้น, ท่านต้องมุ่งหน้ ากด้วยความ
แน่ วแน่ ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้า
อันบริบรู ณ์ แห่งความหวังข, และความรักค
ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า และต่อ มนุ ษย์ ทัง้ ปวง.
ดัง นั ้น, หากท่านจะมุ่ง หน้ า, ดื่มด�่ำ พระ
วจนะของพระคริสต์, และอดทนงจนกว่า
๑๘ ก สภษ. ๔:๑๘.
คมพ. ทาง, วิถ,ี วิถท
ี าง, วิธ.ี
		ข ๑ นี . ๘:๒๐.
		ค กิจการ ๕:๒๙–๓๒.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๔:๑๐.
		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
		ค คพ. ๓:๒๐.
๒๐ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.

๒ นี ไฟ ๓๑:๑๘–๓๒:๑
ชีวิต จะหาไม่ แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัส
ดังนี ้: เจ้าจะมีชีวิตนิ รันดร์.
๒๑ และบัดนี ้, ดูเถิด, พี่ น้องที่รัก ของ
่ ข
ข้าพเจ้า, นี่ คอื ทางกนั ้น, และไม่มท
ี างอืน
่ ใดประทานไว้ภายใต้ฟ้าสวรรค์
ทัง้ นามคอืน
ซึ่งโดยทางนั ้นมนุ ษย์จะได้รบั การช่วยให้
รอดได้ ในอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า.
และบัดนี ้, ดูเถิด, นี่ คือหลักค�ำสอนงของ
พระคริสต์, และคือหลักค�ำสอนเดียวและ
แท้จริงของพระบิดาจ, และของพระบุตร,
และของพระวิญญาณบริสุทธิ,์ ซึง่ คือพระ
ผู้เป็ นเจ้าเดียวฉ, ไม่มีที่สุด. เอเมน.
บทที่ ๓๒
เทพ พูด โดย อ� ำนาจ ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์— มนุ ษย์ ต้องสวดอ้อนวอนและ
รับ ความรู้ ด้วยตนเองจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า,
และบัดนี ้, ดูเถิด, พีน
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านไตร่ตรองอยู่บ้างในใจ
ท่านเกี่ยวกับ สิ่ง ที่ ท่านควรท�ำ หลัง จาก
ท่านเข้าไป ในทางนั ้น แล้ว. แต่, ดูเถิด,
เหตุ ใดท่านจึง ไตร่ตรองเรื่องเหล่า นี ้ ใน
ใจท่านเล่า?

		ข คมพ. ความหวัง.
		ค คมพ. รัก (ความ).
		ง คมพ. อดทน (ความ).
๒๑ ก กิจการ ๔:๑๐–๑๒;
๒ นี . ๙:๔๑;
แอลมา ๓๗:๔๖;
คพ. ๑๓๒:๒๒, ๒๕.
		ข โมไซยาห์ ๓:๑๗.
		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—

การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
		ง มธ. ๗:๒๘;
ยอห์น ๗:๑๖–๑๗.
		จ คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ฉ ๓ นี . ๑๑:๒๗, ๓๕–๓๖.
คมพ. สามัคคี (ความ),
หนึ่ งเดียว (ความเป็ น).

๒ นี ไฟ ๓๒:๒–๙
๒ ท่านจ�ำไม่ ได้หรือว่าข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่า หลัง จากท่านได้รับกพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ แล้ว ท่านจะพูด ได้ ด้วยลิน
้ ขของ
้ ของ
เทพ? และบัดนี ้, ท่านจะพูดด้วยลิน
เทพได้อย่างไรนอกจากจะเป็ นไปโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์?
๓ เทพกพูดโดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์; ดัง นั ้น, เทพจึง พูด พระวจนะ
ของพระคริสต์. ดังนั ้น, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, จงดืม่ ด�ำ่ ขพระวจนะของพระคริสต์;
เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะ
บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรท�ำ.
๔ ดัง นั ้น, หลัง จากข้าพเจ้า พูด ถ้อยค�ำ
เหล่านี ้แล้ว, ถ้าท่านไม่เข้าใจก็เป็ นเพราะ
ท่านไม่ทูลถามก, ทัง้ ท่านไม่เคาะ; ดังนั ้น,
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่ทรงพาท่านมาสู่ความ
สว่าง, แต่ต้องพินาศในความมืด.
๕ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
อีกว่าหากท่านจะเข้าไปโดยทางนั ้น, และ
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์, พระองค์จะทรง
แสดงแก่ท่านถึงสิ่งทัง้ ปวงที่ท่านควรท�ำ.
๖ ดูเถิด, นี่ คือ หลัก ค�ำ สอนของ พระ
คริสต์, และจะไม่มีหลักค�ำสอนประทาน
ให้ อีก จนหลัง จากพระองค์ จะทรงแสดง
องค์ ให้ประจักษ์ กแก่ทา่ นในเนื ้อหนั ง. และ
เมือ่ พระองค์จะทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์
่ ระองค์จะ
แก่ทา่ นในเนื ้อหนั งแล้ว, สิ่งทีพ
ตรัสแก่ท่านท่านจงถือปฏิบัติ.
๓๒ ๒ ก ๓ นี . ๙:๒๐.

		ข ๒ นี . ๓๑:๑๓.
๓ ก คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
		ข ยรม. ๑๕:๑๖.
๔ ก คมพ. ขอ (ทูล).
๖ ก ๓ นี . ๑๑:๘.
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๗ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าว อีก
ไม่ ได้; พระ วิญญาณ ทรง หยุด การ เอ่ย
ปากของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้า ถูก ทิง้ ให้
โศกเศร้าเพราะความไม่เชื่อก, และความ
ชั่ว ร้าย, และ ความ เขลา, และ ความ ดือ้
รัน
้ ของ มนุ ษ ย์ ; เพราะ พวก เขา จะ ไม่
แสวงหาความรู้, ทัง้ ไม่ เข้าใจความรู้ อัน
ส� ำคัญ ยิ่ง, เมื่อ ประทานให้ พวก เขา ใน
ความแจ้ง ชัดข, แม้ แจ้ง ชัด เท่า ที่ ถ้อยค�ำ
จะแจ้งชัดได้.
๘ และบัดนี ้, พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าส�ำเหนี ยกว่าท่านยังไตร่ตรองอยู่
ในใจท่าน; และมันท�ำให้ขา้ พเจ้าเศร้าโศก
ที่ข้าพเจ้าต้องพูดเกี่ยวกับเรือ่ งนี ้. เพราะ
หาก ท่ า น จะ ฟัง พระ วิญ ญาณ ซึ่ ง สอน
มนุ ษย์ ให้สวดอ้อนวอนก, ท่านจะรูว้ า่ ท่าน
ต้องสวดอ้อนวอน; เพราะวิญญาณชัว่ ข ไม่
สอนมนุ ษย์ ให้สวดอ้อนวอน, แต่สอนเขา
ว่าเขาต้องไม่สวดอ้อนวอน.
๙ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า
ท่าน ต้อง สวด อ้อนวอน เสมอก, และ ไม่
ท้อถอย; ว่า ท่าน ต้อง ไม่ ท�ำ สิ่ ง ใด ถวาย
พระเจ้า นอกจาก ขัน
้ แรก ท่าน จะ สวด
อ้อนวอนต่อพระบิดาในพระนามของพระ
คริสต์ข, เพื่อ พระองค์ จะ ทรง อุทิศ การ
กระท�ำของท่านเพือ่ ท่าน, เพือ่ การกระท�ำ
ของท่านจะเป็ นไปเพื่อ ความผาสุก ของ
จิตวิญญาณท่านค.

๗ ก คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
คมพ. มาร.
		ข ๒ นี . ๓๑:๒–๓;
๙ ก ๓ นี . ๒๐:๑;
เจคอบ ๔:๑๓.
คพ. ๗๕:๑๑.
๘ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ข โมเสส ๕:๘.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ค แอลมา ๓๔:๒๗.
		ข โมไซยาห์ ๔:๑๔.
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บทที่ ๓๓
ถ้อยค�ำ ของนี ไฟเป็ นเรือ่ งจริง—ถ้อยค�ำ
เหล่านั ้นเป็ นพยานถึงพระคริสต์—บรรดา
ผู้ ที่ เชือ่ ในพระคริสต์ จะเชือ่ ถ้อยค�ำ ของ
นี ไฟ, ซึง่ จะ ปรากฏ เป็ นพยานต่อ หน้ า
บัลลังก์ พิพากษา. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕
ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ข้ า้ พเจ้า, นี ไฟ, เขียนเรือ่ งทัง้ หมด
ที่ สอนไว้ ในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า ไม่
ได้; ทัง้ ข้าพเจ้า ไม่มี ความสามารถในการ
เขียนก, เหมือนใน การ พูด; เพราะ เมื่อ
คนใดพูดข โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ย่อมน� ำถ้อยค�ำไปสู่ ใจลูกหลานมนุ ษย์.
๒ แต่ ดูเถิด, มี คนเป็ นอัน มากที่ ท�ำให้
ใจ ตน แข็ ง กระด้ า ง กต่ อ พระ วิ ญ ญาณ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ , จน พระองค์ ไม่ มี ที่ อยู่ ใน
พวกเขา; ดัง นั ้ น, พวกเขาจึง ทิง้ หลาย
สิ่ ง ที่ เขียนไว้ และถือว่า สิ่ ง เหล่า นั ้ น เป็ น
สิ่ งไร้ค่า.
๓ แต่ ข้ า พเจ้ า , นี ไฟ, เขี ย น เรื่อ ง ที่
ข้าพเจ้า เขียนไว้, และข้าพเจ้า ถือว่า มัน
มีคุณค่าก ใหญ่หลวง, และโดยเฉพาะต่อ
ผู้คนของ ข้าพเจ้า. เพราะ ข้าพเจ้า สวด
อ้อนวอนขอยู่ ตลอดเวลาเพื่อ พวกเขาใน
เวลากลางวัน, และดวงตาข้าพเจ้า ท�ำให้
หมอนข้าพเจ้า เปี ยก ใน เวลา กลาง คืน,
๓๓ ๑ ก อีเธอร์ ๑๒:๒๓–๒๔.

		ข คพ. ๑๐๐:๗–๘.
๒ ก ฮีล. ๖:๓๕–๓๖.
๓ ก คมพ. พระคัมภีร—
์
คุณค่าของพระคัมภีร.์
		ข อีนัส ๑:๙–๑๒;

๒ นี ไฟ ๓๓:๑–๗
เพราะพวกเขา; และข้าพเจ้าร้องหาพระ
ผู้ เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า ด้วยศรัทธา, และ
ข้าพเจ้า รู้ ว่า พระองค์ จะทรงได้ยิน เสียง
ร้องของข้าพเจ้า.
๔ และข้าพเจ้ารูว้ า่ พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
จะทรงอุทิศค�ำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า
ไว้เพื่อประโยชน์ ของผู้คนข้าพเจ้า. และ
ถ้อยค�ำ ที่ ข้าพเจ้า เขียนไว้ ขณะ มี ความ
อ่อนแอ จะ มี อานุ ภาพกส�ำหรับ พวก เขา;
เพราะ ถ้อยค�ำ นั ้ น ชักชวนข ให้ พวก เขา
ท�ำดี; มันท�ำให้พวกเขารู้เรื่องบรรพบุรุษ
ของพวกเขา; และพูด ถึง พระเยซู, และ
ชั ก ชวน พวก เขา ให้ เชื่ อ ใน พระองค์ ,
และอดทนจนกว่า ชีวิต จะหาไม่, ซึ่ง คือ
นิ รันดรคแห่งชีวิต.
๕ และถ้อยค�ำ นั ้น พูด รุนแรงกติ เตียน
บาป, ตามความแจ้ง ชัดขแห่ง ความจริง;
ดังนั ้น, ไม่มผี ู้ ใดจะโกรธถ้อยค�ำทีข่ า้ พเจ้า
เขียนไว้นอกจากเขาจะเป็ นของวิญญาณ
แห่งมาร.
๖ ข้าพเจ้า ปลาบปลืม้ ในความแจ้ง ชัด;
ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ ในความจริง; ข้าพเจ้า
ปลาบปลืม้ ในพระเยซูของข้าพเจ้า, เพราะ
พระองค์ทรงไถ่กจิตวิญญาณข้าพเจ้าจาก
นรก.
๗ ข้าพเจ้ามีจติ กุศลกต่อผูค้ นของข้าพเจ้า,
และศรัทธาแรงกล้าในพระคริสต์วา่ ข้าพเจ้า
จะพบจิตวิญญาณมากมายซึง่ ไม่มมี ลทินที่
บัลลังก์พิพากษาของพระองค์.

คม. ๑:๘.
๔ ก อีเธอร์ ๑๒:๒๖–๒๗.
		ข โมโร. ๗:๑๓.
		ค คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
๕ ก ๑ นี . ๑๖:๑–๓;
๒ นี . ๙:๔๐.

		ข ๒ นี . ๓๑:๓;
เจคอบ ๔:๑๓.
๖ ก คมพ. ไถ่ (การ),
ไถ่ (ได้รบั การ).
๗ ก คมพ. จิตกุศล.

๒ นี ไฟ ๓๓:๘–๑๕
๘ ข้ า พเจ้ า มี จิ ต กุ ศ ล ต่ อ ชาว ยิ ว ก—
ข้าพเจ้า กล่าวว่า ชาวยิว, เพราะข้าพเจ้า
หมายถึง พวกเขาซึ่ง อยู่ ณ ที่ ซ่ึง ข้าพเจ้า
ออกมา.
๙ ข้าพเจ้า มี จิต กุศล ต่อ คนต่าง ชาติก
ด้วย. แต่ ดูเถิด, หาได้ มี ใครในคนเหล่า
นี ้ ท่ีข้าพเจ้าจะหวังได้เว้นแต่พวกเขาจะ
คืนดีขกับ พระ คริสต์, และ เข้า ในประตู
แคบค, และเดินง ในทางคับแคบจซึง่ น� ำไป
สู่ชวี ติ , และด�ำเนิ นต่อไปในทางนั ้นจนถึง
ที่สุดของวันแห่งการทดลอง.
๑๐ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
และชาวยิวด้วย, และท่านทัง้ หลายทั่วสุด
แดนแผ่น ดินโลก, จงฟังถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
และเชื่อก ในพระคริสต์; และหากท่านไม่
เชื่อในถ้อยค�ำเหล่านี ้จงเชื่อในพระคริสต์.
และหากท่านจะเชือ่ พระคริสต์ทา่ นจะเชือ่
ถ้อยค�ำขเหล่านี ้, เพราะถ้อยค�ำเหล่านี ้เป็ น
พระวจนะคของพระคริสต์, และพระองค์
ประทานแก่ขา้ พเจ้า; และสอนงคนทัง้ ปวง
ว่าพวกเขาควรท�ำดี.
๑๑ และ หาก นี่ ไม่ ใช่ พระ วจนะ ของ
พระคริสต์, ท่านจงตัดสิน—เพราะพระ
คริสต์ จะ ทรง แสดง แก่ ท่าน, ด้วย พระ
เดชานุ ภาพกและ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่,
ในวัน สุดท้าย, ว่า นี่ คือ พระ วจนะ ของ
พระองค์; และท่านกับข้าพเจ้าจะยืนตรง
หน้ า กัน ต่อ หน้ า บัลลังก์ขพิพากษา ของ
๘ ก คมพ. ยิว (ชาว).
๙ ก คมพ. คนต่างชาติ.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
		ค ๒ นี . ๙:๔๑.
		ง คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		จ ฮีล. ๓:๒๙–๓๐;
คพ. ๑๓๒:๒๒.
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พระองค์; และท่านจะรู้ว่า ข้าพเจ้า ได้ รับ
บัญชาจากพระองค์ ให้เขียนเรือ่ งเหล่านี ้,
ทัง้ ที่ข้าพเจ้ามีความอ่อนแอ
๑๒ และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระบิดา
ในพระนามของพระคริสต์ว่า, หากไม่ใช่
ทุกคน, หลายคนในพวกเราจะรอดได้ ใน
อาณาจักรกของพระองค์ ในวันสุดท้ายและ
ส�ำคัญยิ่งนั ้น.
๑๓ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
คน ทั ้ง ปวง ที่ เป็ น ของ เชื ้อ สาย แห่ ง
อิสราเอล, และท่านทัง้ หลายทั่ว สุด แดน
แผ่น ดิน โลก, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านดัง
เสียงของคนทีร่ อ้ งกจากภัสมธุลวี า่ : ลาก่อน
จนกว่าวันที่ส�ำคัญยิ่งนั ้นจะมาถึง.
๑๔ และ ท่านที่ จะ ไม่ รับ ส่วนพระคุณ
ความ ดี ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า , และ ไม่
นั บถือ ถ้อยค�ำกของชาวยิว, และถ้อยค�ำข
ของข้าพเจ้า ด้วย, และถ้อยค�ำ ที่ จะออก
จาก พระโอษฐ์ ของ พระ เมษ โปดก ของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้ า , ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว
ค� ำ อ� ำ ลา อั น เป็ น นิ จ แก่ ท่ า น, เพราะ
ถ้ อ ยค� ำ เหล่ า นี ้ จะ กล่ า ว โทษ ค ท่ า น ใน
วันสุดท้าย.
๑๕ เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าผนึ กไว้บนแผ่น
ดิน โลก, จะถูก น� ำ มาฟ้ องท่านที่ บัลลังก์
พิ พ ากษา ก; เพราะ พระเจ้ า ทรง บั ญ ชา
ข้าพเจ้า ไว้ ดัง นั ้น, และข้าพเจ้า ต้องเชื่อ
ฟัง. เอเมน.

๑๐ ก คมพ. เชือ่ (ความ).
๑๒ ก คมพ. รัศมีภาพซีเลสเชียล.
		ข คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
๑๓ ก อสย. ๒๙:๔;
		ค โมโร. ๑๐:๒๗–๒๙.
๒ นี . ๒๖:๑๖.
		ง ๒ นี . ๒๕:๒๘.
๑๔ ก คมพ. พระคัมภีร์ ไบเบิล.
๑๑ ก อีเธอร์ ๕:๔;
		ข คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
โมโร. ๗:๓๕.
		ค ๒ นี . ๒๙:๑๑;
		ข วว. ๒๐:๑๒;
อีเธอร์ ๔:๘–๑๐.
โมโร. ๑๐:๓๔.
๑๕ ก คม. ๑:๑๑.

หนั งสือของเจคอบ
น้ องชายของนี ไฟ

ถ้อยค�ำอันเป็ นการสั่งสอนพี่น้องของท่าน. ท่านท�ำให้ชายผู้หนึ่ งซึง่ หมายมัน
่ จะล้มล้าง
หลักค�ำสอนของพระคริสต์ยอมจ�ำนน. ถ้อยค�ำบางอย่างเกีย่ วกับประวัตผิ คู้ นของนี ไฟ.
บทที่ ๑
เจคอบและโจเซฟพยายามชักชวนผู้คน
ให้เชือ่ ในพระคริสต์และรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์— นี ไฟตาย—ความชั่ว ร้าย
แพร่ ออก ไป ในหมู่ ชาว นี ไฟ. ประมาณ
๕๔๔–๔๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.

เ

้
พราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คือห้าสิบห้าปี ผา่ นไปนั บจากเวลาทีล่ ี ไฮ
ออกจากเยรูซาเล็ม; ดังนั ้น, นี ไฟให้คำ� สั่งก
ไว้แก่ขา้ พเจ้า, เจคอบข, เกีย่ วกับแผ่นจารึก
เล็กค, ซึ่งบนนั ้นมีเรื่องเหล่านี ้จารึกอยู่.
๒ และท่านให้คำ� สั่งแก่ขา้ พเจ้า, เจคอบ,
ว่าให้ข้าพเจ้าเขียนบนแผ่นจารึกเหล่านี ้
สองสามเรือ่ งซึง่ ข้าพเจ้าพิจารณาว่ามีคา่ ที่
สุด; ว่าข้าพเจ้าไม่ควรแตะต้อง, นอกจาก
เพียงเล็ก น้ อย, เกี่ยวกับ ประวัติ ของคน
เหล่านี ้ซ่ึงเรียกว่าผู้คนของนี ไฟ.
๓ เพราะท่านกล่าวว่าควรจารึกประวัติ
ผูค้ นของท่านไว้บนแผ่นจารึกอีกชุดหนึ่ ง
ของท่าน, และว่าข้าพเจ้าควรปกปักรักษา
แผ่นจารึกเหล่านี ้และสืบทอดแผ่นจารึก
เหล่านี ้ ให้พงศ์พน
ั ธุข์ า้ พเจ้า, จากรุน
่ สู่รน
ุ่ .
[เจคอบ]
๑ ๑ ก เจคอบ ๗:๒๗.
		ข คมพ. เจคอบ, บุตรของลี ไฮ.
		ค ๒ นี . ๕:๒๘–๓๓;
เจคอบ ๓:๑๓–๑๔.
คมพ. แผ่นจารึก.

ิ ธิ,์
๔ และหากจะมีการสัง่ สอนอันศักดิส์ ท
หรือ การ เปิ ด เผย ที่ ส�ำคัญ ยิ่ง, หรือ การ
พยากรณ์ , ข้าพเจ้า ควรจารึก ส่วนส�ำคัญ
ที่สุดกของเรื่องไว้ บนแผ่น จารึก เหล่า นี ้,
และเขียนเกีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี ้ ให้มากทีส่ ดุ
เท่า ที่ จะท�ำได้, เพื่อ เห็น แก่ พระคริสต์,
และเพื่อเห็นแก่ผู้คนของเรา.
๕ เพราะด้วยเหตุจากศรัทธาและความ
กังวล อัน ใหญ่ หลวง, จึง มี การ แสดง ให้
ประจักษ์ จริง ๆ แก่เราเกี่ยวกับผู้คนของ
เรา, ว่าสิ่งใดจะเกิดกกับพวกเขา.
๖ และเราได้รับการเปิ ดเผยหลายอย่าง
ด้วย, และมี วิญญาณแห่ง การพยากรณ์
มาก; ดังนั ้น, เราจึงรูเ้ รือ่ งพระคริสต์กและ
อาณาจักรของพระองค์, ที่จะมาถึง.
๗ ดัง นั ้น เราจึง ท�ำงานอย่างขยันหมั่น
เพียรในบรรดาผู้คนของเรา, เพื่อเราอาจ
จะชักชวนพวกเขาให้ มาหาพระคริสต์ก,
และรับ ส่วนพระคุณ ความดี ของพระผู้
เป็ น เจ้า, เพื่อ พวก เขา อาจ จะ เข้าไป ใน
สถานพักผ่อนขของพระองค์, เกลือกโดย
วิธีหนึ่ งวิธี ใดพระองค์จะทรงยืนยันหนั ก
แน่ น ในพระพิ โรธ ของ พระองค์ ไม่ ให้
พวกเขาเข้าไปค, ดังการก่อความขุ่นเคือง

๔ ก อส. เรือ่ งเด่น, เรือ่ งส�ำคัญ.
โมโร. ๑๐:๓๒.
๕ ก ๑ นี . ๑๒.
		ข คมพ. พักผ่อน, สถานพัก
๖ ก ๑ นี . ๑๐:๔–๑๑;
ผ่อน.
๑๙:๘–๑๔.
		ค กดว. ๑๔:๒๓;
๗ ก ๒ นี . ๙:๔๑;
ฉธบ. ๑:๓๕–๓๗;
ออมไน ๑:๒๖;
คพ. ๘๔:๒๓–๒๕.

เจคอบ ๑:๘–๑๗
พระทัยง ในวันเวลาแห่งการล่อลวงขณะที่
ลูกหลานอิสราเอลอยู่ ในแดนทุรกันดารจ.
๘ ดัง นั ้น, เราปรารถนาต่อ พระผู้ เป็ น
เจ้า ว่า เราสามารถชักชวนคนทัง้ ปวงไม่
ให้กบฏกต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า, อันจะก่อกวนข
พระองค์ ให้ กริว้ , แต่ เพื่อ คนทัง้ ปวงจะ
เชื่ อ ในพระ คริส ต์ , และ พิ จ ารณา การ
้ พระชนม์ ของ พระองค์, และ ทนรับ
สิน
กางเขนคของ พระองค์ และ แบก ความ
อับอายของโลก; ดังนั ้น, ข้าพเจ้า, เจคอบ,
จึงถือเป็ นหน้ าที่ข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของนี ไฟพี่ชายข้าพเจ้า.
๙ บัดนี ้ นี ไฟเริ่ม ชรา, และท่านเห็นว่า
ท่านจะต้องตายก ในไม่ ช้า; ดัง นั ้น, ท่าน
้ เป็ นกษั ตริย์ และ
จึง เจิมขชายผู้ หนึ่ ง ขึน
ผู้ ปกครองเหนื อ ผู้คนของท่านเวลานั ้น,
ตามการปกครองของกษั ตริย์ค.
๑๐ ผู้คนโดยที่ รัก นี ไฟอย่างยิ่ง, โดยที่
ท่าน เป็ น ผู้ ปกป้ อง ที่ แกล้ว กล้า ส�ำหรับ
พวกเขา, โดยที่กวัดแกว่งดาบของเลบันก
ในการป้ องกันพวกเขา, และโดยที่ท�ำงาน
ตลอดวัน เวลาของท่านเพื่อ ความผาสุก
ของพวกเขา—
๑๑ ดัง นั ้น, ผู้คนจึง ปรารถนาจะจารึก
ชื่อ ท่านไว้ ในความทรงจ�ำ. และผู้ ใดที่
้ ปกครองแทนท่านผู้คนจะเรียกท่าน,
ขึน
นี ไฟที่ สอง, นี ไฟที่ สาม, และต่อ ๆ ไป,
ตามการปกครองของกษั ตริย์; และผู้คน
๗ ง ฮบ. ๓:๘.
		จ กดว. ๒๖:๖๕;
๑ นี . ๑๗:๒๓–๓๑.
๘ ก คมพ. กบฏ (การ).
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๐; แอลมา
๑๒:๓๖–๓๗; ฮีล. ๗:๑๘.
		ค ปจส. มธ. ๑๖:๒๕–๒๖;
ลูกา ๑๔:๒๗.
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เรียกพวกท่านดัง นั ้น, ไม่ ว่า พวกท่านจะ
ชื่ออะไรก็ตาม.
้ คือ๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
นี ไฟตาย.
๑๓ บัดนี ้ ผู้คนซึ่ง ไม่ใช่ ชาวเล มันกคือ
ชาวนี ไฟข; กระนั ้น ก็ตาม, พวกเขามีชื่อ
ว่าชาวนี ไฟ, ชาวเจคอบ, ชาวโจเซฟ, ชาว
โซรัมค, ชาวเลมัน, ชาวเลมิวเอล, และชาว
อิชมาเอล.
๑๔ แต่ข้าพเจ้า, เจคอบ, ต่อไปนี ้ จะไม่
แยกพวกเขาตามชื่อเหล่านี ้, แต่ข้าพเจ้า
จะเรียกกพวกเขาที่หมายมั่นท�ำลายผู้คน
ของ นี ไฟ ว่า ชาวเล มัน, และ คนที่ เป็ น
มิตรกับนี ไฟข้าพเจ้าจะเรียกว่าชาวนี ไฟข,
หรือ ผู้คนของ นี ไฟค, ตาม การ ปกครอง
ของกษั ตริย์.
้
๑๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ ผู้คนของนี ไฟ, ภายใต้ การปกครอง
ของกษั ตริย์ องค์ ที่ สอง, เริ่ม มี ความแข็ง
กระด้างในใจพวกเขา, และยอมตนท�ำชั่ว
กันบ้าง, เหมือนกับดาวิดในสมัยโบราณที่
อยากมี ภรรยากและอนุ ภรรยาหลายคน,
และเหมือนซาโลมอน, บุตรของเขาด้วย.
๑๖ แท้ จ ริ ง แล้ ว , และ พวก เขา เริ่ ม
แสวงหา ทอง และ เงิน จ�ำนวน มาก ด้วย,
และเริ่มหยิ่งล�ำพองอยู่บ้าง.
๑๗ ดัง นั ้ น, ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จึง ให้
ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แก่ พวกเขาดัง ที่ ข้าพเจ้า

๙ ก ๒ นี . ๑:๑๔.
		ข คมพ. เจิม (การ), เจิม
(ได้รบั การ).
		ค ๒ นี . ๖:๒; เจรอม ๑:๗.
๑๐ ก ๑ นี . ๔:๙; ๒ นี . ๕:๑๔;
คม. ๑:๑๓; โมไซยาห์ ๑:๑๖;
คพ. ๑๗:๑.
๑๓ ก อีนัส ๑:๑๓; คพ. ๓:๑๘.

		ข คมพ. นี ไฟ (ชาว).
		ค ๑ นี . ๔:๓๕;
๔ นี . ๑:๓๖–๓๗.
๑๔ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๒;
แอลมา ๒:๑๑.
		ข ๒ นี . ๔:๑๑.
		ค ๒ นี . ๕:๙.
๑๕ ก คพ. ๑๓๒:๓๘–๓๙.
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สอนพวกเขาในพระวิหารก, โดยที่ ได้ รับ
งานมอบหมายขของข้าพเจ้าจากพระเจ้า
ก่อน.
๑๘ เพราะข้าพเจ้า, เจคอบ, และโจเซฟ
น้ องชายข้าพเจ้าได้รบั การอุทศิ กถวายเป็ น
ปุ โรหิตและผู้สอนของคนพวกนี ้, โดยมือ
ของนี ไฟ.
๑๙ และเราขยายต�ำแหน่ งกของเราแด่
พระเจ้า, โดยรับ ความรับ ผิด ชอบข ไว้กับ
เราเอง, โดยรับบาปของผู้คนไว้บนศีรษะ
ของเราเองหากเราไม่สอนพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้าให้พวกเขาด้วยความขยัน
หมั่น เพียรจนสุด ความสามารถ; ดัง นั ้น,
โดยท�ำงานด้วยก�ำลัง ของเราเลือดคพวก
เขาจะไม่มาเปื ้ อนอาภรณ์ เรา; หาไม่แล้ว
เลือดพวกเขาจะเปื ้ อนอาภรณ์ เรา, และจะ
ไม่พบว่าเราปราศจากมลทินในวันสุดท้าย.
บทที่ ๒
เจคอบประณามการรักความมัง่ คัง่ , ความ
จองหอง, และความไม่บริสุทธิ์ทางเพศ—
มนุ ษย์ อาจแสวงหาความมั่งคั่ง เพือ่ ช่วย
เหลือ เพือ่ นมนุ ษย์ ของพวกเขาได้— เจ
คอบกล่าวโทษการปฏิบตั ท
ิ ี่ ไม่ ได้รบั ความ
เห็นชอบของการแต่งภรรยาหลายคน—
่ ชมในความบริสุทธิ์ ทาง
พระเจ้า ทรงชืน
เพศ ของ สตรี. ประมาณ ๕๔๔– ๔๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.
๑๗ ก ๒ นี . ๕:๑๖.
คมพ. พระวิหาร, พระ
นิ เวศน์ ของพระเจ้า.
		ข คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ).

เจคอบ ๑:๑๘–๒:๕
ถ้อยค�ำซึง่ เจคอบ, น้ องชายของนี ไฟ, กล่าว
แก่ผู้คนของ นี ไฟ, หลัง จากมรณกรรม
ของนี ไฟ:
๒ บั ด นี ้ , พี่ น้ อง ที่ รั ก ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้า, เจคอบ, ตามความรับ ผิด ชอบ
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ภายใต้พระผู้เป็ นเจ้า, ที่
จะขยายงานในต�ำแหน่ งของข้าพเจ้าด้วย
ความ มี สติ, และ เพื่อ ข้าพเจ้า อาจ ขจัด
บาปของท่านออกจากอาภรณ์ ข้าพเจ้า,
้ มายั ง พระ วิห าร วัน นี ้ เพื่ อ
ข้ า พเจ้ า ขึ น
ข้าพเจ้า จะประกาศพระวจนะของพระ
ผู้เป็ นเจ้าแก่ท่าน.
๓ และตัวท่านรูว้ า่ จนบัดนี ้ขา้ พเจ้าขยัน
หมั่นเพียรในต�ำแหน่ งแห่งการเรียกของ
ข้าพเจ้า; แต่ วัน นี ้ ข้าพเจ้า ถูก ถ่วง ด้วย
ความปรารถนาและความกังวลมากเพื่อ
ความผาสุก ของจิต วิญญาณท่านยิ่ง กว่า
ที่ข้าพเจ้าเคยมีมาจนบัดนี ้.
๔ เพราะดูเถิด, จนถึง บัดนี ้, ท่านเชื่อ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า, ซึ่ง ข้าพเจ้า
ให้แก่ท่าน.
๕ แต่ ดูเถิด, ท่านจงสดับ ฟังข้าพเจ้า,
และจงรู้ ว่า โดยความช่วยเหลือ ของพระ
ผู้สร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรง
เดชานุ ภาพทัง้ มวล ข้าพเจ้าสามารถบอก
ท่านได้เกีย่ วกับความนึ กคิดกของท่าน, ว่า
ท่านเริม่ กระท�ำในบาปอย่างไร, ซึง่ บาปนั ้น
ดูน่าชิงชังนั กส�ำหรับข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว,
และน่ าชิงชังต่อพระผู้เป็ นเจ้า.

๑๘ ก ๒ นี . ๕:๒๖.
๑๙ ก คมพ. ต�ำแหน่ ง, หน้ าที,่
เจ้าหน้ าที.่
		ข คพ. ๑๐๗:๙๙–๑๐๐.
คมพ. ผูพ
้ ทิ กั ษ์ , พิทกั ษ์
(สิ่งทีอ่ ยู่ ในความ).

		ค ๒ นี . ๙:๔๔.
๒ ๕ ก แอลมา ๑๒:๓;
คพ. ๖:๑๖.
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม
พระองค์.

เจคอบ ๒:๖–๑๓
๖ แท้จริง แล้ว, มัน ท�ำให้ จิต วิญญาณ
ข้ า พเจ้ า เศร้ า โศก และ ท� ำ ให้ ข้ า พเจ้ า
เบือนหน้ า หนี ด้วย ความ อาย ต่อ หน้ าที่
ประทับ ของพระผู้ รังสรรค์ ของข้าพเจ้า,
ว่า ข้าพเจ้า ต้องเป็ นพยานแก่ ท่านเกี่ยว
กับความชั่วร้ายของใจท่าน.
๗ และมันท�ำให้ข้าพเจ้าเศร้าโศกด้วยที่
ต้องใช้คำ� พูดอาจหาญกยิง่ นั กเกีย่ วกับท่าน,
ต่อหน้ าภรรยาท่านและลูกท่าน, ซึง่ ความ
รู้สึก ของพวกเขาหลายคนละเอียดอ่อน
และบริสุทธิ์ ทางเพศขและเปราะบางต่อ
่ ่า
พระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, ซึ่งเป็ นสิ่งทีน
พอพระทัยส�ำหรับพระผู้เป็ นเจ้า;
้ มาที่
๘ และข้าพเจ้า คิด ว่า พวกเขาขึน
ก
นี่ เพื่อ ฟังพระวจนะ ที่ น่า พึง พอใจของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, แท้จริง แล้ว, พระวจนะ
ซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บ.
๙ ดั ง นั ้ น , มั น จึ ง น่ า ทุ ก ข์ ใจ ต่ อ จิ ต
วิญ ญาณ ข้ า พเจ้ า ที่ ข้ า พเจ้ า จะ ถู ก บี บ
คัน
้ , เนื่ องจาก พระ บัญชา อัน เคร่งครัด
่
ซึงข้าพเจ้าได้รบั มาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ให้
ตัก เตือนท่านตามโทษานุ โทษของท่าน,
ท�ำให้บาดแผลของคนที่บาดเจ็บอยู่แล้ว
้ , แทนที่ จะปลอบโยนและรักษา
ใหญ่ ขึน
บาดแผลของพวกเขา; และคนที่ ไม่ ได้รบั
บาดเจ็บนั ้น, แทนทีจ่ ะดืม่ ด�ำ่ พระวจนะที่
น่ าพึงใจของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก็มกี ริชมาคอย
ทิ่ม แทงจิต วิญญาณพวกเขาและท�ำให้
จิตใจอันเปราะบางของพวกเขาบาดเจ็บ.
๑๐ แต่, ทัง้ ที่ เป็ นงานหนั ก อย่างใหญ่
๗ ก คพ. ๑๒๑:๔๓.
		ข คมพ. คุณธรรม,
พรหมจรรย์, อานุ ภาพ.
๘ ก แอลมา ๓๑:๕.
๑๐ ก คมพ. พระบัญญัตขิ อง
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หลวง, ข้าพเจ้าก็ต้องท�ำตามพระบัญชาก
อัน เคร่งครัด ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ
บอกท่านเกี่ยวกับความชั่วร้ายและความ
น่ าชิงชังของท่าน, ต่อหน้ าคนใจบริสุทธิ์,
และ คนที่ ใจ ชอกช�ำ้ , และ ภาย ใต้ การ
ช�ำเลืองพระเนตรอันแหลมคมขของพระ
ผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธานุ ภาพ.
๑๑ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า จึง ต้องบอกความ
จริงท่านตามความแจ้งชัดกแห่งพระวจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้า. เพราะดูเถิด, ขณะที่
ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าอยูน
่ ั ้น, พระวจนะ
มาถึงข้าพเจ้าดังนี ้, มีความว่า: เจคอบ, เจ้า
จงเข้าไปในวิหารในวันพรุง่ , และประกาศ
ค�ำซึ่งเราจะให้เจ้าไปบอกคนพวกนี ้.
๑๒ และบัดนี ้ดูเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, นี่
คือพระวจนะซึง่ ข้าพเจ้าประกาศแก่ทา่ น,
คือหลายคนในพวกท่านเริม่ แสวงหาทอง,
และเงิน, และแร่กมี ค่า นานาชนิ ด, ซึ่ง มี
มากมายอย่างอุดมสมบูรณ์ ที่สุด, ในแผ่น
ดินนี ้, อันเป็ นแผ่นดินแห่งค�ำสัญญาขเพือ่
ท่านและพงศ์พันธุ์ของท่าน.
๑๓ และ พระหั ต ถ์ แห่ ง การ อารั ก ขา
ทรง แย้มพ ระ สรวล มายัง ท่าน อย่าง พอ
พระทัย เป็ นที่สุด, จนท่านได้ รับ ความ
มั่งคัง่ มากมาย; และเพราะบางคนในพวก
่ ้ องท่าน ท่านจึง
ท่านได้รบั มากมายกว่าพีน
ก
ทะนงตน ด้วยความถือดี ในใจท่าน, และ
ชูคอและเชิดหน้ าเพราะความสูงค่าราคา
แพงของเสือ้ ผ้าอาภรณ์ ท่าน, และข่มเหง
่ ้ องท่านเพราะคิดว่าท่านดีกว่าพวกเขา.
พีน

พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข ๒ นี . ๙:๔๔.
๑๑ ก ๒ นี . ๒๕:๔;
๓๑:๒–๓.
๑๒ ก ๑ นี . ๑๘:๒๕;

ฮีล. ๖:๙–๑๑;
อีเธอร์ ๑๐:๒๓.
		ข ๑ นี . ๒:๒๐.
ั ญาไว้.
คมพ. แผ่นดินทีส่ ญ
๑๓ ก มอร. ๘:๓๕–๓๙.
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๑๔ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ท่านคิด
ว่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงแก้ต่างให้ท่านในสิ่ง
นี ้หรือ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่
เลย. แต่พระองค์ทรงกล่าวโทษท่าน, และ
หากท่านยังคงท�ำสิ่งเหล่านี ้การพิพากษา
ของพระองค์ต้องมาสู่ท่านอย่างรวดเร็ว.
๑๕ โอ้ขอให้พระองค์ทรงแสดงแก่ท่าน
ว่าพระองค์ทรงทิ่มแทงท่านได้, และด้วย
การช�ำเลืองพระเนตรเพียงครัง้ เดียวของ
พระองค์ พระองค์ทรงลงทัณฑ์ทา่ นให้ ไป
สู่ภัสมธุลี ได้!
๑๖ โอ้ ขอให้ พระองค์ ทรงขจัด ความชั่ว
ช้า สามานย์ และความน่ า ชิงชัง นี ้ ไปจาก
ท่าน. และ, โอ้ ขอให้ ท่านฟังพระวจนะ
แห่ง พระบัญญัติ ของพระองค์, และอย่า
ให้ความจองหองกของใจท่านนี ้ท�ำลายจิต
วิญญาณท่านเลย!
๑๗ จง คิด ว่า พี่ น้ อง ของ ท่าน เหมือน
กับ ตัว ท่าน, และจงสนิ ท สนมกับ ทุก คน
และเผื่อ แผ่ ด้วยทรัพย์ สมบัติกของท่าน,
เพื่อพวกเขาขจะได้รำ่� รวยเหมือนกับท่าน.
๑๘ แต่ ก่อนที่ ท่าน จะ แสวงหา ความ
มั่งคั่งก, ท่านจง แสวงหา อาณาจักรขของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ และหลัง จากท่านได้ รับ ความหวัง
ในพระ คริสต์ แล้ว ท่าน จะ ได้ รับ ความ
มั่งคั่ง, หากท่านแสวงหามัน; และท่าน
จะแสวงหามันด้วยเจตนาท�ำดีก—เพือ่ ห่อ
หุ้มคนเปลือยเปล่า, และเลีย้ งคนหิวโหย,

เจคอบ ๒:๑๔–๒๓
และให้อสิ ระแก่เชลย, และให้การบรรเทา
ทุกข์แก่ผู้ป่วยและคนทุกข์ยาก.
๒๐ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ทา่ นเกีย่ วกับความจองหอง; และ
คนในพวก ท่านที่ ท�ำให้ เพื่อนบ้านของ
ท่านมี ทุกข์, และข่มเหงเขาเพราะท่าน
จองหองในใจท่าน, ด้วยสิ่ง ที่ พระผู้ เป็ น
เจ้า ประทานให้ ท่าน, ท่านจะ ว่า อย่างไร
เล่าเกี่ยวกับเรื่องนี ้?
๒๑ ท่านไม่ คิด หรือ ว่า เรื่องเช่นนั ้นน่ า
ชิงชัง ส� ำหรับ พระองค์ ผู้ทรง สร้าง เนื ้ อ
หนั ง ทัง้ ปวง? และในสายพระเนตรของ
พระองค์สัตภาวะหนึ่ งมีค่าเท่ากับอีกสัตภาวะหนึ่ ง. และเนื ้อ หนั ง ทัง้ ปวงมาจาก
ผง ธุลี; และ เพื่อ เจตนารมณ์ เดียวกัน นี ้
พระองค์ทรงสร้างพวกเขา, เพื่อพวกเขา
จะรักษาพระบัญญัติกของพระองค์ และ
สรรเสริญพระองค์ตลอดกาล.
๒๒ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า ขอยุติ การกล่าว
แก่ท่านเกี่ยวกับความจองหอง. และหาก
ไม่ ใช่ เพราะ ข้าพเจ้า ต้อง กล่าว แก่ ท่าน
เกี่ยวกับโทษานุ โทษที่หยาบช้ากว่านี ้, ใจ
่ ชมยินดีอย่างยิง่ เพราะท่าน.
ข้าพเจ้าจะชืน
๒๓ แต่ พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า
ท�ำให้ ข้าพเจ้า ทุกข์ ใจเพราะโทษานุ โทษ
ที่หยาบช้ายิ่งนั กของท่าน. เพราะดูเถิด,
พระเจ้าตรัสดังนี ้: คนเหล่านี ้เริม่ พอกพูน
ในความชั่วช้าสามานย์; พวกเขาไม่เข้าใจ
พระคัมภีร,์ เพราะพวกเขาพยายามหาข้อ

๑๖ ก คมพ. จองหอง (ความ),
		ข ๔ นี . ๑:๓.
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
๑๘ ก ๑ พกษ. ๓:๑๑–๑๓;
(ความ).
มาระโก ๑๐:๑๗–๒๗;
๑๗ ก คมพ. ทาน, ท�ำทาน (การ);
๒ นี . ๒๖:๓๑;
ความผาสุก.
คพ. ๖:๗.

คมพ. มัง่ คัง่ (ความ).
		ข ลูกา ๑๒:๒๒–๓๑.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๔:๒๖.
๒๑ ก คพ. ๑๑:๒๐;
อับรา. ๓:๒๕–๒๖.

เจคอบ ๒:๒๔–๓๕
แก้ตัว ใน เรื่อง อัน เป็ นการ ผิด ประเวณี ,
เพราะเรือ่ งทีม่ เี ขียนไว้เกีย่ วกับดาวิด, และ
ซาโลมอนบุตรของท่าน.
๒๔ ดูเถิด, ดาวิดกับซาโลมอนกมีภรรยาข
และอนุ ภรรยามากจริง, ซึ่งสิ่งนี ้น่าชิงชัง
ส�ำหรับเรา, พระเจ้าตรัส.
๒๕ ดังนั ้น, พระเจ้าตรัสดังนี ้, เราน� ำคน
พวกนี ้ออกมาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม,
ด้วยพลังแห่งแขนของเรา, เพื่อเราจะได้
้ จากเลือดเนื ้อ
ยกอังกูร อันชอบธรรมกขึน
เชือ้ ไขของโยเซฟไว้เพื่อเรา.
๒๖ ดังนั ้น, เราพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ
ไม่ ยอมให้ คนพวกนี ้ ท�ำ เหมือนกับ คนใน
สมัยก่อน.
๒๗ ดั ง นั ้ น , พี่ น้ อง ข้ า พเจ้ า , จง ฟัง
ข้าพเจ้า, และจงสดับ ฟังพระวจนะของ
พระเจ้า : เพราะจะไม่มีชายใดในบรรดา
พวกเจ้ามีภรรยาได้มากกว่าหนึ่ งกคน; และ
อนุ ภรรยานั ้นเล่าเขาจะไม่มีเลย;
๒๘ เพราะเรา, พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า,
่ชืนชมในความบริสุทธิท
์ างเพศกของสตรี.
และ การ ผิด ประเวณี เป็ น สิ่ ง น่ า ชิงชัง
ส�ำหรับเรา; พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนั ้น.
๒๙ ดังนั ้น, คนเหล่านี ้ จะรักษาบัญญัติ
ของเรา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, มิฉะนั ้น
แผ่นดินจะถูกสาปแช่งกเพราะพวกเขา.
๓๐ พระเจ้า จอมโยธาตรัส, เพราะหาก
้ เพื่อเรา,
เราจะ, เลีย้ งพงศ์พันธุ์ก ให้ทวีขึน
๒๔ ก ๑ พกษ. ๑๑:๑;
นหม. ๑๓:๒๕–๒๗.
		ข ๑ พกษ. ๑๑:๑–๓;
เอสรา ๙:๑–๒;
คพ. ๑๓๒:๓๘–๓๙.
๒๕ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
อาโมส ๕:๑๕;
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เราจะบัญชาผู้คนของเรา; มิ ฉะนั ้นพวก
เขาจะสดับฟังเรื่องเหล่านี ้.
๓๑ เพราะ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, เห็น
โทมนั ส, และ ได้ยิน เสียง ร�่ำไห้ ของ ธิดา
แห่ง ผู้คนของเราในแผ่นดิน เยรูซาเล็ม,
แท้จริงแล้ว, และในผืนแผ่นดินทัง้ หมด
ของผูค้ นของเรา, เพราะความชั่วร้ายและ
ความน่ าชิงชังของสามีนาง.
๓๒ พระเจ้า จอมโยธาตรัส, และเราจะ
ไม่ ยอม, ให้ เสียง ร้อง ของ ธิดา ผู้ งดงาม
ของคนเหล่านี ้, ซึง่ เราน� ำออกมาจากแผ่น
้ มาถึงเราเพื่อฟ้ อง
ดินแห่งเยรูซาเล็ม, ขึน
พวกผูช้ ายแห่งผูค้ นของเรา, พระเจ้าจอม
โยธาตรัส.
๓๓ เพราะพวกเขาจะไม่ น�ำ ธิดาแห่ง
ผู้คนของเราไปเป็ นเชลยเพราะความนุ่ ม
นวลของพวกนาง, มิ ฉะนั ้น เราจะเยือน
พวกเขาด้วยการสาปแช่ง อัน สาหัส, แม้
จนถึงความพินาศ; เพราะพวกเขาจะไม่
กระท�ำ การ ผิด ประเวณี ก, เหมือน คนใน
สมัยก่อน, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๓๔ และ บัดนี ้ ดูเถิด, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า,
ท่านรู้ ว่า พระบัญญัติ เหล่า นี ้ ประทานให้
ลี ไฮ, บิดาเรา; ดัง นั ้น, ท่านจึง รู้จัก พระ
บัญญัติเหล่านี ้มาก่อน; และท่านมาสู่การ
กล่าวโทษรุนแรง; เพราะท่านท�ำสิ่งเหล่า
นี ้มาแล้วซึ่งท่านไม่ควรท�ำ.
๓๕ ดูเถิด, ท่านท�ำความชั่วช้าสามานย์

๒ นี . ๓:๕;
แอลมา ๒๖:๓๖.
คมพ. ลี ไฮ, บิดาของนี ไฟ.
๒๗ ก คพ. ๔๒:๒๒; ๔๙:๑๖.
คมพ. แต่งงาน (การ),
สมรส (การ).
๒๘ ก คมพ. บริสท
ุ ธิท์ างเพศ

(ความ).
๒๙ ก อีเธอร์ ๒:๘–๑๒.
๓๐ ก มลค. ๒:๑๕;
คพ. ๑๓๒:๖๑–๖๖.
๓๓ ก คมพ. ราคจริต; ผิดศีล
ธรรมทางเพศ (การ).
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ยิ่ง กว่ากชาวเลมัน, พี่ น้องของเรา. ท่าน
ท�ำให้ ใจภรรยาผู้ ละเอียดอ่อนของท่าน
ชอกช�ำ้ , และสูญ เสีย ความไว้ วางใจจาก
ลูก ๆ ของท่าน, เพราะตัวอย่างที่เลวของ
้
ท่านต่อ หน้ า พวก เขา; และ เสียง สะอืน
้ ไปถึง พระผู้ เป็ นเจ้า
ของใจพวกเขาขึน
เพื่อฟ้ องท่าน. และเพราะความเคร่งครัด
แห่งพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า, ซึ่งลง
มาว่าท่าน, ใจหลายดวงจึงตาย, ด้วยถูกทิม่
แทงเป็ นแผลลึก.
บทที่ ๓
ผู้ มี ใจบริสุทธิ์ ได้ รบั พระวจนะซึง่ แสดง
ความพอพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้า—ความ
ชอบ ธรรม ของ ชาวเล มัน มี มากกว่า ของ
ชาวนี ไฟ—เจคอบเตือนเกีย่ วกับ การผิด
ประเวณี , กามตัณหา, และบาปทุก อย่าง.
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จะ กล่าว
แก่ ท่านที่ ใจบริสุทธิ์. จงมองพระผู้ เป็ น
เจ้า ด้วยจิตใจมั่นคง, และสวดอ้อนวอน
พระองค์ ด้วย ศรัทธา ยิ่ง, และ พระองค์
จะทรงปลอบประโลมท่านในความทุกข์
ของท่าน, และพระองค์จะทรงวิงวอนแก้
ต่างให้ท่าน, และทรงส่งความยุติธรรมลง
มาถึงคนที่แสวงหาความพินาศให้ท่าน.
๒ โอ้ ท่านทัง้ ปวงที่ มี ใจบริสุทธิ์, จงเงย
้ และรับพระวจนะของพระผู้เป็ น
หน้ าขึน
่ ่ าพอใจ, และจงดืม่ ด�ำ่ ความ
เจ้าซึง่ เป็ นทีน
๓

๓๕ ก เจคอบ ๓:๕–๗.
๒ ก แอลมา ๕๗:๒๖–๒๗.
๓ ก คมพ. สกปรก (ความ).

เจคอบ ๓:๑–๖
รักของพระองค์; เพราะท่านท�ำได้, ตลอด
กาล, หากจิตใจท่านมั่นคงก.
๓ แต่, วิบัติ, วิบัติ, แก่ท่านที่ ไม่บริสุทธิ์
ใจ, ที่ สกปรกกต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ น
เจ้า ในวันนี ้; เพราะนอกจากท่านจะกลับ
ใจ แผ่น ดิน จะ ถูก สาป แช่ง เพราะ ท่าน;
และชาวเลมัน, ซึ่ง ไม่ สกปรกเหมือนกับ
ท่าน, กระนั ้น ก็ตามพวกเขายัง ถูก สาป
แช่งขด้วยค�ำ สาปแช่ง อัน สาหัส, จะโบย
ท่านแม้จนถึงความพินาศ.
๔ และเวลามาถึง อย่างรวดเร็ว, ที่ พวก
เขาจะครอบครองแผ่นดินแห่งมรดกของ
ท่านนอกจากท่านจะกลับใจ, และพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงน� ำกคนชอบธรรม
ออกจากบรรดาพวกท่าน.
๕ ดูเถิด, ชาวเลมันพี่ น้องของท่าน, ผู้
ที่ท่านเกลียดชังเพราะความสกปรกของ
พวกเขาและการสาปแช่งซึ่งมาสู่ผิวของ
พวกเขา, เป็ นผู้ ชอบธรรมยิ่ง กว่า ท่าน;
เพราะ พวก เขา ไม่ ลืมกพระ บัญญัติ ของ
พระเจ้า, ซึ่ง ประทานให้ บรรพบุรุษ ของ
เรา— ว่า เขา เหล่า นั ้น จะ มี ภรรยา เดียว,
และ อนุ ภรรยา นั ้ น เล่า พวก เขา จะ ไม่มี
เลย, และจะไม่มีการกระท�ำผิดประเวณี
ในบรรดาพวกเขา.
๖ และ บัดนี ้ , พระ บัญญัติ นี ้ พวก เขา
ยึดถือทีจ่ ะรักษา; ดังนั ้น, เพราะการยึดถือ
นี ้, ในการรักษาพระบัญญัติ นี้, พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า จึง ไม่ ทรงท�ำลายพวกเขา,
แต่จะทรงเมตตากพวกเขา; และวันหนึ่ ง
พวกเขาจะกลายเป็ นผู้คนที่ ได้รับพร.

		ข ๑ นี . ๑๒:๒๓.
๔ ก ออมไน ๑:๕–๗, ๑๒–๑๓.
๕ ก เจคอบ ๒:๓๕.

๖ ก ๒ นี . ๔:๓, ๖–๗;
ฮีล. ๑๕:๑๐–๑๓.

เจคอบ ๓:๗–๑๔
๗ ดูเถิด, สามีของคนเหล่านั ้นรักกภรรยา
ตน, และภรรยาของคนเหล่านั ้นก็รกั สามี
ตน; และสามีและภรรยาของคนเหล่านั ้น
รักลูกของตน; และความไม่เชื่อของพวก
เขาและความเกลียดชังของพวกเขาที่มี
ต่อท่านจึงเป็ นเพราะความชัว่ ช้าสามานย์
ของบรรพบุรุษ พวกเขา; ดัง นั ้น, ท่านดี
กว่า เขา เพียง ใด, ใน สาย พระเนตร ของ
พระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ของท่าน?
๘ โอ้พน
ี่ ้ องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าเกรงว่านอก
จากท่านจะกลับใจจากบาปของท่านแล้ว
ผิวพวกเขาจะขาวกว่าผิวพวกท่าน, เมื่อ
ท่านจะถูกน� ำไปอยูต่ อ่ หน้ าพระราชบัลลังก์
ของพระผู้เป็ นเจ้าพร้อมกับพวกเขา.
๙ ดั ง นั ้ น , ข้ า พเจ้ า ให้ พระ บั ญ ญั ติ
ประการหนึ่ งแก่ท่าน, ซึ่งเป็ นพระวจนะ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า คือ, ว่า ท่านอย่า สบ
ประมาทพวกเขาอีก ต่อ ไปเพราะความ
คล�ำ้ ของ ผิว พวก เขา; ทัง้ ท่าน อย่า สบ
ประมาทพวกเขาเพราะความสกปรกของ
พวกเขา; แต่ทา่ นจงระลึกถึงความสกปรก
ของตนเอง, และจงจ�ำไว้ว่าความสกปรก
้ เพราะ บรรพบุรุษ
ของ พวก เขา เกิด ขึน
ของพวกเขา.
๑๐ ดังนั ้น, ท่านจงนึ กถึงลูก ๆก ของท่าน,
ว่าท่านท�ำให้ ใจพวกเขาเศร้าโศกเพียงใด
เพราะตัวอย่างที่ ท่านท�ำ ไว้ ต่อ หน้ า พวก
เขา; และจงจ�ำ ไว้, ด้วยว่า, เพราะความ
สกปรกของท่าน, ท่านจะน� ำ ลูก ๆ ไปสู่
๗ ก คมพ. ครอบครัว;
รัก (ความ).
๑๐ ก คมพ. เด็ก, ลูก.
๑๑ ก แอลมา ๕:๖–๙.
		ข คมพ. นรก.
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ความพินาศ, และบาปของพวกเขาจะสุม
อยู่บนศีรษะท่านในวันสุดท้าย.
๑๑ โอ้ พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, จง สดับ ฟัง ค�ำ
ข้าพเจ้า; จง ปลุก พลัง ของ จิต วิญญาณ
ท่าน; จง สะบัด ตัว เพื่อ ท่าน จะ ได้ ตื่นก
จาก การ หลั บ ใหล แห่ ง มรณะ; และ
ปลดเปลือ้ ง ตนเอง จาก ความ เจ็ บ ปวด
แห่งนรกขเพื่อท่านจะไม่กลายเป็ นเทพค
ของมาร, ที่ จะถูก โยนไป ในทะเลเพลิง
และ ก� ำ มะถั น นั ้ น ซึ่ ง เป็ น ความ ตาย ง
ครัง้ ที่สอง.
๑๒ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า, เจคอบ, กล่าว
แก่ ผู้คน ของ นี ไฟ อีก หลาย เรื่อง, โดย
เตื อ นพวก เขา มิ ให้ ผิ ด ประเวณี กและ
กามตัณหาข, และ บาป ทุ ก อย่ า ง, โดย
บอกพวกเขาถึ ง ผลอั น น่ าสะพรึ ง กลั ว
ของมั น .
๑๓ และหนึ่ งในร้อยการกระท�ำของคน
เหล่ า นี ้ , ซึ่ ง บั ด นี ้ เริ่ม มี ม าก, ไม่ ส ามารถ
เขี ย นไว้ บ นแผ่ น จารึก เหล่ า นี ้ ก; แต่ การ
กระท�ำหลายอย่างของพวกเขาจะเขียนไว้
บนแผ่นจารึกที่ ใหญ่กว่า, และการสงคราม
ของพวกเขา, และการขัด แย้ง ของพวก
เขา, และการปกครองของกษั ตริย์ แห่ง
พวกเขา.
๑๔ แผ่ น จารึ ก เหล่ า นี ้ เรี ย ก ว่ า แผ่ น
้ ด้ ว ยมื อ
จารึ ก ของเจคอบ, และท� ำ ขึ น
ของนี ไฟ. และข้ า พเจ้ า ขอยุ ติก ารกล่ า ว
ถ้ อ ยเหล่ า นี ้ .

		ค ๒ นี . ๙:๘–๙.
		ง คมพ. ความตาย, ทาง
วิญญาณ.
๑๒ ก คมพ. ผิดประเวณี (การ).
		ข คมพ. ตัณหาราคะ;

ชัว่ , ชัว่ ร้าย (ความ).
๑๓ ก ๑ นี . ๑๙:๑–๔;
เจคอบ ๑:๑–๔.
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บทที่ ๔
ศาสดาพยากรณ์ ทงั ้ ปวงนมัสการพระบิดา
ในพระนามของพระคริสต์—การทีอ่ ับราฮัมถวายอิสอัคเป็ นเครือ่ งบูชาเป็ นไปในรูป
แบบทีเ่ หมือนกับพระผู้เป็ นเจ้าและพระ
บุตรองค์เดียวทีถ่ อื ก�ำเนิ ดจากพระองค์—
มนุ ษย์ควรคืนดีกบั พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยผ่าน
การชดใช้—ชาวยิวจะปฏิเสธศิลารากฐาน.
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
บัดนี ้ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, เจ คอบ, โดยที่ ให้ ค�ำ แนะน� ำ
มากมายต่อ ผู้คนของข้าพเจ้า ด้วยวาจา,
( และ ข้าพเจ้า ไม่ สามารถ เขียน ถ้อยค�ำ
ของข้าพเจ้าไว้ ได้นอกจากเพียงเล็กน้ อย,
เพราะ ความ ล�ำบาก ใน การ จารึก ถ้อยค�ำ
ของเราบนแผ่น จารึก) และเรารู้ ว่า สิ่ง ที่
เราเขียนบนแผ่นจารึกต้องคงอยู่;
๒ แต่ เรื่องอะไรก็ตามที่ เราเขียนไว้ บน
สิ่ง อื่นนอกจากบนแผ่น จารึก ย่อมเสื่อม
สภาพ และ เลือนไป; แต่ เรา เขียนไว้ ได้
บ้างบนแผ่นจารึก, ซึ่งจะให้ความรูร้ ะดับ
เล็กน้ อย, แก่ลูกหลานเรา, และแก่พ่น
ี ้ อง
ทีร่ กั ของเราด้วย, เกีย่ วกับเราหรือเกีย่ วกับ
บรรพบุรุษของพวกเขา—
๓ บัดนี ้ ในเรื่องนี ้ เราชื่นชมยินดี; และ
เราท�ำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อจารึก
ถ้อยค�ำเหล่านี ้ บนแผ่นจารึก, โดยหวังว่า
๔ ก คมพ. พระเยซูคริสต์.
		ข ลูกา ๒๔:๒๕–๒๗;
เจคอบ ๗:๑๑;
โมไซยาห์ ๑๓:๓๓–๓๕;
คพ. ๒๐:๒๖.
๕ ก โมเสส ๕:๘.
๔

เจคอบ ๔:๑–๖
พี่น้องที่รกั ของเราและลูกหลานเราจะรับ
ไว้ดว้ ยใจทีร่ คู้ ณ
ุ , และอ่านเพือ่ พวกเขาจะ
เรียนรูด้ ้วยปี ติและมิ ใช่ด้วยโทมนั ส, และ
มิ ใช่ดว้ ยความดูหมิน
่ , เกีย่ วกับบิดามารดา
แรกของตน.
๔ เพราะ, เพื่อเจตนานี ้เราจึงเขียนเรือ่ ง
เหล่า นี ้ ไว้, เพื่อ พวกเขาจะรู้ว่า เรารูก้ เรื่อง
พระคริสต์, และเรามี ความหวัง ในรัศมี
ภาพ ของ พระองค์ หลาย ร้อย ปี ก่อน การ
เสด็จ มาของพระองค์; และไม่ เพียงตัว
เราทีม่ คี วามหวังในรัศมีภาพของพระองค์,
แต่ศาสดาพยากรณ์ ขผู้บริสุทธิ์ทัง้ หลายที่
อยู่มาก่อนเราก็มีด้วย.
๕ ดูเถิด, พวก ท่าน เชื่อ ในพระ คริสต์
และนมัสการกพระบิดาในพระนามของ
พระองค์, และเรานมัสการพระบิดาใน
พระนาม ของ พระองค์ ด้ว ย. และ ด้ว ย
เจตนา นี ้ เรา จึ ง รัก ษา กฎ ของ โมเสส ข,
โดย มุ่ ง ค ให้ จิ ต วิ ญ ญาณ ของ เรา ไป สู่
พระองค์; และ เพื่อ เหตุ นี ้ การ รักษา กฎ
จึง ท�ำให้ ศักดิ์สิทธิ์ ส�ำหรับ เรา เพื่อ ความ
ชอบธรรม, แม้ ดัง ที่ เป็ นมากับ อับ ราฮัม
ในแดนทุรกันดารที่จะเชื่อฟังพระบัญชา
ของพระผู้เป็ นเจ้าในการถวายอิสอัคบุตร
ของท่าน, อัน เป็ นรูป แบบที่ เหมือนกับ
พระผู้ เป็ นเจ้า และพระบุตรองค์ เดียวที่
ถือก�ำเนิ ดงจากพระองค์.
๖ ดัง นั ้น, เรา ค้นหา ศาสดา พยากรณ์ ,
และ เรา มี การ เปิ ด เผย หลาย เรื่อง และ

		ข ๒ นี . ๒๕:๒๔;
เจรอม ๑:๑๑;
โมไซยาห์ ๑๓:๒๗, ๓๐;
แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖.
คมพ. กฎของโมเสส.
		ค กท. ๓:๒๔.

		ง ปฐก. ๒๒:๑–๑๔;
ยอห์น ๓:๑๖–๑๘.
คมพ. องค์เดียวทีถ่ อื
ก�ำเนิ ด.

เจคอบ ๔:๗–๑๒
วิญญาณแห่งการพยากรณ์ ก; และโดยการ
มีพยานขทัง้ หมดนี ้เราจึงได้รบั ความหวัง,
และศรัทธาของเราไม่สั่นคลอน, ถึงขนาด
ที่เราบัญชาค ได้จริงในพระนามงของพระ
เยซู และ ต้นไม้ พวก นี ้ เชื่อ ฟัง เรา, หรือ
ภูเขา, หรือคลื่นในทะเล.
๗ กระนั ้น ก็ตาม, พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น
เจ้ายังทรงแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอก
ของเราเพื่อ เราจะรู้ ว่า โดยพระคุณ ของ
พระองค์, และพระจริยวัตรอันอ่อนน้ อม
หาทีส่ ุดมิ ได้ของพระองค์ทีม่ ตี อ่ ลูกหลาน
มนุ ษย์, เราจึงมีพลังความสามารถท�ำสิ่ง
เหล่านี ้.
๘ ดูเถิด, งานของพระเจ้าส�ำคัญยิ่งและ
น่ า อัศจรรย์. ห้วงลึก แห่ง ความลีล้ ับกของ
พระองค์ สุด จะหยั่ง ถึงข; และเป็ นไป ไม่
ได้ที่ มนุ ษย์ จะค้น พบทางของพระองค์
ทัง้ หมด. และหาได้ มี ใครรู้จักคทางงของ
พระองค์ ไม่ นอกจากจะทรงเปิ ดเผยให้
เขา; ดัง นั ้น, พี่ น้องทัง้ หลาย, อย่า ได้ ดู
หมิ่นการเปิ ดเผยของพระผู้เป็ นเจ้าเลย.
๙ เพราะดูเถิด, โดยอ�ำนาจพระวจนะก
้ พิภพ,
ของ พระองค์ มนุ ษย์ขจึง มา สู่ พืน
ซึ่ ง แผ่ น ดิน โลก สร้า ง โดย อ� ำ นาจ พระ
วจนะของพระองค์. ดัง นั ้น, หากพระผู้
เป็ นเจ้าโดยที่ทรงสามารถรับสั่งและโลก
๖ ก คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
		ข คมพ. พยาน.
		ค คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ง กิจการ ๓:๖–๑๖;
๓ นี . ๘:๑.
๗ ก อีเธอร์ ๑๒:๒๗.
๘ ก คพ. ๑๙:๑๐; ๗๖:๑๑๔.
คมพ. ความลีล้ บ
ั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
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้ มา, และรับสั่ง และมนุ ษย์ สร้าง
เป็ นขึน
้ มา, โอ้แล้ว, เหตุใดจะไม่ทรงสามารถ
ขึน
บัญชาแผ่น ดินโลกค, หรือ หัตถศิลป์ จาก
พระหัตถ์ของพระองค์เหนื อพืน้ พิภพได้,
ตามพระประสงค์ และความพอพระทัย
ของพระองค์เล่า?
๑๐ ดัง นั ้ น, พี่ น้ อง ทัง้ หลาย, จง อย่า
พยายาม ให้ ค�ำ ปรึกษากพระเจ้า, แต่ จง
รับค�ำปรึกษาจากพระหัตถ์ของพระองค์.
เพราะดูเถิด, ตัวท่านเองรูว้ า่ พระองค์ทรง
ให้ ค�ำ ปรึกษาด้วยพระปรีชาญาณข, และ
ด้วยความยุติธรรม, และด้วยพระเมตตา
อันหาที่สุด มิ ได้, เหนื อ งานทัง้ หมดของ
พระองค์.
๑๑ ดัง นั ้ น, พี่ น้ อง ที่รัก, จง คืนดี กับ
พระองค์ ผ่านการชดใช้กของพระคริสต์,
พระ บุ ต ร องค์ เดี ย ว ที่ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขจาก
พระองค์, และท่านจะได้ รับ การฟื ้ น คืน
ชีวติ ค, ตามพระพลานุ ภาพของการฟื ้ นคืน
ชีวติ ทีอ่ ยู่ ในพระคริสต์, และถวายเป็ นผล
แรกงของพระคริสต์ตอ่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า, โดย
มีศรัทธา, และได้รบั ความหวังอันบรรเจิด
แห่งรัศมีภาพในพระองค์ก่อนที่พระองค์
จะแสดงองค์ ให้ประจักษ์ ในเนื ้อหนั ง.
๑๒ และบัดนี ้, ท่านที่รกั , อย่าประหลาด
ใจ ที่ ข้าพเจ้า บอก เรื่อง เหล่า นี ้ แก่ ท่าน;

		ข รม. ๑๑:๓๓–๓๖.
		ค ๑ คร. ๒:๙–๑๖;
แอลมา ๒๖:๒๑–๒๒.
คมพ. ความรู.้
		ง อสย. ๕๕:๘–๙.
๙ ก มอร. ๙:๑๗;
โมเสส ๑:๓๒.
		ข คมพ. สร้าง (การ); มนุ ษย์,
มนุ ษย์ทงั ้ หลาย.
		ค ฮีล. ๑๒:๘–๑๗.
๑๐ ก ๒ นี . ๙:๒๘–๒๙;

แอลมา ๓๗:๑๒, ๓๗;
คพ. ๓:๔, ๑๓.
		ข คมพ. ผูท้ รงรูแ้ จ้ง;
ปัญญา.
๑๑ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข ฮบ. ๕:๙.
		ค คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ง โมไซยาห์ ๑๕:๒๑–๒๓;
๑๘:๙;
แอลมา ๔๐:๑๖–๒๑.
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เจคอบ ๔:๑๓–๑๘
นั ้นพระผู้เป็ นเจ้าจึงทรงท�ำเช่นนั ้น, เพื่อ
พวกเขาจะสะดุดล้ม.
๑๕ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, เจ คอบ, พระ
วิ ญ ญาณ ทรง น� ำ ข้ า พเจ้ า จนถึ ง การ
พยากรณ์ ; เพราะข้าพเจ้า ส�ำเหนี ยกโดย
การกระท�ำของพระวิญญาณบริสท
ุ ธิซ
์ ง่ึ อยู่
ก
ในข้าพเจ้า, ว่าโดยการสะดุดล้ม ของชาว
ยิวพวกเขาจะปฏิเสธขศิลาคซึง่ บนนั ้นพวก
เขาอาจสร้างและมีรากฐานอันปลอดภัย.
๑๖ แต่ ดูเถิด, ตามพระคัมภีร์, ศิลากนี ้
จะ กลาย เป็ นรากฐานขอัน ยิ่ง ใหญ่, และ
สุดท้าย, และมั่นคงเพียงรากฐานเดียว,
ซึ่งบนนั ้นชาวยิวจะสร้างได้.
๑๗ และบัดนี ้, ท่านที่รัก ของข้าพเจ้า,
เป็ นไปได้อย่างไรที่คนเหล่านี ้, หลังจากที่
พวกเขาปฏิเสธรากฐานอันมัน
่ คงแล้ว, จะ
ก
สร้าง บนนั ้นได้, เพื่อศิลานั ้นจะเป็ นศิลา
มุมเอกของพวกเขา?
๑๘ ดูเถิด, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าจะคลี่ความลีล้ ับนี ้ แก่ท่าน; หาก
ข้าพเจ้าไม่หวัน
่ ไหว, ด้วยวิธี ใดก็ตาม, จาก
ความมั่นคงของข้าพเจ้าในพระวิญญาณ,
และสะดุดล้มเพราะความกังวลทีข่ า้ พเจ้า
มีต่อท่านมากเกินไป.

เพราะเหตุใดจึงไม่พูด ถึงการชดใช้ของ
พระคริสต์, และเข้าถึงความรูอ้ น
ั สมบูรณ์
เกี่ยว กับ พระองค์, และ ยัง เข้า ถึง ความ
รู้ เกี่ยวกับ การฟื ้ น คืน ชีวิต และโลกที่ จะ
มาถึงเล่า?
๑๓ ดู เ ถิ ด , พี่ น้ อง ข้ า พเจ้ า , ผู้ ใด ที่
พยากรณ์ , จง ให้ เขา พยากรณ์ เพื่ อ ให้
เกิด ความเข้าใจของมนุ ษย์; เพราะพระ
วิญญาณกรับสั่ ง ความ จริง และ ไม่ รับสั่ ง
เท็จ. ดัง นั ้น, พระองค์ รับสั่ง ถึง เรื่อง ดัง
ที่ มัน เป็ นขจริง, และถึง เรื่องดัง ที่ มัน จะ
เป็ นจริง; ดัง นั ้น, เรื่องเหล่า นี ้ จึง ส�ำแดง
ประจักษ์ แก่เราอย่างแจ้งชัดค, เพื่อความ
รอดของจิต วิญญาณเรา. แต่ ดูเถิด, เรา
ไม่ ได้เป็ นพยานในเรือ่ งเหล่านี ้แต่ล�ำพัง;
เพราะพระผู้ เป็ นเจ้า รับสั่ง เรื่องเหล่า นี ้
แก่ศาสดาพยากรณ์ ในสมัยโบราณด้วย.
๑๔ แต่ ดูเถิด, ชาวยิว เป็ นคนดือ้ รัน
้ ก;
และ พวก เขา หมิ่ น ขถ้ อ ยค� ำ แห่ ง ความ
แจ้ง ชัด, และฆ่า ศาสดาพยากรณ์ , และ
แสวงหาสิ่ง ที่ พวกเขาไม่ สามารถเข้าใจ
ได้. ดังนั ้น, เพราะความมืดบอดคของพวก
เขา, ซึง่ ความมืดบอดนั ้นเกิดจากการมอง
ข้ามเป้ าหมาย, พวกเขาจึงจ�ำเป็ นต้องตก;
เพราะพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเอาความแจ้งชัด
ของพระองค์ ไปจากพวกเขา, และทรงให้
บทที่ ๕
หลายสิ่งแก่พวกเขาซึง่ พวกเขาไม่สามารถ
เข้าใจง ได้, เพราะพวกเขาปรารถนาเช่น เจคอบยกนิ ทานสอนใจของซีนั สเรือ่ ง
นั ้น. และเพราะพวกเขาปรารถนาเช่น ต้ น มะกอก สวน และ มะกอก ป่ า มา
๑๒ ก ๒ นี . ๒๕:๒๖.
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เจคอบ ๕:๑–๑๐
เล่า— มะกอก สอง อย่าง นี ้ เปรียบ ได้ กับ
อิสราเอลและคนต่างชาติ— การกระจัด
กระจาย และ การ รวม กัน ของ อิสราเอล
ท�ำนายไว้ล่วงหน้ า—พาดพิงถึงชาวนี ไฟ
กับ ชาวเลมัน และเชือ้ สายทัง้ หมดแห่ง
อิสราเอล—คนต่างชาติ จะถูก ต่อ กิ่ง กับ
อิสราเอล—ในทีส่ ุด สวนองุ่น จะถูก เผา.
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องข้าพเจ้า, ท่านจ�ำไม่ ได้หรือว่า
ดูเถิด, พีน
เคยอ่านถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ ซน
ี ั สก,
ซึ่งท่านกล่าวแก่เชือ้ สายแห่งอิสราเอล, มี
ความว่า:
๒ จง สดับ ฟัง, โอ้ ท่ า น เชื อ้ สาย แห่ ง
อิสราเอล, และจงฟังค�ำข้าพเจ้า, ศาสดา
พยากรณ์ ของพระเจ้า.
๓ เพราะดูเถิด, พระเจ้า ตรัส ดังนี ้, เรา
จะเปรียบเจ้า, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอลก,
เหมือน กับ ต้น มะกอกขสวน, ซึ่ง ชาย ผู้
หนึ่ ง เอามาบ�ำรุง เลีย้ งในสวนองุ่นคของ
เขา; และ มัน เติบโต, และ แก่ ลง, และ
เริ่มโทรมง.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เจ้ าของสวนองุ่ น ออกมา, และเขาเห็ น
ว่า ต้น มะกอก ของ เขา เริ่ม โทรม; และ
เขาพู ดว่า : เราจะลิ ด กิ่ ง , และพรวนดิน
รอบโคนต้น , และบ�ำ รุง เลี ย้ งมั น , เพื่อ
บางที มั น อาจ แตก กิ่ ง อ่ อ น และ งาม,
และไม่ ต าย.
้ คือ เขา
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๑ ก คมพ. ซีนัส.
๓ ก อสค. ๓๖:๘.
คมพ. อิสราเอล.
		ข รม. ๑๑:๑๗–๒๔.
๕
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ลิด กิ่ง, และพรวนดินรอบโคนต้น, และ
บ�ำรุงเลีย้ งมันตามถ้อยค�ำของเขา.
้ คือหลัง
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จาก นั ้น หลาย วัน มัน เริ่ม แตก, กิ่ง อ่อน
และงามออกมาบ้าง; แต่ดูเถิด, ยอดใหญ่
ของมันเริ่มเฉา.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เจ้าของสวนองุ่น เห็น สิ่ง นี ้, และเขาพูด
กับคนใช้ของเขา: มันท�ำให้เราเศร้าโศกที่
เราจะสูญเสียไม้ตน
้ นี ้; ดังนั ้น, จงไปหักกิง่
ของต้นมะกอกป่ าก, และน� ำมาให้เราที่นี่;
และเราจะหักกิ่งใหญ่ ๆ เหล่านั ้นซึ่งก�ำลัง
จะเริม่ เหี่ยว, และเราจะโยนมันเข้าไปใน
ไฟเพื่อมันจะถูกเผา.
๘ และ ดูเถิด, พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น
ตรัส, เราเอากิ่ง อ่อนและงามเหล่า นี ้ ไป
เป็ น อัน มาก, และ เรา จะ ต่อ กิ่ง มัน เข้า
กับ ที่ ใดก็ตามที่ เราต้องการ; และมันหา
ส�ำคัญ ไม่ หากเป็ นไปว่า รากของต้นนี ้ จะ
ตาย, เราจะเก็บรักษาผลของมันไว้ ให้ตัว
เรา; ดัง นั ้น, เราจะเอากิ่ง อ่อนและงาม
เหล่านี ้ ไป, และเราจะต่อกิ่งมันเข้ากับที่
ใดก็ตามที่เราต้องการ.
๙ เจ้า จงเอากิ่ง ของต้น มะกอกป่ าไป,
และต่อกิ่ง, มันเข้าแทนที่ก; และกิ่งเหล่า
นี ้ ซึ่ง เราหัก ออกเราจะโยนมัน เข้าไป ใน
ไฟและเผามัน, เพื่อ มันจะไม่ กีดขวางที่
ในสวนองุ่นของเรา.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนใช้ ของ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น ได้ ท�ำ

คมพ. ต้นมะกอก.
		ค คพ. ๑๐๑:๔๔.
คมพ. สวนองุน
่ ของ
พระเจ้า.

		ง คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๗ ก รม. ๑๑:๑๗, ๒๔.
๙ ก รม. ๑:๑๓.
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ตามพระด�ำรัสของพระเจ้าแห่งสวนองุ่น,
และต่อกิ่งของต้นมะกอกป่ าก.
๑๑ และ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น ทรง ให้
พรวนดินรอบโคนต้น, และลิด กิ่ง, และ
บ�ำรุงเลีย้ ง, โดยตรัสกับคนใช้ของพระองค์
ว่า: มันท�ำให้เราเศร้าโศกที่เราจะสูญเสีย
ไม้ต้นนี ้; ดังนั ้น, เพื่อเราอาจจะเก็บรักษา
รากของมันไว้ ไม่ ให้ตาย, เพือ่ เราจะได้เก็บ
รักษามันไว้ ให้ตัวเรา, เราจึงท�ำสิ่งนี ้.
๑๒ ดังนั ้น, จงไปท�ำงานของเจ้า; จงเฝ้ า
ดูต้นไม้, และบ�ำรุงเลีย้ งมัน, ตามถ้อยค�ำ
ของเรา.
๑๓ และเราจะน� ำกกิ่ง เหล่า นี ้ ไป ไว้ ท้าย
สวน องุ่ น ของ เรา, ที่ ใด ก็ ต าม ซึ่ ง เรา
ต้องการ, มันหาส�ำคัญแก่เจ้าไม่; และเรา
ท�ำ ดังนี ้ เพื่อ เราจะเก็บ รักษากิ่ง เดิม ของ
ต้นไม้ ไว้ ให้ ตัว เรา; และ, เพื่อ เราจะเก็บ
ผลของมันไว้ ให้ ตัว เรา, เผื่อ ฤดูกาลหน้ า
ด้วย; เพราะมันท�ำให้เราเศร้าโศกที่เราจะ
สูญเสียไม้ต้นนี ้และผลของมัน.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น เสด็จ ไปตามทาง
ของพระองค์, และทรงซ่อนกิ่ง เดิม ของ
ต้น มะกอกสวนไว้ ท้ายสวนองุ่น, บางกิ่ง
ทรงไว้ท่ีหนึ่ งและบางกิ่งทรงไว้อีกที่หนึ่ ง,
ตามพระประสงค์ และความพอพระทัย
ของพระองค์.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเวลา
ผ่านไปนาน, และพระเจ้า แห่ง สวนองุ่น
ตรัส กับ คนใช้ ของพระองค์: มาเถิด, ให้
เราลงไป ในสวนองุ่น, เพื่อ เราจะท�ำงาน
กันในสวนองุ่น.
๑๐ ก คมพ. คนต่างชาติ.

เจคอบ ๕:๑๑–๒๐
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าแห่งสวนองุน
่ , และคนใช้ดว้ ย, ลง
ไปท�ำงานในสวนองุ่น. และเหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้ คือคนใช้ทลู นายของเขา: ดูเถิด,
ทอดพระเนตรตรงนี ้; ขอพระองค์ ทอด
พระเนตรไม้ต้นนี ้เถิด.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทอดพระเนตรและ
ทรงเห็น ต้นไม้ ซึ่ง มี กิ่ง มะกอกป่ าต่อ ไว้;
และมัน ได้ งอกออกมาและเริ่ม ออกผลก
แล้ว. และพระองค์ทรงเห็นว่าไม้ตน
้ นั ้นดี;
และผลของมันเหมือนกับผลของต้นเดิม.
๑๘ และพระองค์ตรัสกับคนใช้: ดูเถิด,
้ จากรากของ
กิ่งของต้นป่ ารับเอาความชืน
ต้น, จนรากนั ้น เกิด ความแข็ง แรงมาก;
และเพราะรากของมัน มี ความแข็ง แรง
มากกิ่งป่ าจึงออกเป็ นผลสวน. บัดนี ้, หาก
เราทัง้ สองไม่ ได้น�ำกิ่งเหล่านี ้มาต่อเข้าไว้,
ต้นของมันคงจะตาย, และบัดนี ้, ดูเถิด,
เราจะเก็บ ผล, ที่ เกิด จากมัน ไว้ ให้ มาก;
และผลของมัน เราจะเก็บ ไว้ เผื่อ ฤดูกาล
หน้ าเพื่อตัวเราเอง.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้: มา
นี่ แน่ ะ, ให้ เราทัง้ สองไปที่ ท้ายสวนองุ่น,
้
และดู ว่า กิ่ง เดิม ของต้น ออกผลมากขึน
เช่นกันหรือไม่, เพื่อเราจะเก็บผลของมัน
ไว้เผื่อฤดูกาลหน้ า, เพื่อตัวเราเอง.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่ งึ่ ผูเ้ ป็ นนายได้ซอ่ น
พวกท่านออกไปยังทีซ
กิ่ง เดิม ของต้นไว้, และพระองค์ ตรัส กับ
คนใช้: จงดู สิ่ง เหล่า นี ้; และเขาเห็น ต้น

๑๓ ก ๑ นี . ๑๐:๑๒.

๑๗ ก ยอห์น ๑๕:๑๖.

เจคอบ ๕:๒๑–๒๙
แรกกที่ ได้ออกผลมาก; และเขาเห็นด้วย
ว่ามันดี. และพระองค์ตรัสกับคนใช้: จง
เก็บ ผลของมัน, และเก็บ ไว้ เผื่อ ฤดูกาล
หน้ า, เพือ่ เราจะเก็บรักษาไว้ ให้ตวั เราเอง;
เพราะดูเถิด, พระองค์ตรัส, เราบ�ำรุงเลีย้ ง
มันมาเป็ นเวลานานเพียงนี ้, และมันออก
ผลให้มาก.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนใช้ กล่ า ว แก่ นาย ของ เขา : เหตุ ใด
พระองค์ จึง เสด็จ มาปลูก ไม้ ต้น นี ้, หรือ
กิ่ง นี ้ ของ ต้นไม้ ที่ นี่ ? เพราะ ดูเถิด, มัน
เป็ นดิน เลวที่สุด ในบรรดาที่ดินทัง้ หมด
แห่งสวนองุ่นของพระองค์.
๒๒ และพระเจ้า แห่ง สวนองุ่นตรัส กับ
เขา: อย่า ให้ ค�ำ ปรึกษาแก่ เรา; เรารู้ว่า มัน
เป็ นดินเลว; ดังนั ้น, เราจึงกล่าวแก่เจ้าว่า,
เราบ�ำรุงเลีย้ งมันมานานถึงเพียงนี ้, และ
เจ้าเห็นแล้วว่ามันออกผลให้มาก.
้ คื อ
๒๓ และเหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้ า แห่ ง สวน องุ่ น รั บ สั่ ง กั บ คนใช้
ของ พระองค์ : ดู นี่ สิ ; ดู เ ถิ ด เรา ปลู ก
อี ก กิ่ ง ของ ต้ น ไว้ ด้ ว ย; และ เจ้ า รู้ ว่ า ที่
ดิ น ตรงนี ้ เลวกว่ า แห่ ง แรก. แต่ , จงดู
ต้ นไม้ เถิ ด . เรา บ� ำ รุ ง เลี ย้ ง มั น มา เป็ น
เวลานานเพี ย งนี ้ , และมั นออกผลมาก;
ฉะนั ้ น , จงรวบรวมผล, และเก็ บ มั นไว้
เผื่ อ ฤดู ก าลหน้ า, เพื่ อ เราจะเก็ บ รั ก ษา
มั นไว้ ให้ ตั ว เราเอง.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้ ของ
๒๐ ก เจคอบ ๕:๓๙.
๒๔ ก อสค. ๑๗:๒๒–๒๔;
แอลมา ๑๖:๑๗;
๓ นี . ๑๕:๒๑–๒๔.
๒๕ ก ๑ นี . ๒:๒๐.
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พระองค์ อีก: ดู นี่ สิ, และจงดู กิ่ง อีก กิ่งก
หนึ่ ง, ซึ่งเราปลูกไว้ด้วย; จงดูสิวา่ เราบ�ำรุง
เลีย้ งมันด้วย, และมันออกผล.
๒๕ และพระองค์ ตรัส กับ คนใช้: ดู น่ี สิ
และจงดูตน
้ สุดท้าย. ดูเถิด, ต้นนี ้เราปลูก
ไว้ ในตรงดินดีก; และเราบ�ำรุงเลีย้ งมันมา
เป็ นเวลานานเพียงนี ้, และเพียงส่วนหนึ่ ง
ของต้นที่ออกเป็ นผลสวน, และส่วนอื่นข
ของต้นที่ออกเป็ นผลป่ า; ดูเถิด, เราบ�ำรุง
เลีย้ งไม้ต้นนี ้มาเหมือนกับต้นอื่น ๆ.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้: จง
หักกิ่งที่ ไม่ออกผลกดี, และโยนเข้าไป ใน
ไฟเถิด.
๒๗ แต่ ดูเถิด, คนใช้ ทูล พระองค์: ขอ
ให้ เราลิด กิ่ง, และช่วยกันพรวนดินรอบ
โคน ต้น, และ บ�ำรุง เลีย้ ง มัน ต่อ ไป อีก
สัก หน่ อย, เพื่อ มัน อาจ จะ ออก ผล ดี ให้
พระองค์, เพื่อพระองค์จะทรงเก็บมันไว้
เผื่อฤดูกาลหน้ าได้.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้ า แห่ ง สวน องุ่ น และ คนใช้ ของ
พระเจ้ า แห่ ง สวน องุ่ น บ� ำ รุ ง เลี ย้ ง ผล
ทัง้ หมดของสวนองุ่นแห่งนี ้.
๒๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเวลา
ผ่านไปนาน, และพระเจ้า แห่ง สวนองุ่น
ตรัส กับ คนใช้กของพระองค์: มาเถิด, ให้
เราลงไป ในสวนองุ่น, เพื่อ เราจะท�ำงาน
ในสวนองุ่น กัน อีก. เพราะดูเถิด, เวลาข
ใกล้เข้ามาแล้ว, และที่สุดคจะมาถึงในไม่

		ข ๓ นี . ๑๐:๑๒–๑๓.
๒๖ ก มธ. ๗:๑๕–๒๐;
แอลมา ๕:๓๖;
คพ. ๙๗:๗.
๒๙ ก คพ. ๑๐๑:๕๕; ๑๐๓:๒๑.

		ข คมพ. ยุคสุดท้าย, วันเวลา
สุดท้าย.
		ค ๒ นี . ๓๐:๑๐;
เจคอบ ๖:๒.
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ช้า; ดังนั ้น, เราต้องเก็บผลไว้เผื่อฤดูกาล
หน้ า, ให้ตัวเราเอง.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและคนใช้ลงไปใน
สวนองุน
่ ; และพวกท่านมาถึงต้นทีก่ งิ่ เดิม
ของมัน ถูก หัก ไป, และต่อ กิ่ง ป่ าไว้; และ
ดูเถิดผลนานาชนิ ดกย้อยระย้าอยู่ที่ต้น.
้ คือ
๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงชิมผลนั ้น, ทุก
ชนิ ด ตามจ�ำนวนของมัน. และพระเจ้า
แห่งสวนองุน
่ ตรัส: ดูเถิด, เราทัง้ สองบ�ำรุง
เลีย้ งไม้ต้นนี ้มาเป็ นเวลานานถึงเพียงนี ้,
และเราเก็บผลไว้มากเผื่อฤดูกาลหน้ า.
๓๒ แต่ ดูเถิด, ครัง้ นี ้ มัน ออกผลมาก,
และไม่มีกดี เลยสั ก ผล. และดูเถิด, มี ผล
เลวทุกชนิ ด; และไม้ต้นนี ้หามีประโยชน์
้ ; และ
แก่ เรา ไม่, ทัง้ ที่ เรา ลงแรง ไป สิ น
บัดนี ้ มันท�ำให้ เราเศร้า โศกที่ จะสูญ เสี ย
ไม้ต้นนี ้ ไป.
๓๓ และพระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับ
คนใช้: เรา ทัง้ สอง จะ ท�ำ อะไร กับ ต้นไม้
เล่า, เพื่อเราจะเก็บ รักษาผลดีของมันไว้
ให้ตัวเราเองอีก?
๓๔ และ คนใช้ ทูล นาย ของ เขา: ทรง
ดูเถิด, เพราะ พระองค์ ทรง เอา กิ่ง ต้น
มะกอกป่ าต่อไว้มน
ั จึงบ�ำรุงเลีย้ งราก, ท�ำให้
มันมีชีวติ และมันไม่ตาย; ดังนั ้นพระองค์
ทรงเห็นว่ามันยังดีอยู่.
้ คือ
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้ ของ
พระองค์: ไม้ ต้นนี ้ หามี ประโยชน์ แก่ เรา
๓๐ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๓๒ ก จส—ป ๑:๑๙.

เจคอบ ๕:๓๐–๔๑
ไม่, และรากของมันหามีประโยชน์ แก่เรา
ไม่ตราบเท่าที่มันจะออกผลชั่ว.
๓๖ กระนั ้นก็ตาม, เรายังรู้ว่ารากนั ้นดี,
และเพือ่ จุดประสงค์ของเราเองเราจึงเก็บ
รักษามันไว้; และเพราะมันแข็งแรงมาก
มันจึงออกผลดี, จากกิ่งป่ า, มาจนบัดนี ้.
๓๗ แต่ ดู เ ถิ ด , กิ่ ง ป่ า เติ บ โต และ
เบียดเบียนกรากของมัน; และเพราะกิ่ง
ป่ ามีพลังเหนื อรากของมันมันจึงออกผล
ชั่ว มามาก; และเพราะมัน ออกผลชั่ว มา
มากเจ้าจึงเห็นว่ามันเริม่ เฉา; และในไม่ชา้
มันจะไม่ออกผล, จนมันจะถูกโยนเข้าไป
ในไฟ, นอกจากเราจะท�ำบางสิ่งส�ำหรับมัน
เพื่อปกปักรักษามันไว้.
้ คือ
๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้ ของ
พระองค์: ให้ เรา ลง ไป ท้าย สวน องุ่น กัน
เถิด, และดูวา่ กิง่ เดิมออกผลชัว่ ด้วยหรือไม่.
๓๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
่ า้ ยสวนองุน
ท่านลงไปทีท
่ . และเหตุการณ์
ได้บงั เกิดขึน้ คือพวกท่านเห็นว่าผลของกิง่
เดิมเน่ าเสียไปด้วย; แท้จริงแล้ว, ผลของ
กิ่งแรกกและกิ่งที่สองและกิ่งสุดท้ายด้วย;
และมันเน่ าเสียไปทัง้ หมด.
๔๐ และ ผล ป่ ากของ กิ่ง สุดท้าย มี พลัง
เหนื อส่วนของต้นที่ออกผลดี, แม้จนกิ่ง
เหี่ยวเฉาและตาย.
้ คือ
๔๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่นทรงกันแสง, และ
ตรัสกับคนใช้: เราจะท�ำอะไรก ให้สวนองุน
่
ของเราได้มากไปกว่านี ้หรือ?

๓๗ ก คพ. ๔๕:๒๘–๓๐.
๓๙ ก เจคอบ ๕:๒๐, ๒๓, ๒๕.
๔๐ ก มอร. ๖:๖–๑๘.

๔๑ ก ๒ นี . ๒๖:๒๔.

เจคอบ ๕:๔๒–๕๑
๔๒ ดูเถิด, เรารู้ว่าผลทัง้ หมดของสวน
องุ่น, เน่ า เสีย ไป, นอกจากพวกนี ้. และ
บัดนี ้ พวกนี ้ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ออกผลดี ก็ เน่ า
เสีย ไปด้วย; และบัดนี ้ ไม้ ทุก ต้นในสวน
องุน
่ ของเราไร้ประโยชน์ เว้นแต่จะถูกโค่น
และโยนเข้าไปในไฟ.
๔๓ และดูเถิด บรรดากิ่ง สุดท้ายนี ้, ซึ่ง
กิ่ง ของ มัน เหี่ยว เฉา, เรา ได้ ปลูก ไว้ ตรง
ดิน ดีก; แท้จริง แล้ว, แม้ เลิศ เลอส�ำหรับ
เราเหนื อส่วนอื่นทัง้ หมดในที่ดินอันเป็ น
สวนองุ่นของเรา.
๔๔ และเจ้า เห็น แล้ว ว่า เราโค่น ต้นซึ่ง
กีดขวางกที่ดิน แห่ง นี ้ ลงด้วย, เพื่อ เราจะ
ปลูกต้นนี ้ลงแทนที่มัน.
๔๕ และเจ้า เห็น แล้ว ว่า ส่วนหนึ่ ง ของ
มัน ออกผลดี, และอีก ส่วนหนึ่ ง ของมัน
ออกผลป่ า; และเพราะเราไม่ ได้หกั กิง่ ของ
มันและโยนเข้าไปในไฟ, ดูเถิด, มันจึงมี
พลังเหนื อกิ่งดีจนมันเหี่ยวเฉา.
๔๖ และบัดนี ้, ดูเถิด, ทัง้ ที่ เราทัง้ สอง
เอาใจใส่สวนองุ่นของเราทุกอย่าง, ต้นไม้
ในสวนยังเน่ าเสีย, จนไม่ออกผลดี; และ
เราหวัง จะปกปักรักษาต้นไม้ เหล่า นี ้ ไว้,
เพื่อ เก็บ ผลของมัน ไว้ เผื่อ ฤดูกาลหน้ า,
ให้ ตัว เราเอง. แต่, ดูเถิด, มัน กลับ เป็ น
เหมือน ต้น มะกอก ป่ า, และ มัน ไม่มี ค่า
เลยนอกจากจะถูก โค่นกและโยนเข้าไป
ในไฟ; และมัน ท�ำให้ เราเศร้า โศกที่ สูญ
เสียต้นไม้เหล่านี ้.
๔๗ แต่ เราจะท�ำ อะไรให้ สวนองุ่น ของ
เราได้ มากไปกว่า นี ้ หรือ? เรายัง้ มือ ของ
๔๓ ก ๒ นี . ๑:๕.
๔๔ ก อีเธอร์ ๑๓:๒๐–๒๑.
๔๖ ก ๓ นี . ๒๗:๑๑.
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เรา, จนไม่บ�ำรุงเลีย้ งมันหรือ? เปล่าเลย,
เราบ�ำรุง เลีย้ งมัน มา, และเราพรวนดิน
รอบโคนต้น, และเราลิดกิ่งมัน, และเรา
ใส่ ปุ๋ยให้ มัน; และเรายื่น มือกของเราออก
ไปเกือบตลอดวัน, และวัน เวลาสุดท้ายข
มาใกล้ แล้ว. และมัน ท�ำให้ เราเศร้า โศก
ที่ จะโค่น ต้นไม้ ทุก ต้น ในสวนองุ่น ของ
เรา, และ โยน เข้ า ไป ใน ไฟ เพื่ อ มั น จะ
ถูก เผาไหม้. ใครเล่า ท�ำให้ สวนองุ่น ของ
เราเสียหาย?
้ คือ
๔๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนใช้ทูลนายของเขา: มิใช่ความสูงของ
ต้นไม้ ใน สวน องุ่น ของ พระองค์หรือ—
กิ่ง ของมัน มี พลัง เหนื อ รากดี มิใช่ หรือ?
และเพราะกิ่ง มี พลัง เหนื อ รากของมัน,
ดูเถิดมันจึงโตเร็วเกินก�ำลังของราก, ตัว
มันเองก็เริม่ แข็งแรง. ดูเถิด, ข้าพระองค์
ทูล, ว่านี่ มิ ใช่สาเหตุท่ีต้นไม้ ในสวนองุ่น
ของพระองค์เน่ าเสียไปหรือ?
้ คือ
๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ คนใช้: ให้
เราไปโค่นต้นไม้ ในสวนองุ่นกันและโยน
มันเข้าไปในไฟเถิด, เพือ่ มันจะไม่กดี ขวาง
ที่ดิน ในสวนองุ่น ของเรา, เพราะเราท�ำ
แล้ว ทุก อย่าง. เราจะท�ำ อะไรให้ สวนองุ่น
ของเราได้มากไปกว่านี ้หรือ?
๕๐ แต่, ดูเถิด, คนใช้ ทูล พระเจ้า แห่ง
สวนองุ่น: ขอทรงเว้นมันไว้อีกกสักหน่ อย
เถิด.
๕๑ และพระเจ้า ตรัส: แท้จริง แล้ว, เรา
จะเว้นมันไว้อีกสักหน่ อย, เพราะมันท�ำให้

๔๗ ก ๒ นี . ๒๘:๓๒;
เจคอบ ๖:๔.
		ข คมพ. โลก—การสิน้ สุด

ของโลก.
๕๐ ก เจคอบ ๕:๒๗.
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เราเศร้าโศกทีเ่ ราจะสูญเสียต้นไม้ ในสวน
องุ่นของเรา.
๕๒ ดังนั ้น, ให้เราทัง้ สองเอากิ่งกของไม้
เหล่านี ้ซง่ึ เราปลูกไว้ทา้ ยสวนองุน
่ ของเรา,
และให้ เราทัง้ สองต่อ กิ่ง มัน เข้า กับ ต้นที่
มันเติบโตมาแต่เดิม; และให้เราทัง้ สอง
หักกิ่งเหล่านั ้นออกจากต้นซึ่งผลของมัน
ขมที่สุด, และเอากิ่งเดิมของไม้มาต่อตา
แทนที่มัน.
๕๓ และเราจะท�ำการนี ้เพื่อต้นไม้จะไม่
ตาย, เพือ่ , เราจะรักษารากของมันไว้ ให้ตวั
เราเพื่อจุดประสงค์ของเราเอง.
๕๔ และ, ดูเถิด, ราก ของ กิ่ง เดิม ของ
ต้นไม้ ซึ่ง เราปลูก ไว้ ในที่ ใดก็ตามที่ เรา
ต้องการ ยัง เป็ น อยู่; ดัง นั ้น, เพื่อ เรา จะ
รักษามันไว้ ด้วยเพื่อ จุด ประสงค์ ของเรา
เอง, เราจึงจะเอากิ่ง ไม้ ต้นนี ้ มา, และเรา
จะต่อกกิ่งมันเข้ากับกิ่งเดิม. แท้จริงแล้ว,
เราจะต่อกิ่งมันเข้ากับกิ่งต้นแม่ของมัน,
เพื่อเราจะรักษารากไว้ ให้ ตัว เราเองด้วย,
เพื่อว่าเมื่อมันแข็งแรงพอมันอาจจะออก
ผลดี ให้เรา, และเรายังจะมีความพึงพอใจ
ผลในสวนองุ่นของเรา.
๕๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
ท่านน� ำ กิ่ง จากต้น เดิม ซึ่ง กลายเป็ นต้น
ป่ าไปแล้ว, และต่อกิ่งเข้ากับต้นเดิม, ซึ่ง
กลายเป็ นต้นป่ าไปแล้วด้วย.
๕๖ และพวกท่านน� ำกิ่งจากต้นเดิมซึ่ง
ได้กลายเป็ นต้นป่ าไปแล้ว, และต่อกิ่งเข้า
กับต้นแม่ของมันด้วย.
๕๗ และพระเจ้า แห่ง สวนองุ่นตรัส กับ
คนใช้ ของ พระองค์: อย่า หัก กิ่ง ป่ า ออก
๕๒ ก คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.

เจคอบ ๕:๕๒–๖๒
จากต้นไม้เลย, นอกจากกิ่งเหล่านั ้นที่ขม
ทีส่ ุด; และเจ้าจงต่อกิง่ เข้ากับต้นไม้ทว่ี า่ นี ้
ตามที่เรากล่าว.
๕๘ และ เรา จะ บ�ำรุง เลีย้ ง ต้นไม้ ของ
สวนองุ่น กัน อีก, และเราทัง้ สองจะเล็ม
กิ่งของมัน; และเราทัง้ สองจะหักกิ่งที่ ไม่
ออกผลเหล่า นั ้น, ซึ่ง ต้องตาย, และโยน
เข้าไปในไฟ.
๕๙ และเราท�ำการนี ้, เพื่อ รากของมัน
อาจ จะ แข็ง แรง เพราะ ความ ดี ของ มัน;
และเพราะการเปลี่ยนกิ่ง, จนความดีจะ
ชนะความชั่ว,
๖๐ และเพราะว่า เรารักษากิ่ง เดิม และ
ราก ของ มัน ไว้, และ เรา เอา กิ่ง เดิม ต่อ
กิ่ง เข้า กับ ต้น แม่ ของมัน อีก, และรักษา
รากของต้น แม่ ไว้, เพื่อ, ต้นไม้ ในสวน
องุ่น ของ เรา อาจ จะ ออก ผลกดี อีก; และ
เพื่อ เราอาจเกิด ปี ติ อีก ด้วยผลจากสวน
องุ่นของเรา, และ, เพื่อเราอาจจะชื่นชม
ยินดี อย่างยิ่ง ที่ เรารักษารากและกิ่ง และ
ผลแรกไว้—
๖๑ ดังนั ้น, ไปเถิด, และเรียกพวกคนใช้ก
มา, เพื่อเราทัง้ หลายจะท�ำงานขอย่างขยัน
หมั่น เพียรในสวนองุ่นด้วยสุด ก�ำลัง ของ
เรา, เพื่อเราจะเตรียมทางกัน, เพื่อเราจะ
น� ำผลเดิมออกอีก, ซึ่งผลเดิมนั ้นดีและมี
้ .
ค่าที่สุดเหนื อผลอื่นใดทัง้ สิน
๖๒ ดังนั ้น, ให้เราทัง้ หลายไปกันเถิดและ
ท�ำงานของเราด้วยเรีย่ วแรงครัง้ สุดท้ายนี ้,
เพราะดูเถิด วัน เวลาสุดท้ายมาใกล้ แล้ว,
และนี่ เป็ นครัง้ สุดท้ายที่เราจะลิดกิ่งสวน
องุ่นของเรา.

๕๔ ก ๑ นี . ๑๕:๑๒–๑๖.
๖๐ ก อสย. ๒๗:๖.

๖๑ ก เจคอบ ๖:๒; คพ. ๒๔:๑๙.
		ข คพ. ๓๙:๑๑, ๑๓, ๑๗.

เจคอบ ๕:๖๓–๗๒
๖๓ จงต่อกิง่ ; จงเริม่ ทีก่ งิ่ สุดท้ายกเพือ่ มัน
จะได้เป็ นกิ่งแรก, และเพื่อกิ่งแรกจะเป็ น
กิง่ สุดท้าย, และจงพรวนดินรอบโคนต้น,
ทัง้ แก่ และอ่อน, กิ่ง แรกและกิ่ง สุดท้าย,
และกิ่งสุดท้ายและกิ่งแรก, เพื่อทัง้ หมด
จะได้รบั การบ�ำรุงเลีย้ งอีกเป็ นครัง้ สุดท้าย.
๖๔ ดัง นั ้น, จงพรวนดินรอบโคนต้น,
และลิดกิ่ง, และใส่ปุ๋ยให้มันอีก, เป็ นครัง้
สุดท้าย, เพราะวันเวลาสุดท้ายใกล้เข้ามา
แล้ว. และหากจะเป็ นไปว่า กิ่ง เหล่า นี ้ ท่ี
ต่อไว้ครัง้ สุดท้ายจะเติบโต, และออกผล
เดิม, จากนั ้นเจ้าจงเตรียมทางไว้ ให้มัน,
เพื่อมันจะเติบโต.
๖๕ และขณะที่มันเริม่ เติบโตเจ้าจงตัด
กิง่ ทีอ่ อกผลขม, ตามความแข็งแรงของกิง่
ดีและขนาดของมัน; และเจ้าอย่าตัดกกิ่ง
เลวของมันออกในคราวเดียวกัน, เกลือก
รากของมันจะแข็งแรงเกินไปส�ำหรับกิ่ง
ต่อ, และกิ่งต่อจะตาย, และเราจะสูญเสีย
ต้นไม้ ในสวนองุ่นของเรา.
๖๖ เพราะมันท�ำให้เราเศร้าโศกที่จะสูญ
เสียต้นไม้ ในสวนองุ่นของเรา; ดังนั ้นเจ้า
จงตัด กิ่ง เลวออกถึง ขนาดที่ กิ่ง ดี จะได้
เติบโต, เพื่อ ราก และ ยอด จะ ได้ มี ก�ำลัง
เท่า กัน, จนกิ่ง ดี จะมี พลัง เหนื อ กิ่ง เลว,
และกิ่ง เลวจะถูก โค่น และโยนเข้าไป ใน
ไฟ, เพื่อ มัน จะไม่ กีดขวางที่ดิน ในสวน
องุ่นของเรา; และเราจะกวาดกิ่งเลวออก
จากสวนองุ่นของเราดังนี ้.
๖๓ ก ๑ นี . ๑๓:๔๒;
อีเธอร์ ๑๓:๑๐–๑๒.
๖๕ ก คพ. ๘๖:๖–๗.
๖๙ ก ๑ นี . ๒๒:๑๕–๑๗, ๒๓;
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๖๗ และกิ่งของต้นเดิมเราจะต่อเข้ากับ
ต้นเดิมอีก;
๖๘ และกิ่งของต้นเดิมเราจะต่อกับกิ่ง
เดิม ของต้น; และดังนี ้ เราจะเอามัน มา
รวมกันอีก, เพื่อมันจะออกผลเดิม, และ
จะเป็ นหนึ่ งเดียวกัน.
๖๙ และกิ่ง เลวจะถูก โยนทิง้ ก, แท้จริง
แล้ว, แม้พน
้ จากทีด่ น
ิ ทัง้ หมดในสวนองุน
่
ของเรา; เพราะดูเถิด, เราจะลิด กิ่ง สวน
องุ่นของเราครัง้ นี ้เพียงครัง้ เดียว.
้ คือ
๗๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า แห่ง สวนองุ่นทรงส่ง คนใช้กของ
พระองค์ ไป; และคนใช้ ออกไปท�ำ ดัง ที่
พระเจ้าทรงบัญชาเขา, และพาคนใช้คน
อื่น ๆ มา; และพวกเขามี ไม่กี่คนข.
๗๑ และพระเจ้า แห่ง สวนองุ่น ตรัส กับ
พวกเขา : ไปเถิด, และท�ำงานก ในสวน
องุ่น, ด้วยสุดก�ำลังของเจ้า. เพราะดูเถิด,
นี่ เป็ นครัง้ สุดท้ายขทีเ่ ราจะบ�ำรุงเลีย้ งสวน
องุ่นของเรา; เพราะวันเวลาสุดท้ายอยู่แค่
เอือ้ ม, และฤดูกาลมาถึงอย่างรวดเร็ว; และ
หากเจ้าท�ำงานด้วยสุดก�ำลังของเจ้ากับเรา
แล้วเจ้าจะมีปีติค ในผลซึ่งเราจะเก็บไว้ ให้
ตัวเราเผื่อเวลาที่จะมาถึงในไม่ช้า.
้ คือ
๗๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกคนใช้ ไปท�ำงานด้วยสุด ก�ำลังวังชา
ของพวกเขา; และพระเจ้าแห่งสวนองุ่น
ทรง ท�ำงาน กับ พวก เขา ด้วย; และ พวก
เขาเชื่อ ฟังพระบัญชาของพระเจ้า แห่ง
สวนองุ่นทุกสิ่ง.

๒ นี . ๓๐:๙–๑๐.
๗๐ ก คพ. ๑๐๑:๕๕; ๑๐๓:๒๑.
		ข ๑ นี . ๑๔:๑๒.
๗๑ ก มธ. ๒๑:๒๘; เจคอบ

๖:๒–๓; คพ. ๓๓:๓–๔.
๗๑ข คพ. ๓๙:๑๗;
๔๓:๒๘–๓๐.
		ค คพ. ๑๘:๑๐–๑๖.
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๗๓ และผลเดิม เริ่ม มี อยู่ ในสวนองุ่น
อีก; และกิ่ง เดิม เริ่ม เติบโตและงอกงาม
อย่างยิ่ง; และกิ่ง ป่ าเริ่ม ถูก หัก ออกและ
ถูกโยนทิง้ ; และคนเหล่านั ้นได้รกั ษาราก
และยอดของมันไว้ ให้เท่ากัน, ตามความ
แข็งแรงของมัน.
๗๔ และ พวก เขา ท�ำงาน, ด้วย ความ
ขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถดังนี ้,
ตามพ ระ บัญชา ของ พระเจ้า แห่ง สวน
องุ่น, แม้ จน กิ่ง เลว ถูก โยนทิง้ ไป นอก
สวนองุ่น, และพระเจ้าได้ทรงเก็บรักษา
ไว้ ให้พระองค์เองจนต้นไม้กลายเป็ นผล
เดิม อีก; และ มัน กลาย เป็ น เหมือน ต้น
เดียวกันก, และผลเท่า กัน; และพระเจ้า
แห่ง สวน องุ่น ทรง เก็บ รักษา ผล เดิม ไว้
ให้ พระองค์ เอง, ซึ่ง ผลนั ้น มี ค่าที่ สุด ต่อ
พระองค์มาตัง้ แต่ต้น.
้ คือ
๗๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น ทรง เห็น ว่า
ผลของพระองค์ ดี, และเห็นว่า สวนองุ่น
ของ พระองค์ ไม่ เน่ า เสีย อีก ต่อ ไป แล้ว,
้
พระองค์ทรงเรียกคนใช้ของพระองค์ขึน
มา, และกล่าวแก่พวกเขา: ดูเถิด, เพราะ
เราทัง้ หลายบ�ำรุง เลีย้ งสวนองุ่น ของเรา
เป็ นครัง้ สุดท้าย; และเจ้า เห็น แล้ว ว่า เรา
ท�ำ ไป ตาม ความ ประสงค์ ของ เรา; และ
เรา เก็บ รักษา ผล เดิม ไว้, จน มันดี, แม้
เหมือน ดัง ตอน แรก. และ เจ้า เป็ นสุขก
แล้ว; เพราะเนื่ องจากเจ้าขยันหมั่นเพียร
ในการท�ำงานกับเราในสวนองุ่นของเรา,
๗๔ ก คพ. ๓๘:๒๗.
๗๕ ก ๑ นี . ๑๓:๓๗.
		ข คมพ. อิสราเอล.
๗๖ ก ๑ นี . ๒๒:๒๔–๒๖.

เจคอบ ๕:๗๓–๗๗
และปฏิบัติตามค�ำบัญชาของเรา, และน� ำ
ผลเดิมขมาให้เราอีก, จนสวนองุ่นของเรา
ไม่ เน่ า เสี ย อีก ต่อ ไป, และกิ่ง เลวถูก โยน
ทิง้ , ดูเถิด เจ้า จะมี ปีติ กับ เราเพราะผล
ของสวนองุ่นของเรา.
๗๖ เพราะดูเถิด, เราจะเก็บผลในสวน
องุน
่ ของเราไว้ ให้ตวั เราเองเป็ นเวลานานก
เผือ่ ฤดูกาลหน้ า, ซึง่ จะมาถึงอย่างรวดเร็ว;
และเราบ�ำรุงเลีย้ งสวนองุ่นของเรา, และ
ลิด กิ่ง มัน, และพรวนดิน รอบโคนต้น,
และใส่ปุ๋ยให้มันเป็ นครัง้ สุดท้าย; ดังนั ้น
เราจะเก็บ ผลไว้ ให้ ตัว เราเอง, เป็ นเวลา
นาน, ตามเรื่องที่เราพูดไว้.
๗๗ และเมื่อ ถึง เวลานั ้น เมื่อ ผลชั่ว จะ
เกิดในสวนองุ่นของเราอีก, เมื่อนั ้นเราจะ
ท�ำให้ผลดีและผลเลวมารวมกัน; และเรา
จะเก็บรักษาผลดี ไว้ ให้ตวั เรา, และผลเลว
นั ้นเราจะโยนทิง้ ไปในที่ของมันเอง. และ
จากนั ้นฤดูกาลกและวันเวลาสุดท้ายย่อม
มาถึง; และเราจะท�ำให้ สวนองุ่นของเรา
ถูกไฟเผาผลาญข.
บทที่ ๖
พระเจ้า จะ ทรง รวบรวม อิสราเอล กลับ
คืน มา ในวัน เวลา สุ ดท้าย— โลก จะ ถูก
ไฟเผาผลาญ—มนุ ษย์ ต้องติดตามพระ
คริสต์ เพื่อ หลีก หนี จากทะเลเพลิง และ
ก�ำมะถัน. ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปี ก่อน
คริสตกาล.

คมพ. มิลเลเนี ยม.
๗๗ ก วว. ๒๐:๒–๑๐;
คพ. ๒๙:๒๒–๒๔;
๔๓:๒๙–๓๓;

๘๘:๑๑๐–๑๑๖.
		ข คมพ. โลก—การสิน้ สุด
ของโลก.

เจคอบ ๖:๒–๘
และ บัดนี ้ , ดูเถิด, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ดัง
ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า ข้าพเจ้า จะ
พยากรณ์ , ดูเถิด, นี่ คือ ค�ำ พยากรณ์ ของ
ข้าพเจ้า—คือสิ่งทีศ่ าสดาพยากรณ์ ซีนัสก
พูดไว้, เกี่ยวกับเชือ้ สายแห่งอิสราเอล, ใน
เรือ่ งที่ท่านเปรียบพวกเขากับต้นมะกอก
้ แน่ นอน.
สวน, จะต้องบังเกิดขึน
่ ระองค์จะทรงลงพระหัตถ์
๒ และวันทีพ
อีกเป็ นครัง้ ที่สองเพื่อรวบรวมกผู้คนของ
พระองค์ กลั บ มา, คื อ วัน นั ้ น , แท้ จ ริง
แล้ว, แม้ เป็ น ครัง้ สุ ดท้าย, ที่ ผู้รับ ใช้ข
ของ พระเจ้า จะ ออก ไป ด้วย อ�ำนาจคของ
พระองค์, เพื่อบ�ำรุงเลีย้ งงและลิดกิ่งสวน
องุ่นจของพระองค์; และหลัง จากนั ้นวัน
เวลาสุดท้ายฉย่อมมาถึงในไม่ช้า.
่ ำ� งานอย่างขยันหมัน
๓ และคนทีท
่ เพียร
ในสวนองุ่นของพระองค์จะเป็ นสุขเพียง
ใด; และคนที่ ถูก ขับ ไป ในที่ ของตนเอง
จะถูก สาปแช่ง เพียงใด! และโลกจะถูก
ไฟเผาผลาญก.
๔ และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเมตตา
เรา เพียง ใด, เพราะ พระองค์ ทรง ค�ำนึ ง
ถึง เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอลก, ทัง้ ราก และ
กิ่ง; และพระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์ขออก
ไปให้พวกเขาตลอดทัง้ วัน; และพวกเขา
เป็ นคนดือ้ รัน
้ และชอบโต้แย้งค; แต่มาก
เท่าที่จะไม่ท�ำใจพวกเขาแข็งกระด้างจะ
๑ ก เจคอบ ๕:๑.
๒ ก ๑ นี . ๒๒:๑๐–๑๒;
คพ. ๑๑๐:๑๑.
คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
(การ).
		ข เจคอบ ๕:๖๑.
		ค ๑ นี . ๑๔:๑๔.
		ง เจคอบ ๕:๗๑.
๖
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ได้ รับ การช่วยให้ รอดในอาณาจักรพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๕ ดั ง นั ้ น , พี่ น้อง ที่ รัก ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้า วิงวอนท่านด้วยถ้อยแห่ง สติ ให้
ท่านกลับใจ, และมาด้วยความตัง้ ใจเด็ด
เดี่ยว, และแนบสนิ ทกกับ พระผู้ เป็ นเจ้า
่ ระองค์ทรงแนบสนิ ทกับท่าน. และ
ดังทีพ
ขณะที่พาหุขแห่งพระเมตตาเอือ้ มมาหา
ท่านทัง้ หลายในแสงแห่งทิวาวาร, ขอจง
อย่าท�ำใจท่านแข็งกระด้างเลย.
๖ แท้จริง แล้ว, วัน นี ้, หาก ท่านจะ ฟัง
สุรเสียงของพระองค์, ก็จงอย่าท�ำใจแข็ง
กระด้าง เลย; แล้ว เหตุ ไฉนท่านจึง ยอม
ตายกเล่า?
๗ เพราะดูเถิด, หลังจากท่านได้รบั การ
บ�ำรุงเลีย้ งโดยพระวจนะอันประเสริฐของ
พระผู้เป็ นเจ้าตลอดทัง้ วันแล้ว, ท่านยัง
จะออกผลชั่ว, จนท่านต้องถูก โค่นกและ
โยนเข้าไปในไฟหรือ?
๘ ดูเถิด, ท่านจะปฏิเสธพระวจนะเหล่า
นี ้หรือ? ท่านจะปฏิเสธถ้อยค�ำของศาสดา
พยากรณ์ หรือ; และท่านจะปฏิเสธถ้อยค�ำ
ทัง้ หมดซึง่ พูดไว้เกีย่ วกับพระคริสต์, หลัง
จาก ที่ หลาย ท่านพูด เกี่ยว กับ พระองค์;
และปฏิเสธพระวจนะอัน ประเสริฐ ของ
พระ คริสต์, และ เดชานุ ภาพ ของ พระ
ผู้ เป็ น เจ้า, และ ของ ประทาน แห่ง พระ
วิ ญ ญาณ บริ สุ ท ธิ์ ก, และ ขั ด ขวาง พระ

		จ คมพ. สวนองุน่ ของพระเจ้า.
หนึ่ งเดียว (ความเป็ น).
		ฉ ๒ นี . ๓๐:๑๐.
		ข แอลมา ๕:๓๓–๓๔;
๓ ก ๒ นี . ๒๗:๒; เจคอบ ๕:๗๗;
๓ นี . ๙:๑๔.
๓ นี . ๒๕:๑.
๖ ก อสค. ๑๘:๒๑–๒๓.
๔ ก ๒ ซมอ. ๗:๒๔.
๗ ก แอลมา ๕:๕๑–๕๒;
		ข เจคอบ ๕:๔๗.
๓ นี . ๒๗:๑๑–๑๒.
		ค โมไซยาห์ ๑๓:๒๙.
๘ ก คมพ. ของประทานแห่ง
๕ ก คมพ. สามัคคี (ความ),
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์

เจคอบ ๖:๙–๗:๔
บทที่ ๗
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วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์, และ ล้อ เลียน แผน
แห่ง การ ไถ่ อัน ส�ำคัญ ยิ่ง, ซึ่ง ก�ำหนด ไว้
เพื่อท่านหรือ?
๙ ท่านไม่รหู้ รือว่าหากท่านจะท�ำสิ่งเหล่า
นี ้, พระพลานุ ภาพแห่งการไถ่และการฟื ้ น
คืนชีวติ , อันมีอยู่ ในพระคริสต์, จะน� ำท่าน
มายืนอยู่ด้วยความอับอายและความรูส้ ึก
ผิดกอย่างมหันต์ตอ่ หน้ าบัลลังก์ขพิพากษา
ของพระผู้เป็ นเจ้า?
๑๐ และตามพลัง แห่ง ความยุติธรรมก,
เพราะความยุตธิ รรมจะปฏิเสธไม่ ได้, ท่าน
จะต้องออกไปสู่ทะเลเพลิงขและก�ำมะถัน,
ซึง่ เปลวของมันไม่รดู้ บั , และควันของมัน
พลุง่ ขึน้ ตลอดกาลและตลอดไป, ซึง่ ทะเล
เพลิง และก�ำมะถัน คือ ความทรมานคอัน
้ สุดไม่ง.
หาได้สิน
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, ท่าน
๑๑ โอ้แล้ว, พีน
จงกลับ ใจเถิด, และเข้าไปทางประตู คับ
แคบก, และด�ำเนิ นต่อไปในทางซึ่งแคบ,
จนกว่าท่านจะได้ชีวิตนิ รันดร์.
๑๒ โอ้จงใช้ปัญญาก, ข้าพเจ้าจะพูดอะไร
ได้มากกว่านี ้เล่า?
๑๓ สุดท้าย นี ้ , ข้าพเจ้า กล่าว ค�ำ อ�ำลา
ท่าน, จนกว่าข้าพเจ้าจะพบท่านต่อหน้ า
บัลลังก์ พิพากษาอัน น่ า พอพระทัย ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง บัลลังก์ พิพากษานั ้น
ทิ่ม แทงคนชั่ว ร้ายด้วยความหวาดหวั่นก
และความพรัน
่ พรึงอย่างมหันต์. เอเมน.
๙ ก โมไซยาห์ ๑๕:๒๖.
คมพ. ความผิด.
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.

เชเร็ม ปฏิ เ สธ พระ คริส ต์ , ขั ด แย้ ง กั บ
เจคอบ, เรียกร้องเครือ่ งหมาย, และถูก
ลง ทัณฑ์ โดย พระ ผู้ เป็ น เจ้า— ศาสดา
พยากรณ์ ทัง้ ปวงพูด ถึง พระคริสต์ และ
การชดใช้ของพระองค์—ชาวนี ไฟด�ำเนิ น
ชีวติ ในแต่ละวันเยีย่ งคนเร่รอ่ น, ทีเ่ กิดมา
พร้อมกับความยากล�ำบากและถูกชาวเลมัน เกลียด ชัง. ประมาณ ๕๔๔– ๔๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ หลังจาก
ไม่กี่ปีผ่านไป, มีชายผู้หนึ่ ง, ชื่อเชเร็ม, อยู่
ในบรรดาผู้คนของนี ไฟ.
้ คือ เขา
๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เริ่มสั่งสอนในบรรดาผู้คน, และประกาศ
แก่พวกนั ้นว่าจะไม่มีพระคริสต์. และเขา
สั่งสอนไว้หลายเรื่องซึ่งยกยอผู้คน; และ
การนี ้เขาท�ำไปเพื่อจะล้มล้างหลักค�ำสอน
ของพระคริสต์.
๓ และเขาท�ำงานอย่างขยันหมั่นเพียร
เพื่อเขาจะได้จูงใจผู้คนออกไป, ถึงขนาด
ที่เขาได้จูงใจออกไปมากมาย; และโดยที่
เขารูว้ า่ ข้าพเจ้า, เจคอบ, มีศรัทธาในพระ
คริสต์ ผู้ จะเสด็จ มา, เขาจึง พยายามหา
โอกาสมากเพื่อเขาจะได้มาพบข้าพเจ้า.
๔ และเขาเป็ นคนมีการศึกษา, จนเขา
มี ความรู้ อัน เป็ นเลิศ เกี่ยวกับ ภาษาของ
ผู้คน; ดัง นั ้น, เขาจึง ใช้ การยกยอปอปั้ น

๑๐ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ข ๒ นี . ๒๘:๒๓. คมพ. นรก.
		ค คมพ. อัปมงคล (ความ).
		ง คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.

๑๑ ก ๒ นี . ๙:๔๑.
๑๒ ก มอร. ๙:๒๘.
๑๓ ก แอลมา ๔๐:๑๔.

เจคอบ ๗:๕–๑๓
ได้ มากมาย, และ สามารถ ใช้ พลัง แห่ง
วาทศิลป์ ได้มาก, ตามอ�ำนาจของมาร.
๕ และเขาหวังไว้วา่ จะท�ำให้ขา้ พเจ้าหวัน
่
ก
่
ไหวจากศรัทธา, ทัง้ ทีมกี ารเปิ ดเผย หลาย
ประการและเรื่อ งต่า ง ๆ หลายเรื่อ งซึ่ ง
ข้ า พเจ้ า ได้ เห็ น มาเกี่ย วกั บ สิ่ ง เหล่ า นี ้ ;
เพราะข้าพเจ้าได้เห็นเทพมาแล้วจริง ๆ,
และ พวก ท่ า น ได้ ปฏิ บั ติ แก่ ข้ า พเจ้ า .
และ, ข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระเจ้า
รับ สั่ ง แก่ ข้ า พเจ้ า เป็ นค�ำ พู ด , เป็ นครัง้
คราว, ดัง นั ้ น , จึ ง หา ได้ ท�ำ ให้ ข้ า พเจ้ า
หวั่นไหวไม่ .
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเขามา
หาข้าพเจ้า, และในท�ำนองนี ้ เขาพูด กับ
ข้าพเจ้า, มีความว่า: พีเ่ จคอบ, ข้าพเจ้าหา
โอกาสอย่างยิ่งที่จะได้พูดกับท่าน; เพราะ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ และรูด้ ว้ ยว่าท่านไปไหนต่อ
ไหนมาก, สั่งสอนเรือ่ งที่ท่านเรียกว่าพระ
กิตติคณ
ุ , หรือหลักค�ำสอนของพระคริสต์.
๗ และท่านพาคนพวกนี ้ออกไปมากจน
พวกเขาบิดเบือนทางอันถูกต้องของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, และไม่รกั ษากกฎของโมเสสซึง่
เป็ นทางที่ ถูก ต้อง; และเปลี่ยนกฎของ
โมเสสให้เป็ นการนมัสการสัตภาวะหนึ่ ง
ซึ่ง ท่านกล่าวว่า จะมาในอีก หลายร้อยปี
นั บ จาก นี ้ . และ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า,
เชเร็ม, ประกาศแก่ทา่ นว่านี่ เป็นการลบหลู่
พระเจ้า; เพราะหาได้ มี ใครรู้ เรื่องเช่นนี ้
เลย; เพราะเขาไม่ สามารถบอกเล่าขเรื่อง
๗ ๕ ก ๒ นี . ๑๑:๓; เจคอบ ๒:๑๑.

๗ ก เจคอบ ๔:๕.
		ข แอลมา ๓๐:๑๓.
๘ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บันดาลใจ.
๑๑ ก วว. ๑๙:๑๐; ๑ นี . ๑๐:๕;
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ที่ ยัง ไม่ เกิด. และ ด้วย ลักษณะ เช่น นี ้
เชเร็มกล่าวโต้แย้งข้าพเจ้า.
๘ แต่ดูเถิด, พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าทรง
เทพระวิญญาณกของพระองค์เข้ามาในจิต
วิญญาณข้าพเจ้า, ถึงขนาดที่ข้าพเจ้าหัก
ล้างถ้อยค�ำทัง้ ปวงของเขา.
๙ และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา: ท่านปฏิเสธ
พระ คริสต์ผู้ จะ เสด็จ มา หรือ? และ เขา
กล่าว: หากจะมีพระคริสต์แล้ว, ข้าพเจ้า
จะ ไม่ ปฏิเสธ พระองค์; แต่ ข้าพเจ้า รู้ ว่า
ไม่มีพระคริสต์, ทัง้ ไม่เคยมี, และจะไม่มี
ตลอดไป.
๑๐ และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา: ท่านเชื่อ
พระคัมภีร์ ไหม? และเขากล่าวว่า, เชื่อ.
๑๑ และข้าพเจ้า กล่าวแก่ เขา: ถ้า เช่น
นั ้ น ท่าน ก็ ไม่ เข้าใจ พระ คัมภีร์; เพราะ
พระคัมภีรเ์ ป็ นพยานจริง ๆ ถึงพระคริสต์.
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าไม่มศี าสดา
พยากรณ์ คนใดเขียนไว้, หรือ พยากรณ์ ก
ไว้, นอกจากพวกท่านจะพูด ไว้ เกี่ยวกับ
พระคริสต์องค์นี้.
๑๒ และนี่ ยัง ไม่ หมด—สิ่ง นี ้ ถูก ท�ำให้
ประจั ก ษ์ ต่ อ ข้ า พเจ้ า , เพราะ ข้ า พเจ้ า
ได้ยินและเห็นมาแล้ว; และสิ่งนี ้ถูกท�ำให้
ประจักษ์ ต่อข้าพเจ้าโดยอ�ำนาจของพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์กด้วย; ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า
้ แล้ว
จึง รู้ว่า หากจะไม่มี การชดใช้ เกิด ขึน
ข
มนุ ษยชาติทัง้ ปวงต้องหลงไป .
้ คือเขา
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

เจคอบ ๔:๔;
โมไซยาห์ ๑๓:๓๓–๓๕;
คพ. ๒๐:๒๖.
คมพ. พระเยซูคริสต์.
๑๒ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม

พระองค์—พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ;์
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
		ข ๒ นี . ๒:๒๑.
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กล่าวแก่ข้าพเจ้า: จงแสดงเครื่องหมายก
ให้ข้าพเจ้าโดยอ�ำนาจนี ้ของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์, ซึ่งในอ�ำนาจนี ้ท่านรู้มากนั ก.
๑๔ และข้าพเจ้า กล่าวแก่ เขา: ข้าพเจ้า
เป็ นใครเล่าที่จะทดลองพระผู้เป็ นเจ้าให้
ทรงแสดงเครื่องหมายแก่ ท่านในเรื่องที่
ท่านรูอ้ ยูว่ า่ จริงก? ท่านยังจะปฏิเสธ, เพราะ
ท่านเป็ นของมารข. กระนั ้นก็ตาม, ก็มิ ใช่
ความประสงค์ของข้าพเจ้า; แต่หากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์ทา่ น, ก็ขอให้สิ่ง
นั ้น เป็ นเครื่องหมายแก่ ท่านว่า พระองค์
ทรงมี เดชานุ ภาพ, ทัง้ ในสวรรค์ และใน
แผ่นดินโลก; และ, ว่าพระคริสต์จะเสด็จ
มาด้วย. และ, ข้า แต่ พระเจ้า, ให้ เป็ นไป
ตามพระประสงค์ของพระองค์, และมิ ใช่
ของข้าพระองค์.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ข้าพเจ้า, เจคอบ, ได้ พูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
แล้ว, เดชานุ ภาพของพระเจ้า มาสู่ เขา,
้ ดิน. และ
ถึง ขนาด ที่ เขา ล้ม ลง กับ พืน
้
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึนคือเขาได้รับการ
บ�ำรุงเลีย้ งต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายวัน.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขา กล่าว แก่ ผู้คน: จง มา รวม กัน ในวัน
พรุ่ง, เพราะข้าพเจ้าจะตายแล้ว; ดังนั ้น,
ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ พูด กับ ผู้คน ก่อน
ข้าพเจ้าจะตาย.
้ คือใน
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วันพรุ่ง ฝูง ชนมารวมกัน; และเขากล่าว
แก่คนเหล่านั ้นอย่างแจ้งชัดและปฏิเสธ
๑๓ ก มธ. ๑๖:๑–๔;
แอลมา ๓๐:๔๓–๖๐.
คมพ. เครือ่ งหมาย.
๑๔ ก แอลมา ๓๐:๔๑–๔๒.
		ข แอลมา ๓๐:๕๓.

เจคอบ ๗:๑๔–๒๒
เรื่องที่ เขาได้ สอนคนเหล่า นั ้น ไว้, และ
แสดงศรัทธาต่อ พระคริสต์, และอ�ำนาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ,์ และการปฏิบตั ิ
ของเหล่าเทพ.
๑๘ และเขากล่าวแก่คนเหล่านั ้นอย่าง
แจ้งชัด, ว่าเขาถูกหลอกก โดยอ�ำนาจของ
มารข. และเขาพูดถึงนรก, และถึงนิ รน
ั ดร,
และถึงโทษนิ รันดร์.
๑๙ และ เขา กล่ า ว : ข้ า พเจ้ า เกรง ว่า
ข้ า พเจ้ า ท� ำ บาป ที่ อภั ย มิ ได้ กเสี ย แล้ ว ,
เพราะข้าพเจ้า กล่าวเท็จ ต่อ พระผู้ เป็ น
เจ้า; เพราะ ข้าพเจ้า ปฏิเสธ พระ คริสต์,
และกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อพระคัมภีร;์ และ
พระคัมภีร์เป็ นพยานจริง ๆ ถึงพระองค์.
และ เพราะ ข้าพเจ้า กล่าว เท็จ ต่อ พระ ผู้
เป็ นเจ้า ดังนี ้ ข้าพเจ้า จึง เกรงอย่างยิ่ง ว่า
กรณี ของข้าพเจ้าจะน่ าสะพรึงกลัวข; แต่
ข้าพเจ้าก็สารภาพต่อพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
เขาได้ กล่าวถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว เขากล่าว
้ ใจก.
อะไรอีกไม่ ได้, และเขาสิน
๒๑ และเมื่อฝูงชนเห็นประจักษ์ ว่าเขา
้ ใจ,
พูดเรือ่ งเหล่านี ้ขณะที่เขาก�ำลังจะสิน
พวกเขาก็ แปลกใจอย่างยิ่ง; ถึง ขนาดที่
เดชานุ ภาพ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ลง มา สู่
พวกเขา, และพวกเขาหมดก�ำลังกจนล้ม
้ ดิน.
ลงกับพืน
๒๒ บัดนี ้, สิ่งนี ้เป็ นที่พอใจแก่ข้าพเจ้า,
เจคอบ, เพราะข้าพเจ้าได้ทลู ขอไว้จากพระ
บิดาของข้าพเจ้าผู้ประทับอยู่บนสวรรค์;

๑๘ ก แอลมา ๓๐:๕๓.
คมพ. หลอกลวง (การ),
หลอกลวง (ค�ำ).
		ข คมพ. มาร.
๑๙ ก คมพ. บาปทีอ่ ภัยมิ ได้.

		ข โมไซยาห์ ๑๕:๒๖.
๒๐ ก ยรม. ๒๘:๑๕–๑๗.
๒๑ ก แอลมา ๑๙:๖.

เจคอบ ๗:๒๓–๒๗
เพราะพระองค์ ทรงได้ยิน เสียงร้องของ
ข้าพเจ้า และ ทรง ตอบ ค�ำ สวด อ้อนวอน
ข้าพเจ้า.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือสันติ
และความรักของพระผูเ้ ป็ นเจ้ากลับคืนมา
ในบรรดาผู้คนอีก; และพวกเขาค้นคว้า
พระคัมภีร์ก, และไม่ สดับ ฟังค�ำ ของคน
ชั่วร้ายผู้นี้อีกต่อไป.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
่
วิธี การหลายอย่างคิดค้นขึนเพือ ปฏิรูปก
และ น� ำ ชาวเล มั น ให้ หวน คื น สู่ ความ
รู้ อั น เป็ น ความ จริ ง ; แต่ ทั ้ง หมด ไร้
ประโยชน์ ข, เพราะพวกเขาเบิก บานใน
การท�ำสงครามคและการนองเลือดง, และ
พวกเขามี ความเกลียดจต่อ เรา, พี่ น้อง
ของ พวก เขา ตลอด กาล. และ พวก เขา
พยายามท�ำลายเราอย่างไม่ หยุด ยัง้ ด้วย
พลังแห่งอาวุธของพวกเขา.
๒๕ ดังนั ้น, ผูค้ นของนี ไฟได้เสริมก�ำลัง
ต่อ ต้านพวกนั ้น ด้วยอาวุธ ของตน, และ
ด้วยสุดความสามารถของตน, โดยวางใจ
ในพระผู้เป็ นเจ้าและศิลากแห่งความรอด
ของตน; ดังนั ้น, พวกเขาจึงเป็ น, ผู้ชนะ
ศัตรูของพวกเขาจวบจนบัดนี ้.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, เจ คอบ, เริ่ม ชรา; และ บันทึก
๒๓ ก แอลมา ๑๗:๒.
๒๔ ก อีนัส ๑:๒๐.
		ข อีนัส ๑:๑๔.
		ค โมไซยาห์ ๑๐:๑๑–๑๘.
		ง เจรอม ๑:๖;
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ของคนพวกนี ้ดว้ ยเหตุทบี่ น
ั ทึกไว้บนแผ่น
ก
่ ของนี ไฟ, ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจึงจบ
จารึกอืน
บันทึก นี ้, โดยประกาศว่า ข้าพเจ้า เขียน
ตามความรูท
้ ด่ี ท
ี ส่ี ุดของข้าพเจ้า, ด้วยการ
กล่าวว่าเวลาล่วงไปพร้อมกับเรา, และเฉก
เช่นชีวติ ขเราที่ล่วงไปดุจดังฝัน, เราโดยที่
เป็ นคนเปล่า เปลี่ยวและเคร่งขรึม, คน
ระหกระเหิน, ถูกขับออกจากเยรูซาเล็ม,
เกิดมาพร้อมกับความยากล�ำบาก, ในแดน
ทุรกันดาร, และถูกพี่น้องของเราเกลียด
ชัง, ซึ่ง เป็ นเหตุ ของสงครามและความ
ขัด แย้ง; ดัง นั ้น, เราโศกเศร้า ตลอดวัน
เวลาของเรา.
๒๗ และ ข้าพเจ้า, เจ คอบ, เห็น ว่า ใน
ไม่ ช้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ลง ไป สู่ หลุม ศพ
ของ ข้าพเจ้า; ดัง นั ้ น, ข้าพเจ้า จึง กล่าว
แก่ อี นัสกบุตรข้าพเจ้า: จงรับ แผ่น จารึก
เหล่า นี ้ . และ ข้าพเจ้า บอก เขา ถึง เรื่อง
ต่าง ๆ ที่นี ไฟพี่ชายข้าพเจ้าสั่งข ไว้, และ
เขาสัญญาจะเชื่อฟังค�ำสั่ง. และข้าพเจ้า
ยุติ การเขียนของข้าพเจ้า บนแผ่น จารึก
เหล่านี ้, ซึ่งการเขียนมีอยู่เล็กน้ อย; และ
ข้าพเจ้าขอกล่าวค�ำอ�ำลาผู้อ่าน, โดยหวัง
ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเป็ นอันมากจะอ่าน
ถ้อยค�ำข้าพเจ้า. พี่น้องทัง้ หลาย, ข้าพเจ้า
ขออ�ำลา.

แอลมา ๒๖:๒๓–๒๕.
		จ ๒ นี . ๕:๑–๓;
โมไซยาห์ ๒๘:๒.
๒๕ ก คมพ. ศิลา.
๒๖ ก ๑ นี . ๑๙:๑–๖;

เจรอม ๑:๑๔–๑๕.
คมพ. แผ่นจารึก.
		ข ยากอบ ๔:๑๔.
๒๗ ก อีนัส ๑:๑.
		ข เจคอบ ๑:๑–๔.

หนั งสือของอีนัส
อี นั ส สวด อ้อนวอน อย่าง สุ ด ก�ำลัง และ
ได้ รับ การ ปลด บาป ของ ท่าน— สุรเสียง
ของ พระเจ้า เข้า มา ใน จิตใจ ท่าน, โดย
ให้ สัญญาถึง ความรอดของชาวเลมัน ใน
อนาคตกาล—ชาวนี ไฟพยายามน� ำชาวเล่ ชมยินดี พระ
มัน กลับ คืน มา—อี นัส ชืน
ผู้ ไถ่ ของ ท่าน. ประมาณ ๔๒๐ ปี ก่อน
คริสตกาล.

ดู

เถิ ด , เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น
คื อ ข้ า พเจ้ า , อี นั ส ก, โดยที่ รู้ จั ก
บิดาข้าพเจ้า ว่า ท่านเป็ นคนเที่ยง
ข
ธรรม —เพราะท่านสอนคข้าพเจ้า เกี่ยว
กับภาษาของท่าน, และตามการเลีย้ งดูง
และการตักเตือนของพระเจ้าด้วย—และ
ขอพระนามพระผู้ เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงเจริญด้วยพระสิรเิ พราะการนี ้เถิด—
๒ และข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงการต่อสู้ก
ซึ่ง ข้าพเจ้า ผจญมาต่อ พระพักตร์ พระผู้
เป็ นเจ้า, ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รบั การปลด
บาปขของข้าพเจ้า.
๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าไปล่าสัตว์ ในป่ า; และ
ค�ำพูดซึ่งข้าพเจ้าได้ยินจากบิดาข้าพเจ้า
บ่อย ๆ เกี่ยวกับ ชีวิต นิ รัน ดร์, และปี ติก
ของวิสุทธิชน, ฝังขลึกอยู่ ในใจข้าพเจ้า.
๔ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหยก; และ
[อีนัส]
๑ ๑ ก คมพ. อีนัส, บุตรของเจคอบ.
		ข ๒ นี . ๒:๒–๔.
		ค ๑ นี . ๑:๑–๒.
		ง อฟ. ๖:๔.
๒ ก ปฐก. ๓๒:๒๔–๓๒;
แอลมา ๘:๑๐.
คมพ. กลับใจ (การ).

ข้าพเจ้า คุกเข่าขลงต่อ พระพักตร์ พระผู้
รังสรรค์ ของ ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า ร้อง
ทูล พระองค์ ใน ค�ำ สวด อ้อนวอนคอย่าง
สุดก�ำลังและการวิงวอนเพื่อจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า เอง; และ ตลอด ทัง้ วัน ข้าพเจ้า
ร้องทูล พระองค์; แท้จริง แล้ว, และเมื่อ
ถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้เปล่งเสียง
้ ไปสูงจนถึงสวรรค์.
ข้าพเจ้าขึน
๕ และสุรเสียงกมาถึง ข้าพเจ้า, มี ความ
ว่า: อี นัส, บาปของเจ้า ได้ รับ การให้ อภัย
แล้ว, และเจ้าจะได้รับพร.
๖ และข้าพเจ้า, อี นัส, รู้ ว่า พระผู้ เป็ น
เจ้าตรัสเท็จไม่ ได้; ดังนั ้น, ความผิดของ
ข้าพเจ้าจึงถูกลบล้างไป.
๗ และข้าพเจ้า ทูล: ข้า แต่ พระเจ้า, นี่
เป็ นไปได้อย่างไรหรือ?
๘ และพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้า: เพราะ
ศรัทธากของเจ้าในพระคริสต์, ผู้ซ่งึ เจ้าไม่
เคยได้ ฟังหรือ เห็น มาก่อน. และหลายปี
่ ระองค์จะทรงแสดงองค์
จะผ่านไปก่อนทีพ
ให้ประจักษ์ ในเนื ้อหนั ง; ดังนั ้น, จงไปเถิด,
ศรัทธาของเจ้าท�ำให้เจ้าสมบูรณ์ ขแล้ว.
๙ บัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระด�ำรัสนี ้ขา้ พเจ้าเริม่ รูส้ ึก
ก
่ ้ องของข้าพเจ้า
ปรารถนา ให้ชาวนี ไฟ, พีน
มีความผาสุก; ดังนั ้น, ข้าพเจ้าทุ่มเทขทัง้

		ข คมพ. ปลดบาป (การ).
๕ ก คมพ. เปิ ดเผย (การ).
๓ ก คมพ. ปี ต.ิ
๘ ก อีเธอร์ ๓:๑๒–๑๓.
		ข ๑ นี . ๑๐:๑๗–๑๙;
คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
แอลมา ๓๖:๑๗–๒๑.
		ข มธ. ๙:๒๒.
๔ ก ๒ นี . ๙:๕๑; ๓ นี . ๑๒:๖.
๙ ก ๑ นี . ๘:๑๒;
		ข คมพ. คารวะ (ความ).
แอลมา ๓๖:๒๔.
		ค คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ข ๒ นี . ๓๓:๓; คม. ๑:๘;
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
แอลมา ๓๔:๒๖–๒๗.

อีนัส ๑:๑๐–๑๖
จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า แด่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า
เพื่อพวกเขา.
๑๐ และขณะทีข่ า้ พเจ้าก�ำลังกระวนกระวาย
ทาง วิญญาณ อยู่ ดังนี ้ , ดูเถิด, สุ รเสี ยง
ของพระเจ้า เข้า มาในจิตใจกข้าพเจ้า อีก,
มีความว่า: เราจะเยือนพี่น้องของเจ้าตาม
ความขยันหมั่นเพียรของพวกเขาในการ
รักษาบัญญัตขิ องเรา. เราให้ขแผ่นดินนี ้แก่
พวกเขา, และมันเป็ นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์;
และเราไม่ สาปแช่งคมัน นอกจากเพราะ
เหตุ แห่ง ความ ชั่ว ช้า สามานย์; ดัง นั ้ น,
เราจะเยือนพี่น้องของเจ้าตามที่เรากล่าว
ไว้; และเราจะลงโทษการล่วงละเมิดของ
พวกเขาด้วยโทมนั ส บนศีรษะของพวก
เขาเอง.
๑๑ และหลัง จากข้าพเจ้า, อี นัส, ได้ยิน
พระด�ำรัส นี ้ แล้ว, ศรัทธาข้าพเจ้า เริ่ม ไม่
สั่น คลอนในพระเจ้า; และข้าพเจ้า สวด
่ ้ อง
อ้อนวอนต่อพระองค์เพือ่ ชาวเลมันพีน
ของข้าพเจ้าด้วยความกระวนกระวายอยู่
นานหลายครัง้ .
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากข้าพเจ้าได้สวดอ้อนวอนกและท�ำงาน
ด้วย ความ ขยัน หมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ แล้ว, พระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า:
เราจะให้เจ้าตามความปรารถนาขของเจ้า,
เพราะศรัทธาของเจ้า.
๑๓ และบัดนี ้ดเู ถิด, นี่ คอื ความปรารถนา
๑๐ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บันดาลใจ; ความคิด,
ความนึ กคิด, จิตใจ.
		ข ๑ นี . ๒:๒๐.
		ค อีเธอร์ ๒:๗–๑๒.
๑๒ ก มอร. ๕:๒๑; ๙:๓๖.
		ข สดด. ๓๗:๔;
๑ นี . ๗:๑๒; ฮีล. ๑๐:๕.
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ทีข่ า้ พเจ้าปรารถนาจากพระองค์—คือหาก
เป็ นไปว่า, ชาวนี ไฟ, ผูค้ นของข้าพเจ้า, จะ
ตกไปในการล่วงละเมิด, และถูกท�ำลายก
โดย วิธี ใด ก็ตาม, และ ชาวเล มัน ไม่ ถูก
ท�ำลายแล้ว, พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง
ปกปักรักษาขบันทึก ของชาวนี ไฟ, ผู้คน
ของข้าพเจ้า; แม้หากมันเป็ นไปโดยพลัง
แห่งพระพาหุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์,
เพื่อจะได้น�ำบันทึกออกมาค ให้ชาวเลมัน
วันใดวันหนึ่ งในอนาคต, เพื่อ, อาจจะน� ำ
พวกเขามาสู่ความรอดง—
๑๔ เพราะปัจจุบน
ั นี ้ความกระวนกระวาย
ของเราไร้ ประโยชน์ ก ในการน� ำ พวกเขา
กลับมาสู่ศรัทธาอันแท้จริง. และพวกเขา
สาบานไว้ ด้วย ความ เคียดแค้น ว่า, หาก
เป็ นไป ได้, พวก เขา จะ ท�ำลายขเรา และ
บันทึกของเรา, และประเพณี ทงั ้ หมดของ
บรรพบุรุษเราด้วย.
๑๕ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า โดยที่ รู้ ว่า พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงสามารถปกปักรักษาก
บันทึก ของเราได้, ข้าพเจ้า จึง ร้องทูล ต่อ
พระองค์ ตลอดเวลา, เพราะพระองค์ ได้
ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: สิ่ง ใดก็ตามที่ เจ้า จะขอ
ด้วยศรัทธา, โดยเชื่อ ว่า เจ้า จะได้ รับ ใน
พระนามของพระคริสต์แล้ว, เจ้าจะได้รบั .
๑๖ และข้าพเจ้ามีศรัทธา, และข้าพเจ้า
ร้องทูลพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพือ่ พระองค์จะทรง
ปกปักรักษากบันทึกข ไว้; และพระองค์ทรง

๑๓ ก มอร. ๖:๑, ๖.
		ข คม. ๑:๖–๑๑;
แอลมา ๓๗:๒.
		ค แอลมา ๓๗:๑๙;
อีเธอร์ ๑๒:๒๒;
คพ. ๓:๑๘.
		ง แอลมา ๙:๑๗.
๑๔ ก เจคอบ ๗:๒๔.

		ข มอร. ๖:๖.
๑๕ ก คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
่ี งึ ปกปักรักษา.
คัมภีรท์ พ
๑๖ ก ๓ นี . ๕:๑๓–๑๕;
คพ. ๓:๑๙–๒๐;
๑๐:๔๖–๕๐.
		ข คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
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ท�ำพันธสัญญากับข้าพเจ้าว่าพระองค์จะ
ทรงน� ำ มัน ออกมาค ให้ ชาวเลมันในเวลา
อันเหมาะสมของพระองค์.
๑๗ และข้าพเจ้า, อีนัส, รู้ว่ามันจะเป็ น
ไปตามพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงท�ำไว้;
ดังนั ้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าจึงสงบ.
๑๘ และ พระเจ้ า ตรั ส แก่ ข้ า พเจ้ า :
บรรพบุรุษ ของเจ้า ขอร้องเรื่องนี ้ กับ เรา
แล้ว ด้วย; และมันจะบังเกิด กับ พวกเขา
ตามศรัทธาของพวกเขา; เพราะศรัทธา
ของพวกเขาเหมือนกับของเจ้า.
๑๙ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, อีนัส, ออกไปทั่วในบรรดาผู้คน
ของนี ไฟ, พยากรณ์ ถึง เรื่องที่ จะมาถึง,
และเป็ นพยานถึง เรื่องที่ ข้าพเจ้า ได้ยิน
และได้เห็นมา.
๒๐ และข้าพเจ้าเป็ นพยานว่าผูค้ นของนี ไฟได้มมุ านะทีจ่ ะน� ำชาวเลมันกลับคืนมา
สู่ ศรัทธาอันแท้จริงในพระผู้เป็ นเจ้า. แต่
งานกของเราไร้ประโยชน์ ; ความเกลียดชัง
ของพวกเขาฝังแน่ น, และพวกเขาถูกน� ำ
ไปโดยธรรมชาติอน
ั ชัว่ ร้ายของพวกเขาจน
กลายเป็ นคนป่ าเถือ่ น, และดุรา้ ย, และเป็ น
ผูค้ นกระหายเลือดข, เต็มไปด้วยการถือรูป
ิ
เคารพคและความสกปรก; บริ โภคสัตว์กน
้
เนื อ; พ�ำนั กอยู่ ในกระโจม, และระหกระเหิน ไป ในแดนทุรกันดารพร้อมด้วยผืน
หนั งสัน้ ๆ คาดอยูร่ อบเอวพวกเขาและโกน
ศีรษะ; พวกเขาเชี่ยวชาญการใช้ คน
ั ธนู ง,
และกระบี่, และขวาน. และพวกเขาเป็ น
๑๖ค ๒ นี . ๒๗:๖.
๒๐ ก โมโร. ๙:๖.
		ข เจรอม ๑:๖.
		ค โมไซยาห์ ๙:๑๒.
คมพ. นั บถือรูปเคารพ

อีนัส ๑:๑๗–๒๕
อันมากไม่กินอะไรนอกจากเนื ้อดิบ; และ
พวกเขาหมายมัน
่ จะท�ำลายเราตลอดเวลา.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
ของนี ไฟท�ำ ไร่ ไถนา, และปลูกกธัญพืช,
และผลไม้ นานาชนิ ด, และเลีย้ งฝูง สัตว์
ใหญ่หลายฝูง, และฝูงปศุสัตว์นานาชนิ ด
ทุกอย่าง, และแพะ, และแพะป่ า, และม้า
เป็ นอันมากด้วย.
๒๒ และ มี ศาสดา พยากรณ์ กมากมาย
หลายคนในบรรดาเรา. และผู้คนเป็ นคน
้ ข, เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ยาก.
ดือ้ รัน
๒๓ และไม่มีเรื่องอื่นใดนอกจากความ
รุนแรงกยิง่ , การสั่งสอนขและการพยากรณ์
ถึงสงคราม, และความขัดแย้ง, และการ
ท�ำลาย, และการเตือนคพวกเขาตลอดเวลา
ถึงความตาย, และระยะเวลาของนิ รน
ั ดร,
และ การ พิพากษา และ เดชานุ ภาพ ของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และเรือ่ งทัง้ หมดนี ้—โดย
กระตุ้นพวกเขาตลอดเวลางเพื่อ ให้ พวก
เขาอยู่ ในความเกรงกลัวพระเจ้า. ข้าพเจ้า
กล่าว ว่า ไม่มี อะไร เลย นอกจาก สิ่ง เหล่า
นี ้, และความกระจ่างชัดเจนของค�ำพูด,
ที่ จะป้ องกัน ไม่ ให้ พวกเขาลงไปสู่ ความ
พินาศอย่างรวดเร็ว. และตามนี ้ ข้าพเจ้า
เขียนเกี่ยวกับพวกเขา.
๒๔ และข้าพเจ้า เห็น สงครามระหว่าง
ชาว นี ไฟ กับ ชาวเล มัน ในวัน เวลา ของ
ข้าพเจ้า.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า เริ่ม ชรา, และเวลาหนึ่ ง ร้อยเจ็ด

(การ).
		ง โมไซยาห์ ๑๐:๘.
๒๑ ก โมไซยาห์ ๙:๙.
๒๒ ก คม. ๑:๑๖–๑๘.
		ข เจรอม ๑:๓.

๒๓ ก ๑ นี . ๑๖:๒; ๒ นี . ๓๓:๕.
		ข คมพ. สั่งสอน.
		ค ฮีล. ๑๒:๓.
		ง เจรอม ๑:๑๒;
แอลมา ๓๑:๕.

อีนัส ๑:๒๖–เจรอม ๑:๓
สิบเก้าปี ผ่านไปตัง้ แต่เวลาที่ลี ไฮ บิดาเรา
ออกจากกเยรูซาเล็ม.
๒๖ และข้าพเจ้าเห็นว่าในไม่ชา้ จะต้องลง
ไปสู่หลุมศพ, โดยทีเ่ ดชานุ ภาพของพระผู้
เป็ นเจ้ากระท�ำให้ขา้ พเจ้าต้องสั่งสอนและ
พยากรณ์ แก่คนพวกนี ้, และประกาศพระ
วจนะตามความจริงที่มีอยู่ ในพระคริสต์.
และข้าพเจ้าประกาศตลอดมาในวันเวลา
ของข้าพเจ้า, และชื่นชมยินดี สิ่ง นี ้ เหนื อ
สิ่งอันเป็ นของโลก.
๒๗ และในไม่ ช้า ข้าพเจ้า จะไปสู่ สถาน
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พักผ่อนกของข้าพเจ้า, ซึ่งอยู่กับพระผู้ ไถ่
ของข้าพเจ้า; เพราะข้าพเจ้ารูว้ า่ ในพระองค์
่ ชม
ข้าพเจ้าจะพักผ่อนได้. และข้าพเจ้าชืน
ข
่
ยินดี ในวันทีความเป็ นมรรตัย ของข้าพเจ้า
จะสวมความเป็ นอมตะค, และจะยืนอยูต่ อ่
พระพักตร์พระองค์; เมื่อนั ้นข้าพเจ้าจะ
เห็นพระพักตร์พระองค์ด้วยความสุขใจ,
และพระองค์จะตรัสแก่ขา้ พเจ้า: จงมาหา
เราเถิด, เจ้าผู้ ได้รับพร, มีท่ีเตรียมไว้ ให้
เจ้า อยู่ ในปราสาทงของพระบิดาแห่ง เรา.
เอเมน.

หนั งสือของเจรอม
ชาวนี ไฟรักษากฎของโมเสส, ตัง้ ตารอ
การเสด็จมาของพระคริสต์, และรุ่งเรือง
อยู่ ในแผ่นดิน—ศาสดาพยากรณ์ มากมาย
ท� ำ งาน เพื่อ รัก ษา ผู้ ค น ไว้ ในทาง แห่ ง
ความจริง. ประมาณ ๓๙๙–๓๖๑ ปี ก่อน
คริสตกาล.

บั

ดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, เจรอม, เขียน
ถ้อยค�ำ ไว้ เล็ก น้ อยตามค�ำ สั่ง ของ
อีนัส, บิดาข้าพเจ้า, เพื่อจะได้รกั ษาล�ำดับ
การสืบเชือ้ สายกของเรา.
๒ และเนื่ องจากแผ่นจารึกเหล่านี ้กเล็กข,
และ เนื่ องจาก สิ่ง เหล่า นี ้ เขียนค ไว้ ด้วย
เจตนาจะให้เป็ นประโยชน์ ของชาวเลมันง

พี่น้องของเรา, ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจึงจ�ำเป็ น
ต้องเขียนไว้ เล็ก น้ อย; แต่ ข้าพเจ้า จะไม่
เขียนเรือ่ งการพยากรณ์ ของข้าพเจ้า, หรือ
การเปิ ดเผยของข้าพเจ้า. เพราะข้าพเจ้า
จะ เขียน อะไร ได้ มากกว่า ที่ บรรพบุรุษ
ข้าพเจ้า เขียนไว้ เล่า? เพราะ พวก ท่าน
มิ ได้เปิ ดเผยแผนแห่งความรอดไว้หรือ?
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า, ถูก แล้ว; และ
ข้าพเจ้าพอใจแล้ว.
๓ ดูเถิด, มี หลายเรื่องที่ สมควรกระท�ำ
ในบรรดา คนพวก นี ้ , เพราะ ความ แข็ง
กระด้าง ของ ใจ พวก เขา, และ อาการ หู
หนวกของพวกเขา, และความมืด บอด
ของ จิตใจ พวก เขา, และ ความ ดือ้ รัน
้ ก

๒๕ ก ๑ นี . ๒:๒–๔.
อีเธอร์ ๑๒:๓๒–๓๔;
๒๗ ก คมพ. พักผ่อน, สถานพัก
คพ. ๗๒:๔; ๙๘:๑๘.
ผ่อน.
[เจรอม]
		ข คมพ. มรรตัย (ความเป็ น). ๑ ๑ ก ๑ นี . ๓:๑๒; ๕:๑๔.
		ค คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
๒ ก เจคอบ ๓:๑๔;
ออมไน ๑:๑.
		ง ยอห์น ๑๔:๒–๓;

		ข ๑ นี . ๖:๑–๖.
		ค คมพ. พระคัมภีร—
์ คุณค่า
ของพระคัมภีร.์
		ง ๒ นี . ๒๗:๖;
มอร. ๕:๑๒.
๓ ก อีนัส ๑:๒๒–๒๓.
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ของ พวก เขา; กระนั ้ น ก็ ต าม, พระ ผู้
เป็ นเจ้า ยัง ทรงเมตตาพวกเขายิ่ง, และ
จนถึงบัดนี ้ ยังไม่ทรงกวาดขพวกเขาออก
จากผืนแผ่นดิน.
๔ และมีคนเป็ นอันมากในบรรดาเราซึง่
ได้ รับ การเปิ ดเผยกมาหลายครัง้ , เพราะ
พวกเขาไม่เป็ นคนดือ้ รัน้ ไปเสียหมด. และ
มากเท่าที่ ไม่ดือ้ รัน
้ และมีศรัทธา, ย่อมมี
ข
การใกล้ชดิ กับพระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ,์ ซึง่
ทรงแสดงให้ประจักษ์ แก่ลกู หลานมนุ ษย์,
ตามศรัทธาของพวกเขา.
๕ และบัดนี ้, ดูเถิด, สองร้อยปี ผ่านไป,
และผูค้ นของนี ไฟเข้มแข็งขึน้ ในแผ่นดิน.
พวกเขายึดถือ ที่ จะรักษากกฎของโมเสส
และวันสะบาโตข ให้เป็ นวันศักดิ์สิทธิ์แด่
พระเจ้า. และพวกเขาหาดูแคลนค ไม่; ทัง้
พวกเขาหาได้ลบหลู่งพระเจ้าไม่. และกฎ
ของแผ่นดินเข้มงวดอย่างยิ่ง.
๖ และพวกเขากระจัดกระจายในหลาย
พืน้ ทีข่ องผืนแผ่นดิน, และพวกชาวเลมัน
ด้วย. และพวกเขามีจ�ำนวนมากกว่าพวก
ของชาวนี ไฟยิง่ นั ก; และพวกเขาชอบการ
เข่นฆ่ากและดื่มเลือดสัตว์.
้ คือพวก
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขามารบกับ, เรา, ชาวนี ไฟหลายครัง้ . แต่
กษั ตริยก์ ของเราและผูน
้ � ำของเราเป็ นบุรษ
ุ
ผู้ เข้ม แข็ง ในความเชื่อ เกี่ยวกับ พระเจ้า;
และ พวก ท่าน สอน ผู้คน เรื่อง ทาง ของ
พระเจ้า; ดัง นั ้น, เราจึง ต้านทานชาวเล-

เจรอม ๑:๔–๑๐
มัน ไว้ ได้ และกวาดพวกเขาออกไปจาก
ผืนแผ่นดินของเราข, และเริม่ เสริมก�ำลัง
ป้ องกัน เมืองของเรา, หรือ ที่ ใดก็ตามที่
เป็ นมรดกของเรา.
๘ และ เรา ขยาย เผ่า พันธุ์ มากมาย ยิ่ง,
และ แผ่ ออก ไป บน ผืน แผ่นดิน, และ
ร�่ำรวย ยิ่ง ด้วย ทอง, และ ด้วย เงิน, และ
ด้วยของมี ค่า, และด้วยฝี มือ ประณี ต ใน
งานไม้, ด้วยอาคาร, และด้วยเครื่องจักร,
และ ด้วย เหล็ก และ ทองแดง, และ ทอง
เหลืองและเหล็กกล้า ด้วย, ท�ำ เครื่องมือ
ทุก ประเภทของทุก ชนิ ด ไว้ ท�ำ ไร่ ไถนา,
และอาวุธกสงคราม—แท้จริงแล้ว, ลูกธนู
แหลมคม, และแล่งธนู , และลูกดอก, และ
แหลนหลาว, และการเตรียมพร้อมสรรพ
เพื่อการสู้รบ.
๙ และโดยที่เราพร้อมจะเผชิญกับชาว
เลมันดังนี ้, พวกเขาจึงหาได้ตา้ นเราส�ำเร็จ
ไม่. แต่ พระวจนะของพระเจ้า พิสูจน์ ว่า
เป็ นความจริง แล้ว, ซึ่ง พระองค์ รับสั่ง ไว้
กับ บรรพบุรุษ ของเรา, มี ความว่า: ตราบ
่ วกเจ้าจะรักษาบัญญัตขิ องเราพวก
เท่าทีพ
เจ้าจะรุ่งเรืองในแผ่นดิน.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ศาสดาพยากรณ์ ของพระเจ้าขู่ผู้คนของ
นี ไฟ, ตามพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า,
ว่าหากพวกเขาไม่รักษาพระบัญญัติ, แต่
ตกอยู่ ในการล่วงละเมิดแล้ว, พวกเขาจะ
ถูกท�ำลายก ไปจากผืนแผ่นดิน.

๓ข อีเธอร์ ๒:๘–๑๐.
๕ ก ๒ นี . ๒๕:๒๔;
๔ ก แอลมา ๒๖:๒๒;
แอลมา ๓๔:๑๓–๑๔.
ฮีล. ๑๑:๒๓;
		ข อพย. ๓๕:๒.
คพ. ๑๐๗:๑๘–๑๙.
คมพ. วันสะบาโต.
คมพ. เปิ ดเผย (การ).
		ค คมพ. ดูแคลน (การ).
		ข คมพ. พระวิญญาณบริสทุ ธิ.์ 		ง คมพ. ลบหลู่ (การ).

๖ ก เจคอบ ๗:๒๔; อีนัส ๑:๒๐.
๗ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑, ๑๕.
		ข คม. ๑:๑๔.
๘ ก โมไซยาห์ ๑๐:๘.
๑๐ ก ๑ นี . ๑๒:๑๙–๒๐;
ออมไน ๑:๕.

เจรอม ๑:๑๑–ออมไน ๑:๒
๑๑ ดั ง นั ้ น , ศาสดา พยากรณ์ , และ
ปุ โรหิต, และ ผู้ สอน, ท�ำงาน อย่าง ขยัน
หมัน
้ ผูค้ นด้วยความอด
่ เพียร, โดยกระตุน
กลัน
้ ให้ขยันหมั่นเพียร; โดยสอนกฎของ
โมเสสก, และเจตนาที่ประทานกฎมาให้;
โดยชักชวนให้พวกเขาตัง้ ตารอขพระเมส
สิ ยาห์, และเชื่อในพระองค์ท่ีจะเสด็จมา
ราวกับ พระองค์ เสด็จ มาแล้วค. และตาม
วิธีนี้พวกเขาสอนคนเหล่านั ้น.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโดย
การกระท�ำดังกล่าวพวกเขาท�ำให้คนเหล่า
นั ้นพ้นจากการถูกท�ำลายกบนผืนแผ่นดิน;
เพราะพวกเขาทิ่ม แทงข ใจคนเหล่า นั ้น
ด้วยพระวจนะ, กระตุ้นพวกเขาอยู่ตลอด
เวลาให้มาสู่การกลับใจ.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
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แห่งสงคราม, และการโต้แย้ง, และความ
แตกแยก, ต่อเนื่ องเป็ นส่วนมากของช่วง
เวลานั ้น.
๑๔ และข้าพเจ้า, เจรอม, จะไม่เขียนอีก,
เพราะแผ่น จารึก นั ้น เล็ก. แต่ ดูเถิด, พี่
น้ องข้าพเจ้า, ท่านจะไปค้นคว้าแผ่นจารึก
่ กของนี ไฟได้; เพราะดูเถิด, บันทึกเกีย่ ว
อืน
กับสงครามของเราจารึกอยู่บนนั ้น, ตาม
การเขียนของกษั ตริย์ทัง้ หลาย, หรือตาม
ที่พวกเขาเหล่านั ้นให้มีเขียนไว้.
๑๕ และข้าพเจ้ามอบแผ่นจารึกเหล่านี ้
ให้อยู่ ในมือของออมไนบุตรข้าพเจ้า, เพื่อ
มันจะได้ รับ การบันทึก ไว้ตามค�ำ สั่งกของ
บรรพบุรุษข้าพเจ้า.

หนั งสือของออมไน
ออมไน, อเมรัน, เคมิช, อบิ นาดั ม, และ
อแมลิ ไค, รักษาบันทึกสืบต่อกันมา—โมไซยาห์พบผูค้ นของเซราเฮ็มลา, ซึง่ มาจาก
เยรูซาเล็มในวันเวลาของเศเดคียาห์—โมไซยาห์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกษั ตริย์ปกครอง
พวกเขา—ผูส้ ืบตระกูลของมิวเล็คทีเ่ ซราเฮ็มลาพบโคริแอนทะเมอร์, ชาวเจเร็ดคน
สุดท้าย—กษั ตริยเ์ บ็นจามินสืบราชสมบัติ
จากโมไซยาห์—มนุษย์ควรถวายจิตวิญญาณ
ของพวกเขาเป็ นเครือ่ งบูชาพระคริสต์.
ประมาณ ๓๒๓–๑๓๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
๑๑ ก เจคอบ ๔:๕;
แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖.
		ข ๒ นี . ๑๑:๔;
อีเธอร์ ๑๒:๑๘–๑๙.

ดู

้ คือ
เถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า, ออม ไน, โดย ได้ รับค�ำ สั่ง
จากเจรอม, บิดาข้าพเจ้า, ให้ขา้ พเจ้า
เขียนบางสิ่งไว้บนแผ่นจารึกเหล่านี ้, เพื่อ
ปกปักรักษาล�ำดับการสืบเชือ้ สายของเรา—
๒ ดั ง นั ้ น , ในวัน เวลา ของ ข้ า พเจ้ า ,
ข้าพเจ้าอยากให้ทา่ นรูว้ า่ ข้าพเจ้าต่อสู้ดว้ ย
ดาบมามากนั กเพื่อปกปักรักษาชาวนี ไฟ,
ผู้คนของข้าพเจ้า, มิ ให้ตกอยู่ ในมือของ
ชาวเลมัน, ศัตรูของพวกเขา. แต่ ดูเถิด,
ตัว ข้าพเจ้า เป็ นคนชั่ว ร้าย, และข้าพเจ้า

		ค ๒ นี . ๒๕:๒๔–๒๗;
โมไซยาห์ ๓:๑๓; ๑๖:๖.
๑๒ ก อีเธอร์ ๒:๑๐.
		ข แอลมา ๓๑:๕.

๑๔ ก ๑ นี . ๙:๒–๔.
๑๕ ก เจคอบ ๑:๑–๔.
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มิ ได้รกั ษากฎเกณฑ์และพระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าดังที่ข้าพเจ้าพึงกระท�ำ.
้ คือสอง
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ร้อยเจ็ด สิ บ หกปี ผ่านไป, และเรามี ช่วง
เวลาแห่ง สั นติ หลายครัง้ ; และเรามี ช่วง
เวลา แห่ ง สงคราม และ การ นอง เลื อ ด
อย่างรุนแรงหลายครัง้ . แท้จริงแล้ว, และ
ท้ายที่สุด, สองร้อยแปดสิ บ สองปี ผ่าน
ไป, และข้าพเจ้า รักษาแผ่น จารึก เหล่า
นี ้ ไว้ ตามค�ำ สั่ งกของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า;
และ ข้าพเจ้า มอบ แผ่น จารึก เหล่า นี ้ ให้
อเมรันบุตรข้าพเจ้า. และข้าพเจ้าขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี ้.
๔ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, อเมรัน, เขียนเรือ่ ง
ใด ๆ ก็ตามที่ ข้าพเจ้า จะเขียน, ซึ่ง มี อยู่
น้ อย, ไว้ ในหนั งสือของบิดาข้าพเจ้า.
๕ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือสาม
ร้อยยีส่ ิบปี ผ่านไป, และชาวนี ไฟพวกทีช่ ว่ั
ร้ายมากกว่าถูกท�ำลายก.
๖ เพราะพระเจ้าจะมิทรงยอม, หลังจาก
พระองค์ทรง น� ำ พวก เขา ออก จาก แผ่น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ ม และ ทรง ดูแล และ
ทรงปกปักรักษาพวกเขามิ ให้ ตกอยู่ ใน
มือ ของ ศัตรู, แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ
มิ ทรงยอมให้ พระด�ำรัส ซึ่ง พระองค์ ตรัส
ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเรา, ไม่ ปรากฏเป็ น
่ วกเจ้าจะไม่
จริง, ดังความว่า: ตราบเท่าทีพ
รักษาบัญญัตขิ องเราพวกเจ้าจะไม่รงุ่ เรือง
อยู่ ในแผ่นดิน.
๗ ดัง นั ้น, พระเจ้า เสด็จ เยือนพวกเขา
ด้วย การ พิพากษา อัน รุนแรง; กระนั ้ น
ก็ตาม, พระองค์ทรงละเว้นคนชอบธรรม
[ออมไน]

๑

ออมไน ๑:๓–๑๒
เพื่อพวกเขาจะไม่เสียชีวิต, แต่ทรงปลด
ปล่อยพวกเขาให้พ้นเงือ้ มมือศัตรู.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า มอบ แผ่น จารึก ให้ เค มิ ชน้ อง
ชายข้าพเจ้า.
๙ บัดนี ้ขา้ พเจ้า, เคมิช, จะเขียนสักสอง
สามเรื่องที่ ข้าพเจ้า จะเขียน, ในหนั งสือ
เล่มเดียวกับพี่ชายข้าพเจ้า; เพราะดูเถิด,
ข้าพเจ้าเห็นเรือ่ งสุดท้ายทีเ่ ขาเขียนไว้, ว่า
เขาเขียนด้วยมือเขาเอง; และเขาเขียนไว้
ในวันที่เขามอบให้ข้าพเจ้า. และตามวิธีนี้
เราจึง เขียนในบันทึก, เพราะมัน เป็ นไป
ตามค�ำสั่งบรรพบุรษ
ุ ของเรา. และข้าพเจ้า
ขอยุติ ไว้เพียงเท่านี ้.
๑๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, อบินาดัม, เป็ นบุตร
ของเคมิช. ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิด
้ คือ ข้าพเจ้า เห็น สงครามและการโต้
ขึน
แย้ง มามากระหว่างชาวนี ไฟ, ผู้คนของ
ข้าพเจ้า, กับ ชาวเล มัน; และ ด้วย ดาบ
ข้าพเจ้า เอง, ข้าพเจ้า, เอาชีวิต ชาวเลมันมาเป็ นจ�ำนวนมากแล้วในการปกป้ อง
พี่น้องข้าพเจ้า.
๑๑ และดูเถิด, บันทึก ของคนพวกนี ้ มี
จารึกอยูบ่ นแผ่นจารึกซึง่ เป็ นของกษั ตริย,์
ตามรุน
่ ต่าง ๆ; และข้าพเจ้าไม่รวู้ า่ มีเรือ่ ง
การเปิ ดเผยใดนอกจากที่มีเขียนไว้, หรือ
ค�ำ พยากรณ์ ใด; ดัง นั ้น, เรื่อง ที่ จ�ำเป็ น
นั ้น เขียนไว้ แล้ว. และข้าพเจ้า ขอยุติ ไว้
เพียงเท่านี ้.
๑๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้าคืออแมลิ ไค, บุตรของ
อบินาดัม. ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะพูดกับท่าน
บางสิ่งเกี่ยวกับโมไซยาห์, ผู้ ได้รบั แต่งตัง้

๓ ก เจคอบ ๑:๑–๔; เจรอม ๑:๑๕.

๕ ก เจรอม ๑:๙–๑๐.

ออมไน ๑:๑๓–๒๐
เป็ นกษั ตริย์ปกครองแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา; เพราะดูเถิด, โดยที่ พระเจ้า ทรง
เตือนท่านให้หลบหนี ไปจากแผ่นดินแห่ง
นี ไฟก, และมากเท่าที่จะสดับฟังสุรเสียง
ของพระเจ้าจะออกขจากแผ่นดินพร้อมกับ
ท่านด้วย, ไปในแดนทุรกันดาร—
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ท�ำไปดังที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้. และ
พวกนั ้น จึง ออกจากแผ่น ดิน ไป ในแดน
ทุรกันดาร, มากเท่า ที่ จะสดับ ฟังสุรเสียง
ของ พระเจ้า; และ การ สั่ง สอน และ การ
พยากรณ์ หลายประการน� ำพวกเขาไป. และ
พวกเขาได้รบั ค�ำแนะน� ำอยูต่ ลอดเวลาโดย
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า; และพลัง
แห่งพระพาหุของพระองค์น�ำพวกเขาไป,
ตลอดแดนทุรกันดารจนพวกเขาลงมาถึง
แผ่นดินทีเ่ รียกว่าแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๑๔ และพวกเขาค้นพบคนพวกหนึ่ ง,
เรียกกันว่า ผู้คนของเซราเฮ็ มลาก. บัดนี ้,
มีความชื่นชมยินดีเป็ นล้นพ้นในบรรดา
ผู้คนของเซราเฮ็ มลา; และเซราเฮ็ มลา
ชื่นชมยินดี อย่างยิ่ง ด้วย, เพราะพระเจ้า
ได้ ทรงส่ง ผู้คนของโมไซยาห์ มาพร้อม
ด้วย แผ่น จารึก ทอง เหลืองขซึ่ง มี บันทึก
ของชาวยิว.
้ คือ
๑๕ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
โมไซยาห์ค้นพบว่าผู้คน ของเซราเฮ็มลา
ออกมาจากเยรูซาเล็ม ในเวลาที่ เศเดคียาห์ข, กษั ตริย์ แห่ง ยู ดาห์, ถูก น� ำ ไปเป็ น
เชลยในบาบิ โลน.
๑๒ ก ๒ นี . ๕:๖–๙.
		ข เจคอบ ๓:๔.
๑๔ ก คมพ. เซราเฮ็มลา.
		ข ๑ นี . ๓:๓, ๑๙–๒๐;
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๑๖ และ พวก เขา เดิน ทาง ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, และพระหัตถ์ของพระเจ้าน� ำ
พวกเขาข้ามผืนน� ้ำกว้างใหญ่, ไปถึงแผ่น
ดินซึง่ โมไซยาห์คน
้ พบพวกเขา; และพวก
่
เขาได้อยู่ทีนั่นนั บแต่เวลานั ้นมา.
๑๗ และ ใน เวลา นั ้ น ที่ โม ไซ ยาห์ ค้น
พบพวกเขา, พวกเขามี จ�ำนวนมากยิ่ง.
กระนั ้นก็ตาม, พวกเขายังมีสงครามหลาย
ครัง้ และ ความ ขัด แย้ง รุนแรง, และ ล้ม
ตายด้วยดาบเป็ นครัง้ คราว; และภาษา
ของพวกเขาจึง แผลงไป; และพวกเขา
มิ ได้เอาบันทึกกมากับพวกเขา; และพวก
เขาปฏิเสธการด�ำรงอยู่ ของพระผู้ สร้าง
ของพวกเขา; และโมไซยาห์, หรือ ผู้คน
ของโมไซยาห์, จึงไม่อาจเข้าใจคนเหล่านี ้.
๑๘ แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมไซยาห์ ให้คนเหล่านี ้ ได้รบั การสอนในภาษา
ของท่าน. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
หลัง จากพวกเขาได้ รับ การสอนในภาษา
ของโมไซยาห์, เซราเฮ็ มลาจึง ให้ ล�ำดับ
การสืบ เชือ้ สายบรรพบุรุษ ของเขา, ตาม
ความทรงจ�ำของเขา; และมันมีเขียนไว้,
แต่มิใช่ ในแผ่นจารึกเหล่านี ้.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
ของเซราเฮ็ มลา, และของโมไซยาห์, ได้
รวมกันก; และโมไซยาห์ข ได้ รับ แต่ง ตัง้
เป็ นกษั ตริย์ของพวกเขา.
้ คือใน
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วัน เวลาของโมไซยาห์, มี ผู้น�ำ ศิลาใหญ่
ก้อนหนึ่ ง พร้อม ด้วย อักขระ บนนั ้ น มา

๕:๑๐–๒๒.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๒๕:๒.
		ข ยรม. ๓๙:๑–๑๐;
ฮีล. ๘:๒๑.

๑๗ ก โมไซยาห์ ๑:๒–๖.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๓.
		ข ออมไน ๑:๑๒.
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ให้ ท่าน; และท่านแปลกความหมายของ
อักขระโดยของประทานและอ�ำนาจของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๒๑ และมันเป็ นเรือ่ งราวของคนผู้หนึ่ ง
ชือ่ โคริแอนทะเมอร์ก, และผูค้ นของเขาที่
ถูกสังหาร. และผู้คนของเซราเฮ็มลาค้น
พบโคริแอนทะเมอร์; และเขาพ�ำนั กอยูก่ บั
คนเหล่านั ้นต่อเนื่ องเป็ นเวลาเก้าเดือน.
๒๒ เรือ่ งราวกล่าวถึงบรรพบุรษ
ุ ของเขา
ไว้เล็กน้ อยด้วย. และบิดามารดาแรกของ
เขาออกมาจากหอสูงก, ในเวลาที่พระเจ้า
ทรง ท�ำให้ ภาษา ของ ผู้คน สับสนข; และ
ความรุนแรงของพระเจ้า ลงมาบนพวก
เขาตามการพิพากษาของพระองค์, ซึ่ง
เที่ยง ธรรม; และ กระดูกคของ พวก เขา
กองเกลื่อนกลาดในแผ่นดินทางเหนื อ.
๒๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, อแมลิ ไค, เกิดใน
วันเวลาของโมไซยาห์; และข้าพเจ้ามีชวี ติ
อยู่จนเห็นมรณกรรมของท่าน; และเบ็น
จามินก, บุตรของท่าน, ปกครองแทนท่าน.
๒๔ และดูเถิด, ในวันเวลาของกษั ตริย์
เบ็น จา มิน, ข้าพเจ้า เห็น, สงคราม ร้าย
แรงและการนองเลือดระหว่างชาวนี ไฟกับ
ชาวเลมัน. แต่ดูเถิด, ชาวนี ไฟได้เปรียบ
คนเหล่านั ้น มาก; แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาด
ที่ กษั ตริย์ เบ็น จามินไล่ คนเหล่า นั ้น ออก
จากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๒๐ ก โมไซยาห์ ๘:๑๓–๑๙.
คมพ. ผูห
้ ยัง่ รู.้
๒๑ ก อีเธอร์ ๑๒:๑.
คมพ. โคริแอนทะเมอร์.
๒๒ ก อีเธอร์ ๑:๑–๕.
		ข ปฐก. ๑๑:๖–๙;
โมไซยาห์ ๒๘:๑๗;
อีเธอร์ ๑:๓๓.

ออมไน ๑:๒๑–๒๗
ข้าพเจ้า เริ่ม ชรา; และ, โดยที่ ไม่มี พงศ์
พันธุ์, และ โดย รู้ ว่า กษั ตริย์ เบ็น จา มินก
เป็ นคนเทีย่ งธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า,
ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจึงมอบขแผ่นจารึกเหล่า
นี ้ ให้ ท่าน, โดยกระตุ้น มนุ ษย์ ทัง้ ปวงให้
มาหาพระผู้ เป็ นเจ้า, พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอล, และเชื่อในการพยากรณ์ , และ
ในการเปิ ดเผย, และในการปฏิบัติ ของ
เหล่าเทพ, และในของประทานแห่งการ
พูด ภาษา, และในของประทานแห่ง การ
แปลภาษา, และในทุกสิ่งที่ดีค; เพราะหา
ได้ มี สิ่ง ใดดี ไม่ นอกจากสิ่ง นั ้นจะมาจาก
พระเจ้า: และสิ่งชั่วร้ายมาจากมาร.
๒๖ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านมาหาพระคริสต์ก,
ผู้ทรง เป็ นพระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล,
และรับส่วนความรอดของพระองค์, และ
พระพลานุ ภาพแห่งการไถ่ของพระองค์.
แท้จริงแล้ว, จงมาหาพระองค์, และถวายข
ทัง้ จิตวิญญาณของท่านเป็ นเครือ่ งบูชาค
แด่ พระองค์, และ อด อาหารงและ สวด
อ้อนวอนต่อ ไป, และอดทนจนกว่า ชีวิต
จะหาไม่; และพระเจ้าทรงพระชนม์ฉันใด
ท่านจะได้รับการช่วยให้รอดฉั นนั ้น.
๒๗ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า จะ พูด บาง สิ่ง
้ ไปในแดน
เกี่ยวกับคนจ�ำนวนหนึ่ งซึ่งขึน
ทุรกันดารเพื่อกลับไปแผ่นดินแห่งนี ไฟ;
เพราะมีคนเป็ นจ�ำนวนมากซึ่งปรารถนา

		ค โมไซยาห์ ๘:๘.
๒๓ ก คม. ๑:๓.
๒๕ ก คม. ๑:๑๗–๑๘;
โมไซยาห์ ๒๙:๑๓.
		ข คม. ๑:๑๐.
		ค แอลมา ๕:๔๐;
อีเธอร์ ๔:๑๒;
โมโร. ๗:๑๕–๑๗.

๒๖ ก เจคอบ ๑:๗;
แอลมา ๒๙:๒;
โมโร. ๑๐:๓๒.
		ข คมพ. เครือ่ งพลีบชู า, พลี
พระชนม์ชพ
ี , สละ
(ชีวติ ), เสียสละ.
		ค ๓ นี . ๙:๒๐.
		ง คมพ. อดอาหาร (การ).

ออมไน ๑:๒๘–����������������๑:๔
จะ ครอบ ครอง แผ่น ดิน แห่ง มรดก ของ
พวกเขา.
้ ไปในแดน
๒๘ ดังนั ้น, คนเหล่านี ้จึงขึน
ทุรกันดาร. และโดยที่ ผู้น�ำ ของพวกเขา
เป็ นคนแข็งแรงและทรงอ�ำนาจ, และเป็ น
คนดือ้ รัน้ , ดังนั ้นเขาจึงท�ำให้เกิดความขัด
แย้งในบรรดาคนเหล่านั ้น; และพวกเขา
้ , ในแดนทุรกันดาร, เหลือ
ถูกสังหารกสิน
รอดห้าสิบคน, และพวกเขากลับไปแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลาอีก.
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๒๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาพาคนอื่น ๆ ไปด้วยเป็ นจ�ำนวนมาก,
และออกเดินทางไปในแดนทุรกันดารอีก.
๓๐ และข้าพเจ้า, อแมลิ ไค, มีน้องชาย
คนหนึ่ ง, ที่ ไปกับคนเหล่านั ้นด้วย; และ
นั บแต่นั้นเป็ นต้นมาข้าพเจ้าก็ ไม่รู้เรื่อง
เกีย่ วกับคนพวกนี ้เลย. และข้าพเจ้าก�ำลัง
จะลงไปนอนในหลุม ศพข้าพเจ้า; และ
แผ่นจารึกเหล่านี ้กเต็มแล้ว. และข้าพเจ้า
ขอยุติการพูดของข้าพเจ้าไว้เพียงเท่านี ้.

ถ้อยค�ำของมอรมอน
มอรมอนย่อความแผ่นจารึกแผ่นใหญ่ของ
นี ไฟ—ท่านรวมแผ่นจารึกเล็กไว้กับแผ่น
่ —กษั ตริย์เบ็นจามินสร้างความ
จารึกอืน
สงบสุขในแผ่นดิน. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.

แ

ละบัดนี ้ข้าพเจ้า, มอรมอนก, โดยที่
ก�ำลัง จะมอบบันทึก ที่ ข้าพเจ้า ท�ำ
ไว้ ให้ อยู่ ในมือ ของโมโรไนบุตรข้าพเจ้า,
ดู เ ถิ ด ข้ า พเจ้ า เห็ น ความ พิ นาศ เกื อ บ
ทัง้ หมดของชาวนี ไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า.
๒ และเป็ นเวลาหลายร้อยปี กหลัง จาก
การ เสด็จ มา ของ พระ คริสต์ ที่ ข้าพเจ้า
มอบบันทึก เหล่า นี ้ ให้ อยู่ ในมือ ของบุตร
ข้าพเจ้า; และข้าพเจ้า คิด ว่า เขาจะเห็น
้ ของผู้คนข้าพเจ้า.
การท�ำลายล้างทัง้ สิน
แต่ ขอ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง โปรด ให้ เขา

๒๘ ก โมไซยาห์ ๙:๑–๔.
๓๐ ก ๑ นี . ๖:๑–๖.
[ถ้อยค�ำของมอรมอน]
๑ ๑ ก ๓ นี . ๕:๙–๑๒;
มอร. ๑:๑–๔; ๘:๑, ๔–๕.

รอดชีวิตอยู่เถิด, เพื่อเขาจะได้เขียนบาง
สิ่ง ไว้ เกี่ยวกับ คนเหล่า นั ้น, และบางสิ่ง
เกี่ยวกับพระคริสต์, เพื่อวันหนึ่ งอาจเป็ น
ประโยชน์ ขแก่พวกเขา.
๓ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า พูด บางสิ่ง เกี่ยว
กับเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าเขียนไว้; เพราะหลังจาก
ข้าพเจ้าได้ทำ� ความย่อกจากแผ่นจารึกขของ
นี ไฟ, ลงมาจนถึงการปกครองของกษั ตริย์
เบ็น จามิน คนนี ้, ผู้ ซึ่ง อแมลิ ไคพูด ถึง,
ข้าพเจ้า ค้น ตามบันทึก ต่าง ๆค ซึ่ง ได้ ส่ง
มอบมาไว้ ในมือข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าพบ
้ ๆ ของ
แผ่นจารึกเหล่านี ้, ซึง่ มีเรือ่ งราวสัน
เหล่าศาสดาพยากรณ์ , นั บแต่เจคอบลงมา
จนถึงการปกครองของกษั ตริยเ์ บ็นจามินง
ผู้นี้, และมีถ้อยค�ำของนี ไฟอยู่มากด้วย.
๔ และเรื่องที่ อยู่ บนแผ่น จารึก เหล่า นี ้

คมพ. มอรมอน, ศาสดา

พยากรณ์ ชาวนี ไฟ.
๒ ก มอร. ๖:๕–๖.
		ข คพ. ๓:๑๖–๒๐.
๓ ก คพ. ๑๐:๔๔.

		ข คพ. ๑๐:๓๘–๔๐.
		ค โมไซยาห์ ๑:๖;
ฮีล. ๓:๑๓–๑๕;
มอร. ๔:๒๓.
		ง ออมไน ๑:๒๓.
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เป็ นที่พอใจ ข้าพเจ้า, เพราะค�ำพยากรณ์
ถึ ง การ เสด็ จ มา ของ พระ คริส ต์ ; และ
บรรพบุรษ
ุ ข้าพเจ้าโดยที่รวู้ า่ ค�ำพยากรณ์
หลายประการเกิดสัมฤทธิผลแล้ว; แท้จริง
แล้ว, และข้าพเจ้ารูด้ ว้ ยว่าเรือ่ งต่าง ๆ มาก
เท่า ที่ พยากรณ์ ไว้ เกี่ยวกับ เราจนถึง ทุก
วันนี ้ เกิด สัมฤทธิ ผลแล้ว, และมากเท่า
้ อย่าง
ที่ หลัง จากวันนี ้ ไปแล้ว ต้องเกิด ขึน
แน่ นอน—
๕ ดัง นั ้น, ข้าพเจ้า จึง เลือกสิ่ง เหล่า นี ้ก,
้ สุดบันทึกของข้าพเจ้าบนนั ้น, ซึ่ง
เพือ่ สิน
ตอนที่เหลือของบันทึกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะน� ำ มาจากแผ่น จารึก ของนี ไฟข; และ
ข้าพเจ้า เขียนไม่ ได้ แม้ หนึ่ ง ในร้อยคส่วน
ของเรื่องราวผู้คนข้าพเจ้า.
๖ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะน� ำ แผ่น จารึก
เหล่า นี ้ , ซึ่ง มี ค�ำ พยากรณ์ และการเปิ ด
เผย เหล่า นี ้ , และ รวม มัน ไว้ กับ ตอนที่
เหลือ ของ บันทึก ข้าพเจ้า, เพราะ แผ่น
จารึก เหล่า นั ้ น เลิศ เลอส� ำหรับ ข้าพเจ้า;
และข้าพเจ้า รู้ ว่า มัน จะเลิศ เลอส� ำหรับ
พี่น้องข้าพเจ้า.
๗ และข้าพเจ้าท�ำการนี ้ดว้ ยจุดประสงค์
อันชอบด้วยเหตุผลก; เพราะทรงกระซิบ
ข้ า พเจ้ า เช่ น นั ้ น , อั น เป็ น ไป ตาม การ
ท�ำงานของพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่ง
อยู่ ในข้าพเจ้า. และ บัดนี ้ , ข้าพเจ้า ไม่
ได้ รู้ ไปหมดทุก เรื่อง; แต่ พระเจ้า ทรงรู้ข
ทุกเรื่องที่จะมาถึง; ดังนั ้น, พระองค์ทรง
๔ ก ๑ นี . ๖:๕.
่ อใจของ
๕ ก อส. สิง่ อันเป็ นทีพ
ท่าน, กล่าวไว้ ในข้อ ๔.
		ข ๑ นี . ๙:๒.
		ค ๓ นี . ๕:๘–๑๑; ๒๖:๖–๑๒.
๗ ก ๑ นี . ๙:๕; ๑๙:๓;

����������������๑:๕–๑๑
ท�ำงานอยู่ ภายในข้าพเจ้า เพื่อ ให้ ท�ำ ตาม
พระประสงค์ของพระองค์.
๘ และค�ำสวดอ้อนวอนกของข้าพเจ้าต่อ
่ ้ องข้าพเจ้า, เพือ่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเกีย่ วกับพีน
พวกเขาจะมาถึง ความรู้ เรื่องพระผู้ เป็ น
เจ้า อีก ครัง้ หนึ่ ง, แท้จริง แล้ว, เรื่องการ
ไถ่ของพระคริสต์; เพื่อพวกเขาอาจเป็ น
ผู้คนที่น่าชื่นชอบขอีกครัง้ หนึ่ ง.
๙ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, มอ รมอน, ท�ำ
บั นทึ ก ของ ข้ า พเจ้ า ต่ อ ไป ให้ จบ, ซึ่ ง
ข้าพเจ้า น� ำ มาจากแผ่น จารึก ของนี ไฟ;
และข้าพเจ้า ท�ำ บันทึก ตามความรู้ และ
ความ เข้าใจ ซึ่ง พระ ผู้ เป็ น เจ้า ประทาน
ให้ข้าพเจ้า.
้ คือ
๑๐ ดังนั ้น, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
หลังจากอแมลิ ไคได้มอบ แผ่นจารึกเหล่า
นี ้ ให้อยู่ ในมือของกษั ตริย์เบ็นจามินแล้ว,
่ ข, ซึง่
ท่านจึงน� ำมันรวมไว้กบั แผ่นจารึกอืน
มีบันทึกที่กษั ตริย์คทัง้ หลายสืบทอด, จาก
รุ่น สู่ รุ่น จนถึง วัน เวลาของกษั ต ริย์เบ็นจามิน.
๑๑ และกษั ตริยเ์ บ็นจามินสืบทอดบันทึก
ดัง กล่าว, จากรุ่น สู่ รุ่น จนตกอยู่ ในมือก
ข้าพเจ้า. และ ข้าพเจ้า, มอ รมอน, สวด
อ้อนวอนพระผู้เป็ นเจ้าว่าขอให้มันได้รับ
การปกปักรักษานั บ แต่ เวลานี ้ ไป. และ
ข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะได้รับการปกปักรักษา;
เพราะ มี เรื่อง ส�ำคัญ ต่าง ๆ เขียนไว้ ใน
แผ่นจารึกเหล่านี ้, ซึ่งจากในนั ้นพระเจ้า

คพ. ๓:๑๒–๒๐;
๑๐:๑–๑๙, ๓๐–๔๗.
		ข คมพ. ผูท้ รงรูแ้ จ้ง.
๘ ก ๒ นี . ๓๓:๓–๔;
อีนัส ๑:๑๑–๑๒.
		ข ๒ นี . ๓๐:๖.

๑๐ ก ออมไน ๑:๒๕, ๓๐.
		ข ๑ นี . ๙:๔.
		ค เจรอม ๑:๑๔.
๑๑ ก ๓ นี . ๕:๘–๑๒;
มอร. ๑:๑–๕.

����������������๑:๑๒–๑๘
จะทรงพิพากษาขผูค้ นของข้าพเจ้าและพี่
น้ องของพวกเขาในวันสุดท้ายและส�ำคัญ
ยิ่งนั ้น, ตามพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า
ซึ่งมีเขียนไว้.
๑๒ และบัดนี ้, เกี่ยวกับกษั ตริย์เบ็นจามินผูน
้ ี ้—ท่านมีการขัดแย้งกันบ้างระหว่าง
ผู้คนของท่านเอง.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ด้วยคือ
กองทัพของชาวเลมันยกลงมาจากแผ่น
ดินแห่งนี ไฟก, เพื่อรบกับผู้คนของท่าน.
แต่ ดูเถิด, กษั ตริย์ เบ็น จา มิ นรว บรวม
กองทัพของท่าน, และท่านต้านทานพวก
นั ้นไว้; และท่านต่อสู้ ด้วยก�ำลังแขนของ
ท่านเอง, ด้วยดาบของเลบันข.
๑๔ และ ด้วย พละ ก�ำลัง ของ พระเจ้า
พวกเขาจึงต่อสู้กบั ศัตรู, จนสังหารชาวเลมัน เสี ย หลาย พัน คน. และ เหตุการณ์
ได้บงั เกิดขึน้ คือพวกเขาต่อสูก้ บั ชาวเลมัน
จน ไล่ พวก นั ้ น ออก จาก ผื น แผ่ น ดิ น
ทัง้ หมดอันเป็ นมรดกของพวกเขา.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
้ , และ
หลังจากมีพระคริสต์ ปลอมเกิดขึน
พวกเขาถูก ปิ ดปาก, และถูก ลงโทษตาม
โทษานุ โทษของพวกเขาแล้ว;
๑๑ข ๒ นี . ๒๕:๑๘; ๒๙:๑๑;
๓๓:๑๑–๑๕;
๓ นี . ๒๗:๒๓–๒๗.
๑๓ ก ออมไน ๑:๑๒.
		ข ๑ นี . ๔:๙;
๒ นี . ๕:๑๔;
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๑๖ และ หลั ง จาก มี ศาสดา พยากรณ์
ปลอม, และผู้ สั่ง สอนและผู้ สอนปลอม
ในบรรดาผู้คน, และทัง้ หมดนี ้ถูกลงโทษ
ตามโทษานุ โทษของพวกเขา; และหลัง
จากมี การขัด แย้ง มากและการแตกแยก
ไปเข้ากับชาวเลมันหลายครัง้ แล้ว, ดูเถิด,
้ คือกษั ตริย์เบ็นเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จามิน, ด้วยความช่วยเหลือ ของศาสดา
พยากรณ์ กผู้บริสุทธิ์ซ่ึงอยู่ ในบรรดาผู้คน
ของท่าน—
๑๗ เพราะดูเถิด, กษั ตริยเ์ บ็นจามินเป็ น
คนบริสุทธิก์ , และท่านปกครองเหนื อผูค้ น
ของท่านด้วยความชอบธรรม; และมีคน
บริสุทธิ์จ�ำนวนมากในแผ่นดิน, และคน
เหล่านี ้กล่าวพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ด้วยพลังอ�ำนาจขและด้วยสิทธิอำ� นาจ; และ
คนเหล่า นี ้ ใช้ ถ้อยค�ำ รุนแรงคมากเพราะ
ความดือ้ รัน
้ ของผู้คน—
๑๘ ดังนั ้น, ด้วยความช่วยเหลือของคน
เหล่านี ้, กษั ตริยเ์ บ็นจามิน, โดยการท�ำงาน
ด้วยสุด พลัง ของร่างกายท่านและความ
สามารถ ของ ทัง้ จิต วิญญาณ ท่าน, และ
ศาสดาพยากรณ์ ด้วย, จึงสร้างความสงบ
สุขในแผ่นดินอีกครัง้ .

เจคอบ ๑:๑๐;
โมไซยาห์ ๑:๑๖;
คพ. ๑๗:๑.
๑๕ ก คมพ. ผูต้ อ่ ต้านพระ
คริสต์.
๑๖ ก อีนัส ๑:๒๒.

๑๗ ก แอลมา ๑๓:๒๖.
		ข แอลมา ๑๗:๒–๓.
		ค โมโร. ๙:๔;
คพ. ๑๒๑:๔๑–๔๓.

หนั งสือของโมไซยาห์
บทที่ ๑
กษั ตริย์ เบ็น จามิน สอนบุตรของท่านถึง
ภาษาและค�ำพยากรณ์ ของบรรพบุรษ
ุ —
ศาสนาและอารยธรรมของพวกเขาได้รบั
การปกปักรักษาไว้เพราะบันทึกทีม่ ีอยู่ ใน
แผ่นจารึกต่าง ๆ—โมไซยาห์ ได้รับเลือก
เป็ นกษั ตริย์ และได้รับ มอบหมายให้ เก็บ
่ ๆ. ประมาณ ๑๓๐–
รักษาบันทึกและสิง่ อืน
๑๒๔ ปี ก่อนคริสตกาล.

แ

ละบัดนี ้ ไม่มี การขัด แย้ง อีก ต่อ ไป
ทัว่ ทัง้ แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาก, ใน
บรรดาผูค้ นทัง้ หมดทีเ่ ป็ นของกษั ตริยเ์ บ็น
จามิน, จนกษั ตริยเ์ บ็นจามินมีสันติตดิ ต่อ
กันตลอดวันเวลาที่เหลืออยู่ของท่าน.
้ คือท่าน
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มีบุตรสามคน; และท่านเรียกชื่อพวกเขา
ว่า โมไซยาห์, และฮี โลรัม, และฮี ลามัน.
และท่านให้ พวกเขาได้ รับ การสอนก ใน
ภาษาขทัง้ หมดของบรรพบุรุษท่าน, เพื่อ
โดยการนั ้นพวกเขาจะได้ เป็ นผู้ มี ความ
เข้าใจ; และเพื่อ พวกเขาจะได้ รู้เกี่ยวกับ
่ี ดู จากปากบรรพบุรษ
ค�ำพยากรณ์ ทพ
ุ ของ
พวกเขา, ซึง่ คนเหล่านั ้นได้รบั มอบมาจาก
พระหัตถ์ของพระเจ้า.
๓ และท่านสอนพวกเขาเกีย่ วกับบันทึก
ซึ่ง มี จารึก อยู่ บนแผ่น จารึก ทองเหลือง
ด้วย, มี ความว่า : ลูก พ่อ, พ่อ อยากให้ ลูก
[โมไซยาห์]
๑ ๑ ก ออมไน ๑:๑๓.
๒ ก โมไซยาห์ ๔:๑๔–๑๕;
คพ. ๖๘:๒๕, ๒๘.
		ข มอร. ๙:๓๒.

จ�ำ ไว้ว่า หากไม่ใช่ เพราะแผ่นจารึกกเหล่า
นี ้, ซึ่ง มี บันทึก และพระบัญญัติ เหล่า นี ้
แล้ว, เราต้องรับ ทุกขเวทนาอยู่ ในความ
เขลาข, แม้ ใน เวลา ปัจจุบัน นี ้ , โดย ไม่รู้
ความลีล้ ับของพระผู้เป็ นเจ้า.
๔ เพราะเป็ นไปไม่ ได้ทีล่ ี ไฮ, บรรพบุรษ
ุ
ของเรา, จะจ�ำเรือ่ งเหล่านี ้ ได้ทงั ้ หมด, เพือ่
สอนลูก ๆ ของท่าน, เว้นแต่จะเป็ นไปโดย
ความ ช่วย เหลือ จาก แผ่น จารึก เหล่า นี ้;
เนื่ องจากท่านได้ รับ การสอนมาในภาษา
ของชาวอียปิ ต์ก ฉะนั ้นท่านจึงอ่านอักขระ
เหล่า นี ้ ได้, และสอนให้ ลูก ๆ ของท่าน,
เพื่อ โดยการนั ้นพวกเขาจะสอนให้ ลูก ๆ
ของตนได้, และดัง นั ้น จึง เป็ นการท�ำให้
พระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า สมบูรณ์ ,
แม้ลงมาถึงเวลาปัจจุบันนี ้.
๕ พ่อ กล่าว แก่ เจ้า, ลูก พ่อ, หาก มิ ใช่
เพราะสิ่งเหล่านี ้, ซึง่ เก็บและปกปักรักษาก
ไว้ โดยพระหัตถ์ของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อ
เราจะได้ อ่านขและเข้าใจความลีล้ ับคของ
พระองค์, และมีพระบัญญัตขิ องพระองค์
อยูต่ อ่ หน้ าเราเสมอไป, แม้บรรพบุรษ
ุ ของ
เราก็คงจะเสื่อมโทรมในความไม่เชือ่ , และ
เราจะเป็ นเหมือนกับ ชาวเลมัน, พี่ น้อง
ของเรา, ซึ่งไม่รอู้ ะไรเกี่ยวกับเรือ่ งเหล่านี ้
เลย, หรือแม้ ไม่เชื่อเรือ่ งเหล่านี ้เมื่อพวก
เขาได้ รับ การสอน, เนื่ องจากประเพณี ง
บรรพบุรุษของพวกเขา, ซึ่งไม่ถูกต้อง.
๖ โอ้ ลูก พ่อ, พ่อ อยากให้ ลูก จ�ำ ไว้ ว่า ค�ำ

๓ ก คมพ. แผ่นจารึก.
		ข แอลมา ๓๗:๘–๙.
๔ ก จส—ป ๑:๖๔.
๕ ก คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
คัมภีรท์ พ
ี่ งึ ปกปักรักษา.

		ข ฉธบ. ๖:๖–๘.
		ค คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ง โมไซยาห์ ๑๐:๑๑–๑๗.

โมไซยาห์ ๑:๗–๑๓
กล่าวเหล่านี ้เป็ นเรื่องจริง, และว่าบันทึก
เหล่า นี ้ จริงกด้วย. และดูเถิด, แผ่น จารึก
ของนี ไฟด้วย, ซึ่ง มี บันทึก และค�ำ กล่าว
ของบรรพบุรุษเรานั บแต่เวลาที่พวกเขา
จากเยรูซาเล็ม มาจนถึง บัดนี ้, และเรื่อง
เหล่า นี ้ จริง; และเราจะรู้ ถึง ความแน่ แท้
ของเรือ่ งเหล่านี ้ ได้เพราะเรามีอยู่ต่อหน้ า
ต่อตาเรา.
๗ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกค�ำ
นึ งถึงการค้นหาก ในแผ่นจารึกเหล่านี ้อย่าง
ขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดยการนั ้นลูกจะได้
รับ ประโยชน์ ; และพ่อ อยากให้ ลูก รักษา
พระบัญญัตขิ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ ลูกจะ
ได้รงุ่ เรืองคอยู่ ในแผ่นดินตามพระสัญญาง
ซึง่ พระเจ้าทรงท�ำไว้กบั บรรพบุรษ
ุ ของเรา.
๘ และอีก หลายเรื่องที่ กษั ตริย์ เบ็น จา
มิน ได้ สอนบรรดาบุตรของท่าน, ซึ่ง ไม่
ได้เขียนไว้ ในหนั งสือเล่มนี ้.
้ คือหลัง
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากกษั ต ริย์เบ็น จามิน ยุติ การสอนบุตร
ทัง้ หลายของท่านแล้ว, ท่านชราลง, และ
ท่านเห็นว่าในไม่ชา้ ท่านต้องไปตามวิถท
ี าง
ของมวลแผ่นดินโลกนี ้; ฉะนั ้น, ท่านจึง
คิดว่าสมควรจะมอบอาณาจักรให้บตุ รคน
ใดคนหนึ่ งของท่าน.
๑๐ ฉะนั ้น, ท่านให้ น�ำ โมไซยาห์ มาต่อ
หน้ า ท่าน; และนี่ คือ ถ้อยค�ำ ที่ ท่านกล่าว
แก่เขา, มีความว่า: ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูก
ออกถ้อยแถลงไปทั่วแผ่นดินนี ้ ในบรรดา
ผู้คนพวกนี ้ทัง้ หมด, หรือผู้คนของเซรา๖ ก ๑ นี . ๑:๓; ๒ นี . ๓๓:๑๐–
๑๑; โมโร. ๑๐:๒๗.
๗ ก คมพ. พระคัมภีร.์
		ข โมไซยาห์ ๒:๒๒;
แอลมา ๕๐:๒๐–๒๒.
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เฮ็มลา , และผู้คนของโมไซยาห์ที่พ�ำนั ก
อยู่ ในแผ่นดิน, เพื่อโดยการนี ้พวกเขาจะ
ได้ มาชุมนุ ม กัน; เพราะในวันพรุ่ง พ่อ จะ
ประกาศแก่ผคู้ นของพ่อจากปากพ่อเองว่า
ลูกเป็ นกษั ตริย์ขและผู้ปกครองดูแลผู้คน
พวกนี ้, ซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของเรา
ประทานให้เรา.
๑๑ และยิ่ง กว่า นั ้น, พ่อ จะให้ ชื่อกหนึ่ ง
แก่ ผู้คนพวกนี ้, เพื่อ โดยการนี ้ พวกเขา
จะได้ เด่น เหนื อ ผู้คนทัง้ ปวงซึ่ง พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงน� ำ ออกจากแผ่น ดิน
แห่ง เยรูซาเล็ม; และพ่อ ท�ำการนี ้ เพราะ
พวกเขาเป็ นคนขยัน หมั่น เพียรในการ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า.
๑๒ และพ่อให้ช่ือแก่พวกเขาซึ่งจะไม่มี
วันถูกลบเลย, เว้นแต่จะเป็ นโดยการล่วง
ละเมิดก.
๑๓ แท้จริง แล้ว, และ ยิ่ง กว่า นั ้ น พ่อ
กล่าวแก่ลูก, ว่าหากคนพวกนี ้ซึ่งพระเจ้า
ทรงโปรดปรานอย่างมากจะตกอยู่ ในการ
ล่วง ละเมิดก, และ กลาย เป็ น คนชั่ว ร้าย
และเป็ นคนล่วงประเวณี แล้ว, พระเจ้า
จะทรงปล่อยพระหัตถ์จากพวกเขา, เพื่อ
โดย การ นั ้ น พวก เขา จะ กลาย เป็ น คน
อ่อนแอขเหมือนกับพี่น้องพวกเขา; และ
พระองค์จะไม่ทรงปกปักรักษาคพวกเขา
โดยเดชานุ ภาพอันหาที่ เปรียบมิ ได้ และ
น่ า อัศจรรย์ ของพระองค์ อีก ต่อ ไป, ดัง ที่
พระองค์ทรงปกปักรักษาบรรพบุรษ
ุ ของ
เรามาจนบัดนี ้.

		ค สดด. ๑๒๒:๖;
๑ นี . ๒:๒๐.
		ง แอลมา ๙:๑๒–๑๔.
๑๐ ก ออมไน ๑:๑๔.
		ข โมไซยาห์ ๒:๓๐.

๑๑ ก โมไซยาห์ ๕:๘–๑๒.
๑๒ ก คมพ. บาป.
๑๓ ก ฮบ. ๖:๔–๖.
		ข ฮีล. ๔:๒๔–๒๖.
		ค คพ. ๑๐๓:๘–๑๐.
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๑๔ เพราะ พ่ อ กล่ า ว แก่ ลู ก , ว่ า หาก
่ พระพาหุของพระองค์
พระองค์ ไม่ทรงยืน
ออก มาปก ปัก รักษา บรรพบุรุษ ของ เรา
แล้ว พวกเขาย่อมต้องตกอยู่ ในเงือ้ มมือ
ของชาวเลมัน, และกลายเป็ นเหยื่อความ
เกลียดชังของพวกนั ้น.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากกษั ตริยเ์ บ็นจามินกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้
แก่บุตรของท่านจบลงแล้ว, ท่านจึงมอบ
หมายหน้ าทีอ่ น
ั เกีย่ วข้องกับกิจจานุ กจิ ทัง้
ปวงของอาณาจักรแก่เขา.
๑๖ และยิ่ง กว่า นั ้น, ท่านยัง มอบหมาย
หน้ าที่ เกี่ยว กับ บันทึก ซึ่ง มี จารึก อยู่ บน
แผ่น จารึก ทองเหลืองกแก่ เขาด้วย; และ
แผ่น จารึก ของนี ไฟด้วย; และดาบขของ
เลบันด้วย, และวัตถุทรงกลมคหรือเครือ่ ง
ชีท้ าง, ซึ่งพาบรรพบุรษ
ุ ของเราผ่านแดน
ทุรกันดารมา, ซึ่งเตรียมขึน้ โดยพระหัตถ์
ของพระเจ้าเพือ่ สิง่ นี ้จะพาพวกเขาไป, ทุก
คนตามความใส่ ใจและความขยันหมั่น
เพียรที่พวกเขาถวายแด่พระองค์.
๑๗ ฉะนั ้น, เมือ่ พวกเขาไม่ซอื่ สัตย์พวก
เขาไม่ ได้รงุ่ เรืองหรือก้าวหน้ าในการเดิน
ทาง, แต่ถกู ขับไล่ ให้กลับไปก, และก่อความ
ขุ่นเคืองพระทัยพระผู้เป็ นเจ้าให้เกิดกับ
พวก เขา; และ ฉะนั ้น พวก เขา จึง ถูก ลง
ทัณฑ์ด้วยความอดอยากและความทุกข์
แสนสาหัส, เพื่อกระตุ้นให้พวกเขานึ กถึง
หน้ าที่ของตน.
๑๘ และบัดนี ,้ เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
๑๖ ก โมไซยาห์ ๑:๓.
		ข ๑ นี . ๔:๘–๑๙;
คม. ๑:๑๓;
คพ. ๑๗:๑.
		ค ๑ นี . ๑๖:๑๐.

โมไซยาห์ ๑:๑๔–๒:๓
โมไซยาห์ออกไปท�ำดังที่บดิ าได้สั่งท่านไว้,
และประกาศแก่ผคู้ นทัง้ ปวงที่อยู่ ในแผ่น
้ พวกเขา
ดินแห่งเซราเฮ็มลาเพือ่ โดยการนั น
่
้
จะได้มารวมกัน, เพือขึนไปยังพระวิหารเพือ่
ฟังถ้อยค�ำซึง่ บิดาท่านจะกล่าวแก่พวกเขา.
บทที่ ๒
กษั ตริย์ เบ็น จามิน ปราศรัย ต่อ ผู้คนของ
ท่าน—ท่านบรรยายถึง ความเสมอภาค,
ความเทีย่ งธรรม, และวิญญาณภาพแห่ง
การปกครองของท่าน—ท่านแนะน� ำคน
เหล่านั ้นให้รับใช้กษั ตริย์แห่งสวรรค์ของ
พวกเขา—บรรดาผู้ที่กบฏต่อพระผู้เป็ น
เจ้าต้องรับทุกข์จากความปวดร้าวดังไฟที่
ไม่รดู้ บั . ประมาณ ๑๒๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โมไซยาห์ท�ำไปดังที่บิดาได้สั่งท่าน, และ
ออกถ้อยแถลงไปทั่วทัง้ แผ่นดิน, ให้ผู้คน
มารวมกันทั่ว ทัง้ แผ่นดิน, เพื่อ พวกเขา
้ ไปยังพระวิหารเพื่อฟังค�ำพูดซึ่ง
จะได้ขึน
กษั ตริย์เบ็นจามินจะกล่าวแก่พวกเขา.
๒ และมี คนเป็ นจ�ำนวนมาก, แม้ มาก
จนไม่ ได้นับจ�ำนวน; เพราะพวกเขาขยาย
้ ใน
เผ่า พันธุ์ อย่างยิ่ง และเพิ่ม จ�ำนวนขึน
แผ่นดิน.
๓ และพวกเขาน� ำลูกสัตว์หัวปี ของฝูงก
มาด้วย, เพื่อจะถวายเครื่องพลีบูชาขและ
เครื่องเผาบูชาคตามกฎของโมเสสง;

๑๗ ก ๑ นี . ๑๘:๑๒–๑๓.

๒ ๓ ก ปฐก. ๔:๔.
		ข คมพ. เครือ่ งพลีบชู า, พลี

พระชนม์ชพ
ี , สละ
(ชีวติ ), เสียสละ.

		ค ๑ นี . ๕:๙.
		ง ๒ นี . ๒๕:๒๔;
แอลมา ๓๐:๓;
๓๔:๑๓–๑๔.

โมไซยาห์ ๒:๔–๑๐
๔ และเพือ่ พวกเขาจะน้ อมขอบพระทัย
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขาด้วย,
ผู้ทรงน� ำ พวกเขาออกจากแผ่น ดิน แห่ง
เยรูซาเล็ม, และ ผู้ทรง ปลด ปล่อย พวก
เขาออกจากเงือ้ มมือ ของศัตรู พวกเขา,
และทรงแต่งตัง้ กคนเที่ยงธรรมให้เป็ นผู้
สอนขของ พวก เขา, และ คน เที่ยง ธรรม
คนหนึ่ งให้เป็ นกษั ตริย์ของพวกเขาด้วย,
้ ในแผ่นดินแห่ง
ซึ่งสร้างความสงบสุขขึน
ค
เซราเฮ็ มลา , และสอนให้พวกเขารักษา
พระบัญญัติงของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อพวก
เขาจะได้ชื่นชมยินดีและเปี่ ยมด้วยความ
รักจต่อพระผู้เป็ นเจ้าและมนุ ษย์ทัง้ ปวง.
้ คือ เมื่อ
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
้ มายัง พระ วิหาร แล้ว, พวก
พวก เขา ขึน
เขาตัง้ กระโจมของตนรายรอบสถานที่
นั ้น, ทุกคนตามครอบครัวกของตน, อันมี
ภรรยาของเขา, และบรรดาบุตรของเขา,
และบรรดาธิดาของเขา, และบรรดาบุตร
ของพวกเขา, และบรรดาธิดาของพวกเขา,
นั บแต่คนโตสุดจนถึงคนเล็กสุด, โดยที่
แต่ละครอบครัวอยู่แยกกัน.
๖ และพวกเขาตัง้ กระโจมของตนอยูร่ อบ
พระวิหาร, โดยที่ชายทุกคนตัง้ กระโจมก
ให้ ประตู หัน ไป ยัง พระ วิหาร, เพื่อ โดย
การนั ้นพวกเขาจะได้ อยู่ ในกระโจมของ
ตนและฟังถ้อยค�ำ ที่ กษั ตริย์ เบ็น จามิน
จะพูดกับพวกเขา;
๔ ก คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ).
		ข โมไซยาห์ ๑๘:๑๘–๒๒.
คมพ. สอน, ผูส้ อน.
		ค ออมไน ๑:๑๒–๑๕.
		ง ยอห์น ๑๕:๑๐.
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๗ เนื่ องจาก มหาชน มากมาย นัก จน
กษั ตริย์ เบ็น จา มิน ไม่ อาจ สอนพวก เขา
ทัง้ หมดภายในก�ำแพงพระวิหาร, ฉะนั ้น
ท่านจึงให้สร้างหอสูงขึน้ หอหนึ่ ง, เพือ่ โดย
การนั ้น ผู้คนของท่านจะได้ยิน ถ้อยค�ำ ที่
ท่านกล่าวแก่พวกเขา.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ท่านเริ่มพูดกับผู้คนของท่านจากหอสูง;
และคนทัง้ หลายไม่อาจได้ยินถ้อยค�ำของ
ท่านได้ ท่ัว ถึง เพราะความล้นหลามของ
มหาชน; ฉะนั ้น ท่านจึง ให้ เขียนถ้อยค�ำ
ตามที่ท่านพูดไว้และส่งออกไปให้คนทัง้
หลายที่ อยู่ ไกลเกิน จะได้ยิน เสียงท่าน,
เพือ่ พวกเขาจะได้รบั ถ้อยค�ำของท่านด้วย.
๙ และนี่ คือถ้อยค�ำที่ท่านกล่าวกและให้
เขียนไว้, มีความว่า: พี่น้องข้าพเจ้า, ท่าน
ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ที่มา ชุมนุ ม กัน, ท่าน
ที่ ได้ยิน ถ้อยค�ำ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า
จะกล่าวแก่ ท่านวันนี ้; เพราะข้าพเจ้า ไม่
้ มาที่ นี่ เพื่อ ท�ำ เล่น ๆข
ได้ สั่ง ให้ ท่านขึน
กับ ถ้อยค�ำ ที่ ข้าพเจ้า จะ กล่าว, แต่ เพื่อ
ท่าน จะ สดับ ฟังคข้าพเจ้า, และ เปิ ด หู
ท่านเพื่อท่านจะได้ยิน, และใจงท่านเพื่อ
ท่าน จะ เข้าใจ, และ จิตจท่าน เพื่อ ความ
ลีล้ ับฉของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ คลี่ ออก ต่อ
สายตาท่าน.
้ มาที่ นี่
๑๐ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ สั่ง ให้ ท่านขึน
ก
เพื่อ ท่านจะเกรงกลัว ข้าพเจ้า, หรือ เพื่อ

		จ คมพ. รัก (ความ).
๕ ก คมพ. ครอบครัว.
๖ ก อพย. ๓๓:๘–๑๐.
๙ ก โมไซยาห์ ๘:๓.
		ข คพ. ๖:๑๒.
		ค คมพ. สดับฟัง.
		ง โมไซยาห์ ๑๒:๒๗;

๓ นี . ๑๙:๓๓.
		จ คมพ. ความคิด, ความ
นึ กคิด, จิตใจ.
		ฉ คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
๑๐ ก คมพ. ความกลัว.
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ท่านจะคิดว่าตัวข้าพเจ้ายิง่ ใหญ่กว่ามนุ ษย์
อันเป็ นมรรตัย.
๑๑ แต่ขา้ พเจ้าก็เหมือนตัวท่าน, ต้องอยู่
ภายใต้ความอ่อนแอทุกอย่างทางร่างกาย
และจิตใจ; กระนั ้น ข้าพเจ้า ได้ รับ เลือก
โดยคนพวกนี ้, และได้ รับ การอุทิศ ถวาย
โดยบิดาข้าพเจ้า, และได้รบั ความยินยอม
โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็ น
ผู้ ปกครองและกษั ตริย์ เหนื อ คนพวกนี ้;
และได้ รับ การดูแลและการปกปักรักษา
โดยเดชานุ ภาพอันหาที่ เปรียบมิ ได้ ของ
พระองค์, ให้รบั ใช้ทา่ นด้วยสุดพลัง, ความ
นึ กคิด, และพละก�ำลังซึง่ พระเจ้าประทาน
ให้ข้าพเจ้า.
๑๒ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าดังทีข่ า้ พเจ้า
ได้ รับ ความ ยินยอม ให้ ใช้ วัน เวลา ของ
ข้าพเจ้า ไป ในการรับ ใช้ ท่าน, แม้ จนถึง
เวลานี ้, และมิ ได้ แสวงหาทองกหรือ เงิน
หรือของมีค่าอย่างใดจากท่านเลย;
๑๓ ทัง้ ข้าพเจ้า ไม่ ยอมให้ ท่านต้องถูก
คุมขังอยู่ ในคุกใต้ดิน, หรือปล่อยให้ท่าน
เป็ นทาสของกันและกัน, หรือให้ทา่ นกระ
ท�ำ ฆาตกรรม, หรือ ปล้น สะดม, หรือ ลัก
ขโมย, หรือ ประพฤติ ล่วงประเวณี ; หรือ
แม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมให้ท่านกระท�ำการ
ชัว่ ร้ายอย่างใด, และสอนท่านให้รกั ษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า, ในทุกสิ่งที่พระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้—
๑๔ และ แม้ ข้าพเจ้า, ตัว ข้าพเจ้า, ก็
ท�ำงานกด้วยมือ ข้าพเจ้า เองเพื่อ จะได้ รับ
๑๒ ก กิจการ ๒๐:๓๓–๓๔.
๑๔ ก ๑ คร. ๙:๑๘.
๑๕ ก คมพ. มโนธรรม.
๑๗ ก คมพ. ปัญญา.

โมไซยาห์ ๒:๑๑–๑๙
ใช้ทา่ น, และเพือ่ ท่านจะไม่ตอ้ งแบกภาระ
ภาษี , และเพือ่ จะไม่มสี ิ่งใดเกิดกับท่านซึง่
เป็ นภาระโศกเศร้าที่ต้องทน—และจาก
เรือ่ งทัง้ หมดที่ข้าพเจ้าพูดมานี ้, ท่าน ตัว
ท่านเองเป็ นพยานอยู่ ในวันนี ้.
๑๕ กระนั ้น, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ไม่ ได้ ท�ำ สิ่ ง เหล่า นี ้ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้
โอ้อวด, ทัง้ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกเรื่องเหล่า
นี ้ เพื่อ โดยการนี ้ ข้าพเจ้า จะได้ กล่าวหา
ท่าน; แต่ ข้าพเจ้า บอกท่านถึง เรื่องเหล่า
นี ้ เพื่อท่านจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าจะตอบด้วย
มโนธรรมกอันใสสะอาดได้ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้าในวันนี ้.
๑๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าเพราะ
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านแล้ว ว่า ข้าพเจ้า ใช้
วัน เวลา ของ ข้าพเจ้า เป็ น ผู้รับ ใช้ ท่าน,
ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา จะ โอ้อวด, เพราะ
ข้าพเจ้า อยู่ ใน การ รับ ใช้ พระ ผู้ เป็ น เจ้า
นั่ นเอง.
๑๗ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า บอก ท่าน ถึง
เรื่องเหล่า นี ้ เพื่อ ท่านจะเรียนรู้ ปัญญาก;
เพื่อ ท่านจะเรียนรู้ ว่า เมื่อ ท่านอยู่ ในการ
รับใช้ขเพือ่ นมนุ ษย์คของท่าน ท่านก็อยู่ ใน
การรับใช้พระผู้เป็ นเจ้าของท่านนั่ นเอง.
๑๘ ดูเถิด, ท่านเรียกข้าพเจ้าเป็ นกษั ตริย์
่ี า่ นเรียก
ของท่าน; และหากข้าพเจ้า, ผูท
้ ท
เป็ นกษั ตริย์ของท่าน, ท�ำงานเพื่อรับใช้ก
ท่าน, แล้วท่านมิควรหรือทีจ่ ะท�ำงานเพือ่
รับใช้กัน?
๑๙ และดู ด้วยเถิด, หากข้าพเจ้า, ผู้ ที่

		ข มธ. ๒๕:๔๐;
ยากอบ ๑:๒๗;
คพ. ๔๒:๒๙–๓๑.
คมพ. รับใช้ (การ).

่ ้ อง (ทัง้ หลาย),
		ค คมพ. พีน
่ ้ องชาย; พีน
่ ้ องสตรี.
พีน
๑๘ ก มธ. ๒๐:๒๖–๒๗.

โมไซยาห์ ๒:๒๐–๒๖
ท่านเรียกเป็ นกษั ตริย์ของท่าน, ผู้ ใช้วัน
เวลาของเขาไป ในการรับ ใช้ ท่าน, และ
แม้กระนั ้นอยู่ ในการรับใช้พระผู้เป็ นเจ้า,
สมควรจะได้รบั ความขอบคุณจากท่าน, โอ้
ท่านควรขอบพระทัยกกษั ตริย์แห่งสวรรค์
ของท่านเพียงใด!
๒๐ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น, พี่ น้ อง
ข้าพเจ้า, ว่าหากท่านจะน้ อมขอบพระทัย
และค�ำสรรเสริญกทัง้ หมดซึ่งจิตวิญญาณ
ทัง้ ดวงของท่านมี พลัง ที่ จะครอบครอง,
แด่พระผูเ้ ป็ นเจ้าขพระองค์นั้นผูท
้ รงสร้าง
ท่าน, และทรงดูแลและปกปักรักษาท่าน
มา, และทรงท�ำให้ท่านชื่นชมยินดี, และ
ทรงท�ำให้ท่านอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข—
๒๑ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าหากท่านจะ
รับ ใช้ พระองค์ ผู้ทรงสร้างท่านมาตัง้ แต่
ต้น, และทรงปกปักรักษาท่านวันแล้ววัน
เล่า, โดยทรงให้ ท่านยืม ลมหายใจ, เพื่อ
ท่านจะมีชวี ติ และเคลือ่ นไหวและท�ำตาม
เจตนากของท่านเอง, และแม้ ทรงค�ำ้ จุน
ท่านครัง้ แล้วครัง้ เล่า—ข้าพเจ้ากล่าวว่า,
หากท่านจะรับใช้พระองค์ดว้ ยจิตวิญญาณ
ทัง้ ดวงของท่านแล้วท่านก็จะยังเป็ นผูร้ บั
ใช้ท่ี ไม่สมค่าข.
๒๒ และดูเถิด, ทัง้ หมดที่พระองค์ทรง
เรียกร้องจากท่านคือให้รกั ษากพระบัญญัตขิ
ของพระองค์; และพระองค์ ทรงสัญญา
ว่า หาก ท่ าน จะ รัก ษา พระ บั ญ ญั ติ ของ
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พระองค์ ท่านจะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน;
และพระองค์ ไม่เคยทรงเปลีย่ นแปลงค ไป
่ ระองค์รบั สัง่ เลย; ฉะนั ้น, หากท่าน
จากทีพ
รักษางพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์
ย่อม ประทานพร ให้ ท่าน และ ทรง ท�ำให้
ท่านรุ่งเรือง.
๒๓ และบัดนี ้, ประการแรก, พระองค์
ทรงสร้างท่านมา, และประทานชีวติ ของ
ท่านให้ ท่าน, ซึ่ง โดยการนั ้นท่านจึง เป็ น
หนี ้พระองค์อยู่.
๒๔ และประการที่ สอง, พระองค์ ทรง
เรียก ร้อง ให้ ท่านท�ำ ดัง ที่ พระองค์ ทรง
บัญชา ท่าน; เพราะ โดย การ นี ้ หาก ท่าน
ท�ำ, พระองค์ ย่อม ประทานพร ให้ ท่านก
โดย ทันที; และ ฉะนั ้ น พระองค์ จึง ทรง
ตอบแทนท่านแล้ว. และท่านยัง คงเป็ น
หนี ้ พระองค์ อยู่, และ เป็ น อยู่ ขณะ นี ้ ,
และจะเป็ นอยู่, ตลอดกาลและตลอดไป;
ฉะนั ้น, ท่านมีสิ่งใดจะโอ้อวดเล่า?
๒๕ และบัดนี ้ขา้ พเจ้าถาม, ท่านจะกล่าว
สิ่งใดถึงตัวท่านได้เล่า? ข้าพเจ้าตอบท่าน,
ไม่เลย. ท่านจะกล่าวไม่ ได้วา่ ตัวท่านเป็ น
แม้ เท่า ผงธุลี ของแผ่น ดิน โลก; กระนั ้น
้ จากผงธุลีขของแผ่นดิน
ท่านยังสร้างกขึน
โลก; แต่ ดูเถิด, มัน เป็ น ของ พระองค์
ผู้ทรงสร้างท่าน.
๒๖ และข้าพเจ้า, แม้ข้าพเจ้า, ผู้ท่ีท่าน
เรียกว่า กษั ตริย์ ของท่าน, ก็ ไม่ ดี ไปกว่า

๑๙ ก คมพ. ขอบพระทัย,
๒๑ ก คมพ. สิทธิเ์ สรี.
ขอบพระทัยพระเจ้า (
		ข ลูกา ๑๗:๗–๑๐.
การ, น้ อม), ความ
๒๒ ก ลนต. ๒๕:๑๘–๑๙;
ขอบคุณ.
๒ นี . ๑:๙.
๒๐ ก ๑ นี . ๑๘:๑๖.
		ข คมพ. พระบัญญัตขิ อง
		ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ค คพ. ๓:๑–๒.

		ง คพ. ๑๔:๗; ๕๘:๒–๓.
๒๔ ก คมพ. พร, เป็ นสุข, ให้พร.
๒๕ ก คมพ. สร้าง (การ).
		ข ปฐก. ๓:๑๙;
เจคอบ ๒:๒๑.
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ตัวท่านเลย; เพราะข้าพเจ้ามาจากผงธุลี
เช่น กัน. และ ท่าน เห็น แล้ว ว่า ข้าพเจ้า
ชรา, และก�ำลัง จะคืนร่างแห่ งมรรตัย นี ้
ให้แผ่นดินแม่.
๒๗ ฉะนั ้น, ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
ว่าข้าพเจ้าได้รบั ใช้ทา่ น, โดยเดินก ไปด้วย
มโนธรรมอันใสสะอาดต่อพระพักตร์พระ
ผู้เป็ นเจ้า, แม้เช่นนั ้นข้าพเจ้าให้ท่านมา
ชุมนุ มกันอยู่ ในเวลานี ้, ก็เพื่อจะได้พบว่า
ข้าพเจ้าไม่มขี อ้ ต�ำหนิ , และเพือ่ เลือดขของ
ท่านจะไม่ มาอยู่ ท่ี ข้าพเจ้า, เมื่อ ข้าพเจ้า
จะยืนรับการพิพากษาจากพระผู้เป็ นเจ้า
ในเรื่องที่ พระองค์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้
เกี่ยวกับท่าน.
๒๘ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าข้าพเจ้าให้
ท่านมาชุมนุ มกันเพือ่ ข้าพเจ้าจะได้ขจัดก
เลือดของท่านออกจากอาภรณ์ ข้าพเจ้า,
ในระยะเวลานี ้เมือ่ ข้าพเจ้าก�ำลังจะลงไปสู่
หลุมศพของข้าพเจ้า, เพือ่ ข้าพเจ้าจะได้ลง
ไปอย่างสงบสุข, และวิญญาณขอมตะของ
ข้าพเจ้า จะสมทบกับ คณะนั ก ร้องคเบือ้ ง
บนในการขับ ขานเพลงสรรเสริญ พระผู้
เป็ นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม.
๒๙ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่านว่าข้าพเจ้าให้ท่านมาชุมนุ มกัน, เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้ประกาศแก่ท่านว่าข้าพเจ้า
จะเป็ นผู้สอนของท่าน, หรือกษั ตริย์ของ
ท่านไม่ ได้อีกต่อไปแล้ว;
๓๐ เพราะ แม้ ใน เวลา นี ้, ทัง้ ร่าง ของ
ข้าพเจ้าก็สั่นอย่างยิ่งเมื่อพยายามพูดกับ
ท่าน; แต่พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงค�ำ้ จุน
๒๗ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข เจคอบ ๑:๑๙.

โมไซยาห์ ๒:๒๗–๓๔
ข้าพเจ้า, และทรงยอมให้ข้าพเจ้าพูดกับ
ท่าน, และทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าประกาศ
แก่ท่านในวันนี ้, ว่าโมไซยาห์บุตรข้าพเจ้า
เป็ นกษั ตริย์และผู้ปกครองดูแลท่าน.
๓๑ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ ท่านท�ำ ดัง ที่ ท่านท�ำ มาแล้ว จน
กระทัง่ บัดนี ้. ท่านรักษาค�ำสัง่ ของข้าพเจ้า,
และ ค�ำ สั่ง ของ บิดา ข้าพเจ้า ด้วย, และ
รุ่งเรืองมา, และได้ รับ การปกป้ องไม่ ให้
ตก อยู่ ใน เงือ้ ม มือ ของ ศัตรู ท่านฉั นใด,
แม้เช่นนั ้นหากท่านรักษาค�ำสั่งของบุตร
ข้าพเจ้า, หรือพระบัญญัติของพระผู้เป็ น
เจ้าซึง่ เขาจะมอบให้ทา่ น, ท่านก็จะรุง่ เรือง
อยู่ ในแผ่นดินฉั นนั ้น, และศัตรูของท่าน
จะไม่มีพลังเหนื อท่าน.
๓๒ แต่, โอ้ ผู้คนของข้าพเจ้า, จงระวัง
เกลือกว่าจะเกิดการขัดแย้งกขึน้ ในบรรดา
พวกท่าน, และท่านเลือกเชือ่ ฟังวิญญาณ
ร้าย, ซึ่งโมไซยาห์บิดาข้าพเจ้าพูดถึง.
๓๓ เพราะดูเถิด, วิบตั อิ ย่างหนึ่ งก�ำหนด
ให้เกิดแก่คนที่เลือกเชื่อฟังวิญญาณนั ้น;
เพราะหากเขาเลือกเชือ่ ฟังมัน, และคงอยู่
และตายในบาปของเขา, คนคนนั ้นย่อม
ดื่มความอัปมงคลกเข้าไป ในจิตวิญญาณ
ของเขาเอง; เพราะเขาย่อมได้รบั โทษอัน
เป็ นนิ จขเป็ นค่า จ้างของเขา, โดยที่ ล่วง
ละเมิด กฎของพระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง ขัด กับ
ความรู้ของเขาเอง.
๓๔ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ว่า ไม่มี ใคร
เลยในบรรดาพวกท่าน, เว้นแต่เด็กเล็ก ๆ
ของ ท่านที่ ไม่ ได้ รับ การ สอน เกี่ยว กับ

๒๘ ก เจคอบ ๒:๒.
		ข คมพ. วิญญาณ.
		ค มอร. ๗:๗.

๓๒ ก ๓ นี . ๑๑:๒๙–๓๐.
๓๓ ก คมพ. อัปมงคล (ความ).
		ข คพ. ๑๙:๖, ๑๐–๑๒.

โมไซยาห์ ๒:๓๕–๔๑
เรือ่ งเหล่านี ้, ที่ ไม่รวู้ า่ ท่านเป็ นหนี ้นิรน
ั ดร์
ต่อ พระ บิดา บน สวรรค์ ของ ท่าน, ที่ จะ
ถวายทุก สิ่ง ที่ ท่านมี อยู่ และเป็ นอยู่ แด่
พระองค์; และ ได้ รับ การ สอน เกี่ยว กับ
บั นทึ ก ซึ่ ง มี ค� ำ พยากรณ์ ที่ พู ด ไว้ โดย
ศาสดา พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์, แม้ เรื่อย ลง
มาถึง เวลาลี ไฮ, บรรพบุรุษ ของเรา, ออก
จากเยรูซาเล็ม;
๓๕ และ, ทุกสิ่งทีบ่ รรพบุรษ
ุ ของเราพูด
ไว้ จนถึง บัดนี ้ ด้วย. และดูเถิด, คนเหล่า
นั ้นพูด ถึง สิ่ง ที่ พระเจ้า ทรงบัญชาท่าน,
ด้วย; ฉะนั ้น, มันจึงเที่ยงธรรมและจริง.
๓๖ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
พี่น้องข้าพเจ้า, ว่าหลังจากท่านรู้และได้
รับ การสอนในเรื่องทัง้ หมดนี ้ แล้ว, หาก
ท่านจะล่วงละเมิด และประพฤติ ตนขัด
กับ สิ่ง ที่ กล่าวไว้, จนท่านถอนตัว ไปจาก
พระวิญญาณของพระเจ้า, จนพระองค์
ไม่มีท่ีอยู่ ในท่านเพื่อทรงน� ำท่านไปในวิถี
แห่ง ปัญญาเพื่อ ท่านจะได้ รับ พร, ความ
รุ่งเรือง, และการปกปักรักษา—
๓๗ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น, ว่า ผู้ ใด
ที่ท�ำการ นี ้ , ผู้ เดียวกัน นั ้ น ย่อม ออก มา
กบฏกต่อ พระ ผู้ เป็ น เจ้า อย่าง เปิ ด เผย;
ฉะนั ้น เขาจึง เลือกเชื่อ ฟังวิญญาณร้าย,
และกลายเป็ นศัตรูตอ่ ความชอบธรรมทัง้
มวล; ฉะนั ้น, พระเจ้าจึงไม่ทรงมีที่อยู่ ใน
เขา, เพราะพระองค์มิทรงสถิตในวิหารที่
ไม่บริสุทธิ์ข.
๓๘ ฉะนั ้น หาก คนนั ้น หา ได้ กลับ ใจก
๓๗ ก โมไซยาห์ ๓:๑๒;
ฮีล. ๘:๒๔–๒๕.
คมพ. กบฏ (การ).
		ข แอลมา ๗:๒๑.
๓๘ ก คมพ. กลับใจ (การ).
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ไม่, และด�ำรงอยู่ และตายโดยเป็ นศัตรู
กับพระผู้เป็ นเจ้าแล้ว, ข้อเรียกร้องความ
ยุติธรรมขแห่งสวรรค์จึงปลุกจิตวิญญาณ
อัน เป็ นอมตะของเขามาสู่ ความรู้สึก รุ่ม
ร้อนในความ ผิดคของ ตนเอง, ซึ่ง ท�ำให้
เขาระย่อ ต่อที่ ประทับของพระเจ้า, และ
ท�ำให้ ในอกของเขาเต็มไปด้วยความรูส้ ึก
ผิด, และความเจ็บ ปวด, และความปวด
ร้าว, ซึ่ง เปรียบ เหมือน เพลิง ที่ ไม่รู้ ดับ,
ซึ่ง เปลวเพลิง นั ้น ลุก โชนอยู่ ตลอดกาล
และตลอดไป.
๓๙ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,
ว่า ความเมตตากก็ ไม่มี สิทธิ์ เหนื อ ผู้ นั้น;
ฉะนั ้นชะตากรรมในวาระสุดท้ายของเขา
้ สุด.
คือการทนทุกข์ทรมานอันไม่มีวน
ั สิน
๔๐ โอ้, ท่านผู้สูงอายุทงั ้ หลาย, และท่าน
คนหนุ่ ม ด้วย, และท่านเด็ก เล็ก ๆ ผู้ ที่
เข้าใจถ้อยค�ำ ข้าพเจ้า ได้, เพราะข้าพเจ้า
พูด อย่างแจ้ง ชัด กับ ท่านเพื่อ ท่านจะได้
เข้าใจ, ข้าพเจ้า สวดอ้อนวอนให้ ท่านตื่น
้ มาสู่ ความทรงจ�ำกถึง สถานการณ์ อัน
ขึน
น่ า สะ พรึง กลัว ของ คนที่ ตก อยู่ ใน การ
ล่วงละเมิด.
๔๑ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า ปรารถนา
ให้ท่านพิจารณาถึงสภาพอันเป็ นพรและ
เป็ นสุขกของคนที่ รักษาพระบัญญัติ ของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า. เพราะ ดูเถิด, พวก เขา
ได้รับพรข ในทุกสิ่ง, ทัง้ ฝ่ ายโลกและฝ่ าย
วิญญาณ; และหากพวกเขายืนหยัดอย่าง
ซือ่ สัตย์คจนกว่าชีวติ จะหาไม่แล้วพวกเขา

		ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๔๐ ก แอลมา ๕:๑๘.
		ค คมพ. ความผิด.
๔๑ ก ๔ นี . ๑:๑๕–๑๘.
๓๙ ก แอลมา ๓๔:๘–๙, ๑๕–๑๖.
คมพ. ปี ต.ิ
คมพ. เมตตา (ความ,
		ข คมพ. พร, เป็ นสุข, ให้พร.
พระ, มี).
		ค คพ. ๖:๑๓.
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จะได้รบั เข้าสูส่ วรรค์ , เพือ่ โดยการนั ้นพวก
เขาจะพ�ำนั กอยูก่ บั พระผูเ้ ป็ นเจ้าในสภาพ
แห่งความสุขอันไม่รจู้ บ. โอ้จงจ�ำ, จงจ�ำไว้
ว่าเรื่องเหล่านี ้ จริง; เพราะพระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้ารับสั่งไว้.
บทที่ ๓
กษั ตริย์ เบ็น จามิ นกล่า วค�ำ ปราศรัย ต่อ
ไป— พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิ ฤทธิ์ จะ ทรง
ปฏิบัติ ศาสนกิจ ในบรรดามนุ ษย์ ในร่าง
ที่ท�ำด้วยดินเหนี ยว—พระโลหิตจะหลั่ง
ออกจากทุกขุมขนเมือ่ พระองค์ทรงชดใช้
เพือ่ บาปของโลก—พระนามของพระองค์
คือนามเดียวที่ความรอดจะเกิดขึน้ ได้—
มนุ ษย์ จะละทิง้ ความเป็ นมนุ ษย์ ปุถุชน
ได้ และกลายเป็ นวิ สุทธิ ชนโดยผ่านการ
ชดใช้— ความทรมานของคนชั่ว ร้ายจะ
เป็นดังทะเลเพลิงและก�ำมะถัน. ประมาณ
๑๒๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องข้าพเจ้า, ตัง้ ใจ
และข้าพเจ้าอยากให้พีน
ฟังอีก, เพราะข้าพเจ้า ยัง มี บางสิ่ง ที่ จะ
กล่าวแก่ ท่านอีก; เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้า
มีเรือ่ งจะบอกท่านเกีย่ วกับสิ่งซึง่ จะมาถึง.
๒ และเรื่องที่ ข้าพเจ้า จะบอกท่านนั ้น
เทพกจากพระผู้เป็ นเจ้ามาท�ำให้ข้าพเจ้า
รู้. และท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้า: ตื่น เถิด;
และข้าพเจ้า ตื่น, และดูเถิด ท่านยืน อยู่
ต่อหน้ าข้าพเจ้า.
๔๑ ง คมพ. สวรรค์, ฟ้ าสวรรค์.
๒ ก คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
๓ ก ลูกา ๒:๑๐–๑๑.
๕ ก คมพ. พระเยโฮวาห์.
		ข โมไซยาห์ ๗:๒๗;
๓

โมไซยาห์ ๓:๑–๗
๓ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ตื่นเถิด,
และ จง ฟัง ค�ำ ซึ่ง ข้าพเจ้า จะ บอก ท่าน;
เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ามาประกาศข่าวอัน
น่ ายินดีกแห่งความปรีดียิ่งแก่ท่าน.
๔ เพราะ พระเจ้ า ทรง ได้ ยิ น ค� ำ สวด
อ้อนวอนของท่านแล้ว, และทรงวินิจฉั ย
ความ ชอบ ธรรม ของ ท่าน, และ ทรง ส่ง
ข้าพเจ้ามาเพือ่ ประกาศแก่ทา่ นว่าท่านจะ
ได้ช่ืนชมยินดี; และว่าท่านจะได้ประกาศ
แก่ ผู้คนของท่าน, เพื่อ พวกเขาจะเปี่ ยม
ด้วยปี ติเช่นกัน.
๕ เพราะดูเถิด, เวลาจะมาถึง, และอยู่
ไม่ ไกล, ที่ดว้ ยเดชานุ ภาพ, พระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิก์ ผูท
้ รงครอบครอง, ผูท
้ รงด�ำรง
แล้ว, และทรงด�ำรงอยู่จากชั่วนิ รันดรถึง
ชั่ว นิ รันดร, จะเสด็จ จากสวรรค์ ลงมาอยู่
ในบรรดาลูก หลานมนุ ษย์, และจะทรง
สถิตอยู่ ในร่างที่ท�ำด้วยดินเหนี ยวข, และ
จะ เสด็จ ออก ไป ในหมู่ มนุ ษย์, ทรง ท�ำ
ปาฏิหาริย์คยิ่ง ใหญ่, เช่น รักษา คนป่ วย,
้ , ท�ำให้ คนง่อยเดิน,
ท�ำให้ คนตายลุก ขึน
คนตาบอดได้รบั สายตาของเขา, และคน
หูหนวกได้ยิน, และรักษาโรคนานาชนิ ด.
๖ และ พระองค์ จะ ทรง ขับ เหล่า มารก,
หรือ วิญญาณร้ายที่ สิง อยู่ ในใจลูก หลาน
มนุ ษย์.
๗ และ ดูเถิด, พระองค์ จะ ทนรับ การ
ล่อลวงก, และความเจ็บปวดทางร่างกาย,
ความหิวโหยข, ความกระหาย, และความ
เหน็ ดเหนื่ อย, แม้ มากกว่า ที่ มนุ ษย์ จะ

แอลมา ๗:๙–๑๓.
		ค มธ. ๔:๒๓–๒๔;
กิจการ ๒:๒๒;
๑ นี . ๑๑:๓๑.
คมพ. ปาฏิหาริย.์

๖ ก มาระโก ๑:๓๒–๓๔.
๗ ก คมพ. ล่อลวง (การ).
		ข มธ. ๔:๑–๒.

โมไซยาห์ ๓:๘–๑๔
ทนค ได้, เว้นแต่จะถึงแก่ความตาย; เพราะ
ดูเถิด, พระโลหิตง ไหลออกจากทุกขุมขน,
ความปวดร้าวจของพระองค์จะใหญ่หลวง
นั กเพราะความชั่วร้ายและความน่ าชิงชัง
ของผู้คนของพระองค์.
๘ และ พระองค์ จะ ทรง มี พระนาม ว่า
พระเยซูคริสต์ก, พระบุตรขของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, พระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์และแผ่นดิน
โลกค, พระผู้ สร้างสรรพสิ่ง นั บ จากกาล
เริ่ม ต้น; และ มารดางของ พระองค์ จะ มี
นามว่ามารีย์จ.
๙ และ ดู เ ถิ ด , พระองค์ จะ เสด็ จ มา
สู่ ผู้ ค น ของ พระองค์, เพื่อ ความ รอดก
จะได้ มาสู่ ลูก หลานมนุ ษย์ แม้ โดยทาง
ศรัทธาข ในพระนามของพระองค์; และ
แม้ หลัง จาก ทัง้ หมด นี ้ แล้ว พวก เขา ก็
จะ ถือว่า พระองค์ เป็ น มนุ ษย์ คนหนึ่ ง,
และกล่าวว่า พระองค์ มี ผีคสิง อยู่, และจะ
โบยงพระองค์, และ จะ ตรึงจพระองค์ ไว้
ที่กางเขน.
้ ก ในวัน
๑๐ และพระองค์ จะทรงลุก ขึน
ที่ สามขจาก บรรดา คน ตาย; และ ดูเถิด,
พระองค์ทรงอยู่ ในฐานะผูพ
้ พ
ิ ากษาค โลก;
และดูเถิด, สิ่งทัง้ หมดนี ้จะกระท�ำไปเพื่อ
๗ค คพ. ๑๙:๑๕–๑๘.
		ง ลูกา ๒๒:๔๔.
		จ อสย. ๕๓:๔–๕.
๘ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์—
พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบุตร.
		ข แอลมา ๗:๑๐.
		ค ฮีล. ๑๔:๑๒;
๓ นี . ๙:๑๕.
		ง มธ. ๑:๑๖;
๑ นี . ๑๑:๑๔–๒๑.
		จ คมพ. มารีย,์ มารดาของ
พระเยซู.
๙ ก คมพ. ความรอด.
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การพิพากษาอันชอบธรรมจะได้มาถึงลูก
หลานมนุ ษย์.
๑๑ เพราะ ดู เ ถิ ด , พระ โลหิ ต ก ของ
พระองค์ จะชดใช้ขบาปของคนที่ ตกค ไป
เพราะการล่วงละเมิด ของอาดัม ด้วย, ผู้
ที่ ตาย โดย ไม่รู้ พระ ประสงค์ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้าเกี่ยวกับพวกเขา, หรือผู้ท่ีท�ำบาป
โดยไม่รงู้ .
๑๒ แต่ วิบัติ, วิบัติ แก่ ผู้ ที่ รู้ ว่า ตนกบฏก
ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า! เพราะความรอดจะ
ไม่ มาสู่ คนเช่นนั ้น เลยนอกจากจะเป็ น
โดย การก ลับ ใจ และ ศรัทธา ในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ข.
๑๓ และพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงส่ง
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ของพระองค์
มา ใน บรรดา ลู ก หลาน มนุ ษ ย์ ทั ง้ ปวง,
เพื่อ ประกาศเรื่องเหล่า นี ้ แก่ ทุก ตระกูล,
ประชาชาติ, และภาษา, เพื่อโดยการนี ้ ผู้
ใดก็ตามทีจ่ ะเชือ่ ว่าพระคริสต์จะเสด็จมา,
ผู้เดียวกันนั ้นจะได้รบั การปลดกบาปของ
เขา, และชื่นชมยินดี ด้วยความปรีดี ยิ่ง,
แม้ราวกับขว่าพระองค์เสด็จมาในบรรดา
พวกเขาแล้ว.
๑๔ กระนั ้น พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าทรง

		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
		ค ยอห์น ๘:๔๘.
		ง มาระโก ๑๕:๑๕.
		จ ลูกา ๑๘:๓๓;
๑ นี . ๑๙:๑๐;
๒ นี . ๑๐:๓.
คมพ. ตรึงกางเขน (การ).
๑๐ ก คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ข มธ. ๑๖:๒๑;
๒ นี . ๒๕:๑๓;
ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗.
		ค คมพ. ตัดสิน (การ),

พิพากษา (การ).
๑๑ ก คมพ. เลือด, โลหิต.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
		ค คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		ง ๒ นี . ๙:๒๕–๒๖.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๒:๓๖–๓๘;
ฮีล. ๘:๒๕.
คมพ. กบฏ (การ).
		ข คมพ. พระเจ้า.
๑๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
		ข ๒ นี . ๒๕:๒๔–๒๗;
เจรอม ๑:๑๑.
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เห็นว่า ผู้คนของพระองค์ เป็ นคนดือ้ รัน
้ ,
และพระองค์ ทรงก�ำหนดกฎไว้ ให้ พวก
เขา, แม้กฎของโมเสสก.
๑๕ และพระองค์ทรงแสดงเครือ่ งหมาย,
และการอันน่ าพิศวง, และรูปแบบก, และ
รูปลักษณ์ มากมายแก่พวกเขา, เกี่ยวกับ
การ เสด็จ มา ของ พระองค์; และ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้บริสุทธิ์กล่าวแก่พวกเขาเกี่ยว
กับ การเสด็จ มาของพระองค์ ด้วย; และ
กระนั ้นพวกเขายังท�ำใจแข็งกระด้าง, และ
หาเข้าใจไม่ ว่า กฎของโมเสสข ไม่ เกิด ผล
อันใดเลยนอกจากจะเป็ นโดยการชดใช้
ด้วยพระโลหิตของพระองค์.
๑๖ เพราะแม้หากเป็ นไปได้วา่ เด็กกเล็ก ๆ
ท�ำบาป ได้ พวกเขาจะรับ การช่วยให้ รอด
ไม่ ได้; แต่ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าพวกเขา
ได้รบั พรขแล้ว; เพราะดูเถิด, ดังเช่นอาดัม,
หรือโดยธรรมชาติ, พวกเขาตก, แม้เช่น
นั ้นพระโลหิต ของพระคริสต์ ชดใช้ บาป
ของพวกเขา.
๑๗ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ว่าจะไม่มีนามอื่นใดก ให้ ไว้หรือทาง
อื่นใดหรือวิธีที่ โดยการนั ้นความรอดขจะ
มา ถึง ลูก หลาน มนุ ษย์ ได้, นอกจาก ใน
และโดยผ่านพระนามของพระคริสต์ค,
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์.
๑๔ ก คมพ. กฎของโมเสส.
๑๕ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
รูปแบบหรือสัญลักษณ์
ของพระคริสต์.
		ข โมไซยาห์ ๑๓:๒๗–๓๒.
๑๖ ก คมพ. เด็ก, ลูก.
		ข โมโร. ๘:๘–๙.
๑๗ ก กิจการ ๔:๑๐–๑๒;
๒ นี . ๓๑:๒๑.
		ข คมพ. ความรอด.

โมไซยาห์ ๓:๑๕–๒๐
๑๘ เพราะดูเถิดพระองค์ทรงพิพากษา,
และการพิพากษาของพระองค์เทีย่ งธรรม;
้ ไปในวัยทารกหาได้พินาศ
และทารกที่สิน
ไม่; แต่มนุ ษย์ดม่ื ความอัปมงคลเข้าไปใน
จิต วิญญาณของตนเว้น แต่ พวกเขาจะ
นอบน้ อมถ่อมตนและกลายกเป็ นดังเด็ก
เล็ก ๆ, และเชื่อว่าความรอดเคยมี, และมี
อยู,่ และจะมี, ในและโดยผ่านพระโลหิตที่
ทรงชดใช้ขของพระคริสต์, พระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์.
๑๙ เพราะ มนุ ษย์ ปุถุชนกเป็ น ศัตรู ต่อ
พระผู้ เป็ นเจ้า, และเป็ นมาแล้ว นั บ แต่
การตกของอาดัมข, และจะเป็ นไป, ตลอด
กาลและตลอดไป, เว้นแต่เขาจะยอมคต่อ
การ ชักจูง ของ พระ วิญญาณงศักดิ์สิทธิ์,
และทิง้ ความเป็ นมนุ ษย์ปุถุชนและกลับ
เป็ นวิสท
ุ ธิชนจ โดยผ่านการชดใช้ของพระ
คริสต์พระเจ้า, และกลายเป็ นดังเด็กฉ, ว่า
ง่าย, อ่อนโยน, ถ่อม ตน, อดทน, เปี่ ยม
ด้วยความรัก, เต็มใจยอมในสิ่ง ทัง้ ปวงที่
พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่เขา, แม้
ดังเด็กยินยอมต่อบิดาตน.
๒๐ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ว่าเวลาจะมาถึงเมือ่ ความรูก้ เรือ่ งพระ
ผู้ช่วยให้รอดจะแผ่ ไปทั่วทุกประชาชาติข,
ตระกูล, ภาษา, และผู้คน.

		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๑๘ ก มธ. ๑๘:๓.
		ข โมไซยาห์ ๔:๒;
ฮีล. ๕:๙.
๑๙ ก ๑ คร. ๒:๑๑–๑๔;
โมไซยาห์ ๑๖:๒–๓.
คมพ. มนุ ษย์ปถุ ช
ุ น.
		ข คมพ. การตกของอาดัม

และเอวา.
		ค ๒ พศด. ๓๐:๘.
		ง โมโร. ๑๐:๔–๕.
คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
		จ คมพ. วิสท
ุ ธิชน.
		ฉ ๓ นี . ๙:๒๒.
๒๐ ก คพ. ๓:๑๖.
		ข คมพ. งานเผยแผ่ศาสนา.

โมไซยาห์ ๓:๒๑–๔:๑
๒๑ และดูเถิด, เมือ่ เวลานั ้นมาถึง, จะไม่
พบผู้ ใดเว้นแต่เด็กเล็ก ๆ ว่า, ปราศจาก
ข้อ ต�ำหนิ กต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า,
นอกจาก โดย การก ลับ ใจ และ ศรัทธา ใน
พระนามของพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท
้ รง
มหิทธิฤทธิ์เท่านั ้น.
๒๒ และแม้ ในเวลานี ้, เมื่อ ท่านจะได้
สอนผู้คนของท่านถึง สิ่ง ที่ พระเจ้า พระ
ผู้ เป็ นเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน, แม้
เมื่อ นั ้น จะพบว่า พวกเขาไม่มี ข้อ ต�ำหนิ
อีก ต่อ ไป ใน สาย พระเนตร ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า, เว้น แต่ ตามค�ำ ที่ ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่านแล้ว.
๒๓ และบัดนี ้ข้าพเจ้าพูดพระวจนะซึ่ง
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า.
๒๔ และพระเจ้าตรัสดังนี ้: ถ้อยค�ำนั ้นจะ
ยืนเป็ นประจักษ์ พยานที่เด่นชัดฟ้ องคน
พวกนี ้, ในวันพิพากษา; ซึ่งตามนั ้นพวก
เขาจะถูก พิพากษา, แต่ละคนตามงาน
ของตน, ไม่วา่ มันดี, หรือไม่วา่ มันชั่วร้าย.
๒๕ และหากมัน ชั่ว ร้ายพวกเขาก็ ถูก
ส่งไปสู่ความคิดค�ำนึ งกอันน่ าสะพรึงกลัว
เกี่ยวกับความผิดและความน่ าชิงชังของ
พวกเขา, ซึ่ง ท�ำให้ พวกเขาถอยไปจากที่
ประทับของพระเจ้าไปสู่สภาพแห่งความ
้
เศร้าหมองขและความทรมานอันหาได้สิน
สุดไม่, ซึง่ จากนั ้นพวกเขาจะกลับมาอีกไม่
ได้; ฉะนั ้นพวกเขาดื่มความอัปมงคลเข้า
มาสู่จิตวิญญาณของตนแล้ว.
๒๖ ฉะนั ้น, พวกเขาจึงดื่มแล้วจากถ้วย
๒๑ ก คมพ. รับผิดชอบได้ (ที)่ ,
รูจ้ กั ผิดชอบ.
๒๕ ก แอลมา ๕:๑๘;
๑๒:๑๔–๑๕.
		ข มอร. ๘:๓๘.
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แห่ง พระพิ โรธ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ซึ่ง
ความยุติธรรมนั ้น ปฏิเสธพวกเขาไม่ ได้
อย่างทีป่ ฏิเสธไม่ ได้วา่ อาดัมกจะตกเพราะ
การรับ ส่วนผลไม้ขต้องห้ามนั ้น; ฉะนั ้น,
ความเมตตาคจะมีสิทธิ์เหนื อพวกเขาอีก
ไม่ ได้ตลอดกาล.
๒๗ และ ความ ทุกข์ ทรมานกของ พวก
เขาเป็ นเหมือนทะเลเพลิงขและก�ำมะถัน,
อันมีเปลวเพลิงไม่รดู้ บั , และควันอันพลุง่
้ ตลอดกาลและตลอดไป. พระเจ้าทรง
ขึน
บัญชาข้าพเจ้าดังนั ้น. เอเมน.
บทที่ ๔
กษั ตริยเ์ บ็นจามินกล่าวค�ำปราศรัยของท่าน
้
ต่อไป—ความรอดเกิดขึนเพราะการชดใช้
—
เชือ่ ในพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพือ่ จะได้รบั การช่วยให้
รอด—ได้รบั การปลดบาปของท่านโดยผ่าน
ความซือ่ สัตย์— ให้ ทรัพย์สิน ของท่านแก่
คนจน—ท�ำทุกสิง่ ด้วยปัญญาและระเบียบ.
ประมาณ ๑๒๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ กษั ตริย์ เบ็น จามิ นกล่า วถ้อยค�ำ ซึ่ง
ท่านได้ รับ มอบจากเทพของพระเจ้า จบ
แล้ว, ท่านจึง กวาดสายตาไปรอบ ๆ เพื่อ
มองดู ฝูง ชน, และดูเถิด พวกเขาล้ม ลง
กับพืน้ ดิน, เพราะพวกเขาเกิดความเกรง
กลัวกพระเจ้า.
๒ และพวกเขาเห็นตนเองอยู่ ในสภาพ

๒๖ ก มอร. ๙:๑๒.
		ข ปฐก. ๓:๑–๑๒;
๒ นี . ๒:๑๕–๑๙;
แอลมา ๑๒:๒๑–๒๓.
		ค คมพ. เมตตา (ความ,

พระ, มี).
๒๗ ก คมพ. ความผิด.
		ข ๒ นี . ๙:๑๖; เจคอบ ๖:๑๐;
คพ. ๗๖:๓๖.
๔ ๑ ก คมพ. ความกลัว.
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ทางเนื ้อหนั งกของตน, แม้น้อยกว่าผงธุลขี
ของแผ่น ดินโลก. และพวกเขาทัง้ หมด
ร้อง ออก มา เป็ น เสียง เดียวกัน, มี ความ
ว่า : โอ้ ทรงโปรดเมตตา, แล้ว ทรงโปรด
ใช้ พระ โลหิต ที่ ชดใช้ คของ พระ คริสต์
เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้รับการให้อภัย
บาป ของ พวก ข้า พระองค์, และ ใจ พวก
ข้า พระองค์ จะ ถูก ท�ำให้ บริสุทธิ์; เพราะ
พวกข้า พระองค์ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์,
พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้า, ผู้ทรงสร้างง
ฟ้ า สวรรค์ และ แผ่ น ดิ น โลก, และ สิ่ ง
ทัง้ ปวง; ผู้ จะ เสด็จ ลง มา ในบรรดา ลูก
หลานมนุ ษย์.
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
หลัง จากพวกเขาพูด ถ้อยค�ำ นี ้ แล้ว พระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า เสด็จ มาบ นพ วก
เขา, และพวกเขาเปี่ ยมด้วยปี ติ, โดยที่
ได้ รับ การ ปลด บาปกของ พวก เขา, และ
โดยที่ มี ความสงบในมโนธรรมข, เพราะ
ศรัทธาคยิ่งที่พวกเขามี ในพระเยซูคริสต์
ผู้ จะ เสด็จ มา, ตาม ถ้อยค� ำ ซึ่ง กษั ตริย์
เบ็นจามินได้กล่าวแก่พวกเขา.
๔ และกษั ตริย์เบ็นจามินอ้าปากอีกและ
เริ่ม กล่าวแก่ พวกเขา, มี ความว่า: เพื่อน
ข้าพเจ้า และพี่ น้องข้าพเจ้า, วงศาคณา
ญาติของข้าพเจ้าและผู้คนของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน ตัง้ ใจ ฟัง อีก, เพื่อ

โมไซยาห์ ๔:๓–๗
ท่านจะฟังและเข้าใจถ้อยค�ำที่ยังเหลืออยู่
ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวแก่ท่าน.
๕ เพราะดูเถิด, หากความรู้ถึงพระคุณ
ความดีของพระผู้เป็ นเจ้าก ในเวลานี ้ปลุก
ท่านให้ รู้สึก ถึง ความ ไม่ สลัก ส�ำคัญ ของ
ท่าน, และสภาพไร้ค่าและตกของท่าน—
๖ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, หากท่านเข้า
ถึง ความรู้กเกี่ยวกับ พระคุณ ความดี ของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และพระเดชานุ ภาพอัน
หาที่เปรียบมิ ได้ของพระองค์, และปรีชา
ญาณของพระองค์, และความอดทนของ
พระองค์, และความอดกลัน้ ของพระองค์
ที่ ทรง มี ต่อ ลูก หลาน มนุ ษย์; และ การ
ชดใช้ขด้วย, ซึง่ ทรงเตรียมไว้นับแต่การวาง
รากฐานคของโลก, เพื่อโดยการนั ้นความ
รอดจะมาถึงคนที่มอบความไว้วางใจงของ
เขาในพระเจ้า, และขยัน หมั่น เพียรใน
การรักษาพระบัญญัติของพระองค์, และ
ด�ำเนิ นต่อไปด้วยความเชือ่ แม้จนถึงทีส่ ุด
ของชีวิต เขา, ข้าพเจ้า หมายถึง ชีวิต ของ
ร่างกายที่ตายได้—
๗ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว, ว่ า นี่ คื อ คน ที่ ได้
รับ ความ รอด, โดย ผ่ า น การ ชดใช้ ซึ่ ง
เตรีย ม ไว้ นั บ แต่ การ วาง รากฐาน ของ
โลก เพื่อ มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวง, ซึ่ง เคย อยู่
นั บ แต่ การ ตกกขอ งอาดัม, หรือ ที่ ด�ำรง
อยู่, หรือ ที่ จะ ด�ำรง อยู่ ต่อ ไป, แม้ จนถึง
ที่สุดของโลก.

๒ ก คมพ. ทางเนื ้อหนั ง, ฝักใฝ่ 		ข คมพ. มโนธรรม.
		ค โมไซยาห์ ๑๕:๑๙.
ทางโลก.
		ค คมพ. ศรัทธา, เชือ่
		ง สดด. ๓๖:๗;
		ข ฮีล. ๑๒:๗–๘.
(ความ).
๒ นี . ๒๒:๒;
		ค โมไซยาห์ ๓:๑๘;
๕ ก โมเสส ๑:๑๐.
ฮีล. ๑๒:๑.
ฮีล. ๕:๙.
๖ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
คมพ. วางใจ (ความ).
		ง คมพ. สร้าง (การ).
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
๗ ก คมพ. การตกของอาดัม
๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
และเอวา.

โมไซยาห์ ๔:๘–๑๔
๘ และนี่ คือหนทางซึ่งความรอดมาถึง.
และไม่มีความรอดอื่นใดกนอกจากความ
รอดนี ้ ซึ่ง มี พูด ไว้; ทัง้ ไม่มี เงื่อนไขใดซึ่ง
ตามนั ้นมนุ ษย์จะได้รบั การช่วยให้รอดได้
เว้นแต่เงื่อนไขซึ่งข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว.
๙ จงเชื่อ ในพระผู้ เป็ นเจ้า; จงเชื่อ ว่า
พระองค์ ทรง ด�ำรง อยู่, และ ว่า พระองค์
ทรงสร้างสิ่งทัง้ ปวง, ทัง้ ในฟ้ าสวรรค์และ
ในแผ่น ดิน โลก; จงเชื่อ ว่า พระองค์ ทรง
มี ปรีชาญาณกทัง้ หมด, และเดชานุ ภาพ
ทัง้ หมด, ทัง้ ในฟ้ าสวรรค์และในแผ่นดิน
โลก; จงเชื่อว่ามนุ ษย์ ไม่เข้าใจขทุกสิ่งซึ่ง
พระเจ้าทรงเข้าพระทัยได้.
๑๐ และอนึ่ ง, จงเชื่อ ว่า ท่านต้องกลับ
ใจกจาก บาป ของ ท่าน และ ทิง้ มัน, และ
นอบน้ อมถ่อมตนต่อ พระพักตร์ พระผู้
เป็ นเจ้า; และทูลขอด้วยใจจริงให้พระองค์
ทรงอภัยขท่าน; และบัดนี ้, หากท่านเชื่อค
สิ่งทัง้ หมดนี ้จงดูว่าท่านท�ำงตามนั ้น.
๑๑ และอนึ่ ง ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านดัง
ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาก่อนแล้วว่า, เมื่อท่าน
เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับรัศมีภาพของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, หรือ หากท่านได้ รู้ถึง พระคุณ
ความดีของพระองค์และลิม้ รสกความรัก
ของพระองค์, และได้รบั การปลดขบาปของ
ท่าน, ซึง่ ท�ำให้เกิดความปรีดยี งิ่ อย่างเหลือ
ล้นในจิตวิญญาณท่านแล้วฉั นใด, ข้าพเจ้า
๘ ก กิจการ ๔:๑๒;
๒ นี . ๓๑:๒๑;
โมไซยาห์ ๓:๑๗.
๙ ก รม. ๑๑:๓๓–๓๔;
เจคอบ ๔:๘–๑๓.
		ข อสย. ๕๕:๙.
๑๐ ก คมพ. กลับใจ (การ).
		ข คพ. ๖๑:๒.
		ค มธ. ๗:๒๔–๒๗.
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อยากให้ ท่านระลึก, และเก็บ ไว้ ในความ
ทรงจ�ำ เสมอ, ถึง ความยิ่ง ใหญ่ ของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, และความไม่ สลัก ส�ำคัญคของ
ท่านเอง, และพระคุณความดีงและความ
อดกลัน้ ของพระองค์ทม่ี ตี อ่ ท่าน, ชาวโลก
ซึง่ ไม่มคี า่ ควร, และนอบน้ อมถ่อมตนแม้
ถึงห้วงลึกแห่งความถ่อมตนจ, โดยเรียกหา
พระนามของพระเจ้าทุกวันฉ, และยึดมั่น
ในความเชือ่ เกีย่ วกับสิ่งทีจ่ ะมาถึง, ซึง่ พูด
ไว้ โดยปากของเทพฉั นนั ้น.
๑๒ และดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
ว่า หากท่านท�ำ ดังนี ้ ท่านก็ จะชื่นชมยินดี
เสมอ, และเปี่ ยมด้วยความรักกของพระ
ผู้เป็ นเจ้า, และการปลดบาปของท่านจะ
มี อยู่ขเสมอ; และท่านจะเติบโตในความ
รู้ เรื่องรัศมี ภาพของพระองค์ ผู้ทรงสร้าง
ท่าน, หรือในความรูข้ องสิ่งซึ่งเที่ยงธรรม
และจริง.
๑๓ และท่านจะไม่มจี ติ ใจมุง่ ร้ายกัน, แต่
จะอยูด่ ว้ ยกันอย่างสงบสุขก, และให้ทกุ คน
ตามที่เขาสมควรได้รับ.
๑๔ และท่านจะไม่ ปล่อยให้ ลูก ๆก ของ
ท่านหิวโหย, หรือ เปลือย เปล่า; ทัง้ ท่าน
จะไม่ปล่อยให้พวกเขาล่วงละเมิดกฎของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และต่อสู้ขและทะเลาะกัน,
และรับใช้มาร, ผู้เป็ นนายแห่งบาป, หรือ
ผู้เป็ นวิญญาณร้ายซึ่งบรรพบุรุษ ของเรา

		ง ๒ นี . ๓๑:๑๙–๒๑.
๑๒ ก คมพ. รัก (ความ).
๑๑ ก แอลมา ๓๖:๒๔–๒๖.
		ข โมไซยาห์ ๔:๒๖;
		ข คมพ. ปลดบาป (การ).
แอลมา ๔:๑๓–๑๔;
		ค โมเสส ๑:๑๐.
๕:๒๖–๓๕;
		ง อพย. ๓๔:๖; โมโร. ๘:๓.
คพ. ๒๐:๓๑–๓๔.
		จ คมพ. นอบน้ อม (ความ),
๑๓ ก คมพ. ผูส้ ร้างสันติ.
อ่อนน้ อมถ่อมตน (ความ).
๑๔ ก ๑ ทธ. ๕:๘;
		ฉ คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
คพ. ๘๓:๔.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ข คมพ. ขัดแย้ง (การ, ความ).
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พูดถึง, โดยที่เขาเป็ นศัตรูของความชอบ
ธรรมทัง้ ปวง.
๑๕ แต่ทา่ นจะสอนกพวกเขาให้เดินข ใน
ทางแห่ง ความจริง และความมี สติ; ท่าน
จะสอนให้พวกเขารักกันค, และรับใช้กัน.
๑๖ และอีกทัง้ , ตัวท่านเองจะช่วยเหลือก
คนที่ต้องการความช่วยเหลือ; ท่านจะให้
ิ ของท่านแก่คนขัดสน; และท่าน
ทรัพย์สน
จะไม่ปล่อยให้คนขอทานขวิงวอนท่านโดย
เปล่าประโยชน์ , และไล่เขาออกไปตาย.
๑๗ ท่านอาจจะกล่าวกว่า: คนนี ้น�ำความ
เศร้า หมองมาให้ ตนเอง; ดัง นั ้นข้าพเจ้า
จะยัง้ มือข้าพเจ้าไว้, และไม่ ให้อาหารของ
ข้าพเจ้าแก่เขา, หรือไม่ ให้ทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้า แก่ เขาเพื่อ เขาจะไม่ เป็ นทุกข์,
เพราะโทษของเขาเที่ยงธรรมแล้ว—
๑๘ แต่ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, โอ้มนุ ษย์,
่ ำ� เช่นนี ้ผเู้ ดียวกันนั ้นย่อมมี
ผู้ ใดก็ตามทีท
เหตุ อันใหญ่ หลวงที่ จะกลับ ใจ; และเว้น
แต่เขาจะกลับ ใจจากสิ่ง ที่ เขากระท�ำ เขา
ย่อมพินาศตลอดกาล, และไม่มี ส่วนใน
อาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ เพราะ ดูเถิด, เรา ทัง้ หลาย ไม่ ได้
เป็ นขอทานหรอกหรือ? เราทัง้ หลายไม่
ได้พึ่งพิงพระสัตภาวะองค์เดียวกัน, แม้
ิ ทัง้ สิน้ ซึง่ เรามี
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ ทรัพย์สน
อยู่, เพื่อทัง้ อาหารและเครือ่ งนุ่ งห่ม, และ
เพื่อ ทอง, และเพื่อ เงิน, และเพื่อ ของมี
ค่าทัง้ หมดที่เรามีอยู่ทุกชนิ ดหรอกหรือ?
๑๕ ก คพ. ๖๘:๒๕–๒๘;
โมเสส ๖:๕๘.
คมพ. สอน, ผูส้ อน.
		ข คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ค โมไซยาห์ ๑๘:๒๑.

โมไซยาห์ ๔:๑๕–๒๓
๒๐ และ ดูเถิด, แม้ ใน เวลา นี ้ , ท่าน
ก� ำ ลั ง เรีย ก หา พระนาม ของ พระองค์ ,
และก�ำลังขอการปลดบาปของท่าน. และ
พระองค์ ทรงปล่อยให้ ท่านขอโดยเปล่า
ประโยชน์ หรือ? ไม่ เลย; พระองค์ ทรง
เทพระ วิญ ญาณของพระองค์ ล งมา ให้
ท่าน, และ ทรง ท�ำให้ ใจ ท่าน เปี่ ยม ด้วย
ปี ติก, และทรงยับยัง้ ปากของท่านจนท่าน
หาค�ำมาเอ่ยไม่ ได้, เพราะเหลือล้นนั กคือ
ปี ติของท่าน.
๒๑ และบัดนี ้, หากพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ผูท
้ รง
สร้างท่านมา, ผู้ ซ่ึง ท่านพึ่ง พิง เพื่อ ชีวิต
ท่านและเพื่อ ทุก สิ่ง ที่ ท่านมี อยู่ และเป็ น
อยู่ นี้, ประทานให้ แก่ ท่านสิ่ง ใดก็ตามที่
ถูกต้อง, ซึ่งท่านขอด้วยศรัทธา, โดยเชื่อ
ว่า ท่านจะได้ รับ, โอ้ แล้ว, ควรที่ ท่านจะ
ให้กทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่แก่กันเพียงใด.
๒๒ และ หาก ท่ า น ตั ด สิ น ก คน ที่ ขอ
ทรัพย์สิน ท่าน เพื่อ เขา จะ ไม่ ตาย, และ
กล่าวโทษเขาแล้ว, การกล่าวโทษท่านจะ
เที่ยงธรรมยิ่ง กว่า นั ้น เพียงใดเพราะการ
ไม่ ให้ขทรัพย์สิน ของท่าน, ซึ่ง หาใช่ ของ
ท่านไม่ แต่ เป็ นของพระผู้ เป็ นเจ้า, ผู้ ซ่ึง
ชีวติ ของท่านเป็ นของพระองค์ดว้ ย; และ
กระนั ้นท่านยังไม่ขอ, หรือกลับใจจากสิ่ง
ที่ท่านท�ำไป.
๒๓ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, วิบัติ จง มี
แก่ คนนั ้น, เพราะทรัพย์สิน ของเขาจะ
พินาศพร้อมกับเขา; และบัดนี ้, ข้าพเจ้า

๑๖ ก คมพ. จิตกุศล;
รับใช้ (การ).
		ข ฉธบ. ๑๕:๗–๑๑;
สภษ. ๒๑:๑๓;
อสย. ๑๐:๑–๒.
๑๗ ก สภษ. ๑๗:๕.

๒๐ ก คมพ. ปี ต.ิ
๒๑ ก คมพ. รับใช้ (การ);
ความผาสุก.
๒๒ ก มธ. ๗:๑–๒;
ยอห์น ๗:๒๔.
		ข ๑ ยน. ๓:๑๗.

โมไซยาห์ ๔:๒๔–๓๐
กล่าวเรื่องเหล่า นี ้ แก่ คนร�่ำรวยกเกี่ยวกับ
สิ่งต่าง ๆ ของโลกนี ้.
๒๔ และอนึ่ ง, ข้าพเจ้ากล่าวแก่คนจน,
ท่านผู้ ไม่มี แต่ ยัง มี เพียงพอ, ที่ ท่านจะ
อยู่ ได้ วัน ต่อ วัน; ข้าพเจ้า หมายถึง ท่าน
ทัง้ หลาย ที่ ปฏิเสธ ขอทาน, เพราะ ท่าน
ไม่มี; ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกล่าวในใจว่า:
ข้าพเจ้าไม่ ให้เพราะข้าพเจ้าไม่ม,ี แต่หาก
ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจะให้ก.
๒๕ และบัดนี ้, หากท่านกล่าวในใจเช่น
นี ้ ท่าน ก็ อยู่ โดย ปราศจาก ความ ผิด, มิ
ฉะนั ้นท่านย่อมถูก กล่าวโทษก; และการ
กล่าวโทษท่านนั ้นเที่ยงธรรมเพราะท่าน
โลภสิ่งที่ท่านไม่ ได้รับ.
๒๖ และบัดนี ้, เพราะเห็นแก่สิ่งเหล่านี ้
ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านแล้ว—นั่ น คือ,
เพื่อให้มีการปลดบาปของท่านไปทุกวัน,
เพื่อท่านจะเดินโดยปราศจากความผิดก
ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า—ข้าพเจ้า
อยาก ให้ท่า นม อบขทรัพย์สิน ของ ท่าน
แก่ คนจนค, ทุก คนตามทรัพย์สิน ที่ ตน
มี, เป็ นต้นว่า เลีย้ งงอาหารคนหิวโหย, ให้
เสื อ้ ผ้า คน เปลือย เปล่า, เยี่ยม คน เจ็ บ
ป่ วยและให้ ความช่วยเหลือ เพื่อ บรรเทา
ทุกข์ คนเหล่า นั ้น, ทัง้ ฝ่ ายวิญญาณและ
ฝ่ ายโลก, ตามความต้องการของพวกเขา.
๒๗ และ จง ดู ว่า ท�ำ สิ่ง ทัง้ หมด นี ้ ด้วย
ปัญญาและระเบียบ; เพราะไม่จำ� เป็ นทีค่ น
จะวิง่ ไปเร็วเกินก�ำลังกของตน. และอนึ่ ง,
๒๓ ก คพ. ๕๖:๑๖.
๒๔ ก มาระโก ๑๒:๔๔.
๒๕ ก คพ. ๕๖:๑๗.
๒๖ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข เจคอบ ๒:๑๗–๑๙.
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สมควรที่เขาจะขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดย
การนั ้นเขาจะชนะรางวัล; ฉะนั ้น, ทุกสิ่ง
ต้องท�ำไปตามระเบียบ.
๒๘ และข้าพเจ้า อยากให้ ท่านจ�ำ ไว้, ว่า
ผู้ ใดก็ตามในบรรดาพวกท่านขอยืมจาก
เพื่อนบ้านของเขาก็ ควรคืน สิ่ง ที่ เขายืม,
ตามทีเ่ ขาตกลงไว้, มิฉะนั ้นท่านจะกระท�ำ
บาป; และท่านอาจท�ำให้ เพื่อนบ้านท่าน
กระท�ำบาปด้วย.
๒๙ และสุดท้ายนี ้, ข้าพเจ้าบอกท่านไม่
ได้ทุกเรือ่ งที่ท่านจะกระท�ำบาป; เพราะมี
หนทางและวิธีต่าง ๆ, แม้มากจนข้าพเจ้า
นั บไม่ ได้.
๓๐ แต่ ข้าพเจ้า บอกท่านได้ เท่า นี ้ คือ,
หากท่านไม่ระวังกตน, และความนึ กคิดข
ของท่าน, และค�ำพูดคของท่าน, และการ
กระท�ำของท่าน, และไม่ยดึ ถือพระบัญญัติ
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ ไม่ ด�ำเนิ น ต่อ
ไปด้วยความเชื่อ ในสิ่ง ที่ ท่านได้ยิน เกี่ยว
กับการเสด็จมาของพระเจ้าของเรา, แม้
จนถึง ที่สุด แห่ง ชีวิต ของท่านแล้ว, ท่าน
จะต้องพินาศ. และบัดนี ้, โอ้ มนุ ษย์, จง
จ�ำไว้, และอย่าพินาศเลย.
บทที่ ๕
วิสุทธิชนกลายเป็ นบุตรและธิดาของพระ
คริสต์ โดยผ่านศรัทธา—จึงเรียกพวกเขา
โดย พระนาม ของ พระ คริสต์— กษั ตริย์

		ค ศคย. ๗:๑๐;
๓๐ ก แอลมา ๑๒:๑๔.
แอลมา ๑:๒๗.
คมพ. เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
คมพ. ทาน, ท�ำทาน (การ). 		ข มาระโก ๗:๑๘–๒๓.
		ง อสย. ๕๘:๑๐–๑๑;
คมพ. ความคิด.
คพ. ๑๐๔:๑๗–๑๘.
		ค มธ. ๑๕:๑๘–๒๐.
๒๗ ก คพ. ๑๐:๔.
คมพ. ดูแคลน (การ).

โมไซยาห์ ๕:๑–๘
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่ ชมยินดีดว้ ยความปรีดอี ย่างเหลือ
เบ็น จา มิ นก ระ ตุ้น ให้ พวก เขา แน่ ว แน่ นี ้เราชืน
และไม่หวั่นไหวในงานดี. ประมาณ ๑๒๔ ล้นเช่นนี ้.
๕ และเราเต็มใจที่จะเข้าสู่พันธสัญญาก
ปี ก่อนคริสตกาล.
กับ พระผู้ เป็ นเจ้าของเราเพื่อ จะท�ำ ตาม
้
่
้
และบัดนี , เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึนคือเมือ พระประสงค์ ของพระองค์, และเพื่อ จะ
กษั ตริย์เบ็นจามินกล่าวแก่ผู้คนของท่าน เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์, ตลอด
ดังนั ้นแล้ว, ท่านจึงถามไปในบรรดาพวก วัน เวลาที่ เหลือ อยู่ ของเราในทุก เรื่องซึ่ง
เขา, โดยปรารถนาจะรู้ ว่า ผู้คนของท่าน พระองค์ จะทรงบัญชาเรา, เพื่อ เราจะไม่
เชื่อค�ำที่ท่านได้กล่าวแก่พวกเขาหรือไม่. น� ำความทรมานอันไม่รจู้ บขมาให้ตนเอง,
๒ และพวกเขาทัง้ หมดร้องเป็ นเสียง ดังทีเ่ ทพคพูดไว้, เพือ่ เราจะไม่ดมื่ จากถ้วย
เดียวกัน, มี ความ ว่า: แท้จริง แล้ว, เรา แห่งพระพิ โรธของพระผู้เป็ นเจ้า.
เชื่อ ถ้อยค�ำ ทัง้ หมด ที่ ท่าน กล่าว แก่ เรา; ๖ และ บัดนี ้ , นี่ คือ ถ้อยค�ำ ที่ กษั ตริย์
และ, เรา รู้ ถึง ความ แน่ นอน และ ความ เบ็น จามินปรารถนาจากคนเหล่า นี ้; และ
จริงของมันด้วย, เพราะพระวิญญาณของ ดัง นั ้นท่านจึง กล่าวแก่ พวกเขา: ท่านพูด
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, ซึ่งทรงกระท�ำ ถ้อยค�ำทีข่ า้ พเจ้าปรารถนา; และพันธสัญญา
การเปลี่ยนแปลงกอันลึกล�ำ้ ในเรา, หรือใน ซึง่ ท่านท�ำไว้เป็ นพันธสัญญาทีช่ อบธรรม.
ใจเรา, จนเราไม่มี ใจที่จะท�ำความชั่วขอีก, ๗ และบัดนี ้, เพราะพันธสัญญาที่ท่าน
แต่จะท�ำความดี โดยตลอด.
ท�ำไว้จะเรียกท่านว่าลูก ๆก ของพระคริสต์,
๓ และ ตั ว เรา เอง, ด้ ว ย, โดย ผ่ า น บุตรของพระองค์, และธิดาของพระองค์;
พระคุณ ความ ดี อัน ไม่มี ขอบเขต ของ เพราะดูเถิด, วันนี ้พระองค์ทรงให้กำ� เนิ ดข
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และการแสดงให้ประจักษ์ ท่านทางวิญญาณ; เพราะท่านกล่าวว่าใจค
ของ พระ วิญ ญาณ ของ พระองค์, จึ ง มี ท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรัทธาใน
ทัศนะกว้างไกลเกี่ยวกับ สิ่ ง ที่ จะมาถึง; พระนามของพระองค์; ฉะนั ้น, ท่านจึง
และหากว่า สมควร, เราจะพยากรณ์ ถึง ถือ ก�ำเนิ ดงจาก พระองค์ และ กลาย เป็ น
ทุกสิ่ งได้.
บุตรของพระองค์และธิดาของพระองค์จ.
๔ และมัน คือ ศรัทธาที่ เรามี อยู่ แล้ว ใน ๘ และภายใต้ นามนี ้ จึง ท�ำให้ ท่านเป็ น
เรื่องที่ กษั ตริย์ ของเรากล่าวแก่ เราซึ่ง น� ำ อิสระก, และไม่มี นามอื่น ใดขซึ่ง จะท�ำให้
เรามาสู่ความรูอ้ ันส�ำคัญยิ่งนี ้, ซึ่งโดยการ ท่านเป็ นอิสระได้. ไม่มีช่ือคอื่นใดให้ ไว้ซ่ึง
๒ ก แอลมา ๕:๑๔.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข แอลมา ๑๙:๓๓.
๕ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๐.
		ข โมไซยาห์ ๓:๒๕–๒๗.
		ค โมไซยาห์ ๓:๒.
๗ ก โมไซยาห์ ๒๗:๒๔–๒๖;
๕

โมเสส ๖:๖๔–๖๘.
คมพ. บุตรและธิดาของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข คมพ. ถือก�ำเนิ ด.
		ค คมพ. ใจ.
		ง โมไซยาห์ ๑๕:๑๐–๑๑.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.

		จ คพ. ๑๑:๓๐.
๘ ก รม. ๖:๑๘;
กท. ๕:๑;
ฮีล. ๑๔:๓๐.
		ข กิจการ ๔:๑๐, ๑๒;
แอลมา ๒๑:๙.
		ค โมไซยาห์ ๒๖:๑๘.

โมไซยาห์ ๕:๙–๑๕
ความรอดจะมาได้; ฉะนั ้น, ข้าพเจ้า จึง
อยากให้ท่านรับงพระนามของพระคริสต์
ไว้กับท่าน, ท่านทัง้ หมดที่เข้ามาในพันธ
สัญญากับพระผู้เป็ นเจ้าว่าท่านจะเชื่อฟัง
ไปจนที่สุดแห่งชีวิตท่าน.
้ คือผู้ ใด
๙ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก็ตามที่ท�ำเช่นนี ้จะพบอยู่เบือ้ งพระหัตถ์
ขวาของพระผู้เป็ นเจ้า, เพราะเขาจะรูจ้ ัก
ชื่อ ซึ่ง จะเรียกเขาโดยชื่อ นั ้น; เพราะจะ
เรียกเขาด้วยพระนามของพระคริสต์.
้
๑๐ และบัดนี ้ เหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
คือ, ผู้ ใดก็ตามที่ จะไม่ รับ พระนามของ
พระคริสต์ ไว้กับเขาต้องเรียกเขาด้วยชื่อ
อื่นก; ฉะนั ้น, เขาย่อมพบตนเองอยู่เบือ้ ง
พระหัตถ์ซ้ายขของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๑ และข้าพเจ้าอยากให้ท่านจ�ำไว้ด้วย,
ว่านี่ คือชื่อกที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะ
ให้ ท่านซึ่ง จะไม่มี วัน ถูก ลบเลย, เว้น แต่
จะเป็ นโดยการล่วงละเมิด; ฉะนั ้น, จง
ระวัง เพื่อ ท่านจะไม่ ล่วงละเมิด, เพื่อ ชื่อ
นี ้จะไม่ถูกลบจากใจท่าน.
๑๒ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ข้าพเจ้าอยาก
ให้ท่านจดจ�ำที่จะจารึกพระนามอยู่ก ในใจ
ท่านเสมอไป, เพื่อจะไม่พบท่านอยู่เบือ้ ง
พระหัตถ์ซ้ายของพระผู้เป็ นเจ้า, แต่เพื่อ
ท่าน จะ ได้ยิน และ รู้จัก สุรเสียง ซึ่ง โดย
สุรเสียงนั ้นจะเรียกท่าน, และอีกทัง้ , ชื่อ
ซึ่งโดยชื่อนั ้นจะเรียกท่าน.
๑๓ เพราะคนจะรู้จักกผู้เป็ นนายซึ่งเขา
๘ ง กิจการ ๑๑:๒๖;
แอลมา ๔๖:๑๕.
๑๐ ก แอลมา ๕:๓๘–๓๙.
		ข มธ. ๒๕:๓๓.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๑:๑๑–๑๒.
คมพ. พระเยซู
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ไม่ เคย รับ ใช้, และ เป็ น คน แปลก หน้ า
ส�ำหรับเขา, และอยู่ ไกลจากความนึ กคิด
และเจตนาของใจเขาได้อย่างไร?
๑๔ และอนึ่ ง, คนจะเอาลาซึ่งเป็ นของ
เพื่อนบ้าน, มาเลีย้ งหรือ? ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ ท่านว่า, ไม่ เลย; เขาจะไม่ ยอมแม้ ให้
มันมาหากินในฝูงของเขา, แต่จะไล่มัน,
และขับมันออกไป. ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น,
ว่าจะเป็ นเช่นนั ้นในบรรดาพวกท่านหาก
ท่านไม่รู้จักชื่อซึ่งจะเรียกโดยชื่อนั ้น.
๑๕ ฉะนั ้น, ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านแน่ ว
แน่ และไม่ หวั่น ไหว, เต็ม ไปด้วยงานดี
อยู่เสมอ, เพื่อพระคริสต์, พระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์, จะทรงผนึ กก
ท่านไว้เป็ นของพระองค์, เพื่อท่านจะได้
รับ การน� ำ ไปสวรรค์, เพื่อ ท่านจะมี ความ
รอด อัน เป็ นนิ จ และ ชีวิต นิ รัน ดร์, โดย
ปรีชาญาณ, และเดชานุ ภาพ, และความ
ยุติธรรม, และความเมตตาของพระองค์
ผู้ทรงสร้างขทุก สิ่ง, ในฟ้ าสวรรค์ และบน
แผ่น ดิน โลก, ผู้ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้า
เหนื อทุกสิ่ง. เอเมน.
บทที่ ๖
กษั ตริยเ์ บ็นจามินบันทึกชือ่ ของผูค้ นและ
ก�ำหนดปุ โรหิตเพือ่ สอนพวกเขา—โมไซ
ยาห์ปกครองในฐานะกษั ตริยผ์ ชู้ อบธรรม.
ประมาณ ๑๒๔–๑๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.

คริสต์—การรับพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ ไว้
กับเรา.
๑๒ ก คพ. ๑๘:๒๓–๒๕.
๑๓ ก โมไซยาห์ ๒๖:๒๔–๒๗.
๑๕ ก คมพ. การเรียกและการ

เลือก; ท�ำ (ช�ำระ) ให้
บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ข คส. ๑:๑๖;
โมไซยาห์ ๔:๒;
แอลมา ๑๑:๓๙.
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และบัดนี ้, หลังจากพูดกับผู้คนจบแล้ว,
กษั ตริย์ เบ็น จามิ น คิด ว่า สมควร, ที่ ท่าน
จะจดกชือ่ คนทัง้ ปวงทีเ่ ข้ามาสู่พน
ั ธสัญญา
่
กับ พระผู้ เป็ นเจ้า ที จะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์.
้ คือไม่มี
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สักคน, เว้นแต่เด็กเล็ก ๆ, ที่ ไม่ ได้เข้ามา
่ น
สูพ
ั ธสัญญาและรับเอาพระนามของพระ
คริสต์ ไว้กับตน.
๓ และอนึ่ ง, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
เมื่อกษั ตริย์เบ็นจามินยุติเรื่องทัง้ หมดนี ้
แล้ว, และอุทิศ ถวายโมไซยาห์กบุตรของ
ท่าน เป็ น ผู้ ปกครอง และ กษั ตริย์ เหนื อ
ผู้คนของท่าน, และมอบหน้ าที่ ทัง้ หมด
เกี่ ย ว กั บ อาณาจั ก ร ให้ , และ ก� ำ หนด ข
ปุ โรหิต ให้ สอนคผู้คนด้วย, เพื่อ โดยการ
นั ้นพวกเขาจะฟังและรู้จัก พระบัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, และกระตุ้นพวกเขา
ให้ระลึกถึงค�ำปฏิญาณงซึ่งพวกเขาท�ำไว้,
ท่านให้ ฝูง ชนแยกย้ายกัน ไป, และพวก
เขากลับ ไป, ทุก คน, ตามครอบครัว ของ
ตน, สู่บ้านของตนเอง.
๔ และ โม ไซ ยาห์ กเริ่ม ปกครอง แทน
บิ ด า ท่ า น. และ ท่ า น เริ่ม ปกครอง เมื่ อ
อายุ สามสิบ ปี , รวม, เป็ น เวลา ประมาณ
สี่ร้อยเจ็ดสิบหกปี นั บแต่เวลาขที่ลี ไฮจาก
เยรูซาเล็มมา.
๕ และกษั ตริย์ เบ็น จามิ นมี ชีวิต ต่อ มา
อีกสามปี และท่านตาย.
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริย์ โมไซยาห์ ได้ เดิน ตามทางของ
๑ ก คพ. ๑๒๘:๘.
๓ ก โมไซยาห์ ๑:๑๐; ๒:๓๐.
		ข คมพ. แต่งตัง้ (การ).
๖

โมไซยาห์ ๖:๑–๗:๑
พระเจ้ า , และ ยึ ด ถื อ ค�ำ พิ พ ากษา ของ
พระองค์ และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์,
และรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ ทุก
เรื่อ ง ไม่ ว่า อะไร ก็ ต าม ที่ พระองค์ ทรง
บัญชาท่าน.
๗ และ กษั ตริย์ โม ไซ ยาห์ ได้ ให้ ผู้คน
ของท่านท�ำ ไร่ ไถนา. และท่าน, ตัว ท่าน
เอง, ได้ ท�ำ ไร่ ไถนาด้วย, เพื่อ โดยการนั ้น
ท่านจะไม่ กลายเป็ นภาระกแก่ ผู้คนของ
ท่าน, เพือ่ ท่านจะได้ทำ� ตามสิ่งทีบ่ ดิ าท่าน
ได้ท�ำไว้ทุกอย่าง. และไม่มีการขัดแย้งใน
บรรดาผูค้ นทัง้ หมดของท่านต่อเนื่ องเป็ น
เวลาสามปี .
บทที่ ๗
แอมันพบแผ่นดินแห่งลี ไฮ-นี ไฟ, ที่ซึ่ง
ลิ ม ไฮเป็ นกษั ต ริย์ — ผู้ ค นของลิ ม ไฮตก
เป็ นทาสของชาวเลมั น —ลิ ม ไฮเล่ า ถึ ง
ประวัติของพวกเขา—ศาสดาพยากรณ์
(อบินาได) เป็ นพยานว่าพระคริสต์ทรง
เป็ นพระผู้เป็ นเจ้าและพระบิดาของสิ่ ง
ทัง้ ปวง—บรรดาผู้ที่หว่านความสกปรก
จะเก็ บ เกี่ยวลมหมุ น , และบรรดาผู้ ที่
มอบความไว้ ว างใจในพระเจ้ า จะได้ รับ
การปลดปล่ อ ย. ประมาณ ๑๒๑ ปี ก่ อ น
คริส ตกาล.
และบัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากกษั ตริย์ โมไซยาห์อยูอ่ ย่างสันติตดิ ต่อ
กันอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาสามปี , ท่านจึง

		ค แอลมา ๔:๗.
		ง โมไซยาห์ ๕:๕–๗.
๔ ก คมพ. โมไซยาห์, บุตรของ

เบ็นจามิน.
		ข ๑ นี . ๑:๔.
๗ ก ๒ คร. ๑๑:๙.

โมไซยาห์ ๗:๒–๑๒
ปรารถนาจะรูเ้ กีย่ วกับผูค้ นทีข่ น
ึ ้ ไปกพ�ำนั ก
อยู่ ในแผ่นดินแห่งลี ไฮ-นี ไฟ, หรือในเมือง
แห่ง ลี ไฮ-นี ไฟ; เพราะผู้คนของท่านไม่
ได้ยินข่าวจากพวกเขาเลยนั บ จากเวลาที่
พวกเขาจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาข ไป;
ฉะนั ้น, คนทัง้ หลายจึงท�ำให้ทา่ นเหนื่ อยใจ
เพราะการรบเร้าของพวกเขา.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริย์ โม ไซ ยาห์ ให้ คน แข็ง แรง ของ
้ ไปยังแผ่นดินแห่ง
พวกเขาสิบหกคนขึน
ลี ไฮ-นี ไฟ, เพื่อ สอบถามเกี่ยวกับ พี่ น้อง
พวกเขา.
้ คือ ใน
๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ไป, โดยมี คนหนึ่ ง
วันพรุ่ง พวกนี ้ เริ่ม ขึน
ชื่อ แอมัน ไปด้วย, เขาเป็ นคนแข็ง แรง
และมี พละก�ำลัง, และเป็ นผู้ สืบ ตระกูล
ของเซราเฮ็ มลา; และเขาเป็ นผู้น�ำ ของ
คนเหล่านั ้นด้วย.
๔ และบัดนี ้, พวกนี ้ ไม่รู้ทางที่พวกเขา
้
จะเดินทางไป ในแดนทุรกันดารเพื่อขึน
ไป ยัง แผ่น ดิน แห่ง ลี ไฮ- นี ไฟ; ฉะนั ้ น
พวกเขาระหกระเหินอยู่หลายวันในแดน
ทุรกันดาร, แม้ ถึง สี่ สิบ วันที่ พวกเขาได้
ระหกระเหินไป.
๕ และเมื่อ พวกเขาได้ ระหกระเหินไป
สี่ สิบวันพวกเขาก็มาถึงเนิ นเขาลูกหนึ่ ง,
ซึ่งอยู่ทางเหนื อของแผ่นดินแห่งไชลัมก,
และพวกนี ้ตัง้ กระโจมที่นั่น.
๖ และแอมันพาพี่ น้องของเขาไปสาม
คน, และชื่อพวกเขาคืออแมลิ ไค, ฮีเล็ม,
และเฮ็ม, และคนเหล่านี ้ลงไปยังแผ่นดิน
แห่งนี ไฟก.
๑ ก ออมไน ๑:๒๗–๓๐.
		ข ออมไน ๑:๑๓.
๗
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๗ และดูเถิด, พวกเขาพบกษั ตริย์ของ
ผู้คนซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, และ
ในแผ่น ดิน แห่ง ไชลัม; และพวกเขาถูก
องครักษ์ ของกษั ตริย์ล้อมไว้, และถูกจับ,
และถูกมัดไว้, และถูกขังในเรือนจ�ำ.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ เมือ่ พวก
เขาอยู่ ในเรือนจ�ำสองวันก็ถูกน� ำไปอยู่ต่อ
หน้ า กษั ตริย์ อีก, และเครื่องพันธนาการ
ของพวกเขาถูกคลายออก; และพวกเขา
ยืนอยูต่ อ่ หน้ ากษั ตริย,์ และได้รบั อนุ ญาต,
หรือ ที่ จริง แล้ว พวก เขา ถูก สั่ง, ให้ ตอบ
ค�ำถามซึ่งกษั ตริย์จะถามพวกเขา.
๙ และ ท่าน กล่าว แก่ พวก เขา: ดูเถิด,
ข้าพเจ้าคือลิมไฮก, บุตรของโนอาห์, ผูเ้ ป็ น
บุตรของซีนิฟฟ์ , ผูซ
้ งึ่ มาจากแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาเพื่อรับแผ่นดินนี ้เป็ นมรดก,
ซึ่งเป็ นแผ่นดินของบรรพบุรษ
ุ ของพวก
เขา, ผู้ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกษั ตริย์ โดยเสียง
ของผู้คน.
๑๐ และบัดนี ้, ข้าพเจ้าปรารถนาจะรูเ้ หตุ
ที่ท่านบังอาจเข้ามาใกล้ก�ำแพงเมืองเช่น
นี ้, เมื่อ, ตัว ข้าพเจ้า เอง, อยู่ กับ องครักษ์
ของข้าพเจ้านอกประตูเมือง?
๑๑ และบัดนี ้, เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง
ยอมให้ท่านได้รบั การปกปักรักษาไว้, เพื่อ
ข้าพเจ้าจะไต่สวนท่าน, หาไม่แล้วข้าพเจ้า
คงให้องครักษ์ ของข้าพเจ้าประหารท่าน
เสีย. ท่านได้รับอนุ ญาตให้พูด.
๑๒ และบัดนี ้, เมื่อแอมันเห็นว่าเขาได้
รับอนุ ญาตให้พูด, เขาจึงออกไปและน้ อม
กายลงต่อหน้ ากษั ตริย;์ และเมือ่ ยืนขึน้ เขา
กล่าวว่า: ข้าแต่องค์ราชัน, ข้าพเจ้าส�ำนึ ก

๕ ก โมไซยาห์ ๙:๖, ๘, ๑๔.
๖ ก ๒ นี . ๕:๘.

๙ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑.
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ในพระ กรุณา เป็ น ล้นพ้น ต่อ เบือ้ ง พระ
พักตร์พระผู้เป็ นเจ้าที่วันนี ้ ข้าพเจ้ายังมี
ชีวิต อยู่, และได้ รับ อนุ ญาตให้ พูด; และ
ข้าพเจ้าจะพยายามพูดด้วยความองอาจ;
๑๓ เพราะข้าพเจ้ามัน
่ ใจว่าหากท่านรูจ้ กั
ข้าพเจ้าท่านคงไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่ ใน
เครื่องพันธนาการนี ้. เพราะข้าพเจ้า คือ
แอมัน, และเป็ นผู้ สืบ ตระกูล ของเซรา
้ มาจากแผ่นดินแห่งเซ
เฮ็มลาก, และขึน
่ ้ องของ
ราเฮ็มลาเพือ่ สอบถามเกีย่ วกับพีน
เรา, ผูท
้ ซ
ี่ น
ี ิ ฟฟ์ พาขึน้ มาจากแผ่นดินนั ้น.
้
๑๔ และบัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คือ หลัง จากลิมไฮฟังค�ำ พูด ของแอมัน
แล้ว, ท่านยินดี ยิ่ง, และกล่าวว่า: บัดนี ้,
ข้าพเจ้ารูแ้ น่ แก่ ใจว่าพี่น้องข้าพเจ้าที่อยู่
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลายังมีชีวิตอยู่.
และบัดนี ้, ข้าพเจ้า จะชื่นชมยินดี; และ
ในวันพรุง่ ข้าพเจ้าจะให้ผู้คนของข้าพเจ้า
ชื่นชมยินดีด้วย.
๑๕ เพราะดูเถิด, เราอยู่ ในความเป็ น
ทาสของชาวเลมัน, และถูกเก็บภาษี กด้วย
อัตราภาษีที่ หนั ก หนาเหลือ จะทน. และ
บัดนี ้, ดูเถิด, พี่ น้องของเราจะปล่อยเรา
ให้พน
้ จากความเป็ นทาส, หรือพ้นจากมือ
ชาวเลมัน, และเราจะเป็ นทาสของพวก
เขา; เพราะจะเป็ นการดีกว่าที่เราจะเป็ น
ทาสชาวนี ไฟแทนที่ จะส่ง บรรณาการให้
กษั ตริย์ของชาวเลมัน.
๑๖ และบัดนี ้, กษั ตริย์ลิมไฮสั่งองครักษ์
ของท่านไม่ ให้ มัด แอมันหรือ พี่ น้องของ
เขา อีก ต่อ ไป, แต่ ให้ พวก เขา ไป ที่ เนิ น
เขาซึ่ง อยู่ ทางเหนื อ ของไชลัม, และน� ำ
๑๓ ก ออมไน ๑:๑๒–๑๕.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๑๙:๑๕.

โมไซยาห์ ๗:๑๓–๑๙
พี่ น้องของพวกเขาเข้า มาในเมือง, เพื่อ
โดยการนั ้นพวกเขาจะได้ กิน, และดื่ม,
และพัก ผ่อนจากความเหน็ ดเหนื่ อยอัน
เนื่ องจากการเดินทางของพวกเขา; เพราะ
พวกเขาได้ทนทุกข์มาหลายเรือ่ ง; พวกเขา
ทนความหิว, ความกระหาย, และความ
เหน็ ดเหนื่ อย.
้
๑๗ และบัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ในวันพรุง่ กษั ตริย์ลิมไฮออกถ้อยแถลงไป
ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของท่าน, เพื่อโดย
การนั ้น พวกเขาจะได้ มารวมกัน ที่ พระ
วิหารก, เพื่อจะฟังถ้อยค�ำซึ่งท่านจะกล่าว
แก่พวกเขา.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
คนเหล่านั ้นมารวมกันแล้วท่านจึงกล่าว
แก่พวกเขาท�ำนองนี ้, มีความว่า: โอ้ท่าน,
้ และ
ผู้คนของ ข้าพเจ้า, จง เงย หน้ า ขึน
สบายใจเถิด; เพราะดูเถิด, เวลาอยู่ ใกล้
แค่ เอือ้ ม, หรือ หาได้ ห่างไกลไม่, เมื่อ เรา
จะไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจของศัตรูเราอีกต่อ
ไป, แม้ว่า เราดิน
้ รนมาหลายครัง้ , ซึ่ง ไม่
เป็ นผล; กระนั ้น ข้าพเจ้า ยัง วางใจว่า จะ
้ .
ยังมีการดิน
้ รนที่จะมีผลเกิดขึน
้ , และชื่นชม
๑๙ ฉะนั ้น, จงเงยหน้ าขึน
ยินดีเถิด, และมอบความไว้วางใจของท่าน
ในพระผู้เป็ นเจ้าก, ในพระผู้เป็ นเจ้าองค์
นั ้น ผู้ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้าของอับ รา
ฮัม, และอิส อัค, และยาโคบ; และ, พระ
ผู้เป็ นเจ้าองค์นั้นด้วยผู้ทรงพาขลูกหลาน
ของอิสราเอลออกจากแผ่นดินแห่งอียปิ ต์,
และทรงท�ำให้พวกเขาเดินผ่านทะเลแดง
บนแผ่นดินแห้ง, และทรงเลีย้ งพวกเขา

๑๗ ก ๒ นี . ๕:๑๖.
๑๙ ก อพย. ๓:๖; ๑ นี . ๑๙:๑๐.

		ข อพย. ๑๒:๔๐–๔๑;
แอลมา ๓๖:๒๘.

โมไซยาห์ ๗:๒๐–๒๗
้ ชีวิต อยู่
ด้วยมานาคเพื่อ พวกเขาจะไม่ สิน
ในแดนทุรกันดาร; และมี อีก หลายสิ่ง ที่
พระองค์ทรงท�ำเพื่อพวกเขา.
๒๐ และ อนึ่ ง, พระ ผู้ เป็ น เจ้ า องค์
เดียวกันนั ้นทรงพาบรรพบุรษ
ุ ของเราออก
ก
จาก แผ่น ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, และทรง
ดูแลและปกปักรักษาผู้คนของพระองค์
มาแม้จนถึงบัดนี ้; และดูเถิด, เป็ นเพราะ
ความชั่ว ช้า สามานย์ และความน่ า ชิงชัง
ของเราที่ พระองค์ ทรงน� ำ เรามาสู่ ความ
เป็ นทาส.
๒๑ และท่านทัง้ หลายเป็ นพยานในวันนี ้,
ว่า ซี นิฟฟ์ , ซึ่ง ได้ รับ แต่ง ตัง้ เป็ นกษั ตริย์
ปกครอง คนพวก นี ้, โดยที่ ท่าน มุ่ง หวัง
ุ
เกินไปกทีจ่ ะได้รบั แผ่นดินแห่งบรรพบุรษ
ของ ท่าน มา เป็ น มรดก, ฉะนั ้น ท่าน จึง
ถูก หลอกลวงโดยอุบายและเล่ห์ กลของ
กษั ตริย์ เลมัน, ซึ่ง เข้า มาท�ำ ข้อ ตกลงกับ
กษั ตริย์ ซี นิ ฟฟ์ , และ ยอม ให้การ ครอบ
ครองแผ่นดินส่วนหนึ่ งอยู่ ในมือท่าน, หรือ
แม้เมืองแห่งลี ไฮ-นี ไฟ, และเมืองแห่งไชลัม; และแผ่นดินโดยรอบนั ้น—
๒๒ และทัง้ หมดนี ้ เขาท�ำ ไป, เพื่อ จุด
ประสงค์อย่างเดียวคือการน� ำกคนพวกนี ้มา
อยู่ ใต้อ�ำนาจหรือมาอยู่ ในความเป็ นทาส.
และดูเถิด, ในเวลานี ้เราให้บรรณาการแก่
กษั ตริย์ ของชาวเลมัน, เป็ นจ�ำนวนครึ่ง
หนึ่ ง ของข้าวโพดเรา, และข้าวบาร์เลย์
ของเรา, และแม้ ธัญพืช ทัง้ หมดของเรา
้ ของฝูง
ทุกชนิ ด, และครึ่งหนึ่ งที่เพิ่มขึน
สัตว์เลีย้ งและฝูง สัตว์ ใหญ่ ของเรา; และ
๑๙ค อพย. ๑๖:๑๕, ๓๕;
กดว. ๑๑:๗–๘;
ยชว. ๕:๑๒.
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กษั ตริย์ ของ ชาวเล มัน เรียก เอา จาก เรา
แม้ถึงครึง่ หนึ่ งของทุกสิ่งที่เรามีหรือเป็ น
เจ้าของ, มิฉะนั ้นก็ชีวิตของเรา.
๒๓ และบัดนี ้, นี่ ไม่ ใช่สิ่งที่เหลือจะทน
หรือ? และนี่ ไม่ ใช่, ความทุกข์ ใหญ่หลวง
ของเราหรือ? บัดนี ้ดเู ถิด, เรามีเหตุผลมาก
เพียงใดที่จะโศกเศร้า.
๒๔ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
มีเหตุผลอยู่มากที่เราจะโศกเศร้า; เพราะ
ดูเถิด พี่ น้ อง ของ เรา ถูก สังหาร มา กี่ คน
แล้ว, และ เลือด พวก เขา หลั่ง ไป โดย ไร้
ประโยชน์ , และทัง้ หมดนี ้ ก็ เพราะความ
ชั่วช้าสามานย์.
๒๕ เพราะหากคนพวกนี ้ ไม่ ได้ ตกอยู่
ในการล่วงละเมิดแล้วพระเจ้าจะไม่ทรง
ยอมให้ ความชั่ว อัน ใหญ่ หลวงนี ้ เกิด กับ
พวกเขา. แต่ดูเถิด, พวกเขาไม่ยอมสดับ
ฟังพระวจนะของพระองค์; แต่มีการขัด
้ ในบรรดา พวก เขา, แม้ ถึง
แย้ง เกิด ขึน
ขนาดที่ พวกเขาได้ หลั่ง เลือดในบรรดา
พวกเขาเอง.
๒๖ และศาสดาพยากรณ์ กคนหนึ่ ง ของ
พระเจ้า ถูก พวกเขาสังหาร; แท้จริง แล้ว,
เป็ นคนที่ ได้รบั เลือกจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ผู้
ซึง่ บอกพวกเขาถึงความชัว่ ร้ายและความ
น่ าชิงชังของพวกเขา, และพยากรณ์ หลาย
สิ่งที่จะมาถึง, แท้จริงแล้ว, แม้การเสด็จ
มาของพระคริสต์.
๒๗ และเพราะท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า
พระคริสต์ คือ พระผู้ เป็ นเจ้าก, พระบิดา
ของสิ่ง ทัง้ ปวง, และกล่าวว่า พระองค์ จะ

๒๐ ก ๑ นี . ๒:๑–๔.
๒๑ ก โมไซยาห์ ๙:๑–๓.
๒๒ ก โมไซยาห์ ๑๐:๑๘.

๒๖ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๒–๒๐.
๒๗ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
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ทรง รับ เอา รูป ลักษณ์ ของ มนุ ษย์, และ
้
จะเป็ นรูป ลักษณ์ ขตามที่ สร้างมนุ ษย์ ขึน
ในกาลเริม่ ต้น; หรืออีกนั ยหนึ่ ง, พระองค์
กล่าวว่ามนุ ษย์สร้างขึน้ ตามรูปลักษณ์ ของ
พระผู้เป็ นเจ้าค, และว่าพระผู้เป็ นเจ้าจะ
เสด็จลงมาในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์, และ
ทรงรับเอาเนื ้อหนั งและโลหิต, และเสด็จ
้ พิภพ—
ออกไปตามพืน
๒๘ และบัดนี ้, เพราะท่านกล่าวเรือ่ งนี ้,
พวกเขาจึงได้ประหารท่าน; และพวกเขา
ท�ำอีกหลายสิ่งซึ่งน� ำพระพิ โรธของพระผู้
เป็ นเจ้าลงมาสู่พวกเขา. ฉะนั ้น, ใครเล่า
จะพิศวงที่พวกเขาอยู่ ในความเป็ นทาส,
่ วกเขาถูกลงทัณฑ์ดว้ ยความทุกข์
และทีพ
แสนสาหัส?
๒๙ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ตรัส ไว้: เรา
จะไม่ ช่วยเหลือกผู้คนของเราในวัน แห่ง
การล่วงละเมิด ของพวกเขา; แต่ เราจะ
สกัดกัน
้ หนทางเพื่อมิ ให้พวกเขารุง่ เรือง;
และการกระท�ำของพวกเขาจะเป็ นดังสิ่ง
กีดขวางอยู่หน้ าตน.
๓๐ และอนึ่ ง, พระองค์ตรัส: หากผู้คน
ของเราจะหว่านความสกปรกกพวกเขาจะ
เก็บเกี่ยวขแกลบนั ้นในลมหมุน; และผล
ของมันคือยาพิษ.
๓๑ และอนึ่ ง พระองค์ ตรัส: หากผู้คน
ของเราจะหว่านความสกปรกพวกเขาจะ
เก็บเกี่ยวลมตะวันออกก, ซึ่งน� ำเอาความ
พินาศมาทันที.
๓๒ และบัดนี ้, ดูเถิด, สัญญาของพระ
๒๗ข ปฐก. ๑:๒๖–๒๘;
อีเธอร์ ๓:๑๔–๑๗;
คพ. ๒๐:๑๗–๑๘.
		ค โมไซยาห์ ๑๓:๓๓–๓๔;
๑๕:๑–๔.

โมไซยาห์ ๗:๒๘–๘:๒
เจ้า เกิด สัมฤทธิ ผลแล้ว, และท่านถูก ลง
ทัณฑ์และรับทุกข์ทรมานแล้ว.
่ ระเจ้าด้วย
๓๓ แต่หากท่านจะหันมากสูพ
ความตัง้ ใจเด็ด เดี่ยว, และมอบความไว้
วางใจในพระองค์, และรับใช้พระองค์ดว้ ย
ความขยันหมัน
่ เพียรจนสุดความสามารถ
แห่ง จิตใจ, หากท่านท�ำ เช่นนี ้, พระองค์
จะทรง, ปลดปล่อยท่านให้พ้นจากความ
เป็ นทาส, ตามพระประสงค์และความพอ
พระทัยของพระองค์.
บทที่ ๘
แอมันสอนผูค้ นของลิมไฮ—เขามารูเ้ กีย่ ว
กับแผ่นจารึกยีส่ ิบสีแ่ ผ่นของชาวเจเร็ด—
ผูห
้ ยั่งรูส้ ามารถแปลบันทึกสมัยโบราณ—
ไม่มขี องประทานใดยิง่ ใหญ่กว่าการเป็ นผู้
หยั่งรู้. ประมาณ ๑๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กษั ต ริย์ ลิ ม ไฮ ยุ ติ การ พู ด กั บ ผู้ ค นของ
ท่านแล้ว, เพราะท่านกล่าวแก่พวกเขา
หลายเรื่องและจากเรื่องเหล่านี ้ ข้าพเจ้า
เขียนไว้เพียงเล็กน้ อยในหนั งสือนี ้ , ท่าน
บอกผู้ ค นของท่ า นทุ ก เรื่อ งเกี่ย วกั บ พี่
น้ อ งของพวกเขาที่ อ ยู่ ในแผ่ น ดิน แห่ ง
เซราเฮ็ ม ลา.
้ ต่อหน้ าฝูง
๒ และท่านให้แอมันยืนขึน
่ี ้ อง
ชน, และเล่าเรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ กิดแก่พน
ของพวกเขาให้พวกเขาฟังนั บแต่เวลาที่

๒๙ ก ๑ ซมอ. ๑๒:๑๕;
๒ พศด. ๒๔:๒๐.
๓๐ ก คมพ. สกปรก (ความ).
		ข กท. ๖:๗–๘;
คพ. ๖:๓๓.

คมพ. ฤดูเก็บเกีย่ ว.
๓๑ ก ยรม. ๑๘:๑๗;
โมไซยาห์ ๑๒:๖.
๓๓ ก มอร. ๙:๖.

โมไซยาห์ ๘:๓–๑๒
้ มาจากแผ่นดินนั ้น แม้ จนถึง
ซี นิฟฟ์ ขึน
้ มาจากแผ่นดินนั ้น.
เวลาที่ตัวเขาเองขึน
๓ และ ท่าน เล่า ให้ คน เหล่า นี ้ ฟัง ถึง
ถ้อยค�ำ สุดท้ายที่ กษั ตริย์ เบ็น จามิน สอน
ผูค้ น, และอธิบายถ้อยค�ำเหล่านั ้นแก่ผคู้ น
ของกษั ตริย์ลิมไฮ, เพื่อพวกเขาจะเข้าใจ
ถ้อยค�ำทัง้ หมดที่ท่านพูด.
้ คือหลัง
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จาก ท่านท�ำ ทัง้ หมด นี ้ ไป แล้ว, กษั ตริย์
ลิมไฮให้ฝูงชนแยกย้ายกันไป, และให้คน
ทัง้ หลายกลับไปบ้านตนเองทุกคน.
้ คือท่าน
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ให้น�ำแผ่นจารึกซึง่ มีบน
ั ทึก ผูค้ นของท่าน
นั บแต่เวลาที่คนเหล่านี ้ออกจากแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, มาต่อหน้ าแอมัน, เพื่อ
เขาจะได้อ่านมัน.
๖ บัดนี ้, ทันทีท่ีแอมันอ่านบันทึกแล้ว,
กษั ตริย์ถามเขาเพื่อจะรูว้ า่ เขาแปลความ
หมายของภาษาได้หรือไม่, และแอมันบอก
ท่านว่าเขาแปลไม่ ได้.
๗ และกษั ตริย์ กล่าวแก่ เขาว่า : โดยที่
โศก เศร้ า เพราะ ความ ทุ ก ข์ ของ ผู้ ค น
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า จึง ให้ คนของข้าพเจ้า
สี่ สิ บ สาม คน ออก เดิน ทาง ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, เพื่อ โดยการนั ้น พวกเขาจะ
ได้พบแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, เพื่อเรา
จะได้ร้องขอพี่น้องของเราให้ปลดปล่อย
เราจากการเป็ นทาส.
๘ และพวกเขาหลงอยู่ ในแดนทุรกันดาร
ต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายวัน, กระนั ้นพวก
เขายัง ขยันหมั่น เพียร, และไม่ พบแผ่น
ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลาแต่ กลับ มายัง แผ่น
๘

๕ ก โมไซยาห์ ๙–๒๒.
๙ ก อีเธอร์ ๑:๑–๒.
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ดินนี ้, โดยที่ เดินทางไป ในแผ่นดิน แห่ง
หนึ่ ง ซึ่ง มี ผืนน� ้ำ หลายแห่ง, โดยค้นพบ
แผ่นดินแห่งหนึ่ งซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วย
กองกระดูก คน, และกระดูก สัตว์, และ
เกลื่อนกล่น ไปด้วยซากปรัก หัก พัง ของ
อาคาร ทุก ชนิ ด ด้วย, โดย ค้น พบ แผ่น
ดิน แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง เคยมี ผู้คนอัน มี จ�ำนวน
มากมายดังไพร่พลของอิสราเอลอาศัยอยู.่
๙ และเพื่อ ให้ ประจักษ์ พยานว่า เรื่องที่
พวกเขาบอกเล่า เป็ นเรื่องจริง พวกเขา
จึง น� ำ เอาแผ่น จารึก ยี่สิบ สี่กแผ่นซึ่ง เต็ม
ไปด้วยอักขระมา, และมันท�ำด้วยทองค�ำ
บริสุทธิ์.
๑๐ และ ดูเถิด, พวก เขา น� ำ เอา เกราะ
อกกมา, ด้วย, ซึ่ง มี ขนาด ใหญ่, และ ท�ำ
ด้วย ทอง เหลืองขและ ทองแดง, และ อยู่
ในสภาพดีเยี่ยม.
๑๑ และอนึ่ ง, พวกเขาน� ำ เอาดาบมา,
ซึ่ง ด้าม ของ มัน ไม่ เหลือ แล้ว, และ ตัว
ดาบ กร่อน ด้วย สนิ ม; และ ไม่มี ใคร ใน
แผ่น ดินที่ สามารถแปลความหมายของ
ภาษาหรือ อักขระที่ อยู่ บนแผ่น จารึก ได้.
ฉะนั ้ น ข้าพเจ้า จึง กล่าว แก่ ท่าน : ท่าน
แปลได้ ไหม ?
๑๒ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีก : ท่าน
รูจ้ ักใครที่แปลได้หรือไม่ ? เพราะข้าพเจ้า
ปรารถนา จะ ให้ แปล บันทึก เหล่า นี ้ เป็ น
ภาษาของเรา; เพราะ, มัน อาจ, ให้ ความ
รู้แก่เราเกี่ยวกับพวกที่เหลืออยู่ของผู้คน
ซึง่ ถูกท�ำลาย, อันเป็ นทีม่ าของบันทึกเหล่า
นี ้; หรือ, มันอาจ, จะให้ความรูแ้ ก่เราเกี่ยว
กับ คนพวก นี ้ นี่ เอง ซึ่ง ถูก ท�ำลาย; และ

๑๐ ก อีเธอร์ ๑๕:๑๕.
		ข อีเธอร์ ๑๐:๒๓.
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ข้าพเจ้า ปรารถนาจะรู้ ถึง เหตุ แห่ง ความ
พินาศของพวกเขา.
๑๓ บัดนี ้ แอมัน กล่าวแก่ ท่าน : ข้า แต่
กษั ตริย,์ ข้าพเจ้าบอกท่านได้อย่างแน่ นอน,
ถึง ชายคนหนึ่ ง ที่ แปลกบันทึก ได้; เพราะ
ท่านมี สิ่ง ซึ่ง ท่านสามารถมองดู ได้, และ
แปลบันทึกทัง้ หมดซึง่ เป็ นของสมัยโบราณ;
และเป็ นของประทานจากพระผู้เป็ นเจ้า.
และเรียกของเหล่านั ้นว่าเครือ่ งแปลความ
หมายข, และไม่มี ใครจะมองดูในนั ้นได้เว้น
แต่เขาจะได้รบั บัญชา, เกลือกเขาจะมองหา
สิ่งที่เขาไม่ควรมองและเขาจะตาย. และ
ผู้ ใดก็ตามที่ ได้รบั บัญชาให้มองในนั ้น, ก็
เรียกผู้เดียวกันนั ้นว่าผู้หยั่งรูค้ .
๑๔ และดูเถิด, กษั ตริย์ของผู้คนซึ่งอยู่
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาเป็ นผูท
้ ี่ ได้รบั
บัญชาให้ ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้, และเป็ นผู้ มี ของ
ประทานอันสูงส่งนี ้จากพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๕ และกษั ตริย์กล่าวว่าผู้หยั่งรู้ยิ่งใหญ่
กว่าศาสดาพยากรณ์ .
๑๖ และแอมัน กล่าวว่า ผู้ หยั่ง รู้ เป็ นผู้
เปิ ดเผยและศาสดาพยากรณ์ ด้วย; และ
ของประทานที่ยิ่งใหญ่กว่านี ้ ไม่มี ใครจะมี
ได้, เว้นแต่เขาจะมีเดชานุ ภาพของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง ไม่มี ใครจะมี ได้; กระนั ้น
มนุ ษย์ยังจะมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ท่ีพระผู้เป็ น
เจ้าประทานให้เขา.
๑๗ แต่ผู้หยั่งรูจ้ ะรูถ้ ึงสิ่งที่ผ่านมา, และ
้ ด้วย, และโดยเครื่อง
ถึง สิ่ง ที่ จะเกิด ขึน
แปลความหมายเหล่านี ้สิ่งทัง้ ปวงจะเปิ ด
เผย, หรือ, ที่ จริง แล้ว, สิ่ง ลีล้ ับ จะแสดง
๑๓ ก โมไซยาห์ ๒๘:๑๐–๑๗.
		ข คมพ. อูรมิ และทูมมิม.

โมไซยาห์ ๘:๑๓–๒๑
ให้ ประจักษ์ , และสิ่ง ที่ ซ่อนอยู่ ก็ จะมาสู่
ที่แจ้ง, และสิ่งที่ยังไม่เป็ นที่รู้จักจะท�ำให้
เป็ นที่รจู้ ักกันโดยเครือ่ งแปลความหมาย
เหล่านี ้, และเครือ่ งแปลความหมายเหล่า
นี ้จะท�ำให้สิ่งต่าง ๆ เป็ นที่รู้จัก มิเช่นนั ้น
แล้วไม่สามารถเป็ นที่รู้จักได้.
๑๘ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ทรง จั ด หา วิ ธี ไว้
เพื่อ มนุ ษย์, โดย ผ่าน ศรัทธา, จะ ได้ ท�ำ
ปาฏิหาริย์ น่ า แปลก ประหลาด; ฉะนั ้ น
เขากลายเป็ นประโยชน์ อันใหญ่หลวงต่อ
เพื่อนมนุ ษย์ของเขา.
๑๙ และบัดนี ้, เมื่อ แอมัน กล่าวถ้อยค�ำ
เหล่า นี ้ จบ กษั ตริย์ ชื่นชมยินดี อย่างยิ่ง,
และน้ อมขอบพระทัย พระผู้ เป็ นเจ้า, มี
ความว่า : ความลีล้ ับอันส�ำคัญยิ่งกมีอยู่ ใน
แผ่นจารึกเหล่านี ้อย่างไม่ต้องสงสัย, และ
เครื่องแปลความหมายเหล่า นี ้ เตรียมไว้
ด้วยจุด ประสงค์ ท่ี จะคลี่ ความลีล้ ับ เช่น
นี ้ ทัง้ หมด ให้ ลูก หลาน มนุ ษย์ อย่าง ไม่
ต้องสงสัย.
๒๐ โอ้งานของพระเจ้าน่ าอัศจรรย์เพียง
ใด, และ พระเจ้า ทรง ทน กับ ผู้คนของ
พระองค์นานเพียงใด; แท้จริงแล้ว, ความ
เข้าใจของลูก หลานมนุ ษย์ มืด บอดและ
ยากที่ จะเข้า ถึง เพียงใด; เพราะพวกเขา
จะไม่แสวงหาปัญญา, ทัง้ ไม่ปรารถนาให้
ปัญญาควบคุมพวกเขาเลย!
๒๑ แท้จริง แล้ว, พวก เขา เป็ น ดัง ฝูง
แกะป่ าซึ่งหลบหนี ไปจากเมษบาล, และ
กระจัดกระจายไป, และถูกสัตว์ ในป่ าไล่,
และกัดกิน.

		ค คมพ. ผูห้ ยัง่ รู.้

๑๙ ก อีเธอร์ ๓:๒๑–๒๘;
๔:๔–๕.

โมไซยาห์ ๙:๑–๖
บันทึก ของ ซี นิ ฟฟ์ — เรื่อง ราว เกี่ยว กับ
ผู้คนของ ท่าน, นั บ จาก เวลา ที่ พวก เขา
ออกจากแผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลาจนถึง
เวลาที่ พวกเขาได้ รับ การปลดปล่อยจาก
เงือ้ มมือชาวเลมัน.
ประกอบด้วยบทที่ ๙ ถึง ๒๒

บทที่ ๙
ซี นิ ฟฟ์ น� ำคนกลุ่ ม หนึ่ ง ออกจากเซรา
เฮ็ มลา เพื่อ ครอบ ครอง แผ่ น ดิ น แห่ ง
ลี ไฮ-นี ไฟ—กษั ต ริ ย์ ชาวเลมั น ยอมให้
พวก เขา รั บ แผ่ น ดิ น นั ้ น เป็ น มรดก—
มี สงคราม ระหว่ า ง ชาวเล มั น กั บ ผู้ ค น
ของซี นิ ฟฟ์ . ประมาณ ๒๐๐–๑๘๗ ปี
ก่ อ นคริ ส ตกาล.
ข้าพเจ้า, ซีนิฟฟ์ , โดยที่ ได้รบั การสอนใน
ภาษาทัง้ หมดของชาวนี ไฟ, และมีความรู้
ถึงแผ่นดินแห่งนี ไฟก, หรือแผ่นดินแห่ง
มรดกแต่แรกเริม่ ของบรรพบุรษ
ุ ของเรา,
่
และโดยที ถูก ส่ง มาเป็ นคนสอดแนมใน
บรรดาชาวเลมันเพื่อจะสืบก�ำลังทัพของ
พวกเขา, เพื่อกองทัพของเราจะมาโจมตี
และ ท�ำลาย พวก เขา— แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า
เห็นสิ่งทีด่ ี ในบรรดาพวกเขาแล้วข้าพเจ้า
ปรารถนาว่าพวกเขาไม่ควรถูกท�ำลาย.
๒ ฉะนั ้น, ข้าพเจ้า จึง โต้แย้ง กับ พี่ น้อง
ข้าพเจ้าในแดนทุรกันดาร, เพราะข้าพเจ้า
อยาก ให้ ผู้ ปกครอง ของ เรา ท�ำ ข้อ ตกลง
กับ พวกเขา; แต่ โดยที่ เขาเป็ นคนเข้ม๙

๑ ก ๒ นี . ๕:๕–๘; ออมไน ๑:๑๒.
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งวดและกระหายเลือดจึง สั่ง ให้ ประหาร
ข้าพเจ้า; แต่ ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ช่วย ไว้
โดย มี การ นอง เลือด อย่าง หนั ก; เพราะ
พ่อต่อสู้กับพ่อ, พี่น้องต่อสู้กับพี่น้อง, จน
กองทัพส่วนใหญ่ของเราถูกท�ำลายในแดน
ทุรกันดาร; และเราที่ ได้รับการละเว้น, ก็
กลับมา, ยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, เพือ่
เล่าเรื่องให้ภรรยาของพวกเขาและลูก ๆ
ของพวกเขาฟัง.
๓ และกระนั ้น, โดยที่ ข้าพเจ้า มุ่ง หวัง
เกินไปที่จะได้รบั แผ่นดินของบรรพบุรษ
ุ
เราเป็ นมรดก, จึง รวบรวมคนมากเท่า ที่
้ ไปครอบครองแผ่นดิน,
ปรารถนาจะขึน
และเริ่ม การเดินทางของเราไป ในแดน
้ ไปยังแผ่นดินนั ้น; แต่
ทุรกันดารเพื่อขึน
เราทุกข์ ทรมานด้วยความอดอยากและ
ความ ทุกข์ แสน สาหัส; เพราะ เรา เชื่อง
ช้า ใน การ ระลึก ถึง พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเรา.
๔ กระนั ้นก็ตาม, หลังจากระหกระเหิน
อยู่ ใน แดนทุ ร กั นดาร หลาย วัน เรา ตัง้
กระโจมของเราในที่ซึ่งพี่น้องของเราถูก
สังหาร, ซึ่งอยู่ ใกล้กับแผ่นดินบรรพบุรษ
ุ
ของเรา.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคนของข้าพเจ้า สี่ คน
ก็ ไป ในเมืองอีก, เข้าไปหากษั ตริย์, เพื่อ
ข้าพเจ้า จะได้รู้ ใจของกษั ตริย์, และเพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รวู้ า่ ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้คน
ของข้าพเจ้าจะเข้าไปครอบครองแผ่นดิน
โดยสันติ ได้หรือไม่.
๖ และข้าพเจ้า เข้าไปหากษั ตริย์, และ
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เขาท�ำพันธสัญญากับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้า
จะได้ครอบครองแผ่นดินแห่งลี ไฮ-นี ไฟ,
และแผ่นดินแห่งไชลัม.
๗ และเขาสั่ง ให้ ผู้คนของเขาออกจาก
แผ่นดินด้วย, และข้าพเจ้า กับ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า จึง เข้าไป ในแผ่น ดิน เพื่อ เราจะ
ครอบครองมัน.
๘ และ เรา เริ่ม สร้าง อาคาร, และ ซ่อม
ก�ำแพง เมือง, แท้จริง แล้ว, แม้ ก�ำแพง
เมืองแห่ง ลี ไฮ-นี ไฟ, และก�ำแพงเมือง
แห่งไชลัม.
๙ และเราเริ่ม ท�ำ ไร่ ไถนา, แท้จริง แล้ว,
แม้ ปลูก ด้วยเมล็ด นานาชนิ ด, ปลูก ด้วย
เมล็ด ข้าวโพด, และ ข้าว สาลี, และ ข้าว
บาร์เลย์, และปลูก ด้วยนี แอส, และปลูก
ด้วยเชอัม, และปลูกด้วยเมล็ดผลไม้นานา
ชนิ ด; และเราได้ เริ่ม ขยายเผ่า พันธุ์ และ
รุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน.
๑๐ บัดนี ้ มันเป็ นอุบายและเล่ห์กลของ
กษั ตริย์เลมัน, ที่จะน� ำกผู้คนของข้าพเจ้า
มาสู่ความเป็ นทาส, โดยเขายอมมอบแผ่น
ดินให้เราเพื่อเราจะครอบครองมัน.
้ คือ,
๑๑ ฉะนั ้น เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จาก เรา ได้ อยู่ ใน แผ่น ดิน ต่อ เนื่ อง
เป็ น เวลา สิ บ สอง ปี กษั ต ริย์ เล มั น เริ่ม
ปริวติ ก, ด้วยเกรงว่าโดยวิธี ใดวิธห
ี นึ่ งผูค้ น
้ ในแผ่นดิน,
ของข้าพเจ้าจะแข็งแกร่งขึน
และว่าพวกเขาจะชนะเราและน� ำเรามาสู่
การเป็ นทาสไม่ ได้.
๑๒ บัดนี ้ พวก เขา เป็ น คน เกียจคร้าน
และ ถือ รูป เคารพก; ฉะนั ้ น พวก เขา จึง
ปรารถนา จะ น� ำ เรา มา สู่ ความ เป็ นทาส,
๑๐ ก โมไซยาห์ ๗:๒๑–๒๒.

โมไซยาห์ ๙:๗–๑๗
เพื่อ พวกเขาจะอิ่ม หน� ำ ด้วยแรงงานจาก
มือ เรา; แท้จริง แล้ว, เพื่อ พวกเขาจะได้
ส�ำราญกายใจกับฝูงสัตว์ ในทุ่งของเรา.
้ คือ
๑๓ ฉะนั ้น เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์เลมันเริม่ ยั่วยุผู้คนของเขาให้ขัด
แย้งกับผูค้ นของข้าพเจ้า; ฉะนั ้นสงคราม
้ ในแผ่นดิน.
และการขัดแย้งจึงเริ่มขึน
๑๔ เพราะ, ใน ปี ที่ สิ บ สาม แห่ ง การ
ปกครอง ของ ข้าพเจ้า ใน แผ่น ดิน แห่ง
นี ไฟ, ห่างออกไปทางใต้ของแผ่นดินแห่ง
ไชลัม, เมื่อ ผู้คนของข้าพเจ้า ก�ำลัง ให้ น�้ำ
และเลีย้ งฝูงสัตว์ของพวกเขา, และก�ำลัง
ท�ำไร่ ไถนาของพวกเขา, ไพร่พลชาวเลมัน
จ�ำนวน มาก มา โจมตี พวก เขา และ เริ่ม
สังหารพวกเขา, และเอาฝูงสัตว์ของพวก
เขา, และข้าวโพดในทุ่งของพวกเขาไป.
๑๕ แท้ จ ริง แล้ ว , และ เหตุ ก ารณ์ ได้
บังเกิดขึน้ คือพวกเขาหลบหนี , ทัง้ หมดที่
ถูกไล่ ไม่ทัน, แม้เข้ามาในเมืองแห่งนี ไฟ,
และร้องขอข้าพเจ้าให้คุ้มครองพวกเขา.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า ให้ อาวุธ พวกเขามี คัน ธนู , และ
มี ลูก ธนู , มี ดาบ, และ มี กระบี่, และ มี
กระบอง, และมี สายเหวี่ยง, และมี อาวุธ
ทุก ชนิ ด ที่ เราประดิษฐ์ ได้, และข้าพเจ้า
กับ ผู้คนของ ข้าพเจ้า ได้ ออก ไป รบ กับ
ชาวเลมัน.
๑๗ แท้จริงแล้ว, ด้วยก�ำลังจากพระเจ้า
เรา ออก ไป สู้ รบ กั บ ชาวเล มั น ; เพราะ
ข้ า พเจ้ า กั บ ผู้ ค น ของ ข้ า พเจ้ า ร้ อ งขอ
พระเจ้า อย่าง สุด ก�ำลัง ให้ พระองค์ ทรง
ปลดปล่อยเราจากเงือ้ มมือ ศัตรู ของเรา,

๑๒ ก อีนัส ๑:๒๐. คมพ. นั บถือรูปเคารพ (การ).

โมไซยาห์ ๙:๑๘–๑๐:๗
่ ขึน้ สู่ความทรงจ�ำถึงการปลด
เพราะเราตืน
ปล่อยบรรพบุรุษของเรา.
๑๘ และพระผู้เป็ นเจ้าทรงได้ยินกเสียง
ร้องของเราและทรงตอบการสวดอ้อนวอน
ของ เรา; และ เรา ออก ไป ด้วย พลัง ของ
พระองค์; แท้จริงแล้ว, เราได้ออกไปต่อสู้
กับชาวเลมัน, และภายในวันเดียวกับหนึ่ ง
คืนเราสังหารคนพวกนั ้นสามพันกับสี่สิบ
สามคน; เราสังหารพวกเขาแม้จนเราขับ
ไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินของเรา.
๑๙ และข้าพเจ้า, ตัว ข้าพเจ้า เอง, ด้วย
มือข้าพเจ้าเอง, ช่วยฝังศพพวกเขา. และ
ดูเถิด, เป็ นโทมนั ส และความทุกข์ โศก
อย่างใหญ่ หลวงแก่ เรา, ที่ พ่ี น้องของเรา
สองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนถูกสังหาร.
บทที่ ๑๐
กษั ตริยเ์ ลมันตาย—ผูค้ นของเขาป่ าเถือ่ น
และดุรา้ ยและเชือ่ ในประเพณี เท็จ—ซีนิ ฟฟ์ และผู้คนของท่านมี ชัย เหนื อ พวก
นั น
้ . ประมาณ ๑๘๗–๑๖๐ ปี กอ่ นคริสตกาล.
้ คือ เราเริ่ม
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สถาปนาอาณาจักรอีก และเราเริ่ม ครอบ
ครองแผ่นดินโดยสันติอีก. และข้าพเจ้า
ท�ำให้ มี การสร้างอาวุธ สงครามทุก ชนิ ด,
เพือ่ โดยการนั ้นข้าพเจ้าจะมีอาวุธให้ผคู้ น
้ มา
ของข้าพเจ้าต่อสู้ เวลาที่ชาวเลมันขึน
ท�ำสงครามกับผู้คนของข้าพเจ้า.
๒ และข้าพเจ้าจัดยามไว้รอบแผ่นดิน,
๑๘ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๐.

๑๐ ๔ ก โมไซยาห์ ๙:๙.
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เพือ่ ชาวเลมันจะได้ ไม่มาโจมตีเราโดยไม่รู้
ตัวและท�ำลายเรา; และโดยวิธีนี้ข้าพเจ้า
จึงได้ป้องกันผูค้ นของข้าพเจ้าและฝูงสัตว์
ของข้าพเจ้า, และรักษามันไม่ ให้ตกอยู่ ใน
มือศัตรูของเรา.
้ คือ เรา
๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ได้รับแผ่นดินบรรพบุรุษ ของเรามาเป็ น
มรดกหลายปี , แท้จริงแล้ว, ต่อเนื่ องเป็ น
เวลายี่สิบสองปี .
๔ และข้าพเจ้าให้พวกผู้ชายท�ำไร่ ไถนา,
และปลูก ธัญพืชกทุก ชนิ ด และผลไม้ ทุก
ประเภทของทุกชนิ ด.
๕ และข้าพเจ้า ให้ พวกผู้ หญิง ปั่ นฝ้ าย,
และท�ำงานหนั ก, และท�ำงาน, และทอ
ผ้าป่ านเนื ้อดีทุกชนิ ด, แท้จริงแล้ว, และ
ผ้ากทุก ชนิ ด, เพื่อ เราจะได้ ห่อ หุ้ม ความ
เปลือยเปล่า ของเรา; และด้วยเหตุ นี้ เรา
จึง รุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน—ดัง นั ้น เราจึง
มีสันติ ในแผ่นดินติดต่อกันอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นเวลายี่สิบสองปี .
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ก
กษั ตริย์เลมัน ตาย, และบุตรของเขาเริม่
ปกครองแทน. และเขาเริม่ ยั่วยุผู้คนของ
เขาให้กบฏต่อผู้คนของข้าพเจ้า; ฉะนั ้น
้
พวกเขาจึง เริ่ม เตรียมสงคราม, และขึน
มารบกับผู้คนของข้าพเจ้า.
๗ แต่ ข้ า พเจ้ า ส่ ง คน สอดแนม ของ
ข้ า พเจ้ า ออก ไป รอบ แผ่ น ดิ น แห่ ง
เช็ มลอนก, เพื่อ ข้าพเจ้า จะรู้ การเตรี ยม
ของพวกเขา, เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ป้องกัน
อันตราย จาก พวก เขา, เพื่อ พวก เขา จะ

๕ ก แอลมา ๑:๒๙.
๖ ก โมไซยาห์ ๙:๑๐–๑๑;

๒๔:๓.
๗ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑๒.
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ไม่มาโจมตีผู้คนของข้าพเจ้าและท�ำลาย
พวกเขา.
้ คือพวก
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ มาทางเหนื อของแผ่นดินแห่ง
เขายกขึน
ไชลัม, พร้อมด้วยไพร่พลมากมาย, คนถือก
ธนู ข, และลูก ธนู , และดาบ, และกระบี่,
และก้อนหิน, และสายเหวี่ยง; และพวก
เขาโกนหัวจนพวกเขาหัวโล้น; และพวก
เขาคาดแผ่นหนั งไว้รอบเอวตน.
้ คื อ
๙ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้าให้พวกผูห
้ ญิงและลูก ๆ ของผูค้ น
ข้าพเจ้า ไปซ่อนในแดนทุรกันดาร; และ
ข้าพเจ้า ให้ ชายชราทัง้ หมดของข้าพเจ้า
ด้วยที่ ใช้ อาวุธ ได้, และคนหนุ่ ม ทัง้ หมด
ของข้าพเจ้าด้วยที่สามารถใช้อาวุธได้, ให้
มารวมกัน เพื่อ ไปรบกับ ชาวเลมัน; และ
ข้าพเจ้า จัด ให้ พวกเขาประจ�ำ ที่ ของตน,
แต่ละคนตามอายุของเขา.
้ คือเรา
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ ไปรบกับชาวเลมัน; และข้าพเจ้า, แม้
ขึน
้ ไปรบกับ ชาว
ข้าพเจ้า, มีอายุ มาก, ก็ ขึน
้ คือ
เลมัน. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
้ ไปรบด้วยพละก�ำลัง ของพระเจ้า.
เราขึน
๑๑ บัดนี ้, ชาวเลมันไม่รู้ อะไรเลยเกี่ยว
กับ พระเจ้า, ทัง้ ไม่รู้ เกี่ยว กับ พละ ก�ำลัง
ของพระเจ้า, ฉะนั ้น พวกเขาจึง พึ่ง แรง
กายของตนเอง. กระนั ้นพวกเขาก็ เป็ น
คนแข็งแรง, ตามพละก�ำลังของมนุ ษย์.
๑๒ พวก เขา เป็ น คนป่ า เถื่อนก, และ
ดุ ร้ า ย, และ กระหาย เลื อ ด, เชื่ อ ใน
๘ ก เจรอม ๑:๘.
		ข แอลมา ๓:๔–๕.
๑๐ ก คมพ. วางใจ (ความ).
๑๒ ก แอลมา ๑๗:๑๔.
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ประเพณี ขบรรพบุรุษ ของ พวก เขา, ซึ่ง
เป็ นดังนี ้—เชื่อว่าพวกเขาถูกไล่ออกจาก
แผ่นดินแห่งเยรูซาเล็มเพราะความชัว่ ช้า
สามานย์ ของบรรพบุรุษ, และว่า พี่ น้อง
ของพวกเขาปฏิบัติ ต่อ พวกเขาอย่างไม่
เป็ นธรรมในแดนทุรกันดาร, และพวก
เขา ได้ รับ การ ปฏิบัติ อย่าง ไม่ เป็ น ธรรม
ขณะข้ามทะเลด้วย;
๑๓ และอนึ่ ง, พวกเขาได้รบั การปฏิบัติ
อย่างไม่เป็ นธรรมอีกขณะอยู่ ในแผ่นดิน
แห่งมรดกแต่แรกเริม่ กของพวกเขา, หลัง
จากพวกเขาข้ามทะเลแล้ว, และทัง้ หมดนี ้
เพราะว่านี ไฟซือ่ สัตย์มากกว่าในการรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้า—ฉะนั ้นท่านจึง
เป็ นที่ โปรดปรานขของ พระเจ้า, เพราะ
พระเจ้า ทรงได้ยิน ค�ำ สวดอ้อนวอนของ
ท่านและทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอนเหล่า
นั ้น, และท่านจึง เป็ นผู้น�ำ การเดิน ทาง
ของพวกเขาในแดนทุรกันดาร.
๑๔ และ พี่ น้ อง ท่านโกรธ ท่าน เพราะ
พวก เขา ไม่ เข้าใจกวิธี การ ของ พระเจ้า;
พวกเขาโกรธขท่านด้วยขณะที่อยู่บนผืน
น� ้ำด้วยเพราะพวกเขาท�ำใจแข็งกระด้าง
ต่อพระเจ้า.
๑๕ และ อนึ่ ง, พวก เขา โกรธ ท่าน เมื่อ
พวกเขามาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้, เพราะ
พวกเขากล่าวว่าท่านเอาอ�ำนาจปกครองก
ผู้คนไป จาก มือ พวก เขา; และ พวก เขา
หมายมั่นจะฆ่าท่าน.
๑๖ และอนึ่ ง, พวกเขาโกรธท่านเพราะ

		ข ๒ นี . ๕:๑–๓.
๑๓ ก ๑ นี . ๑๘:๒๓.
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๕.
๑๔ ก ๑ นี . ๑๕:๗–๑๑.

		ข ๑ นี . ๑๘:๑๐–๑๑.
๑๕ ก ๒ นี . ๕:๓.
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ท่ า น ออก ไป ใน แดน ทุ ร กั น ดาร ดั ง ที่
พระเจ้า ได้ ทรงบัญชาท่าน, และน� ำ เอา
บันทึกกซึ่ง มี จารึก อยู่ บนแผ่น จารึก ทอง
เหลืองไป, เนื่ องจากพวกเขากล่าวว่าท่าน
ขโมยขมัน.
๑๗ และดังนั ้นพวกเขาจึงสอนลูกหลาน
ตนให้เกลียดชัง, และกระท�ำฆาตกรรมคน
พวกนั ้น, และให้ ขโมยและปล้น สะดม,
และท�ำ ทุก สิ่ง ที่ จะท�ำได้ เพื่อ ท�ำลายคน
พวกนั ้น; ฉะนั ้นพวกเขาจึงมีความเกลียด
นิ รันดร์ต่อลูกหลานของนี ไฟ.
๑๘ เพราะเหตุนี้เองกษั ตริย์เลมัน, จึง
หลอกลวงข้าพเจ้า, ด้วยอุบาย, และเล่ห์
กลอัน เป็ นเท็จ ของเขา, และค�ำ สั ญญา
อัน ไพเราะของเขา, ที่ ข้าพเจ้า น� ำ ผู้คน
้ มายัง แผ่น ดิน
เหล่า นี ้ ของ ข้าพเจ้า ขึน
นี ้ , เพื่อ พวกเขาจะท�ำลายผู้คนเหล่า นี ้ ;
แท้จริงแล้ว, และเราทนทุกข์มาหลายปี
อยู่ ในแผ่นดิน.
๑๙ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, ซีนิฟฟ์ , หลังจาก
เล่าเรือ่ งทัง้ หมดนี ้ที่เกี่ยวกับชาวเลมันให้
ผู้คนของข้าพเจ้าฟังแล้ว, ข้าพเจ้าเร้าใจ
ให้ พวกเขาไปรบด้วยสุด ก�ำลัง ของพวก
เขา, โดยมอบความไว้วางใจของพวกเขา
ในพระเจ้า; ฉะนั ้น, เราจึง ต่อสู้ กับ พวก
เขา, แบบซึ่งหน้ า.
้ คือเรา
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ขับไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินของเราอีก;
และเราสังหารพวกเขาด้วยการเข่นฆ่าไม่
เลือกหน้ า, แม้มากจนเราไม่ ได้นับจ�ำนวน.
้ คือเรา
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กลับไปแผ่นดินของเราเองอีก, และผู้คน
๑๖ ก ๒ นี . ๕:๑๒.
		ข แอลมา ๒๐:๑๐, ๑๓.
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ของข้าพเจ้าเริม่ เลีย้ งฝูงสัตว์ของพวกเขา,
และท�ำไร่ ไถนาของพวกเขาอีก.
๒๒ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, โดยที่ชราแล้ว,
จึงได้มอบอาณาจักรให้บุตรคนหนึ่ งของ
ข้าพเจ้า; ฉะนั ้น, ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวอีก.
และขอพระเจ้าประทานพรแก่ผู้คนของ
ข้าพเจ้า. เอเมน.
บทที่ ๑๑
กษั ตริย์ โน อาห์ ปกครอง ด้วย ความ ชั่ ว
ร้าย—เขาระเริง ใจในการใช้ ชีวิต มัวเมา
กับ เหล่า ภรรยาและเหล่า อนุ ภรรยาของ
เขา—อบินาไดพยากรณ์ วา่ ผู้คนจะถูกน� ำ
ไปสู่การเป็ นทาส—กษั ตริย์ โนอาห์หมาย
มั่นจะเอาชีวติ ท่าน. ประมาณ ๑๖๐–๑๕๐
ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ซีนิฟฟ์ มอบอาณาจักรให้ โนอาห์, บุตรคน
หนึ่ งของท่าน; ฉะนั ้นโนอาห์เริม่ ปกครอง
แทนท่าน; และเขาไม่ ได้เดินในทางของ
บิดา.
๒ เพราะ ดูเถิด, เขา ไม่ ได้ รักษา พระ
บัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า, แต่เขาเดินไป
ตามความปรารถนาของใจตนเอง. และ
เขา มี ภรรยา และ อนุ ภรรยา กหลาย คน.
และเขาได้ทำ� ให้ขผูค้ นของเขากระท�ำบาป,
และกระท�ำสิ่งน่ าชิงชังในสายพระเนตร
ของพระเจ้า. แท้จริง แล้ว, และพวกเขา
กระท�ำการผิดประเวณี คและความชั่วร้าย
นานาประการ.

๑๑ ๒ ก เจคอบ ๓:๕.

		ข ๑ พกษ. ๑๔:๑๕–๑๖;
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๓ และเขาเรียกเก็บภาษี หนึ่ งในห้าของ
ทุกสิ่งที่คนทัง้ หลายครอบครอง, หนึ่ งใน
ห้าของทองพวกเขาและเงินของพวกเขา,
และหนึ่ ง ในห้า ของซิฟฟ์ กพวกเขา, และ
ทองแดงของพวกเขา, และทองเหลือง
และเหล็ก ของพวกเขา; และหนึ่ ง ในห้า
ของลูก สัตว์อ้วนของพวกเขา; และหนึ่ ง
ในห้าของธัญพืชทัง้ หมดของพวกเขาด้วย.
๔ และทัง้ หมดนี ้ เขาเอาไปปรนเปรอ
ตน, และภรรยาและเหล่าอนุ ภรรยาของ
เขา; และปุ โรหิตของเขาด้วย, กับภรรยา
ของคนพวกนี ้และเหล่าอนุ ภรรยาของคน
พวกนี ้; เขาเปลี่ยนแปลงกิจจานุ กิจ ของ
อาณาจักรไปดังนั ้น.
๕ เพราะเขาถอดปุ โรหิตทัง้ หมดที่บิดา
ของเขาอุทิศ ถวายไว้, และอุทิศ ถวายคน
ใหม่ แทน, ซึ่ง คน เช่น นี ้ ทะนง ตน ด้วย
ความถือดี ในใจตน.
๖ แท้จริง แล้ว, และดังนี ้ คนพวกนี ้ ได้
รับการค�ำ้ จุนในความเกียจคร้านของตน,
และในการนั บถือรูปเคารพของตน, และ
ในการผิดประเวณี ของตน, ด้วยภาษี ซึ่ง
กษั ตริย์ โนอาห์เก็บจากผู้คนของเขา; ดัง
นั ้นผูค้ นจึงท�ำงานหนั กยิง่ เพือ่ ค�ำ้ จุนความ
ชั่วช้าสามานย์.
๗ แท้จริงแล้ว, และพวกเขากลายเป็ น
คนนั บถือรูปเคารพด้วย, เพราะพวกเขา
ถูกหลอกด้วยค�ำพูดที่ ไร้ประโยชน์ และค�ำ
ป้ อยอของกษั ตริย์และปุ โรหิต; เพราะคน
พวกนี ้กล่าวค�ำป้ อยอกับผู้คน.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริย์ โน อาห์ สร้าง อาคาร หรูหรา และ
๓ ก ฮีบรู ค�ำทีเ่ กีย่ วข้อง : ค�ำ
วิเศษณ์ “ส่องแสง”; ค�ำ

โมไซยาห์ ๑๑:๓–๑๓
กว้างหลายหลัง; และเขาประดับ อาคาร
ด้วยงานไม้ ที่ ประณี ต, และด้วยสิ่ง มี ค่า
นานั ปการ, ด้วยทอง, และด้วยเงิน, และ
ด้วยเหล็ก, และด้วยทองเหลือง, และด้วย
ซิฟฟ์ , และด้วยทองแดง;
๙ และเขาสร้างวัง โอฬาร, และบัลลังก์
อยู่ ตรงกลางไว้ ให้ ตนด้วย, ซึ่ง ทัง้ หมดนี ้
ท�ำด้วยไม้เนื ้อดีและประดับด้วยทองและ
เงินและด้วยของมีค่า.
๑๐ และเขาให้ คนงานของเขาท�ำงาน
ประณี ต นานั ปการ ภายใน ก�ำแพง พระ
วิหาร, ด้วยไม้ เนื ้อ ดี, และด้วยทองแดง,
และด้วยทองเหลือง.
๑๑ และที่ นั่ง ซึ่ง จัด ไว้ ต่างหากส�ำหรับ
มหาปุ โรหิต, ซึ่งอยู่เหนื อที่นั่งอื่นทัง้ หมด
นั ้น, เขาประดับไว้ด้วยทองบริสุทธิ์; และ
่ ั่ ง, เพือ่ พวก
เขาให้สร้างพนั กอกไว้หน้ าทีน
เขาจะได้ อิง ตัว และแขนของตนบนนั ้น
ขณะ พูด ค�ำ เท็จ และ ไม่มี ประโยชน์ กับ
ผู้คนของเขา.
้ คือเขา
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
สร้างหอสูง ใกล้ พระวิหาร; แท้จริง แล้ว,
เป็ นหอที่สูงมาก, แม้สูงจนเขายืนได้บน
ยอดหอนั ้น และมองเห็น แผ่น ดิน แห่ง
ไชลัม, และแผ่นดินแห่งเช็มลอนด้วย, ซึง่
ชาวเลมันครอบครอง; และเขามองเห็น
ได้แม้ทั่วแผ่นดินโดยรอบ.
้ คือเขา
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ให้สร้างอาคารหลายหลังในแผ่นดินแห่ง
ไชลัม; และเขาให้สร้างหอสูงใหญ่แห่งหนึ่ ง
ไว้บนเนิ นเขาทางเหนื อของแผ่นดินแห่ง
ไชลัม, ซึ่ง เคยเป็ นที่ หลบภัย ส�ำหรับ ลูก

กริยา, “หุม้ หรือชุบด้วย
โลหะ.”

๑๒ ก โมไซยาห์ ๑๙:๕–๖.

โมไซยาห์ ๑๑:๑๔–๒๑
่ วกเขาหลบหนี
หลานของนี ไฟในเวลาทีพ
ออกจากแผ่นดิน; และเขาท�ำไปดังนี ้ โดย
ใช้ทรัพย์สินมีคา่ ซึง่ ได้มาจากการเก็บภาษี
ของผู้คนของเขา.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเขามี
ใจฝักใฝ่ อยูก่ บั ทรัพย์สินมีคา่ ของตน, และ
เขาใช้เวลาของตนด�ำเนิ นชีวติ อย่างมัวเมา
อยู่กับภรรยาของเขาและเหล่าอนุ ภรรยา
ของเขา; และปุ โรหิตของเขาใช้เวลาของ
ตนเช่นนั ้นอยู่กับหญิงโสเภณี ด้วย.
้ คือเขา
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปลูก สวน องุ่น ทั่ว ทัง้ แผ่นดิน; และ เขา
สร้างบ่อย�่ำองุ่น, และท�ำเหล้าองุ่นไว้มาก;
และดัง นั ้น เขาจึง กลายเป็ นนั กเลงเหล้า
องุ่นก, และผู้คนของเขาด้วย.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน เริ่ม ยกมาโจมตี ผู้คนของเขา,
โจมตี กลุ่ม คนจ�ำนวนน้ อย, และสังหาร
คนเหล่า นั ้น ในทุ่ง ของตน, และขณะที่
พวกเขาก�ำลังเลีย้ งฝูงสัตว์ของตน.
๑๗ และกษั ตริย์ โนอาห์ ส่ง ยามไปยัง ที่
ต่าง ๆ ในแผ่นดินเพื่อขับไล่พวกนั ้นออก
ไป; แต่เขามิ ได้ส่งไปเป็ นจ�ำนวนเพียงพอ,
และชาวเลมัน ยกมาโจมตี พวกเขาและ
ฆ่าพวกเขา, และไล่ฝูงสัตว์ของพวกเขา
มากมาย ออก จาก แผ่นดิน; ดัง นั ้ น ชาว
เลมันจึง เริ่ม ท�ำลายพวกเขา, และแสดง
ความเกลียดชังต่อพวกเขา.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ โนอาห์ส่งกองทัพของเขาไปต่อสู้
คนพวกนั ้น, และพวกเขาถูก ขับ ไล่ กลับ
๑๕ ก คมพ. พระค�ำแห่งปัญญา.
๑๙ ก คพ. ๓:๔.
คมพ. จองหอง (ความ),
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ไป, หรือพวกเขาขับไล่คนพวกนั ้นกลับไป
ชั่วเวลาหนึ่ ง; ฉะนั ้น, พวกเขาจึงกลับมา
พร้อมกับชื่นชมข้าวของที่พวกเขายึดได้.
๑๙ และบัดนี ้, เพราะชัยชนะครัง้ ใหญ่
นี ้ พวก เขา จึง ทะนง ตน ด้วย ความ ถือดี
ในใจตน; พวกเขาอวดอ้างกถึง ก�ำลัง ของ
ตนเอง, โดยกล่าวว่า พวกเขาห้า สิบ คน
จะยืนสู้ชาวเลมันได้เป็ นพัน ๆ คน; และ
พวกเขาโอ้อวดดัง นั ้น, และเบิก บานใน
เลือด, และการนองเลือดของพี่น้องพวก
เขา, และการนี ้เนื่ องจากความชั่วร้ายของ
กษั ตริย์และปุ โรหิตของเขา.
้ คือ มี
๒๐ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาย คนหนึ่ ง ในบรรดา พวก เขา นาม ว่า
อบินาไดก; และท่านออกไปในบรรดาพวก
นี ้, และเริม่ พยากรณ์ , มี ความว่า: ดูเถิด,
พระเจ้าตรัสดังนี ้, และพระองค์ทรงบัญชา
ข้าพเจ้าดังนี ้, มีความว่า, จงออกไป, และ
กล่าวแก่คนพวกนี ้วา่ , พระเจ้าตรัสดังนี ้—
วิบตั จิ งมีแก่คนพวกนี ,้ เพราะเราเห็นความ
น่ า ชิงชัง ของพวกเขา, และความชั่ว ร้าย
ของ พวก เขา, และ การ ผิด ประเวณี ของ
พวกเขา; และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ เรา
จะไปเยือนพวกเขาในความโกรธของเรา.
๒๑ และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจและ
หันมาหาพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขา, ดูเถิด, เราจะปล่อยพวกเขาให้อยู่ ใน
เงือ้ มมือ ศัตรู ของพวกเขา; แท้จริง แล้ว,
และพวกเขาจะถูกน� ำไปสู่ การเป็ นทาสก;
และพวกเขาจะถูก ทรมานโดยมือ ศัตรู
ของพวกเขา.

ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
๒๐ ก คมพ. อบินาได.

๒๑ ก โมไซยาห์ ๑๒:๒;
๒๐:๒๑; ๒๑:๑๓–๑๕;
๒๓:๒๑–๒๓.
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้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน
พวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขา, และคือพระผู้เป็ นเจ้าที่
หวงแหนก, ทีจ่ ะเยือนความชัว่ ช้าสามานย์
ของผู้คนของเรา.
้ คือ
๒๓ และเหตุก ารณ์ จะบั ง เกิ ด ขึน
เว้น แต่ ค นพวกนี ้ จ ะกลั บ ใจและหั น มา
หาพระเจ้ า พระผู้ เป็ นเจ้ า ของพวกเขา,
พวกเขาจะถูกน� ำไปสู่การเป็ นทาส; และ
ไม่ มี ใคร จะ ปลด ปล่ อ ย พวก เขา, เว้น
แต่จ ะเป็ นพระเจ้ า พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ท รง
ฤทธานุ ภ าพ.
๒๔ แท้ จ ริง แล้ ว , และ เหตุ ก ารณ์ จะ
้ คือ เมื่อ พวกเขาจะร้องต่อ เรา
บังเกิด ขึน
เราจะเชื่องช้ากที่จะฟังเสียงร้องของพวก
เขา; แท้จริงแล้ว, และเราจะปล่อยให้ศัตรู
ของพวกเขาลงทัณฑ์พวกเขา.
๒๕ และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจด้วย
การนุ่ งห่มผ้ากระสอบและโรยศีรษะด้วย
ขีเ้ ถ้า, และร้องอย่างสุดก�ำลังต่อพระเจ้า
พระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขาแล้ว, เราจะไม่
ฟังกค�ำสวดอ้อนวอนของพวกเขา, ทัง้ เรา
จะไม่ ปล่อยพวกเขาออกจากความทุกข์;
และพระเจ้าตรัสดังนี ้, และพระองค์ทรง
บัญชาข้าพเจ้าดังนี ้.
๒๖ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
อบิ นาไดกล่าวถ้อยค�ำเหล่า นี ้ แก่ พวกเขา
แล้ว พวกเขาโกรธท่าน, และหมายมั่นจะ
เอาชีวติ ท่าน; แต่พระเจ้าทรงปลดปล่อย
ท่านออกจากเงือ้ มมือพวกเขา.
๒๒ ก อพย. ๒๐:๕;
ฉธบ. ๖:๑๕;
โมไซยาห์ ๑๓:๑๓.
๒๔ ก มีคาห์ ๓:๔;

โมไซยาห์ ๑๑:๒๒–๒๙
๒๗ บัดนี ้เมือ่ กษั ตริย์ โนอาห์รถู้ งึ ถ้อยค�ำ
ซึ่ง อบิ นาไดพูด กับ ผู้คน, เขาโกรธด้วย;
และเขากล่าวว่า: อบิ นาไดคือ ใคร, ที่ จะ
ตัดสิ น ข้าพเจ้า และ ผู้คนของ ข้าพเจ้า,
หรือ พระเจ้า คือ ผู้ ใดเล่าก, ที่ จะน� ำ ความ
ทุกข์ ใหญ่ หลวงเช่น นั ้น มาให้ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า?
๒๘ ข้าพเจ้า สั่ง พวกท่านให้ น�ำ อบิ นาไดมาที่ นี่, เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ สังหารเขา,
เพราะเขากล่าวเรื่องเหล่า นี ้ เพื่อ จะยั่ว ยุ
ผูค้ นของข้าพเจ้าให้ โกรธกัน, และให้เกิด
การขัด แย้ง ในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า;
ฉะนั ้นข้าพเจ้าจะสังหารเขา.
๒๙ บัดนี ้ ดวงตา ของ ผู้คน มืด บอดก;
ฉะนั ้นพวกเขาจึง ท�ำใจแข็ง กระด้างขต่อ
ถ้อยค�ำของอบินาได, และพวกเขาหมาย
มั่น จะ จับ ท่าน ตัง้ แต่ เวลา นั ้น มา. และ
กษั ตริย์ โนอาห์ท�ำใจแข็งกระด้างต่อพระ
วจนะของพระเจ้า, และไม่ ได้กลับใจจาก
การกระท�ำชั่วของเขา.
บทที่ ๑๒
อบินาไดถูกจ�ำคุกเพราะพยากรณ์ ถงึ ความ
พินาศของผู้คนและการตายของกษั ตริย์
โนอาห์— ปุ โรหิต ปลอมยกข้อความจาก
พระ คัมภีร์ และ เส แสร้ง รักษา กฎ ของ
โมเสส— อบิ นา ได เริ่ม สอนบัญญัติ สิ บ
ประการให้ คนเหล่า นี ้. ประมาณ ๑๔๘ ปี
ก่อนคริสตกาล.

โมไซยาห์ ๒๑:๑๕.
๒๕ ก อสย. ๑:๑๕; ๕๙:๒.
๒๗ ก อพย. ๕:๒;
โมไซยาห์ ๑๒:๑๓.

๒๙ ก โมเสส ๔:๔.
		ข แอลมา ๓๓:๒๐;
อีเธอร์ ๑๑:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๒:๑–๙
้ คือหลังจาก
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นั ้นต่อเนื่ องเป็ นเวลาสองปี คืออบินาไดมา
อยู่กับคนเหล่านี ้ ในลักษณะปลอมแปลง
ตน, จนคนทัง้ หลายหารู้จักท่านไม่, และ
เริ่มพยากรณ์ ในบรรดาพวกเขา, มีความ
ว่า: พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าดังนี ้, ว่า—
อบินาได, จงไปและพยากรณ์ แก่คนของ
เรานี ้, เพราะพวกเขาท�ำใจแข็งกระด้างต่อ
ค�ำ ของเรา; พวกเขาหากลับ ใจจากการ
กระท�ำชั่วของพวกเขาไม่; ฉะนั ้น, เราจะ
มาเยือนกพวกเขาในความโกรธของเรา,
แท้จริงแล้ว, ในความโกรธอันรุนแรงของ
เรา เราจะมาเยือนพวกเขาในความชั่วช้า
สามานย์และความน่ าชิงชังของพวกเขา.
๒ แท้จริง แล้ว, วิบัติ จงมี แก่ คนรุ่น นี ้ !
และพระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า: จงยื่น มือ
เจ้า ออกไปและพยากรณ์ , โดยกล่าวว่า:
พระเจ้า ตรัส ดังนี ้, เหตุการณ์ จะบังเกิด
้ คือ, เพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
ขึน
พวกเขา, คนรุน
่ นี ้จะถูกน� ำไปสู่ความเป็ น
ก
ทาส , และจะถูก ตบหน้ าข; แท้จริง แล้ว,
และจะถูกคนไล่ต้อน, และจะถูกสังหาร;
และแร้งในอากาศ, และสุนัข, แท้จริงแล้ว,
และสัตว์ป่า, จะกัดกินเนื ้อของพวกเขา.
๓ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือชีวติ ก
ของกษั ตริย์ โนอาห์จะมีค่าแม้ดังอาภรณ์
ในเตาหลอมขที่รอ้ น; เพราะเขาจะรูว้ า่ เรา
คือพระเจ้า.
้ คือ เรา
๔ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
จะลงทัณฑ์ผู้คนพวกนี ้ของเราด้วยความ
๑๒ ๑ ก อสย. ๖๕:๖.
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ทุกข์แสนสาหัส, แท้จริงแล้ว, ด้วยความ
อดอยากและด้วยโรคระบาดก; และเราจะ
ให้พวกเขาคร�ำ่ ครวญขตลอดทัง้ วัน.
๕ แท้จริง แล้ว, และเราจะให้ พวกเขา
มี สัมภาระหนั กกติด อยู่ บนหลัง ของพวก
เขา; และพวก เขา จะถูก ไล่ ต้อนไปข้าง
หน้ าเหมือนลาใบ้.
้ คือ เรา
๖ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
จะส่ง ลูกเห็บ ไป ในบรรดาพวกเขา, และ
มันจะกระหน�่ ำพวกเขา; และพวกเขาจะ
ถูกกระหน�่ ำจากลมตะวันออกกด้วย; และ
แมลงขจะก่อความเดือดร้อนในแผ่นดิน
ของ พวก เขา ด้วย, และ กัด แทะ ธัญพืช
ของพวกเขา.
๗ และพวกเขาจะถูกกระหน�่ ำด้วยโรค
ระบาดร้ายแรง—และเราจะท�ำไปทัง้ หมด
นี ้เพราะความชัว่ ช้าสามานย์กและความน่ า
ชิงชังของพวกเขา.
้ คือ เว้น
๘ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
แต่พวกเขาจะกลับใจเราจะท�ำลายกพวก
ิ ้ ไปจากพืน้ พิภพ; กระนั ้นพวกเขา
เขาให้สน
จะยังทิง้ บันทึกข ไว้เบือ้ งหลังพวกเขา, และ
เราจะปกปักรักษามันไว้ เพื่อ ประชาชาติ
่ ทีจ่ ะครอบครองแผ่นดิน; แท้จริงแล้ว,
อืน
แม้การนี ้เราจะท�ำเพือ่ เราจะเปิ ดเผยความ
่ื .
น่ าชิงชังของคนพวกนี ้แก่ประชาชาติอน
และอบินาไดได้พยากรณ์ วา่ กล่าวคนพวก
นี ้หลายเรื่อง.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาโกรธท่าน; และพวกเขาจับท่านและ

		ข โมไซยาห์ ๑๙:๒๐.
๒ ก โมไซยาห์ ๑๑:๒๑; ๒๐:๒๑;
๔ ก คพ. ๙๗:๒๖.
๒๑:๑๓–๑๕; ๒๓:๒๑–๒๓. 		ข โมไซยาห์ ๒๑:๙–๑๐.
		ข โมไซยาห์ ๒๑:๓–๔.
๕ ก โมไซยาห์ ๒๑:๓.
๓ ก โมไซยาห์ ๑๒:๑๐.
๖ ก ยรม. ๑๘:๑๗;

โมไซยาห์ ๗:๓๑.
		ข อพย. ๑๐:๑–๑๒.
๗ ก คพ. ๓:๑๘.
๘ ก แอลมา ๔๕:๙–๑๔.
		ข มอร. ๘:๑๔–๑๖.
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พาท่านไปอยู่ต่อหน้ ากษั ตริย์, และกล่าว
แก่กษั ตริย์ว่า: ดูเถิด, เราพาชายคนหนึ่ ง
มา อยู่ ต่อ หน้ า ท่าน ชาย ผู้ นี ้ พยากรณ์
ความชั่วร้ายเกี่ยวกับผู้คนของท่าน, และ
กล่าวว่าพระผู้เป็ นเจ้าจะทรงท�ำลายคน
พวกนั ้ น.
๑๐ และเขาพยากรณ์ ความชั่วร้ายเกี่ยว
กับชีวิตท่านด้วย, และกล่าวว่าชีวิตท่าน
จะเป็ นดังอาภรณ์ ในเตาหลอมแห่งเพลิง.
๑๑ และอนึ่ ง, เขากล่าวว่า ท่านจะเป็ น
ดัง กอพืช, แม้ ดัง กอพืช แห้ง ในท้องทุ่ง,
ซึง่ ถูกสัตว์วงิ่ ข้ามและเหยียบย�ำ่ อยู่ ใต้เท้า.
๑๒ และอนึ่ ง, เขากล่าวท่านจะเป็ นดัง
ดอกธิส เซิล เมื่อ มันบานเต็ม ที่, ซึ่ง, เมื่อ
มัน บานเต็ม ที่, หากลมพัด, มัน จะปลิว
ไปทั่ว ผืน แผ่นดิน. และเขาเสแสร้ง ว่า
พระเจ้า รับสั่ง เรื่อง นี ้ . และ เขา กล่าว ว่า
ทัง้ หมดนี ้ จะเกิดแก่ท่านเว้นแต่ท่านจะ
กลับใจ, และนี่ เพราะความชั่วช้าสามานย์
ของท่าน.
๑๓ และ บั ด นี ้ , ข้ า แต่ กษั ต ริย์ , ท่ า น
ท�ำความชั่ว ใหญ่ หลวงอะไรไว้, หรือ ผู้คน
ของท่านท�ำบาป ใหญ่ หลวงอะไรไว้, จน
พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงกล่าวโทษเราหรือ
ชายผู้นี้จะตัดสินเรา?
๑๔ และ บัดนี ้, ข้า แต่ กษั ตริย์, ดูเถิด,
เรา ไม่มี ความ ผิด, และ, ข้า แต่ กษั ตริย์,
ท่านไม่ ได้ท�ำบาป; ฉะนั ้น, ชายผู้นี้กล่าว
เท็จ เกี่ยวกับ ท่าน, และเขาพยากรณ์ ไป
อย่างเหลวไหล.
๑๕ และดูเถิด, เราเข้มแข็ง, เราจะไม่ ไป
สู่ความเป็ นทาส, หรือถูกศัตรูของเราน� ำไป
๑๗ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑๑.
๑๙ ก คพ. ๑๐๐:๕–๖.

โมไซยาห์ ๑๒:๑๐–๒๑
เป็ นเชลย; แท้จริงแล้ว, และท่านรุ่งเรือง
มาในแผ่นดิน, และท่านจะรุง่ เรืองอีกด้วย.
๑๖ ดูเถิด, นี่ คือ ชายผู้ นั้น, เรามอบเขา
ให้ อยู่ ในมือ ท่าน; ท่านจงท�ำ กับ เขาดัง ที่
ท่านเห็นสมควร.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ โนอาห์จงึ ให้ โยนอบินาไดเข้าเรือน
จ�ำ; และเขาสั่งให้พวกปุ โรหิตกมารวมกัน
เพื่อเขาจะมีการประชุมกับคนเหล่านี ้ ว่า
จะท�ำอย่างไรกับท่าน.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขากล่าวแก่กษั ตริย:์ จงพาเขามาที่นี่เพื่อ
เราจะได้ซักถามเขา; และกษั ตริย์จึงสั่งให้
น� ำท่านมาอยู่ต่อหน้ าพวกเขา.
๑๙ และพวกเขาเริ่มซักถามท่าน, เพื่อ
ท�ำให้ท่านกล่าววาจาหักล้างตนเอง, เพื่อ
โดยการนั ้นพวกเขาจะได้มีอะไรกล่าวหา
ท่าน; แต่ทา่ นตอบพวกเขาอย่างอาจหาญ,
และแก้กระทู้ถามของพวกเขาได้ทุกข้อ,
แท้จริง แล้ว, เป็ นที่ ฉงนของคนพวกนี ้;
เพราะ ท่าน แก้กกระทู้ ถาม ของ พวก เขา
้ ใน
ทุก ข้อ, และท�ำให้ พวกเขาจ�ำนนสิน
ทุกถ้อยค�ำ.
้ คือคน
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หนึ่ งในพวกนี ้กล่าวแก่ท่านว่า: ถ้อยค�ำซึ่ง
เขียนไว้, และซึง่ บรรพบุรษ
ุ ของเราสอนไว้
หมายความว่าอะไร, ดังความว่า:
๒๑ งดงามเพียงใดกเล่าบนภูเขาคือเท้า
ของผู้ซ่ึงน� ำข่าวประเสริฐมา; ซึ่งประกาศ
สันติ; ซึ่งน� ำข่าวประเสริฐแห่งความดีมา;
ซึ่ง ประกาศความรอด; ซึ่ง กล่าวแก่ ไซอันว่า, พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเจ้าทรงปกครอง;

๒๑ ก อสย. ๕๒:๗–๑๐;
นาฮูม ๑:๑๕.

โมไซยาห์ ๑๒:๒๒–๓๔
๒๒ ยามของเจ้าจะเปล่งเสียง; พวกเขา
จะประสานเสียงร้องเพลง; เพราะพวกเขา
จะเห็นด้วยตาตนเองเมื่อพระเจ้าจะทรง
น� ำไซอันกลับมาอีก;
๒๓ จงเปล่งเสียงด้วยปี ติ; จงร้องเพลง
กันเถิดเจ้าทีร่ กร้างของเยรูซาเล็ม; เพราะ
พระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์
แล้ว, พระองค์ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว;
๒๔ พระเจ้ า ทรง เผย พระพาหุ ก อั น
ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ ปวง, และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็ นเจ้าของเรา?
๒๕ และ บัด นี ้ อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก
เขา: ท่านหรือเป็ นปุ โรหิตก, และเสแสร้ง
สอน คน พวก นี ้ , และ เส แสร้ ง เข้ า ใจ
วิญญาณของการพยากรณ์ , และกระนั ้น
ยัง ปรารถนาจะรู้ จากข้าพเจ้า หรือ ว่า สิ่ง
เหล่านี ้หมายความว่าอะไร?
๒๖ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วิบัติจงมีแก่
ท่าน เพราะ บิดเบือนทาง ของ พระเจ้า!
เพราะหากท่านเข้าใจเรือ่ งเหล่านี ้แล้วท่าน
ไม่ สอนมัน; ฉะนั ้น, ท่านก็ ได้ บิดเบือน
ทางของพระเจ้า.
๒๗ ท่าน มิ ได้พยายาม ปรับ ใจ สู่ ความ
เข้าใจกเลย; ฉะนั ้ น, ท่าน จึง ไม่ ฉลาด.
ฉะนั ้น, ท่านสอนอะไรคนพวกนี ้เล่า?
๒๘ และพวกเขากล่าว: เราสอนกฎของ
โมเสส.
๒๙ และท่านกล่าวแก่พวกเขาอีก: หาก
๒๔ ก ๑ นี . ๒๒:๑๑.
๒๕ ก โมไซยาห์ ๑๑:๕.
๒๗ ก คมพ. เข้าใจ (ความ).
๒๙ ก คมพ. กฎของโมเสส.
		ข คมพ. ล่วงประเวณี (การ).
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ท่านสอนกฎกของโมเสสไฉนท่านจึง ไม่
รักษากฎนี ้ ? ไฉนท่านจึง ยอมให้ ใจท่าน
หมกมุ่น อยู่ กับ ความมั่งคั่ง? ไฉนท่านจึง
้ เปลือง
กระท�ำ การ ผิด ประเวณี ขและ สิน
ก�ำลังท่านไปกับหญิงโสเภณี , แท้จริงแล้ว,
และท�ำให้คนพวกนี ้กระท�ำบาป, จนเป็ น
เหตุให้พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาพยากรณ์
ว่ากล่าวคนพวกนี ้, แท้จริงแล้ว, แม้ความ
ชั่วร้ายอันใหญ่หลวงต่อคนพวกนี ้?
๓๐ ท่านไม่รู้ หรือ ว่า ข้าพเจ้า พูด ความ
จริง? ใช่ แล้ว, ท่านรู้ว่า ข้าพเจ้า พูด ความ
จริง; และท่านควรจะตัวสั่นต่อพระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า.
๓๑ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือท่าน
จะถูกลงทัณฑ์เพราะความชัว่ ช้าสามานย์
ของท่าน, เพราะท่านกล่าวว่า ท่านสอน
กฎของโมเสส. และท่านรู้ อะไรเล่า เกี่ยว
กับกฎของโมเสส? ความรอดได้มาก โดย
กฎของโมเสสหรือ? ท่านจะว่าอย่างไรเล่า?
๓๒ และพวกเขาตอบและกล่าวว่าความ
รอดได้มาโดยกฎของโมเสส.
๓๓ แต่บัดนี ้อบินาไดกล่าวแก่พวกเขา:
ข้าพเจ้า รู้ ว่า หากท่านรักษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้า ท่านจะได้รับ การช่วย
ให้รอด; แท้จริงแล้ว, หากท่านรักษาพระ
บัญญัติซ่ึงพระเจ้าทรงมอบให้ โมเสสใน
ภูเขาแห่งซีนายก, มีความว่า:
๓๔ เราคือ พระเจ้ากพระผู้ เป็ นเจ้าของ
เจ้า, ผูพ
้ าขเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียปิ ต์,
ออกจากบ้านแห่งความเป็ นทาส.

๓๑ ก โมไซยาห์ ๓:๑๕;
๑๓:๒๗–๓๒;
แอลมา ๒๕:๑๖.
๓๓ ก อพย. ๑๙:๙, ๑๖–๒๐;
โมไซยาห์ ๑๓:๕.

๓๔ ก อพย. ๒๐:๒–๔.
		ข อพย. ๑๒:๕๑;
๑ นี . ๑๗:๔๐;
โมไซยาห์ ๗:๑๙.
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๓๕ เจ้า จะไม่มี พระผู้ เป็ นเจ้า อื่นกนอก
เหนื อจากเรา.
๓๖ เจ้าจะไม่ท�ำรูปแกะสลักใดไว้ส�ำหรับ
ตน, หรือรูปเหมือนใด ๆ ของสารพัดสิ่งใน
ฟ้ าสวรรค์เบือ้ งบน, หรือสิ่งซึ่งอยู่ ในแผ่น
ดินเบือ้ งล่าง.
๓๗ บัด นี ้ อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก เขา,
ท่านท�ำทัง้ หมดนี ้แล้วหรือ? ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่าน, ไม่เลย, ท่านไม่ ได้ท�ำ. และท่าน
สอนกคนพวกนี ้หรือไม่วา่ พวกเขาควรท�ำ
สิ่งทัง้ หมดนี ้? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่า, ไม่
เลย, ท่านไม่ ได้สอน.
บทที่ ๑๓
อบิ นา ได ได้ รับ การ ปกป้ อง โดย อ� ำนาจ
สวรรค์—ท่านสอนบัญญัติสิบประการ—
ความ รอด ไม่ ได้ มา โดย กฎ ของ โมเสส
อย่าง เดียว— พระ ผู้ เป็ น เจ้า เอง จะ ทรง
กระท�ำการชดใช้และไถ่ผคู้ นของพระองค์.
ประมาณ ๑๔๘ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เมื่อกษั ตริย์ ได้ยินถ้อยค�ำเหล่า
นี ้, เขากล่าวแก่ปุ โรหิตของเขา: เอาคนผู้
นี ้ ไป, สังหารเสีย; เพราะเขามีประโยชน์
อะไรกับเราเล่า, เพราะเขาเป็ นบ้า.
๒ และคนพวกนี ้ ออกมาและพยายาม
จับ ท่าน; แต่ ท่านขัดขืน, และกล่าวแก่
พวกเขาว่า:
๓ อย่า แตะต้องข้าพเจ้า, เพราะพระผู้
เป็ นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์ท่านหากท่านจับ
๓๕ ก โฮเชยา ๑๓:๔. คมพ.
นั บถือรูปเคารพ (การ).
๓๗ ก โมไซยาห์ ๑๓:๒๕–๒๖.

โมไซยาห์ ๑๒:๓๕–๑๓:๘
ข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้า ยัง มิ ได้ แจ้ง ข่าว
ที่ พระเจ้า ทรงส่ง ข้าพเจ้า มาให้ แจ้ง; ทัง้
ข้าพเจ้ายังไม่ ได้บอกเรื่องซึ่งท่านขอก ให้
ข้าพเจ้าบอก; ฉะนั ้น, พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะไม่
ทรงยอมให้ข้าพเจ้าถูกท�ำลายในเวลานี ้.
๔ แต่ข้าพเจ้าต้องท�ำตามพระบัญชาดัง
่ ระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้; และ
ทีพ
เพราะข้าพเจ้าบอกความจริงท่าน ท่านจึง
โกรธข้าพเจ้า. และอนึ่ ง, เพราะข้าพเจ้า
กล่าวพระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า ท่าน
จึงตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็ นบ้า.
๕ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ หลังจาก
อบิ นาไดพูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ คือ ผู้คนของ
กษั ตริย์ โนอาห์ ไม่กล้าจับท่าน, เพราะพระ
วิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต กับ ท่าน;
และหน้ า ของ ท่านส่องสว่างกด้วยความ
ผ่องใสยิ่ง, แม้ ดัง ที่ โมเสสเคยเป็ นเยี่ยง
นี ้ขณะอยูบ่ นภูเขาแห่งซีนาย, ขณะก�ำลัง
พูดกับพระเจ้า.
๖ และท่านพูดด้วยพลังอ�ำนาจกและสิทธิ
อ�ำนาจจากพระผู้ เป็ นเจ้า; และท่านพูด
ถ้อยค�ำของท่านต่อไป, มีความว่า:
๗ ท่าน เห็น อยู่ ว่า ท่านไม่มี พลัง ความ
สามารถจะสังหารข้าพเจ้า, ฉะนั ้นข้าพเจ้า
จึงยุติข่าวของข้าพเจ้า. แท้จริงแล้ว, และ
ข้าพเจ้าส�ำเหนี ยกว่ามันบาดก ใจท่านเพราะ
ข้าพเจ้าบอกความจริงท่านเกี่ยวกับความ
ชั่วช้าสามานย์ของท่าน.
๘ แท้จริงแล้ว, และถ้อยค�ำของข้าพเจ้า
ท�ำให้ทา่ นอัดแน่ นด้วยการอันน่ าพิศวงและ
ความประหลาดใจ, และด้วยความโกรธ.

๑๓ ๓ ก โมไซยาห์ ๑๒:๒๐–๒๔.

๕ ก อพย. ๓๔:๒๙–๓๕.
๖ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,

พลังอ�ำนาจ.
๗ ก ๑ นี . ๑๖:๒.

โมไซยาห์ ๑๓:๙–๒๓
๙ แต่ ข้าพเจ้า ยุติ ข่าวสารของข้าพเจ้า
แล้ว; และเมือ่ นั ้นไม่ส�ำคัญเลยว่าข้าพเจ้า
จะไปแห่งหนใด, ถ้าเป็ นไปว่าข้าพเจ้าจะ
ได้รับการช่วยให้รอด.
๑๐ แต่ ข้าพเจ้า บอก ท่านไว้ เท่า นี ้ คือ,
อะไร ที่ ท่านท�ำ กับ ข้าพเจ้า, หลัง จาก นี ้,
ย่อมเป็ นรูป แบบกและรูป ลักษณ์ ของสิ่ง
ที่จะมาถึง.
๑๑ และบัดนี ้ข้าพเจ้าอ่านพระบัญญัติก
ที่ เหลือ อยู่ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า แก่ ท่าน,
เพราะข้าพเจ้าส�ำเหนี ยกว่าไม่มีเขียนอยู่
ในใจท่านเลย; ข้าพเจ้าส�ำเหนี ยกว่าท่าน
ศึกษาและสอนความชั่ว ช้า สามานย์ มา
เกือบจะชั่วชีวิตท่าน.
๑๒ และบัดนี ้, ท่านจงจ�ำทีข่ า้ พเจ้ากล่าว
แก่ ท่านว่า: ท่านจะไม่ ท�ำ รูป แกะสลัก ใด
ไว้ ส�ำหรับ ตน, หรือ รูป เหมือนใด ๆ ของ
สารพัดสิ่งในฟ้ าสวรรค์เบือ้ งบน, หรือสิ่ง
ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน เบือ้ งล่าง, หรือ ซึ่ง อยู่
ในน� ้ำใต้แผ่นดิน.
๑๓ และอนึ่ ง: เจ้าจะไม่น้อมกายลงให้สิ่ง
เหล่า นั ้น, หรือ รับ ใช้ สิ่ง เหล่า นั ้น; เพราะ
เรา พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ เจ้า เป็ น
่ วงแหนเจ้า, เราจะเยือน
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีห
ลูกหลานเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
บรรพบุรุษ, จนถึงอนุ ชนรุ่นที่สามและที่
สี่ของคนที่เกลียดเรา;
๑๔ และจะแสดงความเมตตาต่อ พวก
เขา เป็ นพัน ๆ คนที่รัก เรา และ รักษา
บัญญัติของเรา.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๓–๑๙;
แอลมา ๒๕:๑๐.
๑๑ ก อพย. ๒๐:๑–๑๗.
๑๖ ก คมพ. วันสะบาโต.
๑๙ ก ปฐก. ๑:๓๑.
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๑๕ เจ้าจะไม่ออกพระนามของพระเจ้า
พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ เจ้า อย่าง ไม่ สมควร;
เพราะ พระเจ้ า จะ ไม่ ถื อ ว่ า คน ที่ ออก
พระนาม ของ พระองค์ อย่าง ไม่ สมควร
นั ้นหามีความผิดไม่.
๑๖ จงระลึก ถึง วัน สะบาโตก, เพื่อ รักษา
ให้ศักดิ์สิทธิ์.
๑๗ เจ้า จะท�ำงานหกวัน, และท�ำงาน
ทัง้ หมดของเจ้า;
๑๘ แต่วน
ั ทีเ่ จ็ด, วันสะบาโตของพระเจ้า
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเจ้า, เจ้าจะไม่ทำ� งานใด ๆ,
ไม่ ว่า เจ้า, หรือ บุตร ของ เจ้า, หรือ ธิดา
ของเจ้า, คนใช้ผู้ชายของเจ้า, หรือคนใช้
ผู้ หญิง ของเจ้า, หรือ ฝูง ปศุสัตว์ ของเจ้า,
หรือ คนแปลกหน้ า ของเจ้า ที่ อยู่ ภายใน
ประตูของเจ้า;
๑๙ เพราะ ภายในหก วันกพระเจ้า ทรง
สร้าง ฟ้ า สวรรค์และ แผ่น ดิน โลก, และ
ทะเล, และ ทุก สิ่ง ที่ อยู่ ในนั ้ น; ดัง นั ้ น
พระเจ้า จึง ทรงอวยพรวัน สะบาโต, และ
ท�ำให้มันศักดิ์สิทธิ์.
๒๐ จงให้เกียรติกบิดาของเจ้าและมารดา
ของเจ้า, เพื่อวันเวลาของเจ้าจะได้ยืนยาว
อยู่ บน แผ่น ดิน ซึ่ง พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเจ้าประทานให้เจ้า.
๒๑ เจ้าจะไม่ฆ่าก.
๒๒ เจ้า จะ ไม่ ประพฤติ ล่วง ประเวณี ก.
เจ้าจะไม่ลักขโมยข.
๒๓ เจ้า จะไม่ เป็ นพยานเท็จก ใส่ ความ
เพื่อนบ้านของเจ้า.

๒๐ ก มาระโก ๗:๑๐.
๒๑ ก มธ. ๕:๒๑–๒๒;
คพ. ๔๒:๑๘.
คมพ. ฆาตกรรม.
๒๒ ก คมพ. ล่วงประเวณี (การ).

		ข คมพ. ขโมย (การ), ลัก,
ลักขโมย.
๒๓ ก สภษ. ๒๔:๒๘.
คมพ. กล่าวค�ำเท็จ (การ).
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๒๔ เจ้า จะไม่ โลภกบ้านของเพื่อนบ้าน
เจ้า, เจ้าจะไม่ โลภภรรยาของเพือ่ นบ้านเจ้า,
หรือคนใช้ผชู้ ายของเขา, หรือคนใช้ผห
ู้ ญิง
ของเขา, หรือวัวเพศผูข้ องเขา, หรือลาของ
เขา, หรือสิ่งใดที่เป็ นของเพื่อนบ้านเจ้า.
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากอบินาไดพูดจบแล้วท่านกล่าวแก่พวก
เขา: ท่านสอนคนพวกนี ้ ให้พึงถือปฏิบัติ
ตาม สิ่ง ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง เพื่อ รักษา พระ
บัญญัติเหล่านี ้หรือยัง?
๒๖ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า, ไม่ เลย;
เพราะหากท่านสอนแล้ว, พระเจ้า จะไม่
ทรงให้ขา้ พเจ้าออกมาและพยากรณ์ ความ
ชั่วร้ายเกี่ยวกับคนพวกนี ้.
๒๗ และบัดนี ้ ท่านพูด ว่า ความรอดได้
มาโดยกฎของโมเสส. ข้าพเจ้า กล่าวแก่
่ า่ นจะยังคงรักษากฎของ
ท่านว่าสมควรทีท
ก
โมเสส ; แต่ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ว่าเวลา
จะมาถึงเมื่อหาบังควรไม่ขที่จะต้องรักษา
กฎของโมเสสอีกต่อไป.
๒๘ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ว่าความรอดก ไม่ ได้มาโดยกฎอย่าง
เดียวข; และหากมิ ใช่เพราะการชดใช้ค, ซึง่
พระผู้เป็ นเจ้าเองจะทรงท�ำเพื่อบาปและ
ความชัว่ ช้าสามานย์ของผูค้ นของพระองค์
แล้ว, พวกเขาจะต้องพินาศอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ ได้, ทัง้ ที่มีกฎของโมเสสอยู่.
๒๙ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า
๒๔ ก คมพ. โลภ.
๒๗ ก คมพ. กฎของโมเสส.
		ข ๓ นี . ๙:๑๙–๒๐;
๑๕:๔–๕.
๒๘ ก กท. ๒:๑๖.
คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ); ความรอด.
		ข กท. ๒:๒๑;

โมไซยาห์ ๑๓:๒๔–๓๓
มัน สมควรแล้ว ที่ จะมี กฎประทานให้ ลูก
หลาน ของ อิสราเอล, แท้จริง แล้ว, แม้
กฎที่เคร่งครัดกมาก; เพราะพวกเขาเป็ น
คน ดือ้ รัน
้ , รวดเร็วข ใน การ ท�ำความ ชั่ว
ช้า สามานย์, และเชื่องช้า ที่ จะระลึก ถึง
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา;
๓๐ ฉะนั ้นจึงมีกฎกประทานให้พวกเขา,
แท้จริง แล้ว, กฎของวิธี ปฏิบัติ และของ
ศาสนพิธขี , กฎซึง่ พวกเขาต้องยึดถือคอย่าง
เคร่งครัดทุกวัน, เพื่อให้พวกเขาระลึกถึง
พระผูเ้ ป็ นเจ้าและหน้ าทีข่ องพวกเขาทีม่ ี
ต่อพระองค์.
๓๑ แต่ดเู ถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่า
ทัง้ หมดนี ้เป็ นรูปแบบกของสิ่งที่จะมาถึง.
๓๒ และบัดนี ้, พวกเขาเข้าใจกฎนั ้น
หรือ? ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า, ไม่ เลย,
พวกเขามิ ได้เข้าใจกฎทุกคน; และนี่ เป็ น
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา;
เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าไม่มคี นใดจะได้
รับการช่วยให้รอดได้เว้นแต่กจะเป็ นโดย
ผ่านการไถ่ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๓๓ เพราะดูเถิด, โมเสสไม่ ได้พยากรณ์
แก่พวกเขาเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
เมสสิยาห์, และว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงไถ่
ผูค้ นของพระองค์หรือ? แท้จริงแล้ว, และ
่ ยากรณ์ ไว้
แม้ศาสดาพยากรณ์ ทงั ้ ปวงกทีพ
นั บ แต่ โลกเริ่ม ต้น—พวกท่านไม่ พูด ถึง
เรื่องเหล่านี ้ ไว้ ไม่มากก็น้อยหรือ?

โมไซยาห์ ๓:๑๔–๑๕;
แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖.
		ค คมพ. ชดใช้ (การ).
๒๙ ก ยชว. ๑:๗–๘.
		ข แอลมา ๔๖:๘.
๓๐ ก อพย. ๒๐.
		ข คมพ. ศาสนพิธ.ี
		ค เจคอบ ๔:๕.

๓๑ ก โมไซยาห์ ๑๖:๑๔;
แอลมา ๒๕:๑๕.
คมพ. สัญลักษณ์
(การใช้).
๓๒ ก ๒ นี . ๒๕:๒๓–๒๕.
๓๓ ก ๑ นี . ๑๐:๕;
เจคอบ ๔:๔; ๗:๑๑.

โมไซยาห์ ๑๓:๓๔–๑๔:๗
๓๔ พวกท่านไม่ กล่าวไว้ หรือ ว่า พระผู้
เป็ นเจ้ากเองจะเสด็จ ลงมาในบรรดาลูก
หลานมนุ ษย์, และทรงรับเอารูปลักษณะ
ของมนุ ษย์, และเสด็จไปด้วยเดชานุ ภาพ
้ พิภพ?
อันยิ่งใหญ่บนพืน
๓๕ แท้จริง แล้ว, พวกท่านไม่ กล่าวไว้
ด้วยหรือว่าพระองค์จะทรงท�ำให้เกิดการ
ฟื ้ นคืนชีวติ กของคนตาย, และว่าพระองค์,
เอง, จะถูกข่มเหงและทนทุกข์ทรมาน?
บทที่ ๑๔
อิสยาห์พูดเกีย่ วกับพระเมสสิยาห์—ท่าน
กล่าวถึงการลบหลูแ่ ละการทนทุกขเวทนา
ของพระเมสสิ ยาห์—พระองค์ทรงท�ำให้
จิ ต วิ ญ ญาณ ของ พระองค์ เป็ น เครื่อ ง
พลี บูชา ทดแทนบาป และ ทรง กระท�ำ
การ วิงวอน แทน ผู้ ล่วง ละเมิด— เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๕๓. ประมาณ ๑๔๘ ปี ก่อน
คริสตกาล.
แท้จริงแล้ว, แม้อิสยาห์ ไม่ ได้กล่าวหรอก
หรือว่า: ใครเล่าเชื่อรายงานของเรา, และ
พระพาหุของพระเจ้าเปิ ดเผยแก่ผู้ ใด?
๒ เพราะพระเมสสิ ยาห์จะทรงเติบโต
ต่อ หน้ า พระองค์ ดัง พื ช อ่ อ น, และ ดัง
รากงอกจากดิน แห้ ง ; พระองค์ ไม่ ท รง
มี พระ ลั ก ษณะ อั น ต้ อ งตา ต้ อ งใจ หรือ
น่ าชม; และเมื่อเราจะเห็ นพระองค์ จะ
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ไม่มีความงดงามที่จะท�ำให้เราปรารถนา
พระองค์.
๓ พระองค์ ทรง ถูก เกลียด ชัง และ ถูก
ปฏิเสธจากมนุ ษย์; เป็ นผู้มี โทมนั ส, และ
คุ้นเคยกับความโศกเศร้า; และประหนึ่ ง
ว่า เรา ซ่อนหน้ า ของ เรา จาก พระองค์;
พระองค์ ทรง ถูก เกลียด ชัง, และ เรา หา
นั บถือพระองค์ ไม่.
๔ พระองค์ทรงแบกรับกความโศกเศร้าข
ของเรา, และทรงแบกโทมนั ส ของเราไว้
อย่างแน่ นอน; กระนั ้นเรายังถือว่าพระองค์
ทรงถูกเฆี่ยนตี, และทรงถูกลงทัณฑ์จาก
พระผู้เป็ นเจ้า, และทรงถูกทรมาน.
๕ แต่ พระองค์ ทรงได้ รับ บาดเจ็บ เพื่อ
การ ล่วง ละเมิดกของ เรา, พระองค์ ทรง
ฟกช�ำ้ เพื่อ ความชั่ว ช้า สามานย์ ของเรา;
การตีสอนเพือ่ สันติของเราอยูก่ บั พระองค์;
และด้วยริว้ รอยของพระองค์ เราได้รบั การ
รักษาให้หายข.
๖ เรา ทัง้ หลาย, ล้วนหลง ทาง ไป แล้ว,
ดุจดังแกะก; เราทุกคนหันไปตามทางของ
ตนเอง; และพระเจ้าทรงวางความชั่วช้า
สามานย์ของเราทุกคนไว้กับพระองค์.
๗ พระองค์ทรงถูกข่มเหง, และพระองค์
ทรง ทนทุ ก ข์ , กระนั ้ น พระองค์ ยั ง หา
ปริปาก ไม่ก; พระองค์ ถูก พวก เขา พา ไป
ดัง ลูก แกะขถูก พาไปเชือด, และดัง แกะ
ที่อยู่ต่อหน้ าคนตัดขนต้องเป็ นใบ้ฉันใด
พระองค์ก็หาปริปากไม่ฉันนั ้น.

๓๔ ก โมไซยาห์ ๗:๒๗;
๑๔ ๔ ก แอลมา ๗:๑๑–๑๒.
๑๕:๑–๓.
		ข มธ. ๘:๑๗.
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
๕ ก โมไซยาห์ ๑๕:๙;
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
แอลมา ๑๑:๔๐.
๓๕ ก อสย. ๒๖:๑๙;
		ข ๑ ปต. ๒:๒๔–๒๕.
๒ นี . ๒:๘.
๖ ก มธ. ๙:๓๖;

๒ นี . ๒๘:๑๔;
แอลมา ๕:๓๗.
๗ ก มาระโก ๑๕:๓.
คมพ. พระเยซูคริสต์.
		ข คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า; พิธปัี สกา.

235
๘ พระองค์ทรงถูกพาไปจากเรือนจ�ำและ
จากการพิพากษา; และใครเล่าจะประกาศ
เกี่ยวกับ ลูก หลานของพระองค์? เพราะ
พระองค์ถูกตัดขาดจากแผ่นดินของคน
เป็ น; เพือ่ การล่วงละเมิดของผูค้ นข้าพเจ้า
พระองค์ทรงถูกตี.
้ พระชนม์ กับ คน
๙ และ พระองค์ สิ น
ชั่ ว ร้าย, และ อยู่ กับ คนร�่ำรวยก ใน การ
สิน้ พระชนม์ของพระองค์; เพราะพระองค์
ไม่ทรงท�ำความชั่วขเลย, ทัง้ ไม่มีค�ำหลอก
ลวงใด ๆ ในพระโอษฐ์ของพระองค์.
๑๐ กระนั ้ น พระเจ้ า พอ พระทั ย ให้
พระองค์ ฟกช� ้ำ ; พระองค์ ทรง ท� ำ ให้
พระองค์ โศกเศร้า; เมื่อ พระเจ้า จะทรง
ท�ำให้จติ วิญญาณของพระองค์เป็ นเครือ่ ง
พลี บูชาทดแทนบาป พระเมสสิ ยาห์ จะ
ทอดพระเนตรพงศ์ พันธุ์กของพระองค์,
พระองค์จะทรงท�ำให้วน
ั เวลาของพระองค์
ยาวนาน, และความพอพระทัยของพระเจ้า
จะรุง่ เรืองอยู่ ในพระหัตถ์ของพระองค์.
๑๑ พระองค์จะทอดพระเนตรความปวด
ร้าวของจิตวิญญาณพระองค์, และจะพอ
พระทัย; โดยความรู้ของพระองค์ผู้รับใช้
ที่ชอบธรรมของเราจะแก้ต่างให้คนเป็ น
อันมาก; เพราะพระองค์จะทรงแบกรับก
ความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา.
๑๒ ฉะนั ้ น เรา จะ แบ่ ง ส่ ว น หนึ่ ง ให้
พระองค์จากคนที่ยิ่งใหญ่, และพระองค์

โมไซยาห์ ๑๔:๘–๑๕:๒
จะทรงแบ่งรางวัลกับคนทีเ่ ข้มแข็ง; เพราะ
พระองค์ทรงเทจิตวิญญาณของพระองค์
ออกจนถึงความตาย; และพระองค์ทรงถูก
นั บ อยู่ กับ คนล่วงละเมิด; และพระองค์
ทรงแบกบาปของคนเป็ นอันมากไว้, และ
ทรงวิงวอนกแทนคนที่ล่วงละเมิด.
บทที่ ๑๕
พระคริสต์ทรงเป็ นทัง้ พระบิดาและพระ
บุตรอย่างไร—พระองค์จะทรงกระท�ำการ
วิงวอนแทนและแบกรับ การล่วงละเมิด
ของ ผู้คนของ พระองค์— พวก เขา และ
ศาสดาพยากรณ์ ผบู้ ริสท
ุ ธิท
์ งั ้ ปวงเป็ นพงศ์
พันธุ์ ของพระองค์— พระองค์ ทรงท�ำให้
เกิดการฟื ้ นคืนชีวติ —เด็กเล็ก ๆ มีชวี ติ นิ รันดร์. ประมาณ ๑๔๘ ปี ก่อนคริสตกาล.
และ บัด นี ้ อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก เขา:
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจว่าพระผู้เป็ น
เจ้ากเองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูกหลาน
มนุ ษย์, และจะไถ่ขผู้คนของพระองค์.
๒ และเพราะพระองค์ ทรงสถิตกอยู่ ใน
เนื ้อ หนั ง จะ เรียก พระองค์ ว่า พระ บุตร
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, และโดยที่ ทรงยอม
มอบเนื ้อหนั งให้เป็ นไปตามพระประสงค์
ของพระบิดาข, พระองค์ทรงเป็ นพระบิดา
และพระบุตร—

๙ ก มธ. ๒๗:๕๗–๖๐;
คพ. ๑๙:๑๖–๑๙.
มาระโก ๑๕:๒๗, ๔๓–๔๖.
๑๒ ก ๒ นี . ๒:๙;
คมพ. โยเซฟแห่งอาริ
โมไซยาห์ ๑๕:๘;
มาเธีย.
โมโร. ๗:๒๗–๒๘.
		ข ยอห์น ๑๙:๔.
๑๕ ๑ ก ๑ ทธ. ๓:๑๖;
๑๐ ก โมไซยาห์ ๑๕:๑๐–๑๓.
โมไซยาห์ ๑๓:๓๓–๓๔.
๑๑ ก ลนต. ๑๖:๒๑–๒๒;
คมพ. พระเยซูคริสต์.
๑ ปต. ๓:๑๘;
		ข คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่

(ได้รบั การ).
๒ ก โมไซยาห์ ๓:๕; ๗:๒๗;
แอลมา ๗:๙–๑๓.
		ข อสย. ๖๔:๘;
ยอห์น ๑๐:๓๐; ๑๔:๘–๑๐;
โมไซยาห์ ๕:๗;
แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙;
อีเธอร์ ๓:๑๔.

โมไซยาห์ ๑๕:๓–๑๐
๓ เป็ นพระบิดา, เพราะพระองค์กทรง
ปฏิสนธิข โดยเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ น
เจ้า; และเป็ นพระบุตร, เพราะเนื ้อหนั ง;
ดัง นั ้นทรงกลายเป็ นพระบิดาและพระ
บุตร—
๔ และทัง้ สองพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้
เป็ นเจ้าเดียวก, แท้จริงแล้ว, พระบิดาขนิ รัน ดร์คแห่ง ฟ้ าสวรรค์ และแห่ง แผ่น ดิน
โลกองค์นี้.
้ อยู่กับพระ
๕ และดังนั ้นเนื ้อหนั งจึงขึน
วิญญาณ, หรือพระบุตรขึน้ อยูก่ บั พระบิดา,
โดยทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียว, ทรงยอม
ทนกต่อการล่อลวง, และไม่ทรงพ่ายแพ้ตอ่
การล่อลวง, แต่ พระองค์ เองทรงยอมรับ
การล้อเลียน, และโบยข, และขับออกไป,
และถูกผู้คนของพระองค์ปฏิเสธค.
๖ และหลัง จากสิ่ง ทัง้ หมดนี ้, หลัง จาก
ทรงท�ำ ปาฏิหาริย์ ท่ี ยิ่ง ใหญ่ หลายอย่างใน
บรรดา ลูก หลาน มนุ ษย์ แล้ว, พระองค์
จะทรงถูกน� ำไป, แท้จริงแล้ว, แม้ดังอิสยาห์กล่าวกว่า, ดังแกะที่อยู่ต่อหน้ าคนตัด
ขนต้องเป็ นใบ้ฉันใด, พระองค์ก็ ไม่ทรง
ปริปากขฉั นนั ้น.
๗ แท้จริงแล้ว, แม้เช่นนั ้นพระองค์จะ
ทรงถูก พาไป, ถูก ตรึง กางเขนก, และถูก
๓ ก คพ. ๙๓:๔.
		ข ลูกา ๑:๓๑–๓๓;
โมไซยาห์ ๓:๘–๙;
แอลมา ๗:๑๐;
๓ นี . ๑:๑๔.
๔ ก ฉธบ. ๖:๔;
ยอห์น ๑๗:๒๐–๒๓.
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ข โมไซยาห์ ๓:๘;
ฮีล. ๑๔:๑๒; ๓ นี . ๙:๑๕;
อีเธอร์ ๔:๗.
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ประหาร, เนื ้อหนั งขึน้ อยูแ่ ม้กบั ความตาย,
พระประสงค์ขของพระบุตรกลืนเข้าไปใน
พระประสงค์ของพระบิดา.
๘ และดัง นั ้นพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงท�ำให้
สาย รัดกแห่ง ความ ตาย ขาด, โดย ทรง มี
ชัยชนะขเหนื อ ความตาย; ประทานพระ
พลานุ ภาพให้พระบุตรที่จะทรงวิงวอนค
แทนลูกหลานมนุ ษย์—
้ สู่ สวรรค์, โดย มี พระ
๙ โดย เสด็จ ขึน
อุทรแห่งความเมตตา; เต็มไปด้วยความ
สงสาร ต่อ ลูก หลาน มนุ ษย์; โดยที่ ทรง
ยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับความยุติธรรม;
ทรงท�ำให้สายรัดแห่งความตายขาด, ทรง
รับ เอาความชั่ว ช้า สามานย์ ของพวกเขา
และการล่วงละเมิดของพวกเขามาไว้กับ
พระองค์ เองก, โดยทรงไถ่ พวกเขา, และ
ทรงสนองขข้อเรียกร้องแห่งความยุตธิ รรม.
๑๐ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,
ใครเล่าจะประกาศเกี่ยวกับลูกหลานของ
พระองค์? ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
ว่าเมือ่ จิตวิญญาณของพระองค์เป็ นเครือ่ ง
พลีบชู าทดแทนบาปแล้วพระองค์จะทอด
พระเนตรพงศ์ พันธุ์กของพระองค์. และ
บัดนี ้ ท่านจะว่า อย่างไรเล่า? และใครเล่า
จะเป็ นพงศ์พันธุ์ของพระองค์?

		ค แอลมา ๑๑:๓๙.
๕ ก ลูกา ๔:๒; ฮบ. ๔:๑๔–๑๕.
		ข ยอห์น ๑๙:๑.
		ค มาระโก ๘:๓๑;
ลูกา ๑๗:๒๕.
๖ ก อสย. ๕๓:๗.
		ข ลูกา ๒๓:๙;
ยอห์น ๑๙:๙;
โมไซยาห์ ๑๔:๗.
๗ ก คมพ. ตรึงกางเขน (การ).
		ข ลูกา ๒๒:๔๒;
ยอห์น ๖:๓๘;

๓ นี . ๑๑:๑๑.
๘ ก โมไซยาห์ ๑๖:๗;
แอลมา ๒๒:๑๔.
		ข โฮเชยา ๑๓:๑๔;
๑ คร. ๑๕:๕๕–๕๗.
		ค ๒ นี . ๒:๙.
๙ ก อสย. ๕๓;
โมไซยาห์ ๑๔:๕–๑๒.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
๑๐ ก อสย. ๕๓:๑๐;
โมไซยาห์ ๕:๗; ๒๗:๒๕;
โมโร. ๗:๑๙.
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๑๑ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าผู้ ใด
ก็ตามที่ ได้ยน
ิ ค�ำพูดของศาสดาพยากรณ์ ก,
แท้จริง แล้ว, ศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์
ทัง้ ปวง ซึ่ง พยากรณ์ เกี่ยว กับ การ เสด็จ
มาของพระเจ้า—ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
ว่าคนทัง้ ปวงที่สดับฟังค�ำของท่านเหล่า
นั ้น, และเชื่อ ว่า พระเจ้า จะทรงไถ่ ผู้คน
ของพระองค์, และตัง้ ตารอวัน นั ้น เพื่อ
การปลดบาปของพวกเขา, ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ ท่าน, ว่า คนเหล่า นี ้ คือ พงศ์ พันธุ์ ของ
พระองค์, หรือ พวก เขา คือ ทายาท แห่ง
อาณาจักรขของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๒ เพราะคนเหล่า นี ้ คือ คนที่ พระองค์
ทรงแบกกบาปของพวกเขาไว้; คนเหล่า
้ พระชนม์
นี ้ คื อ คนที่ พระองค์ ทรง สิ น
แทน, เพื่อไถ่พวกเขาจากการล่วงละเมิด.
และบัดนี ้, พวกเขามิใช่ พงศ์ พันธุ์ ของ
พระองค์หรือ?
๑๓ แท้ จ ริ ง แล้ ว , และ มิ ใช่ ศาสดา
พยากรณ์ , ทุก คนที่ อ้า ปากพยากรณ์ , ที่
ไม่ตกอยู่ ในการล่วงละเมิดหรือ, ข้าพเจ้า
หมาย ถึง ศาสดา พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้
ปวงนั บแต่ โลกนี ้ เริ่มต้น? ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ ท่ านว่า พวก เขา คือ พงศ์ พั นธุ์ ของ
พระองค์.
๑๔ และ คน เหล่ า นี ้ คื อ ผู้ ประกาศ ก
สันติ, ผู้น�ำ ข่าวประเสริฐ แห่ง ความดี มา,
ผู้ ประกาศความรอด; และกล่าวแก่ ไซอัน: พระผู้เป็ นเจ้าของเจ้าทรงปกครอง!
๑๑ ก คพ. ๘๔:๓๖–๓๘.
		ข คมพ. อาณาจักรแห่งพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าหรืออาณาจักร
แห่งสวรรค์; ความรอด.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๑๔:๑๒; แอลมา
๗:๑๓; ๑๑:๔๐–๔๑.

โมไซยาห์ ๑๕:๑๑–๒๑
๑๕ และโอ้งดงามเพียงใดเล่าบนภูเขา
คือเท้าของพวกเขา!
๑๖ และ อนึ่ ง, งดงาม เพียง ใด เล่า บน
ภูเขาคือเท้าของคนเหล่านั ้นทีย่ งั ประกาศ
สันติ!
๑๗ และอนึ่ ง, งดงามเพียงใดเล่า บน
ภูเขาคือเท้าของคนเหล่านั ้นทีจ่ ะประกาศ
สันตินับแต่นี้ ไป, แท้จริงแล้ว, จากเวลานี ้
เป็ นต้นไปและตลอดกาล!
๑๘ และดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
นี่ ยังไม่หมด. เพราะโอ้งดงามเพียงใดเล่า
บนภูเขาคือเท้ากของผูซ
้ งึ่ น� ำข่าวประเสริฐ
มา, นั่ น คือ ผู้ สร้าง สั นติข, แท้จริง แล้ว,
แม้พระเจ้า, ผู้ทรงไถ่ผู้คนของพระองค์;
แท้จริง แล้ว, พระองค์ ผู้ ประทาน ความ
รอดแก่ผู้คนของพระองค์;
๑๙ เพราะ หาก มิ ใช่ เพราะ การ ไถ่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงท�ำ เพื่อ ผู้คนของพระองค์,
ซึ่ง เตรียมไว้ แล้ว ตัง้ แต่ การวางรากฐานก
ของ โลก, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
มิใช่เพราะเรื่องนี ้, มนุ ษยชาติทัง้ ปวงคง
ต้องพินาศข.
๒๐ แต่ดูเถิด, สายรัดแห่งความตายจะ
ขาด, และพระบุตรทรงปกครอง, และทรง
มีพระพลานุ ภาพเหนื อคนตาย; ฉะนั ้น,
พระองค์ ทรงท�ำให้ เกิด การฟื ้ น คืน ชีวิต
ของคนตาย.
๒๑ และการฟื ้ น คืน ชีวิต จะมาถึง, แม้
เป็ นการ ฟื ้ น คืน ชีวิต ครัง้ แรกก; แท้จริง

๑๔ ก อสย. ๕๒:๗; รม. ๑๐:๑๕;
๑ นี . ๑๓:๓๗; โมไซยาห์
๑๒:๒๑–๒๔. คมพ. งาน
เผยแผ่ศาสนา.
๑๘ ก ๓ นี . ๒๐:๔๐;
คพ. ๑๒๘:๑๙.

		ข ยอห์น ๑๖:๓๓. คมพ. สงบ
(ความ), สงบสุข
(ความ), สันติ, สันติสขุ .
๑๙ ก โมไซยาห์ ๔:๖.
		ข ๒ นี . ๙:๖–๑๓.
๒๑ ก แอลมา ๔๐:๑๖–๒๑.

โมไซยาห์ ๑๕:๒๒–๓๑
แล้ว, แม้การฟื ้ นคืนชีวติ ของคนทีเ่ ป็ นมา
แล้ว, และคนทีเ่ ป็ นอยู,่ และทีจ่ ะเป็ น, แม้
จนการฟื ้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์—
เพราะเช่นนี ้พระองค์จะทรงได้รับเรียก.
๒๒ และ บัดนี ้ , การ ฟื ้ น คืน ชีวิต ของ
ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ ปวง, และคนทัง้ ปวง
ที่ ได้ เชื่อ ใน ค�ำ ของ พวก ท่าน, หรือ คน
ทัง้ หมดที่ ได้ รักษาพระบัญญัติ ของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, จะออกมาในการฟื ้ น คืนชีวิต
ครัง้ แรก; ฉะนั ้น, พวกเขาคือการฟื ้ นคืน
ชีวิตครัง้ แรก.
๒๓ พระองค์ จะ ทรง ยก พวก เขา ให้
พ�ำนั กกอยู่กับพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงไถ่พวก
เขา; โดยวิธี นี้ พวกเขาจึง มี ชีวิต นิ รัน ดร์
โดยผ่านพระคริสต์, ผู้ทรงท�ำให้ สายรัด
แห่งความตายขาดข.
๒๔ และคนเหล่า นี ้ คือ คนที่ มี ส่วนใน
การฟื ้ น คืน ชีวิต ครัง้ แรก; และคนเหล่า
นี ้ คือคนที่ตายในความไม่รู้ของพวกเขา,
ก่อนพระคริสต์เสด็จมา, โดยพวกเขาไม่
ได้ รับ ประกาศเรื่องความรอดก. และดัง
นั ้นพระเจ้า ทรงน� ำ มาซึ่ง การฟื ้ นฟู ของ
คนเหล่านี ้; และพวกเขามีส่วนอยู่ ในการ
ฟื ้ นคืนชีวติ ครัง้ แรก, หรือมีชีวติ นิ รน
ั ดร์,
โดยพระเจ้าทรงไถ่.
๒๕ และเด็กกเล็ก ๆ มีชีวติ นิ รน
ั ดร์ด้วย.
๒๖ แต่ดเู ถิด, และจงเกรงกลัวก, และตัว
สั่น ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า, เพราะ
ท่านควรตัวสั่น; เพราะพระเจ้าไม่ทรงไถ่
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ผู้ ใดทีก่ บฏขต่อพระองค์และตายค ในบาป
ของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, แม้คนทัง้ หมด
ที่ เสีย ชีวติ ในบาปของตนนั บ แต่ โลกเริม่
ต้นมา, ซึ่งจงใจกบฏต่อพระผู้เป็ นเจ้า, ที่
รูจ้ กั พระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และไม่
รักษาพระบัญญัตเิ หล่านั ้น; คนเหล่านี ้งคือ
ผู้ ไม่มีส่วนจ ในการฟื ้ นคืนชีวติ ครัง้ แรก.
๒๗ ฉะนั ้ น ท่ า น ไม่ ควร ตั ว สั่ น หรือ ?
เพราะ ความ รอด ไม่ มา ถึง คน เช่น นั ้ น;
เพราะ พระเจ้ า ไม่ ทรง ไถ่ คน เช่ น นั ้ น ;
แท้จริง แล้ว, ทัง้ พระเจ้า ทรงไถ่ คนเช่น
นั ้ น ไม่ ได้; เพราะ พระองค์ ทรง ปฏิเสธ
พระองค์ เองไม่ ได้; เพราะพระองค์ ทรง
ปฏิเสธความยุติธรรมก ไม่ ได้ เมื่อ มัน อ้าง
สิทธิของมัน.
๒๘ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
ว่า เวลาจะมาถึง เมื่อ การช่วยให้ รอดของ
พระเจ้า จะ ประกาศกแก่ ทุก ประชาชาติ,
ตระกูล, ภาษา, และผู้คน.
๒๙ แท้จริง แล้ว, ข้า แต่ พระเจ้า, ยามก
ของพระองค์ จะเปล่ง เสียงของพวกเขา;
พวก เขา จะ ขับ ขาน เป็ น เสียง เดียวกัน;
เพราะพวกเขาจะเห็นด้วยตาตนเอง, เมือ่
พระเจ้าจะทรงน� ำไซอันกลับมาอีก.
๓๐ จงเปล่งเสียงด้วยปีติ, จงพร้อมใจกัน
ร้องเพลงเถิด, เจ้าทีร่ กร้างของเยรูซาเล็ม;
เพราะ พระเจ้า ทรง ปลอบโยน ผู้คนของ
พระองค์, พระองค์ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว.
๓๑ พระเจ้ า ทรง เผย พระพาหุ อั น

๒๓ ก สดด. ๒๔:๓–๔; ๑ นี . ๑๕:
คมพ. ความรอด—ความ
๓๓–๓๖; คพ. ๗๖:๕๐–๗๐.
รอดของเด็ก.
		ข คมพ. ความตาย, ทางร่างกาย.
๒๖ ก ฉธบ. ๕:๒๙; เจคอบ ๖:๙.
๒๔ ก ๒ นี . ๙:๒๕–๒๖;
		ข ๑ นี . ๒:๒๑–๒๔.
คพ. ๑๓๗:๗.
		ค อสค. ๑๘:๒๖;
๒๕ ก คพ. ๒๙:๔๖; ๑๓๗:๑๐.
๑ นี . ๑๕:๓๒–๓๓;

โมโร. ๑๐:๒๖.
		ง แอลมา ๔๐:๑๙.
		จ คพ. ๗๖:๘๑–๘๖.
๒๗ ก แอลมา ๓๔:๑๕–๑๖; ๔๒:๑.
๒๘ ก คมพ. งานเผยแผ่ศาสนา.
๒๙ ก คมพ. เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
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ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา
ประชาชาติทัง้ ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็ นเจ้าแห่งเรา.
บทที่ ๑๖
พระผู้เป็ นเจ้าทรงไถ่มนุ ษย์จากสภาพที่
หลงไปและตกของพวกเขา—ผู้หมกมุ่น
ใน ตัณหา ยัง เป็ น เสมือนไม่มี การ ไถ่—
พระคริสต์ทรงท�ำให้เกิดการฟื ้ นคืนชีวิต
้ สุดไม่ หรือความ
เพือ่ ไปสู่ชวี ติ อันหาได้สิน
้ สุด ไม่. ประมาณ
อัปมงคล อัน หา ได้ สิน
๑๔๘ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากอบิ นาไดพูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว
ท่านยื่นมือออกไปและกล่าวว่า: เวลานั ้น
จะมาถึงเมือ่ คนทัง้ หลายจะเห็นความรอดก
ของ พระเจ้า; เมื่อ ประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา, และผู้คนจะเห็น ด้วยตาตนเอง
และ จะ สารภาพขต่อ พระ พักตร์ พระ ผู้
เป็ น เจ้ า ว่าการ พิ พากษา ของ พระองค์
เที่ยงธรรม.
๒ และเมื่อนั ้นคนชั่วร้ายจะถูกขับออก
ไปก, และพวกเขาจะมี เหตุ ให้ คร�่ำครวญ,
และ ร�่ำไห้ข, และ ร�ำพัน, และ ขบ เขีย้ ว
เคีย้ วฟัน; และนี่ เพราะพวกเขาไม่ สดับ
๑๖ ๑ ก คมพ. ความรอด.

		ข โมไซยาห์ ๒๗:๓๑.
๒ ก คพ. ๖๓:๕๓–๕๔.
		ข มธ. ๑๓:๔๑–๔๒;
ลูกา ๑๓:๒๘;
แอลมา ๔๐:๑๓.
๓ ก กท. ๕:๑๖–๒๕;
โมไซยาห์ ๓:๑๙.

โมไซยาห์ ๑๖:๑–๗
ฟังสุรเสียงของพระเจ้า; ฉะนั ้นพระเจ้า
หาทรงไถ่พวกเขาไม่.
๓ เพราะพวกเขาเป็ นคนมีตัณหากและ
เป็ นเหมือนมาร, และมารขมีอ�ำนาจเหนื อ
พวกเขา; แท้จริง แล้ว, แม้ งู ดึกด�ำบรรพ์
ตัว นั ้น ที่ ได้ หลอก ลวงคบิดา มารดา แรก
ของเรา, ซึ่ง เป็ นสาเหตุ แห่ง การตกงของ
พวกท่าน; ซึ่ง เป็ นสาเหตุ ให้ มนุ ษยชาติ
ทัง้ ปวงกลายเป็ นคนมี ตัณหา, ราคจริต,
เป็ นเหมือนมาร, รูจ้ ักจความชั่วจากความ
ดี, ยอมตนต่อมาร.
๔ ดังนั ้นมนุ ษยชาติทัง้ มวลจึงหลงไปก;
และดูเถิด, พวกเขาจะหลงอยู่ อย่างไม่มี
ที่สุด หากมิใช่ เพราะพระผู้ เป็ นเจ้า ทรง
ไถ่ผู้คนของพระองค์จากสภาพที่หลงไป
และตกของพวกเขา.
๕ แต่ จ�ำ ไว้ว่า คนที่ ดือ้ รัน
้ อยู่ ในตัณหาก
โดยสันดานตน, และด�ำเนิ นต่อไปในทาง
แห่งบาปและการกบฏต่อพระผู้เป็ นเจ้า,
ย่อมคงอยู่ ในสภาพที่ตกของเขาและมาร
มี อ�ำนาจทัง้ ปวงเหนื อ เขา. ฉะนั ้น เขาจึง
้ , โดยเป็ น
เป็ นราวกับไม่มีการไถ่ขเกิดขึน
ศัตรูกับพระผู้เป็ นเจ้า; และมารเป็ นศัตรู
กับพระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
๖ และบัดนี ้ถ้าพระคริสต์ ไม่เสด็จมาใน
โลก, โดยกล่าวถึงสิ่งที่จะมาเหมือนกับว่า
้ ไม่ ได้.
มันมาแล้วก, การไถ่จะมีขึน
๗ และหากพระคริสต์ ไม่ทรงลุกขึน้ จาก

คมพ. มนุ ษย์ปถุ ช
ุ น.
		ข ๒ นี . ๙:๘–๙.
คมพ. มาร.
		ค ปฐก. ๓:๑–๑๓;
โมเสส ๔:๕–๑๙.
		ง คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		จ ๒ นี . ๒:๑๗–๑๘, ๒๒–๒๖.

๔ ก แอลมา ๔๒:๖–๑๔.
๕ ก แอลมา ๔๑:๑๑.
คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.
		ข คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
๖ ก โมไซยาห์ ๓:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๖:๘–๑๗:๑
บรรดาคนตาย, หรือ ไม่ ทรงท�ำให้ สายรัด
แห่ง ความตายขาดเพื่อ หลุม ศพจะไม่มี
ชัยชนะ, และเพื่อความตายจะไม่มีความ
เจ็บแปลบก, การฟื ้ นคืนชีวิตจะมี ไม่ ได้.
๘ แต่มกี ารฟื ้ นคืนชีวติ ก, ฉะนั ้นหลุมศพ
จึงไม่มชี ัยชนะ, และความเจ็บแปลบแห่ง
ความตายขจึงถูกกลืนเข้าไปในพระคริสต์.
๙ พระองค์ทรงเป็ นแสงสว่างกและชีวติ
ของโลก; แท้จริงแล้ว, แสงสว่างอันหาได้
้ สุดไม่, ซึ่ง จะไม่มี วันท�ำให้ มืด ได้เลย;
สิน
้ สุดไม่
แท้จริงแล้ว, และชีวิตอันหาได้สิน
ด้วย, เพื่อจะมีความตายอีกไม่ ได้.
๑๐ แม้ ความ เป็ น มรรตัย นี ้ จะ สวม ใส่
ความเป็ นอมตะก, และความเน่ าเปื่ อยนี ้จะ
สวมใส่ความไม่เน่ าเปื่ อย, และพระองค์จะ
ทรงน� ำไปยืนขอยูต่ อ่ หน้ าบัลลังก์พพ
ิ ากษา
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ รับการพิพากษาค
จากพระองค์ตามงานของพวกเขาไม่วา่ ดี
หรือชั่ว—
๑๑ หากงานดี, ก็คอื การฟื ้ นคืนชีวติ ของ
ิ ้ สุดไม่; และ
ชีวติ กและความสุขอันหาได้สน
หาก งานชั่ว, ก็ คือ การ ฟื ้ น คืน ชีวิต ของ
้ สุด ไม่ข, โดย
ความอัปมงคลอันหาได้ สิน
ถูก ส่ง ไป ให้ มาร, ผู้ อยู่ เหนื อ พวกเขา, ซึ่ง
คือความอัปมงคล—
๑๒ โดยไปตามความประสงค์ อัน เป็ น
ตัณหาและความปรารถนาของพวกเขา
เอง; โดยไม่ เคยเรียกหาพระเจ้า ขณะที่
๗ ก โฮเชยา ๑๓:๑๔;
โมไซยาห์ ๑๕:๘, ๒๐.
๘ ก แอลมา ๔๒:๑๕.
คมพ. ฟื ้ นคืนชีวต
ิ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ข อสย. ๒๕:๘;
๑ คร. ๑๕:๕๔–๕๕;
มอร. ๗:๕.
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พระพาหุ แห่ง พระเมตตากยื่น ออกมายัง
พวกเขา; เพราะพระพาหุแห่งพระเมตตา
ยื่นออกมายังพวกเขาแล้ว, และพวกเขา
หารับไม่; พวกเขาถูกตักเตือนถึงความชัว่
ช้าสามานย์ของตนและพวกเขายังไม่ทิง้
มัน; และพวกเขาได้รบั พระบัญชาให้กลับ
ใจและพวกเขายังไม่กลับใจ.
๑๓ และบัดนี ้, สมควรแล้ว มิใช่ หรือ ที่
ท่านจะตัว สั่น และกลับ ใจจากบาปของ
ท่าน, และจดจ�ำ ว่า ในและโดยผ่านพระ
คริสต์ เท่านั ้ น ท่าน จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้
รอดได้?
๑๔ ฉะนั ้ น , หาก ท่ า น สอน กฎ ของ
โมเสสก, ก็จงสอนด้วยว่ามันเป็ นรูปลักษณ์
ของสิ่งที่จะมาถึง—
๑๕ จงสอนพวกเขาว่าการไถ่เกิดขึน้ โดย
ผ่านพระคริสต์ พระเจ้า, ผู้ทรงเป็ นพระ
บิดานิ รันดร์กองค์นี้. เอเมน.
บทที่ ๑๗
แอลมาเชือ่ และเขียนถ้อยค�ำของอบินาได
ไว้— อบิ นาไดทนรับ ความตายด้วยไฟ—
ท่านพยากรณ์ ว่า โรค ภัย และ ความ ตาย
ด้วยไฟจะเกิดแก่ผกู้ ระท�ำฆาตกรรมท่าน.
ประมาณ ๑๔๘ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือเมื่อ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

๙ ก คพ. ๘๘:๕–๑๓.
คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
๑๐ ก แอลมา ๔๐:๒.
คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.

		ค แอลมา ๔๑:๓–๖.
๑๑ ก คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
		ข คมพ. อัปมงคล (ความ).
๑๒ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
๑๔ ก คมพ. กฎของโมเสส.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๓:๘; ๕:๗;
อีเธอร์ ๓:๑๔.
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อบินาไดกล่าวจบ, กษั ตริย์ก็สั่งให้ปุ โรหิตก
จับท่านไปและให้ฆ่าท่านเสีย.
๒ แต่ มี คนหนึ่ ง ในหมู่ พวกเขามีช่ือ ว่า
แอลมาก , ท่านเป็ นผูส้ บื ตระกูลของนี ไฟด้วย.
และท่านเป็ นคนหนุ่ ม, และท่านเชื่อขค�ำ
ที่อบินาไดได้พูดไว้, เพราะท่านรูเ้ กี่ยวกับ
ความชั่ว ช้า สามานย์ ซ่ึง อบิ นาไดได้ เป็ น
พยานว่า กล่าวคนเหล่า นั ้น; ฉะนั ้นท่าน
เริ่ม วิงวอน กษั ตริย์ เพื่อ เขา จะ ไม่ โกรธ
อบินาได, แต่ปล่อยให้ทา่ นจากไปโดยสันติ.
้ , และให้ขับ
๓ แต่กษั ตริย์ โกรธมากขึน
แอลมาออกจากบรรดาพวกเขา, และส่ง
คนใช้ของเขาตามไปหมายสังหารท่าน.
๔ แต่ ท่านหลบหนี ไปซึ่ง หน้ า พวกเขา
และซ่อนตัวอยูจ่ นพวกเขาหาท่านไม่พบ.
และโดยที่ซ่อนอยู่หลายวันท่านได้เขียนก
ถ้อยค�ำซึ่งอบินาไดพูดไว้ทัง้ หมด.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริย์ ให้ทหารยามของตนล้อมจับอบินาได; และพวกเขามัดท่านและโยนท่าน
เข้าเรือนจ�ำ.
๖ และ สาม วัน ต่อ มา, โดย ปรึกษา กับ
ปุ โรหิตของตนแล้ว, กษั ตริยจ์ งึ ให้พาท่าน
มาอยู่ต่อหน้ าตนอีก.
๗ และกษั ตริย์กล่าวแก่ท่าน: อบินาได,
เราพบความผิด ที่ จะกล่าวหาท่านแล้ว,
และท่านสมควรตาย.
๘ เพราะท่านกล่าวว่า พระผู้ เป็ นเจ้าก
เอง จะ เสด็จ ลง มา ใน บรรดา ลูก หลาน
มนุ ษย์; และบัดนี ้ , เพราะเหตุนี้ท่านจะ
ต้องตายเว้น แต่ จะถอนค�ำ พูด ทัง้ หมด
๑๗ ๑ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑, ๕–๖.

๒ ก โมไซยาห์ ๒๓:๖, ๙–๑๐.
คมพ. แอลมาผูเ้ ป็ นบิดา.

โมไซยาห์ ๑๗:๒–๑๔
ที่ ท่านให้ ร้ายเกี่ยวกับ ข้าพเจ้า และผู้คน
ของข้าพเจ้า.
๙ บัด นี ้ อบิ นาไดกล่าวแก่ เขา: ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ ท่าน, ข้าพเจ้า จะไม่ ถอนค�ำ ซึ่ง
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน เกี่ยว กับ คนพวก
นี ้, เพราะมัน จริง; และเพื่อ ท่านจะได้ รู้
ถึง ความแท้จริง ของมัน ข้าพเจ้า จึง ยอม
ตนให้ตกอยู่ ในมือท่าน.
๑๐ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าจะทนทุกข์
ทรมานแม้จนถึงความตาย, และข้าพเจ้า
จะไม่ถอนค�ำของข้าพเจ้า, และมันจะคง
อยู่ เป็ นประจักษ์ พยาน กล่าว โทษ ท่าน.
และหากท่านสังหารข้าพเจ้าท่านก็ท�ำให้
เลือดบริสุทธิ์กต้องหลั่ง, และการนี ้ จะคง
อยู่เป็ นประจักษ์ พยานกล่าวโทษท่านใน
วันสุดท้าย.
๑๑ และบัดนี ้ กษั ตริย์ โนอาห์ พร้อมจะ
ปล่อย ท่าน, เพราะ เขา กลัว ถ้อยค�ำ ของ
ท่าน; เพราะเขากลัวว่าการพิพากษาของ
พระผู้เป็ นเจ้าจะเกิดแก่เขา.
๑๒ แต่ ปุ โรหิต เปล่ง เสี ยง กล่าว โทษ
ท่าน, และเริ่ม กล่าวหาท่าน, มี ความว่า:
เขาสบประมาทกษั ตริย์. ฉะนั ้ นกษั ตริย์
จึงถูกยั่วยุให้เกิดโทสะต่อต้านท่าน, และ
กษั ตริย์จึงส่ งตัวท่านไปประหาร.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาจับท่านไปและมัดท่าน, และฟาด
ผิวหนั ง ท่าน ด้วย มัด ฟื น, แท้จริง แล้ว,
หมายใจจะให้ถึงแก่ความตาย.
๑๔ และบัดนี ้ เมื่อ เปลวไฟเริ่ม จะไหม้
ท่าน, ท่านร้องบอกพวกเขามีความว่า:

		ข โมไซยาห์ ๒๖:๑๕.
๔ ก คมพ. พระคัมภีร.์
๘ ก โมไซยาห์ ๑๓:๒๕,

๓๓–๓๔.
๑๐ ก แอลมา ๖๐:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๗:๑๕–๑๘:๔
๑๕ ดูเถิด, แม้ ดัง ที่ ท่านท�ำ กับ ข้าพเจ้า
้ ฉั นนั ้น คือ พงศ์
ฉั นใด, มันจะบังเกิด ขึน
พันธุ์ ของ ท่าน จะ ท�ำให้ คน มากมาย รับ
ทุกขเวทนาดัง ที่ ข้าพเจ้า รับ ทุกขเวทนา,
แม้ ด้วยความเจ็บ ปวดของการตายกด้วย
ไฟ; และนี่ เพราะคนเหล่านั ้นเชื่อในการ
ช่วยให้รอดของพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พวกเขา.
๑๖ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือท่าน
จะทุกข์ดว้ ยโรคภัยนานั ปการเพราะความ
ชั่วช้าสามานย์ของท่าน.
๑๗ แท้จริง แล้ว, และ ท่าน จะ ถูก ลง
ทัณฑ์กรอบด้าน, และจะถูก ไล่ ต้อนและ
กระจัดกระจายไปมา, แม้ดังฝูงสัตว์ป่าที่
ถูกสัตว์ป่าดุร้ายขับไล่.
๑๘ และในวัน นั ้น ท่านจะถูก ล่า, และ
ท่านจะถูก จับ ไป โดยมือ ของศัตรู ท่าน,
และเมื่อนั ้นท่านจะรับ ทุกขเวทนา, ด้วย
ความเจ็บ ปวดของการตายด้วยไฟก, ดัง
ที่ข้าพเจ้ารับทุกขเวทนาอยู่.
๑๙ พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงด�ำเนิ น การแก้
แค้นกคนที่ ท�ำลาย ผู้คน ของ พระองค์.
โอ้พระผู้เป็ นเจ้า, ขอทรงรับจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์เถิด.
๒๐ และบัดนี ้, เมือ่ อบินาไดกล่าวถ้อยค�ำ
เหล่านี ้แล้ว, ท่านล้มลง, โดยทนรับความ
ตาย ด้วย ไฟ; แท้จริง แล้ว, ถูก ประหาร
เพราะ ท่านไม่ ยอม ปฏิเสธ พระ บัญญัติ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, โดยผนึ ก ความจริง
ของถ้อยค�ำท่านด้วยความตายของท่าน.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๑๓:๙–๑๐;
แอลมา ๒๕:๔–๑๒.
๑๗ ก โมไซยาห์ ๒๑:๑–๕, ๑๓.
๑๘ ก โมไซยาห์ ๑๙:๑๘–๒๐.
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บทที่ ๑๘
แอลมาสั่ง สอนอย่างลับ ๆ—ท่านอธิบาย
พันธ สัญญา แห่ง บัพ ติศ มา และ ให้ บัพ
ติศ มาที่ ผืนน� ้ำ แห่ง มอรมอน—ท่านจัด
ตัง้ ศาสนจักรของพระคริสต์และแต่งตัง้
ปุ โรหิต—พวกเขาค�ำ้ จุนตนเองและสอน
ผู้คน—แอลมาและผู้คนของท่านหลบ
หนี กษั ตริย์ โนอาห์ ไปในแดนทุรกันดาร.
ประมาณ ๑๔๗–๑๔๕ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอลมา, ผู้หลบหนี จากคนใช้ของกษั ตริย์
โนอาห์, กลับใจกจากบาปและความชั่วช้า
สามานย์ของท่าน, และเที่ยวไปในบรรดา
ผู้คน อย่าง ลับ ๆ, และ เริ่ม สอน ถ้อยค�ำ
ของอบินาได—
๒ แท้จริง แล้ว, เกี่ยวกับ สิ่ง ที่ จะมาถึง,
และ เกี่ยว กับ การ ฟื ้ น คืน ชีวิต ของ คน
ตายด้วย, และการไถ่กผู้คน, ซึ่ง จะท�ำให้
้ โดย ผ่าน เดชานุ ภาพข, และ
บังเกิด ขึน
้ พระชนม์
ความทุกขเวทนา, และการสิน
ของพระคริสต์, และการฟื ้ นคืนพระชนม์
้ สู่สวรรค์ของพระองค์.
และการเสด็จขึน
๓ และมากเท่า ที่ ยอมฟังค�ำ ของท่าน
ท่านก็ สอน. และท่านสอนพวกเขาอย่าง
ลับ ๆ, เพื่อจะได้ ไม่รู้ถึงกษั ตริย์. และคน
เป็ นอันมากได้เชื่อค�ำของท่าน.
้ คือมาก
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เท่า ที่ ได้ เชื่อ ท่านออกไปยัง สถานที่กแห่ง

๑๙ ก คมพ. แก้แค้น (การ).
๑๘ ๑ ก โมไซยาห์ ๒๓:๙–๑๐.
๒ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).

		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
๔ ก แอลมา ๕:๓.
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หนึ่ งซึง่ เรียกว่ามอรมอน, โดยได้รบั ชือ่ จาก
กษั ตริย์, โดยที่อยู่ชายแดนของแผ่นดิน,
จึงมีสัตว์ป่าอยูม่ าก, บางเวลาหรือบางช่วง.
๕ บัดนี ้, ที่มอรมอนมีแหล่งน� ้ำบริสุทธิ์
่ ั่ น, ใกล้น�้ำ
อยูแ่ ห่งหนึ่ ง, และแอลมาไปทีน
้
แห่งนั ้นมีพุ่มไม้เล็ก ๆ ขึนเป็ นดงทึบ, ที่
นั่ นท่านได้ซ่อนตัวอยู่ ในเวลากลางวันให้
พ้นจากการค้นหาของกษั ตริย์.
้ คือ มาก
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่ ่ั นเพือ่ ฟังถ้อยค�ำท่าน.
เท่าทีเ่ ชือ่ ท่านไปทีน
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ หลังจาก
นั ้นหลายวันมีคนจ�ำนวนมากพอสมควร
ไปรวมกัน ณ สถานที่แห่งมอรมอน, เพื่อ
จะฟังถ้อยค�ำ ของแอลมา. แท้จริง แล้ว,
คนทัง้ หมดที่เชื่อถ้อยค�ำท่านมารวมกัน,
เพื่อจะฟังท่าน. และท่านสอนกพวกเขา,
และสั่งสอนการกลับใจให้พวกเขา, และ
การไถ่, และศรัทธาในพระเจ้า.
้ คือท่าน
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กล่าวแก่พวกเขา: ดูเถิด, นี่ คือผืนน� ้ำแห่ง
มอรมอน (เพราะคนเรียกมัน เช่นนั ้น)
และบัดนี ้, เมื่อท่านปรารถนากจะเข้ามาสู่
คอกขของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และเรียกว่าเป็ น
ผู้คนของ พระองค์, และ เต็มใจ จะ แบก
ภาระของกันและกันค, เพื่อมันจะได้เบา;
๙ แท้จริง แล้ว, และ เต็มใจ ที่ จะ โศก
เศร้ากับคนที่ โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และ
ปลอบโยนคนที่ ต้องการการปลอบโยน,
และยืน เป็ นพยานกเกี่ยวกับ พระผู้ เป็ น
๗ ก แอลมา ๕:๑๑–๑๓.
๘ ก คพ. ๒๐:๓๗.
		ข คมพ. ศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์.
		ค คมพ. สงสาร (ความ).
๙ ก คมพ. งานเผยแผ่ศาสนา;

โมไซยาห์ ๑๘:๕–๑๓
เจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง
ที่ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย, เพื่อท่าน
จะได้ รับ การไถ่ จากพระผู้ เป็ นเจ้า, และ
นั บอยู่กับบรรดาคนของการฟื ้ นคืนชีวิต
ครัง้ แรกข, เพื่อท่านจะมีชีวิตนิ รันดร์ค—
๑๐ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
นี่ เป็ นความ ปรารถนา ของ ใจ ท่าน แล้ว,
ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมาก
ในพระนามของพระเจ้า, เพื่อเป็ นพยาน
ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ ว่า ท่าน เข้า มา
ในพันธสัญญาขกับ พระองค์, ว่า ท่านจะ
รับ ใช้ พระองค์ และ รัก ษา พระ บั ญ ญั ติ
ของ พระองค์, เพื่อ พระองค์ จะ เทพ ระ
วิญญาณ ของ พระองค์ ลง มา ให้ ท่านให้
้ ?
มากมายยิ่งขึน
๑๑ และบัดนี ้เมือ่ ผูค้ นได้ยน
ิ ถ้อยค�ำเหล่า
้
นี , พวกเขาปรบมือด้วยปี ติ, และร้องว่า: นี่
คือความปรารถนาของใจเรา.
้
๑๒ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ แอลมาพาฮีลัม, ซึ่ง เป็ นคนหนึ่ ง ใน
พวกแรก, และออกไปยืนในน� ้ำ, และร้อง,
มี ความว่า: ข้า แต่ พระเจ้า, ขอทรงโปรด
เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้ผรู้ บั
ใช้ ของพระองค์, เพื่อ เขาจะได้ ท�ำงานนี ้
ด้วยใจอันบริสุทธิ์.
๑๓ และเมื่อ ท่านกล่าวถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
แล้ว, พระวิญญาณกของพระเจ้า ทรงอยู่
กับ ท่าน, และท่านกล่าว: ฮีลัม, ข้าพเจ้า
ให้ บัพ ติศ มาขท่าน, โดย มี อ�ำนาจคจาก

เป็ นพยาน; พยาน.
		ข โมไซยาห์ ๑๕:๒๑–๒๖.
		ค คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
๑๐ ก ๒ นี . ๓๑:๑๗.
คมพ. บัพติศมา,
ให้บพ
ั ติศมา.

		ข คมพ. พันธสัญญา.
๑๓ ก คมพ. พระวิญญาณบริสทุ ธิ.์
		ข ๓ นี . ๑๑:๒๓–๒๖;
คพ. ๒๐:๗๒–๗๔.
		ค ลช. ๑:๕.
คมพ. ฐานะปุ โรหิต.

โมไซยาห์ ๑๘:๑๔–๒๓
พระ ผู้ เป็ น เจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ, ดัง
เป็ นประจักษ์ พยานว่าท่านเข้ามาในพันธสัญญาที่จะรับใช้พระองค์จนกว่าท่านจะ
ตายทางร่างกายอัน เป็ นมรรตัย; และขอ
ให้ พระวิญญาณของพระเจ้า เทลงมาให้
ท่าน; และขอให้ พระองค์ ประทานชีวิต
นิ รน
ั ดร์ให้ท่าน, โดยผ่านการไถ่งของพระ
คริสต์, ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเตรียมไว้ ตัง้ แต่
การวางรากฐานจของโลก.
๑๔ และหลังจากแอลมาได้กล่าวถ้อยค�ำ
เหล่านี ้แล้ว, ทัง้ แอลมาและฮีลัมก็ฝังกตัว
้ และออกมา
ลงในน� ้ำ; และทัง้ สองลุก ขึน
จากน� ้ำพลางชื่นชมยินดี, เปี่ ยมด้วยพระ
วิญญาณ.
๑๕ และอนึ่ ง, แอลมาพาอีก คนหนึ่ ง,
และออกไปในน� ้ำอีกเป็ นครัง้ ที่สอง, และ
ให้บัพติศมาเขาตามอย่างคนแรก, เพียง
แต่ท่านมิ ได้ฝังตัวท่านเองในน� ้ำอีก.
๑๖ และในลักษณะนี ้ ท่านให้บัพติศมา
ทุกคนที่ออกไปยังสถานที่แห่งมอรมอน;
และพวกเขามี จ�ำนวนประมาณสองร้อย
สี่คน; แท้จริงแล้ว, และพวกเขาได้รบั บัพ
ติศมาก ในผืนน� ้ำแห่งมอรมอน, และเปี่ ยม
ด้วยพระคุณขของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๗ และ เรีย ก พวก เขา ว่า ศาสนจั ก ร
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, หรือ ศาสนจักรของ
พระ คริส ต์ ก, ตั ง้ แต่ เวลา นั ้ น มา. และ
เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผู้ ใดก็ตามทีร่ บั
๑๓ ง คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
		จ โมเสส ๔:๒; ๕:๙.
๑๔ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา—บัพติศมาโดยลง
ไปในน� ้ำทัง้ ตัว.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๘.
		ข คมพ. พระคุณ.
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บั พ ติ ศ มา โดย พลั ง อ� ำ นาจ และ สิ ท ธิ
อ�ำนาจของพระผู้เป็ นเจ้าย่อมรวมเข้าใน
ศาสนจักรของพระองค์.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมา, โดยได้รับอ�ำนาจกจากพระผู้เป็ นเจ้า,
แต่งตัง้ ปุ โรหิต; แม้ปุ โรหิตหนึ่ งคนต่อทุก
จ�ำนวนห้าสิบคนของพวกเขา ท่านแต่งตัง้
เพื่อ สั่ง สอนพวกเขา, และเพื่อ สอนขคน
เหล่านั ้นถึงเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ และท่านสั่ง พวกเขาว่า พวกเขาไม่
ควรสอนอะไรเลยนอกจากสิ่ง ที่ ท่านได้
สอนไว้, และที่ มี พูด จากปากของศาสดา
พยากรณ์ ผู้บริสุทธิ์.
๒๐ แท้จริงแล้ว, แม้ท่านสั่งพวกเขาว่า
พวกเขาไม่ควรสั่งสอนกอะไรเลยนอกจาก
จะเป็ นการกลับใจและศรัทธาในพระเจ้า,
ที่ทรงไถ่ผู้คนของพระองค์.
๒๑ และท่านสั่งพวกเขาว่าไม่ควรมีการ
ขัดแย้งกต่อกัน, แต่วา่ ควรตัง้ ตารอเป็ นตา
เดียวกันข, โดยมีศรัทธาเดียวและบัพติศมาเดียว, โดยมีใจของพวกเขาผูกพันกัน
ไว้ ในความเป็ นหนึ่ ง เดียวคและในความ
รักที่มีต่อกัน.
๒๒ และดังนี ้ ท่านให้ พวกเขาสั่ง สอน.
และดังนี ้ พวกเขาจึง กลายเป็ นลูกกของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๒๓ และท่านสั่งพวกเขาว่าพวกเขาควร

๑๗ ก ๓ นี . ๒๖:๒๑; ๒๗:๓–๘. 		ข มธ. ๖:๒๒;
คมพ. ศาสนจักรของพระ
คพ. ๘๘:๖๗–๖๘.
เยซูคริสต์.
		ค คมพ. สามัคคี (ความ),
๑๘ ก คมพ. ฐานะปุ โรหิต.
หนึ่ งเดียว (ความเป็ น).
		ข คมพ. สอน, ผูส้ อน.
๒๒ ก โมไซยาห์ ๕:๕–๗;
๒๐ ก คพ. ๑๕:๖; ๑๘:๑๔–๑๖.
โมเสส ๖:๖๔–๖๘.
๒๑ ก ๓ นี . ๑๑:๒๘–๓๐.
คมพ. ขัดแย้ง (การ, ความ).
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ถือวันสะบาโตก, และรักษาไว้ ให้บริสุทธิ์,
และทุกวันพวกเขาควรน้ อมขอบพระทัย
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขาด้วย.
๒๔ และท่านสั่งพวกเขาด้วยว่าปุ โรหิต
ที่ ท่านแต่ง ตัง้ ไว้ควรท�ำงานกหาเลีย้ งชีพ
ด้วยมือตนเอง.
๒๕ และ มี วั น หนึ่ ง ในทุ ก สั ป ดาห์ ที่
ก�ำหนดไว้เพื่อพวกเขาจะมารวมกันเพื่อ
สอน ผู้คน, และ นมัสการกพระเจ้า พระ
ผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา, และ, ให้ มารวม
กัน, บ่อยที่สุดเท่าที่พวกเขาจะท�ำได้ดว้ ย.
๒๖ และปุ โรหิตต้องไม่พึ่งพาผู้คนเพื่อ
เลีย้ งตน; แต่ด้วยงานของพวกเขา พวก
เขาจะได้รบั พระคุณกของพระผู้เป็ นเจ้า,
เพือ่ พวกเขาจะมัน
่ คงขึน้ ในพระวิญญาณ,
ข
โดยมีความรู้ เกีย่ วกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่
พวกเขาจะสอนด้วยพลังอ�ำนาจและสิทธิ
อ�ำนาจจากพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๗ และ อนึ่ ง แอ ลมา สั่ ง ว่า ผู้คนของ
ศาสนจักรควรให้ ทรัพย์สินของตน, ทุก
คนกตามที่เขามี; หากเขามีมากเขาควร
ให้ มาก; และ ส� ำหรับ ผู้ ที่ มี แต่ น้ อ ย, ก็
จะเรีย กร้องแต่ น้ อ ย; และแก่ ผู้ ท่ี ไม่ มี
ก็ ค วรได้รับ .
๒๘ และ โดย วิ ธี นี ้ พวก เขา ควร ให้
ทรัพย์สินของตนด้วยความสมัครใจของ
ตนเองและด้วยความปรารถนาดีต่อพระ
ผู้ เป็ น เจ้า, และ ต่อ ปุ โรหิต เหล่า นั ้น ซึ่ง
ขัดสน, แท้จริงแล้ว, และต่อคนที่ขัดสน,
ที่เปลือยเปล่าทุกคน.
๒๓ ก โมไซยาห์ ๑๓:๑๖–๑๙;
คพ. ๕๙:๙–๑๒.
๒๔ ก กิจการ ๒๐:๓๓–๓๕;
โมไซยาห์ ๒๗:๓–๕;
แอลมา ๑:๒๖.

โมไซยาห์ ๑๘:๒๔–๓๓
๒๙ และ สิ่ง นี ้ ท่าน กล่าว แก่ พวก เขา,
โดยได้ รับ พระบัญชาจากพระผู้ เป็ นเจ้า;
และ พวก เขา ด�ำเนิ น ชีวิต อย่าง ซื่อตรงก
ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า, โดยที่ ให้ข
กันและกันตามความจ�ำเป็ นของตนและ
ตามความต้องการของตนทัง้ ฝ่ ายโลกและ
ฝ่ ายวิญญาณ.
๓๐ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
ทัง้ หมดนี ้ ท�ำไปที่มอรมอน, แท้จริงแล้ว,
ข้างผืนน� ้ำกแห่งมอรมอน, ในป่ าที่อยู่ ใกล้
ผืนน� ้ำแห่งมอรมอน; แท้จริงแล้ว, สถาน
ที่ แห่ง มอ รมอน, ผืน น� ้ำ แห่ง มอ รมอน,
ป่ าแห่งมอรมอน, มันสวยงามเพียงใดใน
สายตาของพวกเขาซึ่งมาสู่ความรูถ้ ึงพระ
ผู้ ไถ่ของตนที่นั่น; แท้จริงแล้ว, พวกเขา
เป็ นสุข เพียงใด, เพราะพวกเขาจะร้อง
เพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล.
๓๑ และสิ่ง เหล่า นี ้ เป็ นไปที่ ชายแดนก
ของแผ่นดิน, เพื่อกษั ตริย์จะได้ ไม่รเู้ รือ่ ง
ของพวกเขา.
้
๓๒ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คือกษั ตริย์, โดยที่พบว่ามีการเคลื่อนไหว
ในบรรดาผู้ ค น, จึ ง ส่ ง คนใช้ ข องเขาไป
เฝ้ าดู ค นเหล่ า นั ้ น . ฉะนั ้ นในวันที่ พ วก
เขาก� ำ ลั ง ชุ ม นุ ม กั น เพื่อ ฟังพระวจนะ
ของ พระเจ้ า อยู่ นั ้ น กษั ต ริย์ จึ ง รู้ เรื่อ ง
พวกเขา.
๓๓ และบัดนี ้ กษั ตริย์ กล่าวว่า แอลมา
ก�ำลังยั่วยุผู้คนให้กบฏต่อเขา; ฉะนั ้นเขา
จึงส่งกองทัพของตนไปท�ำลายพวกนั ้น.

๒๕ ก คมพ. นมัสการ.
๒๖ ก คมพ. พระคุณ.
		ข คมพ. ความรู.้
๒๗ ก กิจการ ๒:๔๔–๔๕;
๔ นี . ๑:๓.

๒๙ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข คมพ. ความผาสุก.
๓๐ ก โมไซยาห์ ๒๖:๑๕.
๓๑ ก โมไซยาห์ ๑๘:๔.

โมไซยาห์ ๑๘:๓๔–๑๙:๑๒
๓๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมา และผู้คนของพระเจ้า ได้ รับ แจ้งกถึง
การมาของกองทัพ กษั ตริย์; ฉะนั ้นพวก
เขาจึงขนกระโจมและครอบครัวของตน
ออกไปในแดนทุรกันดาร.
๓๕ และพวกเขามี จ�ำนวนประมาณสี่
ร้อยห้าสิบคน.
บทที่ ๑๙
กิเดียนพยายามสังหารกษั ตริย์ โนอาห์—
ชาวเลมันรุกรานแผ่นดิน—กษั ตริย์ โนอาห์ ทนรับ ความ ตาย ด้ ว ย ไฟ— ลิ ม ไฮ
ปกครอง ใน ฐานะ เจ้ า ประเทศราช.
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ กองทัพ
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของกษั ตริย์กลับมา, เมื่อค้นหาผู้คนของ
พระเจ้าไม่ ได้ผล.
๒ และบัดนี ้ดเู ถิด, ก�ำลังทัพของกษั ตริย์
มีน้อย, โดยทีล่ ดจ�ำนวนลง, และเริม่ มีการ
แบ่งแยกในบรรดาผู้คนที่เหลืออยู่.
๓ และกลุ่ม ที่ น้อยกว่า เริ่ม พูดจาข่มขู่
กษั ตริย์, และ เริ่ม มี การ ขัด แย้ง มาก ใน
บรรดาพวกเขา.
๔ และ บัดนี ้ มี ชาย คนหนึ่ ง ในบรรดา
พวกเขาซึ่งมีช่ือว่ากิเดียน, และโดยที่เขา
เป็ นคนแข็งแรงและเป็ นศัตรูกบั กษั ตริย,์
ฉะนั ้นเขาจึงชักดาบของเขา, และสาบาน
ด้วยความโกรธแค้นว่าจะสังหารกษั ตริย์.
้ คือ เขา
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ต่อสู้ กับกษั ตริย์; และเมื่อกษั ตริย์เห็นว่า
๓๔ ก โมไซยาห์ ๒๓:๑.
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้
กิเดียนก�ำลังจะมีชัย, เขาจึงรีบวิ่งหนี ขึน
ก
ไปบนหอสูง ซึ่งอยู่ ใกล้พระวิหาร.
๖ และกิเดียนไล่ตามเขาไปและก�ำลังจะ
้ ไปบนหอสูงเพื่อสังหารกษั ตริย์, และ
ขึน
กษั ตริยก์ วาดสายตาไปรอบ ๆ ทางแผ่นดิน
เช็ มลอน, และดูเถิด, กองทัพชาวเลมัน
อยู่ภายในเขตชายแดนของแผ่นดินแล้ว.
๗ และ บัดนี ้ กษั ตริย์ ร้อง ออก มา ด้วย
ความปวดร้าวจิต วิญญาณ, มี ความว่า :
กิ เดีย น, จงละเว้น ข้าพเจ้า เถิด, เพราะ
ชาวเลมันมาถึงเราแล้ว, และพวกเขาจะ
ท�ำลายเรา; แท้จริงแล้ว, พวกเขาจะท�ำลาย
ผู้คนของข้าพเจ้า.
๘ และบัดนี ้ กษั ตริย์ ไม่ ห่วงผู้คนของ
เขาดังที่ห่วงชีวิตตนเอง; กระนั ้นก็ตาม,
กิเดียนยังได้ ไว้ชีวิตเขา.
๙ และกษั ตริย์สั่งผู้คนว่าให้พวกเขารีบ
หลบหนี ไปก่อนชาวเลมันจะมา, และตัว
เขาได้ ไปก่อนพวกนั ้น, และพวกเขาหลบ
หนี ไป ในแดนทุรกันดาร, พร้อมด้วยผู้
หญิงของตนและลูก ๆ ของตน.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันไล่ตามพวกเขา, และตามไปทัน,
และเริ่มสังหารพวกเขา.
้ คือ
๑๑ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ สั่ง พวกเขาว่า ผู้ชายทัง้ หมดควร
ทิง้ ภรรยาและลูก ๆ ของตน, และหลบ
หนี ไปซึ่งหน้ าชาวเลมัน.
๑๒ บัดนี ้มห
ี ลายคนที่ ไม่ยอมทิง้ คนเหล่า
นั ้น, แต่ จะขออยู่ และตายกับ พวกเขา.
และนอกนั ้นทิง้ ภรรยาและลูก ๆ ของตน
และหลบหนี ไป.

๑๙ ๕ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑๒.
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้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บรรดาผู้ที่คงอยู่กับภรรยาและลูก ๆ ของ
ตนให้ธดิ างามของตนออกไปวิงวอนชาวเลมันมิให้สังหารพวกเขา.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเล มัน เกิด ความ สงสาร คนพวก นี ้ ,
เพราะ พวก เขา ต้อง เสน่ ห์ ความ งดงาม
ของหญิงเหล่านั ้น.
๑๕ ฉะนั ้น ชาวเล มัน ไว้ ชีวิต พวก เขา,
และเอาไปเป็ นเชลยและพาพวกเขากลับ
ไปแผ่นดินแห่งนี ไฟ, และอนุ ญาตให้พวก
เขาครอบครองแผ่นดิน, ภายใต้เงือ่ นไขว่า
พวกเขาจะมอบกษั ตริย์ โนอาห์ ให้อยู่ ใน
มือของชาวเลมัน, และมอบทรัพย์สมบัติ
ของพวกเขา, แม้ครึ่งหนึ่ งของทัง้ หมดที่
พวกเขาเป็ นเจ้าของ, ครึ่ง หนึ่ ง ของทอง
ของพวกเขา, และเงินของพวกเขา, และ
สิ่งมีคา่ ทัง้ หมดของพวกเขา, และพวกเขา
จะต้องให้บรรณาการเช่นนั ้นแก่กษั ตริย์
ของชาวเลมันทุกปี ไป.
๑๖ และบัดนี ้มบี ตุ รคนหนึ่ งของกษั ตริย์
ในบรรดาผู้ท่ีถูกพาไปเป็ นเชลย, ซึ่งมีช่ือ
ว่าลิมไฮก.
๑๗ และบัดนี ้ลมิ ไฮปรารถนาจะมิ ให้บดิ า
ท่านถูกท�ำลาย; กระนั ้นก็ตาม, ลิมไฮมิ ใช่
ไม่รคู้ วามชัว่ ช้าสามานย์ของบิดาท่าน, ตัว
ท่านเองเป็ นคนเที่ยงธรรม.
้ คือกิ๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เดียนส่งคนไปในแดนทุรกันดารเป็ นการ
ลับ, เพื่อค้นหากษั ตริย์และคนทัง้ หลาย
ที่ อยู่ กับ เขา. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือ พวกนี ้ พบผู้คนทัง้ หมดในแดน
ขึน
๑๖ ก โมไซยาห์ ๗:๙.

โมไซยาห์ ๑๙:๑๓–๒๔
ทุรกันดาร, นอกจากกษั ตริย์และปุ โรหิต
ของเขา.
๑๙ บัดนี ้ คนเหล่า นั ้น ได้ สาบานอยู่ ใน
ใจว่า พวกเขาจะกลับ ไปแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, และหากภรรยาและลูก ๆ ของตนถูก
สังหาร, และบรรดาคนทีค่ งอยูก่ บั พวกเขา
ด้วย, ว่าพวกเขาจะพยายามแก้แค้น, และ
ตายกับคนเหล่านั ้นด้วย.
๒๐ และกษั ตริย์สั่งพวกเขาไม่ ให้กลับ;
และพวกนั ้นจึง โกรธกษั ตริย์, และท�ำให้
เขารับ ทุกขเวทนา, แม้ จนถึง ความตาย
ด้วยไฟก.
๒๑ และคนเหล่า นั ้น ก�ำลัง จะน� ำ พวก
ปุ โรหิตไปประหารด้วย, และพวกเขาหลบ
หนี ไปก่อน.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก เขา ก�ำลัง จะ กลับ ไป แผ่น ดิน แห่ง
นี ไฟ, และพวกเขาพบคนของกิ เดีย น.
และคนของกิเดียนบอกพวกเขาถึงเรื่อง
ทัง้ หมดที่ เกิด กับ ภรรยาและลูก ๆ ของ
พวกเขา; และว่าชาวเลมันอนุ ญาตให้พวก
เขาครอบครองแผ่นดินโดยให้บรรณาการ
ชาวเลมันครึง่ หนึ่ งจากทัง้ หมดที่พวกเขา
เป็ นเจ้าของ.
๒๓ และผูค้ นบอกคนของกิเดียนว่าพวก
เขาสังหารกษั ตริย์แล้ว, และปุ โรหิตของ
เขาหลบหนี ไปไกลจากพวกเขาเข้าไปใน
แดนทุรกันดาร.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากพวกเขาเสร็จพิธแี ล้ว, คือพวกเขากลับ
่ ชมยินดี,
ไปยังแผ่นดินแห่งนี ไฟ, อย่างชืน
เพราะภรรยาพวกเขาและลูก ๆ พวกเขา

๒๐ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๓–๑๙; แอลมา ๒๕:๑๑.

โมไซยาห์ ๑๙:๒๕–๒๐:๘
ไม่ ได้ถกู สังหาร; และพวกเขาบอกกิเดียน
ว่าพวกเขาได้ท�ำสิ่งใดกับกษั ตริย์.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
กษั ตริย์ ของชาวเลมันปฏิญาณ แก่ พวก
เขา, ว่าผูค้ นของตนจะไม่สังหารพวกเขา.
๒๖ และลิมไฮด้วย, โดยที่เป็ นบุตรของ
กษั ตริย์, โดยผู้คนกมอบอาณาจักรให้ แก่
เขา, ลิมไฮปฏิญาณต่อกษั ตริยข์ องชาวเลมันด้วยว่าผู้คนของเขาจะให้บรรณาการ
แก่ กษั ตริย์, แม้ ครึ่ง หนึ่ ง ของทัง้ หมดที่
พวกเขาเป็ นเจ้าของ.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ลิมไฮเริม่ สถาปนาอาณาจักรและสถาปนา
สันติภาพในบรรดาผู้คนของท่าน.
๒๘ และกษั ตริย์ ของชาวเลมันจัด ยาม
ไว้ รอบแผ่นดิน, เพื่อ จะได้ กัน ผู้คนของ
ลิมไฮไว้ ในแผ่นดิน, เพือ่ พวกเขาจะได้ ไม่
ออกไป ในแดนทุรกันดาร; และเขาเลีย้ ง
ดู ยามของเขาจากบรรณาการซึ่ง เขาได้
รับจากชาวนี ไฟ.
๒๙ และบัดนี ้กษั ตริย์ลิมไฮมีความสงบ
สุข อยู่ ในอาณาจักรของท่านสืบ เนื่ องมา
เป็ นเวลาสองปี , คือชาวเลมันไม่ ได้ขม่ เหง
พวกนี ้หรือพยายามท�ำลายพวกเขา.
บทที่ ๒๐
ธิดาของชาวเลมันบางคนถูกปุ โรหิตของ
โนอาห์ ลักพาตัว—ชาวเลมันท�ำ สงคราม
กับ ลิมไฮ และ ผู้คนของ ท่าน— ไพร่พล
ชาวเล มัน ถูก ตี โต้ และ เลิก โกรธ แค้น.
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
๒๕ ก โมไซยาห์ ๒๑:๓.
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บัดนี ้มีที่แห่งหนึ่ งในเช็มลอนซึ่งธิดาของ
ชาวเล มัน ไป ชุมนุ ม กัน ร้อง เพลง, และ
เต้นร�ำ, หาความสุขส�ำราญให้ตน.
้ คือมีวน
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ั
่
่
หนึ ง พวกนางไม่ กี คนมาชุมนุ ม กัน ร้อง
เพลงและเต้นร�ำ.
๓ และบัดนี ้ปุ โรหิตของกษั ตริย์ โนอาห์,
โดยอับอายที่ จะกลับ ไปเมืองแห่ง นี ไฟ,
แท้ จ ริง แล้ ว , และ โดย กลั ว ว่า ผู้ ค น จะ
สังหารพวกเขา, ฉะนั ้นพวกเขาจึงไม่กล้า
กลับไปหาภรรยาและลูก ๆ.
๔ และเมื่อยังคงอยู่ ในแดนทุรกันดาร,
และพบธิดาของชาวเลมัน, พวกเขาจึง
ซ่อนตัวและเฝ้ ามองพวกนางอยู่;
๕ และเมือ่ มี พวกนางเพียงไม่ กี่ คนมา
ชุมนุ ม กัน เต้นร�ำ, พวกเขาจึง ออกมาจาก
ที่ซอ่ นและจับพวกนางและพาไปในแดน
ทุรกันดาร; แท้จริงแล้ว, พวกเขาพาธิดาของ
ชาวเลมันยีส่ ิบสี่คนไปในแดนทุรกันดาร.
้ คือ เมื่อ
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันพบว่าธิดาของพวกเขาหายไป,
ก็ โกรธ ผู้คนของ ลิมไฮ, เพราะ พวก เขา
คิดว่าเป็ นผู้คนของลิมไฮ.
๗ ฉะนั ้นพวกเขาจึงส่งกองทัพออกมา;
แท้จริง แล้ว, แม้ ตัว กษั ตริย์ ก็ ออก หน้ า
้ ไปยังแผ่น
ผู้คนของเขา; และพวกเขาขึน
ดินแห่งนี ไฟเพื่อท�ำลายผู้คนของลิมไฮ.
๘ และบัดนี ้ลมิ ไฮเห็นพวกเขาจากหอสูง,
ท่านได้เห็นแม้การเตรียมสงครามทัง้ หมด
ของพวกเขา; ฉะนั ้นท่านจึงรวบรวมผูค้ น
ของท่าน, และซ่อนตัวรอท่าคนเหล่านั ้น
อยู่ ในทุ่งและในป่ า.

๒๖ ก โมไซยาห์ ๗:๙.
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้ คือ เมื่อ
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเล มัน มา ถึง, ผู้คนของ ลิมไฮ ก็ เริ่ม
โจมตีชาวเลมันจากที่ ซ่อนของพวกเขา,
และเริ่มสังหารพวกเขา.
้ คือการ
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รบเป็ นไปอย่างดุเดือดยิ่ง, เพราะพวกเขา
ต่อสู้ราวกับสิงโตไล่ล่าเหยื่อของมัน.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
ของลิมไฮเริ่ม ขับ ไล่ ชาวเลมันไปต่อ หน้ า
ต่อตา; แม้ พวก เขา มี จ�ำนวนไม่ ถึง ครึ่ง
ของชาวเลมัน. แต่พวกเขาต่อสู้เพื่อชีวติ
ตนก, และเพื่อภรรยาตน, และเพื่อลูก ๆ
ของตน; ดังนั ้นพวกเขาจึงสู้สุดฤทธิ์และ
สู้ราวกับฝูงมังกร.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาพบกษั ตริยข์ องชาวเลมันอยู่ ในหมูค่ น
ตาย; แต่เขายังไม่ตาย, เพียงบาดเจ็บและ
้ ดิน, ส่วนผู้คนของเขาได้
ถูกทิง้ ไว้บนพืน
รีบหนี ไปอย่างรวดเร็ว.
๑๓ และคนเหล่านี ้น�ำเขามาพันแผลให้,
และน� ำไปอยู่ต่อหน้ าลิมไฮ, และกล่าวว่า:
ดูเถิด, นี่ คือกษั ตริย์ของชาวเลมัน; โดยที่
ได้รบั บาดเจ็บเขาจึงล้มลงในหมู่คนตาย,
และพวกนั ้นทิง้ เขาไว้; และดูเถิด, เราน� ำ
เขามาอยูต่ อ่ หน้ าท่าน; และบัดนี ้ขอให้เรา
สังหารเขาเสีย.
๑๔ แต่ลิมไฮกล่าวแก่พวกเขาว่า: ท่าน
อย่า สังหารเขาเลย, แต่ จงน� ำ เขามาที่ นี่
เพื่อข้าพเจ้าจะเห็นเขา. และพวกเขาจึง
น� ำตัวมา. และลิมไฮกล่าวแก่เขาว่า: เหตุ
้ มาท�ำสงครามกับผู้คนของ
ใดท่านจึงขึน
ข้าพเจ้า? ดูเถิด, ผู้คนของ ข้าพเจ้า ไม่
๒๐ ๑๑ ก แอลมา ๔๓:๔๕.

โมไซยาห์ ๒๐:๙–๑๙
ได้ ท�ำ ผิด ค�ำ ปฏิญาณกที่ ข้าพเจ้า ท�ำ ไว้ กับ
ผู้คนของ ท่าน; ฉะนั ้น, เหตุ ใด ท่านจึง
ท�ำ ผิด ค�ำ ปฏิญาณซึ่ง ท่านท�ำ ไว้ กับ ผู้คน
ของข้าพเจ้า?
๑๕ และ บัดนี ้ กษั ตริย์ กล่าว: ข้าพเจ้า
ผิด ค�ำ ปฏิญาณ เพราะ ผู้คนของ ท่านได้
ลักพาธิดาของผู้คนข้าพเจ้า ไป; ฉะนั ้น,
ด้วยความโกรธแค้น ข้าพเจ้า จึง ให้ ผู้คน
้ มาท�ำ สงครามกับ ผู้คน
ของข้าพเจ้า ขึน
ของท่าน.
๑๖ และบัดนี ้ ลิมไฮไม่ ได้ยินสิ่งใดเกี่ยว
กับ เรื่อง นี ้ เลย; ฉะนั ้น ท่าน จึง กล่าว ว่า:
ข้าพเจ้า จะลองไต่สวนบรรดาผู้คนของ
ข้าพเจ้า และ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ท�ำ เรื่อง นี ้ จะ
ต้องตาย. ฉะนั ้นท่านจึง ให้ มี การไต่สวน
ในบรรดาผู้คนของท่าน.
๑๗ บัดนี ้เมือ่ กิเดียนก ได้ยน
ิ เรือ่ งเหล่านี ้,
โดยที่ เขาเป็ นนายทัพ ของกษั ตริย์, เขา
จึงออกมาและกล่าวแก่กษั ตริย์: ข้าพเจ้า
ขอให้ท่านรัง้ รอก่อน, และอย่าไต่สวนคน
พวกนี ้, และอย่าถือว่าเรือ่ งนี ้เป็ นความผิด
ของพวกเขา.
๑๘ เพราะท่านจ�ำปุ โรหิตของบิดาท่าน,
ผูท
้ คี่ นพวกนี ้หมายมัน
่ จะท�ำลายมิ ได้หรือ?
และพวกเขาอยู่ ในแดนทุรกันดารมิใช่
หรือ? และพวกเขาเป็ นคนที่ ขโมยธิดา
ของชาวเลมันไปมิใช่หรือ?
๑๙ และ บัดนี ้ , ดูเถิด, และ ขอ จง เล่า
เรื่องเหล่า นี ้ แก่ กษั ตริย์, เพื่อ เขาจะบอก
ผู้คนของเขาให้เลิกโกรธแค้นเรา; เพราะ
ดูเถิด พวกเขาก�ำลัง เตรียมการมารบกับ
เราอยู่; และดูเถิดเราก็มีกันอยู่น้อยด้วย.

๑๔ ก โมไซยาห์ ๑๙:๒๕–๒๖.

๑๗ ก โมไซยาห์ ๑๙:๔–๘.

โมไซยาห์ ๒๐:๒๐–๒๑:๓
๒๐ และดูเถิด, พวกเขามาพร้อมด้วย
ไพร่พล มากมาย ของ พวก เขา; และ เว้น
แต่ กษั ตริย์ ท�ำให้ พวกเขาเลิก โกรธแค้น
เรา เราก็ต้องตาย.
๒๑ เพราะ ค�ำขอ งอ บิ นา ได, ซึ่ง ท่าน
พยากรณ์ ไว้ แก่ เราเกิด สัมฤทธิ ผลกแล้ว
มิใช่หรือ—และทัง้ หมดนี ้ ก็เพราะเราไม่
ยอมสดับฟังพระวจนะของพระเจ้า, และ
หันหลังให้ความชั่วช้าสามานย์ของเรา?
๒๒ และ บั ด นี ้ จง ท� ำ ให้ กษั ตริ ย์ เลิ ก
โกรธแค้น เราเถิด, และเราจะท�ำ ตามค�ำ
ปฏิญาณที่เราท�ำไว้กับเขา; เพราะที่เราจะ
อยู่ ในความเป็ นทาสย่อมเป็ นการดีกว่าที่
เราจะตาย; ฉะนั ้น, ขอให้เรายุติการนอง
เลือดอย่างมากมายนี ้เสีย.
๒๓ และบัดนี ้ลิมไฮบอกกษั ตริย์ถึงเรือ่ ง
ทัง้ หมดเกี่ยวกับบิดาท่าน, และปุ โรหิตก
ที่ หลบ หนี ไป ใน แดนทุรกันดาร, และ
ลงความเห็น ว่า พวกเขาลักพาธิดาของ
พวกนี ้ ไป.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริยเ์ ลิกโกรธแค้นผูค้ นของท่าน; และ
เขากล่าวแก่คนเหล่านั ้นว่า: ให้เราออกไป
พบผูค้ นของข้าพเจ้า, โดยไม่มอี าวุธ; และ
ข้าพเจ้าให้คำ� มั่นกับท่านด้วยค�ำปฏิญาณ
ว่า ผู้คนของ ข้าพเจ้า จะ ไม่ สังหาร ผู้คน
ของท่าน.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาตามกษั ตริย์ ไป, และออกไปพบ
ชาวเลมันโดยไม่มี อาวุธ. และเหตุการณ์
้ คือ พวกเขาพบกับ ชาวเลได้ บังเกิด ขึน
๒๑ ก โมไซยาห์ ๑๒:๑–๘.
๒๓ ก โมไซยาห์ ๑๙:๒๑, ๒๓.
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มัน; และกษั ตริย์ของชาวเลมันคุกเข่าลง
ต่อ หน้ า พวกเขา, และวิงวอนแทนผู้คน
ของลิมไฮ.
๒๖ และเมื่อชาวเลมันเห็นว่าผู้คนของ
ลิมไฮ, ไม่มี อาวุธ, จึง มี ความสงสารกพวก
เขาและเลิกโกรธแค้นพวกเขา, และกลับ
ไปแผ่นดินของตนพร้อมด้วยกษั ตริยข์ อง
ตนโดยสันติ.
บทที่ ๒๑
ผู้คนของลิมไฮถูก ลงทัณฑ์ และพ่ายแพ้
ต่อ ชาวเลมัน—ผู้คนของลิมไฮพบแอมันและเปลีย่ นใจเลือ่ มใส—พวกเขาเล่า
เกีย่ วกับแผ่นจารึกยีส่ ิบสีแ่ ผ่นของชาวเจเร็ดให้แอมันฟัง. ประมาณ ๑๒๒–๑๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือลิมไฮและ
ผู้คนของท่านกลับสู่เมืองแห่งนี ไฟ, และ
เริ่มพ�ำนั กอยู่ ในแผ่นดินด้วยสันติอีก.
้ คือหลายวัน
๒ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ต่อ มาชาวเลมัน เริ่ม ถูก ยั่ว ยุ ให้ เกิด โทสะ
ต่อต้านชาวนี ไฟอีก, และพวกเขาเริ่มรุก
ล�ำ้ เข้ามาในแผ่นดินบริเวณเขตชายแดน.
๓ บัดนี ้ พวกนั ้นไม่กล้าสังหารคนเหล่า
นั ้น, เพราะค�ำปฏิญาณซึง่ กษั ตริยข์ องตน
ท�ำ ไว้ กับ ลิมไฮ; แต่ จะตบหน้ ากพวกเขา,
และใช้อำ� นาจกับพวกเขา; และเริม่ บรรทุก
ของขหนั ก บนหลัง ของพวกเขา, และไล่
ต้อนพวกเขาเหมือนไล่ต้อนลาใบ้—

๒๖ ก คมพ. สงสาร (ความ).
๒๑ ๓ ก โมไซยาห์ ๑๒:๒.

		ข โมไซยาห์ ๑๒:๕.
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๔ แท้จริงแล้ว, ทัง้ หมดนี ้เป็ นไปเพือ่ พระ
วจนะของพระเจ้าจะได้เกิดสัมฤทธิผล.
๕ และ บัดนี ้ ความ ทุกข์ ของ ชาว นี ไฟ
ใหญ่หลวง, และไม่มีทางใดที่พวกเขาจะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากเงือ้ มมือ ของ
พวกนั ้น, เพราะชาวเลมัน ล้อมพวกเขา
ไว้ทุกด้าน.
้ คือผู้คน
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เริม่ พร�ำ่ บ่นกษั ตริย์เพราะความทุกข์ของ
พวกเขา; และพวกเขาเริม่ ปรารถนาจะไป
สู้ รบกับ พวกนั ้น. และพวกเขาได้ ท�ำให้
กษั ตริย์ เป็ นทุกข์ อย่าง มาก ด้วย การ บ่น
ว่าของพวกเขา; ฉะนั ้นท่านจึงอนุ ญาตให้
พวกเขาท�ำตามความปรารถนาของตน.
๗ และพวกเขามารวมกันอีก, และสวม
ใส่เกราะของตน, และออกไปยังชาวเลมัน
เพื่อขับไล่พวกนั ้นออกไปจากแผ่นดิน.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมันชนะพวกเขา, และขับไล่พวกเขากลับ
มา, และสังหารพวกเขาจ�ำนวนมาก.
๙ และบัดนี ้ มี ความโศกเศร้ากและการ
พิลาปร�ำพันอย่างใหญ่หลวงในบรรดาผูค้ น
ของลิมไฮ, หญิงหม้ายโศกเศร้าเพราะสามี
ของนาง, บุตรและธิดาโศกเศร้า เพราะ
บิดาของพวกเขา, และพี่ น้องเพราะพี่
น้ องของพวกเขา.
๑๐ บัดนี ้ มี หญิง หม้าย เป็ น อัน มาก ใน
แผ่นดิน, และพวกนางต่างร�่ำไห้ ไม่ เว้น
วัน, เพราะความหวาดกลัวชาวเลมันอย่าง
ใหญ่หลวงเกิดแก่พวกนาง.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเสียง
๙ ก โมไซยาห์ ๑๒:๔.
๑๔ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๐.
คมพ. นอบน้ อม (ความ),

โมไซยาห์ ๒๑:๔–๑๖
ร�่ำไห้ ไม่ หยุด หย่อนของพวกนางได้ ยั่ว ยุ
ผู้คนของลิมไฮที่เหลืออยู่ ให้เกิดโทสะต่อ
ต้านชาวเลมัน; และพวกเขาจึงออกไปสู้
รบอีก, และพวกเขาถูกขับไล่กลับมาอีก,
โดยได้รับความเสียหายมาก.
๑๒ แท้จริงแล้ว, พวกเขาไปอีกแม้เป็ น
ครัง้ ที่สาม, และได้รับความเสียหายแบบ
เดียวกัน; และคนที่ ไม่ถกู สังหารก็กลับมา
เมืองแห่งนี ไฟอีก.
๑๓ และพวกเขานอบน้ อมถ่อมตนแม้
ถึงภัสมธุล,ี ให้ตนขึน้ อยูก่ บั แอกแห่งความ
เป็ นทาส, ยอมตนให้ถูกทุบตี, ถูกไล่ต้อน
ไปมา, และบรรทุก ของหนั ก, ตามความ
ปรารถนาของศัตรูพวกเขา.
๑๔ และพวกเขานอบน้ อมกถ่อมตนลง
แม้ ถึง ห้วงลึก แห่ง ความถ่อม; และพวก
เขาร้องอย่างสุด ก�ำลัง ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า;
แท้จริง แล้ว, พวกเขาร้องหาพระผู้ เป็ น
เจ้าของ ตนตลอด ทัง้ วัน ขอ ให้ พระองค์
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
ทุกข์ของตน
๑๕ และบัดนี ้ พระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะ
ฟังกเสียงร้องของพวกเขาเพราะความชั่ว
ช้า สามานย์ ของพวกเขา; กระนั ้น ก็ตาม
พระเจ้า ทรง ฟัง เสียง ร้อง ของ พวก เขา,
และทรงเริ่ม ท�ำให้ ใจชาวเลมัน อ่อนลง
จนพวก เขา เริ่ม ผ่อนปรน สัมภาระ ของ
คนเหล่า นั ้น; แต่ พระเจ้า ยัง ไม่ ทรงเห็น
สมควรที่ จะปลดปล่อยพวกเขาออกจาก
ความเป็ นทาส.
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก

อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
๑๕ ก สภษ. ๑๕:๒๙;

โมไซยาห์ ๑๑:๒๓–๒๕;
คพ. ๑๐๑:๗–๙.

โมไซยาห์ ๒๑:๑๗–๒๖
้ เป็ นล�ำดับในแผ่นดิน,
เขาเริม่ รุง่ เรืองขึน
และเริม่ ปลูกธัญพืชมากขึน้ , และเลีย้ งฝูง
สัตว์ เลีย้ ง, และ ฝูง สัตว์ ใหญ่, เพื่อ พวก
เขาจะไม่รับทุกขเวทนาจากความหิวโหย
อีกต่อไป.
๑๗ บัดนี ้ผห
ู้ ญิง, มีจำ� นวนมากกว่าผูช้ าย;
ฉะนั ้นกษั ตริย์ลิมไฮจึงสั่งให้ผู้ชายทุกคน
แบ่งปันกอาหารเพือ่ ช่วยเหลือหญิงหม้ายข
และลูก ๆ ของพวกนาง, เพื่อพวกเขาจะ
ได้ ไม่เสียชีวติ ด้วยความหิวโหย; และการ
นี ้ พวกเขาท�ำ ไปเพราะจ�ำนวนคนที่ ถูก
สังหารนั ้นมากมายนั ก.
๑๘ บัดนี ้ผคู้ นของลิมไฮมารวมกันเป็ นก
ลุ่ม เท่า ที่ จะท�ำได้, และคุ้มครองธัญพืช
ของพวกเขาและฝูงสัตว์ของพวกเขา;
๑๙ และ กษั ตริย์ เอง ไม่ ไว้ ใจ ใน ความ
ปลอดภัย ของ ท่าน เมื่อ อยู่ นอก ก�ำแพง
เมือง, เว้นแต่จะน� ำองครักษ์ ของท่านไป
ด้วย, โดยที่กลัวว่าในทางใดทางหนึ่ งท่าน
อาจตกไปอยู่ ในเงือ้ มมือของชาวเลมัน.
๒๐ และท่ า นให้ ผู้ค นของท่ า นเฝ้ าไว้
ทั่ ว แผ่ นดิน , เพื่ อ โดยทางใดทางหนึ่ ง
พวกเขาจะจั บ ปุ โรหิ ต เหล่ า นั ้ น ที่ ห ลบ
หนี เข้ าไป ใน แดนทุ ร กั นดาร, ซึ่ ง เป็ น
ผู้ ลัก พาธิ ดา กของชาวเลมั น ไป, และที่
ท� ำ ให้ ความ พิ นาศ ใหญ่ หลวง เช่ น นั ้ น
เกิ ด แก่ พ วกเขา.
๒๑ เพราะพวกเขาปรารถนาจะจับพวก
นั ้น มาลงโทษ; เพราะพวกนั ้น เข้า มาใน
แผ่นดินแห่งนี ไฟตอนกลางคืน, และเอา
ธัญพืช ของพวกเขาและของมี ค่า หลาย
๑๗ ก โมไซยาห์ ๔:๑๖, ๒๖.
		ข คมพ. หญิงหม้าย.
๒๐ ก โมไซยาห์ ๒๐:๕.
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อย่างของพวกเขาไป; ฉะนั ้นพวกเขาจึง
ซ่อนตัวรอท่าพวกนั ้นอยู่.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่มี
การก่อกวนระหว่างชาวเลมันกับผูค้ นของ
ลิมไฮอีก ต่อ ไป, แม้ จนถึง เวลาที่ แอมันก
และพี่น้องของเขาเข้ามาในแผ่นดินนั ้น.
๒๓ และเมื่อกษั ตริย์ออกไปนอกประตู
เมือง กับ องครักษ์ ของ ท่าน, พบ แอ มัน
และพี่ น้องของเขา; และโดยคิด ว่า พวก
นี ้ เป็ นปุ โรหิต ของโนอาห์ ฉะนั ้นท่านจึง
ให้จับพวกเขา, มัดไว้, และโยนเข้าเรือน
จ�ำก. และหากพวกเขาเป็ นปุ โรหิตของโนอาห์แล้วท่านจะให้ประหารเสีย.
๒๔ แต่เมือ่ ท่านพบว่าพวกเขาไม่ ใช่, แต่
พวกเขาเป็ นพี่น้องของท่าน, และมาจาก
แผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, ท่านจึง เปี่ ยม
ด้วยความปรีดียิ่งนั ก.
๒๕ บัดนี ้ ก่อน การ มา ของ แอ มัน นั ้น,
กษั ตริย์ ลิมไฮได้ ส่ง, คนจ�ำนวนหนึ่ งก ไป
ค้นหาขแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา; แต่พวก
เขาหามันไม่พบ, และพวกเขาหลงอยู่ ใน
แดนทุรกันดาร.
๒๖ กระนั ้น ก็ตาม, พวก เขา ยัง ได้ พบ
แผ่นดิน แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง เคยมี คนอาศัย อยู่;
แท้จริงแล้ว, เป็ นแผ่นดินที่เกลื่อนกล่น
ไปด้วยกองกระดูกกแห้ง; แท้จริงแล้ว, เป็ น
แผ่นดินซึ่งเคยมีคนอาศัยอยู่และซึ่งถูก
ท�ำลายแล้ว; และ, โดยที่ คิด ว่า เป็ นแผ่น
ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, พวกเขาจึง กลับ มา
แผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, มาถึง ชายแดนของ
แผ่นดินไม่กี่วันก่อนการมาของแอมัน.

๒๒ ก โมไซยาห์ ๗:๖–๑๓.
๒๓ ก ฮีล. ๕:๒๑.
๒๕ ก โมไซยาห์ ๘:๗.

		ข โมไซยาห์ ๗:๑๔.
๒๖ ก โมไซยาห์ ๘:๘.

253

โมไซยาห์ ๒๑:๒๗–๓๖
ผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย, และผูค้ นของท่านเป็ นอัน
มากด้วย, เพื่อ รับ ใช้ พระองค์ และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ ลิมไฮและผู้คนของท่านเป็ นอัน
มากปรารถนาจะรับ บัพ ติศ มา; แต่ ไม่มี
ใครในแผ่น ดินที่ มี สิทธิ อ�ำนาจกจากพระ
ผู้เป็ นเจ้า. และแอมันปฏิเสธที่จะท�ำการ
นี ้, โดยถือว่าตนเป็ นผูร้ บั ใช้ที่ ไม่มคี า่ ควร.
๓๔ ฉะนั ้นพวกเขาจึง ไม่ ได้ จัด ตัง้ ตน
เป็ นศาสนจักรในเวลานั ้น, โดยคอยพระ
วิญญาณของพระเจ้าอยู่. บัดนี ้ พวกเขา
ปรารถนาจะกลายเป็ นเหมือนแม้แอลมา
และพี่น้องของท่าน, ซึ่งได้หลบหนี ไปใน
แดนทุรกันดาร.
๓๕ และพวกเขาปรารถนาจะรับบัพติศ
มาเพื่อเป็ นพยานและประจักษ์ พยานว่า
พวกเขาเต็มใจรับ ใช้ พระผู้ เป็ นเจ้า ด้วย
สุดใจของตน; กระนั ้นก็ตาม พวกเขารอ
เวลา; และจะให้กเรือ่ งราวเกี่ยวกับการบัพ
ติศมาของพวกเขาไว้ต่อจากนี ้ ไป.
๓๖ และบัดนี ้ความพยายามทัง้ หมดของ
แอมันกับผูค้ นของเขา, และกษั ตริยล์ มิ ไฮ
กับผู้คนของท่าน, คือเพื่อปลดปล่อยตน
ออกจากเงือ้ มมือ ของชาวเลมัน และจาก
ความเป็ นทาส.

๒๗ และพวกเขาน� ำ บันทึก มากับ พวก
เขา, แม้เป็ นบันทึกของผู้คนซึ่งเป็ นกอง
่ วกเขาพบ; และมันจารึกอยูบ่ น
กระดูกทีพ
แผ่นจารึกที่ท�ำด้วยแร่ โลหะ.
๒๘ และบัดนี ้ ลิมไฮเปี่ ยมไปด้วยปี ติอีก
เมื่อ รู้ จากปากของแอมันว่า กษั ตริย์ โมไซ ยาห์ มี ของ ประทานกจาก พระ ผู้ เป็ น
เจ้า, ซึ่งโดยการนั ้นท่านแปลความหมาย
อักขระเช่นนั ้นได้; แท้จริงแล้ว, และแอมันชื่นชมยินดีด้วย.
่ ้ องของเขายัง
๒๙ กระนั ้นแอมันและพีน
เปี่ ยมด้วยโทมนั ส เพราะพี่ น้องของพวก
เขาเป็ นอันมากถูกสังหาร;
๓๐ และ ว่า กษั ตริย์ โน อาห์ และ พวก
ปุ โรหิต ของ เขา ท�ำให้ ผู้คน กระท�ำ บาป
และความชัว่ ช้าสามานย์มากมายต่อพระผู้
เป็ นเจ้าด้วย; และพวกเขาโศกเศร้าเพราะ
ความตายกของอบินาไดด้วย; และเพราะ
ด้วยการจากไปขของแอลมาและผู้คนที่
ไปกับ ท่าน, ผู้ ซ่ึง ตัง้ ศาสนจักรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า โดยก�ำลัง และเดชานุ ภาพของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และศรัทธาในค�ำที่อบินาไดพูดไว้.
๓๑ แท้จริงแล้ว, พวกเขาโศกเศร้าเพราะ
การจากไปของคนเหล่านั ้น, เพราะไม่รวู้ า่
คนเหล่า นั ้นหลบหนี ไปที่ ใด. บัดนี ้ พวก
เขาจะไปรวมกับ คนเหล่า นั ้น อย่างยินดี,
บทที่ ๒๒
เพราะพวกเขาเองเข้ามาอยู่ ในพันธสัญญา
กับพระผู้เป็ นเจ้าแล้วเพื่อรับใช้พระองค์
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์.
มีการวางแผนให้ผคู้ นหลบหนี จากการเป็ น
๓๒ และบัดนี ้นับแต่การมาของแอมัน, ทาสของชาวเลมัน—ชาวเลมัน ถูก มอม
กษั ตริยล์ มิ ไฮเข้ามาในพันธสัญญากับพระ เหล้า—ผู้คนหนี , กลับเซราเฮ็ มลา, และ
๒๘ ก ออมไน ๑:๒๐–๒๒;
โมไซยาห์ ๒๘:๑๑–๑๖.

๓๐ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๒–๒๐.
		ข โมไซยาห์ ๑๘:๓๔–๓๕.

๓๓ ก คมพ. สิทธิอำ� นาจ.
๓๕ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๗–๑๘.
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กลายเป็ นพลเมืองของกษั ตริย์ โมไซยาห์. ๖ จงดูเส้นทางด้านหลังเถิด, ผ่านก�ำแพง
ประมาณ ๑๒๑–๑๒๐ ปี ก่อนคริสตกาล. ด้านหลัง, ทางด้านหลังของเมือง. ชาวเลมัน, หรือ ยาม ของ ชาวเล มัน, เมา เหล้า
้
้
และบัดนี เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึนคือแอ- ตอนกลางคืน; ฉะนั ้นให้เราออกถ้อยแถลง
มันและกษั ตริย์ลิมไฮเริม่ ปรึกษากับผู้คน ไปในบรรดาผู้คนพวกนี ้ ทัง้ หมด ให้พวก
ว่าจะปลดปล่อยตนออกจากการเป็ นทาสได้ เขารวมฝูงสัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของ
อย่างไร; และแม้คนทัง้ สองให้ผคู้ นทัง้ หมด พวกเขาไว้, เพื่อจะคอยต้อนมันเข้าไปใน
มารวมกัน; และการนี ้พวกเขาท�ำไปเพือ่ จะ แดนทุรกันดารตอนกลางคืน.
ฟังเสียงของผู้คนเกี่ยวกับเรือ่ งนี ้.
๗ และ ข้าพเจ้า จะ ไป ตาม ค�ำ สั่ ง ของ
้
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึนคือพวก ท่านและให้ เหล้า องุน
่ ชาวเลมัน เพือ่ เป็ น
เขาหาทางปลดปล่อยตนออกจากความ บรรณาการครัง้ สุดท้าย, และพวกนั น
้ จะเมา;
เป็ นทาสไม่ ได้, เว้นแต่จะพาพวกผู้หญิง และเราจะผ่านไปตามเส้นทางลับด้านซ้าย
และลูก ๆ ของตน, และฝูงสัตว์เลีย้ ง, และ ของค่ายพวกเขาเมือ่ พวกนั น
้ เมาและหลับ.
ฝูง สัตว์ ใหญ่ ของตน, และกระโจมที่พัก ๘ ดังนั ้นเราจะออกไปในแดนทุรกันดาร
ของตน, และออกไป ในแดนทุรกันดาร; พร้อมด้วยผู้ หญิง ของเราและลูก ๆ ของ
เพราะชาวเลมัน มี จ�ำนวนมาก, จึง เป็ น เรา, ฝูง สัตว์ เลีย้ ง, และฝูง สัตว์ ใหญ่ ของ
ไปไม่ ได้ทผี่ คู้ นของลิมไฮจะต่อสู้พวกเขา, เรา; และเราจะเดินทางลัด เลาะไปตาม
โดยคิด จะปลดปล่อยตนออกจากความ แผ่นดินแห่งไชลัม.
้ คื อ
เป็ นทาสด้วยดาบ.
๙ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น คื อ กษั ตริย์สดับฟังค�ำของกิเดียน.
กิเดียนออกไปยืนต่อหน้ ากษัตริย,์ และกล่าว ๑๐ และกษัตริยล์ มิ ไฮให้ผคู้ นของท่านรวม
แก่ทา่ น : บัดนี ้ขา้ แต่กษั ตริย,์ ท่านสดับฟัง ฝูง สัตว์ ของพวกเขาไว้; และท่านส่ง เหล้า
ถ้อยค�ำข้าพเจ้ามาจนบัดนี ้กห
็ ลายครัง้ แล้ว องุน
่ ไปเป็ นบรรณาการให้ ชาวเลมัน; และ
่ ้ องของเรา. ท่านส่งเหล้าองุน
เมือ่ เราต่อสู้กบั ชาวเลมัน, พีน
่ เพิม่ ไป, เป็ นของก�ำนั ลแก่
๔ และบัดนี ้ ขา้ แต่ กษั ตริย,์ หากท่านไม่ พวกนั ้นด้วย; และพวกนั ้นดืม่ เหล้าองุน
่ ที่
พบว่าข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ใช้ที่ ไม่สมค่าแล้ว, กษั ตริยล์ มิ ไฮส่งไปให้อย่างไม่ยงั ้ .
้ คือ
หรือ จนบัดนี ้ หากท่านฟังถ้อยค�ำ ข้าพเจ้า ๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
มาไม่มากก็น้อย, และมันเป็ นประโยชน์ แก่ ผู้คนของ กษั ตริย์ ลิมไฮ ออก ไป ใน แดน
ท่าน, แม้เช่นนั ้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ทา่ น ทุรกันดารตอนกลางคืนพร้อมด้วยฝูงสัตว์
ฟังถ้อยค�ำข้าพเจ้าในครัง้ นี ,้ และข้าพเจ้าจะ เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขา, และ
เป็ นผูร้ บั ใช้ของท่านและปลดปล่อยคนพวก พวกเขาลัดเลาะไปตามแผ่นดินไชลัมใน
นี ้ออกจากความเป็ นทาส.
แดนทุรกันดาร, และเปลี่ยนเส้นทางของ
๕ และกษั ตริย์อนุ ญาตให้เขาพูด. และ พวกเขามุ่งไปสู่แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา,
กิเดียนกล่าวแก่ท่าน:
โดยแอมันและพี่น้องของเขาน� ำไป.
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๑๒ และพวกเขาขนทอง, และเงินของ
พวกเขาทัง้ หมด, และของมีค่าของพวก
เขา, เท่าที่พวกเขาจะขนไป ได้, และขน
สัมภาระ ของ พวก เขา, ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร; และพวกเขาเดินทางต่อไป.
๑๓ และหลังจากอยู่ ในแดนทุรกันดาร
หลายวันพวกเขามาถึง แผ่นดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, และมารวมกับผู้คนของโมไซ
ยาห์, และกลายเป็ นพลเมืองของท่าน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมไซยาห์ตอ้ นรับพวกเขาด้วยปี ติ; และท่านรับ
บันทึกกของพวกเขาไว้ด้วย, และบันทึกข
ซึ่งผู้คนของลิมไฮพบด้วย.
๑๕ และบัดนี เ้ หตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ เมือ่
ชาวเลมันรูว้ า่ ผูค้ นของลิมไฮออกไปจากแผ่น
ดินในเวลากลางคืน, พวกเขาจึงส่งกองทัพ
ไปในแดนทุรกันดารเพือ่ ติดตามพวกนั ้น;
๑๖ และหลังจากพวกเขาติดตามอยูส่ องวัน,
ก็ตามรอยคนเหล่านั น
้ ไม่ ได้อกี ต่อไป; ฉะนั น
้
พวกเขาจึงหลงทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร.
เรือ่ งราวของแอลมาและผูค้ นของพระเจ้า,
ซึ่ง ถูก ผู้คนของกษั ตริย์ โนอาห์ ขับ ไป ใน
แดนทุรกันดาร.
ประกอบด้วยบทที่ ๒๓ และ ๒๔.

บทที่ ๒๓
แอลมาปฏิเสธที่ จะเป็ นกษั ตริย์— ท่าน
รับ ใช้ เป็ นมหาปุ โรหิต—พระเจ้า ทรงตี
สอนผู้คนของพระองค์, และชาวเลมัน
๒๒๑๔ ก โมไซยาห์ ๘:๕.

โมไซยาห์ ๒๒:๑๒–๒๓:๗
ยึด ครองแผ่น ดิน แห่ง ฮีลัม—อมิว ลอน,
ผู้น�ำของปุ โรหิตที่ช่ัวร้ายของกษั ตริย์ โน
อาห์, ปกครองโดยอยู่ ใต้อ�ำนาจของเจ้าผู้
ครองชาวเลมัน. ประมาณ ๑๔๕–๑๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ แอลมา, โดยที่พระเจ้าทรงเตือนว่า
กองทัพของกษั ตริย์ โนอาห์จะยกมาโจมตี
พวกเขา, และแล้ว เมื่อ เป็ นที่ รู้ แก่ ผู้คน
ของท่าน, พวกเขาจึงรวบรวมฝูงสัตว์ของ
ตน, และขนธัญพืชของตน, และออกไป
ในแดนทุรกันดารก่อนหน้ า กองทัพ ของ
กษั ตริย์ โนอาห์.
๒ และ พระเจ้า ทรง เพิ่ม พละ ก�ำลัง ให้
พวกเขา, เพื่อ มิ ให้ ผู้คนของกษั ตริย์ โน
อาห์ตามมาท�ำลายพวกเขาได้ทัน.
๓ และพวกเขาเดินทางหลบหนี ไป ใน
แดนทุรกันดารอยู่แปดวัน.
๔ และพวกเขามาถึงแผ่นดินแห่งหนึ่ ง,
แท้จริงแล้ว, เป็ นแผ่นดินทีแ่ สนงามและ
น่ าอยู่, เป็ นแผ่นดินแห่งน� ้ำบริสุทธิ์.
๕ และ พวก เขา ตัง้ กระโจม ที่พัก ของ
ตน, และเริ่ม ท�ำ ไร่ ไถนา, และเริ่ม สร้าง
อาคาร; แท้จริง แล้ว, พวก เขา อุตสาหะ,
และท�ำงานหนั กอย่างยิ่ง.
๖ และผู้คนปรารถนาจะให้แอลมาเป็ น
กษั ตริยแ์ ห่งตน, เพราะท่านเป็ นทีร่ กั ของ
ผู้คนของท่าน.
๗ แต่ท่านกล่าวแก่พวกเขา: ดูเถิด, หา
บังควรไม่ทเี่ ราจะมีกษั ตริย;์ เพราะพระเจ้า
ตรัสไว้ดงั นี ้: เจ้าจะไม่นับถือกเนื ้อหนั งหนึ่ ง
สูงกว่าอีกเนื ้อหนั งหนึ่ ง, หรือคนหนึ่ งจะ

		ข โมไซยาห์ ๘:๙.

๒๓ ๗ ก โมไซยาห์ ๒๗:๓–๕.

โมไซยาห์ ๒๓:๘–๑๘
ไม่ คิด ว่า ตนสูง กว่า อีก คนหนึ่ ง; ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า หาบังควรไม่ ท่ี
ท่านจะมีกษั ตริย์.
๘ กระนั ้ น ก็ ต าม, หาก เป็ น ไป ได้ ว่า
ท่าน จะ มี คน เที่ยง ธรรม เสมอ ไป ที่ จะ
เป็ นกษั ตริย์ ของท่านแล้ว ก็ จะเป็ นการ
ดีส�ำหรับท่านที่จะมีกษั ตริย์.
๙ แต่ จง นึ กถึง ความ ชั่ว ช้า สามานย์ก
ของกษั ตริย์ โนอาห์และปุ โรหิตของเขา;
และ ตั ว ข้ า พเจ้ า ก็ ติ ด ขกั บ ดั ก มา แล้ ว ,
และ ท�ำ หลาย สิ่ง ซึ่ง เป็ นที่ น่ า ชิงชัง ใน
สาย พระเนตร ของ พระเจ้ า , ซึ่ ง ท� ำ ให้
ข้าพเจ้ากลับใจอย่างชอกช�ำ้ ;
๑๐ กระนั ้นก็ตาม, หลังจากมีความยาก
ล�ำบากกมามาก, พระเจ้า ทรงได้ยิน เสียง
ร้องของข้าพเจ้า, และทรงตอบการสวด
อ้อนวอน ของ ข้าพเจ้า, และ ทรง ท� ำให้
ข้าพเจ้า เป็ นเครื่องมือ ในพระหัตถ์ ของ
พระองค์ ในการน� ำพวกท่านมากมายขมาสู่
ความรู้ถึงความจริงของพระองค์.
๑๑ กระนั ้น ก็ตาม, ในการนี ้ ข้าพเจ้า ไม่
โอ้อวด, เพราะข้าพเจ้า ไม่มี ค่า ควรที่ จะ
โอ้อวดตน.
๑๒ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า,
ท่านถูก กษั ตริย์ โนอาห์ กดขี่, และอยู่ ใน
ความเป็ นทาสของเขาและปุ โรหิต ของ
เขา, และถูก พวกนี ้ น�ำ ไป ในความชั่ว ช้า
สามานย์; ฉะนั ้นท่านจึงถูกมัดไว้ด้วยสาย
รัดกแห่งความชั่วช้าสามานย์.
๑๓ และ บั ด นี ้ เมื่ อ ท่ า น ได้ รั บ การ
๙ ก สภษ. ๑๖:๑๒;
โมไซยาห์ ๑๑:๑–๑๕.
		ข โมไซยาห์ ๑๗:๑–๔.
๑๐ ก คพ. ๕๘:๔.
		ข โมไซยาห์ ๑๘:๓๕.
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ปลด ปล่อย จาก พันธนาการ เหล่า นี ้ โดย
เดชานุ ภาพแห่ง พระผู้ เป็ นเจ้า; แท้จริง
แล้ว, แม้ ออก จาก เงือ้ ม มือ ของ กษั ตริย์
โน อาห์ และ ผู้ ค น ของ เขา, และ จาก
พั นธนาการ แห่ ง ความ ชั่ ว ช้ า สามานย์
ด้วย, แม้ เช่น นั ้ น ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ
ให้ท่านยืนหยัดกอยู่ ในเสรีภาพขนี ้ ซึ่งโดย
การนี ้ พระองค์ ทรงท�ำให้ ท่านเป็ นอิสระ,
และไม่ ให้ ท่านไว้ ใจคนใดคเป็ นกษั ตริย์
ปกครองท่าน.
๑๔ และไม่ ให้ ไว้ ใจคนใดเป็ นผู้ สอนก
ของท่านหรือ เป็ นผู้ ปฏิบัติ ศาสนกิจ ของ
ท่านด้วย, เว้นแต่เขาจะเป็ นคนของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, เดินในทางของพระองค์ และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์.
๑๕ ดังนี ้ แอลมาได้สอนผู้คนของท่าน,
ว่า มนุ ษย์ ทุก คนควรรักกเพื่อนบ้านของ
ตนเหมือนตนเอง, ไม่ควรมีการขัดแย้งข
ในบรรดาพวกเขา.
๑๖ และบัดนี ้, แอลมาเป็ นมหาปุ โรหิตก
ของ พวก เขา, โดยที่ ท่าน เป็ น ผู้ ก่อ ตัง้
ศาสนจักรของพวกเขา.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่มี
ผู้ ใดได้รับอ�ำนาจก ให้สั่งสอนหรือให้สอน
เว้นแต่จะเป็ นโดยท่านจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
ฉะนั ้นท่านจึง อุทิศ ถวายปุ โรหิต ทัง้ หมด
ของพวกเขาและผู้สอนทัง้ หมดของพวก
เขา; และไม่มผี ู้ ใดได้รบั การอุทศิ ถวายเว้น
แต่พวกเขาเป็ นคนเที่ยงธรรม.
๑๘ ฉะนั ้นพวกเขาดูแลผู้คนของตน,

๑๒ ก ๒ นี . ๒๘:๑๙–๒๒.
๑๓ ก กท. ๕:๑.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
		ค โมไซยาห์ ๒๙:๑๓.
๑๔ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๘–๒๒.

๑๕ ก คมพ. รัก (ความ).
		ข ๓ นี . ๑๑:๒๘–๒๙.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๒๖:๗.
๑๗ ก คมพ. สิทธิอำ� นาจ;
ฐานะปุ โรหิต.
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และบ�ำรุงเลีย้ งกคนเหล่านั ้นด้วยสิ่งทีเ่ กีย่ ว
กับความชอบธรรม.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเริ่ม รุ่งเรืองอย่างยิ่ง ในแผ่นดิน; และ
พวกเขาเรียกแผ่นดินนั ้นว่าฮีลัม.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาได้ขยายเผ่าพันธุ์และรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ในแผ่นดินแห่งฮีลัม; และพวกเขาสร้าง
เมือง, ซึ่งพวกเขาเรียกว่าเมืองแห่งฮีลัม.
๒๑ กระนั ้ น ก็ ต าม พระเจ้ า ทรง เห็ น
สมควร ที่ จะ ตี สอนกผู้คนของ พระองค์;
แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรงทดลองความ
อดทนขของพวกเขาและศรัทธาของพวก
เขา.
๒๒ กระนั ้น ก็ตาม—ผู้ ใดก็ตามที่ มอบ
ความไว้วางใจก ในพระองค์ผู้เดียวกันนั ้น
้ ข ในวัน สุดท้าย.
พระองค์ จะ ทรง ยก ขึน
แท้จริง แล้ว, และ เป็ นไป ดัง นั ้น กับ คน
พวกนี ้.
๒๓ เพราะ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า จะ แสดง
ต่อ ท่านว่า พวกเขาถูก น� ำ ไปสู่ ความเป็ น
ทาส, และไม่มีผู้ ใดปลดปล่อยพวกเขาได้
นอกจากพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขา, แท้จริง แล้ว, แม้ พระผู้ เป็ นเจ้าของ
อับราฮัมและอิสอัคและของยาโคบ.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์ ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา, และ
พระองค์ ทรง แสดง เดชานุ ภาพ อัน ยิ่ง
ใหญ่ของพระองค์ต่อพวกเขา, และความ
ชื่นชมยินดีของพวกเขาใหญ่หลวง.
๒๕ เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิด
๑๘ ก ๑ ทธ. ๔:๖.
๒๑ ก ฮีล. ๑๒:๓;
คพ. ๙๘:๒๑.

โมไซยาห์ ๒๓:๑๙–๓๑
้ คือขณะที่พวกเขาอยู่ ในแผ่นดินแห่ง
ขึน
ฮีลมั , แท้จริงแล้ว, ในเมืองแห่งฮีลมั , ขณะ
ที่ ก�ำลัง ท�ำ ไร่ไถนาอยู่ รอบ ๆ บริเวณนั ้น,
ดูเถิด กองทัพ ชาวเล มัน อยู่ ภายใน เขต
ชายแดนของแผ่นดินแล้ว.
้ คือ พี่
๒๖ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
น้ องของแอลมาหลบหนี ไปจากทุ่ง ของ
ตน, และ รวม กัน อยู่ ใน เมือง แห่ง ฮีลัม;
และพวกเขาตกใจกลัวมากเพราะการมา
ปรากฏของชาวเลมัน.
๒๗ แต่ แอลมาออกไปยืนรวมกลุ่ม กับ
พวกเขา, และเตือนสติมิ ให้พวกเขาตกใจ
กลัว, แต่ ให้ ระลึก ถึง พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าของพวกเขาและพระองค์จะทรงปลด
ปล่อยพวกเขา.
๒๘ ฉะนั ้ น พวก เขา จึง ข่ม ความ กลัว,
และเริ่ม ร้องทูล พระเจ้า ให้ พระองค์ ทรง
ท�ำให้ ใจของชาวเลมันอ่อนลง, เพื่อพวก
นั ้นจะละเว้นพวกเขา, และภรรยา, และ
ลูก ๆ พวกเขา.
้ คือ
๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า ทรงท�ำให้ ใจของชาวเลมัน อ่อน
ลง. และแอลมากับ พี่ น้องของท่านออก
ไป มอบตัว ให้ อยู่ ใน เงือ้ ม มือ ของ พวก
นั ้น; และชาวเลมันเข้าครอบครองแผ่น
ดินแห่งฮีลัม.
๓๐ บัดนี ้ กองทัพของชาวเลมัน, ซึ่งไล่
ติดตามผู้คนของกษั ตริย์ ลิมไฮ, หลงอยู่
ในแดนทุรกันดารหลายวัน.
๓๑ และดูเถิด, พวกเขาพบปุ โรหิตเหล่า
นั ้นของกษั ตริย์ โนอาห์, ในที่แห่งหนึ่ งซึ่ง

คมพ. ตีสอน (การ),

ลงโทษ (การ).
		ข คมพ. อดทน (ความ).

๒๒ ก คมพ. วางใจ (ความ).
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๗.

โมไซยาห์ ๒๓:๓๒–๒๔:๒
ปุ โรหิต เหล่า นั ้น เรียกว่า อมิว ลอน; และ
พวก นั ้ น เริ่ม ครอบ ครอง แผ่น ดิน แห่ง
อมิวลอนและเริ่มท�ำไร่ ไถนา.
๓๒ บัดนี ้ ชื่อ ของผู้น�ำ ปุ โรหิต เหล่า นั ้น
คืออมิวลอน.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อมิวลอนวิงวอนชาวเลมัน; และเขาส่งภรรยา
ของพวกเขา, ผู้ เป็ นธิดากของชาวเลมัน,
่ ้ องของตนด้วย, เพือ่ คน
ออกไปวิงวอนพีน
เหล่านั ้นจะไม่ท�ำลายสามีของพวกนาง.
๓๔ และ ชาวเล มัน เกิด ความ สงสารก
อมิว ลอน กับ พี่ น้ อง ของ เขา, และ ไม่ ได้
ท�ำลายพวกเขา, เพราะภรรยาของพวกเขา.
๓๕ และอมิวลอนกับพี่น้องของเขาเข้า
สมทบ กับ ชาวเล มัน, และ คน เหล่า นั ้น
ก�ำลัง เดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดารเพื่อ
ค้นหาแผ่นดินแห่งนี ไฟเมื่อพวกเขาพบ
แผ่น ดิน แห่ง ฮีลัม, ซึ่ง แอลมากับ พี่ น้อง
ของท่านครอบครองอยู่.
้ คือ
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน สัญญากับ แอลมาและพี่ น้อง
ของท่าน, ว่าหากพวกท่านชีท้ างซึ่งน� ำไป
สู่แผ่นดินแห่งนี ไฟให้พวกเขาแล้ว พวก
เขาจะไว้ ชีวิต พวกท่านและให้ เสรีภาพ
พวกท่าน.
๓๗ แต่หลังจากแอลมาได้ชท
ี ้ างซึง่ น� ำไป
สู่แผ่นดินแห่งนี ไฟแก่พวกเขาแล้ว ชาว
เลมันไม่ยอมรักษาสัญญาของตน; แต่พวก
เขาจัดยามก ไว้ทั่วแผ่นดินแห่งฮีลัม, เพื่อ
เฝ้ าแอลมากับพี่น้องของท่าน.
๓๘ และพวกเขาที่ เหลือ อยู่ ไปยัง แผ่น
ดินแห่งนี ไฟ; และพวกเขาส่วนหนึ่ งกลับ
๓๓ ก โมไซยาห์ ๒๐:๓–๕.
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มาแผ่นดินแห่งฮีลัม, และน� ำภรรยาและ
ลูก ๆ ของยามซึ่งถูกทิง้ อยู่ ในแผ่นดินนั ้น
มากับตนด้วย.
๓๙ และกษั ตริย์ของชาวเลมันอนุ ญาต
ให้อมิวลอนเป็ นกษั ตริยแ์ ละปกครองดูแล
ผูค้ นของเขา, ซึง่ อยู่ ในแผ่นดินแห่งฮีลมั ;
กระนั ้นก็ตามเขายังไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะกระท�ำ
การใดที่ ขัด กับ เจตนารมณ์ ของกษั ตริย์
แห่งชาวเลมัน.
บทที่ ๒๔
อมิว ลอนข่มเหง แอ ลมา และ ผู้คนของ
ท่าน— พวก เขา จะ ถูก ประหาร ถ้า พวก
เขา สวด อ้อนวอน— พระเจ้า ทรง ท�ำให้
ภาระของพวกเขาดูประหนึ่ งว่าเบาลง—
พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากความ
เป็ นทาส, และพวกเขากลับสู่เซราเฮ็มลา.
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คืออมิวลอน
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จึงเป็ นที่ โปรดปรานในสายตาของกษั ตริย์
ชาวเลมัน; ฉะนั ้น, กษั ตริย์ ชาวเลมันจึง
อนุ ญาต ให้ ก�ำหนด เขา และ พี่ น้ อง ของ
เขาเป็ นผู้สอนดูแลผู้คนของเขา, แท้จริง
แล้ว, แม้ดูแลผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง
เช็มลอน, และในแผ่นดินแห่งไชลัม, และ
ในแผ่นดินแห่งอมิวลอน.
๒ เพราะชาวเลมัน เข้า ครอบครองผืน
แผ่นดินทัง้ หมดนี ้; ฉะนั ้น, กษั ตริย์ของ
ชาวเลมัน จึง ก�ำหนดกษั ตริย์ ไว้ ปกครอง
ผืนแผ่นดินทัง้ หมดนี ้.

๓๔ ก คมพ. สงสาร (ความ).

๓๗ ก โมไซยาห์ ๒๔:๘–๑๕.
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๓ และบัดนี ้ชอื่ กษั ตริยข์ องชาวเลมันคือ
เลมัน, โดยเรียกตามชือ่ บิดาของเขา; และ
ฉะนั ้นจึงเรียกเขาว่ากษั ตริย์เลมัน. และ
เขาเป็ นกษั ตริย์ปกครองผู้คนมากมาย.
้ จากบรรดา
๔ และเขาก�ำหนดผู้สอนขึน
่ ้ องของอมิวลอนในทุกแผ่นดินทีผ่ คู้ น
พีน
ของเขาครอบครอง; และดังนั ้นจึงเริ่มมี
การสอนภาษาของนี ไฟ ในบรรดาผู้คน
ทัง้ หมดของชาวเลมัน.
๕ และพวกเขาเป็ นผูค้ นทีม่ ี ไมตรีจติ ต่อ
กัน; กระนั ้นก็ตามพวกเขาหารู้จักพระผู้
เป็ นเจ้าไม่; ทัง้ พี่น้องของอมิวลอนก็มิ ได้
สอนพวกเขาแต่อย่างใดเกี่ยวกับพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้าของตน, มิ ได้ สอนทัง้ กฎ
ของโมเสส; หรือมิ ได้สอนค�ำของอบินาไดแก่พวกเขา;
๖ แต่ พวกเขาสอนคนเหล่า นั ้นว่า พวก
เขาควรรักษาบันทึกของตน, และว่าพวก
เขาจะได้เขียนถึงกันและกัน.
๗ และดังนั ้นชาวเลมันเริม่ มีความมัง่ คัง่
มากขึน้ , และเริม่ ค้าขายกันและรุง่ เรืองยิง่
้ , และเริ่มเป็ นคนเจ้าเล่ห์และฉลาด,
ขึน
ตาม ปัญญา ของ โลก, แท้จริง แล้ว, เป็ น
ผู้คนที่เจ้าเล่ห์มาก, เบิกบานในความชั่ว
ร้ายและการปล้น สะดมนานั ปการ, เว้น
แต่ ไม่ท�ำในบรรดาพี่น้องของพวกเขา.
้ คือ
๘ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
อมิวลอนเริ่มใช้อ�ำนาจ กับแอลมาและพี่
น้ องของท่าน, และเริม่ ข่มเหงท่าน, และ
ให้ลกู ๆ ของตนข่มเหงลูก ๆ ของพวกเขา.
๙ เพราะอมิว ลอนรู้จัก แอลมา, ว่า ท่าน
๒๔ ๘ ก คพ. ๑๒๑:๓๙.

๙ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑–๔;
๒๓:๙.

โมไซยาห์ ๒๔:๓–๑๔
เคยเป็ นคนหนึ่ งกอยู่ ในพวกปุ โรหิต ของ
กษั ตริย์, และท่านนั่ นเองที่ เชื่อ ค�ำ ของ
อบินาไดและถูกไล่ ไปซึง่ หน้ ากษั ตริย,์ และ
้ กับ
ฉะนั ้นเขาจึงโมโหท่าน; เพราะเขาขึน
กษั ตริยเ์ ลมัน, กระนั ้นเขายังใช้อำ� นาจกับ
คนเหล่า นั ้น, และให้ งานหนั กขแก่ พวก
เขา, และวางนายงานคุมพวกเขา.
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือความ
ทุกข์ของพวกนี ้ ใหญ่หลวงนั กจนพวกเขา
เริ่มร้องทูลพระผู้เป็ นเจ้าอย่างสุดก�ำลัง.
๑๑ และอมิว ลอนสั่ง ให้ พวกนี ้ หยุด การ
ร้องทูล; และเขาวางยามไว้คอยเฝ้ าดูพวก
นี ้, หากพบว่าผู้ ใดก็ตามเรียกหาพระผูเ้ ป็น
เจ้าจะต้องถูกประหาร.
๑๒ และแอลมากับ ผู้คนของท่านมิ ได้
เปล่ง เสียงของตนถึง พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าของ ตน, แต่ ทุ่มเทก ใจ ของ ตน แด่
พระองค์; และพระองค์ทรงรูค้ วามนึ กคิด
ในใจพวกเขา.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่านั ้นใน
ความทุกข์ของพวกเขา, มีความว่า: จงเงย
หน้ า และจงสบายใจเถิด, เพราะเรารู้ ถึง
พันธสัญญาที่เจ้าท�ำไว้กับเรา; และเราจะ
ให้ พันธสัญญาแก่ ผู้คนของเราและปลด
ปล่อยพวกเขาออกจากความเป็ นทาส.
๑๔ และเราจะให้สัมภาระซึ่งวางอยู่บน
บ่า เจ้า เบาลงด้วย, แม้ จนเจ้า หารู้สึก ไม่
ว่ามันอยู่บนหลังเจ้า, แม้ขณะที่เจ้าอยู่ ใน
ความเป็ นทาส; และการนี ้เราจะท�ำเพือ่ เจ้า
จะยืนเป็ นพยานก ให้เราต่อจากนี ้ ไป, เพื่อ

		ข โมไซยาห์ ๒๑:๓–๖.
๑๒ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).

๑๔ ก คมพ. พยาน.

โมไซยาห์ ๒๔:๑๕–๒๔
เจ้าจะรูอ้ ย่างแน่ นอนว่าเรา, พระเจ้าพระ
ผู้เป็ นเจ้า, มาเยือนผู้คนของเราในความ
ทุกข์ขของพวกเขา.
้
๑๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือพระเจ้าทรงท�ำให้สมั ภาระซึง่ วางอยูบ่ น
่ ้ องของท่านเบาลง; แท้จริง
แอลมาและพีน
แล้ว, พระเจ้าทรงเพิ่มพละก�ำลังก ให้พวก
เขาเพื่อพวกเขาจะทนแบกสัมภาระข ได้
่ บาน
โดยง่าย, และพวกเขายอมรับอย่างชืน
ค
และ ด้วย ความ อดทน ต่อ พระ ประสงค์
ทัง้ หมดของพระเจ้า.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ศรัทธา ของ พวก เขา และ ความ อดทน
ของพวกเขามั่นคงยิ่งนั กจนสุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงพวกเขาอีก, มีความว่า: จง
สบายใจเถิด, เพราะในวันพรุง่ เราจะปลด
ปล่อยเจ้าออกจากความเป็ นทาส.
๑๗ และพระองค์ ตรัส กับ แอลมา: เจ้า
จงน� ำ หน้ า คนพวกนี ้, และเราจะไปกับ
เจ้า และ ปลด ปล่อย คนพวก นี ้ ออก จาก
ความเป็ นทาสก.
๑๘ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บงั เกิด ขึน้ คือ ใน
ตอนกลางคืนแอลมาและผูค้ นของท่านต้อน
ฝูงสัตว์ของพวกเขามารวมกัน, และธัญพืช
ของพวกเขาด้วย; แท้จริง แล้ว, แม้ ตลอด
เวลากลางคืนพวกเขารวมฝูงสัตว์ของตนไว้.
๑๙ และในตอนเช้า พระเจ้า ทรงท�ำให้
ชาวเลมันหลับ สนิ ทก, แท้จริง แล้ว, และ
นายงานของพวกเขาทัง้ หมดอยู่ ในการ
หลับใหล.
๑๔ข คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
๑๕ ก มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
		ข แอลมา ๓๑:๓๘; ๓๓:๒๓.
		ค คพ. ๕๔:๑๐.
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๒๐ และแอลมากับ ผู้คนของท่านออก
ไป ในแดนทุรกันดาร; และเมื่อ เดินทาง
ไปตลอดวันแล้วพวกเขาจึงตัง้ กระโจมใน
หุบเขาแห่งหนึ่ ง, และเรียกหุบเขานั ้นว่า
แอลมา, เพราะท่านน� ำทางพวกเขาไปใน
แดนทุรกันดาร.
๒๑ แท้จริง แล้ว, และในหุบ เขาแอลมา นั ้น พวก เขา ทุ่มเท ใจ ส�ำนึ กก ในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะ
พระองค์ ทรงเมตตาพวกเขา, และทรง
ท�ำให้ สัมภาระของพวกเขาเบาลง, และ
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
เป็ นทาส; เพราะพวกเขาอยู่ ในความเป็ น
ทาสมา, และไม่มี ใครปลดปล่อยพวกเขา
ได้ นอกจาก พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
พวกเขา.
๒๒ และพวกเขาน้ อมขอบพระทัยพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, แท้จริงแล้ว, ผูช้ ายทัง้ หมดของ
พวกเขาและหญิง ทัง้ หมดของพวกเขา
และลูก ๆ ที่ พูด ได้ ทัง้ หมดของพวกเขา
เปล่ง เสียงสรรเสริญ พระผู้ เป็ นเจ้าของ
พวกเขา.
๒๓ และบัดนี ้ พระเจ้า ตรัส กับ แอลมา:
เจ้า จงรีบ พาตัว เจ้า และคนพวกนี ้ ออก
จากแผ่นดินนี ้, เพราะชาวเลมันตื่นแล้ว
และ ติดตาม เจ้า อยู่; ฉะนั ้ น เจ้า จง ออก
จากแผ่น ดินนี ้, และเราจะยัง้ ชาวเลมัน
ไว้ ในหุบเขานี ้ เพื่อพวกเขาจะไม่ตามคน
พวกนี ้อีกต่อไป.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก

คมพ. อดทน (ความ).
๑๗ ก คมพ. เชลย (การเป็ น).
๑๙ ก ๑ ซมอ. ๒๖:๑๒.
๒๑ ก คมพ. ขอบพระทัย,

ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม), ความ
ขอบคุณ.
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เขาออกไปจากหุบเขา, และออกเดินทาง
ไปในแดนทุรกันดาร.
๒๕ และหลังจากพวกเขาได้อยู่ ในแดน
ทุรกันดารสิบสองวันพวกเขามาถึงแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็ มลา; และกษั ตริย์ โมไซยาห์ยังได้ต้อนรับพวกเขาด้วยปี ติ.
บทที่ ๒๕
ผู้ สืบ ตระกูล ขอ งมิวเล็ค ที่ เซ รา เฮ็ มลา
กลายเป็ นชาวนี ไฟ—พวกเขาเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับผูค้ นของแอลมาและซีนิฟฟ์ —แอลมา
ให้บัพติศมาลิมไฮและผู้คนทัง้ หมดของ
ท่าน—โมไซยาห์ ให้อ�ำนาจแอลมาจัดตัง้
ศาสนจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า. ประมาณ
๑๒๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้กษั ตริย์ โมไซยาห์ ให้คนทัง้ หมด
มารวมกัน.
๒ บัดนี ้ ลูก หลานของนี ไฟ, หรือ ผู้ สืบ
ตระกูล ของนี ไฟ, มี ไม่ มากเท่ากับ ผู้คน
ของเซราเฮ็มลาก, ซึง่ เป็ นผูส้ ืบตระกูลของ
มิวเล็คข, และพวกที่มาในแดนทุรกันดาร
กับเขา.
๓ และผูค้ นของนี ไฟกับผูค้ นของเซราเฮ็มลามี ไม่มากเท่ากับชาวเลมัน; แท้จริง
แล้ว, พวกเขามีจ�ำนวนไม่ถึงครึ่ง.
๔ และ บั ด นี ้ ผู้ ค นทั ง้ หมด ของ นี ไฟ
มา ชุ ม นุ ม กั น , และ ผู้ ค นทั ง้ หมด ของ
เซราเฮ็มลาด้วย, และพวกเขามารวมกัน
เป็ นสองกลุ่ม.
้ คือ โม๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๒๕ ๒ ก ออมไน ๑:๑๓–๑๙.

โมไซยาห์ ๒๔:๒๕–๒๕:๑๑
ไซยาห์ อ่าน, และให้ อ่าน, บันทึก ของซีนิ ฟฟ์ ให้ ผู้คนของท่านฟัง; แท้จริง แล้ว,
ท่านอ่านบันทึกผู้คนของซีนิฟฟ์ , นั บแต่
่ วกเขาออกจากแผ่นดินแห่งเซราเวลาทีพ
เฮ็มลาไปจนกลับมาอีก.
๖ และ ท่าน อ่าน เรื่อง ราว ของ แอ ลมา
และพี่น้องของท่านด้วย, และความทุกข์
ทัง้ หมดของพวกเขา, นั บจากเวลาที่พวก
เขาออกจากแผ่นดิน แห่ง เซราเฮ็ มลาไป
จนถึงเวลาที่กลับมาอีก.
๗ และบัดนี ้, เมื่อโมไซยาห์อ่านบันทึก
จบแล้ว, ผู้คนของท่านซึ่งคงอยู่ ในแผ่น
ดิน ถูก จู่ โจมด้วยความพิศวงและความ
ประหลาดใจ.
๘ เพราะ พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า ควร คิด
อย่างไร; เพราะเมื่อพวกเขาเห็นคนที่ ได้
รับการปลดปล่อยออกจากความเป็ นทาสก
พวกเขาก็เปี่ ยมด้วยความปรีดียิ่ง.
๙ และอนึ่ ง, เมื่อ พวกเขาคิดถึง พี่ น้อง
ของตนซึ่ง ถูก ชาวเลมัน สังหารพวกเขา
้ ด้วยโทมนั ส, และแม้หลั่งน� ้ำตา
ก็เต็มตืน
แห่งโทมนั สมากมาย.
๑๐ และอนึ่ ง, เมือ่ พวกเขาคิดถึงพระคุณ
ความดีทพ
ี่ วกเขาได้รบั โดยตรงจากพระผู้
เป็ นเจ้า, และเดชานุ ภาพของพระองค์
ในการปลดปล่อยแอลมาและพี่น้องของ
ท่านออกจากเงือ้ มมือของชาวเลมันและ
จากความเป็ นทาสแล้ว, พวกเขาก็ แซ่ซ้องสรรเสริญและน้ อมขอบพระทัยพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๑๑ และอนึ่ ง, เมือ่ พวกเขาคิดถึงชาวเลมัน, ซึ่งเป็ นพี่น้องของตน, คิดถึงสภาพ

		ข ฮีล. ๖:๑๐. คมพ. มิวเล็ค.

๘ ก โมไซยาห์ ๒๒:๑๑–๑๓.

โมไซยาห์ ๒๕:๑๒–๒๒
อันเต็มไปด้วยบาปและความเสื่อมโทรม
้ ด้วย
ของคนเหล่า นี ้, พวกเขาก็ เต็ม ตืน
ก
ความเจ็บ ปวด รวดร้าวด้วยนึ กถึง ความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณข ของพวกเขา.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บรรดา ผู้ ที่ เป็ น ลูก หลานขอ งอ มิว ลอน
และ พี่ น้ อง ของ เขา, ซึ่ง ได้ น� ำ ธิดา ของ
ชาวเลมันมาเป็ นภรรยา, ไม่พอใจในความ
ประพฤติของเหล่าบิดาตน, และพวกเขา
จะไม่ ยอมให้ เรียกตามชื่อ บิดาอีก ต่อ ไป,
ฉะนั ้นพวกเขาจึง รับ เอาชื่อ ของนี ไฟมา
ไว้แก่ตน, เพื่อจะได้เรียกพวกเขาว่าเป็ น
ลูก หลานของนี ไฟและนั บ อยู่ ในบรรดา
คนที่เรียกว่าชาวนี ไฟ.
๑๓ และบัดนี ผ้ คู้ นทัง้ หมดของเซราเฮ็มลานั บกอยู่กับชาวนี ไฟ, และนี่ เป็ นเพราะ
มิ ได้มอบอาณาจักรแก่ ผู้ ใดนอกจากคน
ที่สืบตระกูลของนี ไฟ.
้
๑๔ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ โมไซยาห์ พูด และอ่านให้ คนทัง้
หลาย ฟัง จบ แล้ว, ท่านปรารถนา จะ ให้
แอลมาพูดกับผู้คนด้วย.
๑๕ และแอลมาพูดกับพวกเขา, เมือ่ พวก
เขามาชุมนุ มกันเป็ นกลุม่ ใหญ่, และท่านไป
จากกลุม่ หนึ่ งถึงอีกกลุม่ หนึ่ ง, โดยสั่งสอน
ผูค้ นถึงการกลับใจและศรัทธาในพระเจ้า.
๑๖ และท่านเตือนผู้คนของลิมไฮและ
พี่น้องของท่าน, คนทัง้ หมดที่ ได้รับการ
ปลด ปล่อย จาก ความ เป็ นทาส, ให้ พวก
เขา จดจ�ำ ว่า พระเจ้า นั่ นเอง ที่ ทรง ปลด
ปล่อยพวกเขา.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๒๘:๓–๔;
แอลมา ๑๓:๒๗.
		ข คมพ. จิตวิญญาณ—
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๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากที่ แอลมาสอนผู้คนแล้ว หลายเรื่อง,
และพูด กับ พวกเขาจบแล้ว, คือ กษั ตริย์
ลิมไฮปรารถนาจะได้ รับ บัพ ติศ มา; และ
ผู้คนทัง้ หมดของท่านก็ ปรารถนาจะได้
รับบัพติศมาด้วย.
๑๘ ฉะนั ้น, แอลมาจึง ลงไป ในน� ้ ำ และ
ให้บัพติศมากพวกเขา; แท้จริงแล้ว, ท่าน
่ า่ น
ให้บพ
ั ติศมาพวกเขาตามแบบแผนทีท
ท�ำให้พี่น้องของท่านในผืนน� ้ำแห่งมอรมอนข; แท้จริง แล้ว, และมากเท่า ที่ ท่าน
ให้บพ
ั ติศมาได้เป็ นสมาชิกศาสนจักรของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า; และนี่ เพราะความเชือ่ ของ
พวกเขาที่มีต่อถ้อยค�ำของแอลมา.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ โมไซยาห์ อนุ ญาตให้ แอลมาก่อ
ตัง้ ศาสนจักรทัว่ ทัง้ แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา; และ ให้ อ�ำนาจกท่านใน การ แต่ง ตัง้
ปุ โรหิตและผูส้ อนดูแลศาสนจักรทุกแห่ง.
๒๐ บัดนี ้การนี ้ทำ� ไปเพราะมีคนมากมาย
จน ผู้ สอน คน เดี ย ว ปกครอง พวก เขา
ทัง้ หมดไม่ ได้; เขาทัง้ หลายทัง้ ปวงจะฟัง
พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้าในที่ชุมนุ ม
แห่งเดียวก็ ไม่ ได้เช่นกัน;
๒๑ ฉะนั ้นพวกเขาจึงมาชุมนุ มกันเป็ น
กลุ่ม ๆ, เรียกว่าศาสนจักร; ศาสนจักรทุก
แห่งมีปุ โรหิตของตนและผู้สอนของตน,
และปุ โรหิตทุกคนสั่งสอนพระวจนะตาม
ที่ ได้รับมอบให้เขาจากปากของแอลมา.
๒๒ และดังนั ้น, ทัง้ ที่มีศาสนจักรหลาย
แห่ง ทุก แห่ง ก็ คือ ศาสนจักรกเดียวกัน,

ค่าของจิตวิญญาณ.
๑๓ ก ออมไน ๑:๑๙.
๑๘ ก โมไซยาห์ ๒๑:๓๕.

		ข โมไซยาห์ ๑๘:๘–๑๗.
๑๙ ก คมพ. ฐานะปุ โรหิต.
๒๒ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๗.
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แท้จริง แล้ว, แม้ ศาสนจักร ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า; เพราะไม่มกี ารสั่งสอนเรือ่ งใดใน
ศาสนจักรทัง้ หมดนั ้นนอกจากการกลับใจ
และศรัทธาในพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๓ และบัดนี ้มศี าสนจักรอยูเ่ จ็ดแห่งใน
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา. และเหตุการณ์
้ คือผู้ ใดก็ตามที่ปรารถนาจะ
ได้บังเกิดขึน
น้ อมรับพระนามกของพระคริสต์, หรือพระ
ผู้เป็ นเจ้าแล้ว, คนเหล่านั ้นได้เข้าร่วมกับ
ศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้า;
๒๔ และจึงเรียกคนเหล่านั ้นว่าผูค้ นของ
พระผู้เป็ นเจ้าก. และพระเจ้าทรงเทพระ
วิญญาณของพระองค์ ลงมาให้ พวกเขา,
และพวกเขาได้รบั พร, และรุง่ เรืองอยู่ ใน
แผ่นดิน.
บทที่ ๒๖
ผู้ ไม่เชือ่ ชักน� ำ สมาชิก จ�ำนวนมากของ
ศาสนจักรไปสู่บาป—แอลมาได้รบั สัญญา
ชีวติ นิ รน
ั ดร์—ผูท
้ กี่ ลับใจและรับบัพติศมา
ได้รบั การให้อภัย—สมาชิกของศาสนจักร
ทีผ่ ดิ บาปซึง่ กลับใจและสารภาพกับแอลมาและกับ พระเจ้า จะได้ รับ การให้ อภัย;
มิฉะนั ้น, จะไม่นับพวกเขาในบรรดาผูค้ น
ของ ศาสนจักร. ประมาณ ๑๒๐– ๑๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.
้ คือมีอนุ ชน
บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
รุน
่ หลังมากมายทีหาได้เข้าใจค�ำของกษั ตริย์
๒๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๒๔ ก คมพ. พันธสัญญา.

โมไซยาห์ ๒๕:๒๓–๒๖:๖
เบ็น จามิน ไม่, โดยที่ เป็ นเด็ก เล็ก ๆ ใน
่ า่ นพูดกับผูค้ นของท่าน; และพวก
เวลาทีท
เขาไม่เชื่อประเพณี บรรพบุรุษของตน.
๒ พวกเขาไม่เชื่อเรื่องที่มีกล่าวไว้เกี่ยว
กับการฟื ้ นคืนชีวิตของคนตาย, ทัง้ พวก
เขาไม่เชื่อ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
คริสต์.
๓ และบัดนี ้เพราะพวกเขาไม่เชื่อ พวก
เขาจึงเข้าใจกพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ ได้; และใจพวกเขาแข็งกระด้าง.
๔ และ พวก เขา ไม่ ยอมรับ บัพ ติศ มา;
ทัง้ พวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมกับศาสนจักร.
และพวกเขาเป็ นคนที่ แยกตัว ออกตาม
ศรัทธาของพวกเขา, และคงเป็ นอยู่เช่น
นี ้ตลอดไป, แม้ ในสภาพตัณหากและเต็ม
ไปด้วยบาปของพวกเขา; เพราะพวกเขา
ไม่ยอมเรียกหาพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พวกเขา.
๕ และบัดนี ้ ในสมัยการปกครองของโมไซยาห์พวกนี ้มี ไม่ถงึ ครึง่ หนึ่ งของจ�ำนวน
ผู้คนของพระผู้ เป็ นเจ้า; แต่ เพราะการ
แตกแยกก ในบรรดา พี่ น้ อง พวก นี ้ จึง มี
้ .
จ�ำนวนมากขึน
้ คือพวก
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาหลอกลวงคนที่ อยู่ ในศาสนจักรเป็ น
อัน มาก, ด้วยถ้อยค�ำ ป้ อยอของพวกเขา,
และ ได้ ท�ำให้ คน เหล่า นั ้ น กระท�ำ บาป
หลาย อย่าง; ฉะนั ้ น จึง สมควร ที่ คนซึ่ง
อยู่ ใน ศาสนจักร ซึ่ง กระท�ำ บาป, จะ ถูก
ศาสนจักรตักเตือนก.

๒๖ ๓ ก คมพ. เข้าใจ (ความ).
๔ ก คมพ. มนุ ษย์ปถุ ชุ น.
๕ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่

(การ); ขัดแย้ง

(การ, ความ).
๖ ก แอลมา ๕:๕๗–๕๘; ๖:๓.
คมพ. เตือน (การ).

โมไซยาห์ ๒๖:๗–๒๐
้ คือพวก
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาถูกน� ำมาอยูต่ อ่ หน้ าปุ โรหิต, และผูส้ อน
มอบพวกเขาให้ แก่ ปุ โรหิต; และปุ โรหิต
น� ำ พวกเขามาอยู่ ต่อ หน้ า แอลมา, ผู้ เป็ น
มหาปุ โรหิตก.
๘ บัดนี ้ กษั ตริย์ โม ไซ ยาห์ มอบ สิ ทธิ
อ�ำนาจดูแลศาสนจักรแก่แอลมา.
๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมาไม่รู้ สิ่ง ใดเกี่ยวกับ พวกเขาเลย; แต่ มี
พยานหลายคนกล่าวหาพวกเขา; แท้จริง
แล้ว, ผู้คนยืน เป็ นพยานถึง ความชั่ว ช้า
สามานย์อย่างมหันต์ของพวกเขา.
้ มา
๑๐ บัดนี ้ ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี ้เกิดขึน
ก่อนเลยในศาสนจักร; ฉะนั ้นแอลมาจึง
เป็ นทุกข์ ในจิตใจท่าน, และท่านให้ พา
คนเหล่านั ้นมาอยู่ต่อหน้ ากษั ตริย์.
๑๑ และท่านกล่าวแก่ กษั ตริย์: ดูเถิด,
หลายคนที่พวกข้าพเจ้าน� ำมาอยู่ต่อหน้ า
ท่านนี ้, ถูก พี่ น้องของพวกเขากล่าวหา;
แท้จริงแล้ว, และพวกเขาถูกจับได้ขณะ
กระท�ำความชั่วช้าสามานย์ต่าง ๆ นานา.
และพวกเขาไม่ กลับ ใจจากความชั่ว ช้า
สามานย์ของตน; ฉะนั ้นพวกข้าพเจ้าจึง
น� ำพวกเขามาอยูต่ อ่ หน้ าท่าน, เพือ่ ท่านจะ
ได้พพ
ิ ากษาตามโทษานุโทษของพวกเขา.
๑๒ แต่กษั ตริย์ โมไซยาห์กล่าวแก่แอลมา: ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะไม่ พิพากษาพวก
เขา; ฉะนั ้น ข้าพเจ้า มอบกพวกเขาให้ อยู่
ในมือท่านเพื่อรับการพิพากษา.
๑๓ และบัดนี ้จติ ใจของแอลมาเป็ นทุกข์
๗ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๒.
๑๒ ก คพ. ๔๒:๗๘–๙๓.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๑๘:๓๐.
		ข โมไซยาห์ ๑๗:๒.
คมพ. ศรัทธา, เชือ่
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อีก; และท่านไปทูล ถามพระเจ้า ว่า ท่าน
ควรท�ำอย่างไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้, เพราะท่าน
กลัวว่าท่านจะท�ำผิดในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลังจากท่านได้ทุ่มเททัง้ จิตวิญญาณของ
ท่านแด่พระผู้เป็ นเจ้าแล้ว, สุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงท่าน, มีความว่า:
๑๕ เจ้า เป็ นสุข แล้ว, แอลมา, และผู้ ที่
ได้รบั บัพติศมาในผืนน� ้ำแห่งมอรมอนกก็
เป็ นสุข. เจ้าเป็ นสุขเพราะศรัทธาขยิ่งของ
เจ้าทีม่ ี ในถ้อยค�ำแต่อย่างเดียวของอบินาไดผู้รับใช้ของเรา.
๑๖ และ คน เหล่ า นั ้ น เป็ นสุ ข เพราะ
ศรัทธายิ่งของพวกเขาที่มี ในถ้อยค�ำของ
เจ้าแต่อย่างเดียวซึ่งเจ้าพูดกับพวกเขา.
๑๗ และเจ้าเป็ นสุขเพราะเจ้าสถาปนา
้ ในบรรดาคนพวกนี ้; และ
ศาสนจักรกขึน
พวกเขาจะได้ รับ สถาปนา, และพวกเขา
จะเป็ นผู้คนของเรา.
๑๘ แท้จริงแล้ว, คนพวกนี ้ ที่เต็มใจรับ
นามกของเราย่อมเป็ นสุข; เพราะพวกเขา
จะได้รับเรียกโดยนามของเรา; และพวก
เขาจะเป็ นของเรา.
๑๙ และเพราะเจ้าถามเราเกีย่ วกับผูล้ ว่ ง
ละเมิด, เจ้าจึงเป็ นสุข.
๒๐ เจ้าเป็ นผู้รับใช้ของเรา; และเราท�ำ
พั น ธ สั ญ ญา กั บ เจ้ า ว่ า เจ้ า จะ มี ชี วิ ต
นิ รน
ั ดร์ก ; และเจ้าจะรับใช้เราและออกไปใน
นามของเรา, และจะรวมแกะของเราไว้.

(ความ).
๑๗ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๙–๒๔.
๑๘ ก โมไซยาห์ ๑:๑๑; ๕:๘.
คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ

เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๒๐ ก คมพ. ผูท้ ท่ี รงเลือกไว้;
เลือก (การ), เลือก
(ได้รบั ), เลือกไว้ (กริยา);
ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
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๒๑ และคนที่จะฟังเสียงของเราจะเป็ น
แกะกของเรา; และคนคนนั ้น เจ้า จะรับ
เข้า มาในศาสนจักร, และคนคนนั ้น เรา
จะรับด้วย.
๒๒ เพราะดูเถิด, นี่ คือ ศาสนจักรของ
เรา; ผู้ ใดก็ตามที่รับบัพติศมากจะรับบัพ
ติศมาสู่การกลับใจ. และผู้ ใดก็ตามที่เจ้า
รับจะเชื่อในนามของเรา; และผู้นั้นเราจะ
เต็มใจให้อภัยข.
๒๓ เพราะคือเราที่รบั เอากบาปของโลก
ไว้; เพราะคือเราที่สร้างขพวกเขา; และคือ
เราที่ ให้ท่ีอยู่แห่งหนึ่ งทางมือขวาของเรา
แก่ผู้ท่ีเชื่อจนกว่าชีวิตจะหาไม่.
๒๔ เพราะดูเถิด, จะเรียกพวกเขาโดย
นามของเรา; และหากพวกเขารู้จักกเรา
พวกเขาจะออกมา, และจะมีท่ีอยู่อันเป็ น
นิ รันดร์แห่งหนึ่ งทางมือขวาของเรา.
๒๕ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือเมือ่
้ เมื่อนั ้นคน
เสียงแตรตัวที่สองกจะดังขึน
ข
ที่ ไม่เคยรูจ้ ัก เราจะออกมา และจะยืนอยู่
ต่อหน้ าเรา.
๒๖ และเมื่อ นั ้นพวกเขาจะรู้ ว่า เราคือ
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา, ว่าเรา
คือพระผู้ ไถ่ของพวกเขา; แต่พวกเขาไม่
ยอมรับการไถ่.
๒๗ และ เมื่อ นั ้น เรา จะ บอก พวก เขา
๒๑ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
๒๒ ก ๒ นี . ๙:๒๓.
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
		ข คมพ. ให้อภัย;
ปลดบาป (การ).
๒๓ ก คมพ. พระผู้ ไถ่.
		ข คมพ. สร้าง (การ).
๒๔ ก ยอห์น ๑๗:๓.
๒๕ ก คพ. ๘๘:๙๙, ๑๐๙.

โมไซยาห์ ๒๖:๒๑–๓๒
ว่า เราไม่ เคยรู้จักกพวกเขา; และพวกเขา
จะออกไปขสู่ ไฟอัน เป็ นนิ จคซึ่ง เตรียมไว้
ส�ำหรับมารและเหล่าเทพของเขา.
๒๘ ฉะนั ้นเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าคนทีจ่ ะไม่
ยอมฟังกเสียงของเรา, คนคนนั ้นเจ้าจะไม่
รับเข้ามาในศาสนจักรของเรา, เพราะเรา
จะไม่รับเขาในวันสุดท้าย.
๒๙ ฉะนั ้นเรากล่าวแก่เจ้า, ไปเถิด; และ
ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ล่วง ละเมิด ต่อ เรา, เจ้า จง
ตัดสินกเขาตามแต่บาปขทีเ่ ขากระท�ำ; และ
หากเขาสารภาพคบาปของเขาต่อหน้ าเจ้า
และเรา, และกลับใจงด้วยน� ้ำใสใจจริงแห่ง
ใจเขาแล้ว, เจ้าจงให้อภัยจเขา, และเราจะ
ให้อภัยเขาด้วย.
๓๐ แท้จริง แล้ว, และ จะ กี่ ครัง้ กก็ตาม
ที่ผู้คนของเรากลับใจขเราจะให้อภัยพวก
เขาส�ำหรับ การล่วงละเมิด ของพวกเขา
ที่มีต่อเรา.
๓๑ และเจ้า จงให้ อภัยกการล่วงละเมิด
ของเจ้าให้กน
ั ; เพราะตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่ เจ้า, คนที่ ไม่ ให้ อภัย การล่วงละเมิด
ของ เพื่อนบ้าน เมื่อ คนนั ้น กล่าว ว่า เขา
กลับ ใจ, คนคนนั ้น ย่อมน� ำ ตัว มาภายใต้
การกล่าวโทษแล้ว.
๓๒ บัดนี ้เรากล่าวแก่เจ้า, ไปเถิด; และ
ผู้ ใดก็ตามที่ จะไม่ กลับ ใจจากบาปของ

		ข คพ. ๗๖:๘๑–๘๖.
๒๗ ก มธ. ๗:๒๑–๒๓.
		ข ลูกา ๑๓:๒๗.
		ค คพ. ๗๖:๔๓–๔๔.
๒๘ ก ๒ นี . ๙:๓๑;
คพ. ๑:๑๔.
๒๙ ก คมพ. ตัดสิน (การ),
พิพากษา (การ).
		ข คมพ. รับผิดชอบได้ (ที)่ ,
รูจ้ กั ผิดชอบ.
		ค ๓ นี . ๑:๒๕.

คมพ. สารภาพ (การ).
		ง คมพ. กลับใจ (การ).
		จ คมพ. ให้อภัย.
๓๐ ก โมโร. ๖:๘.
		ข อสค. ๓๓:๑๑, ๑๕–๑๖;
กิจการ ๓:๑๙–๒๐;
โมไซยาห์ ๒๙:๑๙–๒๐.
๓๑ ก ๓ นี . ๑๓:๑๔–๑๕;
คพ. ๖๔:๙–๑๐.

โมไซยาห์ ๒๖:๓๓–๒๗:๑
เขาผู้ เดียวกันนั ้น จะไม่ นับ อยู่ ในบรรดา
ผู้คนของเรา; และการนี ้จะต้องยึดถือนั บ
แต่เวลานี ้ ไป.
้ เมื่อ
๓๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอลมาได้ยินพระวจนะเหล่า นี ้ ท่านจึง
เขียนพระ วจนะ เหล่า นี ้ เพื่อ ท่านจะ ได้
มี ไว้, และเพื่อ ท่านจะได้ พิพากษาผู้คน
ของศาสนจักรตามพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
้ คือแอ
๓๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ลมาออกไปพิพากษาคนที่ถูกจับได้ขณะ
กระท�ำ ความ ชั่ว ช้า สามานย์, ตามพ ระ
วจนะของพระเจ้า.
๓๕ และผู้ ใดก็ตามที่ กลับ ใจจากบาป
ของตนและได้สารภาพกมัน, ท่านได้นับ
พวกเขาไว้ ในบรรดาผู้คนของศาสนจักร;
๓๖ และคนที่ ไม่ยอมสารภาพบาปของ
ตนและไม่กลับใจจากความชัว่ ช้าสามานย์
ของตน, คนเหล่านั ้นไม่นับอยู่ ในบรรดา
ผู้คนของศาสนจักร, และชื่อของพวกเขา
ถูกลบออกก.
๓๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมาดูแลกิจจานุ กจิ ทัง้ หมดของศาสนจักร;
และพวกเขาเริ่ม มี สันติ อีก และรุ่งเรือง
อย่างยิ่งในกิจจานุ กิจของศาสนจักร, โดย
ด�ำเนิ นชีวิตอย่างรอบคอบต่อพระพักตร์
พระผู้ เป็ นเจ้า, โดยได้ รับ คนไว้ จ�ำนวน
มาก, และให้บัพติศมาคนจ�ำนวนมาก.
๓๘ และบัดนี ้แอลมากับผู้รว่ มงานของ
ท่านซึง่ ดูแลศาสนจักรได้ทำ� สิ่งทัง้ หมดนี ้,
๓๕ ก คมพ. สารภาพ (การ).
๓๖ ก อพย. ๓๒:๓๓;
แอลมา ๑:๒๔.
คมพ. หนั งสือแห่งชีวต
ิ ;
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โดยด�ำเนิ นชีวติ ด้วยความขยันหมัน
่ เพียร
จนสุดความสามารถ, สอนพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้าในทุกสิ่ง, ทนรับความทุกข์
นานั ปการ, โดยถูกข่มเหงจากคนทัง้ ปวงที่
มิ ได้เป็ นของศาสนจักรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๓๙ และพวกเขาตัก เตือนพี่ น้องของ
ตน; และ พวก เขา ได้ รับ การ ตัก เตือนก
ด้วย, ทุกคนโดยพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ตามแต่บาปของเขา, หรือบาปที่เขา
กระท�ำไป, โดยรับบัญชาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ให้สวดอ้อนวอนข โดยไม่หยุดหย่อน, และ
น้ อมขอบพระทัยคพระผูเ้ ป็ นเจ้าในทุกสิ่ง.
บทที่ ๒๗
โม ไซ ยาห์ ห้าม การ ข่มเหง และ ให้ ผู้คน
เสมอภาคกัน—แอลมาผู้ บุตรและบุตร
ทัง้ สี่ ของ โม ไซ ยาห์ หมาย มั่น จะ ท�ำลาย
ศาสนจักร—เทพมาปรากฏและสั่ง พวก
เขาให้ หยุด การกระท�ำ ชั่ว—แอลมาถูก
ท�ำให้ เป็ นใบ้— มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวง ต้อง
เกิดใหม่เพือ่ จะได้รบั ความรอด—แอลมา
และพวกบุตรของโมไซยาห์ประกาศข่าว
อันน่ า ยินดี. ประมาณ ๑๐๐–๙๒ ปี ก่อน
คริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
การข่มเหงโดยบรรดาผู้ ไม่ เชื่อ ที่ กระท�ำ
้ มากมาย จน
ต่อ ศาสนจักร นั ้ น เพิ่ม ขึน
ศาสนจักรเริม่ พร�ำ่ บ่น, และร้องเรียนผูน
้ �ำ

ปัพพาชนี ยกรรม.
๓๙ ก คมพ. เตือน (การ).
		ข ๒ นี . ๓๒:๘–๙.
		ค คมพ. ขอบพระทัย,

ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม), ความ
ขอบคุณ.
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ของตนเกี่ยวกับเรือ่ งนี ้; และพวกเขาร้อง
เรียนแอลมา. และแอลมาบอกเรื่องนี ้แก่
กษั ตริย์, โมไซยาห์ของพวกเขา. และโมไซยาห์ปรึกษากับปุ โรหิตของท่าน.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ต ริย์ โม ไซ ยาห์ ส่ ง ถ้ อ ยแถลง ไป ทั่ ว
แผ่ น ดิน โดย รอบ เพื่ อ คนที่ ไม่ เชื่ อ จะ
ไม่ ข่ ม เหง กสมาชิ ก ศาสนจั ก ร ของ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ า.
๓ และมีค�ำสั่งเข้มงวดไปทั่วศาสนจักร
ทุกแห่งว่าจะไม่มีการข่มเหงกันในบรรดา
พวก เขา, ว่า จะ มี ความ เสมอ ภาค ก ใน
บรรดาคนทัง้ ปวง;
๔ ว่าพวกเขาจะไม่ท�ำให้ความจองหอง
หรือความเย่อหยิ่งรบกวนความสงบสุขก
ของพวกเขา; ว่า ทุก คนจะนั บถือขเพื่อน
บ้านเหมือนนั บถือตนเอง, ท�ำงานหาเลีย้ ง
ชีพด้วยมือตนเอง.
๕ แท้จริงแล้ว, และปุ โรหิตและผู้สอน
ของพวกเขาทุกคนจะท�ำงานกหาเลีย้ งชีพ
ด้วยมือตนเอง, ในทุกกรณี นอกจากในยาม
เจ็บป่ วย, หรืออัตคัดขัดสน; และโดยการ
ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้, พระคุณขอันท่วมท้น แห่ง
พระผู้เป็ นเจ้าสถิตอยู่กับผู้คน.
๖ และเริ่ม มี ความสงบสุข อย่างมากใน
แผ่นดินอีก; และผู้คนเริ่มมีจ�ำนวนมาก
ยิ่ง, และเริ่ม กระจัดกระจายอยู่ ทั่วไปบน
้ พิภพ, แท้จริง แล้ว, ทาง เหนื อ และ
พืน
ทางใต้, ทางตะวันออกและทางตะวันตก,
๒๗ ๒ ก คมพ. ข่มเหง (การ).

๓ ก โมไซยาห์ ๒๓:๗;
๒๙:๓๒.
๔ ก คมพ. สงบ (ความ),
สงบสุข (ความ), สันติ,

โมไซยาห์ ๒๗:๒–๑๑
้ ทั่ว
โดยสร้างเมืองใหญ่ ๆ และหมู่บ้านขึน
ทุกเสีย้ วของแผ่นดิน.
๗ และพระเจ้าเสด็จเยือนพวกเขาและ
ทรงท�ำให้ พวกเขารุ่งเรือง, และพวกเขา
กลายเป็ นผู้คนจ�ำนวนมากและร�่ำรวย.
๘ บัดนี ้พวกบุตรของโมไซยาห์นับอยู่ ใน
บรรดาผู้ ไม่เชือ่ ; และบุตรกคนหนึ่ งของแอลมาก็ นับ อยู่ ในบรรดาพวกนั ้น ด้วย, ท่าน
มีชื่อ ว่า แอลมา, ตามบิดาท่าน; กระนั ้น
ก็ตาม, ท่านยังกลายเป็ นคนชั่วมากและ
นั บถือ รูป เคารพข. และท่านเป็ นคนพูด
เก่ง, และได้ พูด ป้ อยอผู้คนมาก; ฉะนั ้น
ท่านจึงน� ำผู้คนไปเป็ นอันมากให้ท�ำตาม
วิธีการชั่วช้าสามานย์ของท่าน.
๙ และท่านกลายเป็ นอุปสรรคใหญ่หลวง
ต่อความรุง่ เรืองของศาสนจักรของพระผู้
เป็ นเจ้า; โดยลักกเอาใจของผู้คนไป; ท�ำให้
เกิดการแตกแยกมากในบรรดาผู้คน; ให้
โอกาสแก่ศัตรูของพระผู้เป็ นเจ้าที่จะใช้
อ�ำนาจเหนื อพวกเขา.
๑๐ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
่ า่ นก�ำลังเทีย่ วไปท�ำลายศาสนจักร
ขณะทีท
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, เพราะท่านเที่ยวไป
กับบุตรของโมไซยาห์อย่างลับ ๆ เพื่อหา
ทางท�ำลายศาสนจักร, และเพื่อ น� ำ ผู้คน
ของพระเจ้า ให้ หลงผิด, ท�ำ ตรงกัน ข้าม
กับ พระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า, หรือ
แม้ของกษั ตริย์—
๑๑ และดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านแล้ว,

สันติสขุ .
		ข คมพ. ถือ, นั บถือ.
๕ ก โมไซยาห์ ๑๘:๒๔, ๒๖.
		ข คมพ. พระคุณ.
๘ ก คมพ. แอลมา, บุตรของ

แอลมา.
		ข คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).
๙ ก ๒ ซมอ. ๑๕:๑–๖.

โมไซยาห์ ๒๗:๑๒–๑๘
ขณะ ที่ พวก เขา ก�ำลัง เที่ยว ไป กบฏกต่อ
พระผู้เป็ นเจ้า, ดูเถิด, เทพขของพระเจ้า
มาปรากฏคแก่ พวกเขา; และท่านลงมา
ประหนึ่ งอยู่ ในเมฆ; และท่านพูดประหนึ่ ง
ด้วยเสียงของฟ้ าร้อง, ซึ่ง ท�ำให้ แผ่น ดิน
โลกที่พวกเขายืนอยู่สั่นสะเทือน;
๑๒ และ ความ ฉงนของ พวก เขา ใหญ่
้ ดิน,
หลวงนั ก, จนพวกเขาล้ม ลงกับ พืน
และหาเข้าใจถ้อยค�ำ ซึ่ง ท่านพูด กับ พวก
เขาไม่.
๑๓ กระนั ้ น ก็ ต าม ท่ า น ยั ง ร้ อ ง บอก
้ และ
อีก, มี ความว่า: แอลมา, จงลุก ขึน
ออกมายืน, เพราะเหตุ ใดเจ้า จึง ข่มเหง
ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า? เพราะ
พระเจ้า ตรัส: นี่ คือ ศาสนจักร ของ เราก,
และเราจะสถาปนาไว้; และจะไม่มี สิ่ง ใด
ล้ม มัน ได้, นอกจากการล่วงละเมิด ของ
ผู้คนของเรา.
๑๔ และ อนึ่ ง, เทพ กล่ า ว ว่า : ดู เ ถิ ด ,
พระเจ้า ทรงได้ยิน ค�ำ สวดอ้อนวอนกจาก
ผู้คนของพระองค์, และค�ำสวดอ้อนวอน
จากแอลมา, ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย, ผู้
เป็ นบิดา เจ้า; เพราะ ท่าน สวด อ้อนวอน
ด้วยศรัทธามากเกี่ยวกับเจ้าเพื่อพระองค์
จะทรงน� ำเจ้ามาสู่ ความรู้เรื่องความจริง;
ฉะนั ้น, เพื่อ จุด ประสงค์ นี้ ข้าพเจ้า จึง มา
ท�ำให้เจ้าเชือ่ มัน
่ ถึงเดชานุ ภาพและอ�ำนาจ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อค�ำสวดอ้อนวอนข
จากผูร้ บั ใช้ของพระองค์จะได้รบั ตอบตาม
ศรัทธาของพวกเขา.
๑๑ ก คมพ. กบฏ (การ).
		ข คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
		ค กิจการ ๙:๑–๙;
แอลมา ๘:๑๕.
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๑๕ และ บั ด นี ้ ดู เ ถิ ด , เจ้ า จะ สงสั ย
เดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า ได้ หรือ?
เพราะดูเถิด, เสียงข้าพเจ้าไม่เขย่าแผ่น
ดินโลกหรือ? และเจ้า ไม่ เห็นข้าพเจ้า อยู่
ต่อ หน้ า เจ้า ได้ด้วยหรือ? และพระผู้ เป็ น
เจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามา.
๑๖ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ เจ้า: จง ไป
เถิด, และจงระลึก ถึง การเป็ นเชลยของ
บรรพบุรษ
ุ เจ้าในแผ่นดินแห่งฮีลัม, และ
ในแผ่นดินแห่งนี ไฟ; และนึ กถึงสิ่งส�ำคัญ
ยิ่งเพียงใดที่พระองค์ทรงกระท�ำเพื่อคน
เหล่านั ้น; เพราะพวกเขาอยู่ ในความเป็ น
ทาส, และพระองค์ ทรงปลดปล่อยกพวก
เขา. และบัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่เจ้า, แอลมา, จงไปตามทางของเจ้า เถิด, และอย่า
พยายามท�ำลายศาสนจักรอีกต่อไป, เพื่อ
ค�ำสวดอ้อนวอนของคนเหล่านั ้นจะได้รบั
ตอบ, และจงท�ำเช่นนี ้แม้วา่ เจ้าต้องการให้
ตนเองถูกตัดออกก็ตาม.
้
๑๗ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
่
คือนี เป็ นถ้อยค�ำสุดท้ายทีเทพพูดกับแอลมา, และท่านก็จากไป.
๑๘ และบัดนี ้ แอลมาและคนที่ อยู่ กับ
้ ดิน, เพราะความฉงน
ท่านล้ม ลงกับ พืน
ของ พวก เขา ใหญ่ หลวง; เพราะ ด้ ว ย
ดวงตาของตนเองพวกเขาได้ เห็น เทพ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า; และเสียงของท่าน
เหมือนดัง ฟ้ าร้อง, ซึ่ง ท�ำให้ แผ่นดินโลก
สั่น สะเทือน; และพวกเขารู้ว่า ไม่มี สิ่ง ใด
นอกจากเดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า

๑๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระประมุขของ
ศาสนจักร.
๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๒.

		ข มอร. ๙:๓๖–๓๗.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๒๓:๑–๔.
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ที่ ท�ำให้ แผ่น ดินโลกสั่น สะเทือนได้ และ
ท�ำให้ มัน สั่น ไหว ราวกับ ว่า จะ แยก ออก
จากกัน.
๑๙ และบัดนี ้ความฉงนของแอลมานั ้น
ใหญ่ หลวงนั ก จนท่านกลายเป็ นใบ้, จน
ท่านอ้าปากไม่ ได้; แท้จริงแล้ว, และท่าน
อ่อนเพลีย, แม้จนขยับมือของท่านไม่ ได้;
ฉะนั ้นคนทีอ่ ยูก่ บั ท่านจึงพาท่านไป, และ
หามไปอย่างช่วยตนเองไม่ ได้, แม้จนวาง
ท่านลงต่อหน้ าบิดาท่าน.
๒๐ และคนเหล่า นั ้น เล่า เรื่องทัง้ หมด
ที่ ได้เกิดกับตนให้บิดาท่านฟัง; และบิดา
ท่านชื่นชมยินดี, เพราะท่านรู้ ว่า นั่ น คือ
เดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๑ และท่านให้ฝูงชนมารวมกันเพื่อจะ
เป็ นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระท�ำ
กับบุตรท่าน, และกับคนทีอ่ ยูก่ บั ท่านด้วย.
๒๒ และท่านให้ ปุ โรหิต มาชุมนุ ม กัน;
และคนเหล่า นี ้ เริ่ม อดอาหาร, และสวด
อ้อนวอนขอพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
พวกเขาเพือ่ พระองค์จะทรงเปิ ดปากของ
แอลมา, เพื่อท่านจะได้พูด, และแขนขา
ของท่านจะได้รบั ก�ำลังของมันด้วย—เพือ่
ดวงตาของผู้คนจะได้ เปิ ดเพื่อ มองเห็น
และรู้ ถึง พระคุณ ความดี และรัศมี ภาพ
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น
หลัง จากพวกเขาได้ อดอาหารและสวด
อ้อนวอนอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลาสองวันกับ
สองคืน, แขนขาของแอลมาจึงมีเรีย่ วแรง,
๒๔ ก ๒ นี . ๒:๖–๗.
คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
๒๕ ก รม. ๖:๓–๑๑;
โมไซยาห์ ๕:๗;

โมไซยาห์ ๒๗:๑๙–๒๘
้ และเริ่มพูดกับคนเหล่า
และท่านยืนขึน
นั ้น, โดยขอให้พวกเขาสบายใจ:
๒๔ เพราะ, ท่านกล่าว, ข้าพเจ้ากลับใจ
จากบาปของข้าพเจ้า, และได้รับ การไถ่ก
แล้วจากพระเจ้า; ดูเถิดข้าพเจ้าเกิดจาก
พระวิญญาณ.
๒๕ และพระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า: อย่า
ประหลาดใจเลยที่มนุ ษย์ทัง้ ปวง, แท้จริง
แล้ว, ชายและหญิง, ประชาชาติ, ตระกูล,
ภาษา และ ผู้คนทัง้ ปวง, ต้อง เกิด ใหม่ก;
แท้ จ ริง แล้ ว , เกิ ด จาก พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ,
เปลี่ยนขจาก สภาพ ทาง เนื ้ อ หนั งคและ
สภาพที่ตกของพวกเขา, มาสู่สภาพแห่ง
ความ ชอบ ธรรม, โดย ได้ รับ การ ไถ่ จาก
พระผู้ เป็ นเจ้า, กลายเป็ นบุตรและธิดา
ของพระองค์;
๒๖ และดังนั ้นพวกเขาจึงกลายเป็ นคน
ใหม่; และหากพวกเขาไม่ทำ� ดังนี ้, พวกเขา
ก็ ไม่มี ทางกสืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็ นเจ้าเป็ นมรดก.
๒๗ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากไม่เป็ น
เช่นนี ้ แล้ว, พวกเขาจะต้องถูก ขับ ออก;
และเรือ่ งนี ้ขา้ พเจ้ารู,้ เพราะข้าพเจ้าเกือบ
ถูกขับออก.
๒๘ กระนั ้นก็ตาม, หลังจากฟันฝ่ าความ
ยากล�ำบากมามาก, โดยกลับ ใจจนแทบ
ถึงแก่ ความตาย, ในพระเมตตาพระเจ้า
ทรงเห็นสมควรที่จะดึงข้าพเจ้าออกจาก
การเผาไหม้อันเป็ นนิ จก, และข้าพเจ้าจึง
เกิดจากพระผู้เป็ นเจ้า.

แอลมา ๕:๑๔;
โมเสส ๖:๕๙.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข โมไซยาห์ ๓:๑๙; ๑๖:๓.

		ค คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.
๒๖ ก ยอห์น ๓:๕.
๒๘ ก ๒ นี . ๙:๑๖.

โมไซยาห์ ๒๗:๒๙–๓๖
๒๙ จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ไถ่
จากดี แห่ง ความขมขื่น และพันธนาการ
แห่งความชั่วช้าสามานย์. ข้าพเจ้าอยู่ ใน
เหวลึกอันมืดที่สุด; แต่บัดนี ้ข้าพเจ้าเห็น
ความสว่างอัศจรรย์ ของพระผู้ เป็ นเจ้า.
จิต วิญญาณข้าพเจ้า ถูก ทรมานกอยู่ ด้วย
ความ ทรมานนิ รัน ดร์; แต่ พระเจ้า ทรง
ดึง ข้าพเจ้า มา, และจิต วิญญาณข้าพเจ้า
ไม่เจ็บปวดอีกต่อไป.
๓๐ ข้ า พเจ้ า ปฏิ เ สธ พระ ผู้ ไถ่ ของ
ข้ า พเจ้ า , และ ปฏิ เ สธ สิ่ ง ที่ บรรพบุ รุษ
เราพูด ไว้; แต่ บัดนี ้ เพื่อ พวกเขาจะเห็น
ล่วงหน้ า ว่า พระองค์ จะเสด็จ มา, และว่า
่ ระองค์
พระองค์ทรงจ�ำสรรพสิ่งมีชีวติ ทีพ
ทรงสร้าง, พระองค์จะทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ แก่คนทัง้ ปวง.
๓๑ แท้จริงแล้ว, ทุกเข่ากจะย่อลง, และ
ทุกลิน้ จะสารภาพต่อพระพักตร์พระองค์.
แท้จริงแล้ว, แม้ ในวันสุดท้าย, เมือ่ คนทัง้
ปวงจะยืนรับการพิพากษาขจากพระองค์,
เมื่อ นั ้นพวกเขาจะสารภาพว่า พระองค์
ทรงเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า; เมื่อนั ้นพวกเขา
ซึ่ง อยู่ ในโลกโดยปราศจากคพระผู้ เป็ น
เจ้า, จะสารภาพ, ว่าการพิพากษาโทษอัน
เป็ นนิ จ เที่ยงธรรมส�ำหรับ พวกเขา; และ
พวกเขาจะครั่นคร้าม, และตัว สั่น, และ
ระย่อต่อพระเนตรอันพินิจพิจารณางของ
พระองค์ที่ทรงช�ำเลืองมอง.
้
๓๒ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ จากเวลานี ้ ไปแอลมาเริ่ม สอนผู้คน,
๒๙ ก โมไซยาห์ ๒:๓๘.
๓๑ ก ฟป. ๒:๙–๑๑;
โมไซยาห์ ๑๖:๑–๒;
คพ. ๘๘:๑๐๔.
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และคนที่อยู่กับแอลมาในเวลาที่เทพมา
ปรากฏต่อพวกเขา, เดินทางไปตลอดทั่ว
แผ่นดิน, โดยประกาศแก่ คนทัง้ ปวงถึง
สิ่งที่พวกเขาฟังและเห็นมา, และสั่งสอน
พระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในความยาก
ล�ำบากเหลือ แสน, ถูก ข่มเหงอย่างหนั ก
จาก ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ, ถูก คน เป็ น อัน มาก ใน
พวกนั ้นทุบตี.
๓๓ แต่แม้ทัง้ หมดนี ้, พวกเขาได้สร้าง
ขวัญ ก�ำลัง ใจแก่ ศาสนจักรมาก, โดยการ
ยืนยันศรัทธาของพวกเขา, และกระตุ้น
คนทัง้ หลายด้วยความอดกลัน
้ และความ
่
เหนื อยยากยิง่ นั กให้รกั ษาพระบัญญัตขิ อง
พระผู้เป็ นเจ้า.
๓๔ และ สี่ คนในพวก ท่าน เป็ นบุตรก
ของโมไซยาห์; และชื่อ ของพวกท่านคือ
แอมัน, และแอรัน, และออมเนอร์, และ
ฮิมไน; เหล่านี ้เป็ นชื่อของบุตรโมไซยาห์.
๓๕ และพวกท่านเดินทางไปตลอดแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, และในบรรดาผู้คน
ทัง้ ปวงซึ่งอยู่ ใต้ปกครองของกษั ตริย์ โมไซ ยาห์, ขวนขวาย อย่าง จริงจัง ที่ จะ แก้
ความเสียหายทัง้ หมดที่พวกท่านได้ท�ำไว้
กับศาสนจักร, สารภาพบาปทัง้ หมดของ
ท่าน, และประกาศเรื่องทัง้ หมดที่ ท่าน
เห็นมา, และอธิบายค�ำพยากรณ์ และพระ
คัมภีร์แก่คนทัง้ หลายที่ปรารถนาจะฟัง.
๓๖ และโดยวิธน
ี ี ้พวกท่านจึงเป็ นเครือ่ ง
มือ ในพระหัตถ์ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ใน
การน� ำ หลาย คน มา สู่ ความ รู้ เรื่อง ความ

		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา.
		ค แอลมา ๔๑:๑๑.
		ง คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,

พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม
พระองค์.
๓๔ ก คมพ. แอมัน, บุตรของ
โมไซยาห์.
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จริง, แท้จริงแล้ว, มาสู่ความรู้เรื่องพระผู้
ไถ่ของพวกเขา.
๓๗ และ พวก ท่ า น เป็ นสุ ข เพี ย ง ใด!
เพราะพวกท่านประกาศกความสงบสุข;
พวก ท่ า น ประกาศ ข่ า ว ประเสริฐ ขแห่ ง
ความดี; และพวกท่านประกาศต่อ ผู้คน
ว่าพระเจ้าทรงปกครองอยู่.
บทที่ ๒๘
พวกบุตรของโมไซยาห์ ไปสั่งสอนชาวเลมัน—โมไซยาห์ แปลแผ่น จารึก ของชาว
เจเร็ด, โดยใช้ ศิลาสองก้อนของผู้ หยั่ง รู้.
ประมาณ ๙๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
พวกบุตร ของโมไซยาห์ ท�ำ สิ่ง ทัง้ หมดนี ้
แล้ว, พวกท่านน� ำคนไปจ�ำนวนหนึ่ งและ
กลับ ไปหากษั ตริย์, บิดาพวกท่าน, และ
ปรารถนาจากท่านที่จะอนุ ญาตพวกท่าน,
พร้อมด้วยคนเหล่านี ้ ซึ่งพวกท่านเลือก
้ ไปยัง แผ่น ดิน แห่ง นี ไฟขเพื่อ
ไว้, ให้ ขึน
จะสั่งสอนเรือ่ งที่พวกท่านได้ยินมา, และ
เพือ่ จะถ่ายทอดพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าแก่ชาวเลมัน, พี่น้องของพวกท่าน—
๒ เพื่อพวกท่านอาจจะน� ำคนเหล่านั ้น
มาสูค่ วามรูเ้ รือ่ งพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พวกเขา, และท�ำให้คนเหล่านั ้นตระหนั ก
ถึง ความ ชั่ว ช้า สามานย์ ของ บรรพบุรุษ
๓๗ ก อสย. ๕๒:๗;
โมไซยาห์ ๑๕:๑๔–๑๗.
คมพ. สั่งสอน.
		ข คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
๒๘ ๑ ก โมไซยาห์ ๒๗:๓๔.
		ข ออมไน ๑:๑๒–๑๓;

โมไซยาห์ ๒๗:๓๗–๒๘:๖
พวกเขา; และเพือ่ พวกเขาอาจท�ำให้ความ
เกลียดชังกของคนเหล่า นั ้นที่ มี ต่อ ชาวนี
ไฟหายไป, เพื่อ จะพาคนเหล่า นั ้น มาให้
ชื่นชมยินดี ในพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของ
พวกเขาด้วย, เพือ่ พวกเขาจะเป็ นมิตรต่อ
กัน, และเพื่อ จะไม่มี การขัด แย้ง อีก ต่อ
ไป ในทั่ว แผ่น ดินซึ่ง พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าของพวกเขาประทานให้.
๓ บัดนี ้พวกท่านปรารถนาจะให้ประกาศ
ความรอดแก่ชาวโลกทัง้ ปวง, เพราะพวก
ท่านทนก ไม่ ได้ที่จิตวิญญาณขมนุ ษย์คน
ใดจะต้องพินาศ; แท้จริง แล้ว, แม้ เพียง
ความ คิด ว่า จิต วิญญาณใด จะ ต้อง ทน
้ สุด ไม่คก็ ท�ำให้
ความทรมานอันหาได้ สิน
พวกท่านครั่นคร้ามและตัวสั่น.
๔ และดังนี ้ พระวิญญาณของพระเจ้า
ทรง ท�ำงาน กับ พวก ท่าน, เพราะ พวก
ท่าน เป็ น คนบาป ที่ ชั่ว ช้า ที่สุดกจริง ๆ.
และ พระเจ้า ทรง เห็น เหมาะ สมในพระ
เมตตาขอัน ไม่มี ขอบเขตของพระองค์ ท่ี
จะละเว้นพวกท่าน; กระนั ้น ก็ตาม พวก
ท่านยัง ต้องทนความปวดร้าวมากในจิต
วิญญาณเพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
พวกท่าน, ต้องทนทุกข์ มากและกลัว ว่า
พวกท่านจะถูกขับออกตลอดกาล.
้ คือพวก
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท่านวิงวอนบิดาพวกท่านหลายวันเพือ่ จะ
้ ไปยังแผ่นดินแห่งนี ไฟ.
ขึน
๖ และ กษั ตริย์ โม ไซ ยาห์ ไป ทูล ถาม

โมไซยาห์ ๙:๑.
๒ ก เจคอบ ๗:๒๔.
๓ ก แอลมา ๑๓:๒๗;
๓ นี . ๑๗:๑๔;
โมเสส ๗:๔๑.
		ข คมพ. จิตวิญญาณ—

ค่าของจิตวิญญาณ.
		ค เจคอบ ๖:๑๐;
คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.
๔ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๐.
		ข คมพ. เมตตา
(ความ, พระ, มี).

โมไซยาห์ ๒๘:๗–๑๘
้ ไป ใน
พระเจ้า ว่า ท่านจะให้ บุตรท่านขึน
บรรดาชาวเลมัน เพื่อ สั่ง สอนพระวจนะ
หรือไม่.
๗ และพระเจ้าตรัสกับโมไซยาห์: จงให้
พวกเขาขึน้ ไปเถิด, เพราะหลายคนจะเชือ่
ในค�ำของพวกเขา, และพวกนั ้นจะมีชีวติ
นิ รัน ดร์; และเราจะปลดปล่อยกบุตรเจ้า
ออกจากเงือ้ มมือชาวเลมัน.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
โมไซยาห์อนุ ญาตเพื่อพวกท่านจะได้ ไป
ท�ำตามค�ำขอของพวกท่าน.
๙ และพวกท่านออกกเดินทางไปในแดน
้ ไปสั่ง สอนพระวจนะ
ทุรกันดารเพื่อ ขึน
ในบรรดาชาวเลมัน; และข้าพเจ้า จะให้
เรื่องราวขถึงการปฏิบัติงานของพวกท่าน
ต่อจากนี ้ ไป.
๑๐ บัดนี ้ กษั ตริย์ โมไซยาห์ ไม่มี ผู้ ใดที่
จะมอบอาณาจักรให้, เพราะไม่มีบุตรคน
ใดของท่านยอมรับอาณาจักร.
๑๑ ฉะนั ้นท่านจึงเอาบันทึกซึ่งจารึกอยู่
บนแผ่นจารึกทองเหลืองก, และแผ่นจารึก
่ า่ นเก็บ
ของนี ไฟด้วย, และของทัง้ หมดทีท
และปกปักรักษาไว้ ตามพระบัญชาของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, หลังจากแปลและให้มกี าร
เขียนบันทึกซึ่งอยู่บนแผ่นจารึกทองค�ำข
ซึ่งผู้คนของลิมไฮพบ, ซึ่งท่านได้รบั มอบ
จากมือของลิมไฮแล้ว;
๑๒ และการนี ้ ท่านท�ำ ไปเพราะความ
กังวล ใหญ่ หลวง ของ ผู้คนท่าน; เพราะ
พวกเขามีความปรารถนาสุดจะประมาณ
๗ ก แอลมา ๑๙:๒๒–๒๓.
๙ ก แอลมา ๑๗:๖–๙.
		ข แอลมา ๑๗–๒๖.
๑๑ ก คมพ. แผ่นจารึกทอง
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เพือ่ จะรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับคนพวกนั ้นทีถ่ กู
ท�ำลายไปแล้ว.
๑๓ และบัดนี ้ท่านแปลแผ่นจารึกเหล่า
นี ้ โดยอาศัยศิลากสองก้อนนั ้นซึ่งผูกติดไว้
กับขอบคันโค้งสองด้าน.
๑๔ บัดนี ้ ของเหล่า นี ้ เตรียมไว้ แล้ว นั บ
จากกาลเริม่ ต้น, และสืบทอดกันมาจากรุน
่
สู่รุ่น, เพื่อจุดประสงค์ ในการแปลภาษา;
๑๕ และของเหล่า นี ้ เก็บ ไว้ และปกปัก
รักษาไว้ โดยพระหัตถ์ ของพระเจ้า, เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง เปิ ด เผย ให้ ชาว โลก ทัง้
ปวงซึ่งครอบครองแผ่นดินรู้ถึงความชั่ว
ช้าสามานย์และความน่ าชิงชังของผู้คน
ของพระองค์;
๑๖ และเรียกผู้ ใดก็ตามที่มีของเหล่านี ้
ว่าผู้หยั่งรูก้ , ตามวิธีของสมัยโบราณ.
๑๗ บัดนี ้หลังจากโมไซยาห์แปลบันทึก
เหล่ า นี ้ เสร็จ แล้ ว , ดู เ ถิ ด , มั น ให้ เรื่อ ง
ราว ของ ผู้คนที่ ถูก ท�ำลายก, จาก เวลา ที่
พวก เขา ถูก ท�ำลาย ย้อนไป ถึง การ สร้าง
หอสูง ใหญ่ข, อัน เป็ นเวลาที่ พระเจ้า ทรง
ท�ำให้ ภาษา ของ ผู้คน สั บสนคและ พวก
เขาจึงกระจัดกระจายออกไปทัว่ พืน้ พิภพ,
แท้จริงแล้ว, และแม้จากเวลานั ้นย้อนไป
ถึงการสร้างอาดัม.
๑๘ บัดนี ้ เรื่องราวนี ้ ได้เป็ นเหตุให้ผู้คน
ของโมไซยาห์ โศกเศร้า ยิ่ง, แท้จริง แล้ว,
พวกเขาเต็มไปด้วยโทมนั ส; กระนั ้นก็ตาม
มันยังให้ความรู้พวกเขามาก, ซึ่งในสิ่งนี ้
พวกเขาชื่นชมยินดี.

เหลือง.
		ข คมพ. แผ่นจารึกทองค�ำ.
๑๓ ก คมพ. อูรมิ และทูมมิม.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๘:๑๓–๑๘.

คมพ. ผูห
้ ยัง่ รู.้
๑๗ ก โมไซยาห์ ๘:๗–๑๒.
		ข อีเธอร์ ๑:๑–๕.
		ค ปฐก. ๑๑:๖–๙.

273
๑๙ และ เรื่อง ราว นี ้ จะ มี เขียนต่อ จาก
นี ้ ไป; เพราะดูเถิด, สมควรแล้ว ที่ ผู้คน
ทัง้ หมดควรรู้ ถึง สิ่ง ที่ มี เขียนไว้ ในเรื่อง
ราวนี ้.
๒๐ และ บัดนี ้, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านแล้ว, คือหลังจากกษั ตริย์ โมไซยาห์
ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้ แล้ว, ท่านก็ น�ำ แผ่น จารึก
ทองเหลืองก, และของทัง้ หมดซึง่ ท่านเก็บ
ไว้, และมอบให้แอลมา, ผูเ้ ป็ นบุตรของแอลมา; แท้จริง แล้ว, บันทึก ทัง้ หมด, และ
เครือ่ งแปลความหมายขด้วย, และมอบให้
ท่าน, และสั่งท่านว่าท่านควรเก็บและปก
ปักรักษาคมันไว้, และท�ำบันทึกของผู้คน
ไว้ ด้วย, โดยสืบทอดจากรุ่น สู่ รุ่น, แม้ ดัง
ที่ ได้รับการสืบทอดมาแล้วนั บแต่เวลาที่
ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม.
บทที่ ๒๙
โม ไซ ยาห์ เสนอ ให้ มี การ เลือก เหล่า ผู้
พิพากษา แทน กษั ตริย์— กษั ตริย์ ที่ ไม่
ชอบ ธรรม น� ำ ผู้คนของ ตนไป สู่ บาป—
แอลมาผู้ บุตรได้ รับ เลือกเป็ นหัวหน้ า ผู้
พิพากษาโดยเสียงของผู้คน—ท่านเป็ น
มหา ปุ โรหิต ปกครอง ศาสนจักร ด้วย—
้ ชีวติ .
แอลมาผู้เป็ นบิดาและโมไซยาห์สิน
ประมาณ ๙๒–๙๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ เมื่อ โม ไซ ยาห์ ท�ำการ นี ้ แล้ว ท่าน
สอบถามไปทั่ว แผ่นดิน, ในบรรดาผู้คน
ทัง้ ปวง, โดย ปรารถนา จะ รู้ เจตนา ของ
พวกเขาว่าผู้ ใดควรเป็ นกษั ตริย์ของตน.
๒๐ ก แอลมา ๓๗:๓–๑๐.
		ข คมพ. อูรมิ และทูมมิม.

โมไซยาห์ ๒๘:๑๙–๒๙:๗
๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีเสียง
ของผู้คน, กล่าวว่า: เราปรารถนาให้แอรัน
บุตรของท่านเป็ นกษั ตริย์ ของเราและผู้
ปกครองของเรา.
้ ไป ยั ง แผ่ น ดิ น
๓ บั ด นี ้ แอ รัน ได้ ขึ น
แห่ง นี ไฟ แล้ว, ฉะนั ้ น กษั ตริย์ จึง มอบ
อาณาจักรให้ ท่านไม่ ได้; ทัง้ แอรัน ก็ ไม่
ยอมรับอาณาจักร; ทัง้ ไม่มบี ตุ รกคนใดของ
โมไซยาห์ยอมรับอาณาจักรเลย.
๔ ฉะนั ้นกษั ตริย์ โมไซยาห์จึงสอบถาม
ไปในบรรดาผู้คนอีก; แท้จริงแล้ว, แม้ส่ง
ถ้อยค�ำที่เขียนไว้ ไปถึงบรรดาผู้คน. และ
นี่ คือถ้อยค�ำที่เขียนไว้, มีความว่า:
๕ ดูเถิด, โอ้ทา่ นผูค้ นของข้าพเจ้า, หรือ
พี่น้องข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้าถือว่าท่าน
เป็ นเช่น นั ้น, ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ ท่าน
พิจารณา เรื่อง ที่ ขอ ให้ ท่านพิจารณา—
เพราะท่านปรารถนาจะมีกษั ตริย์ก.
๖ บัดนี ้ ข้าพเจ้า ประกาศแก่ ท่านว่า เขา
ผู้ ซึ่ง เป็ น เจ้าของ อาณาจักร นี ้ โดย สิทธิ์
ได้ปฏิเสธ, และจะไม่ยอมรับอาณาจักร.
๗ และบัดนี ้ หากจะก�ำหนดผู้อื่นแทน,
ดูเถิด ข้าพเจ้า เกรง จะ เกิด การ ขัด แย้ง
กัน ในบรรดาพวกท่าน. และใครจะรู้ ว่า
บุตรข้าพเจ้า, ซึ่งเป็ นเจ้าของอาณาจักร,
จะเกิดความขุ่นเคืองและชักจูงคนพวก
นี ้ ส่วนหนึ่ ง ตามเขาไป, ซึ่ง จะท�ำให้ เกิด
สงครามและความขัดแย้งในบรรดาพวก
ท่าน, ซึ่ง จะเป็ นเหตุ แห่ง การนองเลือด
มากและบิดเบือนทางของพระเจ้า, แท้จริง
แล้ว, และท�ำลายจิต วิญญาณผู้คนเป็ น
อันมาก.

		ค คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
คัมภีรท์ พ
ี่ งึ ปกปักรักษา.

๒๙ ๓ ก โมไซยาห์ ๒๗:๓๔.

๕ ก ๑ ซมอ. ๘:๙–๑๙.

โมไซยาห์ ๒๙:๘–๑๘
๘ บัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ นให้เราฉลาด
และพิจารณาเรือ่ งเหล่านี ้, เพราะเราไม่มี
สิทธิ์จะท�ำลายบุตรข้าพเจ้า, ทัง้ เราไม่ควร
มี สิทธิ์ ใด ๆ ที่ จะท�ำลายคนอื่น หากจะ
ก�ำหนดผู้นั้นให้แทนเขา.
๙ และหากบุตรข้าพเจ้าจะหันกลับไปสู่
ความจองหองและเรื่องไร้ประโยชน์ ของ
เขาอีก เขาก็จะกลับค�ำซึ่งเขาพูดไว้, และ
เรียกร้องเอาสิทธิ์ของเขาในอาณาจักรนี ้,
ซึ่งจะเป็ นเหตุให้เขาและคนเหล่านี ้ ด้วย
ให้กระท�ำบาปมาก.
๑๐ และบัดนี ้ ให้ เราใช้ ปัญญาและคาด
การณ์ ถงึ สิ่งเหล่านี ้, และท�ำสิ่งซึง่ จะท�ำให้
เกิดความสงบสุขแก่คนพวกนี ้.
๑๑ ฉะนั ้นข้าพเจ้า จะเป็ นกษั ตริย์ ของ
ท่านในวัน เวลาที่ เหลือ อยู่ ของข้าพเจ้า;
กระนั ้ น ก็ ต าม, ให้ เรา ก�ำ หนด กเหล่ า ผู้
พิพากษาข, เพื่อ พิพากษาคนพวกนี ้ ตาม
กฎของเรา; และเราจะจัดกิจจานุ กิจของ
คนพวกนี ้ ใหม่, เพราะเราจะก�ำหนดคนที่
มีปัญญาเป็ นผู้พิพากษา, ซึ่งจะพิพากษา
คนพวก นี ้ ตามพ ระ บัญญัติ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า.
๑๒ บัดนี ้ หากมนุ ษย์ ถูก พระผู้ เป็ นเจ้า
พิพากษาย่อมดี กว่า ถูก มนุ ษย์ พิพากษา,
เพราะการพิพากษาของพระผู้ เป็ นเจ้า
เที่ยงธรรมเสมอไป, แต่การพิพากษาของ
มนุ ษย์ ไม่เที่ยงธรรมเสมอไป.
๑๓ ฉะนั ้น, หากเป็ นไป ได้ ว่า ท่านจะมี
คนเที่ยงธรรมกเป็ นกษั ตริย์ของท่าน, ซึ่ง
จะสถาปนากฎของพระผู้ เป็ นเจ้า, และ
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พิพากษาคนพวกนี ้ตามพระบัญญัติของ
พระองค์, แท้จริงแล้ว, หากท่านจะมีคน
เป็ น กษั ตริย์ ของ ท่านซึ่ง จะ ท�ำ เพื่อ คน
พวกนี ้แม้ดงั ทีเ่ บ็นจามินขบิดาข้าพเจ้าท�ำ
มา—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่า, หากเรือ่ งจะ
เป็ นได้เช่นนี ้เสมอไปแล้ว ก็สมควรทีจ่ ะมี
กษั ตริย์ปกครองท่านอยู่เสมอไป.
๑๔ และแม้ตวั ข้าพเจ้าเองก็ท�ำงานด้วย
สุด พลัง และความสามารถซึ่ง ข้าพเจ้า มี
อยู่, เพื่อสอนพระบัญญัติของพระผู้เป็ น
เจ้า แก่ ท่าน, และเพื่อ สถาปนาสันติ ทั่ว
แผ่นดิน, เพือ่ จะไม่มสี งครามหรือการขัด
แย้ง, ไม่มีการขโมย, หรือการปล้นสะดม,
หรือการกระท�ำฆาตกรรม, หรือความชั่ว
ช้าสามานย์ประการใด;
๑๕ และผู้ ใดก็ตามที่ กระท�ำ ความชั่ว
ช้า สามานย์, ข้าพเจ้า ก็ ลงโทษกเขา ตาม
โทษานุโทษทีเ่ ขาท�ำ, ตามกฎทีบ่ รรพบุรษ
ุ
ของเราให้เราไว้.
๑๖ บัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ว่าเพราะ
มนุ ษย์ทัง้ ปวงไม่เที่ยงธรรมจึงไม่สมควร
ที่ท่านจะมีกษั ตริย์คนหนึ่ งหรือหลายคน
ปกครองท่าน.
๑๗ เพราะดูเถิด, กษั ตริย์ ชั่วกคนหนึ่ ง
ท�ำให้ ความ ชั่ว ช้า สามานย์ขเกิด ได้ มาก
เพียงใด, แท้จริงแล้ว, จะเป็ นความพินาศ
ใหญ่หลวงเพียงใด!
๑๘ แท้จริง แล้ว, จงนึ กถึง กษั ตริย์ โนอาห์, ความ ชั่ว ร้ายกของ เขา และ ความ
น่ า ชิงชัง ของเขา, และความชั่ว ร้ายและ
ความ น่ า ชิงชัง ของ ผู้คนของ เขา ด้วย.

๑๑ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๕–๒๗.
		ข คม. ๑:๑๗–๑๘.
		ข อพย. ๑๘:๑๓–๒๔.
๑๕ ก แอลมา ๑:๓๒–๓๓.
๑๓ ก โมไซยาห์ ๒๓:๘, ๑๓–๑๔.
๑๗ ก โมไซยาห์ ๒๓:๗–๙.

		ข แอลมา ๔๖:๙–๑๐.
๑๘ ก โมไซยาห์ ๑๑:๑–๑๕.

275
ดูเถิด ความพินาศใหญ่ หลวงเพียงใดได้
เกิด แก่ พวกเขา; และเพราะความชั่ว ช้า
สามานย์ ของพวกเขาด้วยจึง ถูก พาไปสู่
ความเป็ นทาสข.
๑๙ และหากมิใช่ เพราะการแทรกแซง
ของพระผู้สร้างผู้ทรงภูมิปัญญารอบด้าน
ของพวกเขาแล้ว, และนี่ เพราะการกลับ
ใจอย่างจริงใจของพวกเขา, พวกเขาจะ
ต้องคงอยู่ กับ ความเป็ นทาสจนถึง บัดนี ้
อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง.
๒๐ แต่ดูเถิด, พระองค์ทรงปลดปล่อย
พวก เขา เพราะ พวก เขา นอบน้ อม ถ่อม
ตนกต่อ พระพักตร์ พระองค์; และเพราะ
พวกเขาร้องทูลอย่างสุดก�ำลังขต่อพระองค์
พระองค์ จึง ทรงปลดปล่อยพวกเขาออก
จากความเป็ นทาส; และดังนั ้นพระเจ้าจึง
ทรงท�ำงานด้วยเดชานุ ภาพของพระองค์
ในทุกเรือ่ งในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์, โดย
ทรงยื่นพระพาหุแห่งความเมตตาคมาให้
คนที่ มอบความไว้วางใจงของพวกเขาใน
พระองค์.
๒๑ และดูเถิด, บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่ า น, ท่ า น จะ ถอดถอน กษั ต ริย์ ชั่ ว ช้ า
สามานย์ คนหนึ่ ง ออกจากบัลลังก์ ไม่ ได้
นอกจาก จะ เป็ นโดย การ ขัด แย้ง อย่าง
รุนแรง, และนองเลือดอย่างมาก.
๒๒ เพราะดูเถิด, ในความชัว่ ช้าสามานย์
กษั ตริย์ ย่อม มี มิตร สหายก, และ เขา จัด
องครักษ์ ของเขาไว้ รอบตัว เขา; และเขา
ท�ำลายกฎของคนเหล่า นั ้น ผู้ ที่ ปกครอง
๑๘ข๑ ซมอ. ๘:๑๐–๑๘;
โมไซยาห์ ๑๒:๑–๘;
อีเธอร์ ๖:๒๒–๒๓.
๒๐ ก โมไซยาห์ ๒๑:๑๓–๑๕.

โมไซยาห์ ๒๙:๑๙–๒๗
มาด้วยความชอบธรรมก่อนหน้ าเขา; และ
เขาเหยียบย�่ำพระบัญญัติของพระผู้เป็ น
เจ้าไว้ ใต้เท้าตน;
๒๓ และเขาออกกฎ, และส่ง มัน ออก
ไป ในบรรดาผู้คนของเขา, แท้จริง แล้ว,
กฎตามแบบแผนแห่ง ความชั่วกของเขา
เอง; และผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ท�ำตามกฎของ
เขา เขาก็ ให้ ท�ำลายเสีย; และผู้ ใดก็ตาม
ที่กบฏต่อเขา เขาจะส่งกองทัพไปรบกับ
คนเหล่า นั ้น, และหากเขาท�ำได้ เขาจะ
ท�ำลายคนเหล่า นั ้น; และดัง นั ้น กษั ตริย์
ที่ ไม่ชอบธรรมจึงบิดเบือนทางแห่งความ
้ .
ชอบธรรมทัง้ สิน
๒๔ และ บัดนี ้ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ไม่ สมควรที่ ความน่ า ชิงชัง เช่น นี ้
จะเกิดแก่พวกท่าน.
๒๕ ฉะนั ้ น , ท่ า น จง เลื อ ก เหล่ า ผู้
พิพากษา, โดยเสียงของคนเหล่านี ้, เพื่อ
ท่าน จะ ได้ รับ การ พิพากษา ตาม กฎ ซึ่ง
บรรพบุรษ
ุ ของเราได้ ให้ ไว้แก่ทา่ น, ซึง่ ถูก
ต้อง, และซึ่ง ให้ ไว้แก่ ท่านโดยพระหัตถ์
ของพระเจ้า.
๒๖ บัดนี ้ ไม่ ใช่เรือ่ งธรรมดาที่เสียงของ
ผู้คนปรารถนาสิ่ง ที่ ตรงกัน ข้ามกับ สิ่ง ที่
ถูกต้อง; แต่เป็ นเรื่องธรรมดาส�ำหรับคน
ส่วนน้ อยที่ จะปรารถนาสิ่ง ที่ ไม่ ถูก ต้อง;
ฉะนั ้นเรือ่ งนี ้ทา่ นจงยึดถือและท�ำให้เป็ น
กฎของท่าน—ทีจ่ ะท�ำกิจธุระของท่านโดย
เสียงของผู้คน.
๒๗ และหากถึง เวลากที่ เสียงของผู้คน

		ข อพย. ๒:๒๓–๒๕;
แอลมา ๔๓:๔๙–๕๐.
		ค อสค. ๓๓:๑๑, ๑๕–๑๖;
โมไซยาห์ ๒๖:๓๐.

		ง คมพ. วางใจ (ความ).
๒๒ ก ๑ พกษ. ๑๒:๘–๑๔.
๒๓ ก คมพ. ชัว่ , ชัว่ ร้าย (ความ).
๒๗ ก แอลมา ๑๐:๑๙.

โมไซยาห์ ๒๙:๒๘–๓๖
จะเลือกความชั่วช้าสามานย์, ก็ถึงเวลาที่
การพิพากษาของพระผู้ เป็ นเจ้า จะเกิด
แก่ ท่าน; แท้จริง แล้ว, เวลานั ้น เป็ นเวลา
ที่ พระองค์ จะเสด็จ เยือนท่านด้วยความ
พินาศอย่างใหญ่ หลวงแม้ ดัง ที่ พระองค์
เสด็จเยือนแผ่นดินนี ้มาแล้ว.
๒๘ และบัดนี ้ หากท่านมี ผู้ พิพากษา,
และพวกเขาไม่ พิพากษาตามกฎที่ มี ให้
ไว้, ท่านก็ ให้พวกเขาได้รับการพิพากษา
จากผู้พิพากษาที่สูงกว่าได้.
๒๙ หากผูพ
้ พ
ิ ากษาของท่านทีส่ ูงกว่าไม่
ให้การพิพากษาอันชอบธรรมแล้ว, ท่าน
ย่อม จะ ให้ ผู้ พิพากษา ชัน
้ ต้น ของ ท่าน
จ�ำนวนไม่มากนั กมารวมกัน, และคนเหล่า
นั ้นจะพิพากษาผู้พิพากษาที่สูงกว่าของ
ท่าน, ตามเสียงของผู้คน.
๓๐ และข้าพเจ้าสั่งท่านให้ท�ำสิ่งเหล่านี ้
ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า; และข้าพเจ้า
สั่ง ท่านให้ ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้, และไม่ ให้ ท่าน
มี กษั ตริย์; คือ หากคนพวกนี ้ กระท�ำ บาป
และความชั่ว ช้า สามานย์ พวกเขาจะได้
รับตอบบนศีรษะของตนเอง.
๓๑ เพราะดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
บาปของคนเป็ นอันมากเกิดเพราะความ
ชั่ว ช้า สามานย์ ของกษั ตริย์ ของพวกเขา;
ฉะนั ้นความชั่วช้าสามานย์ของคนเหล่า
นั ้นย่อมได้รับบาปบนศีรษะของกษั ตริย์
ของพวกเขา.
๓๒ และบัดนี ้ขา้ พเจ้าปรารถนาว่าความ
ไม่เสมอภาคกนี ้จะไม่มอี กี ต่อไปในแผ่นดิน
นี ้, โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบรรดาคนพวกนี ้
ของข้าพเจ้า; แต่ขา้ พเจ้าปรารถนาให้แผ่น
๓๒ ก แอลมา ๓๐:๑๑.
		ข ๒ นี . ๑:๗; ๑๐:๑๑.
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ดินนี ้เป็ นแผ่นดินแห่งเสรีภาพข, และทุก
คนคจะยินดี ในสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของเขา
่ ระเจ้าทรงเห็น
เท่าเทียมกัน, ตราบเท่าทีพ
่
สมควรทีเราจะมีชีวติ อยู่และรับแผ่นดิน
มรดก, แท้จริงแล้ว, แม้ตราบเท่าที่ผู้ ใดที่
เป็ นอนุ ชนของเรายังอยูบ่ นผืนแผ่นดินนี ้.
๓๓ และกษั ตริย์ โมไซยาห์ ได้เขียนอีก
หลายเรือ่ งถึงพวกเขา, โดยเผยให้พวกเขา
รูถ้ ึงความเดือดร้อนและความยุ่งยากของ
กษั ตริย์ ท่ี ชอบธรรม, แท้จริง แล้ว, ความ
้ ของจิตวิญญาณเพื่อผู้คน
ปวดร้าวทัง้ สิน
ของเขาเหล่านั ้น, และการพร�ำ่ บ่นทัง้ ปวง
ของผูค้ นทีม่ ตี อ่ กษั ตริยข์ องพวกเขาด้วย;
และท่านอธิบายเรือ่ งทัง้ หมดแก่พวกเขา.
๓๔ และท่านบอกพวกเขาว่าเรือ่ งเหล่า
นี ้ ไม่ ควรเป็ นไป; ทว่า ภาระควรจะเกิด
กับ ผู้คนทัง้ ปวง, เพื่อ ทุก คนจะได้ แบก
ส่วนของตน.
๓๕ และท่านเผยให้ พวกเขารู้ ถึง การ
เสีย เปรียบ ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ที่ พวก เขา
ทนรับ, โดยการมีกษั ตริย์ท่ี ไม่ชอบธรรม
ปกครองพวกเขา;
๓๖ แท้จริง แล้ว, ความชั่ว ช้า สามานย์
และความน่ าชิงชังทัง้ ปวงของเขา, และ
สงคราม, และการขัดแย้ง, และการนอง
เลือด, และการลัก ขโมย, และการปล้น
สะดม, และการผิด ประเวณี ทัง้ หลายทัง้
ปวง, และความชั่วช้าสามานย์นานั ปการ
ซึง่ ไม่อาจยกมากล่าวได้ทงั ้ หมด—โดยบอก
พวกเขาว่าสิ่งเหล่านี ้ ไม่ควรเป็ นไป, ว่ามัน
ขัดกันอย่างเห็นได้ชดั กับพระบัญญัตขิ อง
พระผู้เป็ นเจ้า.

คมพ. เสรีภาพ.
		ค แอลมา ๒๗:๙.
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้ ,
๓๗ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หลังจากกษั ตริย์ โมไซยาห์ส่งเรือ่ งเหล่านี ้
ออกไปในบรรดาผู้คนแล้วคนทัง้ หลายจึง
ตระหนั กถึงความจริงของถ้อยค�ำท่าน.
๓๘ ฉะนั ้ น พวก เขา จึง เลิก ล้ม ความ
ปรารถนา ของ ตนที่ จะ มี กษั ตริย์, และ
กลับ กระตือรือร้น อย่างยิ่ง ที่ จะให้ ทุก คน
มีโอกาสเท่าเทียมกันตลอดทั่วแผ่นดิน;
แท้จริงแล้ว, และทุกคนแสดงความเต็มใจ
ที่จะรับผิดชอบต่อบาปของตน.
้ คือ
๓๙ ฉะนั ้น, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คนเหล่า นั ้น มาชุมนุ ม กัน เป็ นหมู่ เหล่า
ทั่วแผ่นดิน, เพื่อออกเสียงของตนว่าใคร
จะเป็ นผู้ พิพากษาของพวกเขา, เพื่อ จะ
พิพากษาตามกฎกซึ่งมี ให้ ไว้แก่พวกเขา;
และ เขา ชื่นชม ยินดี อย่าง ยิ่ง เนื่ อง ด้วย
เสรีภาพขซึ่งได้รับมา.
๔๐ และพวกเขาได้ มน
่ั คงขึน้ ในความ
รัก ที่ มี ต่อ โม ไซ ยาห์; แท้จริง แล้ว, พวก
่ ใด; เพราะ
เขานั บถือ ท่านมากกว่า คนอืน
พวก เขา มิ ได้ เห็น ว่า ท่าน เป็ น ผู้ กดขี่ ซึง่
แสวงหาผลประโยชน์ , แท้จริงแล้ว, แสวงหา
ทรัพย์ซง่ึ บัน
่ ทอนจิตวิญญาณ; เพราะท่าน
มิ ได้เรียกเอาของมีคา่ จากพวกเขา, ทัง้ มิ ได้
เบิกบานในการนองเลือด; แต่ทา่ นสถาปนา
ความสงบสุขก ในแผ่นดิน, และท่านให้ผคู้ น
ของท่านได้รบั การปลดปล่อยจากความเป็ น
ทาสทุก อย่าง; ฉะนั ้นพวกเขานั บถือ ท่าน
อย่างยิง่ , แท้จริงแล้ว, สุดทีจ่ ะประมาณได้.
๔๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาก�ำหนดเหล่าผูพ
้ พ
ิ ากษากเพือ่ ปกครอง
๓๙ ก แอลมา ๑:๑๔.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
๔๐ ก คมพ. ผูส้ ร้างสันติ.

โมไซยาห์ ๒๙:๓๗–๔๗
พวกเขา, หรือเพือ่ พิพากษาพวกเขาตามกฎ;
และการนี ้พวกเขาท�ำไปตลอดทัว่ แผ่นดิน.
๔๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมาได้ รับ แต่ง ตัง้ เป็ นหัวหน้ า ผู้ พิพากษา
คนแรก, โดยที่ท่านเป็ นมหาปุ โรหิตด้วย,
บิดาท่านจึง มอบต�ำแหน่ ง ให้ ท่าน, และ
มอบ ความ รับ ผิด ชอบ แก่ ท่าน เกี่ยว กับ
กิจจานุ กิจทัง้ หมดของศาสนจักร.
๔๓ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
แอลมาเดินก ในทางของพระเจ้า, และท่าน
รักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์, และท่าน
พิพากษาด้วยการพิพากษาอันชอบธรรม;
และมีความสงบสุขยืนนานทั่วแผ่นดิน.
๔๔ และ ดั ง นั ้ น การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษาตลอดทัว่ แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา
้ , ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดที่เรียก
จึงเริม่ ขึน
ว่าชาวนี ไฟ; และแอลมาเป็ นผู้พิพากษา
คนแรกและหัวหน้ าผู้พิพากษา.
้
๔๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ชีวิต, เมื่อ มีอายุ แปดสิบ
คือ บิดาท่านสิน
สอง ปี , ด�ำเนิ น ชีวิต ตลอด มา เพื่อ ท�ำให้
พระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้าสมบูรณ์ .
้ คือ โม
๔๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ชีวติ เช่นกัน, ในปี ทีส่ ามสิบสาม
ไซยาห์สิน
แห่ง การปกครองของท่าน, มีอายุ หกสิบ
้ , ห้า ร้อยเก้า ปี นั บ แต่
สามกปี ; รวมทัง้ สิน
เวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็มมา.
๔๗ และดังนั ้นการปกครองของกษั ตริย์
้ สุด; และดังนั ้น
ดูแลผู้คนของนี ไฟจึงสิน
วันเวลาของแอลมา, ผูก้ อ่ ตัง้ ศาสนจักรของ
้ สุด.
พวกเขาจึงสิน

๔๑ ก โมไซยาห์ ๒๙:๑๑.
๔๓ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.

๔๖ ก โมไซยาห์ ๖:๔.

หนั งสือของแอลมา
บุตรของแอลมา

เรือ่ งราวของแอลมา, ซึ่งเป็ นบุตรของแอลมา, หัวหน้ าผู้พิพากษาคนแรกเหนื อผู้คน
ของนี ไฟ, และมหาปุ โรหิตดูแลศาสนจักรด้วย. เรือ่ งราวเกีย่ วกับการปกครองของเหล่า
ผูพ
้ พ
ิ ากษา, และสงครามและการขัดแย้งในบรรดาผูค้ น. และเรือ่ งราวของการสงคราม
ระหว่างชาวนี ไฟกับชาวเลมันด้วย, ตามบันทึกของแอลมา, หัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาคนแรก.
บทที่ ๑
นี ฮ อร์ สอนหลัก ค�ำ สอน เท็จ, สถาปนา
ศาสนจักรแห่งหนึ่ ง, แนะน� ำการฉ้ อฉลใน
อ�ำนาจปุ โรหิต, และสังหารกิเดียน—นี ฮอร์
ถูกประหารเพราะความผิดของตน—การ
ฉ้ อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิตและการข่มเหงแพร่
ไปในบรรดาผูค้ น—ปุ โรหิตค�ำ้ จุนตนเอง,
ผู้คนใส่ ใจคนจน, และศาสนจักรรุง่ เรือง.
ประมาณ ๙๑–๘๘ ปี ก่อนคริสตกาล.

บั

้ คือ ใน
ดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี แรกแห่ง การปกครองของเหล่า ผู้
พิพากษาเหนื อผูค้ นของนี ไฟ, นั บจากเวลา
นี ้ ไป, กษั ตริย์ โมไซยาห์ จากไปกแล้ว ตาม
วิถี แห่ง มวลแผ่นดินโลก, ด้วยเคยรบพุ่ง
ในมหาสงคราม, ด�ำเนิ นชีวติ อย่างซื่อตรง
ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า, โดยหาได้
มอบหมายผู้ ใดให้ ปกครองแทนท่านไม่;
กระนั ้นก็ตามท่านยังสถาปนากฎข ไว้, และ
คนทัง้ หลายยอมรับ กฎเหล่า นั ้น; ฉะนั ้น
พวกเขาจึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎซึง่ ท่านตัง้ ไว้.
้ คือ ใน
๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
[แอลมา]
๑ ๑ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๖.
		ข เจรอม ๑:๕;
แอลมา ๔:๑๖;

ปี แรก แห่ง การ ปกครอง ของ แอ ลมา ใน
บัลลังก์พิพากษานั ้น, มีชายกผู้หนึ่ งถูกน� ำ
มาอยู่ ต่อ หน้ า ท่านเพื่อ รับ การพิพากษา,
เขาเป็ นชายร่างใหญ่, และเป็ นที่เลื่องลือ
เพราะพละก�ำลังอันมากของเขา.
๓ และเขาเที่ยวไป ในบรรดาผู้คน, สั่ง
สอนคนทัง้ หลายถึงเรือ่ งทีเ่ ขากล่าวกว่าเป็ น
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า, ต่อ ต้านข
ศาสนจักร; ประกาศ กับ ผู้คนว่า ปุ โรหิต
และผู้ สอนทุก คนควรเป็ นที่ นับ หน้ า ถือ
ตาค; และคนเหล่า นี ้ ไม่ ควรต้องท�ำงานง
ด้วยมือ ตน, ทว่า พวกเขาควรได้ รับ การ
ค�ำ้ จุนจากผู้คน.
๔ และ เขา เป็ นพยานต่อ ผู้คนด้วย ว่า
มนุ ษยชาติทงั ้ ปวงจะได้รบั การช่วยให้รอด
ในวันสุดท้าย, และว่าคนทัง้ หลายไม่ต้อง
เกรงกลัว หรือ ตัว สั่น, แต่ ว่า พวกเขาเงย
หน้ า และชื่นชมยินดี ได้; เพราะพระเจ้า
ทรงสร้างมนุ ษย์ ทัง้ ปวง, และทรงไถ่ คน
ทัง้ ปวงด้วย; และในที่สุด มนุ ษย์ ทัง้ ปวง
จะมีชีวิตนิ รันดร์.
้ คือ เขา
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พร�่ำสอนเรื่องเหล่านี ้ จนหลายคนเชื่อใน

ฮีล. ๔:๒๒.
		ค ลูกา ๖:๒๖;
๒ ก แอลมา ๑:๑๕.
๑ นี . ๒๒:๒๓.
๓ ก อสค. ๑๓:๓.
		ง โมไซยาห์ ๑๘:๒๔, ๒๖;
		ข คมพ. ผูต้ อ่ ต้านพระคริสต์.
๒๗:๕.
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ถ้อยค�ำ ของเขา, กระทั่ง คนเป็ นอัน มาก
เริ่มค�ำ้ จุนและให้เงินตราเขา.
๖ และเขาเริม่ ทะนงตนด้วยความถือดี ใน
ใจตน, และสวมเสือ้ ผ้าราคาแพง, แท้จริง
แล้ว, และแม้เริม่ สถาปนาศาสนจักรกแห่ง
้ ตามวิธีการสั่งสอนของเขา.
หนึ่ งขึน
้ ขณะ
๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที่ เขาก�ำลัง จะไป, สั่ง สอนคนเหล่า นั ้นที่
เชื่อในถ้อยค�ำของเขา, เขาพบชายผู้หนึ่ ง
ซึ่งเป็ นของศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้า,
แท้จริง แล้ว, แม้ เป็ นคนหนึ่ ง ในพวก ผู้
สอนของ คน เหล่า นั ้ น; และ เขา เริ่ม โต้
แย้งอย่างรุนแรงกับคนผู้นั้น, เพื่อเขาจะ
ได้ ชักน� ำ ผู้คนของศาสนจักรไป; แต่ ชาย
ผู้ นั้นทัดทานเขา, โดยตัก เตือนเขาด้วย
พระวจนะกของพระผู้เป็ นเจ้า.
๘ บัดนี ้ ชื่อ ของชายผู้ นั้น คือ กิ เดีย นก;
และเขานั่ นเองทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็ นเจ้าในการปลดปล่อยผู้คน
ของลิมไฮจากความเป็ นทาส.
๙ บัดนี ้, เพราะกิเดียนทัดทานเขาไว้ดว้ ย
พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้าเขาจึงโมโห
กิเดียน, และชักดาบของเขาและเริม่ ฟัน
เขา. บัดนี ้กิเดียนโดยที่มีอายุมาก, ฉะนั ้น
จึงไม่สามารถต้านทานแรงฟันของเขาได้,
ฉะนั ้นเขาจึงถูกสังหารกด้วยดาบ.
๑๐ และ คนที่ สังหาร เขา ถูก ผู้คนของ
ศาสนจักรจับ ไป, และน� ำ มาอยู่ ต่อ หน้ า
แอ ลมา, เพื่ อ รั บ การ พิ พ ากษา ก ตาม
โทษานุ โทษที่เขากระท�ำลงไป.
๖ ก ๑ นี . ๑๔:๑๐.
๗ ก คมพ. พระค�ำของพระผู้
เป็ นเจ้า.
๘ ก โมไซยาห์ ๒๐:๑๗; ๒๒:๓.
๙ ก แอลมา ๖:๗.

แอลมา ๑:๖–๑๕
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขายืน อยู่ ต่อ หน้ า แอลมาและแก้ ต่างให้
ตนเองอย่างองอาจกล้าหาญ.
๑๒ แต่ แอลมากล่าวแก่ เขา: ดูเถิด, นี่
เป็ นครัง้ แรกทีก่ ารฉ้ อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิตก
ถูก เสนอแนะในบรรดาคนเหล่า นี ้. และ
ดูเถิด, ท่านไม่ เพียงแต่ ผิด เพราะฉ้ อฉล
ในอ�ำนาจปุ โรหิต, แต่ยงั พยายามจะบังคับ
ใช้ มัน ด้วยดาบ; และหากบีบ บังคับ ให้ มี
การฉ้ อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิตในบรรดาคน
้
พวกนี ้ แล้ว ก็ จะหมายถึง ความพินาศสิน
ของพวกเขา.
๑๓ และ ท่านท�ำให้ คนชอบ ธรรม คน
หนึ่ ง ต้อง หลั่ง เลือด, แท้จริง แล้ว, เป็ น
คนที่ท�ำความดี ไว้มากในบรรดาคนเหล่า
นี ้; และหากเราละเว้นท่าน เลือดของเขา
ก็จะมาฟ้ องเราเพื่อการแก้แค้นก.
๑๔ ฉะนั ้นท่านจึง ต้องรับ โทษประหาร,
ตามกฎซึง่ โมไซยาห์, กษั ตริย์ คนสุดท้าย
ของเราให้ ไว้; และเป็ นทีย่ อมรับโดยคนเหล่า
นี ้; ฉะนั ้นคนเหล่านี ้ตอ้ งปฏิบตั กิ ตามกฎ.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาพาชายผู้ นั้น ไป; และชื่อ ของเขาคือ
้ ไปบน
นี ฮอร์ก; และพวกเขาพาชายผู้นี้ขึน
ยอดเขาแมนไท, และที่ นั่น เขาถูก ท�ำให้
ยอมรับ, หรือ ที่ จริง เขา ได้ ยอมรับ เอง,
ระหว่างฟ้ าสวรรค์กับแผ่นดินโลก, ว่าสิ่ง
ที่ เขาได้ สอนผู้คนไปนั ้น ตรงกันข้ามกับ
พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า; และที่นั่น
เขาต้องรับความตายขอันน่ าอับอาย.

๑๐ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๒.
๑๒ ก ๒ นี . ๒๖:๒๙.
คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
๑๓ ก คมพ. แก้แค้น (การ).

๑๔ ก คมพ. โทษประหารชีวติ .
๑๕ ก แอลมา ๑:๒.
		ข ฉธบ. ๑๓:๑–๙.

แอลมา ๑:๑๖–๒๕
๑๖ กระนั ้น ก็ตาม, เรื่องนี ้ ก็ ยัง ไม่ ท�ำให้
การฉ้ อฉลในอ�ำนาจปุ โรหิตหยุดแผ่ขยาย
ไปทั่ว แผ่นดิน; เพราะมี คนเป็ นอัน มาก
ที่รกั ในสิ่งไร้ประโยชน์ ของโลก, และพวก
เขาออกไปสั่งสอนหลักค�ำสอนเท็จ; และ
การ นี ้ พวก เขา ท�ำ ไป เพื่อ เห็น แก่ ความ
มั่งคั่งกและเกียรติยศ.
๑๗ กระนั ้นก็ตาม, พวกเขาไม่กล้ากล่าว
เท็จก, ให้ เป็ นที่ รู้, เนื่ องจากเกรงกลัว กฎ,
เพราะ คน กล่าว เท็จ ถูก ลงโทษ; ฉะนั ้ น
พวกเขาจึง แสร้ง สั่ง สอนตามความเชื่อ
ของตน; และบัดนี ้ กฎไม่มี อ�ำนาจเหนื อ
มนุ ษย์คนใดเกี่ยวกับความเชื่อของเขาข.
๑๘ และ พวก เขา ไม่ กล้ า ลั ก ขโมย ก,
เนื่ อ งจาก เกรง กลั ว กฎ, เพราะ การ ท�ำ
เช่น นั ้น ย่อมถูก ลงโทษ; ทัง้ พวกเขาไม่
ปล้น จี,้ หรือ กระท�ำ ฆาตกรรม, เพราะผู้
กระท�ำฆาตกรรมขย่อมถูกลงโทษถึงตายค.
้ คือผู้ ใด
๑๙ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก็ตามที่ ไม่เป็ นของศาสนจักรของพระผู้
เป็ นเจ้าเริม่ ข่มเหงคนทีเ่ ป็ นของศาสนจักร
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, และได้ รับ พระนาม
ของพระคริสต์ ไว้กับตน.
๒๐ แท้จริง แล้ว, พวก เขา ข่มเหง คน
เหล่านั ้น, และท�ำให้คนเหล่านั ้นเป็ นทุกข์
ด้วยค�ำพูดนานั ปการ, และนี่ เพราะความ
นอบน้ อมของคนเหล่านั ้น; เพราะพวกเขา
ไม่จองหองในสายตาตนเอง, และเพราะ
๑๖ ก คมพ. มัง่ คัง่ (ความ);
ถือดี (ความ), ถือตัว
(ความ), เปล่าประโยชน์ ,
อย่างไม่สมควร.
๑๗ ก คมพ. ซือ่ สัตย์ (ความ);
กล่าวค�ำเท็จ (การ).
		ข แอลมา ๓๐:๗–๑๒;
ลช. ๑:๑๑.
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พวกเขาให้พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า,
แก่กัน, โดยไม่คิดเงินกและไม่คิดราคา.
๒๑ บัดนี ้มกี ฎเคร่งครัดข้อหนึ่ งในบรรดา
ผู้คนของศาสนจักร, คือจะไม่มีคนใด, ที่
เป็ นของศาสนจักร, ออกไปข่มเหงกคนที่
ไม่ ได้เป็ นของศาสนจักร, และจะไม่มีการ
ข่มเหงกันในบรรดาพวกเขาเอง.
๒๒ กระนั ้นก็ตาม, ยังมีคนเป็ นอันมาก
ในบรรดาพวกเขาทีเ่ ริม่ จองหอง, และเริม่
ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับปฏิปักษ์ ของตน,
แม้ถึงกับทุบตีกัน; แท้จริงแล้ว, พวกเขา
ชกต่อยกันด้วยก�ำปั้ น.
๒๓ บัดนี ้ การนี ้ เป็ นไป ในปี ที่ สองแห่ง
การปกครองของแอลมา, และเป็ นเหตุ
ให้ศาสนจักรเป็ นทุกข์มาก; แท้จริงแล้ว,
เป็ นเหตุให้ศาสนจักรล�ำบากมาก.
๒๔ เพราะใจคนเป็ นอันมากแข็งกระด้าง,
และจึงลบกชื่อของพวกเขา, เพื่อพวกเขา
จะไม่ เป็ นที่ จดจ�ำ ต่อ ไป ในบรรดาผู้คน
ของพระผู้เป็ นเจ้า. และคนเป็ นอันมาก
ถอนตัวข ไปจากบรรดาผูค้ นเหล่านั ้นด้วย.
๒๕ บัดนี ้ การ นี ้ เป็ น เรื่อง ล�ำบาก ใหญ่
หลวงกับ คนเหล่า นั ้นที่ ได้ ตัง้ มั่น อยู่ ใน
ความ เชื่อ; กระนั ้ น ก็ตาม, พวก เขา ยัง
แน่ วแน่ และไม่หวัน
่ ไหวในการรักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า, และพวกเขา
รับ การข่มเหงซึ่ง ประดัง ลงบนพวกเขา
ด้วยความอดทนก.

๑๘ ก คมพ. ขโมย (การ), ลัก,
ลักขโมย.
		ข คมพ. ฆาตกรรม.
		ค คมพ. โทษประหารชีวติ .
๒๐ ก อสย. ๕๕:๑–๒.
๒๑ ก คมพ. ข่มเหง (การ).
๒๔ ก อพย. ๓๒:๓๓;
โมไซยาห์ ๒๖:๓๖;

แอลมา ๖:๓.
คมพ. ปัพพาชนี ยกรรม.
		ข แอลมา ๔๖:๗.
คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๒๕ ก คมพ. อดทน (ความ).
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๒๖ และเมื่อปุ โรหิตละจากงานกของตน
เพือ่ ถ่ายทอดพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ให้แก่ผคู้ น, ผูค้ นก็ละจากงานของตนเพือ่
ฟังพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย. และ
เมื่อ ปุ โรหิต ถ่ายทอดพระวจนะของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า แก่ คนเหล่า นั ้น แล้ว พวกเขา
ทัง้ หมดก็ กลับ ไปท�ำงานอย่างขยันหมั่น
เพียรอีก; และปุ โรหิต, ไม่ ได้ถือว่าตนสูง
กว่าผู้ฟังของเขา, เพราะผู้สั่งสอนไม่ดี ไป
กว่าผูฟั
้ ง, ทัง้ ผูส้ อนก็ ไม่ดี ไปกว่าผูเ้ รียนแต่
อย่างใด; และดังนั ้นพวกเขาจึงเท่าเทียม
กัน, และพวกเขาทุก คนท�ำงาน, ทุก คน
ท�ำงานตามก�ำลังของตนข.
๒๗ และพวกเขาให้กทรัพย์สินของตน,
ทุกคนตามที่เขามี, แก่คนจนข, และคน
ขัดสน, และคนเจ็บ ป่ วย, และคนทุกข์
ยาก; และ พวก เขา ไม่ สวม เสือ้ ผ้า ราคา
แพง, แต่พวกเขายังเรียบร้อยและน่ าชม.
๒๘ และดังนี ้พวกเขาสถาปนากิจจานุ กจิ
ของศาสนจักร; และดังนั ้นพวกเขาเริม่ มี
สันติติดต่อกันอีก, ทัง้ ที่มีการข่มเหงทุก
อย่างต่อพวกเขา.
๒๙ และบัดนี ้, เพราะความมั่นคงของ
ศาสนจักรพวกเขาเริม่ ร�ำ่ รวยกยิ่ง, มีทุกสิ่ง
มากมายไม่วา่ อะไรก็ตามที่จ�ำเป็ นส�ำหรับ
พวกเขา—ฝูงสัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่
มากมาย, และลูกสัตว์อ้วนทุกชนิ ด, และ
ธัญพืช, และทอง, และเงิน, และของมีคา่

แอลมา ๑:๒๖–๓๒
มากมายด้วย, และแพรไหมขและผ้าป่ าน
เนื ้อดีมากมาย, และผ้าเรียบง่ายทนทาน
ทุกชนิ ด.
๓๐ และดังนี ้, ในสภาพอันรุง่ เรืองกของ
พวกเขา, พวกเขาไม่ ได้ ไล่ผู้ ใดที่เปลือย
่ วิ โหย, หรือทีก่ ระหาย, หรือ
เปล่าข, หรือทีห
ที่เจ็บป่ วย, หรือที่ ไม่ ได้รบั การบ�ำรุงเลีย้ ง;
และพวกเขาไม่ ได้ ให้ ใจตนหมกมุน
่ อยูก่ บั
ความมัง่ คัง่ ; ฉะนั ้นพวกเขาจึงโอบอ้อมอารี
คนทัง้ ปวง, ทัง้ ชราและหนุ่ ม, ทัง้ ทาสและ
ไท, ทัง้ ชายและหญิง, ไม่วา่ นอกศาสนจักร
หรือ ในศาสนจักร, โดยที่ ไม่ ล�ำเอียงคต่อ
บุคคลใดในบรรดาคนเหล่านั ้นซึง่ ขัดสน.
๓๑ และดังนี ้ พวกเขารุ่งเรืองและกลับ
มัง่ คัง่ ยิง่ กว่าคนที่ ไม่ ได้เป็ นของศาสนจักร
ของพวกเขา.
๓๒ เพราะคนที่ ไม่ ได้เป็ นของศาสนจักร
ของ พวก เขา ปล่ อ ย ตน ฝักใฝ่ อยู่ กั บ
เวทมนตร์, และในการนั บถือรูปเคารพก
หรือความเกียจคร้านข, และในการพูดไม่
เป็ นสาระค, และในการริษยางและการวิวาท
กัน; สวมเสือ้ ผ้าราคาแพง; ทะนงตนจด้วย
ความถือดี ในสายตาตนเอง; ข่มเหง, พูด
เท็จ, ขโมย, กระท�ำโจรกรรม, กระท�ำการผิด
ประเวณี , และกระท�ำฆาตกรรม, และความ
ชั่ว ร้าย นานั ปการ; กระนั ้น ก็ตาม, มี การ
บังคับใช้กฎ, อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็ น
ไปได้, แก่คนทัง้ ปวงที่ ได้ล่วงละเมิดมัน.

๒๖ ก โมไซยาห์ ๑๘:๒๔, ๒๖;
๒๙ ก คมพ. มัง่ คัง่ (ความ).
๒๗:๓–๕.
		ข แอลมา ๔:๖.
		ข โมไซยาห์ ๔:๒๗;
๓๐ ก เจคอบ ๒:๑๗–๑๙.
คพ. ๑๐:๔.
		ข คมพ. คนจน, คนยากจน,
๒๗ ก คมพ. ทาน, ท�ำทาน (การ).
จน, ยากจน.
		ข ลูกา ๑๘:๒๒;
		ค แอลมา ๑๖:๑๔;
โมไซยาห์ ๔:๒๖;
คพ. ๑:๓๕.
คพ. ๔๒:๒๙–๓๑.
๓๒ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ (การ).

		ข คมพ. เกียจคร้าน (ความ).
		ค คมพ. พูดให้รา้ ย.
		ง คมพ. ริษยา (ความ), อิจฉา.
		จ เจคอบ ๒:๑๓;
แอลมา ๓๑:๒๕;
มอร. ๘:๒๘.
คมพ. จองหอง (ความ), ถือดี
(ความ), ล�ำพอง (ความ).

แอลมา ๑:๓๓–๒:๑๐
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โดยการใช้กฎกับพวกเขาดังนั ้น, ทุกคน
ได้ รับ โทษตามที่ เขาท�ำ, พวกเขาจึง สงบ
้ , และไม่ กล้า ท�ำความชั่ว ร้าย
นิ่ ง มากขึน
ใด ๆ ให้เป็ นที่ร;ู้ ฉะนั ้น, จึงมีสันติมากใน
่ า้ แห่งการ
บรรดาผูค้ นของนี ไฟจนถึงปี ทีห
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา.
บทที่ ๒
แอมลิ ไซหมายมั่นจะเป็ นกษั ตริย์และถูก
ปฏิเสธโดยเสียงของประชาชน—พวกผู้
ติดตามยกเขาเป็ นกษั ตริย์—ชาวแอมลิไซท�ำสงครามกับชาวนี ไฟและพ่ายแพ้—
ชาวเลมันและชาวแอมลิ ไซรวมก�ำลังกัน
และพ่ายแพ้— แอลมาสังหารแอมลิ ไซ.
ประมาณ ๘๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในการเริม่ ต้น
่ า้ แห่งการปกครองของพวกเขาเริม่ มี
ปี ทีห
การขัดแย้งในบรรดาผู้คน; เพราะมี ชาย
ผู้ หนึ่ ง, ชื่อ ว่า แอมลิ ไซ, เขาเป็ นคนเจ้า
เล่ห์มาก, แท้จริงแล้ว, เป็ นคนเหลี่ยมจัด
ตามเล่ห์กลของโลก, โดยที่เขาเป็ นคนใน
ระเบียบเดียวกับผู้ที่ฆ่ากิเดียนกด้วยดาบ,
ซึ่งถูกประหารชีวิตแล้วตามกฎ—
๒ บัดนี ้แอมลิ ไซผูน
้ ี ้, ชักจูงผูค้ นเป็ นอัน
มากให้ตามเขาไป, ด้วยอุบายของเขา; แม้
มากจนพวกเขาเริม่ มีพลังมาก; และพวก
เขาเริ่ม พยายามสถาปนาแอมลิ ไซเป็ น
กษั ตริย์ปกครองผู้คน.
๓ บัดนี ้ การนี ้ ท�ำให้ผู้คนของศาสนจักร
๒

๑ ก แอลมา ๑:๘.
๓ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๕–๒๗;
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ตื่นตกใจ, รวมถึง คนทัง้ หมดที่ ไม่ ได้ ถูก
ชักจูง ไปตามการชักชวนของแอมลิ ไซ
ด้วย; เพราะพวกเขารู้ว่า ตามกฎของตน
เรื่องเช่นนี ้ ต้องได้ รับ สถาปนาโดยเสียงก
ของผู้คน.
๔ ฉะนั ้น, หากเป็ นไป ได้ที่แอมลิ ไซได้
เสียงของผู้คนแล้ว, เขา, โดยที่ เป็ นคน
ชั่ว ร้าย, จะท�ำให้ คนทัง้ หลายหมดกสิทธิ์
และ อภิสิทธิ์ ใน ศาสนจักร; เพราะ เป็ น
เจตนาของเขาที่จะท�ำลายศาสนจักรของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือผู้คน
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มาชุมนุ ม กัน ตลอดทั่ว แผ่นดิน, ทุก คน
ตามแต่จิตใจของตน, แล้วแต่จะเป็ นไป
เพื่อแอมลิ ไซหรือต่อต้านแอมลิ ไซ, แยก
กัน เป็ นกลุ่ม, โดยมี การโต้ เถียงและขัด
แย้งกกันอย่างน่ าพิศวง.
๖ และดังนั ้นพวกเขามาชุมนุ มกันเพื่อ
ออกเสียงของตนเกี่ยวกับ เรื่องนี ้; และ
เสนอเสียงเหล่านั ้นต่อเหล่าผู้พิพากษา.
้ คือเสียง
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ของผู้คนต่อต้านแอมลิ ไซ, จนเขาไม่ ได้
เป็ นกษั ตริย์ปกครองผู้คน.
๘ บัดนี ้ การนี ้ ได้ ท�ำให้ ใจของคนที่ ต่อ
ต้านเขาเกิดปี ติยิ่งนั ก; แต่แอมลิ ไซปลุก
ปั่ นคนที่ เห็นด้วยกับ เขาให้ เกิด โทสะต่อ
ต้านคนที่ ไม่เห็นด้วยกับเขา.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขามารวมกัน, และอุทิศ ถวายแอมลิ ไซ
เป็ นกษั ตริย์ของตน.
๑๐ บัดนี ้ เมื่อ แอมลิ ไซได้ เป็ นกษั ตริย์
ปกครองแล้วก็ สั่งพวกเขาให้จับอาวุธต่อ

แอลมา ๔:๑๖.
๔ ก แอลมา ๑๐:๑๙; ฮีล. ๕:๒.

๕ ก ๓ นี . ๑๑:๒๙.
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ต้านพี่ น้องของตน; และการนี ้ เขาท�ำ ไป
เพื่อจะให้คนพวกนี ้อยู่ภายใต้อ�ำนาจเขา.
๑๑ บัดนี ้ผคู้ นของแอมลิ ไซแตกต่างออก
ไปโดยชื่อของแอมลิ ไซ, โดยเรียกว่าชาว
แอมลิ ไซก; และพวกทีเ่ หลือเรียกว่าชาวนี ไฟข, หรือผู้คนของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๒ ฉะนั ้นผูค้ นของชาวนี ไฟรูถ้ งึ เจตนา
ของชาวแอมลิ ไซ, และฉะนั ้นพวกเขาจึง
เตรียมรบกับพวกนั ้น; แท้จริงแล้ว, พวก
เขาติดอาวุธตนด้วยดาบ, และด้วยกระบี่,
และด้วยคันธนู , และด้วยลูกธนู , และด้วย
ก้อนหิน, และด้วยสายเหวี่ยง, และด้วย
อาวุธกสงครามทุกประเภท, ของทุกชนิ ด.
๑๓ และดังนั ้นพวกเขาจึงพร้อมรบกับ
ชาว แอ มลิ ไซ ใน เวลา ที่ พวก นั ้น มา ถึง.
และมี การก�ำหนดนายทัพ, และนายทัพ
ชัน
้ สูง, และแม่ทัพนายกอง, ตามจ�ำนวน
ผู้คนของตน.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอมลิ ไซติดอาวุธผู้คนของเขาด้วยอาวุธ
สงครามทุก ประเภทของทุก ชนิ ด; และ
เขาแต่งตัง้ ผูป้ กครองและผูน
้ � ำเหนื อผูค้ น
ของเขาด้วย, เพื่อ น� ำ คนเหล่า นั ้น ไปท�ำ
สงครามต่อต้านพี่น้องของตน.
้ คือชาว
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ มาถึง เนิ น เขาแอมไนฮู, ซึ่ง
แอมลิ ไซขึน
อยู่ ทางตะวัน ออกของแม่น�้ำ ไซดอนก, ที่
ไหลเลียบแผ่นดินขแห่งเซราเฮ็มลา, และ
่ ่ั นพวกเขาเริม่ ท�ำสงครามกับชาวนี ไฟ.
ทีน
๑๖ บัดนี ้ แอลมา, โดยที่ เป็ นหัวหน้ า ผู้
๑๑ ก แอลมา ๓:๔.
		ข เจคอบ ๑:๑๓–๑๔;
โมไซยาห์ ๒๕:๑๒;
แอลมา ๓:๑๑.

แอลมา ๒:๑๑–๒๐
พิพากษากและผู้ปกครองผู้คนของนี ไฟ,
้ ไปพร้อมกับ ผู้คนของ
ฉะนั ้นท่านจึง ขึน
ท่ า น, แท้ จ ริง แล้ ว , พร้อ ม กั บ นาย ทั พ
ของท่าน, และแม่ทัพนายกองของท่าน,
แท้จริง แล้ว, น� ำ หน้ า กองทัพ ของ ท่าน,
ไปสู้รบกับชาวแอมลิ ไซ.
๑๗ และพวกเขาเริ่ม สังหารชาวแอมลิ
ไซบนเนิ นเขาทางตะวันออกของไซดอน.
และชาวแอมลิ ไซได้ ต่อสู้ ชาวนี ไฟด้วย
ก�ำลัง มาก, ถึง ขนาดที่ ชาวนี ไฟเป็ นอัน
มากล้มตายต่อหน้ าชาวแอมลิ ไซ.
๑๘ กระนั ้น ก็ตามพระเจ้า ยัง ประทาน
พละก�ำลัง แก่ มือ ชาวนี ไฟ, พวกเขาจึง
สังหารชาวแอมลิ ไซด้วยการเข่น ฆ่า ไม่
เลือกหน้ า, จนพวกนั ้น เริ่ม หลบหนี ไป
ซึ่งหน้ าพวกเขา.
้ คือชาว
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นี ไฟติดตามชาวแอมลิ ไซไปตลอดวันนั ้น,
และสังหารพวกนั ้นด้วยการเข่นฆ่าอย่าง
หนั ก, ถึงขนาดทีม่ ชี าวแอมลิ ไซถูกสังหารก
หนึ่ งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองคน;
และมี ชาวนี ไฟถูก สังหารหกพันห้า ร้อย
หกสิบสองคน.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอลมาติดตามชาวแอมลิ ไซต่อไป ไม่ ได้
แล้ว ท่านจึงให้ผู้คนของท่านตัง้ กระโจม
ของ ตนในหุบเขากแห่ งกิ เดีย น, โดยที่
เรียกหุบเขานี ้ตามกิเดียนผู้นั้นซึ่งถูกมือ
ของนี ฮอร์ขสังหารด้วยดาบ; และชาวนี ไฟ
ตัง้ กระโจมของตนที่หุบเขานี ้ ในคืนนั ้น.

๑๒ ก โมไซยาห์ ๑๐:๘;
ฮีล. ๑:๑๔.
๑๕ ก แอลมา ๓:๓.
		ข ออมไน ๑:๑๓–๑๕.

๑๖ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๒.
๑๙ ก แอลมา ๓:๑–๒, ๒๖; ๔:๒.
๒๐ ก แอลมา ๖:๗.
		ข แอลมา ๑:๗–๑๕; ๑๔:๑๖.

แอลมา ๒:๒๑–๓๑
๒๑ และแอลมาส่งคนสอดแนมออกตาม
ชาวแอมลิ ไซที่เหลือ, เพื่อท่านจะได้รู้ถึง
แผนการของพวกเขาและอุบายของพวก
เขา, ซึง่ โดยการนี ้ทา่ นจะได้ป้องกันตนให้
พ้นจากพวกนั ้น, เพือ่ ท่านจะปกปักรักษา
ผู้คนของท่านมิให้ถูกท�ำลาย.
๒๒ บัดนี ้ คนที่ท่านส่งไปเฝ้ าดูค่ายของ
ชาวแอมลิ ไซชือ่ ซีรมั , และแอมเนอร์, และ
แมนไท, และลิมเฮอร์; และคนเหล่านี ้คอื
ผู้ที่ออกไปพร้อมด้วยคนของตนเพื่อเฝ้ า
ดูค่ายของชาวแอมลิ ไซ.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ในวัน พรุ่ง พวกเขารีบรุด กลับ มายัง ค่าย
ของ ชาว นี ไฟ, ด้วย ความ แปลก ใจ เป็ น
ที่ ยิ่ง, และรู้สึก หวาดหวั่น พรั่น พรึง, จึง
กล่าวดังนี ้:
๒๔ ดูเถิด, เราตามค่ายของชาวแอมลิไซก ไป, และยังความแปลกใจเป็ นที่ยิ่งแก่
เรา, ในแผ่นดินแห่งไมนอน, เหนื อแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, ไปทางแผ่นดินแห่ง
นี ไฟข, เราเห็นไพร่พลชาวเลมัน จ�ำนวน
มาก; และดูเถิด, ชาวแอมลิ ไซเข้าสมทบ
กับพวกนั ้นแล้ว;
๒๕ และพวกเขากรีธาทัพ มาถึง พี่ น้อง
ของเราในแผ่นดินนั ้น; และคนเหล่านั ้น
ก�ำลังหลบหนี พวกเขาพร้อมด้วยฝูงสัตว์
ของตน, และภรรยา, และลูก ๆ ของตน,
มุ่งไปเมืองของเรา; และหากเราไม่เร่งรีบ
แล้ว พวกเขาจะได้ ครอบครองเมืองของ
เรา, และ บิดา เรา, และ ภรรยา เรา, และ
ลูก ๆ ของเราจะถูกสังหาร.
๒๔ ก แอลมา ๓:๔, ๑๓–๑๘.
		ข ๒ นี . ๕:๘.
๒๖ ก ออมไน ๑:๑๔, ๑๘.
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๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
ของนี ไฟเก็บ กระโจมของตน, และออก
จากหุบเขาแห่ งกิ เดีย นมุ่ง ไปเมืองของ
ตน, ซึ่งคือเมืองแห่งเซราเฮ็มลาก.
๒๗ และดูเถิด, ขณะที่ พวกเขาก�ำลัง
ข้าม แม่น�้ำ ไซ ดอน, ชาวเล มัน และ ชาว
แอมลิ ไซ, ซึ่งมีจ�ำนวนมากก, ประหนึ่ งว่า,
เกือบเท่า เม็ด ทรายในทะเล, ก็ เข้า โจมตี
เพื่อท�ำลายพวกเขา.
๒๘ กระนั ้น ก็ตาม, ชาวนี ไฟ โดยที่ ได้
รับก�ำลังกจากพระหัตถ์ของพระเจ้า, โดย
สวดอ้อนวอนอย่างสุดก�ำลังเพื่อพระองค์
จะทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากเงือ้ ม
มือ ศัตรู, ฉะนั ้นพระเจ้า ทรงได้ยิน เสียง
ร้องของพวกเขา, และประทานก�ำลัง ให้
พวกเขา, และชาวเลมันกับชาวแอมลิ ไซ
ล้มตายต่อหน้ าพวกเขา.
้ คือ
๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอลมาต่อสู้กบั แอมลิ ไซด้วยดาบ, ซึง่ หน้ า
กัน; และคนทัง้ สองต่อสู้กัน, สุดก�ำลัง.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอลมา, โดยทีเ่ ป็ นคนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
จึงมีศรัทธากแก่กล้ายิง่ , ได้รอ้ งขึน้ , มีความ
ว่า : ข้าแต่พระเจ้า, ขอทรงเมตตาและไว้
ชีวิตข้าพระองค์เถิด, เพื่อข้าพระองค์จะ
เป็ นเครื่องมือ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
ในการช่วยและปกปักรักษาคนพวกนี ้.
๓๑ บัดนี ้ เมื่อแอลมากล่าวถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ แล้ว ก็ ต่อสู้ กับ แอมลิ ไซอีก; และท่าน
ได้ รับ พละ ก� ำ ลั ง , มาก จนท่ า น สั ง หาร
แอมลิ ไซด้วยดาบ.

๒๗ ก เจรอม ๑:๖.
๒๘ ก ฉธบ. ๓๑:๖.

๓๐ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
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๓๒ และท่านต่อสูก้ บั กษั ตริยข์ องชาวเลมัน ด้วย; แต่ กษั ตริย์ ของชาวเลมันหลบ
หนี กลับไปซึง่ หน้ าแอลมาและส่งองครักษ์
ของเขามาต่อสู้กับแอลมา.
๓๓ แต่แอลมา, กับองครักษ์ ของท่าน,
ต่อสู้กบั องครักษ์ ของกษั ตริยช์ าวเลมันจน
ท่านสังหารและขับไล่พวกนั ้นถอยกลับไป.
้ ที่บนแผ่นดิน,
๓๔ และท่านจึงเปิ ดพืน
หรือที่จริงแล้วฝั่ งแม่น�้ำ, ซึ่งอยู่ทางตะวัน
ตกของแม่น�้ำไซดอน, โยนร่างชาวเลมัน
ที่ถูกสังหารลงในผืนน� ้ำแห่งไซดอน, เพื่อ
โดยการนี ้ผู้คนของท่านจะมีที่วา่ งให้ข้าม
ไปต่อสู้กบั ชาวเลมันและชาวแอมลิ ไซทาง
ฝั่ งตะวันตกของแม่น�้ำไซดอนได้.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาข้ามแม่น�้ำไซดอนไปได้ทัง้ หมด
แล้ว คือ ชาวเลมัน และชาวแอมลิ ไซเริ่ม
่ วกนั ้น
หลบหนี ไปซึง่ หน้ าพวกเขา, ทัง้ ทีพ
มีจำ� นวนมากจนพวกเขาไม่สามารถนั บได้.
๓๖ และพวกนั ้นหลบหนี ไปซึง่ หน้ าชาว
นี ไฟโดยมุ่งไปแดนทุรกันดารซึ่งอยู่ทาง
ตะวัน ตก และ ทาง เหนื อ, เลย ชายแดน
ของแผ่น ดิน ไป; และชาวนี ไฟติดตาม
พวก เขา ไป ด้วย สุด ก�ำลัง ของ ตน, และ
สังหารพวกเขา.
๓๗ แท้จริง แล้ว, พวก นั ้ น ถูก ล้อม ไว้
ทุกด้าน, และถูกสังหารและไล่ต้อน, จน
กระจัดกระจายไปทางตะวันตก, และทาง
เหนื อ, จนถึงแดนทุรกันดาร, ซึ่งเรียกว่า
เฮอร์ เมาน์ ส; และบริเวณนั ้น ของแดน
ทุรกันดาร นั่ นเอง ที่ ชุกชุม ด้วย สัตว์ ป่ า
ดุร้ายและหิวโหย.
๓

๑ ก แอลมา ๒:๑๙; ๔:๒.

แอลมา ๒:๓๒–๓:๒
้ คือ
๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลาย คน ตาย ใน แดนทุ ร กั นดาร ด้ ว ย
บาดแผล ตน, และ ถู ก บรรดา สั ต ว์ ป่ า
เหล่านั ้นอีกทัง้ แร้งในอากาศขม�ำ้ เขมือบ;
และกระดูก ของพวกเขาถูก พบ, กองอยู่
้ ดิน.
บนพืน
บทที่ ๓
ชาวแอมลิ ไซท�ำ เครือ่ งหมายให้ ตนเอง
ตามค�ำพยากรณ์ —ชาวเลมันถูกสาปแช่ง
เพราะการเป็ นกบฏของพวกเขา—มนุ ษย์
น� ำค�ำสาปแช่งของตนเองมาสู่ตนเอง—
ชาวนี ไฟท�ำให้ กองทัพ ชาวเลมัน อีก กอง
หนึ่ ง พ่ายแพ้. ประมาณ ๘๗–๘๖ ปี ก่อน
คริสตกาล.
้ คือชาวนี ไฟ
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ที่ มิ ได้ ถูก สังหาร ด้วยอาวุธ สงครามนั ้น,
หลัง จาก ฝัง ศพ คนที่ ถูก สังหาร แล้ว—
บัดนี ้ หาได้นับจ�ำนวนคนที่ถูกสังหารไม่,
เพราะความมากมายสุด คณานั บ—หลัง
จากพวกเขาฝังศพผู้ ตายของตนเสร็จ
แล้ว ทุก คน ก็ กลับ คืน ผืน แผ่น ดิน ตน,
และกลับไปสู่ บ้านตน, และภรรยา, และ
ลูก ๆ ของตนด้วย.
๒ บัดนี ้ ผู้หญิงและเด็กเป็ นอันมากถูก
สังหารด้วยดาบ, และฝูง สัตว์ เลีย้ งและ
ฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขาเป็ นอันมากด้วย;
และ ไร่ นา ธัญพืช ของ พวก เขา มากมาย
ถูก ท�ำลายด้วย, เพราะถูก บรรดาไพร่พล
เหยียบย�่ำ.

แอลมา ๓:๓–๑๓
๓ และบัดนี ้ชาวเลมันและชาวแอมลิ ไซ
มากเท่าที่ถูกสังหารบนฝั่ งแม่น�้ำไซดอน
ถูก โยนลงในผืน น� ้ำกแห่ง ไซดอน; และ
ดูเถิด กระดูก ของพวกเขาอยู่ ในห้วงลึก
ของทะเลข, และมากมายนั ก.
๔ และชาวแอมลิ ไซกแตกต่างจากชาว
นี ไฟ, เพราะพวกเขาท�ำเครื่องหมายข ให้
ตนเองด้วยสี แดงไว้ที่หน้ าผากตามแบบ
ชาวเลมัน; กระนั ้น ก็ตามพวกเขาไม่ ได้
โกนศีรษะเหมือนกับชาวเลมัน.
๕ บัดนี ้ ศีรษะชาวเลมันโล้น; และพวก
เขาเปลือยเปล่าก, นอกจากแผ่นหนั ง ซึ่ง
คาดไว้รอบเอว, และยุทธภัณฑ์ของพวก
เขา, ซึ่ง คาดไว้ รอบตัว ด้วย, และคัน ธนู
ของพวกเขา, และลูก ธนู ของพวกเขา,
และก้อนหินของพวกเขา, และสายเหวีย่ ง
ของพวกเขา, และอื่น ๆ.
๖ และ ผิ ว ของ ชาวเล มั น คล� ำ้ , ตาม
เครื่องหมาย ซึ่ง บรรพบุรุษ พวก เขา ได้
รับมา, ซึง่ เป็ นการสาปแช่งกพวกเขาเพราะ
การล่วงละเมิด และการกบฏที่ พวกเขา
มี ต่อ พี่ น้อง, อัน มี นี ไฟ, เจคอบ, และโจ
เซฟ, และแซม, ซึ่ง เป็ นคนเที่ยงธรรม
และบริสุทธิ์.
๗ และ พี่ น้ อ ง พวก เขา หมาย มั่ น จะ
ท�ำลายพวกเขา, ฉะนั ้นคนเหล่านั ้นจึงถูก
สาปแช่ง; และพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าทรง
ตราเครื่องหมายก ไว้บนพวกเขา, แท้จริง
๓ ก แอลมา ๒:๑๕.
		ข แอลมา ๔๔:๒๒.
๔ ก แอลมา ๒:๑๑.
		ข แอลมา ๓:๑๓–๑๙.
๕ ก อีนัส ๑:๒๐;
โมไซยาห์ ๑๐:๘;
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แล้ว, บนเลมันและเลมิวเอล, และบุตรของ
อิชมาเอล, และหญิงชาวอิชมาเอลด้วย.
๘ และการนี ้เป็ นไปเพื่อพงศ์พันธุ์พวก
เขาจะได้ แตกต่างจากพงศ์ พันธุ์ ของพี่
น้ อง, เพือ่ ด้วยการนี ้พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
จะได้ทรงปกปักรักษาผู้คนของพระองค์,
เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ปะปนกและ เชื่อ ใน
ประเพณี ขอันไม่ ถูก ต้องซึ่ง จะก่อ ให้ เกิด
ความพินาศของพวกเขา.
้ คือ ผู้
๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ใดก็ตามที่ ได้ ผสมพงศ์ พันธุ์ ของเขากับ
ชาวเล มัน ได้ น� ำ เอาการ สาป แช่ง อย่าง
เดียวกันมาบนพงศ์พันธุ์ของเขา.
๑๐ ฉะนั ้ น, ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ยอม ตนให้
ชาวเลมันชักน� ำ ไปย่อมเรียกเขาตามคน
พวก นั ้น, และ มี เครื่องหมาย ตรา ไว้ บน
ผู้นั้น.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผู้ ใด
ก็ตามที่ ไม่เชือ่ ในประเพณี กชาวเลมัน, แต่
เชือ่ บันทึกเหล่านั ้นซึง่ น� ำออกมาจากแผ่น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, และ เชื่อ ประเพณี
บรรพบุรุษของพวกเขาด้วย, ซึ่งถูกต้อง,
ผู้ ซึ่ง เชื่อ ในพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ น
เจ้าและรักษาพระบัญญัต,ิ เรียกว่าชาวนี ไฟ, หรือผู้คนของนี ไฟนั บจากเวลานั ้น—
๑๒ และพวกเขานั่ นเองผู้ เขียนบันทึก
ซึ่ง เป็ นจริงกเกี่ยวกับ ผู้คนของพวกเขา,
และเกี่ยวกับผู้คนของชาวเลมันด้วย.
๑๓ บัดนี ้เราจะกลับมากล่าวถึงชาวแอม-

แอลมา ๔๒:๑๘–๒๑.
๖ ก ๒ นี . ๕:๒๑; ๒๖:๓๓.
คมพ. สาปแช่ง (การ).
๗ ก ๑ นี . ๑๒:๒๓.
๘ ก คมพ. แต่งงาน (การ),
สมรส (การ)—

การแต่งงานข้ามศาสนา.
		ข โมไซยาห์ ๑๐:๑๑–๑๘;
แอลมา ๙:๑๖.
๑๑ ก แอลมา ๑๗:๙–๑๑.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๑:๖;
อีเธอร์ ๔:๖–๑๑.
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ลิ ไซ อีก, เพราะ พวก นี ้ มี เครื่องหมายก
ตราไว้บนพวกเขาด้วย; แท้จริงแล้ว, พวก
เขา ท�ำ เครื่องหมาย ให้ ตนเอง, แท้จริง
แล้ว, เครื่องหมาย สี แดง บนหน้ า ผาก
ของพวกเขา.
๑๔ ดัง นั ้น พระ วจนะ ของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า จึง เกิด สัมฤทธิ ผล, เพราะนี่ คือ พระ
ด�ำรัส ซึ่ง พระองค์ ตรัส กับ นี ไฟ: ดูเถิด,
เราสาปแช่ง ชาวเลมัน ไว้, และเราจะท�ำ
เครื่องหมายไว้ บนพวกเขาเพื่อ พวกเขา
และพงศ์พันธุ์พวกเขาจะถูกแยกจากเจ้า
และพงศ์พันธุ์เจ้า, นั บจากเวลานี ้ ไปและ
ตลอดกาล, เว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจาก
ความชัว่ ร้ายของตนและหันกมาหาเราเพือ่
เราจะมีเมตตาต่อพวกเขา.
๑๕ และอนึ่ ง: เราจะท�ำ เครื่องหมายไว้
บนผู้ ที่ ผสมพงศ์ พันธุ์ เขากับ พี่ น้องเจ้า,
เพื่อพวกเขาจะถูกสาปแช่งด้วย.
๑๖ และอนึ่ ง: เราจะท�ำเครื่องหมายบน
ผู้ท่ีต่อสู้กับเจ้าและพงศ์พันธุ์เจ้า.
๑๗ และอนึ่ ง, เรากล่าวว่า จะไม่ เรียกผู้
ที่ ไปจากเจ้า ว่า เป็ นพงศ์ พันธุ์ เจ้า อีก ต่อ
ไป; และเราจะให้พรเจ้า, และผู้ ใดก็ตาม
ที่ เรียก ว่า เป็ นพงศ์ พันธุ์ เจ้า, นั บ แต่ นี ้
ไปและตลอดกาล; และนี่ คือ สัญญาของ
พระเจ้าต่อนี ไฟและพงศ์พันธุ์ของท่าน.
๑๘ บัดนี ้ ชาวแอมลิ ไซหารู้ ไม่ ว่า พวก
เขาก�ำลังท�ำให้พระวจนะของพระผู้เป็ น
เจ้า เกิด สัมฤทธิ ผลเมื่อ พวกเขาเริ่ม ท�ำ
เครื่องหมายไว้ บนหน้ า ผากตน; กระนั ้น
ก็ตามพวกเขายัง ออกมากบฏกต่อ พระผู้
๑๓ ก แอลมา ๓:๔.
๑๔ ก ๒ นี . ๓๐:๔–๖.
๑๘ ก ๔ นี . ๑:๓๘.

แอลมา ๓:๑๔–๒๕
เป็ นเจ้า อย่างเปิ ดเผย; ฉะนั ้นจึง สมควร
ที่การสาปแช่งจะตกอยู่บนพวกเขา.
๑๙ บัดนี ้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านเห็น ว่า
พวก เขา น� ำ เอาการ สาป แช่งกมา ไว้ กับ
ตนเอง; และแม้ ดัง นั ้น กับ ทุก คนที่ ถูก
สาปแช่ง ก็ น�ำ เอาการกล่าวโทษของตน
มาไว้กับตัวเขาเอง.
้ คือต่อ
๒๐ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
มาอีกไม่กี่วน
ั หลังจากการสู้รบซึ่งเกิดขึน
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, โดยชาวเลมัน และชาวแอมลิ ไซ, คือ มี กองทัพ อีก
กองหนึ่ งของชาวเลมันยกมาโจมตีผู้คน
ของนี ไฟ, ณ สถานที่เดียวกกับที่กองทัพ
กองแรกพบกับชาวแอมลิ ไซ.
้ คือ มี
๒๑ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพ กองหนึ่ ง ถูก ส่ง ไปขับ ไล่ พวกนั ้น
ออกจากแผ่นดินของพวกเขา.
๒๒ บัดนี ้ ตัว แอ ลมา เอง โดยที่ ได้ รับ
บาดเจ็บกจึง ไม่ ได้ ออกไปสู้ รบกับ ชาวเลมันในครัง้ นี ้;
๒๓ แต่ท่านส่งกองทัพใหญ่ ไปต่อสู้ กับ
้ ไปสังหาร
คนเหล่า นั ้น; และพวกเขาขึน
ชาวเลมัน เป็ นอัน มาก, และขับ ไล่ พวก
ที่ เหลือ ออก ไป นอก เขตแดน แผ่น ดิน
พวกเขา.
๒๔ และแล้ว พวกเขากลับ มาอีก และ
เริ่ม สถาปนา สั นติ ใน แผ่นดิน, โดย ไม่
ถูกศัตรูของพวกเขารบกวนต่อไปอีกชั่ว
เวลาหนึ่ ง.
๒๕ บัดนี ้ สิ่ง ทัง้ หมดนี ้ เป็ นไป, แท้จริง
แล้ว, สงคราม และ การ ขัด แย้ง ทัง้ หมด

คมพ. กบฏ (การ).
๑๙ ก ๒ นี . ๕:๒๑–๒๕;
แอลมา ๑๗:๑๕.

๒๐ ก แอลมา ๒:๒๔.
๒๒ ก แอลมา ๒:๒๙–๓๓.

แอลมา ๓:๒๖–๔:๕
้ และจบลงในปี ที่ห้าแห่งการ
นี ้ เริ่มต้นขึน
ปกครองของผู้พิพากษา.
๒๖ และภายในหนึ่ งปี คนหลายพันหลาย
หมื่นคนถูกส่งไปสู่ โลกนิ รน
ั ดร์, เพื่อพวก
ก
เขาจะได้เก็บเกีย่ วรางวัล ของตนตามงาน
ของตน, ไม่ ว่า งานนั ้นจะดี หรือ ชั่ว, เพื่อ
เก็บเกี่ยวความสุขนิ รน
ั ดร์หรือความเศร้า
หมองนิ รันดร์, ตามวิญญาณซึ่งพวกเขา
เลือกเชื่อ ฟัง, แล้ว แต่ จะเป็ นวิญญาณดี
หรือวิญญาณชั่ว.
๒๗ เพราะ ทุ ก คน ย่ อ ม ได้ รั บ ค่ า
ตอบแทนกจาก คนที่ ตน เลือก เชื่อ ฟังข,
และ นี่ เป็ นไป ตาม ถ้อยค�ำ ของ วิญญาณ
แห่ง การพยากรณ์ ; ฉะนั ้น ขอให้ เป็ นไป
้ สุดปี ที่ห้าแห่งการ
ตามความจริง. และสิน
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษาดังนี ้.
บทที่ ๔
แอลมาให้ บัพ ติศ มาผู้ เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
หลายพัน คน—ความชั่ว ช้า สามานย์ เข้า
สู่ ศาสนจั ก ร, และ ความ ก้ า วหน้ า ของ
ศาสนจักรหยุด ชะงัก—นี ไฟฮาห์ ได้ รับ
แต่ง ตัง้ เป็ นหัวหน้ า ผู้ พิพากษา—แอลมา, ใน ฐานะ มหา ปุ โรหิต, อุทิศ ตนให้
งานปฏิบัติ ศาสนกิจ. ประมาณ ๘๖–๘๓
ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ในปี ที่ หก
บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แห่ง การปกครองของผู้ พิพากษาเหนื อ
๒๖ ก คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).
๒๗ ก โมไซยาห์ ๒:๓๑–๓๓;
แอลมา ๕:๔๑–๔๒.
		ข รม. ๖:๑๖;
ฮีล. ๑๔:๒๙–๓๑.
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ผู้ ค น ของ นี ไฟ, ไม่ มี การ ขั ด แย้ ง หรือ
สงครามในแผ่นดินกแห่งเซราเฮ็มลา;
๒ แต่ ผู้คนได้ รับ ความ ทุกข์, แท้จริง
แล้ว, ความ ทุกข์ อย่าง ใหญ่ หลวง เพราะ
่ ้ องของตน, เพราะการสูญ
การสูญเสียกพีน
เสียฝูงสัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของตน
ด้วย, และเพราะการสูญเสียธัญพืชในทุ่ง
ของตนด้วย, ซึ่งถูกชาวเลมันเหยียบย�่ำไว้
ใต้เท้าและท�ำลาย.
๓ และความทุกข์ของพวกเขาใหญ่หลวง
นั กจนทุกคนมีเหตุให้ โศกเศร้า; และพวก
เขาเชือ่ ว่าเป็ นการพิพากษาของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าทีส่ ่งมาบนพวกเขาเพราะความชั่วร้าย
และความน่ าชิงชังของพวกเขา; ฉะนั ้นจึง
ปลุกพวกเขาให้นึกถึงหน้ าที่ตน.
๔ และพวกเขาเริ่มสถาปนาศาสนจักร
ให้ เต็ ม ที่ ยิ่ ง ขึ ้น ; แท้ จ ริ ง แล้ ว , และ
มากมายได้รับบั พ ติศ มาก ในผื นน� ้ ำแห่ ง
ไซดอนและเข้ า ร่ว มกั บ ศาสนจั ก รของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ; แท้ จ ริง แล้ ว , พวก เขา
ได้ รับ บั พ ติศ มาโดยมื อ ของแอลมา, ผู้
ได้ รับ การอุ ทิศ ถวายเป็ นมหาปุ โรหิ ต ข
เหนื อ ผู้ ค น ใน ศาสนจั ก ร, โดย มื อ ของ
แอลมาบิ ด าท่ า น.
้ ในปี ที่
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เจ็ด แห่ง การปกครองของผู้ พิพากษามี
คนประมาณสามพันห้าร้อยคนที่รวมตัว
กับ ศาสนจักรกของพระผู้ เป็ นเจ้า และได้
้ สุดปี ทีเ่ จ็ดแห่ง
รับบัพติศมา. และดังนี ้สิน
การปกครองของเหล่า ผู้ พิพากษาเหนื อ

คมพ. เชือ่ ฟัง (การ),

เชือ่ ฟัง (คนที)่ .
๔ ๑ ก ออมไน ๑:๑๒–๑๙.
๒ ก แอลมา ๒:๑๙;
๓:๑–๒, ๒๖.

๔ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๐–๑๗.
		ข โมไซยาห์ ๒๙:๔๒.
๕ ก โมไซยาห์ ๒๕:๑๘–๒๓;
๓ นี . ๒๖:๒๑.
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ผู้คนของนี ไฟ; และมี ความสงบสุข ต่อ
เนื่ องมาตลอดเวลานั ้น.
้ ใน ปี
๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที่ แปด แห่ ง การ ปกครอง ของ เหล่ า ผู้
พิพากษา, คือ ผู้คน ของ ศาสนจักร เริ่ม
้ , เพราะความมั่งคั่งกยิ่ง ของ
จองหองขึน
พวกเขา, และแพรไหมขเนื ้อ ดี ของพวก
เขา, และ ผ้า ป่ าน เนื ้ อ ดี ของ พวก เขา,
และเพราะฝูงสัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่
มากมายของพวกเขา, และทองของพวก
เขาและเงินของพวกเขา, และของมี ค่า
ทุก ชนิ ด ของพวกเขา, ซึ่ง พวกเขาได้ มา
โดยความอุตสาหะ; และด้วยสิ่ง ทัง้ หมด
นี ้พวกเขาจึงทะนงตนด้วยความถือดี ใน
สายตาตน, เพราะพวกเขาเริม่ สวมเสือ้ ผ้า
ราคาแพงมาก.
๗ บัดนี ้ น่ี เป็ นเหตุ ของความทุกข์ มาก
ต่ อ แอ ลมา, แท้ จ ริง แล้ ว , และ ต่ อ คน
เป็ นอัน มากที่ แอลมาอุทิศกถวายให้ เป็ น
ผู้ สอน, และปุ โรหิต, และเอ็ลเดอร์ดูแล
ศาสนจักร; แท้จริงแล้ว, คนเป็ นอันมาก
ในพวกเขาเศร้าโศกนั กเพราะความชัว่ ร้าย
้ แล้วในบรรดา
ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเริม่ มีขึน
ผู้คนของตน.
๘ เพราะพวกเขาเห็น และมองดู ด้วย
โทมนั ส อย่ า ง ใหญ่ หลวง ว่ า ผู้ ค น ของ
ศาสนจักรเริ่ม ทะนงตนด้วยความถือดีก
ในสายตาตน, และหัวใจพวกเขาหมกมุ่น
กับความมัง่ คัง่ และกับสิ่งไร้ประโยชน์ ของ
๖ ก คมพ. มัง่ คัง่ (ความ).
		ข แอลมา ๑:๒๙.
๗ ก คมพ. สิทธิอำ� นาจ.
๘ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ); ถือดี (ความ),

แอลมา ๔:๖–๑๒
โลก, จนพวกเขาเริม่ ดูหมิ่น, กันและกัน,
และพวกเขาเริม่ ข่มเหงคนที่ ไม่เชื่อขตาม
เจตนาและความพอใจของตน.
๙ และด้วยเหตุนี้, ในปี ที่แปดแห่งการ
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา, เริ่มมีการ
ขัด แย้งกอย่างใหญ่ หลวงในบรรดาผู้คน
ของศาสนจักร; แท้จริงแล้ว, มีการริษยาข,
และการวิวาท, และเจตนาร้าย, และการ
ข่มเหง, และ ความ จองหอง, แม้ ยิ่ง กว่า
ความ จองหอง ใน คนที่ ไม่ ได้ เป็ นของ
ศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
้ สุด ปี ที่ แปดแห่ง การ
๑๐ และดังนี ้ สิน
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา; และความ
ชั่ว ร้าย ของ ศาสนจักร เป็ น สิ่ ง กีดขวาง
อัน ใหญ่ หลวง แก่ คนที่ ไม่ ได้ เป็ นของ
ศาสนจักร; และดังนั ้นศาสนจักรเริม่ เสื่อม
ในความก้าวหน้ า.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในการ
เริม่ ต้นปี ทเี่ ก้า, แอลมาเห็นความชัว่ ร้ายของ
ศาสนจักร, และท่านเห็น ด้วยว่า ตัวอย่างก
ของศาสนจักรเริม่ น� ำคนที่ ไม่เชือ่ จากความ
ชัว่ ช้าสามานย์อย่างหนึ่ งไปสู่อกี อย่างหนึ่ ง,
ดังนั ้นเป็ นการน� ำความพินาศมาสู่ผคู้ น.
๑๒ แท้จริงแล้ว, ท่านเห็นความไม่เสมอ
ภาค อย่าง มาก ในบรรดา ผู้คน, บาง คน
ทะนงตนด้วยความถือดีของตน, เหยียด
่ , หันหลังให้คนทีข่ ดั สนกและ
หยามคนอืน
่ วิ โหยข, และคน
คนเปลือยเปล่าและคนทีห
ที่กระหาย, และคนที่เจ็บป่ วยและมีทุกข์.

ถือตัว (ความ),
๑๑ ก ๒ ซมอ. ๑๒:๑๔;
เปล่าประโยชน์ ,
แอลมา ๓๙:๑๑.
อย่างไม่สมควร.
๑๒ ก อสย. ๓:๑๔;
		ข แอลมา ๑:๒๑.
เจคอบ ๒:๑๗.
๙ ก คมพ. ขัดแย้ง (การ, ความ). 		ข โมไซยาห์ ๔:๒๖.
		ข คมพ. ริษยา (ความ), อิจฉา.

แอลมา ๔:๑๓–๒๐
่ ำ� ให้เกิดการ
๑๓ บัดนี ้น่ี เป็ นเหตุใหญ่ทีท
คร�่ำครวญในบรรดาผู้คน, ขณะที่คนอื่น
ก�ำลังถ่อมตน, ช่วยผูท
้ อี่ ยู่ ในความต้องการ
ความ ช่วย เหลือ ของ พวก เขา, เช่น ให้ก
ทรัพย์สินของพวกเขาแก่คนจนและคน
ขัดสน, ให้ อาหารคนที่ หิวโหย, และทน
ความทุกข์ทรมานขนานั ปการ, เพื่อเห็นค
แก่พระคริสต์, ผูจ้ ะเสด็จมาตามวิญญาณ
แห่งการพยากรณ์ ;
๑๔ โดย ตัง้ ตา รอ วัน นั ้ น, ดัง นั ้ น การ
ปลดบาปของพวกเขายัง คงมี อยู่ก; โดย
เปี่ ยม ด้วย ความ ปรีดีขยิ่ง เพราะ การ ฟื ้ น
คืน ชีวิต ของคนตาย, ตามพระประสงค์
และเดชานุ ภาพและการปลดปล่อยของ
พระเยซูคริสต์จากสายรัดแห่งความตาย.
้
๑๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ แอลมา, โดยที่ เห็น ความทุกข์ ของผู้
ติดตามซึ่ง ถ่อมตนของพระผู้ เป็ นเจ้า,
และการข่มเหงซึ่งทับถมมาบนคนเหล่า
นี ้ โดยส่วนที่เหลืออยู่ของผู้คนของท่าน,
และเห็นความไม่เสมอภาคกทุกอย่างของ
พวกเขา, เริ่มสลดใจมาก; กระนั ้นก็ตาม
พระวิญญาณของพระเจ้าไม่ ได้ทรงท�ำให้
ท่านผิดหวัง.
๑๖ และท่านเลือกคนมีปัญญาคนหนึ่ ง
ซึ่งอยู่ ในบรรดาเอ็ลเดอร์ของศาสนจักร,
และ ให้ อ�ำนาจ เขา ตาม เสียงกของ ผู้คน,
เพื่อ เขาจะมี อ�ำนาจออกกฎขตามกฎที่ มี
๑๓ ก คมพ. ทาน, ท�ำทาน
(การ).
		ข คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
		ค ๒ คร. ๑๒:๑๐.
๑๔ ก โมไซยาห์ ๔:๑๒;
แอลมา ๕:๒๖–๓๕.
คมพ. แก้ตา่ ง (การ),
รับรอง (การ).
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ให้ ไว้, และใช้บังคับตามความชั่วร้ายและ
โทษานุ โทษของผู้คน.
๑๗ บัดนี ้ ช่ือ ของชายผู้ นี้ คือ นี ไฟฮาห์,
และแอลมาก�ำหนดให้ เขาเป็ นหัวหน้ า ผู้
พิพากษาก; และเขานั่ ง บัลลังก์ พิพากษา
เพื่อพิพากษาและปกครองผู้คน.
๑๘ บัดนี ้ แอลมาไม่ ได้ ให้ต�ำแหน่ งของ
การเป็ นมหาปุ โรหิต ดูแลศาสนจักรแก่
เขา, แต่ทา่ นคงรักษาต�ำแหน่ งมหาปุ โรหิต
ไว้ ให้ ตน; แต่ ท่านมอบบัลลังก์ พิพากษา
ให้นี ไฟฮาห์.
๑๙ และการนี ้ท่านท�ำไปเพื่อตัวท่านกจะ
ได้ออกไปในบรรดาผูค้ นของท่าน, หรือใน
บรรดาผู้คนของนี ไฟ, เพื่อ ท่านจะได้ สั่ง
สอนพระวจนะขของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแก่พวก
เขา, เพือ่ ปลุกเร้าคพวกเขาให้นึกถึงงหน้ าที่
ตน, และเพือ่ โดยพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ท่านจะได้ ดงึ เอาความจองหองและ
เล่หเ์ หลีย่ มทัง้ หมดและการขัดแย้งทัง้ หมด
ซึง่ มีอยู่ ในบรรดาผูค้ นของท่านลงมา, โดย
่ า่ นจะได้ชว่ ยพวกเขา
ไม่เห็นทางใดแล้วทีท
ให้กลับคืนมานอกจากกดดันด้วยประจักษ์
พยานจอันบริสุทธิ์เพื่อปรามพวกเขา.
๒๐ และดังนั ้นในการเริม่ ต้นปี ทีเ่ ก้าแห่ง
การปกครองของเหล่า ผู้ พิพากษาเหนื อ
ผู้คนของ นี ไฟ, แอ ลมา จึง มอบ บัลลังก์
พิพากษา ให้ นี ไฟ ฮาห์ก, และ มุ่ง ปฏิบัติ
ตน เฉพาะ ฐานะ ปุ โรหิต ระดับ สูงขแห่ง

		ข คมพ. ปี ต.ิ
๑๕ ก คพ. ๓๘:๒๗; ๔๙:๒๐.
๑๖ ก แอลมา ๒:๓–๗.
		ข แอลมา ๑:๑, ๑๔, ๑๘.
๑๗ ก แอลมา ๕๐:๓๗.
๑๙ ก แอลมา ๗:๑.
		ข แอลมา ๓๑:๕;
คพ. ๑๑:๒๑–๒๒.

		ค อีนัส ๑:๒๓.
		ง โมไซยาห์ ๑:๑๗;
ฮีล. ๑๒:๓.
		จ คมพ. ประจักษ์ พยาน.
๒๐ ก แอลมา ๘:๑๒.
		ข โมไซยาห์ ๒๙:๔๒;
แอลมา ๕:๓, ๔๔, ๔๙.
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ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็ นเจ้า,
เพื่อ เป็ นประจักษ์ พยานของพระวจนะ,
อันเป็ นไปตามวิญญาณแห่งการเปิ ดเผย
และการพยากรณ์ .
ถ้อยค�ำทีแ่ อลมา, มหาปุ โรหิตตามระเบียบ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็ นเจ้า, ประกาศ
แก่ผคู้ นในเมืองและหมูบ่ า้ นของพวกเขา
ตลอดทั่วแผ่นดิน.
ประกอบด้วยบทที่ ๕.

บทที่ ๕
เพือ่ ได้ความรอด, มนุ ษย์ต้องกลับใจและ
รักษา พระ บัญญัติ, เกิด ใหม่ อีก, ช�ำระ
อาภรณ์ ของพวกเขาด้วยพระโลหิต ของ
พระ คริสต์, ถ่อม ตน และ เปลือ้ ง ความ
หยิ่ง จองหอง และ ความ ริษยา ออก จาก
ตน, และท�ำงานแห่ง ความชอบธรรม—
พระเมษบาลผู้ ประเสริฐ ทรงเรียกผู้คน
ของ พระองค์— ผู้ ที่ ท�ำงานชั่ว ร้าย เป็ น
ลูก ๆ ของมาร—แอลมาเป็ นพยานเกีย่ ว
กับ ความจริง แห่ง หลัก ค�ำ สอนของท่าน
และ สั่ง มนุ ษย์ ให้ กลับ ใจ— ชือ่ ของ คน
ชอบธรรมจะเขียนไว้ ในหนั งสือแห่งชีวติ .
ประมาณ ๘๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ แอลมา
บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
เริ่ม ประกาศ พระวจนะของพระผู้ เป็ น
๑ ก แอลมา ๔:๑๙.
		ข แอลมา ๕:๖๑.
๓ ก คมพ. แต่งตัง้ (การ).
		ข แอลมา ๔:๔, ๑๘, ๒๐.
๕

แอลมา ๕:๑–๕
เจ้าขแก่ผคู้ น, ทีแรกในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และจากนั ้นไปตลอดทัว่ แผ่นดิน.
๒ และนี่ คือถ้อยค�ำซึ่งท่านพูดกับผู้คน
้ ใน
ในศาสนจักรซึ่งได้รับการสถาปนาขึน
เมืองแห่ง เซราเฮ็ มลา, ตามบันทึก ของ
ท่านเอง, มีความว่า :
๓ ข้าพเจ้า, แอ ลมา, ได้ รับ การ อุทิศก
ถวายโดยแอลมา, บิดาข้าพเจ้า, ให้ เป็ น
มหา ปุ โรหิตขดูแล ศาสนจักร ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า, ท่านโดยทีม่ พ
ี ลังอ�ำนาจและสิทธิ
ค
อ�ำนาจ จากพระผูเ้ ป็ นเจ้าให้ทำ� สิ่งเหล่านี ้,
ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า ท่านเริ่ม
สถาปนาศาสนจักรในแผ่นดินงซึ่ง อยู่ ใน
เขตชายแดนนี ไฟ; แท้จริงแล้ว, แผ่นดิน
ซึ่งเรียกว่าแผ่นดินแห่งมอรมอน; แท้จริง
แล้ว, ท่านให้บัพติศมาพี่น้องของท่านใน
ผืนน� ้ำแห่งมอรมอน.
๔ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,
พวก เขา ได้ รับ การ ปลด ปล่อยกออก จาก
เงือ้ มมือผูค้ นของกษั ตริย์ โนอาห์, โดยพระ
เมตตาและเดชานุ ภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๕ และดูเถิด, หลังจากนั ้น, พวกเขาถูก
น� ำไปสู่ความเป็ นทาสก ในแดนทุรกันดาร
โดยเงือ้ มมือของชาวเลมัน; แท้จริงแล้ว,
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, พวก เขา อยู่ ใน
การเป็ นเชลย, และอีก ครัง้ หนึ่ ง พระเจ้า
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
เป็ นทาสข โดยเดชานุ ภาพแห่งพระวจนะ
ของ พระองค์ ; และ ทรง น� ำ เรา เข้ า มา
ในแผ่น ดิน นี ้, และที่ นี่ เราเริ่ม สถาปนา

		ค โมไซยาห์ ๑๘:๑๓;
๓ นี . ๑๑:๒๕.
		ง โมไซยาห์ ๑๘:๔;
๓ นี . ๕:๑๒.

๔ ก โมไซยาห์ ๒๓:๑–๓.
๕ ก โมไซยาห์ ๒๓:๓๗–๓๙;
๒๔:๘–๑๕.
		ข โมไซยาห์ ๒๔:๑๗.

แอลมา ๕:๖–๑๓
ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ตลอด ทั่ว
แผ่นดินนี ้ด้วย.
๖ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ท่านที่ เป็ นของ
ศาสนจักรนี ้ ว่า, ท่านให้ ความเป็ นเชลย
ของบรรพบุรุษ ท่านอยู่ ในความทรงจ�ำ
เพียง พอแล้ว หรือ? แท้จริง แล้ว, และ
ท่านให้พระเมตตาและความอดกลัน้ ของ
พระองค์ทม่ี ตี อ่ พวกเขาอยู่ ในความทรงจ�ำ
เพียงพอแล้วหรือ? และยิ่งกว่านั ้น, ท่าน
เก็บไว้ ในความทรงจ�ำเพียงพอแล้วหรือว่า
พระองค์ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของ
พวกเขาให้พ้นจากนรกมาแล้ว?
๗ ดูเถิด, พระองค์ทรงเปลีย่ นใจพวกเขา;
แท้จริงแล้ว, พระองค์จะทรงปลุกพวกเขา
่ จากการหลับ สนิ ท, และพวกเขาตืน
่
ตืน
้ มาหาพระผู้ เป็ นเจ้า. ดูเถิด, พวกเขา
ขึน
อยู่ท่ามกลางความมืด; กระนั ้นก็ตาม, จิต
วิญญาณพวกเขาได้รบั ความสว่างโดยแสง
สว่างของพระวจนะอัน เป็ นนิ จ; แท้จริง
แล้ว, พวกเขาถูก มัด ไว้ โดยสายรัดกแห่ง
ความตาย, และโซ่ขแห่ง นรก, และความ
พินาศอันเป็ นนิ จได้คอยพวกเขาอยู่.
๘ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า ถามท่าน, พี่ น้อง
ข้าพเจ้า, คน เหล่า นั ้ น ถูก ท�ำลาย หรือ?
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ไม่เลย, พวก
เขาไม่ ได้ถูกท�ำลาย.
๙ และข้าพเจ้าถามอีก, สายรัดแห่งความ
ตาย ขาด หรือ, และ โซ่ แห่ง นรก ซึ่ง มัด
พวกเขาไว้ นั้น, ทรงปลดออกแล้ว หรือ?
๗ ก โมไซยาห์ ๑๕:๘.
		ข แอลมา ๑๒:๑๑;
คพ. ๑๓๘:๒๓.
๑๐ ก คมพ. ความรอด;
แผนแห่งการไถ่.
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ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ถูกแล้ว, ทรงปลด
ออกแล้ว, และจิตวิญญาณพวกเขาขยาย
แล้ว, และพวกเขาร้องสดุดีความรักที่ ไถ่.
และข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าพวกเขาได้รบั
การช่วยให้รอด.
๑๐ และบัดนี ข้ า้ พเจ้าถามท่านว่า พวกเขา
ได้รบั การช่วยให้รอดกด้วยเงือ่ นไขอะไรหรือ?
แท้จริงแล้ว, พวกเขามีเหตุผลอะไรทีจ่ ะหวัง
ความรอด? อะไรเล่าเป็ นเหตุให้พวกเขาได้
รับการปลดปล่อยจากสายรัดแห่งความตาย,
แท้จริงแล้ว, และโซ่แห่งนรกด้วย?
๑๑ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า บอก ท่ า น ได้ —
แอลมาบิดาข้าพเจ้าไม่ ได้เชือ่ ในถ้อยค�ำซึง่
ประกาศด้วยปากของอบินาไดกหรือ? และ
ท่านไม่ ใช่ศาสดาพยากรณ์ ผบู้ ริสุทธิห
์ รือ?
ท่านไม่ ได้ พูด พระวจนะของพระผู้ เป็ น
เจ้า หรือ, และ แอ ลมา บิดา ข้าพเจ้า เชื่อ
พระวจนะนั ้น?
๑๒ และ ตาม ศรัท ธา ของ ท่ า น มี การ
เปลีย่ นแปลงกอันลึกซึง้ เกิดขึน้ ในใจท่าน.
ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า ทัง้ หมด
นี ้จริง.
๑๓ และดูเถิด, ท่านสั่งสอนกพระวจนะ
แก่บรรพบุรษ
ุ ท่าน, และการเปลีย่ นแปลง
้ ในใจคนเหล่า นั ้น ด้วย,
อัน ลึก ซึง้ เกิด ขึน
และพวกเขาจึง นอบน้ อมถ่อมตนและ
มอบความไว้วางใจข ในพระผู้เป็ นเจ้าองค์
จริง และ ทรง พระชนม์ อยู่ค. และ ดูเถิด,
พวก เขา ซื่อสัตย์ จนกว่า ชีวิต จะ หาไม่ง;
ฉะนั ้นพวกเขาจึงได้รับการช่วยให้รอด.

๑๑ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑–๔.
๑๒ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
๑๓ ก โมไซยาห์ ๑๘:๗.
		ข คมพ. วางใจ (ความ).

		ค มอร. ๙:๒๘;
คพ. ๒๐:๑๙.
		ง คมพ. อดทน (ความ).
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๑๔ และบัดนี ้ดูเถิด, ข้าพเจ้าถามท่าน,
พี่ น้องข้าพเจ้า ในศาสนจักร, ท่านเกิดก
ทางวิญญาณจากพระผู้เป็ นเจ้าแล้วหรือ?
ท่านได้ รับ รูป ลักษณ์ ของพระองค์ ไว้ ใน
สี หน้ า ท่าน แล้ว หรือ? ท่าน ประสบ กับ
การ เปลี่ยนแปลงขอัน ลึก ซึง้ ในใจ ท่าน
แล้วหรือ?
๑๕ ท่าน แสดง ศรัทธา ใน การ ไถ่ ของ
พระองค์ ผู้ทรงสร้างกท่านหรือ ไม่? ท่าน
ตัง้ ตา รอ ด้วย ดวงตา แห่ง ศรัทธา, และ
้ ไป
มองดูร่างกายแห่งมรรตัยนี ้ทรงยกขึน
่
สู่ความเป็ นอมตะ, และความเน่ าเปื อยนี ้
ทรงยกขึน้ ข ไปสู่ความไม่เน่ าเปื่ อย, เพือ่ ยืน
ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า เพื่อ รับ การ
พิพากษาคตามการกระท�ำซึ่งท�ำไว้เมื่ออยู่
ในร่างกายแห่งมรรตัยหรือไม่?
๑๖ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น, ท่ า น
จินตนาการได้ ไหมว่า ท่านได้ยิน สุรเสียง
ของพระเจ้า, ตรัส กับ ท่าน, ในวันนั ้นว่า:
จงมาหาเราเถิด เจ้า ผู้ ได้ รับ พรก, เพราะ
ดูเถิด, งานของ เจ้า เป็ น งาน แห่ง ความ
้ พิภพ?
ชอบธรรมบนพืน
๑๗ หรือ ท่านจินตนาการเองว่า ท่านจะ
กล่าวเท็จต่อพระเจ้าได้ ในวันนั น
้ , และกล่าวก
ว่า—พระเจ้า, งานของพวกข้าพระองค์เป็ น
้ พิภพ— และ ว่า
งานที่ ชอบ ธรรม บนพืน
พระองค์จะทรงช่วยท่านให้รอดหรือ?
๑๔ ก โมไซยาห์ ๒๗:๒๔–๒๗;
แอลมา ๒๒:๑๕.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข รม. ๘:๑๑–๑๗; โมไซยาห์
๕:๒; โมเสส ๖:๖๕.
คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
๑๕ ก คมพ. สร้าง (การ).

แอลมา ๕:๑๔–๒๑
๑๘ หรืออีกนั ยหนึ่ ง, ท่านวาดมโนภาพ
ตนเองได้ ไหมว่าถูกน� ำมาอยู่ต่อหน้ าศาล
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ด้วยจิต วิญญาณท่าน
เต็ม ไปด้วยความผิด และด้วยส�ำนึ ก ผิด,
โดยมี ความทรงจ�ำ ถึง ความผิด ทัง้ หมด
ของท่าน, แท้จริง แล้ว, ความทรงจ�ำกอัน
สมบูรณ์ ถงึ ความชัว่ ร้ายทัง้ หมดของท่าน,
แท้จริง แล้ว, ความทรงจ�ำ ที่ ท่านต่อ ต้าน
พระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า?
๑๙ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น, ท่ า น จะ
เงยหน้ า ดู พระผู้ เป็ นเจ้า ในวัน นั ้น ด้วย
ใจ บริสุทธิ์ และ ด้วย มือ สะอาด ได้ หรือ?
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะเงยหน้ าดู,
โดยมีรปู ลักษณ์ กของพระผู้เป็ นเจ้าจารึก
อยู่บนสีหน้ าของท่านได้หรือ?
๒๐ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ท่านคิดถึง
การได้รบั การช่วยให้รอดได้หรือเมื่อท่าน
้ อยู่กับมาร?
ยอมตนกมาขึน
๒๑ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะรู้ ใน
วันนั ้นว่า ท่านรับ การช่วยให้ รอดก ไม่ ได้;
เพราะไม่มีมนุ ษย์คนใดได้รับการช่วยให้
รอดได้เลยเว้นแต่จะซักอาภรณ์ ขของเขา
ให้ขาว; แท้จริงแล้ว, ต้องท�ำให้อาภรณ์ ของ
เขาบริสุทธิ์คจนมันสะอาดจากรอยเปื ้ อน
ทัง้ หมด, โดยทางพระโลหิตของพระองค์
ผู้ที่บรรพบุรุษเราพูดถึง, ผู้จะมาไถ่ผู้คน
ของพระองค์จากบาปของพวกเขา.

		ข คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ค คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๑๖ ก มธ. ๒๕:๓๑–๔๖.
๑๗ ก ๓ นี . ๑๔:๒๑–๒๓.
๑๘ ก อสค. ๒๐:๔๓;
๒ นี . ๙:๑๔;
โมไซยาห์ ๓:๒๕;

แอลมา ๑๑:๔๓.
๑๙ ก ๑ ยน. ๓:๑–๓.
๒๐ ก โมไซยาห์ ๒:๓๒.
๒๑ ก คมพ. ความรอด.
		ข ๑ นี . ๑๒:๑๐;
แอลมา ๑๓:๑๑–๑๓;
๓ นี . ๒๗:๑๙–๒๐.
		ค คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).

แอลมา ๕:๒๒–๓๐
๒๒ และ บั ด นี ้ ข้ า พเจ้ า ถาม ท่ า น, พี่
น้ องข้าพเจ้า, คนใดในพวกท่านจะรู้สึก
อย่างไรเล่า, หากท่านจะยืนอยูห
่ น้ าบัลลังก์
พิพากษาของพระผูเ้ ป็นเจ้า, โดยมีอาภรณ์
ท่านเปื ้ อนโลหิตกและความสกปรกขทุก
ชนิ ด? ดูเถิด, สิ่งเหล่านี ้จะเป็ นพยานฟ้ อง
อะไรท่านเล่า?
๒๓ ดูเถิด มัน จะไม่ เป็ นพยานกว่า ท่าน
เป็ นฆาตกร หรือ, แท้จริง แล้ว, และ ว่า
ท่านมี ความผิด เกี่ยวกับ ความชั่ว ร้ายทุก
ชนิ ดด้วยหรือ?
๒๔ ดูเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, ท่านคิดหรือ
ว่า คนเช่นนั ้นจะมี ท่ี นั่ง อยู่ ในอาณาจักร
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, กับ อับ รา ฮัมก, กับ
อิส อัค, และกับ ยาโคบ, และกับ ศาสดา
พยากรณ์ ผบู้ ริสท
ุ ธิท
์ งั ้ ปวงด้วย, ซึง่ อาภรณ์
ของคนเหล่านั ้นสะอาดและไม่มีมลทิน,
บริสุทธิ์และขาวแล้ว?
๒๕ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; เว้น
แต่ ท่านจะท�ำให้ พระผู้ สร้างของเราเป็ น
ผู้ กล่าวเท็จ นั บ จากกาลเริ่ม ต้น, หรือ คิด
ว่า พระองค์ เป็ นผู้ กล่าวเท็จ นั บ จากกาล
เริ่มต้น, ท่านไม่ต้องคิดว่าคนเช่นนั ้นจะ
มีท่ีอยู่ ในอาณาจักรแห่งสวรรค์; แต่พวก
เขาจะถูก ขับ ออกไปเพราะพวกเขาเป็ น
ลูกหลานกอาณาจักรของมาร.
๒๖ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, พี่ น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบ
๒๒ ก อสย. ๕๙:๓.
		ข คมพ. สกปรก (ความ).
๒๓ ก อสย. ๕๙:๑๒.
๒๔ ก ลูกา ๑๓:๒๘.
๒๕ ก ๒ นี . ๙:๙.
๒๖ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
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กับ การ เปลี่ยนแปลงก ใน ใจ แล้ว, และ
หากท่านรู้สึก อยากร้องเพลงขสดุดี ความ
รัก ที่ ไถ่, ข้าพเจ้า จะถาม, ท่านรู้สึกคเช่น
นั ้นขณะนี ้ ได้หรือไม่?
๒๗ ท่าน ด�ำเนิ น ไป, โดย รักษา ตนให้
ปราศจากข้อ ต�ำหนิ กต่อ พระพักตร์ พระ
ผู้เป็ นเจ้าแล้วหรือ? หากเรียกท่านให้ตาย
ในเวลานี ้, ท่านจะกล่าว, กับ ตัว ท่านเอง
ได้ ไหม, ว่า ท่านถ่อมตนขเพียงพอแล้ว?
ว่า อาภรณ์ ของท่านสะอาดและขาวแล้ว
โดยพระโลหิตของพระคริสต์, ผู้จะเสด็จ
มา ไถ่คผู้คนของ พระองค์ จาก บาป ของ
พวกเขา?
๒๘ ดูเถิด, ท่านถอดความจองหองกออก
แล้ว หรือ? ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
ท่านยัง ท่านก็ ไม่ พร้อมที่ จะพบพระผู้
เป็ นเจ้า. ดูเถิด ท่านต้องเตรี ยมโดยเร็ว;
เพราะอาณาจักรแห่ง สวรรค์ จะมาถึง ใน
ไม่ช้า, และคนเช่นนั ้นไม่มีชีวิตนิ รันดร์.
๒๙ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว, ใน บรรดา
พวกท่านมี ใครบ้างไหมที่ ไม่ ถอดความ
ริษยากออก? ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า คน
เช่นนั ้น ยัง ไม่ พร้อม; และข้าพเจ้า อยาก
ให้ เขาเตรียมตัว โดยเร็ว, เพราะโมงนั ้น
ใกล้ จะมาถึง แล้ว, และเขาไม่รู้ ว่า เมื่อไร
เวลานั ้นจะมาถึง; เพราะจะไม่ พบว่า คน
เช่นนั ้นปราศจากความผิด.
๓๐ และ อนึ่ ง ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,

		ข แอลมา ๒๖:๑๓.
		ค โมไซยาห์ ๔:๑๒;
คพ. ๒๐:๓๑–๓๔.
๒๗ ก คมพ. แก้ตา่ ง (การ),
รับรอง (การ).
		ข คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน

(ความ).
		ค คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
๒๘ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
๒๙ ก คมพ. ริษยา (ความ), อิจฉา.
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มี ใครในบรรดาพวกท่านที่ ล้อ เลียนกพี่
น้ อง ของ เขา, หรือ ที่ ถม ทับ การ ข่มเหง
ลงบนเขา?
๓๑ วิบัติ แก่ คน เช่น นั ้ น, เพราะ เขา
ไม่ พร้อม, และใกล้ จะถึง เวลาแล้ว ที่ เขา
ต้อง กลับ ใจ หรือ เขา จะ รับ การ ช่วย ให้
รอดไม่ ได้!
๓๒ แท้จริง แล้ว, แม้ วิบัติ แก่ ท่านทัง้
หลายผู้ท�ำงานกแห่งความชั่วช้าสามานย์;
จงกลับใจ, จงกลับใจเถิด, เพราะพระเจ้า
พระผู้เป็ นเจ้ารับสั่งเรื่องนี ้!
๓๓ ดูเถิด, พระองค์ทรงส่งค�ำเชิญมาถึง
มนุ ษย์ทงั ้ ปวงก, เพราะพระพาหุขแห่งพระ
เมตตายื่น มาให้ พวกเขา, และพระองค์
ตรัส: จงกลับใจ, และเราจะรับเจ้าไว้.
๓๔ แท้จริง แล้ว, พระองค์ตรัส: จงมาก
หา เรา เถิด และ เจ้า จะ รับ ส่วน ผลขของ
ต้นไม้ แห่ง ชีวิต; แท้จริง แล้ว, เจ้า จะกิน
และดื่มอาหารคและน� ้ำแห่งชีวติ โดยเสรีง;
๓๕ แท้จริงแล้ว, จงมาหาเราและจงน� ำ
เอางานแห่งความชอบธรรมออกมา, และ
เจ้าจะไม่ถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟ—
๓๖ เพราะดูเถิด, ใกล้จะถึงเวลาแล้วที่ผู้
ใดก็ตามหากไม่น�ำเอาผลดีออกมาก, หรือ
ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ไม่ ท�ำงาน แห่ง ความ ชอบ
๓๐ ก คมพ. พูดให้รา้ ย.
๓๒ ก สดด. ๕:๕.
๓๓ ก แอลมา ๑๙:๓๖;
๓ นี . ๑๘:๒๕.
		ข เจคอบ ๖:๕;
๓ นี . ๙:๑๔.
๓๔ ก ๒ นี . ๒๖:๒๔–๒๘;
๓ นี . ๙:๑๓–๑๔.
		ข ๑ นี . ๘:๑๑; ๑๕:๓๖.
		ค คมพ. อาหารแห่งชีวติ .
		ง ๒ นี . ๙:๕๐–๕๑;
แอลมา ๔๒:๒๗.

แอลมา ๕:๓๑–๓๙
ธรรม, ผู้ นั้น ย่อมมี เหตุ ท่ี จะพิลาปร�ำพัน
และโศกเศร้า.
๓๗ โอ้ ท่านผู้ ท�ำงานแห่ง ความชั่ว ช้า
สามานย์; ท่านผูล้ ำ� พองในสิ่งไร้ประโยชน์ ก
ของโลก, ท่านผู้ อ้างว่า รู้ ทางแห่ง ความ
ชอบธรรม กระนั ้น ก็ตามยัง หลงไปข, ดัง
แกะคที่ ไม่มีเมษบาล, ทัง้ ที่พระเมษบาล
องค์หนึ่ งทรงตามเรียกงหาท่านและยังคง
ตามเรียกหาท่าน, แต่ทา่ นไม่ยอมสดับฟังจ
เสียงของพระองค์!
๓๘ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น,
ว่า พระ เมษ บาลกผู้ ประเสริฐ ทรง เรียก
ท่าน; แท้จริง แล้ว, และในพระนามของ
พระองค์ เองพระองค์ ทรงเรียกท่าน, ซึ่ง
คือพระนามของพระคริสต์; และหากท่าน
จะไม่ สดับ ฟังขเสียงของพระเมษบาลผู้
ประเสริฐคองค์ นั ้ น, ตามพ ระนามงที่ ใช้
เรียกท่านอยู,่ ดูเถิด, ท่านก็ ไม่ ใช่แกะของ
พระเมษบาลผู้ประเสริฐองค์นั้น.
๓๙ และบัดนี ้ หากท่านไม่ใช่ แกะของ
พระเมษบาลผู้ ประเสริฐ องค์ นั้น, ท่าน
เป็ นของ คอกก ใด เล่า? ดูเถิด, ข้าพเจ้า
กล่าว แก่ ท่าน, ว่า มารขคือ เมษ บาล ของ
ท่าน, และ ท่าน เป็ นของ คอก เขา; และ
บัดนี ้, ใครเล่าจะปฏิเสธเรือ่ งนี ้ ได้? ดูเถิด,

๓๖ ก มธ. ๓:๑๐; ๗:๑๕–๒๐;
๓ นี . ๑๔:๑๙;
คพ. ๙๗:๗.
๓๗ ก คมพ. ถือดี (ความ), ถือตัว
(ความ), เปล่าประโยชน์ ,
อย่างไม่สมควร.
		ข ๒ นี . ๑๒:๕; ๒๘:๑๔;
โมไซยาห์ ๑๔:๖.
		ค มธ. ๙:๓๖.
		ง สภษ. ๑:๒๔–๒๗;
อสย. ๖๕:๑๒.
		จ ยรม. ๒๖:๔–๕;

แอลมา ๑๐:๖.
๓๘ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
		ข ลนต. ๒๖:๑๔–๒๐;
คพ. ๑๐๑:๗.
		ค ๓ นี . ๑๕:๒๔; ๑๘:๓๑.
		ง โมไซยาห์ ๕:๘;
แอลมา ๓๔:๓๘.
๓๙ ก มธ. ๖:๒๔;
ลูกา ๑๖:๑๓.
		ข โมไซยาห์ ๕:๑๐.
คมพ. มาร.

แอลมา ๕:๔๐–๔๘
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ผู้ ใดก็ตามทีป่ ฏิเสธ
เรือ่ งนี ้ยอ่ มเป็ นเหมือนคนกล่าวเท็จคและ
เป็ นลูกงของมาร.
๔๐ เพราะข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไร
ก็ตามทีด่ กี มาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และอะไร
ก็ตามที่ชั่วมาจากมาร.
๔๑ ฉะนั ้น, หากคนผู้ หนึ่ ง น� ำ เอางาน
ดีกออกมาเขาย่อมสดับ ฟังเสียงของพระ
เมษบาลผูป้ ระเสริฐองค์นั้น, และเขาย่อม
ติดตามพระองค์; แต่ผู้ ใดก็ตามที่น�ำงาน
ชัว่ ออกมา, ผูน
้ ั ้นก็เป็ นลูกขของมาร, เพราะ
สดับฟังเสียงเขา, และติดตามเขา.
่ ำ� เช่นนี ้ตอ้ งได้รบั
๔๒ และผู้ ใดก็ตามทีท
ก
ค่าตอบแทน ของตนจากเขา; ฉะนั ้น, เพือ่
ค่าตอบแทนขของเขา, เขาจึงได้รับความ
ตายค, ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับความชอบธรรม,
โดยตายแล้วจากงานดีทัง้ หมด.
๔๓ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านฟังข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้า
พูด ด้วย พลัง ของ จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า;
เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างชัด
แจ้งเพือ่ ท่านจะไม่ผดิ พลาด, หรือข้าพเจ้า
พูดตามพระบัญชาของพระผู้เป็ นเจ้า.
๔๔ เพราะข้าพเจ้าได้รับเรียกให้มาพูด
ตาม นี ้ , ตาม ระเบียบ อัน ศักดิ์สิทธิ์กของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์ พระ
เยซู; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าได้รบั บัญชาให้
มายืน เป็ นพยานแก่ คนพวกนี ้ ถึง เรือ่ งที่
บรรพบุรษ
ุ เราพูดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะมาถึง.
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๔๕ และนี่ ยัง ไม่ หมด. ท่านไม่ คิด หรือ
ว่า ข้าพเจ้า รู้กด้วย ตนเอง ถึง เรื่อง เหล่า
นี ้ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็ นพยาน แก่ ท่าน
ว่า ข้าพเจ้า รู้ว่า เรื่องเหล่า นี ้ ที่ ข้าพเจ้า พูด
มา แล้ว เป็ น เรื่อง จริง. และ ท่าน คิด ว่า
ข้าพเจ้ารูถ้ ึงความแน่ นอนของเรือ่ งเหล่า
นี ้ด้วยวิธี ใด?
๔๖ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า นว่า
เรื่อ ง เหล่ า นี ้ เป็ นที่ รู้กแก่ ข้ า พเจ้ า โดย
พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้า อดอาหารขและสวด
อ้อนวอนมาหลายวันเพือ่ ข้าพเจ้าจะรูเ้ รือ่ ง
เหล่า นี ้ ด้วย ตนเอง. และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า
รู้ ด้วยตนเองว่า เรื่องเหล่า นี ้ จริง; เพราะ
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงแสดงเรือ่ งเหล่า
นี ้ ให้ประจักษ์ แก่ขา้ พเจ้าโดยพระวิญญาณ
ศักดิส์ ิทธิข์ องพระองค์; และนี่ คอื วิญญาณ
แห่งการเปิ ดเผยคซึ่งอยู่กับข้าพเจ้า.
๔๗ และยิ่ง กว่า นั ้น, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่านว่า ข้าพเจ้า ได้ รับ การ เปิ ด เผย แก่
ข้าพเจ้า ดังนี ้, ว่า ค�ำ ที่ บรรพบุรุษ เราพูด
ไว้ จริง แท้ เช่นนั ้น, และเป็ นดัง นั ้น ตาม
วิ ญ ญาณ แห่ ง การ พยากรณ์ ซึ่ ง อยู่ กั บ
ข้าพเจ้า, ซึง่ เป็ นโดยการแสดงให้ประจักษ์
ของพระวิญญาณของพระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
๔๘ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ว่า ข้าพเจ้า
รู้ ด้วยตนเองว่า อะไรก็ตามที่ ข้าพเจ้า จะ
กล่าว แก่ ท่าน, เกี่ยว กับ สิ่ ง ที่ จะ มา ถึง
นั ้น, จริง; และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่า

๓๙ค๑ ยน. ๒:๒๒.
		ข โมไซยาห์ ๑๖:๓–๕;
		ง ๒ นี . ๙:๙.
แอลมา ๑๑:๒๓.
๔๐ ก ออมไน ๑:๒๕; อีเธอร์ ๔:๑๒;
๔๒ ก แอลมา ๓:๒๖–๒๗;
โมโร. ๗:๑๒, ๑๕–๑๗.
คพ. ๒๙:๔๕.
๔๑ ก ๓ นี . ๑๔:๑๖–๒๐.
		ข รม. ๖:๒๓.
คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).
		ค ฮีล. ๑๔:๑๖–๑๘. คมพ.

ความตาย, ทางวิญญาณ.
๔๔ ก แอลมา ๑๓:๖.
๔๕ ก คมพ. ประจักษ์ พยาน.
๔๖ ก ๑ คร. ๒:๙–๑๖.
		ข คมพ. อดอาหาร (การ).
		ค คมพ. เปิ ดเผย (การ).
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ข้าพเจ้า รู้ ว่า พระเยซู คริสต์ จะเสด็จ มา,
แท้จริง แล้ว, พระ บุตร, องค์ เดียว ที่ ถือ
ก�ำเนิ ด จากพระบิดา, ทรงเปี่ ยมไปด้วย
พระคุณ, และพระเมตตา, และความจริง.
และดูเถิด, พระองค์นั่นเองที่จะเสด็จมา
และเอาบาปของโลกไป, แท้จริงแล้ว, บาป
ของทุกคนทีเ่ ชือ่ ในพระนามของพระองค์
อย่างแน่ วแน่ .
๔๙ และบัดนี ้ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่านี่
คือระเบียบกซึง่ ตามนี ข้ า้ พเจ้าได้รบั เรียกมา,
แท้จริง แล้ว, เพื่อ สั่ง สอนพี่ น้องที่รกั ของ
่ ำ� นั ก
ข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, และทุกคนทีพ
่
อยู่ ในแผ่นดิน; แท้จริงแล้ว, เพือสั่งสอน
คนทัง้ ปวง, ทัง้ สูงวัยและอ่อนวัย, ทัง้ ทาส
และไท; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น
ผู้สูงวัย, และวัยกลางคนด้วย, และอนุ ชน
รุน
่ หลัง; แท้จริงแล้ว, เพื่อร้องขอต่อพวก
เขาว่าพวกเขาต้องกลับใจและเกิดใหม่ข.
๕๐ แท้จริง แล้ว, ดัง นั ้น พระ วิญญาณ
ตรัส: จงกลับใจ, เจ้าทัง้ หลายทั่วสุดแดน
แผ่นดินโลก, เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์
ใกล้ จะมาถึง ในไม่ ช้า; แท้จริง แล้ว, พระ
บุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า จะเสด็จ มาด้วย
รัศมีภาพกของพระองค์, ด้วยฤทธานุ ภาพ,
พระบารมี, เดชานุ ภาพ, และอ�ำนาจการ
่ ้ อง
ปกครองของพระองค์. แท้จริงแล้ว, พีน
ที่รกั ของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
๔๙ ก คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ); ฐานะปุ โรหิต.
		ข คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๕๐ ก คมพ. รัศมีภาพ; เสด็จมา
ครัง้ ทีส่ องของพระเยซู
คริสต์ (การ).
		ข สดด. ๒๔; มธ. ๒:๒;

แอลมา ๕:๔๙–๕๓
ว่า พระวิญญาณตรัส: จงดู รัศมี ภาพแห่ง
กษั ตริยข์ ของทัง้ แผ่นดินโลก; และในเร็ว ๆ
นี ้ กษั ตริย์ แห่ง สวรรค์ จะ ทรง ส่อง ความ
สว่าง ออก มา ในบรรดา ลูก หลาน มนุ ษย์
ทัง้ ปวงด้วย.
๕๑ และพระวิญญาณตรัส กับ ข้าพเจ้า
ด้วย, แท้จริงแล้ว, ทรงร้องต่อข้าพเจ้าด้วย
สุรเสียงอันทรงไว้ดว้ ยอานุ ภาพ, มีความว่า:
จงออกไปและกล่าวแก่ คนเหล่า นี ้— จง
กลับใจ, เพราะเว้นแต่เจ้าจะกลับใจหาไม่
แล้ว เจ้า ก็ ไม่มี ทางจะสืบทอดอาณาจักร
แห่งสวรรค์กเป็ นมรดกได้.
๕๒ และอนึ่ งข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, พระ
วิญญาณ ตรัส: ดูเถิด, พระองค์ ทรง วาง
ขวานก ไว้ที่รากของต้นไม้; ฉะนั ้นทุกต้น
ที่ ไม่ออกผลดีจะถูกโค่นขและโยนเข้าไป
ในไฟ, แท้จริง แล้ว, ไฟที่ จะมอดไม่ ได้,
แม้เป็ นไฟที่ ไม่รู้ดับ. ดูเถิด, และจ�ำไว้ว่า,
พระผู้บริสุทธิ์รับสั่งเรื่องนี ้.
๕๓ และบัดนี ้ พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะต่อต้านค�ำ
พูดนี ้ ได้หรือ; แท้จริงแล้ว, ท่านจะละทิง้
เรือ่ งเหล่านี ้ ได้หรือ, และเหยียบย�ำ่ กพระผู้
บริสุทธิ์ ไว้ ใต้เท้าท่าน; แท้จริงแล้ว, ท่าน
จะล�ำพองในความจองหองขของใจท่าน
ได้ หรือ; แท้จริง แล้ว, ท่านจะยัง ขืน สวม
เสือ้ ผ้าราคาแพงคและให้ ใจท่านหมกมุ่น

ลูกา ๒๓:๒; ๒ นี . ๑๐:๑๔;
คพ. ๓๘:๒๑–๒๒;
๑๒๘:๒๒–๒๓;
โมเสส ๗:๕๓.
คมพ. พระเยซูคริสต์;
อาณาจักรแห่งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าหรืออาณาจักรแห่ง
สวรรค์.
๕๑ ก คมพ. สวรรค์, ฟ้ าสวรรค์.

๕๒ ก ลูกา ๓:๙; คพ. ๙๗:๗.
		ข เจคอบ ๕:๔๖; ๖:๗;
๓ นี . ๒๗:๑๑–๑๒.
๕๓ ก ๑ นี . ๑๙:๗.
		ข คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
		ค ๒ นี . ๒๘:๑๑–๑๔;
มอร. ๘:๓๖–๓๙.

แอลมา ๕:๕๔–๖๒
ในสิ่งไร้ประโยชน์ ของโลก, ในทรัพย์สินมี
ค่างของท่านหรือ?
๕๔ แท้จริงแล้ว, ท่านจะขืนคิดอยู่หรือ
ว่าท่านเป็ นคนดีกว่าคนอื่น; แท้จริงแล้ว,
ท่าน จะ ขืน ข่มเหง พี่ น้ อง ของ ท่าน, ผู้
นอบน้ อมถ่อมตนและเดินตามระเบียบ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็ นเจ้าหรือ, ซึ่ง
โดยระเบียบนี ้พวกเขาได้รบั การน� ำเข้ามา
ในศาสนจักรนี ้, ได้รบั การช�ำระให้บริสุทธิก์
แล้ว โดย พระ วิญญาณ ศั กดิ์สิทธิ์, และ
พวกเขาจึงน� ำเอางานซึง่ คูค่ วรกับการกลับ
ใจออกมา—
๕๕ แท้จริง แล้ว, ท่าน จะ ขืน หัน หลัง
ให้ คนจนก, และ คนขัดสน, และ กีดกัน
ทรัพย์สินของท่านจากพวกเขาอีกหรือ?
๕๖ และในทีส่ ุด, ท่านทัง้ ปวงทีจ่ ะขืนอยู่
ในความชั่ว ร้ายของท่าน, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ ท่านว่า คนเหล่า นี ้ คือ คนที่ จะถูก โค่น
และโยนเข้าไป ในไฟเว้น แต่ พวกเขาจะ
กลับใจโดยเร็ว.
๕๗ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,
ทุก คนที่ ปรารถนา จะ ติดตาม เสียง ของ
พระเมษบาลผู้ ประเสริฐก, ท่านจงออก
มาจากคนชั่วร้าย, และท่านจงแยกขออก
มา, และจงอย่า แตะต้องสิ่ง ที่ ไม่ สะอาด
ของพวกเขา; และดูเถิด, ชื่อพวกเขาจะ
ถูกลบค, เพื่อชื่อคนชั่วร้ายจะไม่นับอยู่ ใน
บรรดาชื่อ คนชอบธรรม, เพื่อ พระวจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้าจะเกิดสัมฤทธิผล, ดัง
๕๓ ง สดด. ๖๒:๑๐;
คพ. ๕๖:๑๖–๑๘.
๕๔ ก คมพ. ท�ำ (ช�ำระ) ให้
บริสท
ุ ธิ์ (การ).
๕๕ ก สดด. ๑๐๙:๑๕–๑๖;
เจคอบ ๒:๑๗;
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ได้ตรัสไว้: ชือ่ คนชัว่ ร้ายจะไม่ปนอยูก่ บั ชือ่
ผู้คนของเรา;
๕๘ เพราะชื่อ คนชอบธรรมจะเขียนไว้
ในหนั งสือกแห่งชีวติ , และแก่พวกเขาเรา
จะให้มรดกทางมือขวาเรา. และบัดนี ้, พี่
น้ องข้าพเจ้า, ท่านมีอะไรจะกล่าวคัดค้าน
เรื่องนี ้ ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากท่าน
พูดคัดค้าน, ก็ ไม่เป็ นไร, เพราะพระวจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้าต้องเกิดสัมฤทธิผล.
๕๙ เพราะในบรรดาพวกท่านมีเมษบาล
คนใดเล่าทีม่ แี กะหลายตัวแล้วไม่คอยเฝ้ า
มัน, เพือ่ ทีส่ น
ุ ั ขป่ าจะไม่เข้ามาขม�ำ้ ฝูงแกะ
ของเขา? และดูเถิด, หากสุนัขป่ าเข้ามา
ในฝูงของเขา เขาจะไม่ ไล่มน
ั ออกไปหรือ?
แท้จริงแล้ว, และในที่สุด, หากท�ำได้, เขา
จะท�ำลายมัน.
๖๐ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า
พระเมษบาลผูป้ ระเสริฐทรงเรียกหาท่าน
อยู่; และหากท่านจะสดับ ฟังเสียงของ
พระองค์ พระองค์จะน� ำท่านเข้าคอกของ
พระองค์, และท่านเป็ นแกะของพระองค์;
และพระองค์ทรงสั่งท่านว่าอย่าปล่อยให้
สุนัขป่ าหิวโหยเข้ามาในบรรดาพวกท่าน,
เพื่อท่านจะไม่ถูกท�ำลาย.
๖๑ และบัดนี ้ข้าพเจ้า, แอลมา, สั่งท่าน
ด้วยพระด�ำรัสของพระองค์กผู้ทรงบัญชา
ข้าพเจ้า, ให้ท่านถือปฏิบัติตามถ้อยค�ำที่
ข้าพเจ้าพูดกับท่าน.
๖๒ ข้าพเจ้าพูดโดยรูปแบบของค�ำบัญชา

ฮีล. ๖:๓๙–๔๐.
๕๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
		ข เอสรา ๖:๒๑; ๙:๑;
นหม. ๙:๒;
๒ ธส. ๓:๖;

คพ. ๑๓๓:๕, ๑๔.
		ค ฉธบ. ๒๙:๒๐;
โมโร. ๖:๗;
คพ. ๒๐:๘.
๕๘ ก คมพ. หนั งสือแห่งชีวติ .
๖๑ ก แอลมา ๕:๔๔.
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กับท่านผู้เป็ นของศาสนจักร; และกับผู้ที่
ไม่เป็ นของศาสนจักรข้าพเจ้าพูดโดยรูป
แบบของการเชือ้ เชิญ, มี ความว่า: จงมา
และรับบัพติศมาสูก่ ารกลับใจ, เพือ่ ท่านจะ
เป็ นผูร้ บั ส่วนผลของต้นไม้กแห่งชีวติ ด้วย.
บทที่ ๖
ศาสนจักรในเซราเฮ็ มลาได้ รับ การช�ำระ
และวางระเบียบ—แอลมาไปยัง กิ เดีย น
เพื่ อ สั่ ง สอน. ประมาณ ๘๓ ปี ก่ อ น
คริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากแอลมายุติ การพูด กับ ผู้คนของ
้ ในเมืองแห่งเซศาสนจักร, ซึ่งก่อตัง้ ขึน
ราเฮ็ มลาแล้ว, ท่านแต่ง ตัง้ กปุ โรหิต และ
เอ็ลเดอร์ข, โดยการวางมือคของท่านตาม
ระเบียบของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อควบคุม
และดูแลงศาสนจักร.
้ คือ ผู้ ใด
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก็ตามที่ ไม่เป็ นของศาสนจักรทีก่ ลับใจจาก
บาปของตนก็รับบัพติศมากสู่การกลับใจ,
และรับเข้าในศาสนจักร.
๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ด้วยคือผู้
ใดก็ตามทีเ่ ป็ นของศาสนจักรที่ ไม่กลับใจก
จากความชัว่ ร้ายของตนและไม่นอบน้ อม
ถ่อมตนต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า—
ข้าพเจ้าหมายถึงคนเหล่านั ้นที่ทะนงตน
๖๒ ก ๑ นี . ๘:๑๐; ๑๑:๒๑–๒๓.
๑ ก คมพ. แต่งตัง้ (การ).
		ข คมพ. เอ็ลเดอร์.
		ค คมพ. มือ, การวาง.
		ง คพ. ๕๒:๓๙.
๒ ก คมพ. บัพติศมา,
๖

แอลมา ๖:๑–๘
ด้วยความถือดีข ในใจตน—พวกเดียวกัน
นี ้ยอ่ มถูกปฏิเสธ, และชือ่ พวกเขาถูกลบค,
เพื่อจะไม่นับชื่อพวกเขาอยู่ ในบรรดาคน
ชอบธรรม.
๔ และดังนี ้ พวกเขาเริ่ม ก่อ ตัง้ ระเบียบ
ของศาสนจักรในเมืองแห่งเซราเฮ็มลา.
๕ บัดนี ้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านเข้าใจว่า
พระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าโอบอ้อมอารี
คนทัง้ ปวง, เพื่อจะไม่มีคนใดถูกตัดสิทธิ์
ที่จะมาชุมนุ มกันเพื่อฟังพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๖ กระนั ้น ก็ตามลูก ๆ ของพระผู้ เป็ น
เจ้าได้รบั บัญชาว่าพวกเขาควรมารวมกัน
บ่อย ครัง้ , และ ร่วม อด อาหารกและ สวด
อ้อนวอนอย่างสุด ก�ำลัง เพื่อ ความผาสุก
ในจิต วิญญาณ ของ คนที่ หา รู้จัก พระ ผู้
เป็ นเจ้าไม่.
้
๗ และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ แอ ลมา ได้ วางข้อ บังคับ เหล่า นี ้
แล้ว ท่านก็ จากพวกเขาไป, แท้จริง แล้ว,
จากศาสนจักรซึ่ง อยู่ ในเมืองแห่ง เซราเฮ็ มลา, และข้ามไปทางตะวัน ออกของ
แม่น�้ำ ไซดอน, ในหุบเขากแห่ งกิ เดีย น,
ที่มีเมืองสร้างไว้, ซึ่งเรียกว่าเมืองแห่งกิเดีย น, ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาซึ่ง เรียกว่า กิ เดีย
น, โดยเรียกตามชายคนที่ ถูก มือ ของนี ฮอร์สังหารขด้วยดาบ.
๘ และแอลมาไปและเริ่มประกาศพระ
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ให้ ศาสนจักร

ให้บพ
ั ติศมา.
๓ ก โมไซยาห์ ๒๖:๖.
		ข คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
		ค อพย. ๓๒:๓๓;

โมไซยาห์ ๒๖:๓๖;
แอลมา ๑:๒๔; ๕:๕๗–๕๘.
คมพ. ปัพพาชนี ยกรรม.
๖ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
๗ ก แอลมา ๒:๒๐.
		ข แอลมา ๑:๙.

แอลมา ๗:๑–๕
้ ในหุบเขา แห่ งกิ เดีย น,
ซึ่ง สถาปนา ขึน
ตามการเปิ ดเผยความจริง ของถ้อยค�ำ ที่
บรรพบุรุษท่านพูดไว้, และตามวิญญาณ
แห่ง การพยากรณ์ ซึ่ง มี อยู่ ในท่าน, ตาม
ประจักษ์ พยานกของพระเยซูคริสต์, พระ
บุตรของพระผู้เป็ นเจ้า, ผู้จะเสด็จมาไถ่
ผู้คนของพระองค์จากบาปของพวกเขา,
และ ตาม ระเบียบ อัน ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง โดย
ระเบียบนี ้ทา่ นได้รบั การเรียก. และมีเขียน
ไว้ดังนี ้. เอเมน.
ถ้อยค�ำของแอลมาซึง่ ท่านมอบให้ผคู้ นใน
กิเดียน, ตามบันทึกของท่าน.
ประกอบด้วยบทที่ ๗.

บทที่ ๗
พระคริสต์จะประสูตจิ ากมารีย—
์ พระองค์
จะทรงคลายสายรัด แห่ง ความตายและ
แบก รับ บาป ของ ผู้คนของ พระองค์—
บรรดา ผู้ ที่ กลับ ใจ, รับ บัพ ติศ มา, และ
รักษา พระ บัญญัติ จะ มี ชีวิต นิ รัน ดร์—
ความสกปรกสืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็ นเจ้าเป็ นมรดกไม่ ได้—ความถ่อมตน,
ศรัทธา, ความหวัง, และจิต กุศลเป็ นสิ่ง
จ�ำเป็ น. ประมาณ ๘๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, เมือ่ เห็นว่า
ดูเถิดพีน
ข้าพเจ้าได้รบั อนุ ญาตให้มายังท่าน, ฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง พยายามพูดกกับ ท่านด้วยค�ำ
พูด ของข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, โดยปาก
๗

๘ ก วว. ๑๙:๑๐.
๑ ก แอลมา ๔:๑๙.
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ข้าพเจ้าเอง, เมื่อเห็นว่านี่ เป็ นครัง้ แรกที่
ข้าพเจ้า พูด กับ ท่านโดยถ้อยค�ำ จากปาก
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าโดยที่ถูกกักไว้เต็มที่กับ
บัลลังก์พิพากษาข, โดยที่มีกิจธุระมากจน
มาหาท่านไม่ ได้.
๒ และแม้ ข้าพเจ้า จะมาบัดนี ้ ในตอน
นี ้ ก็ ไม่ ได้ หาก มิ ใช่ เพราะ มอบกบัลลังก์
พิพากษาไว้กับคนอื่น, เพื่อปกครองแทน
ข้าพเจ้า; และพระเจ้า ในพระเมตตายิ่ง
ทรงอนุ ญาตให้ข้าพเจ้ามาหาท่าน.
๓ และดูเถิด, ข้าพเจ้า มาโดยมี ความ
หวัง สูง และปรารถนามากว่า ข้าพเจ้า จะ
พบท่านนอบน้ อมถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระผู้ เป็ นเจ้า, และว่า ท่านทูล อ้อนวอน
ขอพระคุณของพระองค์อยู่ตลอดมา, ว่า
ข้าพเจ้าจะพบท่านไม่มีข้อต�ำหนิ ต่อพระ
พักตร์พระองค์, ว่าข้าพเจ้าจะพบว่าท่าน
ไม่ ได้ อยู่ ในสภาพอันน่ า พรั่นพรึง อย่าง
ที่พี่น้องของเราในเซราเฮ็มลาเผชิญมา.
๔ ขอพระนามของพระผู้ เป็ นเจ้า ทรง
พระสิริ โรจนาเถิด, ที่ พระองค์ ประทาน
ให้ข้าพเจ้ารู,้ แท้จริงแล้ว, ประทานความ
ปรีดอี ย่างเหลือล้นให้แก่ขา้ พเจ้าทีร่ วู้ า่ พวก
เขาตัง้ อยู่ ในทางแห่งความชอบธรรมของ
พระองค์อีก.
๕ และข้าพเจ้าวางใจ, ตามพระวิญญาณ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง อยู่ กับ ข้าพเจ้า, ว่า
ข้าพเจ้าจะมีปีติเพราะท่านด้วย; กระนั ้น
ก็ตามข้าพเจ้า ยัง ไม่ ปรารถนาว่า ปี ติ ของ
ข้าพเจ้า เพราะ ท่าน จะ เกิด โดย สาเหตุ
จาก ความ ทุกข์ และ จาก โทมนั ส ยิ่ง ซึ่ง
ข้าพเจ้า เคยมี แทนพี่ น้องที่ เซราเฮ็ มลา,

		ข โมไซยาห์ ๒๙:๔๒.
๒ ก แอลมา ๔:๑๖–๑๘.
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เพราะดูเถิด, ปี ติของข้าพเจ้าเกิดเพราะ
พวกเขาหลังจากที่ฟันฝ่ าความทุกข์และ
โทมนั สมามากแล้ว.
๖ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า วางใจ ว่า ท่านไม่
อยู่ ใน สภาพ ของ ความ ไม่ เชื่อ มากมาย
ดัง พี่ น้องของท่านเป็ นมาแล้ว; ข้าพเจ้า
วางใจว่าท่านไม่ทะนงตนด้วยความถือดี
ในใจท่าน; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าวางใจว่า
ท่านไม่ ได้ ให้ ใจท่านหมกมุ่นอยู่กับความ
มัง่ คัง่ และสิ่งไร้ประโยชน์ ของโลก; แท้จริง
แล้ว, ข้าพเจ้าวางใจว่าท่านไม่นมัสการรูป
เคารพก, แต่วา่ ท่านนมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ้า
องค์ จริง และทรงพระชนม์ อยู่ข, และว่า
ท่านตัง้ ตารอการปลดบาปของท่าน, ซึ่ง
จะมาถึง, ด้วยศรัทธาอันเป็ นนิ จ.
๗ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น มี
หลายสิ่งที่จะมา; และดูเถิด, มีสิ่งหนึ่ งซึ่ง
ส�ำคัญกว่าสิ่งทัง้ ปวง—เพราะดูเถิด, เวลาก
่ ระผู้ ไถ่จะทรงมีพระชนม์ชพ
อยู่ ไม่ ไกลทีพ
ี
และจะเสด็จมาในบรรดาผูค้ นของพระองค์.
๘ ดูเถิด, ข้าพเจ้าไม่กล่าวว่าพระองค์จะ
เสด็จ มาในบรรดาเราในเวลาที่ พระองค์
ทรงด�ำรงอยู่ ในพระวรกายอันเป็ นมรรตัย
แห่งพระองค์; เพราะดูเถิด, พระวิญญาณ
ไม่ ได้ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า เรื่องจะเป็ นไป
ดังนี ้. บัดนี ้ส�ำหรับเรือ่ งนี ้ขา้ พเจ้าไม่ร;ู้ แต่
เท่าทีข่ า้ พเจ้ารู,้ คือพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงมีเดชานุ ภาพที่จะท�ำทุกสิ่งให้เป็ นไป
ตามพระวจนะของพระองค์.

แอลมา ๗:๖–๑๒
๙ แต่ ดู เ ถิ ด , พระ วิ ญ ญาณ ตรั ส กั บ
ข้าพเจ้า เท่า นี ้ , มี ความ ว่า: จง ร้อง บอก
คนพวก นี ้ , ว่า— ท่าน จง กลับ ใจก, และ
เตรีย ม ทาง ของ พระเจ้ า , และ เดิน ใน
ทางของพระองค์, ซึ่งตรง; เพราะดูเถิด,
อาณาจักรแห่งสวรรค์ ใกล้มาถึงแล้ว, และ
พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็จมาข
้ พิภพ.
บนพืน
๑๐ และดูเถิด, พระองค์จะประสูตกิ จาก
มา รีย์ข, ที่ เยรูซาเล็ม ซึ่ง เป็ น แผ่นดินค
ของบรรพบุรุษ เรา, โดยที่ นางเป็ นหญิง
พรหมจารีง, เป็ น ภาชนะ อัน มี ค่า และ
เลื อ กสรร แล้ ว , ผู้ ที่ อ� ำ นาจ ของ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จะบัง นางไว้ และท�ำให้
นาง ตัง้ ครรภ์จ, และ ให้ ก�ำเนิ ด บุตร คน
หนึ่ ง, แท้จริงแล้ว, แม้พระบุตรของพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๑๑ และพระองค์ จะเสด็จ ออกไป, ทรง
ทนความเจ็บ ปวดและความทุกข์กและ
การล่อลวงทุก อย่าง; และนี่ ก็ เพื่อ ค�ำ ซึ่ง
กล่าวว่าพระองค์จะทรงรับความเจ็บปวด
และความป่ วยไข้ ของผู้คนของพระองค์
จะได้เกิดสัมฤทธิผล.
๑๒ และ พระองค์ จะ ทรง รับ เอา ความ
ตายก, เพื่อ พระองค์ จะทรงท�ำให้ สายรัด
แห่งความตายที่ผูกมัดผู้คนของพระองค์
หลุด ออก; และ พระองค์ จะ ทรง รับ เอา
ความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทร
ของพระองค์จะเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตา,

๖ ก ๒ นี . ๙:๓๗; ฮีล. ๖:๓๑.
		ข โมไซยาห์ ๓:๘.
		ข ดนล. ๖:๒๖.
คมพ. มารีย,์ มารดาของ
๗ ก แอลมา ๙:๒๖.
พระเยซู.
๙ ก มธ. ๓:๒–๔; แอลมา ๙:๒๕. 		ค ๑ พศด. ๙:๓;
		ข โมไซยาห์ ๓:๕; ๗:๒๗;
๒ พศด. ๑๕:๙;
๑๕:๑–๒.
๑ นี . ๑:๔;
๑๐ ก อสย. ๗:๑๔; ลูกา ๑:๒๗.
๓ นี . ๒๐:๒๙.

		ง ๑ นี . ๑๑:๑๓–๒๑.
		จ มธ. ๑:๒๐; โมไซยาห์ ๑๕:๓.
๑๑ ก อสย. ๕๓:๓–๕;
โมไซยาห์ ๑๔:๓–๕.
๑๒ ก ๒ นี . ๒:๘;
แอลมา ๑๒:๒๔–๒๕.
คมพ. ตรึงกางเขน (การ).

แอลมา ๗:๑๓–๑๙
ตามเนื ้อหนั ง, เพื่อพระองค์จะทรงรูต้ าม
เนื ้อหนั งว่าจะทรงช่วยขผูค้ นของพระองค์
ตาม ความ ทุพพลภาพ ของ พวก เขา ได้
อย่างไร.
๑๓ บัดนี ้ พระ วิญญาณ ทรง รู้กทุก สิ่ ง;
กระนั ้น ก็ตาม พระ บุตร ของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า ยัง ทรงรับ ทุกขเวทนาตามเนื ้อ หนั ง
เพือ่ พระองค์จะทรงรับขเอาบาปของผูค้ น
ของพระองค์, เพือ่ พระองค์จะทรงลบการ
ล่วงละเมิด ของพวกเขาตามพระพลานุ
ภาพ แห่ง การ ปลด ปล่อย ของ พระองค์;
และบัดนี ้ดูเถิด, นี่ คือประจักษ์ พยานซึ่ง
อยู่ ในข้าพเจ้า.
๑๔ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า ท่าน
ต้องกลับ ใจ, และเกิด ใหม่ก; เพราะพระ
วิญญาณตรัสว่าหากท่านไม่เกิดใหม่ท่าน
จะ สื บ ทอด อาณาจั ก ร แห่ ง สวรรค์ เป็ น
มรดกไม่ ได้; ฉะนั ้นจงมาเถิดและรับบัพ
ติศมาสู่การกลับใจ, เพือ่ ท่านจะรับการล้าง
จากบาปของท่าน, เพือ่ ท่านจะมีศรัทธาใน
พระเมษโปดกของพระผู้เป็ นเจ้า, ผู้ทรง
เอาบาปของโลกไป, ผูท
้ รงอานุ ภาพจะช่วย
ให้ รอดได้ และจะช�ำระจากความไม่ ชอบ
ธรรมทัง้ มวล.
๑๕ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
จงมาเถิดและอย่ากลัวเลย, และจงละทิง้
บาปทุกอย่าง, ซึ่งรุกรานกท่านโดยง่าย, ซึ่ง
ผูกมัด ท่านลงไปสู่ ความพินาศ, แท้จริง
แล้ว, จงมาเถิด และออกไป, และแสดง
ต่อพระผู้เป็ นเจ้าของท่านว่าท่านเต็มใจ
จะกลับ ใจจากบาปของท่านและเข้า มา
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ในพันธสัญญากับพระองค์ทจ่ี ะรักษาพระ
บัญญัติ ของพระองค์, และเป็ นพยานถึง
สิ่งนั ้นต่อพระองค์ ในวันนี ้ โดยลงไปสู่น�้ำ
แห่งบัพติศมา.
๑๖ และ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ท�ำการ นี ้ , และ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้านั บ
แต่ นั้น ไป, ผู้ เดียวกันนั ้ น จะจดจ�ำ สิ่ ง ที่
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ เขา, แท้จริง แล้ว, เขา
จะจดจ�ำ ว่า ข้าพเจ้า กล่าวแก่ เขาว่า, เขา
จะมี ชีวิต นิ รัน ดร์, ตามประจักษ์ พยาน
ของ พระ วิ ญ ญาณ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ , ซึ่ ง เป็ น
พยานในข้าพเจ้า.
๑๗ และบัดนี ้ พ่ี น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ท่านเชือ่ เรือ่ งเหล่านี ้ ไหม ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ ท่าน, ใช่ แล้ว, ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน
เชื่อ; และ ทาง ที่ ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน เชื่อ
คือ โดย การ แสดง ให้ ประจักษ์ ของ พระ
วิญญาณ ซึ่ง อยู่ กับ ข้าพเจ้า. และ บัดนี ้
เพราะศรัทธาของท่านมัน
่ คงเกีย่ วกับเรือ่ ง
นั ้น, แท้จริงแล้ว, เกี่ยวกับเรือ่ งที่ข้าพเจ้า
พูดไว้, ปี ติของข้าพเจ้าจึงมากยิ่งนั ก.
๑๘ เพราะดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ท่าน
แล้วนั บจากเริม่ ต้น, ว่าข้าพเจ้าปรารถนา
อย่างมากทีจ่ ะไม่ ให้ทา่ นอยู่ ในสภาพอันน่ า
พรัน
่ พรึงเหมือนพี่น้องท่าน, แม้กระนั ้น
ข้าพเจ้า พบ ว่า สม ความ ปรารถนา ของ
ข้าพเจ้าแล้ว.
๑๙ เพราะ ข้าพเจ้า ส� ำเหนี ยก ว่า ท่าน
อยู่ ในทางแห่ง ความชอบธรรม; ข้าพเจ้า
ส�ำเหนี ยกว่าท่านอยู่ ในทางซึ่งจะน� ำไปสู่
อาณาจักรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า; แท้จริงแล้ว,

๑๒ข ฮบ. ๒:๑๘; ๔:๑๕;
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
คพ. ๖๒:๑.
		ข โมไซยาห์ ๑๕:๑๒.
๑๓ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
คมพ. ชดใช้ (การ).

๑๔ ก คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๑๕ ก ๒ นี . ๔:๑๘.
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ข้าพเจ้าส�ำเหนี ยกว่าท่านก�ำลังท�ำให้ทางก
ของพระองค์ตรง.
๒๐ ข้าพเจ้า ส� ำเหนี ยก ว่า มัน เป็ นที่ รู้
แก่ ท่าน แล้ว, โดย ประจักษ์ พยาน แห่ง
พระวจนะของพระองค์, ว่า พระองค์ ไม่
สามารถด�ำเนิ นก ไปในทางคด; ทัง้ พระองค์
่ ระองค์ตรัสไว้;
ไม่ทรงเปลีย่ นแปลงจากทีพ
ทัง้ พระองค์ ไม่ ทรงมี แม้แต่ เงาของการ
หันจากขวาไปซ้าย, หรือ จากสิ่ง ถูก ไปหา
สิ่ง ผิด; ฉะนั ้น, วิถี ของพระองค์ จึง เป็ น
หนึ่ งรอบนิ รันดร์.
๒๑ และพระองค์ ไม่ทรงสถิตอยู่ ในวิหาร
ที่ ไม่ บริสุทธิ์ก; ทัง้ จะไม่ รับ ความสกปรก
หรือ สิ่ง ใดที่ ไม่ สะอาดเข้า ในอาณาจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้า; ฉะนั ้นข้าพเจ้ากล่าว
แก่ทา่ นว่าเวลาจะมาถึง, แท้จริงแล้ว, และ
จะเป็ นในวันสุดท้าย, ทีผ่ สู้ กปรกขจะคงอยู่
ในความสกปรกของเขา.
๒๒ และบัดนี ้ พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า กล่าว เรื่อง เหล่า นี ้ แก่ ท่าน เพื่อ
ข้าพเจ้าจะปลุกท่านให้รสู้ ึกถึงหน้ าที่ของ
ท่านต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า, เพื่อ ท่านจะเดิน
โดยไม่มขี อ้ ต�ำหนิ ตอ่ พระพักตร์พระองค์,
เพือ่ ท่านจะเดินตามระเบียบอันศักดิส์ ิทธิ์
ของพระผู้เป็ นเจ้า, ตามที่รับท่านไว้.
๒๓ และบัดนี ้ขา้ พเจ้าอยากให้ทา่ นถ่อม
ตนก, และว่าง่ายและอ่อนโยน; รับฟังค�ำ
วิงวอนจากผู้ อ่ืน; เปี่ ยมด้วยความอดทน
และความอดกลัน้ ; รูจ้ กั ยับยัง้ ตนในทุกสิ่ง;
๑๙ ก มธ. ๓:๓.
๒๐ ก ๑ นี . ๑๐:๑๙;
แอลมา ๓๗:๑๒;
คพ. ๓:๒.
๒๑ ก ๑ คร. ๓:๑๖–๑๗; ๖:๑๙;
โมไซยาห์ ๒:๓๗;

แอลมา ๗:๒๐–๒๗
ขยันหมั่น เพียรในการรักษาพระบัญญัติ
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดเวลา; ขอในสิ่งใด
ก็ตามที่ท่านขัดสน, ทัง้ ฝ่ ายวิญญาณและ
ฝ่ ายโลก; น้ อมขอบพระทัยพระผู้เป็ นเจ้า
เสมอในสิ่งใดก็ตามที่ท่านได้รับ.
๒๔ และจงดู ว่า ท่านมี ศรัทธาก, ความ
หวัง, และจิต กุศล, และเมื่อ นั ้นท่านจะ
มีงานดีอย่างมากมายเสมอไป.
๒๕ และ ขอ พระเจ้ า โปรด ประทาน
พรท่าน, และรักษาอาภรณ์ ของท่านให้
ปราศจาก มลทิน, เพื่อ ในที่สุด พระองค์
จะทรงพาท่านไปนั่ งลงกับอับราฮัม, อิสอัค, และยาโคบ, และศาสดาพยากรณ์ ผู้
บริสุทธิ์ผู้เคยด�ำรงอยู่นับแต่ โลกเริม่ ต้น,
โดยทีอ่ าภรณ์ ของท่านปราศจากมลทินกดัง
อาภรณ์ ของพวกท่านเหล่านั ้นปราศจาก
มลทิน, ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ที่ จะไม่
จากไปอีก.
๒๖ และบัดนี ้ พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า พูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ กับ ท่านตาม
พระ วิญญาณ ซึ่ง เป็ นพยานในข้าพเจ้า;
่ ชมยินดีอย่างยิง่ ,
และจิตวิญญาณข้าพเจ้าชืน
เพราะ ความ ขยัน หมั่น เพียร และ ความ
ใส่ใจยิง่ ซึ่งท่านให้ตอ่ ถ้อยค�ำของข้าพเจ้า.
๒๗ และ บัดนี ้, ขอความสงบสุขกของ
พระผู้เป็ นเจ้าจงพ�ำนั กอยู่กับท่าน, และ
ในบ้านและผืน แผ่น ดิน ของท่าน, และ
บนฝูงสัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของท่าน,
และสิ่งทัง้ ปวงที่ท่านเป็ นเจ้าของ, ผู้หญิง

แอลมา ๓๔:๓๖.
		ข ๑ นี . ๑๕:๓๓–๓๕;
๒ นี . ๙:๑๖; มอร. ๙:๑๔;
คพ. ๘๘:๓๕.
๒๓ ก คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน (ความ).

๒๔ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;
อีเธอร์ ๑๒:๓๐–๓๕;
โมโร. ๗:๓๓–๔๘.
๒๕ ก ๒ ปต. ๓:๑๔.
๒๗ ก คมพ. สงบ (ความ), สงบสุข
(ความ), สันติ, สันติสขุ .

แอลมา ๘:๑–๑๐
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ของท่านและลูก ๆ ของท่าน, ตามศรัทธา ๔ และท่านเริ่ม สอนผู้คนในแผ่น ดิน
และงานดีของท่าน, นั บจากเวลานี ้ ไปและ แห่งมีเล็คตามระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์กของ
ตลอดกาล. และข้าพเจ้าพูดดังนี ้. เอเมน. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, ซึง่ โดยระเบียบนั ้นท่านได้
รับเรียก; และท่านเริ่มสอนผู้คนทั่วแผ่น
่
ดินแห่งมีเล็ค.
บทที ๘
้ คือผู้คน
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอ ลมา สั่ง สอน และ ให้ บัพ ติศ มา ใน มี มาหาท่านจากทั่ว บริเวณชายแดนแผ่น
เล็ค—ท่านถูกปฏิเสธในแอมันไนฮาห์และ ดินซึ่ง อยู่ ใกล้ แดนทุรกันดาร. และพวก
จากไป—เทพบัญชาให้ท่า นกลับ ไปป่ าว เขารับบัพติศมากันทั่วทัง้ แผ่นดิน;
ร้องการกลับใจต่อผูค้ น—อมิวเล็คยอมรับ ๖ เพื่อ ว่า เมื่อ ท่าน เสร็จ งานของ ท่าน
ท่าน, และท่านทัง้ สองสั่ง สอนในแอมัน ที่ มี เล็ค แล้ว ท่านก็ ออกจากที่ นั่น, และ
ไนฮาห์. ประมาณ ๘๒ ปี ก่อนคริสตกาล. เดินทางสามวันทางเหนื อ แผ่น ดิน แห่ง
มี เล็ค; และท่านมาถึง เมืองที่ เรียกว่า แอ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอล- มันไนฮาห์.
มากลับ จากแผ่นดินกแห่ งกิ เดีย น, หลัง ๗ บัดนี ้ เป็ นธรรมเนี ยมผู้คนของนี ไฟ
จากสอนผู้คนของกิ เดีย นหลายเรื่องซึ่ง ที่จะเรียกผืนแผ่นดินของตน, และเมือง
เขียนไว้ ไม่ ได้, ท่านก่อ ตัง้ ระเบียบของ ของ ตน, และ หมู่บ้านของ ตน, แท้จริง
่ า่ นได้ทำ� มาก่อนในแผ่น แล้ว, แม้หมู่บ้านเล็ก ๆ ทัง้ หมดของตน,
ศาสนจักร, ดังทีท
ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, แท้จริง แล้ว, ท่าน ตามชื่อ ผู้ ที่ ครอบครองคนแรก; และจึง
กลับ มาบ้านท่านเองที่ เซราเฮ็ มลาเพื่อ เป็ นเช่นนั ้น กับ แผ่น ดิน แห่ง แอมันไนพักผ่อนจากงานที่ท่านท�ำไป.
ฮาห์.
้
่
้ คือเมื่อ
๒ และ ดังนี ปี ที เก้า แห่ง การ ปกครอง ๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ของเหล่า ผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี - แอลมามาถึงเมืองแห่งแอมันไนฮาห์ท่าน
้ สุดลง.
ไฟสิน
เริ่มสั่งสอนพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า
้ ในการ แก่คนเหล่านั ้น.
๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เริ่ม ต้น ปี ที่ สิบ แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ ๙ บั ด นี ้ ซาตาน มี อ�ำ นาจ ก ใหญ่ หลวง
พิพากษาเหนื อผูค้ นของนี ไฟ, คือแอลมา เหนื อใจผูค้ นของเมืองแห่งแอมันไนฮาห์;
ออกจากที่ นั่น และเดินทางข้ามไปแผ่น ฉะนั ้นพวกเขาจึงไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�ำ
ดิน แห่ งมีเล็ค, ทางตะวัน ตกของแม่น�้ำ ของแอลมา.
ไซดอนก, ทางตะวันตกใกล้เขตชายแดน ๑๐ กระนั ้ น ก็ตาม แอ ลมา ยัง ท�ำงานก
หนั กทางวิญญาณ, โดยบ�ำเพ็ญเพียรขกับ
ทุรกันดาร.
๘

๑ ก แอลมา ๒:๒๐; ๖:๗.
๓ ก แอลมา ๑๖:๖–๗.
๔ ก คพ. ๑๐๗:๒–๔.

คมพ. เมลคีเซเดค, ฐานะ

ปุ โรหิตแห่ง.
๙ ก ๒ นี . ๒๘:๑๙–๒๒;

คพ. ๑๐:๒๐.
๑๐ ก แอลมา ๑๗:๕.
		ข อีนัส ๑:๑–๑๒.
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พระผู้เป็ นเจ้าด้วยการสวดอ้อนวอนอย่าง
สุด ก�ำลังค, เพื่อ พระองค์ จะ ทรง เทพ ระ
วิญญาณของพระองค์ ลงมาให้ ผู้คนที่ อยู่
ในเมือง; เพือ่ พระองค์จะทรงอนุ ญาตท่าน
ให้บัพติศมาพวกเขาสู่การกลับใจด้วย.
๑๑ กระนั ้นก็ตาม, พวกเขายังท�ำใจแข็ง
กระด้าง, โดย กล่าว แก่ ท่านว่า: ดูเถิด,
เรารู้ว่า ท่านคือ แอลมา; และเรารู้ว่า ท่าน
เป็ นมหาปุ โรหิต ดูแลศาสนจักรซึ่ง ท่าน
้ ในหลายส่วนของแผ่นดิน,
สถาปนาขึน
ตามประเพณี ของท่าน; และเราไม่ ได้อยู่
ใน ศาสนจักร ของ ท่าน, และ เรา ไม่ เชื่อ
ประเพณี เหลวไหลเช่นนั ้น.
๑๒ และบัดนี ้ เรารู้ว่าเพราะเราไม่ ได้อยู่
ในศาสนจักรของท่าน เรารู้ ว่า ท่านไม่มี
อ�ำนาจเหนื อ เรา; และท่านมอบบัลลังก์
พิพากษาให้ นี ไฟฮาห์กแล้ว; ฉะนั ้นท่าน
ไม่ ได้เป็ นหัวหน้ าผู้พิพากษาเหนื อเรา.
๑๓ บัดนี ้เมื่อผู้คนกล่าวดังนี ้แล้ว, และ
ต่อต้านค�ำพูดทัง้ หมดของท่าน, และสบ
ประมาทท่าน, และถ่มน� ้ำลายใส่ทา่ น, และ
ท�ำให้ ท่านถูก ขับ ออกจากเมืองของพวก
เขา, ท่านจึง ไปจากที่ นั่น และออกเดิน
ทางไปยังเมืองที่เรียกว่าแอรัน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือขณะ
่ า่ นก�ำลังเดินทางไปทีน
่ ั่ น, โดยหนั กอึง้
ทีท
ด้วยโทมนั ส, ฟันฝ่ าความยากล�ำบากกและ
ความปวดร้าวอย่างมากของจิตวิญญาณ,
เพราะ ความ ชั่ว ร้าย ของ ผู้คนซึ่ง อยู่ ใน
เมืองแห่ง แอมัน ไนฮาห์, เหตุการณ์ ได้
้ ขณะที่แอลมาหนั กอึง้ อยู่ด้วย
บังเกิดขึน
๑๐ค ๓ นี . ๒๗:๑.
คมพ. สวดอ้อนวอน (
การ), สวดอ้อนวอน (ค�ำ).

แอลมา ๘:๑๑–๑๙
โทมนั สดังนี ้, ดูเถิดเทพขของพระเจ้ามา
ปรากฏต่อท่าน, โดยกล่าวว่า:
๑๕ เจ้าเป็ นสุขแล้ว, แอลมา; ฉะนั ้น, จง
้ และชื่นชมยินดีเถิด, เพราะ
เงยหน้ าขึน
เจ้า มี เหตุ สมควร ยิ่ง ที่ จะ ชื่นชม ยินดี;
เพราะเจ้าซือ่ สัตย์ ในการรักษาพระบัญญัติ
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้านั บจากเวลาทีเ่ จ้าได้รบั
ข่าวสารแรกของเจ้าจากพระองค์. ดูเถิด,
ข้าพเจ้าคือผู้ที่น�ำกมันมาให้เจ้า.
๑๖ และดูเถิด, พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้า
มาเพื่อสั่งให้เจ้ากลับไปเมืองแห่งแอมันไนฮาห์, และสั่ง สอนผู้คนของเมืองอีก;
แท้จริง แล้ว, จงสั่ง สอนพวกเขา. แท้จริง
แล้ว, จงกล่าวแก่ พวกเขา, เว้น แต่ พวก
เขาจะกลับ ใจ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะ
ทรงท�ำลายกพวกเขา.
๑๗ เพราะดูเถิด, ในขณะนี ้ พวกเขาได้
พยายามหาวิธี ที่ จะท�ำลายเสรีภาพของ
ผู้คนของ เจ้า, ( เพราะ พระเจ้า ตรัส ดัง
นั ้น) ซึ่ง ตรงกันข้ามกับ กฎเกณฑ์, และ
ค�ำพิพากษา, และพระบัญญัตซ
ิ ง่ึ พระองค์
ประทานแก่ผู้คนของพระองค์.
้ คือ
๑๘ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากแอลมาได้ รับ ข่าวสารของท่าน
จากเทพของพระเจ้า แล้ว ท่านจึง กลับ
ไปแผ่น ดิน แห่ง แอมัน ไนฮาห์ โดยเร็ว.
และท่านเข้า เมืองอีก ทางหนึ่ ง, แท้จริง
แล้ว, โดยทางซึ่งอยู่ทางใต้ของเมืองแห่ง
แอมันไนฮาห์.
๑๙ และขณะที่ท่านเข้าไปในเมืองท่าน
หิวโหย, และ ท่าน กล่าว แก่ ชาย ผู้ หนึ่ ง :

๑๒ ก แอลมา ๔:๒๐.
๑๔ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
		ข แอลมา ๑๐:๗–๑๐, ๒๐.

คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๑–๑๖.
๑๖ ก แอลมา ๙:๑๒, ๑๘, ๒๔.

แอลมา ๘:๒๐–๓๑
ท่านจะให้อาหารแก่ผู้รบั ใช้ที่ถ่อมตนของ
พระผู้เป็ นเจ้ากินบ้างได้ ไหม?
๒๐ และ ชาย คน นั ้ น กล่ า ว แก่ ท่ า น :
ข้าพเจ้า เป็ นชาวนี ไฟ, และข้าพเจ้า รู้ ว่า
ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, เพราะ ท่าน คือ ชาย คน
ที่ เทพกกล่าวในนิ มิต ที่มาให้ เห็น: เจ้า จง
ต้อนรับ. ฉะนั ้น, ไป กับ ข้าพเจ้า ในบ้าน
ข้าพเจ้าเถิดและข้าพเจ้าจะให้อาหารของ
ข้าพเจ้า แก่ ท่าน; และข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน
จะเป็ นพรแก่ข้าพเจ้าและบ้านข้าพเจ้า.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาย
ผูน
้ ั ้นต้อนรับท่านเข้าบ้าน; และชายผูน
้ ั ้น
่ชืออมิวเล็คก; และท่านน� ำขนมปังและเนื ้อ
ออกมาวางตรงหน้ าแอลมา.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมา กิน อาหาร และ อิ่ม; และ ท่านให้ พรก
อมิวเล็ค และ บ้านท่าน, และ ท่านน้ อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๓ และหลัง จากท่านกิน อิ่ม แล้ว ท่าน
กล่าวแก่อมิวเล็คว่า: ข้าพเจ้าคือแอลมา,
และ เป็ น มหา ปุ โรหิตกผู้ ดูแล ศาสนจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้าทั่วแผ่นดิน.
๒๔ และดูเถิด, ข้าพเจ้า ได้ รับ เรียกมา
สั่ง สอนพระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า ใน
บรรดาคนพวกนี ้ ทัง้ หมด, ตามวิญญาณ
แห่งการเปิ ดเผยและการพยากรณ์ ; และ
ข้าพเจ้าอยู่ ในแผ่นดินนี ้แล้วและพวกเขา
ไม่ ต้อนรับ ข้าพเจ้า, แต่ พวกเขาขับ ไล่ก
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้า เกือบจะหันหลัง ให้
แผ่นดินนี ้ตลอดกาลแล้ว.
๒๐ ก แอลมา ๑๐:๗–๙.
๒๑ ก คมพ. อมิวเล็ค.
๒๒ ก แอลมา ๑๐:๑๑.
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๒๕ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ได้ รับ บัญชาว่า
ข้าพเจ้า จะ หัน มา อีก และ พยากรณ์ แก่
คนพวกนี ้, แท้จริง แล้ว, และเป็ นพยาน
ฟ้ องพวกเขาเกีย่ วกับความชัว่ ช้าสามานย์
ของพวกเขา.
๒๖ และบัดนี ้, อมิวเล็ค, เพราะท่านเลีย้ ง
ดูข้าพเจ้าและรับข้าพเจ้าเข้ามา, ท่านจึง
ได้รบั พร; เพราะข้าพเจ้าหิวโหย, เนื่ องจาก
ข้าพเจ้าอดอาหารมาหลายวัน.
๒๗ และแอลมาคงอยู่กับอมิวเล็คหลาย
วันก่อนท่านจะเริ่มสั่งสอนผู้คน.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คน ยิ่ง ทวี ความ รุนแรง ในความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของตน.
๒๙ และพระวจนะมาถึงแอลมา, มีความ
ว่า: จงไปเถิด; และกล่าวแก่อมิวเล็คผู้รบั
ใช้ ของเราด้วย, จงออกไปและพยากรณ์
แก่คนพวกนี ้, โดยกล่าวว่า—ท่านจงกลับ
ใจก, เพราะพระเจ้าตรัสดังนี ้, หากเจ้าไม่
กลับใจเราจะมาเยือนคนพวกนี ้ ในความ
โกรธของเรา; แท้จริงแล้ว, และเราจะไม่
หันความเกรีย้ วโกรธของเราไป.
๓๐ และแอลมาออกไป, และอมิวเล็ค
ด้วย, ในบรรดาผู้คน, เพื่อ ประกาศพระ
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า แก่ พวก เขา;
และพวกท่านเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์.
๓๑ และ พวก ท่ า น ได้ รั บ พลั ง ความ
สามารถก, ถึงขนาดที่จะกักขังพวกท่านไว้
ในคุกใต้ดินไม่ ได้; ทัง้ ไม่มีผู้ ใดจะสังหาร
พวกท่านได้; กระนั ้นก็ตาม พวกท่านไม่

๒๓ ก แอลมา ๕:๓, ๔๔, ๔๙;
๑๓:๑–๒๐.
๒๔ ก แอลมา ๘:๑๓.

๒๙ ก แอลมา ๙:๑๒, ๑๘.
คมพ. กลับใจ (การ).
๓๑ ก ๑ นี . ๑:๒๐.
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จนกระทั่ง พวกท่านถูก มัด ไว้ด้วยสายรัด
และถูก พาเข้า เรือนจ�ำ. บัดนี ้, นี่ เป็ นไป
เพือ่ พระเจ้าจะทรงแสดงเดชานุ ภาพของ
พระองค์ออกมาในพวกท่าน.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
ท่านออกไปและเริม่ สั่งสอนและพยากรณ์
แก่ ผู้คน, ตาม วิญญาณ และ อ�ำนาจ ซึ่ง
พระเจ้าประทานให้พวกท่าน.
ถ้อยค�ำ ของ แอ ลมา, และ ถ้อยค�ำ ขอ งอ
มิวเล็ คด้วย, ซึ่ง ประกาศไว้ แก่ ผู้คนที่ อยู่
ในแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์. และพวก
ท่านถูกจับเข้าเรือนจ�ำด้วย, และได้รบั การ
ปลดปล่อยโดยพระพลานุ ภาพอัน เป็ น
ปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็ นเจ้าที่อยู่ ในพวก
ท่าน, ตามบันทึกของแอลมา.
ประกอบด้วยบทที่ ๙ ถึง ๑๔.

บทที่ ๙
แอลมาสั่ง ผู้คนในแอมันไนฮาห์ ให้ กลับ
ใจ— พระเจ้า จะ ทรง เมตตา ต่อ ชาวเลมันในวันเวลาสุดท้าย—หากชาวนี ไฟละ
จากความสว่าง, พวกเขาจะถูกชาวเลมัน
ท�ำลาย—พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้าจะ
เสด็จ มา ในไม่ ช้า— พระองค์ จะ ทรง ไถ่
บรรดาผู้ ที่ กลับ ใจ, รับ บัพ ติศ มา, และมี
ศรัทธาในพระนามของพระองค์. ประมาณ
๘๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
๙

๓๑ข แอลมา ๑๔:๑๗–๒๙.
๒ ก ฉธบ. ๑๗:๖.
๔ ก แอลมา ๑๖:๙–๑๐.

แอลมา ๘:๓๒–๙:๗
และอนึ่ ง, ข้าพเจ้า, แอลมา, โดยที่ ได้รับ
บัญชาจากพระผู้ เป็ นเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ควร
พาอมิวเล็ คออกไปและสั่ง สอนคนพวก
นี ้ อีก, หรือผู้คนที่อยู่ ในเมืองแห่ง แอมัน
้ ขณะที่
ไนฮาห์, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้าเริม่ สั่งสอนพวกเขา, พวกเขาเริม่
โต้แย้งกับข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่า:
๒ ท่าน เป็ นใคร? ท่าน คิด หรือ ว่า เรา
จะเชื่อ ประจักษ์ พยานของคนผู้ เดียวก,
แม้ เขาจะสั่ง สอนเราว่า แผ่น ดิน โลกจะ
้ ?
สูญสิน
๓ บัดนี ้ คนเหล่า นั ้นหาเข้าใจถ้อยค�ำ ที่
ตนพูดไม่; เพราะพวกเขาหารู้ ไม่วา่ แผ่น
้ .
ดินโลกจะสูญสิน
๔ และพวกเขากล่าวด้วยว่า: เราจะไม่เชือ่
ถ้อยค�ำ ของท่านหากท่านจะพยากรณ์ ว่า
เมืองอันยิง่ ใหญ่นี้จะถูกท�ำลายในวันเดียวก.
๕ บัดนี ้พวกเขาหารู้ ไม่วา่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงท�ำงานอัศจรรย์เช่นนั ้นได้, เพราะพวก
เขาเป็ นผูค้ นที่ ใจแข็งกระด้างและดือ้ รัน้ .
๖ และ พวก เขา กล่าว: พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ทรงเป็ นผู้ ใดเล่าก, จึงส่งคนคนเดียวที่มี
อ�ำนาจขของพระองค์มายังบรรดาคนพวก
นี ้, เพื่อ ประกาศความจริง ของสิ่ง ส�ำคัญ
ยิ่งและน่ าอัศจรรย์เช่นนั ้นแก่พวกเขา?
๗ และ พวก เขา ก้ า ว ออก มา เพื่ อ จั บ
ข้าพเจ้า; แต่ ดูเถิด, พวก เขา หา ได้ จับ
ไม่. และ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ อย่าง อาจหาญ
เพื่อ ประกาศ แก่ พวก เขา, แท้จริง แล้ว,
ข้าพเจ้าเป็ นพยานอย่างอาจหาญแก่พวก
เขา, มีความว่า:

๖ ก อพย. ๕:๒;
โมไซยาห์ ๑๑:๒๗;
โมเสส ๕:๑๖.

		ข แอลมา ๑๐:๑๒.

แอลมา ๙:๘–๑๖
๘ ดูเถิด, โอ้ ท่านอนุ ชนกผู้ ชั่ว ร้ายและ
มีมิจฉาทิฐิ, ท่านลืมประเพณี บรรพบุรุษ
ของท่านได้อย่างไร; แท้จริงแล้ว, ท่านลืม
พระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้าได้รวดเร็ว
อะไรเช่นนั ้น.
๙ ท่านจ�ำไม่ ได้หรือว่าลี ไฮ, บรรพบุรุษ
เรา, ถู ก น� ำ ออก จาก เยรู ซ าเล็ ม โดย
พระหัตถ์กของพระผู้เป็ นเจ้า? ท่านจ�ำไม่
ได้หรือว่าพระองค์ทรงน� ำพวกท่านทุกคน
ผ่านแดนทุรกันดารมา?
๑๐ และท่านลืม กัน รวดเร็ว ได้ อย่างไร
ว่า กี่ ครัง้ แล้ว ที่ พระองค์ ทรงปลดปล่อย
บรรพบุรุษ ของเราออกจากเงือ้ มมือ ศัตรู
ของพวกท่าน, และทรงปกปักรักษาพวก
ท่านจากการถูกท�ำลาย, แม้ด้วยมือพี่น้อง
ของพวกท่านเอง?
๑๑ แท้จริงแล้ว, และหากไม่เป็ นเพราะ
เดชานุ ภาพ อั น หา ที่ เปรี ย บ มิ ได้ ของ
พระองค์, และพระเมตตาของพระองค์,
และความอดกลัน
้ ของพระองค์ท่มี ีต่อเรา
้ พิภพอย่าง
แล้ว, เราจะถูกตัดขาดจากพืน
หลีก เลี่ยงไม่ ได้ ก่อนช่วงเวลานี ้ ไปนาน
แล้ว, และอาจถูกส่งไปสู่สภาพแห่งความ
้ สุดไม่ก.
เศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิน
๑๒ ดูเถิด, บัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่า
พระองค์ ทรงบัญชาท่านให้ กลับ ใจ; และ
หากท่านไม่ กลับ ใจ, ท่านก็ ไม่มี ทางใดที่
จะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า
เป็ นมรดกเลย. แต่ดูเถิด, นี่ ยังไม่หมด—
พระองค์ ทรง บัญชา ท่านให้ กลับ ใจ, มิ๘ ก แอลมา ๑๐:๑๗–๒๕.
๙ ก ๑ นี . ๒:๑–๗.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๑๖:๑๑.
๑๒ ก แอลมา ๘:๑๖;
๑๐:๑๙, ๒๓, ๒๗.
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ฉะนั ้นพระองค์จะทรงท�ำลาย ท่านให้หมด
้ ไปจากพืน้ พิภพ; แท้จริงแล้ว, พระองค์
สิน
จะเสด็จ มาเยือนท่านในพระพิ โรธของ
พระองค์, และในพระพิ โรธอัน รุนแรงข
นั ้นพระองค์จะไม่ทรงหยุดยัง้ .
๑๓ ดูเถิด, ท่านจ�ำพระด�ำรัสที่พระองค์
รับสั่งกับลี ไฮไม่ ได้หรือ, ที่ตรัสว่า: ตราบ
เท่า ที่กพวกเจ้า จะรักษาบัญญัติ ของเรา,
พวกเจ้าจะรุง่ เรืองอยู่ ในแผ่นดิน? และมี
่ วกเจ้าจะไม่รกั ษา
กล่าวอีกว่า: ตราบเท่าทีพ
บัญญัติของเราพวกเจ้าจะถูกตัดขาดจาก
ที่ประทับของพระเจ้า.
๑๔ บัดนี ้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านจ�ำไว้, ว่า
ตราบเท่าทีช่ าวเลมันไม่รกั ษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, พวกเขาก็ถูกตัดกขาด
จากที่ ประทับ ของพระเจ้า. บัดนี ้ เราจึง
เห็น ว่า พระ วจนะ ของ พระเจ้า เป็ น จริง
แล้วในเรื่องนี ้, และชาวเลมันถูกตัดขาด
จากที่ประทับของพระองค์, นั บจากที่เริม่
การล่วงละเมิดของพวกเขาในแผ่นดิน.
๑๕ กระนั ้นก็ตามข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น,
ว่าในวันแห่งการพิพากษาพวกเขาก็จะมี
่ นได้กยิง่ กว่าพวกท่าน, หากท่าน
สภาพทีท
ยังอยู่ ในบาปของท่าน, แท้จริงแล้ว, และ
แม้ ในชีวิตนี ้ สภาพของพวกเขาก็จะร้าย
แรงน้ อยกว่า ของพวกท่าน, เว้น แต่ ท่าน
จะกลับใจ.
่ ก ให้
๑๖ เพราะมีสัญญาอยูห
่ ลายข้อซึง่ ยืน
แก่ชาวเลมัน; ด้วยเป็ นเพราะประเพณี ข
่ ำ� ให้พวกเขายัง
บรรพบุรษ
ุ ของพวกเขาทีท

		ข แอลมา ๘:๒๙.
๑๓ ก ๒ นี . ๑:๒๐;
โมไซยาห์ ๑:๗;
แอลมา ๓๗:๑๓.
๑๔ ก ๒ นี . ๕:๒๐–๒๔;

แอลมา ๓๘:๑.
๑๕ ก มธ. ๑๑:๒๒, ๒๔.
๑๖ ก แอลมา ๑๗:๑๕.
		ข โมไซยาห์ ๑๘:๑๑–๑๗.
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อยู่ ในสภาพของความไม่รู้ ; ฉะนั ้นพระเจ้า
จะทรงเมตตาพวกเขาและทรงยืดงชีวิต
้ ในแผ่นดิน.
ของพวกเขาให้นานขึน
๑๗ และในช่วงเวลาหนึ่ งพวกเขาจะถูก
น� ำกมาให้เชื่อในพระวจนะของพระองค์,
และให้รถู้ ึงความไม่ถูกต้องของประเพณี
บรรพบุรษ
ุ ของพวกเขา; และคนเป็ นอัน
มากในพวกเขาจะได้ รับ การช่วยให้ รอด,
เพราะพระเจ้าจะทรงเมตตาทุกคนทีเ่ รียก
หาขพระนามของพระองค์.
๑๘ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
ว่า หากท่านขืน อยู่ ในความเลวร้ายของ
ท่าน ว่า วัน เวลา ของ ท่านจะ ไม่ ยืนนาน
ใน แผ่นดิน, เพราะ พระองค์ จะ ทรง ส่ง
ชาวเลมันกมายัง ท่าน; และหากท่านไม่
กลับ ใจพวกเขาจะมาในเวลาที่ ท่านหารู้
ไม่, และ จะ เยือนท่านด้วย ความ พินาศ
้ ข; และจะเป็ นไปตามพระพิ โรธคอัน
สิน
รุนแรงของพระเจ้า.
๑๙ เพราะพระองค์จะไม่ทรงยอมให้ทา่ น
มีชวี ติ อยู่ ในความชัว่ ช้าสามานย์ของท่าน,
เพื่อ ท�ำลายผู้คนของพระองค์. ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านว่า, ไม่เลย; พระองค์จะทรง
ยอมให้ชาวเลมันท�ำลายกผูค้ นทัง้ หมดของ
พระองค์ทมี่ ชี อื่ ว่าผูค้ นของนี ไฟเสียดีกว่า,
หากเป็ นไปได้วา่ พวกเขาจะตกขอยู่ ในบาป
่ วกเขาได้
และการล่วงละเมิด, หลังจากทีพ
รับความสว่างมากถึงเพียงนั ้นและความ
รู้มากถึงเพียงนั ้นจากพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขา;
๑๖ค โมไซยาห์ ๓:๑๑.
		ง ฮีล. ๑๕:๑๐–๑๒.
๑๗ ก อีนัส ๑:๑๓.
		ข แอลมา ๓๘:๕; คพ. ๓:๘.
๑๘ ก แอลมา ๑๖:๒–๓.

แอลมา ๙:๑๗–๒๒
๒๐ แท้ จ ริ ง แล้ ว , หลั ง จาก เป็ น ผู้ ที่
โปรดปรานอย่างมากเช่นนั ้นของพระเจ้า;
แท้จริงแล้ว, หลังจากเป็ นที่ โปรดปรานยิง่
กว่า ทุก ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, หรือ
ผู้คนอื่นใด; หลังจากที่ทุกสิ่งเป็ นที่รู้กแก่
พวก เขา, ตาม ความ ปรารถนา ของ พวก
เขา, และศรัทธาของพวกเขา, และการ
สวด อ้อนวอน, เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ เป็ น มา,
และที่เป็ นอยู่, และที่จะมาถึง;
๒๑ โดยที่ ได้ รับ การมาเยือนโดยพระ
วิญญาณ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า; โดยที่ ได้
สนทนา กับ เทพ, และ โดย สุรเสียง ของ
พระเจ้า รับสั่ง ด้วย; และ โดย มี วิญญาณ
แห่งการพยากรณ์ , และวิญญาณแห่งการ
เปิ ด เผย, และ ของ ประทานหลาย อย่าง
ด้วย, ของ ประทาน แห่ง การ พูด ภาษา,
และของประทานแห่ง การสั่ง สอน, และ
ของประทานแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์,
และของประทานแห่งการแปลก;
๒๒ แท้จริง แล้ว, และ หลัง จาก ได้ รับ
การ ปลด ปล่อยก โดย พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ให้
ออกจากแผ่ น ดิน แห่ ง เยรูซาเล็ ม , โดย
พระหั ต ถ์ ของ พระเจ้ า ; และ โดย ได้
รับ การช่ ว ยให้ ร อดจากความอดอยาก,
และจากความเจ็ บป่ วย, และโรคภั ย ทุ ก
ประเภทของทุกชนิ ด; และพวกเขาเข้ม
้ ในการรบ, เพื่อพวกเขาจะไม่ถูก
แข็งขึน
ท� ำ ลาย; โดยที่ ทรงน� ำ ออกจากการเป็ น
ทาสขครัง้ แล้วครัง้ เล่า, และโดยได้รบั การ
ดูแลและปกปักรักษามาจนกระทั่งเดี๋ยว

		ข แอลมา ๑๖:๙.
		ค แอลมา ๘:๒๙.
๑๙ ก ๑ นี . ๑๒:๑๕, ๑๙–๒๐;
แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔.
		ข แอลมา ๒๔:๓๐.

๒๐ ก คมพ. เปิ ดเผย (การ).
๒๑ ก ออมไน ๑:๒๐; โมไซยาห์
๘:๑๓–๑๙; ๒๘:๑๑–๑๗.
๒๒ ก ๒ นี . ๑:๔.
		ข โมไซยาห์ ๒๗:๑๖.

แอลมา ๙:๒๓–๓๐
นี ้; และท�ำให้พวกเขารุ่งเรืองจนพวกเขา
ร�่ำรวยในทุกสิ่ง—
๒๓ และ บัดนี ้ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ว่า หาก คนพวก นี ้ , ซึ่ง ได้ รับ พร
มากมายเช่นนี ้จากพระหัตถ์ของพระเจ้า,
จะล่วงละเมิด อย่างตรงกันข้ามกับ ความ
สว่างและความรู้ท่ีพวกเขามีอยู่, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านว่าหากเป็ นเช่นนี ้, หากพวก
เขาจะตกอยู่ ในการล่วงละเมิดแล้ว, ชาวเลมันก็จะมีสภาพที่ทนได้กยิ่งกว่าพวกเขา.
๒๔ เพราะ ดู เ ถิ ด , พระเจ้ า ทรง ยื่ น
สัญญาก ให้ ชาวเลมัน, แต่ ไม่ ได้ ให้ ท่าน
หากท่านล่วงละเมิด; เพราะพระเจ้า ไม่
ได้ทรงสัญญาไว้ชัดแจ้งและทรงก�ำหนด
ไว้ แน่ นอนหรือ, ว่า หากท่านจะกบฏต่อ
้ ไปจาก
ต้านพระองค์ท่านจะถูกท�ำลายสิน
้ พิภพ?
พืน
๒๕ และบัดนี ้ เพราะเหตุ นี้, เพื่อ ท่าน
จะ ไม่ ถูก ท�ำลาย, พระเจ้า ทรง ส่ ง เทพ
ของพระองค์มาเยือนผู้คนของพระองค์
หลายคน, โดยประกาศแก่ คนเหล่า นั ้น
ว่า พวกเขาต้องออกไปป่ าวร้องอย่างสุด
ก�ำลัง ต่อ คนพวก นี ้ , มี ความ ว่า: เจ้า จง
กลับใจก, เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่
ใกล้แค่เอือ้ ม;
๒๖ และไม่ ก่ี วันกนั บ จากนี ้ ไปพระบุตร
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ เสด็จ มา ในรัศมี
ภาพ ของ พระองค์; และ รัศมี ภาพ ของ
พระองค์ จะ เป็ นรัศมี ภาพ ของ พระองค์
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เดียวขที่ ถือ ก�ำเนิ ด จาก พระ บิดา, เปี่ ยม
ไปด้วยพระคุณค, ความเสมอภาค, และ
ความจริง, เปี่ ยมไปด้วยความอดทน, พระ
เมตตาง, และความอดกลัน้ , ทรงรวดเร็วที่
จะได้ยินจเสียงร้องของผู้คนของพระองค์
และตอบค�ำสวดอ้อนวอนของพวกเขา.
๒๗ และดูเถิด, พระองค์ เสด็จ มาเพื่อ
ทรงไถ่กคนทีจ่ ะรับบัพติศมาขสู่การกลับใจ,
โดยทางศรัทธาในพระนามของพระองค์.
๒๘ ฉะนั ้น, เจ้า จง เตรียม มรรคา ของ
พระเจ้า, เพราะ ใกล้ ถึง เวลา แล้ว ที่ คน
ทัง้ ปวงจะเก็บ เกี่ยวรางวัล ของงานกตน,
ตาม งานของ พวก เขา ที่ เป็ น มา— หาก
งานของพวกเขาชอบธรรมพวกเขาก็ จะ
เก็บเกี่ยวขความรอดของจิตวิญญาณตน,
ตามเดชานุ ภาพและการปลดปล่อยของ
พระเยซูคริสต์; และหากงานของพวกเขา
ชั่วพวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวความอัปมงคลค
ของจิตวิญญาณตน, ตามอ�ำนาจและการ
เกาะกุมของมาร.
๒๙ บัดนี ้ ดูเถิด, นี่ คือเสียงของเทพ, ที่
ป่ าวร้องแก่ผู้คน.
่ ้ องทีร่ กั กของข้าพเจ้า,
๓๐ และบัดนี ้, พีน
เพราะท่านเป็ นพี่น้องของข้าพเจ้า, และ
ท่านควรเป็ นที่รัก, และท่านควรน� ำ งาน
ที่ เหมาะสมเพื่อ การกลับ ใจออกมา, โดย
เห็นว่าใจท่านถูกท�ำให้แข็งกระด้างอย่าง
มากต่อพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
โดยเห็นว่าท่านเป็ นคนหลงไปขและตก.

มา.
๒๓ ก มธ. ๑๑:๒๒–๒๔.
		ง คมพ. เมตตา (ความ,
๒๔ ก ๒ นี . ๓๐:๔–๖; คพ. ๓:๒๐.
พระ, มี).
๒๘ ก คพ. ๑:๑๐; ๖:๓๓.
๒๕ ก แอลมา ๗:๙; ฮีล. ๕:๓๒. 		จ ฉธบ. ๒๖:๗.
		ข สดด. ๗:๑๖.
๒๖ ก แอลมา ๗:๗.
๒๗ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
		ค คมพ. อัปมงคล (ความ).
		ข คมพ. องค์เดียวทีถ่ อื ก�ำเนิ ด.
(ได้รบั การ).
๓๐ ก ๑ ยน. ๔:๑๑.
		ค คมพ. พระคุณ.
		ข คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศ- 		ข แอลมา ๑๒:๒๒.
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๓๑ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ข้าพเจ้า, แอลมา, พูดถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว,
ดูเถิด, ผู้คนโมโหข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า
กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็ นคนใจแข็ง
้ ก.
กระด้างและดือ้ รัน
๓๒ และเพราะข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวก
เขาด้วยว่า พวกเขาเป็ นคนหลงไปและ
ตก พวกเขาจึงโกรธข้าพเจ้า, และหมาย
มั่น จะจับ ข้าพเจ้า, เพื่อ พวกเขาจะโยน
ข้าพเจ้าเข้าเรือนจ�ำ.
้ คือ
๓๓ แต่ เหตุก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
พระเจ้าไม่ทรงยอมให้พวกเขาจับข้าพเจ้า
ได้ ในเวลานั ้นและโยนข้าพเจ้าเข้าเรือนจ�ำ.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อมิวเล็คออกไปยืน, และเริม่ สั่งสอนพวก
เขาด้วย. และบัดนี ้ ถ้อยค�ำกของอมิวเล็ค
ไม่ ได้เขียนไว้ทัง้ หมด, กระนั ้นก็ตามส่วน
หนึ่ งของถ้อยค�ำท่านเขียนอยู่ ในหนั งสือนี ้.
บทที่ ๑๐
ลี ไฮสืบตระกูลมาจากมนั สเสห์—อมิวเล็ค
เล่าถึงค�ำสั่งของเทพที่ ให้ท่านดูแลแอลมา—ค�ำ สวดอ้อนวอนของคนชอบธรรม
เป็ นเหตุให้ผู้คนได้รบั การละเว้น—ทนาย
และผูพ
้ พ
ิ ากษาที่ ไม่ชอบธรรมวางรากฐาน
แห่งความพินาศของผู้คน. ประมาณ ๘๒
ปี ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ นี่ คือ ถ้อยค�ำกซึ่ง อมิวเล็คขสั่ง สอน
๓๑ ก ๒ นี . ๒๕:๒๘;
โมไซยาห์ ๓:๑๔.
๓๔ ก แอลมา ๑๐.
๑๐ ๑ ก แอลมา ๙:๓๔.
		ข แอลมา ๘:๒๑–๒๙.

แอลมา ๙:๓๑–๑๐:๕
ผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์,
มีความว่า:
๒ ข้าพเจ้า คือ อมิวเล็ค; ข้าพเจ้า เป็ น
บุตรของกิดโดนาห์, ผูเ้ ป็ นบุตรของอิชมาเอล, ซึ่ง เป็ นผู้ สืบ ตระกูล ของอมิ นาได;
และเป็ นอมิ นาไดคนเดียวกับ คนที่ แปล
ความหมายของอักขระที่ อยู่ บนก�ำแพง
พระวิหาร, ซึ่ง เขียนไว้ ด้วยนิ ้ว พระหัตถ์
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๓ และอมินาไดเป็ นผู้สืบตระกูลของนี ไฟ, ผู้เป็ นบุตรของลี ไฮ, ผู้ออกจากแผ่น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, ซึ่ง เป็ นผู้ สืบ ตระกูล
ของมนั สเสห์ก, ผู้เป็ นบุตรของโยเซฟขผู้
ถูกขายค ไปในอียปิ ต์ดว้ ยมือพี่ ๆ ของท่าน.
๔ และดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็ นที่ นับถือ ไม่
น้ อยเช่นกันในบรรดาคนทัง้ หลายที่รู้จัก
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, และดูเถิด, ข้าพเจ้า
มี ญาติ พี่ น้ อง และ เพื่อนกอยู่ มาก, และ
ข้าพเจ้า ได้ ความมั่งคั่ง ไว้ มากด้วยมือ ที่
อุตสาหะของข้าพเจ้า.
๕ กระนั ้น ก็ตาม, หลัง จาก ทัง้ หมด นี ้,
ข้าพเจ้า ไม่ เคย รู้ อะไร มาก นั ก เกี่ยว กับ
ทาง ของ พระเจ้า, และ ความ ลีล้ ับกและ
เดชานุ ภาพอันน่ าอัศจรรย์ของพระองค์.
ข้าพเจ้า กล่าว ว่า ข้าพเจ้า ไม่ เคย รู้ อะไร
มากนั ก เกี่ยวกับ เรื่องเหล่า นี ้; แต่ ดูเถิด,
ข้าพเจ้า ผิด, เพราะ ข้าพเจ้า เห็น ความ
ลีล้ ับของพระองค์และเดชานุ ภาพอันน่ า
อัศจรรย์ของพระองค์มามาก; แท้จริงแล้ว,
แม้ ในการปกปักรักษาชีวติ ของคนเหล่านี ้.

๓ ก ปฐก. ๔๑:๕๑;
๑ พศด. ๙:๓.
		ข คมพ. โยเซฟ, บุตรของยาโคบ.
		ค ปฐก. ๓๗:๒๙–๓๖.

๔ ก แอลมา ๑๕:๑๖.
๕ ก คมพ. ความลีล้ บั ของพระผู้
เป็ นเจ้า.

แอลมา ๑๐:๖–๑๓
๖ กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้าท�ำใจตนแข็ง
กระด้าง, เพราะข้าพเจ้าได้รบั เรียกกหลาย
ครัง้ แล้วและข้าพเจ้าไม่ยอมฟังข; ดังนั ้น
ข้าพเจ้ารูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านี ้, แต่ขา้ พเจ้า
ยังไม่ยอมรู;้ ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงกบฏต่อต้าน
พระผู้เป็ นเจ้าต่อไป, ในความชั่วร้ายของ
ใจตน, แม้ จนถึง วันที่ สี่ ของเดือนที่ เจ็ด
นี ้, ซึ่งอยู่ ในปี ที่สิบแห่งการปกครองของ
เหล่าผู้พิพากษา.
๗ ขณะ ที่ ข้ า พเจ้ า ก� ำ ลั ง เดิ น ทาง ไป
เยี่ยมญาติที่ ใกล้ชิดมากคนหนึ่ ง, ดูเถิด
เทพกของพระเจ้า มาปรากฏต่อ ข้าพเจ้า
และกล่าวว่า: อมิวเล็ค, จงกลับ ไปบ้าน
ของ เจ้ า เถิ ด , เพราะ เจ้ า จะ ได้ เลี ย้ ง ดู
ศาสดา พยากรณ์ ผู้ หนึ่ ง ของ พระเจ้ า ;
แท้จริง แล้ว, ชายผู้ บริสุทธิ์ คนหนึ่ ง, ซึ่ง
เป็ นชาย ผู้ ได้ รับ เลือก จาก พระ ผู้ เป็ น
เจ้า; เพราะท่านได้ อดอาหารขหลายวัน
เนื่ องจาก บาป ของ ผู้ ค นพวก นี ้ , และ
ท่ า นหิ ว โหย, และ เจ้ า จง รับ คท่ า น เข้ า
บ้ า น เจ้ า และ เลี ย้ ง อาหาร ท่ า น, และ
ท่าน จะ อวยพร เจ้า และ บ้าน เจ้า; และ
พรของพระเจ้า จะพ�ำนั ก อยู่ กับ เจ้า และ
บ้านเจ้า.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้าท�ำตามเสียงของเทพ, และกลับ
ไป บ้ าน ข้ าพเจ้ า . และ ขณะ ที่ ข้ า พเจ้ า
ก�ำลัง เดินทางไปที่ นั่น ข้าพเจ้า พบชายก
คนนั ้นที่เทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า: เจ้าจง
รับ เข้า บ้านเจ้า—และดูเถิด เป็ นชายคน
๖ ก แอลมา ๕:๓๗.
		ข คพ. ๓๙:๙.
๗ ก แอลมา ๘:๒๐.
		ข แอลมา ๕:๔๖; ๖:๖.
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เดียวกันนี ้ที่พูดกับท่านเกี่ยวกับเรือ่ งของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๙ และเทพกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ท่านเป็ น
คนบริสุทธิ์ก; ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รู้ ว่า ท่าน
เป็ นคนบริสุทธิเ์ พราะเทพของพระผูเ้ ป็ น
เจ้ากล่าวไว้.
๑๐ และอนึ่ ง, ข้าพเจ้า รู้ ว่า เรื่องที่ ท่าน
เป็ นพยานไว้ เป็ นเรื่องจริง; เพราะดูเถิด
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ว่า พระเจ้า ทรง
พระชนม์ อยู่ ฉันใด, แม้ ฉันนั ้นพระองค์
จึง ทรงส่ง เทพกของพระองค์ มาท�ำให้ สิ่ง
เหล่า นี ้ ประจักษ์ ต่อ ข้าพเจ้า; และการนี ้
พระองค์ ทรงกระท�ำ ขณะที่ แอลมาผู้ นี้
พ�ำนั กขอยู่ที่บ้านข้าพเจ้า.
๑๑ เพราะ ดู เ ถิ ด , ท่ า น ให้ พร ก บ้ า น
ข้าพเจ้า, ท่านให้พรข้าพเจ้า, และบรรดาผู้
หญิงของข้าพเจ้า, และลูก ๆ ของข้าพเจ้า,
่ี ้ องข้าพเจ้า;
และบิดาข้าพเจ้าและญาติพน
แท้ จ ริง แล้ ว , แม้ ญาติ พี่ น้ อง ข้ า พเจ้ า
ทัง้ หมดท่านก็ ให้พร, และพรของพระเจ้า
พ�ำนั กอยู่กับเราตามถ้อยค�ำซึ่งท่านพูด.
๑๒ และบัดนี ้, เมื่ออมิวเล็คพูดถ้อยค�ำ
นี ้ แล้ว ผู้คนเริ่ม แปลกใจ, โดยที่ เห็นว่า มี
พยานมากกว่ากหนึ่ ง คนเป็ นพยานเกี่ยว
กับ เรื่อง ที่ พวก ท่าน ถูก กล่าว หา, และ
เกี่ยวกับ เรื่องที่ จะมาถึง ด้วย, อัน เป็ นไป
ตามวิญญาณแห่ง การพยากรณ์ ซึ่ง มี อยู่
กับพวกท่าน.
๑๓ กระนั ้นก็ตาม, ยังมีบางคนในบรรดา
พวกนั ้นที่ คิด จะถามพวกท่าน, คือ โดย

คมพ. อดอาหาร (การ).
		ค กิจการ ๑๐:๓๐–๓๕.
๘ ก แอลมา ๘:๑๙–๒๑.
๙ ก คมพ. บริสท
ุ ธิ,์ ศักดิส์ ิทธิ.์

๑๐ ก แอลมา ๑๑:๓๐–๓๑.
		ข แอลมา ๘:๒๗.
๑๑ ก แอลมา ๘:๒๒.
๑๒ ก แอลมา ๙:๖.
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แผน อัน เป็ นกเล่ห์เหลี่ยม ของ พวก เขา
พวกเขาจะได้จับผิดในค�ำของพวกท่าน,
เพื่อ พวกเขาจะได้ มี พยานปรักปร�ำ พวก
ท่าน, เพือ่ จะส่งพวกท่านไปให้ผพ
ู้ พ
ิ ากษา
่
ของพวกเขาเพือพวกท่านจะถูกพิพากษา
ตามกฎ, และเพื่อพวกท่านจะถูกสังหาร
หรือถูกโยนเข้าเรือนจ�ำ, ตามโทษานุ โทษ
ซึ่ง พวกนั ้น สามารถท�ำให้ เห็น หรือ เป็ น
พยานปรักปร�ำพวกท่านได้.
๑๔ บัดนี ้ คน เหล่า นั ้ น ที่ หมาย มั่น จะ
ท�ำลายพวกท่าน, เป็ นพวกทนายก, ที่ ถูก
จ้างหรือก�ำหนดโดยผู้คนให้ บังคับ ใช้ กฎ
ในเวลาที่พวกเขามีการพิจารณาคดี, หรือ
ในการพิจารณาความผิดของผูค้ นต่อหน้ า
ผู้พิพากษา.
๑๕ บัดนี ้ ทนายเหล่า นี ้ เป็ นผู้ รู้ วิธี และ
อุบาย ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ของ ผู้คน; และ
นี่ ก็ เพื่อ ท�ำให้ พวกเขาช�ำนาญในอาชีพ
ของตนได้.
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเริม่ ถามอมิวเล็ค, เพื่อโดยการท�ำเช่น
นั ้นพวกเขาจะท�ำให้ท่านค้านถ้อยค�ำของ
่ า่ นจะพูด.
ท่าน, หรือขัดแย้งกับถ้อยค�ำทีท
๑๗ บัดนี ้ พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า อมิวเล็ค
สามารถรู้ ถึง แผนการของพวกเขา. แต่
้ เมื่อพวกเขาเริ่ม
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ถามท่าน, ท่านส�ำเหนี ยกก ในความนึ กคิด
ของพวกเขา, และท่านกล่าวแก่พวกเขา
ว่า: โอ้ทา่ นอนุ ชนขผูช้ วั่ ร้ายและมีมจิ ฉาทิฐ,ิ
ท่านทนายและคนหน้ าซื่อใจคด, เพราะ
๑๓ ก แอลมา ๑๑:๒๑.
๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๔;
๑๑:๒๐–๒๑; ๑๔:๑๘.
๑๗ ก แอลมา ๑๒:๓;
๑๘:๒๐, ๓๒;

แอลมา ๑๐:๑๔–๒๑
ท่าน ก�ำลัง วาง รากฐานของ มาร; เพราะ
ท่านก�ำลังวางกับดักคและบ่วงแร้วเพื่อจับ
คนบริสุทธิ์ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๘ ท่านก�ำลังวางแผนเพือ่ บิดเบือนกทาง
ของคนชอบธรรม, และเพื่อน� ำพระพิ โรธ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ลงมาบนศีรษะท่าน,
้ ของคนพวกนี ้.
แม้จนถึงความพินาศสิน
๑๙ แท้ จ ริ ง แล้ ว , โม ไซ ยาห์ , ผู้ เป็ น
กษั ตริย์ คน สุ ดท้าย ของ เรา ได้ กล่าว ไว้
ดีแล้ว, เมื่อท่านก�ำลังจะมอบอาณาจักร,
โดยที่ ไม่มี ผู้ ใดจะรับ มอบ, อัน เป็ นเหตุ
ให้คนพวกนี ้ ได้รับการปกครองโดยเสียง
ของตนเอง—แท้จริง แล้ว, ท่านกล่าวไว้
ดีแล้ว ว่า หากเวลาจะมาถึง เมื่อ เสียงของ
คนเหล่านี ้ จะเลือกกความชั่วช้าสามานย์,
นั่ นคือ, หากเวลาจะมาถึง เมื่อ คนพวกนี ้
จะตกไปในการล่วงละเมิดแล้ว, พวกเขา
จะสุกงอมส�ำหรับความพินาศ.
๒๐ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า
พระเจ้า ทรง พิพากษา เรื่อง ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ ของ พวก ท่านดีแล้ว; พระองค์
ทรง ป่ าว ร้อง กับ คนพวก นี ้ ดีแล้ว, โดย
เสียง แห่ง เทพกของ พระองค์ ว่า: เจ้า จง
กลับใจ, จงกลับใจเถิด, เพราะอาณาจักร
แห่งสวรรค์อยู่แค่เอือ้ ม.
๒๑ แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรงป่ าวร้อง
ดีแล้ว, โดยเสียงแห่งเทพของพระองค์วา่ :
เราจะลงมาก ในบรรดาผูค้ นของเรา, พร้อม
กับความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
มือเรา.

คพ. ๖:๑๖.
		ข มธ. ๓:๗;
แอลมา ๙:๘.
		ค คพ. ๑๐:๒๑–๒๗.
๑๘ ก กิจการ ๑๓:๑๐.

๑๙ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๗;
แอลมา ๒:๓–๗; ฮีล. ๕:๒.
๒๐ ก แอลมา ๘:๑๔–๑๖;
๑๓:๒๒.
๒๑ ก โมไซยาห์ ๑๓:๓๔.

แอลมา ๑๐:๒๒–๓๑
๒๒ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่า หากมิใช่ เพราะค�ำ สวดอ้อนวอนก
ของคนชอบธรรม, ซึ่งขณะนี ้อยู่ ในแผ่น
ดินนี ้ แล้ว, แม้ ขณะนี ้ ท่านก็ จะถูก เยือน
้ ; แต่ ไม่ ได้ เป็ นด้วย
ด้วยความพินาศสิน
ข
่
น� ้ำท่วม , ดังทีเป็ นมาแล้วกับผู้คนในวัน
เวลา ของ โน อาห์, แต่ จะ เป็ นโดย ความ
อดอยาก, และโดยโรคระบาด, และดาบ.
๒๓ แต่ เป็ นด้วยค�ำ สวดอ้อนวอนกของ
คนชอบ ธรรม ที่ ท่านได้ รับ การ ละเว้น;
บัดนี ้, ฉะนั ้น, หาก ท่านจะ ขับ คนชอบ
ธรรมออกจากบรรดาพวกท่านแล้ว เมื่อ
นั ้น พระเจ้า จะ ไม่ ทรง ยัง้ พระหัตถ์ ของ
พระองค์; แต่ ใน ความ กริว้ อัน ร้าย แรง
ของ พระองค์ พระองค์ จะ เสด็จ ออก มา
ลงโทษท่าน; เมื่อนั ้นท่านจะถูกลงทัณฑ์
โดยความอดอยาก, และโดยโรคระบาด,
และโดยดาบ; และเวลาขนั ้น จะมาถึง ใน
ไม่ช้าเว้นแต่ท่านจะกลับใจ.
้
๒๔ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือผูค้ นยิง่ โกรธอมิวเล็ค, และพวกเขาร้อง
ออกมา, มีความว่า : ชายคนนี ้สบประมาท
กฎ ซึ่ง เที่ยง ธรรม ของ เรา, และ ทนาย ผู้
ฉลาดของเราซึ่งเราเลือกไว้.
่ มือท่านออกไป, และ
๒๕ แต่อมิวเล็คยืน
เปล่งเสียงก้องกังวานไปยังคนเหล่านั ้น,
มี ความว่า: โอ้ ท่านอนุ ชนผู้ ชั่ว ร้ายและมี
มิจฉาทิฐ,ิ เหตุใดซาตานจึงมีอ�ำนาจเหนื อ
ใจท่านมากมายเช่นนี ้? เหตุใดท่านจึงยอม
ตนให้เขาจนเขามีอำ� นาจเหนื อท่าน, ท�ำให้
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ท่านมืดบอดก, จนท่านจะไม่เข้าใจถ้อยค�ำ
ซึ่งได้พูดไปแล้ว, ตามความจริง?
๒๖ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็ นพยาน
ขัด กับ กฎของท่านหรือ? ท่านไม่ เข้าใจ;
ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้า พูด ขัด กับ กฎของ
ท่าน; แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ท�ำ, แต่ ข้าพเจ้า
พูด สนั บสนุ น กฎของท่าน, เพื่อ ให้ เกิด
การกล่าวโทษแก่ท่าน.
๒๗ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน, ว่า รากฐาน แห่ง ความ พินาศ ของ
คนเหล่า นี ้ ก�ำลัง เริ่ม ถูก จัด วางโดยความ
ไม่ ชอบธรรมของทนายกและผู้ พิพากษา
ของท่าน.
้
๒๘ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเมือ่ อมิวเล็คพูดค�ำเหล่านี ้ผคู้ นร้องขึน้
ต่อต้านท่าน, มีความว่า: บัดนี ้เรารูว้ า่ ชาย
ผูน
้ ี ้เป็ นลูกของมาร, เพราะเขาพูดเท็จกกับ
เรา; เพราะเขาพูดขัดกับกฎของเรา. และ
บัดนี ้เขากล่าวว่าเขาไม่ ได้พูดขัดกับกฎ.
๒๙ และอนึ่ ง, เขาสบประมาททนายของ
เรา, และผู้พิพากษาของเรา.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ทนายได้เก็บเอาความนั ้นไว้ ในใจเพือ่ พวก
เขาจะจดจ�ำสิ่งเหล่านี ้ ไว้ฟ้องร้องท่าน.
๓๑ และมีคนหนึ่ งในบรรดาคนเหล่านี ้
ผู้ มีชื่อ ว่า ซี เอสรอม. บัดนี ้ เขาเป็ นคนที่
กล่าวโทษกอมิวเล็ค กับ แอลมายิ่ง กว่า คน
อื่น, เขา เป็ น ผู้ ช�ำนาญ ที่สุด คนหนึ่ ง ใน
บรรดาคนเหล่า นี ้, โดยที่ มี ธุรกิจ มากใน
บรรดาผู้คน.

๒๒ ก ยากอบ ๕:๑๖;
ท่วมในสมัยโนอาห์.
โมไซยาห์ ๒๗:๑๔–๑๖.
๒๓ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
		ข ปฐก. ๘:๒๑;
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๓ นี . ๒๒:๘–๑๐. คมพ. น� ้ำ 		ข แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.

๒๕ ก ๒ คร. ๔:๔; แอลมา ๑๔:๖.
๒๗ ก ลูกา ๑๑:๔๕–๕๒.
๒๘ ก แอลมา ๑๔:๒.
๓๑ ก แอลมา ๑๑:๒๐–๓๖.
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๓๒ บัดนี ้จุดประสงค์ของทนายเหล่านี ้
คือเพื่อหาผลประโยชน์ ; และพวกเขาได้
ผลประโยชน์ ตามงานของตน.
บทที่ ๑๑
มี การ อธิบาย ถึง ระบบ เงิน ตรา ของ ชาว
นี ไฟ—อมิวเล็ค โต้ แย้ง กับ ซี เอสรอม—
พระคริสต์จะไม่ทรงช่วยผูค้ นทีอ่ ยู่ ในบาป
ของตนให้รอด—คนเหล่านั ้นผู้ทีส่ ืบทอด
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เป็ นมรดกเท่านั ้น
จะได้รับการช่วยให้รอด—มนุ ษย์ทัง้ ปวง
จะลุก ขึน้ สู่ ความเป็ นอมตะ—ไม่มี ความ
ตายภายหลัง การฟื ้ น คืนชีวิต. ประมาณ
๘๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ มี อยู่ ในกฎของโมไซยาห์ ว่า ชายทุก
คนที่ เป็ นผู้ พิพากษากฎ, หรือ ผู้ ท่ี ได้ รับ
แต่ง ตัง้ ให้ เป็ นผู้ พิพากษา, จะได้ รับ ค่า
ตอบแทน ตาม เวลา ที่ พวก เขา ท� ำ งาน
พิพากษาคนที่ ถูก น� ำ มาอยู่ ต่อ หน้ า พวก
เขาเพื่อรับการพิพากษา.
่ , และเขา
๒ บัดนี ้หากผู้ ใดเป็ นหนี ้คนอืน
ไม่ยอมจ่ายเงินที่เป็ นหนี ้, เขาย่อมถูกร้อง
เรียนต่อผู้พิพากษา; และผู้พิพากษาย่อม
ด�ำเนิ นการตามอ�ำนาจ, และส่งเจ้าหน้ าที่
ออกไปน� ำ ตัว คนผู้ นั้นมาอยู่ ต่อ หน้ า เขา;
และเขาพิพากษาคนผู้ นั้น ตามกฎและ
หลัก ฐานที่ น�ำ มาฟ้ อง, และดัง นั ้น คนผู้
นั ้น ย่อมถูก บังคับ ให้ จ่ายสิ่ง ที่ เป็ นหนี ้ อยู่
ตามนั ้น, หรือถูกริบ, หรือถูกขับออกจาก
บรรดาผู้คนในฐานะขโมยหรือโจร.
๑๑ ๔ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๐–๔๔.

แอลมา ๑๐:๓๒–๑๑:๑๐
๓ และผูพ
้ พ
ิ ากษาได้รบั ค่าตอบแทนของ
เขาตามเวลางานของเขา—เป็ นทองหนึ่ ง
ซี ไนน์ ส�ำหรับหนึ่ งวัน, หรือเงินหนึ่ งซีนัม,
ซึ่งเท่ากับทองหนึ่ งซี ไนน์ ; และนี่ เป็ นไป
ตามกฎที่ ให้ ไว้.
๔ บัดนี ้นี่เป็ นชือ่ ทองชิน้ ต่าง ๆ ของพวก
เขา, และเงิน ของพวกเขา, ตามค่า ของ
มัน. และชื่อ เหล่า นี ้ ให้ ไว้ โดยชาวนี ไฟ,
เพราะพวกเขาไม่ ได้คดิ ค่าตามวิธขี องชาว
ยิว ซึ่ง อยู่ ที่ เยรูซาเล็ม; ทัง้ พวกเขาไม่ ได้
วัดตามวิธีของชาวยิว; แต่พวกเขาเปลี่ยน
วิธี คิด ค่า ของพวกเขาและมาตรวัด ของ
พวกเขา, ตามความคิดและสภาพการณ์
ของผู้คน, ในทุก รุ่น, จนถึง การปกครอง
ของผู้พิพากษา, สิ่งเหล่านี ้สถาปนาก โดย
กษั ตริย์ โมไซยาห์.
๕ บัดนี ้วธิ ีคิดค่าเป็ นดังนั ้น—ทองหนึ่ ง
ซี ไนน์ , ทองหนึ่ งซีอน
ั , ทองหนึ่ งชัม, และ
ทองหนึ่ งลิมนาห์.
๖ เงินหนึ่ ง ซีนั ม, เงินหนึ่ ง แอมเนอร์,
เงินหนึ่ งเอซรอม, และเงินหนึ่ งออนไท.
๗ เงิ น หนึ่ ง ซี นั ม เท่ า กั บ ทอง หนึ่ ง ซี
ไนน์ , และอย่างใดอย่างหนึ่ งมีค่าเท่ากับ
ข้ า วบาร์เ ลย์หนึ่ ง มาตรตวง, และมีค่า
เท่ากับเมล็ ดธัญพืชทุกชนิ ดหนึ่ งมาตร
ตวงด้ว ย.
๘ บัดนี ้ จ�ำนวนทองหนึ่ ง ซี อัน เป็ นสอง
เท่าค่าของหนึ่ งซี ไนน์ .
๙ และทองหนึ่ งชัมเป็ นสองเท่าค่าของ
หนึ่ งซีอัน.
๑๐ และทองหนึ่ ง ลิ มนาห์ เป็ นค่า ของ
ทัง้ หมด.

แอลมา ๑๑:๑๑–๒๕
๑๑ และเงินหนึ่ ง แอมเนอร์เท่ากับ สอง
ซีนัม.
๑๒ และเงินหนึ่ งเอซรอมเท่ากับสี่ซน
ี ั ม.
่
๑๓ และหนึ งออนไทเท่ากับทัง้ หมด.
๑๔ บัดนี ้น่ี คอื ค่าจ�ำนวนน้ อยของวิธีการ
คิดของพวกเขา—
๑๕ หนึ่ ง ชิ บ ลัน เป็ นครึ่ง หนึ่ ง ของหนึ่ ง
ซีนัม; ฉะนั ้น, หนึ่ งชิบลันมีคา่ เท่ากับข้าว
บาร์เลย์ครึ่งมาตรตวง.
๑๖ และหนึ่ ง ชิบ ลุม เป็ นครึ่ง หนึ่ ง ของ
หนึ่ งชิบลัน.
๑๗ และ หนึ่ ง ลี ยะ เป็ น ครึ่ง หนึ่ ง ของ
หนึ่ งชิบลุม.
๑๘ บัดนี ้น่ี คอื จ�ำนวนของพวกเขา, ตาม
วิธีคิดของพวกเขา.
๑๙ บัดนี ้ ทอง หนึ่ ง แอน เทียน เท่ากับ
สามชิบลัน.
๒๐ บัดนี ้, มัน เป็ นไปเพื่อ จุด ประสงค์
อย่างเดียวที่ จะหาผลประโยชน์ , เพราะ
พวกเขาได้ รับ ค่า ตอบแทนของตนตาม
งานของ ตน, ฉะนั ้น, พวก เขา ปลุก ปั่ น
ผู้คนให้ ก่อ ความ วุ่นวาย, และ ความ ยุ่ง
ยากและความชั่วร้ายนานั ปการ, เพือ่ พวก
้ , เพื่อพวกเขาจะได้ก
เขาจะมีงานมากขึน
เงินตราตามคดีที่น�ำมาต่อหน้ าพวกเขา;
ฉะนั น
้ พวกเขาปลุกปั่ นผูค้ นให้ตอ่ ต้านแอลมาและอมิวเล็ค.
๒๑ และซี เอสรอมผู้ นี้ ตัง้ ต้น ซัก ถาม
อมิวเล็ค, มี ความว่า: ท่านจะตอบข้อ ซัก
ถามข้าพเจ้า สัก สองสามข้อ ที่ข้าพเจ้า จะ
ถามท่านไหม? บัดนี ้ ซี เอสรอมเป็ นชาย
๒๐ ก แอลมา ๑๐:๓๒.
๒๑ ก แอลมา ๑๐:๑๓.
๒๒ ก คมพ. พระวิญญาณ
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ที่ช�ำนาญในเล่ห์กของมาร, เพื่อเขาจะได้
ท�ำลาย สิ่ง ที่ ดี; ฉะนั ้น, เขา จึง กล่าว แก่
อมิวเล็ค: ท่านจะตอบข้อซักถามทีข่ า้ พเจ้า
จะถามท่านไหม?
๒๒ และอมิวเล็คกล่าวแก่เขา: ข้าพเจ้า
จะตอบ, หากมันเป็ นไปตามพระวิญญาณก
ของพระเจ้า, ซึ่ง อยู่ กับ ข้าพเจ้า; เพราะ
ข้าพเจ้า จะไม่ พูด อะไรที่ ตรงกันข้ามกับ
พระวิญญาณของพระเจ้า. และซีเอสรอม
กล่าวแก่ทา่ น: ดูเถิด, นี่ คอื เงินหกออนไท,
และทัง้ หมดนี ้ขา้ พเจ้าจะให้ทา่ นหากท่าน
จะปฏิเสธการด�ำรงอยู่ของพระผู้ทรงเป็ น
เหนื อทุกสิ่ง.
๒๓ บั ด นี ้ อมิ ว เล็ ค กล่ า ว : โอ้ ท่ า น ผู้
เป็ นลูกกของนรก, เหตุ ใดท่านจึง ล่อ ใจข
ข้าพเจ้า? ท่านรู้ ไหมว่า คนชอบธรรมไม่
พ่ายแพ้ต่อการล่อลวงเช่นนั ้น?
๒๔ ท่านเชื่อไหมว่าไม่มีพระผู้เป็ นเจ้า?
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ไม่ เลย, ท่านรู้ ว่า
มี พระผู้ เป็ นเจ้า, แต่ ท่านรัก ทรัพย์กนั ้น
มากกว่าพระองค์.
้ า่ นกล่าวค�ำเท็จแก่ขา้ พเจ้า
๒๕ และบัดนี ท
ต่อพระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า. ท่านกล่าวแก่
ข้าพเจ้า—ดูเถิดหกออนไทนี ้, ซึง่ มีคา่ มาก,
ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่าน— แม้วา่ ท่าน มี ความ
ตัง้ ใจที่ จะสงวนมัน ไว้ จากข้าพเจ้า; และ
ความปรารถนาของท่านคือเพียงให้ขา้ พเจ้า
ปฏิเสธ พระ ผู้ เป็ น เจ้า องค์ จริง และ ทรง
พระชนม์อยู,่ เพือ่ ท่านจะมีเหตุทจ่ี ะท�ำลาย
ข้าพเจ้า. และบัดนี ้ ดเู ถิด, เพราะความชัว่
ใหญ่หลวงนี ้ ท่านจะได้รบั ผลตอบแทน.

บริสท
ุ ธิ.์
๒๓ ก แอลมา ๕:๔๑.
		ข คมพ. ล่อลวง (การ).

๒๔ ก ๑ ทธ. ๖:๑๐;
ทิตสั ๑:๑๑.
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๒๖ และซี เอสรอมกล่าวแก่ ท่าน: ท่าน
กล่าวว่ามีพระผู้เป็ นเจ้าองค์จริงและทรง
พระชนม์อยู่หรือ?
๒๗ และอมิวเล็คกล่าว: ใช่, มีพระผูเ้ ป็ น
เจ้าองค์จริงและทรงพระชนม์อยู่.
๒๘ บัดนี ้ ซีเอสรอมกล่าว: มีพระผู้เป็ น
เจ้ามากกว่าองค์หนึ่ งหรือ?
๒๙ และท่านตอบ, ไม่ใช่.
๓๐ บัดนี ้ ซี เอสรอมกล่าวแก่ท่านอีก:
ท่านรู้เรื่องเหล่านี ้ ได้อย่างไร?
๓๑ และท่านกล่าว: เทพกองค์หนึ่ งท�ำให้
เรื่องนี ้เป็ นที่รู้แก่ข้าพเจ้า.
๓๒ และ ซี เอส รอม กล่าว อีก: ผู้ ที่ จะ
มาคือ ใคร? คือ พระบุตรของพระผู้ เป็ น
เจ้าหรือ?
๓๓ และท่านกล่าวแก่เขา, ถูกแล้ว.
๓๔ และซีเอสรอมกล่าวอีก: พระองค์จะ
ทรงช่วยผูค้ นของพระองค์ ในบาปก ให้รอด
หรือ? และอมิวเล็คตอบและกล่าวแก่เขา:
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่าพระองค์จะไม่ทรง
่ี ระองค์
ท�ำเช่นนั ้น, เพราะเป็ นไปไม่ ได้ทพ
จะทรงปฏิเสธพระวจนะของพระองค์.
๓๕ บัดนี ้ซีเอสรอมกล่าวแก่ผู้คน: จงดู
ว่าท่านจดจ�ำเรือ่ งเหล่านี ้; เพราะเขาพูดว่า
มีพระผู้เป็ นเจ้าเพียงองค์เดียว; ทว่าเขา
ยัง กล่าวว่า พระบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า
จะเสด็จ มา, แต่ พระองค์ จะไม่ ทรงช่วย
ผู้คนของพระองค์ ให้รอด—ราวกับว่าเขา
มีอ�ำนาจสั่งพระผู้เป็ นเจ้า.
๓๑ ก แอลมา ๑๐:๗–๑๐.
๓๔ ก ฮีล. ๕:๑๐–๑๑.
๓๗ ก ๑ คร. ๖:๙–๑๐.
		ข ๑ นี . ๑๕:๓๓;
แอลมา ๔๐:๒๖;
๓ นี . ๒๗:๑๙.

แอลมา ๑๑:๒๖–๔๐
๓๖ บัดนี ้อมิวเล็คกล่าวแก่เขาอีก: ดูเถิด
ท่านพูดเท็จ, เพราะท่านกล่าวว่าข้าพเจ้า
พูด ราวกับ ว่า ข้าพเจ้า มี อ�ำนาจสั่ง พระผู้
เป็ นเจ้า เพราะข้าพเจ้า กล่าวว่า พระองค์
จะไม่ทรงช่วยผู้คนของพระองค์ท่ีอยู่ ใน
บาปของตนให้รอด.
๓๗ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน อีก ว่า
พระองค์ ทรงช่วยพวกเขาที่ อยู่ ในบาปก
ของ ตน ให้ รอด ไม่ ได้; เพราะ ข้าพเจ้า
ปฏิเสธ พระ วจนะ ของ พระองค์ ไม่ ได้,
และพระองค์ตรัสไว้วา่ ไม่มสี ิ่งที่ ไม่สะอาดข
จะ สื บทอด อาณาจักรคแห่ง สวรรค์ เป็ น
มรดกเลย; ฉะนั ้น, ท่านจะได้รบั การช่วย
ให้รอดได้อย่างไร, เว้นแต่ท่านจะสืบทอด
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็ นมรดก? ฉะนั ้น,
ท่านจะได้รบั การช่วยให้รอดไม่ ได้ ในบาป
ของท่าน.
๓๘ บัดนี ้ ซี เอสรอมกล่าวแก่ ท่านอีก:
พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้าคือพระบิดา
นิ รันดร์นั่นเองหรือ?
๓๙ และอมิวเล็คกล่าวแก่เขา: ใช่แล้ว,
พระองค์ คือ พระ บิดา นิ รัน ดร์กของ ฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทัง้ ปวงข
ทีอ่ ยู่ ในนั ้นนั่ นเอง; พระองค์ทรงเป็ นปฐม
และอวสาน, ต้นและปลาย;
๔๐ และพระองค์จะเสด็จมาในโลกกเพื่อ
ไถ่ขผูค้ นของพระองค์; และพระองค์จะทรง
รับคเอาการล่วงละเมิด ของคนเหล่า นั ้นที่
เชือ่ ในพระนามของพระองค์ ไว้กบั พระองค์;

คมพ. อาธรรม์ (คน).
		ค คมพ. อาณาจักรแห่งพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าหรืออาณาจักร
แห่งสวรรค์.
๓๙ ก อสย. ๙:๖.
		ข คส. ๑:๑๖; โมไซยาห์ ๔:๒.

๔๐ ก คมพ. โลก.
		ข รม. ๑๑:๒๖–๒๗.
		ค อพย. ๓๔:๖–๗;
อสย. ๕๓:๕; ๑ ยน. ๒:๒;
โมไซยาห์ ๑๔:๕; ๑๕:๑๒;
คพ. ๑๙:๑๖–๑๙.

แอลมา ๑๑:๔๑–๔๖
และคนเหล่านี ้ คอื คนที่จะมีชวี ติ นิ รน
ั ดร์,
่ จะได้รบั ความรอด.
และไม่มี ใครอืน
๔๑ ฉะนั ้น คนชั่ว ร้ายคงอยู่ เหมือนกับ
้ เลย, เว้น แต่ จะ
ว่า ไม่มีกการไถ่ กระท�ำ ขึน
เป็ นการ แก้ สาย รัด แห่ง ความ ตาย ออก;
เพราะ ดูเถิด, วัน นั ้ น จะ มา ถึงที่ คนทัง้
้ จากบรรดาคนตายและยืน
ปวงขจะลุกขึน
อยู่ต่อพระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, และถูก
พิพากษาคตามงานของพวกเขา.
๔๒ บัดนี ้, มีความตายอย่างหนึ่ งซึง่ เรียก
ว่าความตายทางโลก; และความตายของ
พระคริสต์ จะแก้ สายรัดกแห่ง ความตาย
้ จาก
ทางโลกนี ้, เพื่อ จะยกคนทัง้ ปวงขึน
ความตายทางโลกนี ้.
๔๓ วิญญาณและร่างกายจะรวมกกันอีก
ในรูป แบบอัน สมบูรณ์ ; ทัง้ แขนขาและ
ข้อ ต่อ จะกลับ คืน สู่ โครงร่างอัน ถูก ต้อง,
แม้ ดัง เราเป็ นอยู่ ขณะนี ้ ในเวลานี ้; และ
พระองค์ จะทรงน� ำ เรามายืน อยู่ ต่อ พระ
พักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, โดยรู้แม้ดังที่เรารู้
อยู่ เดี๋ยวนี ้, และมี ความจ�ำขถึง ความผิดค
ทัง้ หมดของเราอย่างชัดเจน.
๔๔ บัดนี ้, การน� ำ กลับ คืนนี ้ จะเกิด แก่
คนทัง้ ปวง, ทัง้ ชราและหนุ่ ม, ทัง้ ทาสและ
ไท, ทัง้ ชายและหญิง, ทัง้ คนชั่ว ร้ายและ
คนชอบธรรม; และแม้ผมบนศีรษะของ
พวกเขาสัก เส้น เดียวก็ จะไม่ หายไป; แต่
๔๑ ก แอลมา ๑๒:๑๘;
คพ. ๘๘:๓๓.
		ข วว. ๒๐:๑๒–๑๓;
แอลมา ๔๒:๒๓.
		ค คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๔๒ ก แอลมา ๑๒:๑๖.
๔๓ ก ๒ นี . ๙:๑๓;
แอลมา ๔๐:๒๓.
		ข ๒ นี . ๙:๑๔;
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พระองค์จะทรงน� ำทุกสิ่งกลับคืนกสู่ โครง
ร่างอันสมบูรณ์ , ดังที่เป็ นอยู่เดีย๋ วนี ้, หรือ
ในร่างกาย, และ จะ ทรง น� ำ มา พิจารณา
ต่อ หน้ า บัลลังก์ พิพากษาของพระคริสต์
พระบุตร, และพระผู้ เป็ นเจ้า พระบิดาข,
และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์, ซึ่งเป็ นพระ
ผู้ เป็ นเจ้า เดียวนิ รัน ดร์ค, เพื่อ ได้ รับ การ
พิพากษางตามงานของพวกเขา, ไม่ว่าดี
หรือไม่ว่าชั่ว.
๔๕ บัดนี ้, ดูเถิด, ข้าพเจ้า พูด กับ ท่าน
แล้วเกีย่ วกับความตายของร่างกายอันเป็ น
มรรตัย, และเกีย่ วกับการฟื ้ นคืนชีวติ กของ
ร่างกายอันเป็ นมรรตัยด้วย. ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ทา่ นว่าร่างกายอันเป็ นมรรตัยนี ้จะทรง
้ ขเป็ นร่างกายที่เป็ นอมตะค, คือจาก
ยกขึน
ความตาย, แม้ จากความตายครัง้ แรกมา
สู่ ชีวิต, เพื่อ พวกเขาจะไม่ ตายงอีก ต่อ ไป;
วิญญาณพวกเขารวมอยู่ กับ ร่างกายพวก
เขา, จะไม่ แยกออกจากกัน เลย; ดัง นั ้น
ทัง้ หมดกลับกลายเป็ นฝ่ ายวิญญาณจและ
เป็ นอมตะ, เพื่อพวกเขาจะเห็นความเน่ า
เปื่ อยไม่ ได้อีกต่อไป.
๔๖ บัดนี ้, เมื่อ อมิวเล็ค ได้ ยุติ การกล่าว
ถ้อยค�ำเหล่านี ้ แล้วผู้คนเริ่มแปลกใจอีก,
และซี เอสรอมเริ่ม ตัว สั่นด้วย. และดังนี ้
ถ้อยค�ำ ขอ งอ มิวเล็ค จบ ลง, หรือ นี่ คือ
ทัง้ หมดที่ข้าพเจ้าเขียนไว้.

โมไซยาห์ ๓:๒๕;
แอลมา ๕:๑๘.
		ค คมพ. ความผิด.
๔๔ ก แอลมา ๔๑:๑๒–๑๕.
		ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์—
พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดา.
		ค ๓ นี . ๑๑:๒๗, ๓๖.
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.

		ง วว. ๒๐:๑๒–๑๓.
๔๕ ก แอลมา ๔๐:๒๓;
คพ. ๘๘:๑๖.
		ข คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ค คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
		ง วว. ๒๑:๔;
คพ. ๖๓:๔๙; ๘๘:๑๑๖.
		จ ๑ คร. ๑๕:๔๔.
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บทที่ ๑๒
แอลมาโต้ แย้ง กับ ซี เอสรอม—ผู้ ซือ่ สัตย์
เท่านั ้ น รู้ ความ ลีล้ ับ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ได้— พระองค์ ทรง พิพากษา มนุ ษย์ จาก
ความคิด, ความเชือ่ , ค�ำพูด, และงานของ
พวกเขา—คนชั่ว ร้ายจะรับ ทุกข์ ทรมาน
จากความตายทางวิญญาณ—ชีวิต แห่ง
มรรตัย นี ้ คือ สภาพ ของ การ ทดลอง—
แผนแห่งการไถ่ทำ� ให้เกิดการฟื ้ นคืนชีวติ
และ, การปลดบาป, โดยผ่านศรัทธา—ผู้
กลับใจมีสิทธิ์ ในพระเมตตาโดยผ่านพระ
บุตรองค์เดียวทีถ่ ือก�ำเนิ ด. ประมาณ ๘๒
ปี ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ แอ ลมา, โดยที่ เห็น ว่า ถ้อยค�ำ ของ
อมิวเล็คท�ำให้ซีเอสรอมเงียบลง, เพราะ
เขาเห็นว่าอมิวเล็คจับได้ถึงการพูดเท็จก
และ การ หลอก ลวง ของ ตน เพื่อ ท�ำลาย
ท่าน, และโดยที่เห็นว่าเขาเริม่ ตัวสั่นจาก
การส�ำนึ กข ในความผิดของตน, เขาจึงเริม่
เอ่ยปากพูด, และท�ำให้ถอ้ ยค�ำของอมิวเล็ค
มี หลัก ฐาน, และอธิบายสิ่ง ต่าง ๆ นอก
เหนื อไปจากนั ้น, หรือคลี่พระคัมภีร์ออก
นอกเหนื อจากที่อมิวเล็คท�ำไปแล้ว.
๒ บัดนี ้ ถ้อยค�ำ ที่ แอลมาพูด กับ ซี เอสรอมนั ้นผู้คนรายรอบได้ยิน; เพราะฝูงชน
มีมาก, และท่านพูดท�ำนองนี ้:
๓ บัดนี ้ซีเอสรอม, โดยที่เห็นว่าท่านถูก
จับได้ถงึ การพูดเท็จและเล่หก์ ลของท่าน,
เพราะ ท่านไม่ เพียง พูด เท็จ กับ มนุ ษย์
เท่านั ้นแต่ท่านยังพูดเท็จกับพระผู้เป็ น
๑๒ ๑ ก แอลมา ๑๑:๒๐–๓๘.
		ข คมพ. มโนธรรม.

แอลมา ๑๒:๑–๗
เจ้า; เพราะดูเถิด, พระองค์ ทรงรู้ ความ
คิดกทัง้ หมดของท่าน, และท่านเห็นแล้ว
ว่าความคิดของท่านเป็นทีร่ แู้ ก่เราโดยพระ
วิญญาณของพระองค์;
๔ และท่านเห็นแล้วว่าเรารูว้ า่ แผนของ
ท่าน เป็ น แผนซึ่ง แยบยล มาก, เหมือน
ความแยบยลของมาร, เพื่อ พูด เท็จ และ
หลอก ลวง คนพวก นี ้ เพื่อ ท่าน จะ ท�ำให้
พวกเขาต่อต้านเรา, สบประมาทเราและ
ขับไล่เรา—
๕ บัดนี ้ นี่ เป็ นแผนของปฏิปักษ์ กของ
ท่าน, และเขาใช้ อ�ำนาจของเขากับ ท่าน
แล้ว. บัดนี ้ ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน จดจ�ำ
ว่า อะไรที่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ทุกคน.
๖ และดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นทุกคน
ว่านี่ เป็ นบ่วงแร้วของปฏิปักษ์ , ซึ่งเขาวาง
ไว้เพือ่ จับคนพวกนี ้, เพือ่ เขาจะน� ำท่านมา
้ อยู่ กับ เขา, เพื่อ เขาจะมัด ท่านไว้ด้วย
ขึน
โซ่กของเขา, เพื่อ เขาจะล่ามท่านลงไปสู่
ความพินาศอันเป็ นนิ จ, ตามอ�ำนาจแห่ง
การเป็ นเชลยของเขา.
๗ บัดนี ้ เมื่อ แอลมาพูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
้ , เพราะ
แล้ว, ซีเอสรอมเริ่มตัวสั่นยิ่งขึน
่
เขาเชือมั่นในเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ น
้ เรื่อย ๆ; และเขาเชื่อ มั่นด้วย
เจ้า มากขึน
ว่าแอลมาและอมิวเล็ คมีความรู้เกี่ยวกับ
เขา, เพราะเขาเชื่อมั่นว่าพวกท่านรูค้ วาม
นึ กคิดและเจตนาของใจเขา; เพราะพวก
ท่านได้ รับ พลัง ความสามารถมาเพื่อ จะ
ได้ รู้ เรื่อง เหล่า นี ้ ตาม วิญญาณ แห่ง การ
พยากรณ์ .

๓ ก เจคอบ ๒:๕;
แอลมา ๑๐:๑๗; คพ. ๖:๑๖.

๕ ก คมพ. มาร.
๖ ก แอลมา ๕:๗–๑๐.

แอลมา ๑๒:๘–๑๔
๘ และซีเอสรอมเริม่ สอบถามพวกท่าน
อย่างขยันหมั่น เพียร, เพื่อ เขาจะรู้ เกี่ยว
กับ อาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า มากยิ่ง
้ . และเขากล่าวแก่แอลมา: ที่อมิวเล็ค
ขึน
พูดเกี่ยวกับการฟื ้ นคืนชีวิตของคนตาย
หมายความว่าอย่างไร, ที่ว่าคนทัง้ ปวงจะ
้ จากบรรดาคนตาย, ทัง้ คนเที่ยง
ลุก ขึน
ธรรมและคนไม่เทีย่ งธรรม, และพระองค์
จะ ทรงน� ำ มายืน อยู่ ต่อ พระพักตร์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้า เพื่อ รับ การพิพากษาตามงาน
ของพวกเขา?
๙ และ บัดนี ้ แอ ลมา เริ่ม อรรถาธิบาย
เรื่องเหล่า นี ้ แก่ เขา, มี ความว่า: ความรู้
ในความลีล้ ับกของพระผู้เป็ นเจ้าประทาน
ไว้ ให้หลายคน; กระนั ้นก็ตามพวกเขาได้
รับ พระบัญชาอย่างเคร่งครัด ว่า พวกเขา
จะไม่ถ่ายทอดออกไปนอกจากขตามพระ
่ ระองค์ประทานแก่ลกู หลาน
วจนะส่วนทีพ
มนุ ษย์, ตามความใส่ ใจและความขยัน
หมั่นเพียรที่พวกเขาถวายแด่พระองค์.
๑๐ และ ฉะนั ้ น, เขา ที่ ท�ำใจ ตน แข็ง
กระด้างก, ผู้ เดียวกัน นั ้น ย่อมได้ รับ พระ
วจนะน้ อยลงข; และแก่คนที่ ไม่คท�ำใจตน
แข็ง กระด้าง, ก็ จะ ประทานงพระ วจนะ
้ เรือ่ ย ๆ, จนกว่าจะประทานให้เขา
มากขึน
รูค้ วามลีล้ บั ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจนเขารูพ
้ ระ
วจนะเหล่านั ้นในความไพบูลย์.
๙ ก แอลมา ๒๖:๒๒.
คมพ. ความลีล้ บ
ั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข ยอห์น ๑๖:๑๒;
แอลมา ๒๙:๘;
๓ นี . ๒๖:๘–๑๑;
อีเธอร์ ๔:๗.
๑๐ ก ๒ นี . ๒๘:๒๗; อีเธอร์ ๔:๘.
		ข คพ. ๙๓:๓๙.
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๑๑ และ แก่ พวก เขา ที่ ท�ำใจ ตน แข็ง
กระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะให้พวก
เขา น้ อย ลงกจนพวก เขา ไม่รู้ขอะไร เกี่ยว
กับ ความ ลีล้ ับ ของ พระองค์; และ เมื่อ
นั ้นพวกเขาย่อมถูก มารพาไปเป็ นเชลย,
และถูก น� ำ ลงไปสู่ ความพินาศโดยความ
ประสงค์ ของเขา. บัดนี ้ นี่ คือ ความหมาย
ของโซ่คแห่งนรกง.
๑๒ และ อมิวเล็ค พูด ไว้ อย่าง แจ้ง ชัด
้
เกี่ยวกับ ความตายก, และการถูก ยกขึน
จากความเป็ นมรรตัย นี ้ ไปสู่ สภาพความ
เป็ นอมตะ, และโดยทีถ่ กู น� ำไปอยูต่ อ่ หน้ า
บัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อ
รับการพิพากษาขตามงานของเรา.
๑๓ เมื่อ นั ้ น หาก ใจ เรา แข็ ง กระด้าง,
แท้จริงแล้ว, หากเราท�ำใจเราแข็งกระด้าง
ต่อ พระวจนะ, ถึง ขนาดที่ หาพระวจนะ
ไม่ พบในตัว เรา, เมื่อ นั ้น สภาพของเรา
จะน่ าพรั่นพรึง, เพราะเมื่อนั ้นเราจะถูก
กล่าวโทษ.
๑๔ เพราะถ้อยค�ำกของเราจะกล่าวโทษ
เรา, แท้จริง แล้ว, งานทัง้ หมดของเราจะ
กล่าวโทษเรา; จะไม่ พบว่า เราปราศจาก
มลทิน; และความนึ กคิดของเราจะกล่าว
โทษเราด้วย; และในสภาพอัน น่ า พรั่น
พรึงนี ้ เราจะไม่กล้าเงยหน้ าดูพระผู้เป็ น
เจ้าของ เรา; และ เรา จะ ค่อน ข้าง ยินดี

		ค คมพ. นอบน้ อม (ความ), 		ง สภษ. ๙:๑๘;
อ่อนน้ อมถ่อมตน (ความ).
๒ นี . ๒:๒๙.
		ง ๒ นี . ๒๘:๓๐;
คมพ. นรก.
คพ. ๕๐:๒๔.
๑๒ ก แอลมา ๑๑:๔๑–๔๕.
๑๑ ก มธ. ๒๕:๒๙.
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
สุดท้าย.
(การ).
๑๔ ก มธ. ๑๒:๓๖;
		ค ยอห์น ๘:๓๔;
ยากอบ ๓:๖;
๒ นี . ๒๘:๑๙.
โมไซยาห์ ๔:๒๙–๓๐.
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หากเราสั่ง ก้อนหิน และภูเขาข ให้ ตกลง
มาทับเราได้เพื่อปิ ดบังคเราจากที่ประทับ
ของพระองค์.
๑๕ แต่ น่ี เป็ นไป ไม่ ได้; เราต้องออกมา
ยืนอยูต่ อ่ พระพักตร์พระองค์ ในรัศมีภาพ
ของ พระองค์, และ ใน เดชานุ ภาพ ของ
พระองค์, และในอานุ ภาพ, พระบารมี,
และ อ�ำนาจ การ ปกครอง ของ พระองค์,
และยอมรับด้วยความอับอายกอันเป็ นนิ จ
ว่าการพิพากษาขทัง้ หมดของพระองค์เทีย่ ง
ธรรม; ว่า พระองค์ ทรงเที่ยงธรรมในงาน
ทัง้ หมดของพระองค์, และว่าพระองค์ทรง
เมตตาลูก หลานมนุ ษย์, และว่า พระองค์
ทรงมีเดชานุ ภาพทัง้ ปวงที่จะช่วยทุกคน
ทีเ่ ชือ่ ในพระนามของพระองค์ ให้รอดและ
น� ำผลที่คคู่ วรแก่การกลับใจออกมา.
๑๖ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่าน เมื่อ นั ้ น ความ ตาย ย่อม มา ถึง, แม้
ความตายกครัง้ ที่ สอง, ซึ่ง เป็ นความตาย
ทางวิญญาณ; เมื่อ นั ้น ย่อมเป็ นเวลาที่ ผู้
ใดก็ตามทีต่ ายในบาปของเขา, อันเกีย่ วกับ
ความตายขทางโลก, จะตายคทางวิญญาณ
ด้วย; แท้จริง แล้ว, เขาจะตายในเรื่องที่
เกี่ยวกับความชอบธรรม.
๑๗ เมื่อ นั ้ น คือ เวลา ที่ ความ ทรมาน
ของพวกเขาจะเป็ นดัง ทะเลเพลิงกและ
ก�ำมะถัน, ซึ่ง เปลว เพลิง นั ้น จะ ลุก โชน
ตลอดกาลและตลอดไป; และเมื่อนั ้นคือ
๑๔ข โฮเชยา ๑๐:๘;
๒ นี . ๒๖:๕.
		ค โยบ ๓๔:๒๒;
๒ นี . ๑๒:๑๐.
๑๕ ก โมไซยาห์ ๓:๒๕.
		ข ๒ ปต. ๒:๙.
คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๑๖ ก คมพ. ความตาย, ทาง

แอลมา ๑๒:๑๕–๒๑
่ วกเขาถูกล่ามด้วยโซ่ลงไปสู่ความ
เวลาทีพ
พินาศอันเป็ นนิ จ, ตามอ�ำนาจและการเป็ น
เชลยของซาตาน, โดยทีเ่ ขาท�ำให้คนพวก
้ อยู่กับความประสงค์ของเขา.
นี ้ขึน
๑๘ เมือ่ นั ้น, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, พวก
เขาจะเป็ นราวกับ ว่า ไม่มีกการไถ่ กระท�ำ
้ เลย; เพราะพวกเขาจะรับ การไถ่ ไม่
ขึน
ได้ตามความยุติธรรมของพระผู้เป็ นเจ้า;
และพวกเขาจะตายข ไม่ ได้, โดยทีก่ ารเน่ า
เปื่ อยไม่มีอีกต่อไปแล้ว.
๑๙ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอลมาพูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ จบแล้ว, ผู้คน
้ ;
เริ่มแปลกใจยิ่งขึน
๒๐ แต่มคี นผูห
้ นึ่ งชือ่ แอนทิ โอนาห์, ซึง่
เป็ นหัวหน้ าผู้ปกครองคนหนึ่ งในบรรดา
พวกเขา, ออกมากล่าวแก่ท่านว่า: ที่ท่าน
้
กล่าวมานี ้ คือ อะไร, ที่ ว่า มนุ ษย์ จะลุก ขึน
จาก บรรดา คน ตาย และ จะ ถูก เปลี่ยน
จากสภาพที่เป็ นมรรตัยไปสู่สภาพที่เป็ น
อมตะก, เพือ่ จิตวิญญาณจะตายไม่ ได้เลย?
๒๑ ข้อความในพระคัมภีรห
์ มายความว่า
่
อะไร, ทีกล่าวว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงให้เหล่า
เครูบกและดาบเพลิงอยูท
่ างตะวันออกของ
ข
สวนแห่งเอเดน , เกลือกบิดามารดาแรก
ของเราจะเข้าไปและรับส่วนผลของต้นไม้
แห่งชีวติ , และมีชีวติ อยู่ตลอดกาล? และ
ดังนั ้นเราจึงเห็นว่าไม่มี โอกาสจะเป็ นไป
ได้เลยที่พวกท่านจะมีชีวติ อยู่ตลอดกาล.

วิญญาณ.
		ข แอลมา ๑๑:๔๐–๔๕.
		ค ๑ นี . ๑๕:๓๓;
แอลมา ๔๐:๒๖.
๑๗ ก วว. ๑๙:๒๐; ๒๑:๘;
โมไซยาห์ ๓:๒๗.
๑๘ ก แอลมา ๑๑:๔๑.
		ข วว. ๒๑:๔;

แอลมา ๑๑:๔๕;
คพ. ๖๓:๔๙.
๒๐ ก คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
๒๑ ก ปฐก. ๓:๒๔;
แอลมา ๔๒:๒;
โมเสส ๔:๓๑.
คมพ. เครูบ (เหล่า).
		ข คมพ. เอเดน.

แอลมา ๑๒:๒๒–๓๐
๒๒ บัดนี ้แอลมากล่าวแก่เขา: นี่ คอื เรือ่ ง
ที่ ข้าพเจ้า ก�ำลัง จะอธิบาย. บัดนี ้ เราเห็น
ว่า อาดั มตกก โดยการรับ ส่วนผลไม้ขต้อง
ห้าม, ตามพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า;
และดังนั ้นเราจึงเห็น, ว่าโดยการตกของ
ท่าน, มนุ ษยชาติทงั ้ ปวงจึงกลับกลายเป็ น
ผู้คนที่หลงไปคและตก.
๒๓ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่านว่าหากเป็ นไปได้ที่อาดัมจะรับส่วนก
ผลของต้นไม้ แห่ง ชีวิต ในเวลานั ้น, ก็ จะ
ไม่มี ความ ตาย, และ พระ วจนะ จะ ไม่มี
ความหมาย, ท�ำให้ พระผู้ เป็ นเจ้า เป็ นผู้
กล่าวเท็จ, เพราะพระองค์ตรัสไว้วา่ : หาก
เจ้ากินขเจ้าจะตายอย่างแน่ นอน.
๒๔ และ เรา เห็ น ว่ า ความ ตาย กมา สู่
มนุ ษยชาติ, แท้จริง แล้ว, ความ ตาย ที่
อมิวเล็คพูดถึง, ซึ่งคือความตายทางโลก;
กระนั ้นก็ตามยังมีช่วงเวลาที่ประทานให้
มนุ ษย์ขซึ่งในช่วงเวลานั ้นเขาอาจจะกลับ
ใจ; ฉะนั ้นชีวติ นี ้จงึ มาเป็ นสภาพแห่งการ
ทดลอง; เป็ นเวลาทีเ่ ตรียมคพบพระผูเ้ ป็ น
เจ้า; เป็ นเวลาที่เตรียมรับสภาพอันหาได้
้ สุดไม่ซงึ่ เราพูดมาแล้ว, ซึง่ อยูภ่ ายหลัง
สิน
การฟื ้ นคืนชีวิตของคนตาย.
๒๕ บัดนี ้, หากไม่เป็ นเพราะแผนแห่ง
การไถ่ก, ซึ่งวางไว้นับจากการวางรากฐาน
ของโลก, จะมี การฟื ้ น คืน ชีวิตขของคน
๒๒ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		ข ปฐก. ๓:๖; ๒ นี . ๒:๑๕–๑๙;
โมไซยาห์ ๓:๒๖.
		ค โมไซยาห์ ๑๖:๔–๕.
๒๓ ก แอลมา ๔๒:๒–๙.
		ข ปฐก. ๒:๑๗.
๒๔ ก คมพ. ความตาย, ทาง
ร่างกาย.
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ตายไม่ ได้; แต่ มี แผนแห่ง การไถ่ วางไว้,
ซึ่ง จะท�ำให้ เกิด การฟื ้ น คืนชีวิต ของคน
ตาย, ซึ่งพูดมาแล้ว.
๒๖ และบัดนี ้ดูเถิด, หากเป็ นไปว่าบิดา
มารดา แรก ของ เรา ออก ไป รับ ส่วน จาก
ต้นไม้แห่งชีวิตกแล้ว พวกท่านก็ จะเศร้า
หมอง ตลอด กาล, โดย ไม่ มี สภาพ การ
เตรียม; และดังนั ้นแผนแห่งการไถ่ขจะล้ม
เหลวไป, และพระวจนะของพระผู้ เป็ น
เจ้าจะไม่มีความหมาย, โดยที่ ไม่เกิดผล.
๒๗ แต่ ดูเถิด, มัน ไม่ ได้ เป็ นเช่นนั ้น;
แต่ พระองค์ ทรง ก�ำหนดก ให้ มนุ ษย์ ว่า
พวก เขา ต้อง ตาย; และ หลัง จาก ความ
ตาย, พวก เขา ต้อง มา สู่ การ พิพากษาข,
แม้ เป็ นการพิพากษาเดียวกับ ที่ เราพูด
มา, ซึ่งเป็ นที่สุด.
๒๘ และหลังจากพระผู้เป็ นเจ้าได้ทรง
ก�ำหนด ว่า เรื่อง เหล่า นี ้ จะ มา ถึง มนุ ษย์,
ดูเถิด, พระองค์ จึง ทรงเห็นว่า สมควรที่
มนุ ษย์ จะ รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ พระองค์ ได้
ทรงก�ำหนดไว้ ให้พวกเขา;
๒๙ ฉะนั ้นพระองค์ จึง ทรงส่ง เทพกมา
สนทนากับพวกเขา, ซึง่ เทพเหล่านั ้นท�ำให้
มนุ ษย์เห็นถึงรัศมีภาพของพระองค์.
๓๐ และจากเวลานั ้นมาพวกเขาเริม่ เรียก
หาพระนามของพระองค์; ฉะนั ้นพระผู้
เป็ นเจ้าทรงสนทนากกับมนุ ษย์, และทรง

		ข ๒ นี . ๒:๒๑;
โมเสส ๕:๘–๑๒.
		ค แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.
๒๕ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ข ๒ นี . ๒:๘; แอลมา ๗:๑๒;
๔๒:๒๓.
๒๖ ก ปฐก. ๒:๙; ๑ นี . ๑๕:๓๖;
แอลมา ๓๒:๔๐.
		ข แอลมา ๓๔:๘–๑๖;

๔๒:๖–๒๘;
โมเสส ๖:๕๙–๖๒.
๒๗ ก โยบ ๗:๑; ฮบ. ๙:๒๗;
คพ. ๔๒:๔๘.
		ข คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๒๙ ก โมโร. ๗:๒๕, ๓๑;
คพ. ๒๙:๔๒.
๓๐ ก โมเสส ๕:๔–๕; ๖:๕๑.
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ท�ำให้ พวกเขารู้ ถึง แผนแห่ง การไถ่ข, ซึ่ง
เตรียมไว้แล้วนั บจากการวางรากฐานคของ
โลก; และการนี ้พระองค์ทรงท�ำให้พวกเขา
รูต้ ามศรัทธาและการกลับใจของพวกเขา
และงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา.
๓๑ ดังนั ้น, พระองค์จงึ ประทานบัญญัตกิ
ให้ มนุ ษย์, โดยที่ ในขัน
้ ต้นพวกเขาล่วง
ละเมิดพระบัญญัติแรกขอันเกี่ยวกับเรือ่ ง
ทีเ่ ป็ นฝ่ ายโลก, และมาเป็ นเหมือนบรรดา
ผู้เป็ นเจ้า, รูจ้ ักคความดีจากความชั่ว, วาง
ตน อยู่ ใน สภาพ ที่ จะ กระท�ำง, หรือ ทรง
ท�ำให้ อยู่ ในสภาพที่ จะกระท�ำ ตามความ
ประสงค์ และความพอใจของตน, ไม่ ว่า
จะท�ำความชั่วหรือจะท�ำความดี—
๓๒ ฉะนั ้น พระผู้ เป็ นเจ้า จึง ประทาน
บัญญัติ ให้พวกเขา, หลังจากที่ทรงท�ำให้
พวก เขา รูก้ ถึง แผน แห่ง การ ไถ่, ว่า พวก
เขาไม่ ควรท�ำความชั่ว, ซึ่ง โทษของการ
นี ้ คือความตายขครัง้ ที่สอง, ซึ่งเป็ นความ
ตายอันเป็ นนิ จในเรื่องอันเกี่ยวกับความ
ชอบธรรม; เพราะแผนแห่งการไถ่จะมีผล
กับคนเช่นนั ้นไม่ ได้, เพราะตามพระคุณ
ความดีอันล�ำ้ เลิศของพระผู้เป็ นเจ้า, งาน
แห่งความยุติธรรมคจะถูกท�ำลายไม่ ได้.
๓๓ แต่พระผู้เป็ นเจ้าทรงเรียกมนุ ษย์,
ในพระนามของพระบุตรของพระองค์,
( นี่ เป็ น แผน แห่ง การ ไถ่ ซึ่ง ก�ำหนด ไว้)
โดย ตรัส ว่า: หาก เจ้า จะ กลับ ใจ และ ไม่
๓๐ข คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ค โมไซยาห์ ๑๘:๑๓;
แอลมา ๑๓:๓, ๕, ๗–๘.
๓๑ ก คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข ปฐก. ๒:๑๖–๑๗;
๒ นี . ๒:๑๘–๑๙.
		ค ปฐก. ๓:๒๒–๒๓;

แอลมา ๑๒:๓๑–๓๗
ท�ำใจของเจ้าแข็งกระด้าง, เมื่อนั ้นเราจะ
เมตตาเจ้า, โดยทางพระบุตรองค์เดียวที่
ถือก�ำเนิ ดของเรา;
๓๔ ฉะนั ้น, ผู้ ใดก็ตามทีก่ ลับใจ, และไม่
ท�ำให้ ใจตนแข็งกระด้าง, เขาจะมีสิทธิ์ ใน
ความเมตตาก โดยทางพระบุตรองค์เดียว
ทีถ่ อื ก�ำเนิ ดของเรา, ไปสูก่ ารปลดบาปขของ
เขา; และคนเหล่านี ้จะเข้ามาในสถานพัก
ผ่อนคของเรา.
๓๕ และผู้ ใดก็ตามทีจ่ ะท�ำให้ ใจตนแข็ง
กระด้างและจะท�ำความชั่ว ช้า สามานย์,
ดูเถิด, เรายืนยันหนั กแน่ นในความโกรธ
ของเราว่าเขาจะไม่เข้ามาในสถานพักผ่อน
ของเรา.
๓๖ และ บัดนี ้, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ดูเถิด
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ว่า หากท่านท�ำให้
ใจท่านแข็ง กระด้างท่านจะไม่ เข้าไป ใน
สถานพักผ่อนของพระเจ้า; ฉะนั ้นความ
ชั่วช้าสามานย์ของท่านจึงท�ำให้พระองค์
ทรงขุน
่ เคืองจนพระองค์ส่งพระพิ โรธของ
พระองค์ลงมายังท่านดังในการขุ่นเคือง
ครัง้ แรกก, แท้จริงแล้ว, ตามพระวจนะของ
พระองค์ ในการขุ่นเคืองครัง้ สุดท้ายเช่น
เดียวกับครัง้ แรก, ถึงความพินาศขอันเป็ น
นิ จ ของ จิต วิญญาณ ท่าน; ฉะนั ้น, ตาม
พระวจนะของพระองค์, ถึงความตายหน
สุดท้าย, เช่นเดียวกับความตายครัง้ แรก.
๓๗ และบัดนี ้, พี่ น้องข้าพเจ้า, โดยที่

โมเสส ๔:๑๑.
		ง ๒ นี . ๒:๑๖.
คมพ. สิทธิเ์ สรี.
๓๒ ก โมเสส ๕:๔–๙.
		ข คมพ. ความตาย, ทาง
วิญญาณ.
		ค โมไซยาห์ ๑๕:๒๗; แอลมา ๓๔:๑๕–๑๖; ๔๒:๑๕.

๓๔ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
		ข คมพ. ปลดบาป (การ).
		ค คมพ. พักผ่อน, สถานพัก
ผ่อน.
๓๖ ก เจคอบ ๑:๗–๘;
แอลมา ๔๒:๖, ๙, ๑๔.
		ข คมพ. อัปมงคล (ความ).

แอลมา ๑๓:๑–๔
เห็นว่าเรารูเ้ รือ่ งเหล่านี ้, และมันเป็ นเรือ่ ง
จริง, ขอให้เรากลับใจ, และไม่ท�ำให้ ใจเรา
แข็ง กระด้าง, เพื่อ ในพระบัญญัติ ที่ สอง
ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ประทานให้ เรา
เราจะไม่ท�ำให้พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของ
เราทรงขุ่นเคืองกจนดึงเอาพระพิ โรธของ
พระองค์ลงมายังเรา; แต่ขอให้เราเข้าไป
ในสถานพักผ่อนขของพระผู้เป็ นเจ้า, ซึ่ง
เตรียมไว้ตามพระวจนะของพระองค์.
บทที่ ๑๓
มนุ ษย์ ได้รบั เรียกเป็ นมหาปุ โรหิตเพราะ
ศรัทธาสูง ยิ่ง และงานดี ของพวกเขา—
พวกเขาต้องสอนพระบัญญัติ—โดยผ่าน
ความชอบธรรมพระองค์ ทรงท�ำให้ พวก
เขา ศักดิ์สิทธิ์ และ เข้า สู่ สถานพัก ผ่อน
ของพระเจ้า—เมลคี เซเดคเป็ นหนึ่ ง ใน
คนเหล่า นี ้— เทพก�ำลัง ประกาศข่าวอัน
น่ ายินดีท่วั แผ่นดิน—พวกท่านจะเผยถึง
การเสด็จมาจริงของพระคริสต์. ประมาณ
๘๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และอนึ่ ง, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอยาก
ให้ ท่านนึ กถึง เวลาที่ พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าประทานบัญญัติเหล่านี ้แก่ลูก ๆ ของ
พระองค์; และข้าพเจ้าอยากให้ทา่ นจ�ำไว้วา่
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงแต่งตัง้ กปุ โรหิต,
๓๗ ก ๑ นี . ๑๗:๓๐;
เจคอบ ๑:๘;
ฮีล. ๗:๑๘.
		ข แอลมา ๑๓:๖–๙.
๑๓ ๑ ก อับรา. ๒:๙, ๑๑.
๒ ก คพ. ๑๐๗:๒–๔.
		ข แอลมา ๑๓:๑๖.
๓ ก คพ. ๑๒๗:๒.
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ตาม ระเบียบ อัน ศักดิส์ ิทธิ์ ของ พระองค์,
ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของพระบุตรของ
พระองค์, เพื่อสอนสิ่งเหล่านี ้แก่ผู้คน.
๒ และปุ โรหิต เหล่า นั ้น ได้ รับ แต่ง ตัง้
ตามระเบียบกของพระบุตรของพระองค์,
ตามวิธีขซึ่งโดยทางนั ้นผู้คนจะรูว้ า่ โดยวิธี
ใดที่ จะตัง้ ตารอพระบุตรของพระองค์
เพื่อการไถ่.
๓ และนี่ คอื วิธีตามที่พวกเขาได้รบั แต่ง
ตัง้ —โดยได้รบั เรียกกและเตรียมข ไว้นับจาก
การวางรากฐานคของโลกตามความรู้ล่วง
หน้ างของพระผู้เป็ นเจ้า, อันเนื่ องมาจาก
ศรัทธายิ่ง และงานดี ของพวกเขา; โดยที่
ในตอนแรกพระองค์ ทรงปล่อยให้ เลือกจ
ความดี หรือ ความชั่ว; ฉะนั ้น โดยที่ พวก
เขาเลือกความดี, และใช้ศรัทธาฉอันใหญ่
หลวงยิ่ง, จึง ได้ รบั เรียกชด้วยการเรียกอัน
ศักดิส์ ิทธิ์, แท้จริง แล้ว, ด้วยการเรียกอัน
ศักดิส์ ิทธิ์นั้นซึ่งเตรียมไว้พร้อมกับ, และ
ตาม, การไถ่ขน
ั ้ เตรียมส�ำหรับคนเช่นนั ้น.
๔ และดัง นั ้นพวกเขาได้ รับ เรียกกมาสู่
การเรียกอันศักดิ์สิทธิ์นี้เนื่ องจากศรัทธา
ของพวกเขา, ขณะที่ คนอื่น ๆ ปฏิเสธ
พระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเนื่ องจาก
ความแข็งกระด้างของใจตนและความมืด
บอดของจิตใจตน, ขณะที,่ หากไม่เป็ นไป
เพราะการนี ้พวกเขาอาจจะมีอภิสิทธิข์ มาก
เช่นเดียวกับพี่น้องของตน.

คมพ. เลือก (การ), เลือก
(ได้รบั ), เลือกไว้ (กริยา);
แต่งตัง้ ล่วงหน้ า (การ).
		ข คพ. ๑๓๘:๕๕–๕๖.
		ค แอลมา ๑๒:๒๕, ๓๐.
คมพ. ชีวต
ิ ก่อนเกิด.
		ง คพ. ๓๘:๒.
		จ คมพ. สิทธิเ์ สรี.

		ฉ คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
		ช คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ); ฐานะปุ โรหิต.
๔ ก อีเธอร์ ๑๒:๑๐.
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๒–๓๕.
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๕ หรือท้ายทีส่ ดุ , ในตอนแรกพวกเขาอยู่
ในฐานะเดียวกกับพี่น้องของตน; ดังนั ้น
ิ ธิน
การเรียกอันศักดิส์ ท
์ ี ้จงึ เตรียมไว้นับจาก
การวางรากฐานของโลกส�ำหรับคนเช่นนั ้น
ที่ ไม่ทำ� ให้ ใจตนแข็งกระด้าง, ด�ำรงอยู่ ใน
และโดยการชดใช้ของพระบุตรองค์เดียว
ที่ถือก�ำเนิ ด, ผู้ที่ทรงเตรียมไว้—
๖ และ ดังนี ้ โดยที่ ได้ รับ เรียก โดย การ
เรียกอัน ศักดิ์สิทธิ์ นี้, และได้ รับ แต่ง ตัง้
มาสู่ ฐานะปุ โรหิต ระดับ สูง แห่ง ระเบียบ
อันศักดิส์ ิทธิข์ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ สอน
พระ บัญญัติ ของ พระองค์ ให้ ลูก หลาน
มนุ ษย์, เพื่อพวกเขาจะได้เข้าไปในสถาน
พักผ่อนกของพระองค์ด้วย—
๗ ฐานะปุ โรหิต ระดับ สูง นี ้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของพระบุตรของพระองค์, ซึ่ง
ระเบียบนี ้เป็ นมานั บจากการวางรากฐาน
ของโลก; หรืออีกนั ยหนึ่ ง, ไม่มกี ารเริม่ ต้น
้ สุดของปี , โดยเตรียม
ของวันกหรือการสิน
ไว้จากนิ รน
ั ดรจนตลอดนิ รน
ั ดร, ตามความ
ข
รู้ล่วงหน้ า ในสิ่งทัง้ ปวงของพระองค์—
๘ บั ด นี ้ พวก เขา ได้ รับ แต่ ง ตั ง้ กตาม
วิธี นี้— โดยได้ รับ เรียกด้วยการเรียกอัน
ศักดิ์สิทธิ์, และได้รับแต่งตัง้ ด้วยศาสนพิธอี น
ั ศักดิส์ ิทธิ,์ และรับเอาฐานะปุ โรหิต
ระดับ สูง แห่ง ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ ไว้กับ
พวก เขา, ซึ่ง การ เรียก, และ ศาสนพิธี,

แอลมา ๑๓:๕–๑๒
และฐานะปุ โรหิต ระดับ สูง, ไม่มี การเริ่ม
้ สุด—
ต้นหรือสิน
๙ ฉะนั ้นคนเหล่านั ้นจึงกลายเป็ นมหา
ปุ โรหิตกตลอดกาล, ตามระเบียบของพระ
บุตร, พระองค์เดียวที่ถือก�ำเนิ ดจากพระ
บิดา, ผู้ ไม่ ทรงมี การเริ่ม ต้นของวันหรือ
้ สุ ด ของ ปี , ผู้ทรง เปี่ ยม ไป ด้วย
การ สิ น
พระคุณข, ความ เสมอ ภาค, และ ความ
จริง. และเป็ นดังนั ้น. เอเมน.
๑๐ บัดนี ้, ดังทีข่ า้ พเจ้ากล่าวแล้วเกีย่ วกับ
ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์, หรือ ฐานะปุ โรหิต
ระดับสูงกนี ้, มีคนเป็ นอันมากที่ ได้รบั แต่ง
ตัง้ และกลายเป็ นมหาปุ โรหิตของพระผู้
เป็ นเจ้า; และสืบ เนื่ องมาจากศรัทธายิ่ง
และการกลับใจขของพวกเขา, และความ
ชอบ ธรรม ของ พวก เขา ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า, พวกเขาเลือกกลับใจและ
ท�ำงานชอบธรรมมากกว่าจะเลือกพินาศ;
๑๑ ฉะนั ้น พวกเขาจึง ได้ รับ เรียกตาม
ระเบียบ อัน ศักดิ์สิทธิ์ นี ้, และ ได้รับ การ
ช�ำระให้ บริสุทธิ์ก, และอาภรณ์ ขของพวก
เขาได้รบั การช�ำระล้างให้ขาวแล้วโดยพระ
โลหิตของพระเมษโปดก.
๑๒ บัดนี ้พวกเขา, หลังจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์กทรงช�ำระให้ บริสุทธิ์ข, โดยช�ำระ
ล้างอาภรณ์ ให้ขาว, บริสท
ุ ธิค์ และปราศจาก
มลทินต่อพระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, พวก

๕ ก ๒ นี . ๒๖:๒๘.
ปุ โรหิตแห่ง.
๖ ก แอลมา ๑๒:๓๗; ๑๖:๑๗.
๙ ก คมพ. มหาปุ โรหิต.
คมพ. พักผ่อน, สถาน
		ข ๒ นี . ๒:๖.
พักผ่อน.
คมพ. พระคุณ.
๗ ก ฮบ. ๗:๓.
๑๐ ก คพ. ๘๔:๑๘–๒๒.
		ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ 		ข คมพ. กลับใจ (การ).
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
๑๑ ก โมเสส ๖:๕๙–๖๐.
๘ ก คพ. ๘๔:๓๓–๔๒.
		ข ๑ นี . ๑๒:๑๐;
คมพ. เมลคีเซเดค, ฐานะ
แอลมา ๕:๒๑–๒๗;

๓ นี . ๒๗:๑๙–๒๐.
๑๒ ก คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
		ข รม. ๘:๑–๙.
คมพ. ท�ำ (ช�ำระ) ให้
บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ค คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).

แอลมา ๑๓:๑๓–๒๑
เขาจึง ไม่ อาจมองดู บาปง ได้ เว้น แต่ ด้วย
ความชิงชังจ; และมีคนมาก, มากมายอย่าง
ยิง่ , ทีร่ บั การช�ำระล้างให้บริสท
ุ ธิแ์ ละเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขา.
๑๓ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ ท่านนอบน้ อมถ่อมตนต่อ พระ
พักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และน� ำผลกซึง่ คูค่ วร
แก่การกลับใจออกมา, เพื่อท่านจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนนั ้นด้วย.
๑๔ แท้จริง แล้ว, จงนอบน้ อมถ่อมตน
แม้ดังผู้คนในวันเวลาของเมลคีเซเดคก,
ผู้ เป็ น มหา ปุ โรหิต ผู้ หนึ่ ง ตาม ระเบียบ
เดียวกัน นี ้ ด้วยซึ่ง ข้าพเจ้า พูด ถึง, ผู้ ซึ่ง
รับฐานะปุ โรหิตระดับสูงไว้กับท่านตลอด
กาลด้วย.
๑๕ และเป็ นเมลคี เซเดคผู้ เดียวกันนี ้
ที่อับราฮัมกจ่ายส่วนสิบข ให้; แท้จริงแล้ว,
แม้อับราฮัมบรรพบุรษ
ุ ของเราก็จ่ายส่วน
สิบ อัน เป็ นหนึ่ ง ในสิบ ส่วนของทุก สิ่ง ที่
ท่านเป็ นเจ้าของ.
๑๖ บัดนี ้ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ก�ำหนด
ศาสนพิธีกเหล่านี ้ ไว้ตามลักษณะนี ้, เพื่อ
โดยวิธี นี้ ผู้คนจะตัง้ ตารอพระบุตรของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, ลักษณะดัง กล่าวเป็ นรูป
แบบขหนึ่ งในระเบียบของพระองค์, หรือ
เป็ นระเบียบของพระองค์, และนี่ ก็ เพื่อ
พวกเขาจะตัง้ ตารอพระองค์เพือ่ การปลด
๑๒ ง โมไซยาห์ ๕:๒;
แอลมา ๑๙:๓๓.
		จ สภษ. ๘:๑๓;
แอลมา ๓๗:๒๙.
๑๓ ก ลูกา ๓:๘.
๑๔ ก คพ. ๘๔:๑๔.
ปจส. ปฐก. ๑๔:๒๕–๔๐.
คมพ. เมลคีเซเดค.
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บาปของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้า.
๑๗ บัดนี ้ เมลคี เซเดคผู้ นี้ เป็ นกษั ตริย์
ปกครองแผ่น ดินซาเลม; และผู้คนของ
้ ในความชั่ว ช้า สามานย์
ท่านแก่ กล้า ขึน
และ ความ น่ า ชิงชัง; แท้จริง แล้ว, พวก
เขาหลงทางไปทัง้ หมด; พวกเขาเต็ม ไป
ด้วยความชั่วร้ายนานั ปการ;
๑๘ แต่เมลคีเซเดคโดยที่ ใช้ศรัทธาอัน
แรงกล้า, และได้ รับ ต�ำแหน่ ง ของฐานะ
ิ ธิก์
ปุ โรหิตระดับสูงตามระเบียบอันศักดิส์ ท
ของพระผู้เป็ นเจ้า, ได้สั่งสอนการกลับใจ
ให้ผคู้ นของท่าน. และดูเถิด, พวกเขากลับ
้
ใจ; และเมลคี เซเดคสถาปนาสันติ ขึน
ในแผ่น ดิน ในวัน เวลาของท่าน; ฉะนั ้น
ท่านจึง มีชื่อ ว่า ประมุข แห่ง สันติ, เพราะ
ท่านเป็ นกษั ตริย์ ของซาเลม; และท่าน
ปกครองภายใต้บิดาท่าน.
๑๙ บัดนี ้, มี หลายกคนก่อนท่าน, และ
มี หลายคนหลัง ท่านด้วย, แต่ ไม่มีขผู้ ใด
ใหญ่ ยิ่ง ไปกว่า; ฉะนั ้น, พวกเขาจึง กล่าว
ถึงท่านมากโดยเฉพาะ.
๒๐ บัดนี ้ข้าพเจ้าไม่จ�ำต้องสาธยายเรือ่ ง
นี ้; สิ่ง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ ย่อม เพียง พอ.
ดูเถิด, พระคัมภีรก์ อยู่ ต่อ หน้ า ท่าน; หาก
ท่านจะบิดเบือนขสิ่ง เหล่า นี ้ มัน จะเป็ น
ไปเพื่อความพินาศของท่านเอง.
๒๑ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ

๑๕ ก คมพ. อับราฮัม.
		ข ปฐก. ๑๔:๑๘–๒๐;
มลค. ๓:๘–๑๐.
คมพ. ส่วนสิบ (การจ่าย).
๑๖ ก คมพ. ศาสนพิธ.ี
		ข คมพ. สัญลักษณ์
(การใช้).
๑๘ ก คมพ. เมลคีเซเดค,

ฐานะปุ โรหิตแห่ง.
๑๙ ก ฮีล. ๘:๑๘;
คพ. ๘๔:๖–๑๖;
๑๐๗:๔๐–๕๕.
		ข คพ. ๑๐๗:๑–๔.
๒๐ ก คมพ. พระคัมภีร.์
		ข ๒ ปต. ๓:๑๖;
แอลมา ๔๑:๑.
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เมือ่ แอลมากล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้แก่พวกเขา
แล้ว, ท่านยื่นมือออกมาทางพวกเขาและ
้ ด้วยเสียงอันดัง, มีความว่า: บัดนี ้
ร้องขึน
ถึงเวลาที่จะกลับใจก, เพราะวันแห่งความ
รอดใกล้เข้ามาแล้ว;
๒๒ แท้ จ ริง แล้ ว , และ สุ ร เสี ย ง ของ
พระเจ้า, โดยปากกของเทพ, ประกาศเรือ่ ง
นี ้แก่ประชาชาติทงั ้ ปวง; แท้จริงแล้ว, โดย
ประกาศเรือ่ งนี ้, เพือ่ พวกเขาจะมี ขา่ วอัน
น่ ายินดีแห่งความปรีดยี งิ่ ; แท้จริงแล้ว, และ
พระองค์ทรงแพร่ขา่ วอันน่ ายินดีเหล่านี ้ ไป
ในบรรดาผูค้ นทัง้ ปวงของพระองค์, แท้จริง
แล้ว, แม้ ไปถึงพวกเขาทีก่ ระจัดกระจายอยู่
ทัว่ ไปบนพืน้ พิภพ; ดังนั น
้ มันมาถึงเราแล้ว.
๒๓ และเรื่องเหล่า นั ้น เป็ นที่ รู้ แก่ เรา
ด้วยถ้อยค�ำแจ้งชัดก, เพือ่ เราจะเข้าใจ, เพือ่
เราจะไม่ผดิ พลาด; และนี่ กเ็ พราะการเป็ น
คนระหกระเหินขของเราไป ในแผ่น ดิน
แปลก; ฉะนั ้น, เราจึง เป็ นที่ โปรดปราน
ยิ่งด้วยเหตุนี้, เพราะเรามีข่าวอันน่ ายินดี
เหล่า นี ้ ประกาศแก่ เราทั่ว ทุก แห่ง ในสวน
องุ่นของเรา.
๒๔ เพราะ ดูเถิด, เทพกก�ำลัง ประกาศ
เรือ่ งนี ้แก่คนเป็ นอันมากในแผ่นดินของ
เราขณะนี ้; และนี่ ก็ เพื่อ จุด ประสงค์ ใน
การเตรียมใจลูกหลานมนุ ษย์ ให้รับพระ
วจนะ ของ พระองค์ ใน เวลา ที่ พระองค์
เสด็จมาในรัศมีภาพของพระองค์.
๒๑ ก คมพ. กลับใจ (การ).
๒๒ ก แอลมา ๑๐:๒๐.
๒๓ ก ๒ นี . ๒๕:๗–๘;
๓๑:๓; ๓๒:๗;
เจคอบ ๔:๑๓;
อีเธอร์ ๑๒:๓๙.
		ข เจคอบ ๗:๒๖.
๒๔ ก แอลมา ๑๐:๑๐; ๓๙:๑๙.

แอลมา ๑๓:๒๒–๒๘
๒๕ และบัดนี ้เราเพียงแต่คอยฟังข่าวอัน
น่ าปี ติยน
ิ ดีเรือ่ งการเสด็จมาของพระองค์,
ทีป่ ระกาศแก่เราโดยปากของเทพ; เพราะ
เวลาย่อมมาถึง, เราหารู้ ไม่กว่าจะเร็วเพียง
ใด. ขอพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงให้ เรื่องนี ้ เป็ น
ไปในวันเวลาของข้าพเจ้า; แต่จะเร็วหรือ
ช้า เพียงใด, ข้าพเจ้า ก็ จะชื่นชมยินดี ใน
เรื่องนี ้.
๒๖ และจะเป็ นทีร่ แู้ ก่คนเทีย่ งธรรมและ
บริสุทธิ์ก, โดยปากของเทพ, ในเวลาแห่ง
การ เสด็จ มา ของ พระองค์, เพื่อ ค�ำ ของ
บรรพบุรุษ เรา จะ เกิด สัมฤ ทธิ ผล, ตาม
เรื่องที่ พวกท่านพูด ไว้ เกี่ยวกับ พระองค์,
ซึ่งเป็ นไปตามวิญญาณแห่งการพยากรณ์
ซึ่งอยู่ ในพวกท่าน.
๒๗ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ปรารถนากจาก ใน ส่ ว น ลึ ก ที่สุ ด ของ ใจ
ข้าพเจ้า, แท้จริง แล้ว, ด้วยความห่วงใย
อย่างใหญ่หลวงแม้ถึงความเจ็บปวด, ให้
ท่าน สดับ ฟัง ถ้อยค�ำ ของ ข้าพเจ้า, และ
ทิง้ บาปของท่าน, และไม่ผัดวันแห่งการ
กลับใจของท่าน;
๒๘ แต่ ให้ทา่ นนอบน้ อมถ่อมตนต่อพระ
พักตร์พระเจ้า, และเรียกหาพระนามอัน
บริสุทธิข์ องพระองค์, และเฝ้ าดูกและสวด
อ้อนวอนเสมอ, เพื่อท่านจะไม่ถกู ล่อลวงข
จนเกิน ขนาดที่ ท่านจะทนได้, และดัง
นั ้ น พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ จึง น� ำ ท่าน,

๒๕ ก ๑ นี . ๑๐:๔; ๓ นี . ๑:๑๓.
		ค คมพ. อ่อนน้ อม (ความ
๒๖ ก อาโมส ๓:๗;
มี ใจ), อ่อนน้ อม (ความ
ลูกา ๒:๘–๑๑.
สุภาพ), อ่อนโยน (คน,
๒๗ ก โมไซยาห์ ๒๘:๓.
ความ); อดทน (ความ).
๒๘ ก คมพ. สวดอ้อนวอน
๒๙ ก แอลมา ๗:๒๔.
(การ), สวดอ้อนวอน (ค�ำ); 		ข คพ. ๒๐:๓๑; ๗๖:๑๑๖.
เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
คมพ. จิตกุศล.
		ข ๑ คร. ๑๐:๑๓.
		ค คพ. ๘๔:๒๔.

แอลมา ๑๓:๒๙–๑๔:๖
ให้ เป็ นคน ถ่อม ตน, อ่อนโยนค, ว่า ง่าย,
อดทน, เปี่ ยมด้วยความรักและความอด
กลัน
้ ทุกอย่าง;
๒๙ โดยมีศรัทธาก ในพระเจ้า; มีความหวัง
ว่าท่านจะได้รบั ชีวติ นิ รน
ั ดร์; มีความรักข
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอยู่ ในใจท่านเสมอ, เพือ่
้ ในวัน สุดท้าย
พระองค์ จะทรงยกท่านขึน
และเข้าไปในสถานพักผ่อนคของพระองค์.
๓๐ และขอพระเจ้าประทานการกลับใจ
แก่ท่าน, เพื่อท่านจะไม่น�ำพระพิ โรธของ
พระองค์ลงมาบนท่าน, เพื่อท่านจะไม่ถูก
ผูกลงมาด้วยโซ่แห่งนรกก, เพื่อท่านจะไม่
ต้องทนรับความตายขครัง้ ที่สอง.
่ ๆ อีกมาก
๓๑ และแอลมาพูดถ้อยค�ำอืน
กับผู้คน, ซึ่งมิ ได้เขียนไว้ ในหนั งสือนี ้.
บทที่ ๑๔
แอลมากับอมิวเล็คถูกคุมขังและถูกตี—
ผูท
้ เี่ ชือ่ และพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ิทธิข์ องพวก
เขาถูกเผาด้วยไฟ—พระเจ้าทรงรับผูเ้ ป็ น
มรณ สักขี เหล่า นี ้ สู่ รัศมี ภาพ— ก�ำแพง
เรือนจ�ำ ถูก ทลายและทรุด ลง—แอลมา
กับ อมิวเล็ค ได้ รับ การปลดปล่อย, และผู้
ที่ ข่มเหงพวกท่านถูก สังหาร. ประมาณ
๘๒–๘๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ หลังจากท่าน
พูด กับ ผู้คนจบลงแล้ว หลายคนในพวก
นี ้ เชื่อ ถ้อยค�ำ ของท่าน, และเริ่ม กลับ ใจ,
และค้นคว้าพระคัมภีรก์ .
๓๐ ก คมพ. อัปมงคล (ความ);
นรก.
		ข คมพ. ความตาย,

328
๒ แต่ คนส่วนมากในพวกนี ้ ปรารถนา
จะ ท�ำลาย แอ ลมา และ อมิวเล็ค; เพราะ
พวกเขาโกรธแอลมา, เนื่ องจากความตรง
ไปตรงมากของค�ำพูดที่ท่านให้แก่ซีเอสรอม; และพวกเขากล่าวด้วยว่า อมิวเล็ค
พูดเท็จขกับพวกเขา, และสบประมาทกฎ
ของพวกเขาและทนายกับผูพ
้ พ
ิ ากษาของ
พวกเขาด้วย.
๓ และพวกเขาโกรธแอลมากับอมิวเล็ค
ด้วย; และเพราะพวกท่านเป็ นพยานอย่าง
เปิ ดเผยฟ้ องความชั่ว ร้ายของเขาเหล่า
นั ้น, พวกเขาจึง หมายมั่น จะก�ำจัด พวก
ท่านอย่างลับ ๆ.
้ คือ คน
๔ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เหล่า นั ้นไม่ ได้ ท�ำ; แต่ กลับ พาพวกท่าน
ไปมัด ไว้ ด้วยเชือกเหนี ยว, และพาพวก
ท่านไป อยู่ ต่อ หน้ า หัวหน้ า ผู้ พิพากษา
ของแผ่นดิน.
๕ และผู้คนออกไปเป็ นพยานฟ้ องร้อง
พวกท่าน—โดยเป็ นพยานว่าพวกท่านสบ
ประมาทกฎ, และทนายกับผูพ
้ พ
ิ ากษาของ
แผ่นดินพวกเขา, และของผูค้ นทัง้ หมดที่
อยู่ ในแผ่นดินด้วย; และยังเป็ นพยานด้วย
ว่า มี พระผู้ เป็ นเจ้า แต่ องค์ เดียว, และว่า
พระองค์จะทรงส่งพระบุตรของพระองค์
มาในบรรดาผู้คน, แต่พระองค์จะไม่ทรง
ช่วย พวก เขา ให้ รอด; และ ผู้คนได้ เป็ น
พยานกล่าวโทษแอลมากับ อมิวเล็ค เช่น
นั ้นหลายเรือ่ ง. บัดนี ้เรือ่ งนี ้เป็ นไปต่อหน้ า
หัวหน้ าผู้พิพากษาของแผ่นดิน.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือซีเอส-

ทางวิญญาณ.

๑๔ ๑ ก ๒ พกษ. ๒๒:๘–๑๓.
คมพ. พระคัมภีร.์

๒ ก แอลมา ๑๒:๓–๗.
		ข แอลมา ๑๐:๒๗.
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รอม แปลก ใจ ใน ถ้อยค�ำ ที่ พูด กัน; และ
เขา รู้ เกี่ยว กับ ความ มืด บอด ของ จิตใจ
้ ใน
ด้วย, ซึ่ง ค�ำ เท็จ ของเขาก่อ ให้ เกิด ขึน
บรรดาผู้คน; และจิตวิญญาณเขาเริ่มถูก
ทรมานกภาย ใต้ ความ ส�ำนึ กขผิด ของ ตัว
เขาเอง; แท้จริงแล้ว, เขาเริ่มถูกรายล้อม
ไว้ด้วยความเจ็บปวดแห่งนรก.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เขาเริ่ม ร้องกับ ผู้คน, มี ความว่า: ดูเถิด,
ข้าพเจ้าผิดก, และคนทัง้ สองนี ้ ไม่มมี ลทิน
ต่อพระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า. และเขาเริม่
แก้ต่างแทนพวกท่านนั บจากเวลานั ้นไป;
แต่คนทัง้ หลายสบประมาทเขา, โดยกล่าว
ว่า: ท่านถูกมารเข้าสิงด้วยหรือ? และพวก
นั ้นถ่มน� ้ำลายใส่เขา, และขับเขาออกไปข
จากหมู่ตน, และคนทัง้ หมดที่เชื่อถ้อยค�ำ
ซึ่งแอลมากับอมิวเล็คพูดด้วย; และพวก
เขาขับไล่คนเหล่านั ้น, และส่งคนไปขว้าง
ปาพวกเขาด้วยก้อนหิน.
๘ และพวกเขาน� ำภรรยาและลูก ๆ ของ
คนเหล่านั ้นมารวมกัน, และผู้ ใดก็ตามที่
เชือ่ หรือได้รบั การสอนให้เชือ่ ในพระวจนะ
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าพวกเขาก็ โยนคนเหล่า
นั ้น เข้าไป ในไฟ; และพวกเขายัง ได้ น�ำ
บันทึกของคนเหล่านั ้นมาด้วยซึ่งมีพระ
ิ ธิ,์ และโยนเข้าไปในไฟด้วย,
คัมภีรศ์ กั ดิส์ ท
เพื่อจะให้มอดไหม้และถูกท�ำลายด้วยไฟ.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาพาแอลมาและอมิวเล็ คมา, และน� ำ
พวกท่านออกไปยังสถานมรณสักขี, เพื่อ
๖ ก แอลมา ๑๕:๕.
		ข คมพ. มโนธรรม.
๗ ก แอลมา ๑๑:๒๑–๓๗.
		ข แอลมา ๑๕:๑.

แอลมา ๑๔:๗–๑๔
พวกท่านจะเห็นความพินาศของคนเหล่า
นั ้นซึ่งถูกเผาผลาญด้วยไฟ.
๑๐ และเมื่ออมิวเล็คเห็นความเจ็บปวด
ของพวกผู้ หญิง และเด็ก ที่ ก�ำลัง ถูก เผา
ผลาญอยู่ ในไฟ, ท่านก็เจ็บปวดด้วย; และ
ท่านกล่าวแก่แอลมาว่า: เราจะดูภาพอันน่ า
่ มือ
พรัน
่ พรึงนี ้ ได้อย่างไร? ฉะนั ้นให้เรายืน
ก
เราออกไป, และใช้อ�ำนาจ ของพระผู้เป็ น
เจ้าซึ่งอยู่ ในเรา, และช่วยพวกเขาให้รอด
จากเปลวไฟเถิด.
๑๑ แต่ แอ ลมา กล่าว แก่ ท่านว่า: พระ
วิญญาณทรงบีบ คัน
้ ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า
่
ต้องไม่ยน
ื มือออกไป; เพราะดูเถิดพระเจ้า
้ ไปสู่พระองค์แล้ว,
ทรงรับคนเหล่านั ้นขึน
ก
ในรัศมี ภาพ ; และพระองค์ ทรงยอมให้
พวกเขาท�ำสิ่งนี ้, หรือให้ผู้คนท�ำสิ่งนี ้ แก่
คนเหล่านั ้น, ตามความแข็งกระด้างของ
ใจพวกเขา, เพือ่ การพิพากษาขซึง่ พระองค์
จะทรงให้เกิดกับพวกเขาในพระพิ โรธของ
พระองค์จะเที่ยงธรรม; และโลหิตคของผู้
บริสท
ุ ธิง์ จะเป็ นพยานฟ้ องพวกเขา, แท้จริง
แล้ว, และจะร้องอย่างสุดก�ำลังฟ้ องพวก
เขาในวันสุดท้าย.
๑๒ บั ด นี ้ อมิ ว เล็ ค กล่ า ว แก่ แอ ลมา :
ดูเถิด, บางทีพวกเขาจะเผาเราด้วย.
๑๓ และ แอ ลมา กล่าว ว่า: ขอ ให้ เป็ น
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า. แต่, ดูเถิด,
งานของเรายังไม่เสร็จ; ดังนั ้นพวกเขาจะ
ไม่เผาเรา.
๑๔ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่

๑๐ ก แอลมา ๘:๓๐–๓๑.
๑๑ ก คมพ. รัศมีภาพ.
		ข สดด. ๓๗:๘–๑๓;
แอลมา ๖๐:๑๓;

คพ. ๑๐๓:๓.

คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ค คมพ. มรณสักขี (ผูเ้ ป็ น).

		ง โมไซยาห์ ๑๗:๑๐.

แอลมา ๑๔:๑๕–๒๓
ร่างของคนที่ ถูก โยนเข้าไป ในไฟถูก เผา
ผลาญหมด, และบันทึกซึ่งถูกโยนเข้าไป
พร้อมกับพวกเขาด้วย, หัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษา
ของแผ่นดินมายืนอยู่ต่อหน้ าแอลมากับ
่ วกท่านถูกมัดอยู;่ และ
อมิวเล็ค, ขณะทีพ
เขาตบหน้ า ท่านทัง้ สองด้วยมือ ของเขา,
และกล่าวแก่ พวกท่านว่า: หลัง จากสิ่ง ที่
ท่านเห็นแล้ว, ท่านจะสั่งสอนคนพวกนี ้
อีก หรือ, ว่า พวกเขาจะถูก โยนเข้าไป ใน
ทะเลเพลิงกและก�ำมะถัน?
๑๕ ดูเถิด, ท่าน เห็น แล้ว ว่า ท่านไม่มี
พลังความสามารถที่จะช่วยคนที่ถูกโยน
เข้าไป ในไฟ ให้ รอด; ทัง้ พระผู้ เป็ นเจ้า ก็
ไม่ทรงช่วยพวกเขาให้รอดเพราะพวกเขา
มีความเชือ่ เดียวกับท่าน. และผูพ
้ พ
ิ ากษา
ตบหน้ าพวกท่านอีก, และถามว่า: ท่านจะ
กล่าวอะไรเพื่อตนเองเล่า?
๑๖ บัดนี ้ผู้พิพากษาคนนี ้อยู่ ในระเบียบ
และ ความ เชื่อ ของ นี ฮ อร์ก, ผู้ สังหาร กิเดียน.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอลมากับอมิวเล็คมิ ได้ตอบเขาแต่อย่างใด;
และเขาจึงตบพวกท่านอีก, และมอบพวก
ท่านให้เจ้าหน้ าที่เพื่อโยนเข้าเรือนจ�ำ.
๑๘ และเมื่อ โยนพวกท่านเข้า เรือนจ�ำ
ได้สามวัน, ทนายก, และผู้พิพากษา, และ
ปุ โรหิต, และ ผู้ สอนหลาย คนซึ่ง อยู่ ใน
ความเชื่อเดียวกับนี ฮอร์, พากันมา; และ
พวกเขาเข้าไปในเรือนจ�ำเพือ่ ดูพวกท่าน,
และพวกเขาถามพวกท่านหลายเรือ่ ง; แต่
พวกท่านมิ ได้ตอบพวกเขาแต่อย่างใด.
้ คือ ผู้
๑๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๑๔ ก แอลมา ๑๒:๑๗.
๑๖ ก แอลมา ๑:๗–๑๕.
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พิพากษายืน อยู่ ต่อ หน้ า พวกท่าน, และ
กล่าว: เหตุใดท่านจึง ไม่ ตอบค�ำถามของ
คนพวก นี ้ ? ท่านไม่รู้ หรือ ว่า ข้าพเจ้า มี
อ�ำนาจส่งท่านเข้าไปในเปลวไฟได้? และ
เขาสั่งให้พวกท่านพูด; แต่พวกท่านมิ ได้
ตอบแต่อย่างใด.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกนั ้น ออกไปและไปตามทางของตน,
แต่กลับมาอีกในวันพรุง่ ; และผู้พิพากษา
ตบหน้ าพวกท่านอีกด้วย. และหลายคน
ก็ ออกมาด้วย, และตบพวกท่าน, พลาง
กล่าวว่า: ท่านจะยืนและตัดสินคนพวกนี ้,
และกล่าวโทษกฎของเราอีกหรือไม่? หาก
ท่านมีพลังความสามารถมหาศาลเช่นนั ้น
เหตุใดท่านจึงไม่ปลดปล่อยกตนเองเล่า?
๒๑ และพวกเขากล่าวแก่พวกท่านหลาย
เรื่องท�ำนองนี ้, โดยขบเขีย้ วเคีย้ วฟันใส่
พวกท่าน, และถ่ม น� ้ำลายใส่ พวกท่าน,
และกล่าวว่า: เราจะดูเป็ นเช่นใดเล่าเมื่อ
เราต้องอัปมงคล?
๒๒ และหลายเรื่องท�ำนองนี ้, แท้จริง
แล้ว, พวกเขากล่าวแก่พวกท่านด้วยเรือ่ ง
ท�ำนองนี ้ตา่ ง ๆ นานา; และพวกเขาได้ล้อ
เลียนพวกท่านอยู่ ดัง นั ้นหลายวัน. และ
พวก เขา ได้ งด ให้ อาหาร พวก ท่าน เพื่อ
พวก ท่านจะ หิว, และ น� ้ำ เพื่อ พวก ท่าน
จะกระหาย; และเอาเสือ้ ผ้า ไปจากพวก
ท่านด้วยเพื่อ พวกท่านทัง้ สองจะเปลือย
เปล่า; และดังนี ้ท่านทัง้ สองถูกมัดไว้ด้วย
เชือกเหนี ยว, และถูกจองจ�ำอยู่ ในเรือนจ�ำ.
้ หลัง
๒๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากที่ พวกท่านได้ รับ ทุกข์ ทรมานอยู่ ดัง

๑๘ ก แอลมา ๑๐:๑๔; ๑๑:๒๐.
๒๐ ก มธ. ๒๗:๓๙–๔๓.
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นั ้น หลายวัน, (และคือ ในวัน ที่ สิบ สอง,
ในเดือนที่สิบ, ในปี ที่สิบแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ) คือ
หัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์ และผู้ สอนกับ ทนายของพวก
่ งึ่ แอลมา
เขาหลายคนเข้าไปในเรือนจ�ำทีซ
กับอมิวเล็คถูกมัดไว้ด้วยเชือก.
๒๔ และหัวหน้ า ผู้ พิพากษายืน อยู่ ต่อ
หน้ าพวกท่าน, และตบพวกท่านอีก, และ
กล่าวแก่พวกท่าน: หากท่านมีอำ� นาจของ
พระผู้ เป็ นเจ้า จงปลดปล่อยตนเองจาก
เครือ่ งพันธนาการเหล่านี ้, และแล้วเราจึง
จะเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงท�ำลายคนพวกนี ้
ตามถ้อยค�ำของท่าน.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก เขา ทั ง้ หมด เข้ า ไป ตบ พวก ท่ า น,
พลางกล่าวถ้อยอย่างเดียวกัน, แม้จนคน
สุดท้าย; และเมื่อคนสุดท้ายพูดกับพวก
ท่าน แล้ว อ�ำนาจกของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า อยู่
กับ แอลมาและอมิวเล็ค, และพวกท่าน
้ ยืน.
ผุดลุกขึน
้ , มี ความว่า: โอ้
๒๖ และแอลมาร้องขึน
พระเจ้า, พวกข้าพระองค์จะทนทุกข์กอย่าง
ใหญ่ หลวงนี ้ อีก นานเท่าใด? โอ้ พระเจ้า,
ทรงโปรดประทานพละก�ำลัง ให้ พวกข้า
พระองค์ตามศรัทธาที่พวกข้าพระองค์มี
อยู่ ในพระคริสต์, แม้จนถึงการปลดปล่อย.
และพวกท่านท�ำให้ เชือกที่ มัด ร่างพวก
ท่านอยู่ ขาด; และเมื่อ ผู้คนเห็น เช่น นี ้,
พวกเขาก็เริ่มหลบหนี , เพราะความกลัว
้ กับพวกเขาแล้ว.
ในความพินาศเกิดขึน
๒๕ ก แอลมา ๘:๓๑.
๒๖ ก ยากอบ ๕:๑๐–๑๑;
โมไซยาห์ ๑๗:๑๐–๒๐;

แอลมา ๑๔:๒๔–๒๙
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ความกลัว ของพวกเขาใหญ่ หลวงนั ก จน
้ ดิน, และออกไปไม่
พวกเขาล้มลงกับพืน
ถึงประตูดา้ นนอกของเรือนจ�ำก; และแผ่น
ดิน ไหวอย่างหนั ก, และก�ำแพงเรือนจ�ำ
้
แยกออกเป็ นสองเสี่ยง, จนทลายลงสู่พืน
ดิน; และหัวหน้ าผู้พิพากษา, และทนาย,
และปุ โรหิต, และผู้ สอน, ที่ ตีแอลมากับ
อมิวเล็ค, เสียชีวติ เพราะการพังทลายนั ้น.
๒๘ และแอลมากับอมิวเล็คออกมาจาก
เรือนจ�ำ, และพวกท่านหาได้รับบาดเจ็บ
ไม่; เพราะพระเจ้าได้ประทานพลังความ
สามารถให้ พวกท่าน, ตามศรัทธาที่ พวก
ท่านมี อยู่ ในพระคริสต์. และพวกท่าน
ออก ไป จาก เรือนจ�ำ ทันที; และ พระเจ้า
ทรงปลดกเครือ่ งพันธนาการจากพวกท่าน;
และเรือนจ�ำพังทลายลงสู่พน
ื ้ ดิน, และทุก
คนภายในก�ำแพงเรือนจ�ำ, เว้นแต่แอลมา
กับอมิวเล็ค, เสียชีวติ หมด; และพวกท่าน
ตรงเข้าไปในเมือง.
๒๙ บัดนี ้ ผู้คนโดยที่ ได้ยินเสียงอึกทึก
กึกก้องจึงวิง่ มารวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่เพื่อ
ทราบต้น สายปลายเหตุ; และเมื่อ พวก
เขาเห็น แอลมากับ อมิวเล็ คออกมาจาก
เรือนจ�ำ, และก�ำแพงเรือนจ�ำ ทลายลง
้ ดิน, พวกเขาเกิด ความประหวั่น
สู่ พืน
พรั่น พรึง ยิ่ง นั ก, และ หลบ หนี ไป จาก
แอ ลมา กับ อมิวเล็ค แม้ ดัง แม่ แพะ กับ
ลูก อ่อนหลบ หนี ราชสี ห์ สอง ตัว; และ
ดังนี ้พวกเขาได้หลบหนี ไปให้พ้นแอลมา
กับอมิวเล็ค.

คพ. ๑๒๑:๗–๘.
๒๗ ก กิจการ ๑๖:๒๖;
อีเธอร์ ๑๒:๑๓.

๒๘ ก เจคอบ ๔:๖;
๓ นี . ๒๘:๑๙–๒๒.

แอลมา ๑๕:๑–๑๐
บทที่ ๑๕
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แอลมากับอมิวเล็คไปไซดมและสถาปนา
ศาสนจักร—แอลมารักษาซีเอสรอม, ซึง่
เข้า ร่วมกับ ศาสนจักร—หลายคนรับ บัพ
ติศ มา, และศาสนจักรรุ่งเรือง—แอลมา
กับอมิวเล็คไปเซราเฮ็มลา. ประมาณ ๘๑
ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมากับ
อมิวเล็ค ได้ รับ บัญชาให้ ออกไปจากเมือง
นั ้น; และพวกท่านจากไป, และออกมา
แม้ ในแผ่นดินแห่งไซดม; และดูเถิด, ที่
นั่ นพวกท่านพบผูค้ นทัง้ หมดที่ ได้ออกมา
จากแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์ก, ผู้ซึ่งถูก
ขับไล่ขและถูกขว้างปาด้วยก้อนหิน, เพราะ
พวกเขาเชื่อถ้อยค�ำของแอลมา.
๒ และพวกท่านเล่า ให้ พวกเขาฟังถึง
เรือ่ งทัง้ หมดที่ ได้เกิดกับภรรยากและลูก ๆ
ของพวกเขา, และทีเ่ กีย่ วกับตัวพวกท่าน,
และเกี่ยวกับ อ�ำนาจขแห่ง การปลดปล่อย
ของพวกท่าน.
๓ และซีเอสรอมนอนป่ วยอยู่ที่ ไซดม,
้
เพราะไข้ ตัว ร้อนดัง ไฟด้วย, ซึ่ง เกิด ขึน
เพราะความยากล�ำบากใหญ่หลวงในจิตใจ
เขาอันเนื่ องมาจากความชั่วร้ายกของเขา,
เพราะเขาคิดว่าแอลมากับอมิวเล็คมิ ได้อยู่
แล้ว; และเขาคิด ว่า พวกท่านถูก สังหาร
เพราะความชั่วช้าสามานย์ของตน. และ
บาปมหันต์นี้, และบาปอื่น ๆ หลายอย่าง
ของเขา, ทรมานจิตใจเขาจนกลายเป็ น
๑๕ ๑ ก แอลมา ๑๖:๒–๓, ๙, ๑๑.

		ข แอลมา ๑๔:๗.
๒ ก แอลมา ๑๔:๘–๑๔.

ความ เจ็บ ปวด ยิ่ง, โดยที่ ไม่มี การ ปลด
ปล่อย; ฉะนั ้นเขาจึงเริม่ รุม่ ร้อนด้วยความ
ร้อนที่จะลุกเป็ นไฟ.
๔ บัดนี ้ , เมื่อ เขา ได้ยิน ว่า แอ ลมา กับ
อมิวเล็ คอ ยู่ ใน แผ่น ดิน แห่ง ไซ ดม, ใจ
้ ; และเขาส่ง ข่าวไป
เขาเริ่ม กระเตือ้ งขึน
ยัง พวกท่านทันที, โดยปรารถนาให้ พวก
ท่านมาหาเขา.
้ คือพวก
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท่ า นรีบ ไปทั นที , โดยท�ำตามข่ า วซึ่งเขา
ส่ งไปถึงพวกท่าน; และพวกท่านเข้าไป
ถึ ง ในบ้ า นไป หา ซี เอส รอม; และ พวก
ท่ า นพบเขาอยู่ บนเตีย ง, ป่ วย, มี อ าการ
อ่อนแรงด้วยไข้ตัวร้อนดังไฟ; และจิตใจ
เขาเจ็ บ ปวดยิ่ ง ด้ว ยเพราะความชั่ ว ช้ า
สามานย์ ของ ตน; และ เมื่ อ เห็ น พวก
ท่ า นเขายื่ น มื อ ออกมา, และวิง วอนให้
พวกท่ า นรัก ษาเขา.
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
แอลมากล่าวแก่เขา, พลางจับมือเขาไว้: ท่าน
เชื่อก ในเดชานุ ภาพของพระคริสต์ ท่ี ส่ง
ผลสู่ความรอดไหม?
๗ และ เขา ตอบ และ กล่ า ว ว่า : เชื่ อ ,
่ า่ นสอนไว้.
ข้าพเจ้าเชื่อถ้อยค�ำทัง้ หมดทีท
๘ และแอลมากล่าวว่า: หากท่านเชื่อ
ในการไถ่ของพระคริสต์ท่านก็หายก ได้.
๙ และเขากล่าวว่า: เชื่อ, ข้าพเจ้า เชื่อ
ตามถ้อยค�ำของท่าน.
๑๐ และแล้วแอลมาจึงร้องทูลพระเจ้า,
มีความว่า: โอ้พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของ
พวกข้าพระองค์, ขอทรงโปรดเมตตาชาย

		ข แอลมา ๑๔:๒๘.
๓ ก แอลมา ๑๔:๖–๗.
๖ ก มาระโก ๙:๒๓.

๘ ก คมพ. รักษา, รักษาให้หาย
(การ).
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ผู้ นี้ เถิด, และทรงรักษากเขาตามศรัทธา
ของเขาที่มีอยู่ ในพระคริสต์.
๑๑ และเมื่อแอลมากล่าวถ้อยค� ำเหล่า
้ ยื นก, และ
นี ้ แ ล้ ว, ซี เอสรอมผุ ด ลุ ก ขึ น
เริ่มเดิน; และเรื่องนี ้ ยังความประหลาด
ใจยิ่ ง แก่ ผู้ ค นทั ง้ ปวง; และความรู้เ กี่ ย ว
กั บ เรื่องนี ้ แพร่ส ะพั ด ไปทั่ว ทั ง้ แผ่ น ดิน
แห่ งไซดม.
๑๒ และแอลมาให้บัพติศมาซีเอสรอม
ไว้กับพระเจ้า; และนั บจากเวลานั ้นไปเขา
เริ่มสั่งสอนผู้คน.
๑๓ และแอลมาสถาปนาศาสนจักรใน
แผ่นดินแห่งไซดม, และอุทศิ ถวายปุ โรหิต
และผู้สอนไว้ ในแผ่นดิน, เพื่อให้บัพติศ
มาแก่ผู้ ใดก็ตามที่ปรารถนาจะรับบัพติศ
มาสู่พระเจ้า.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขามี อยู่ เป็ นอัน มาก; เพราะพวกเขาพา
กัน เข้า มาจากทุก แคว้นทั่ว ไซดม, และ
รับบัพติศมา.
๑๕ แต่ ส�ำหรับ ผู้คนที่ อยู่ ใน แผ่น ดิน
แห่งแอมันไนฮาห์, พวกเขายังเป็ นผู้คน
ที่ ใจแข็งกระด้างและดือ้ รัน้ ; และหากลับ
ใจจากบาปของตนไม่, อ้างว่า พลัง ความ
สามารถทัง้ หมดของแอลมากับ อมิวเล็ค
มาจากมาร; เพราะพวกเขามี ความเชื่อ
เดียวกับ นี ฮอร์ก, และไม่ เชื่อ ในการกลับ
ใจจากบาปของตน.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๑๐ ก มาระโก ๒:๑–๑๒.
๑๑ ก กิจการ ๓:๑–๑๑.
๑๕ ก แอลมา ๑:๒–๑๕.
๑๖ ก ลูกา ๑๔:๓๓;
แอลมา ๑๐:๔.
		ข คมพ. ข่มเหง (การ).

แอลมา ๑๕:๑๑–๑๙
แอลมากับอมิวเล็คนั ้น, โดยทีอ่ มิวเล็คทิง้ ก
ทอง, และเงินทัง้ หมดของท่าน, และของ
มีค่าของท่าน, ซึ่งอยู่ ในแผ่นดินแห่งแอ
มันไนฮาห์, เพือ่ พระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, โดยที่ท่านถูกปฏิเสธขจากผู้คนที่ครัง้
หนึ่ งเคยเป็ นเพือ่ นท่านและจากบิดาท่าน
และวงศาคณาญาติของท่านด้วย;
๑๗ ฉะนั ้ น , หลั ง จาก แอ ลมา โดยที่
สถาปนาศาสนจักรที่ ไซดมแล้ว, โดยที่
เห็ น การ หั ก ห้ า ม ใจ กอย่ า ง ใหญ่ หลวง,
แท้ จ ริง แล้ ว , เห็ น ว่า ผู้ ค น ยั บ ยั ง้ ความ
จองหอง ของ ใจ ตน, และ เริ่ม นอบน้ อม
ถ่อม ตนขต่อ พระ พักตร์ พระ ผู้ เป็ น เจ้า,
และเริ่ม มาประชุม กันที่ สถานศักดิ์สิทธิ์
ของพวกเขาเพื่อนมัสการคพระผู้เป็ นเจ้า
หน้ า แท่นบูชา, เฝ้ าดูงและสวดอ้อนวอน
สม�่ำเสมอ, เพื่อ พวกเขาจะหลุด พ้น จาก
ซาตาน, และ จาก ความ ตายจ, และ จาก
ความพินาศ—
๑๘ บัดนี ้ ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าวไว้, โดยที่
แอลมาเห็น สิ่ ง เหล่า นี ้ ทัง้ หมด, ฉะนั ้ น
ท่านจึงพาอมิวเล็คเดินทางมาถึงแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็ มลา, และพาไปยังบ้านท่าน
เอง, และได้ ปฏิบัติ ต่อ ท่านในความยาก
ล�ำบากของท่าน, และท�ำให้ ท่านมั่นคง
้ ในพระเจ้า.
ขึน
๑๙ และปี ที่ สิบ แห่ง การปกครองของ
้ สุด
ผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
ลงดังนี ้.

๑๗ ก แอลมา ๑๖:๒๑.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ);
		ข คมพ. นอบน้ อม (ความ),
เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
อ่อนน้ อมถ่อมตน
		จ คมพ. ความตาย, ทาง
(ความ).
วิญญาณ.
		ค คมพ. นมัสการ.
		ง คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),

แอลมา ๑๖:๑–๘
บทที่ ๑๖
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ชาวเลมันท�ำลายผูค้ นของแอมันไนฮาห์—
โซรัมน� ำชาวนี ไฟมีชัยเหนื อชาวเลมัน—
่ ๆ มากมาย
แอลมากับอมิวเล็คและคนอืน
สั่งสอนพระวจนะ—พวกเขาสอนว่าพระ
คริสต์จะทรงปรากฏองค์ต่อชาวนี ไฟภาย
หลัง การฟื ้ น คืนพระชนม์ ของพระองค์.
ประมาณ ๘๑–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี ทีส่ ิบเอ็ด
แห่ง การปกครองของผู้ พิพากษาเหนื อ
่ า้ ของเดือนทีส่ อง,
ผูค้ นของนี ไฟ, ในวันทีห
มีความสงบสุขมากในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ไม่มีสงครามหรือการขัดแย้งเป็ นปี ๆ,
่ า้ ของเดือนทีส่ องในปีทีส่ ิบ
แม้จนถึงวันทีห
เอ็ด, จึงมีเสียงเล่าลือเรื่องสงครามได้ยิน
ไปทั่วแผ่นดิน.
๒ เพราะดูเถิด, กองทัพชาวเลมันยกเข้า
มาประชิด แดนทุรกันดาร, ในชายแดน
ของแผ่นดิน, แม้ ถึง ในเมืองแห่ง แอมัน
ไนฮาห์ก, และเริม่ สังหารผู้คนและท�ำลาย
เมือง.
้ ,
๓ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก่อนชาวนี ไฟจะรวมก�ำลัง ทัพ ได้ เพียง
พอที่จะขับไล่คนเหล่านั ้นออกจากแผ่น
ดิน ได้, คนเหล่า นั ้น ก็ ท�ำลายกผู้คนที่ อยู่
ในเมืองแห่งแอมันไนฮาห์เสียแล้ว, และ
บางคนที่อยู่บริเวณชายแดนโนอาห์ด้วย,
และจับ คนอื่น ๆ ไปเป็ นเชลยในแดน
ทุรกันดาร.
้ คือชาว
๔ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๑๖ ๒ ก แอลมา ๑๕:๑, ๑๕–๑๖.

นี ไฟปรารถนาจะได้คนเหล่านั ้นซึง่ ถูกพา
ไปเป็ นเชลยในแดนทุรกันดารกลับคืนมา.
๕ ฉะนั ้น, คนที่ ได้รบั การก�ำหนดให้เป็ น
แม่ทัพเหนื อกองทัพของชาวนี ไฟ, (และ
ชื่อ ของเขาคือ โซรัม, และเขามี บุตรสอง
คน, ลี ไฮและเอฮา)—บัดนี ้ โซรัมและบุตร
ทัง้ สองของเขา, โดยทีร่ วู้ า่ แอลมาเป็ นมหา
ปุ โรหิตดูแลศาสนจักร, และโดยที่ ได้ยน
ิ ว่า
ิ ญาณแห่งการพยากรณ์ , ฉะนั ้น
ท่านมีวญ
พวกเขาจึง ไปหาท่านและปรารถนาจะรู้
จากท่านว่าพระเจ้าจะทรงให้พวกเขาไปที่
่ ้ องของ
ใดในแดนทุรกันดารเพือ่ ค้นหาพีน
พวกเขา, ที่ถูกชาวเลมันจับไปเป็ นเชลย.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมา
ทูล ถามกพระเจ้า เกี่ยว กับ เรื่อง นี ้ . และ
แอลมากลับ มาและกล่าวแก่ พวกเขาว่า:
ดูเถิด, ชาวเลมัน จะข้ามแม่น�้ำ ไซดอน
้ ไป
ทางแดนทุรกันดารตอนใต้, เหนื อขึน
เลยชายแดนของแผ่น ดิน แห่ง แมนไท.
และดูเถิดที่นั่นท่านจะพบพวกเขา, ทาง
ตะวันออกของแม่น�้ำไซดอน, และที่นั่น
่ ้ องของท่าน
พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพีน
ซึ่งถูกชาวเลมันจับไปเป็ นเชลย.
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโซรัม
กับบุตรของเขาข้ามแม่น�้ำไซดอน, พร้อม
กับกองทัพของพวกเขา, และเดินทัพเลย
ชายแดนแมนไทเข้าไปในแดนทุรกันดาร
ตอนใต้, ซึ่ง อยู่ ทางด้านตะวัน ออกของ
แม่น�้ำไซดอน.
๘ และพวกเขาเข้า โจมตี กองทัพ ของ
ชาวเลมัน, และชาวเลมันกระจัดกระจาย
และถูกขับไล่ ไปในแดนทุรกันดาร; และ

๓ ก แอลมา ๙:๑๘.

๖ ก แอลมา ๔๓:๒๓–๒๔.
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พวกเขาจึงพาพี่น้องของตนที่ชาวเลมัน
จับไปเป็ นเชลยกลับคืนมา, และไม่มีแม้
จิตวิญญาณเดียวในพวกเขาที่สูญหายใน
่ ้ องของ
พวกทีถ่ กู จับไปเป็ นเชลย. และพีน
พวกเขาพาพวกเขาไปครอบครองผืนแผ่น
ดินของตนเอง.
้ สุด
๙ และปี ทีส่ ิบเอ็ดของผูพ
้ พ
ิ ากษาสิน
ลงดังนี ้, ชาวเลมันโดยทีถ่ กู ขับไล่ออกจาก
แผ่นดิน, และผู้คนของแอมันไนฮาห์ถูก
ท�ำลายก; แท้จริงแล้ว, ทุกคนที่มีชีวติ ของ
ชาวแอมันไนฮาห์ ถูก ท�ำลายข, และเมือง
ใหญ่ของพวกเขาด้วย, ซึง่ พวกเขากล่าวว่า
พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงท�ำลายไม่ ได้, เพราะ
ความยิ่งใหญ่ของมัน.
๑๐ แต่ ดูเถิด, ในวัน เดียวกบริเวณนั ้น
ก็ เหลือ แต่ ความ รกร้าง ว่าง เปล่า; และ
ซากศพ ถู ก สุ นั ข และ สั ต ว์ ป่ า ใน แดน
ทุรกันดารฉี กกิน.
๑๑ กระนั ้น ก็ตาม, ต่อ มาหลายวัน ศพ
พวกเขายังกองถมทับอยูบ่ นพืน้ ดิน, และมี
การเกลีย่ ดินกลบไว้ลวก ๆ. และบัดนี ้กลิน
่
ของมันรุนแรงนั กจนผูค้ นไม่เข้าไปครอบ
ครองแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์อยู่หลาย
ปี . และเรียกมันว่าที่รกร้างของชาวนี ฮอร์;
เพราะพวกเขามีความเชือ่ เดียวกับนี ฮอร์ก,
เขาทัง้ หลายทีถ่ กู สังหาร; และผืนแผ่นดิน
ของพวกเขาคงรกร้างว่างเปล่าอยู่.
๑๒ และชาวเลมันไม่ ได้ มาท�ำ สงคราม
กับ ชาวนี ไฟอีก จนกระทั่ง ปี ที่ สิบ สี่ แห่ง
การปกครองของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คน
๙ ก แอลมา ๘:๑๖;
๙:๑๘–๒๔;
มอร. ๖:๑๕–๒๒.
		ข แอลมา ๒๕:๑–๒.
๑๐ ก แอลมา ๙:๔.

แอลมา ๑๖:๙–๑๗
ของนี ไฟ. และดังนั ้นผู้คนของนี ไฟจึงมี
สันติติดต่อกันทั่วแผ่นดินสามปี .
๑๓ และแอลมากับ อมิวเล็ คออกไปสั่ง
สอนเรือ่ งการกลับใจแก่ผคู้ นในวิหารกของ
พวกเขา, และในสถานศักดิส์ ิทธิข์ องพวก
เขา, และในธรรมศาลาขทัง้ หลายของพวก
เขาด้วย, ซึ่งสร้างไว้ตามแบบของชาวยิว.
๑๔ และมากเท่า ที่ ยอมฟังถ้อยค�ำ ของ
พวก ท่าน, พวก ท่าน ก็ ได้ ถ่ายทอด พระ
วจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแก่พวกเขา, อย่าง
ต่อเนื่ อง, โดยไม่ล�ำเอียงก.
๑๕ และดังนี ้ แอลมากับ อมิวเล็ คออก
ไป, และ คน เป็ น อัน มาก ที่ ได้ รับ เลือก
เพื่องานนี ้ด้วย, เพื่อสั่งสอนพระวจนะทั่ว
ทัง้ แผ่นดิน. และการสถาปนาศาสนจักร
จึง กลับ กว้าง ขวาง ทั่ว แผ่นดิน, ในทุก
แคว้น โดยรอบ, ในบรรดาผู้คนทัง้ หมด
ของชาวนี ไฟ.
๑๖ และหาได้ มี ความไม่ เสมอภาคก ใน
บรรดาพวกเขาไม่; พระเจ้า ทรงเทพระ
วิญญาณของพระองค์ ลงมาทั่ว ผืน แผ่น
ดินเพือ่ เตรียมจิตใจขลูกหลานมนุ ษย์, หรือ
เพื่อเตรียมใจพวกเขาไว้รบั พระวจนะซึ่ง
จะมี สอนในบรรดาพวกเขาในเวลาแห่ง
การเสด็จมาของพระองค์—
๑๗ เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ท�ำให้ ใจแข็ ง
กระด้างต่อ พระวจนะ, เพื่อ พวกเขาจะ
ไม่ เป็ นคนที่ หาเชื่อ ไม่, และไปสู่ ความ
พินาศ, แต่เพื่อพวกเขาจะรับพระวจนะ
ไว้ด้วยความปรีดี, และดังกิ่งกที่ต่อกิ่งเข้า

๑๑ ก แอลมา ๑:๑๕;
๒๔:๒๘–๓๐.
๑๓ ก ๒ นี . ๕:๑๖.
		ข แอลมา ๒๑:๔–๖, ๒๐.
๑๔ ก แอลมา ๑:๓๐.

๑๖ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๙–๒๙;
๔ นี . ๑:๓.
		ข คมพ. ใจทีช่ อกช�ำ้ .
๑๗ ก เจคอบ ๕:๒๔.

แอลมา ๑๖:๑๘–๒๑
กับ เถาองุ่นขแท้, เพื่อ พวกเขาจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนคของพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขา.
๑๘ บัดนี ้ ปุ โรหิตกเหล่า นั ้ น ซึ่ง ได้ ออก
ไป ในบรรดาผู้คนสั่ง สอนโทษทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงของการพูด เท็จ, และการหลอก
ลวงข, และความริษยาค, และการวิวาท,
และ เจตนา ร้าย, และ การ สบ ประมาท,
และการขโมย, การโจรกรรม, การปล้น
สะดม, การฆาตกรรม, การประพฤติล่วง
ประเวณี , และตัณหาราคะทุกอย่าง, โดย
ป่ าวร้องว่าสิ่งเหล่านี ้ ไม่พึงมี—
้ ใน
๑๙ โดยประกาศถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึน
ไม่ ช้า; แท้จริง แล้ว, โดยประกาศถึง การ
เสด็จมากของพระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
้ พระชนม์
การรับ ทุกขเวทนาและการสิน
ของพระองค์, และการฟื ้ น คืน ชีวิต ของ
คนตายด้วย.
๒๐ และผูค้ นเป็ นอันมากสอบถามเกีย่ ว
่ งึ่ พระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
กับสถานทีซ
จะเสด็จมา; และพวกเขาได้รบั ค�ำสอนว่า
พระองค์ จะเสด็จ มาปรากฏกแก่ พวกเขา
หลัง การฟื ้ นคืนพระชนม์ขของพระองค์;
และ การ นี ้ ผู้คนได้ยิน ด้วย ความ ปรีดา
และยินดียิ่ง.
๒๑ และ บั ด นี ้ หลั ง จาก สถาปนา
้ ทั่ว ทัง้ แผ่น ดิน แล้ว—โดย
ศาสนจักรขึน
ก
มี ชั ย ชนะ เหนื อ มาร, และ พระ วจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้าโดยที่สั่งสอนในความ
๑๗ข คมพ. สวนองุน
่ ของ
พระเจ้า.
		ค แอลมา ๑๒:๓๗;
๑๓:๑๐–๑๓.
๑๘ ก แอลมา ๑๕:๑๓.
		ข คมพ. หลอกลวง (การ),
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พิศุทธิ์ ทั่ว แผ่นดิน, และพระเจ้า ทรงเท
พรของพระองค์ลงมาบนผู้คน—ปี ที่สิบ
สี่ แห่งการปกครองของผู้พิพากษาเหนื อ
้ สุดลงดังนี ้.
ผู้คนของนี ไฟจึงสิน
เรื่อ งราวของบุ ต รโมไซยาห์ , ซึ่ ง ปฏิ เ สธ
สิ ทธิ์ที่พวกท่านจะครองอาณาจักรเพื่อ
้
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้ า , และขึ น
ไปแผ่นดินแห่งนี ไฟเพื่อสั่งสอนชาวเลมั น ; การ รั บ ทุ ก ขเวทนา และ การ ปลด
ปล่ อ ยของพวกท่ า น—ตามบั นทึ ก ของ
แอลมา.
ประกอบด้วยบทที่ ๑๗ ถึง ๒๗.

บทที่ ๑๗
บุตร ของ โม ไซ ยาห์ มี วิญญาณ แห่ง การ
พยากรณ์ และ การ เปิ ด เผย— พวก ท่าน
เดินทางไปหลายเส้นทางเพือ่ ประกาศพระ
วจนะแก่ชาวเลมัน—แอมันไปยังแผ่นดิน
แห่งอิชมาเอลและกลายเป็ นผู้รับใช้ของ
กษั ตริย์ ลา โม ไน— แอ มัน รักษา ฝูง สัตว์
เลีย้ งของกษั ตริย์ ไว้ ได้ และสังหารศัตรู
่ � ้ำแห่งซีบสั . ข้อ ๑–๓, ประมาณ
ของเขาทีน
๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล; ข้อ ๔, ประมาณ
๙๑–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล; และข้อ ๕–๓๙,
ประมาณ ๙๑ ปี ก่อนคริสตกาล.

หลอกลวง (ค�ำ).
		ค คมพ. ริษยา (ความ),
อิจฉา.
๑๙ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ

สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.
๒๐ ก ๒ นี . ๒๖:๙;
๓ นี . ๑๑:๗–๑๔.
		ข ๑ นี . ๑๒:๔–๖.
๒๑ ก แอลมา ๑๕:๑๗.
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และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือขณะ
ทีแ่ อลมาก�ำลังเดินทางจากแผ่นดินกิเดียน
ไป ทาง ใต้, ไป ยัง แผ่น ดิน แห่ง แมนไท,
ดูเถิด, ยัง ความฉงนแก่ ท่าน, ท่านพบก
บุตรขของโมไซยาห์ ก�ำลัง เดินทางมุ่ง ไป
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๒ บัดนี ้พวกบุตรของโมไซยาห์นี้อยู่กับ
แอลมาในเวลาที่เทพปรากฏแก่ท่านครัง้
แรกก; ฉะนั ้นแอลมาชื่นชมอย่างยิ่งที่เห็น
่ ้ องของท่าน; และสิ่งทีย่ งั ความปรีดี ให้
พีน
้ คือ, พวกท่านยังเป็ นพี่น้อง
ท่านมากขึน
ของ ท่านในพระเจ้า; แท้จริง แล้ว, และ
้ ในความรู้ เรื่องความ
พวกท่านมั่นคงขึน
จริง; และพวกท่านเป็นคนมีพน
ื ้ ฐานความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้องและพวกท่านค้นคว้าขพระ
คัมภีรอ์ ย่างขยันหมัน
่ เพียร, เพือ่ พวกท่าน
จะรู้พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า.
๓ แต่น่ี ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนใน
การสวดอ้อนวอน, และการอดอาหารกอย่าง
มาก; ฉะนั ้นพวกท่านจึง มี วิญญาณแห่ง
การพยากรณ์ , และวิญญาณแห่งการเปิ ด
เผย, และเมื่อพวกท่านสอนข, พวกท่านก็
สอนด้วยพลังอ�ำนาจและสิทธิอ�ำนาจของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๔ และ พวก ท่าน สอนพระ วจนะ ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าตลอดเวลาสิบสี่ปี ในบรรดา
ชาวเล มัน, โดยที่ มี ความ ส� ำเร็จกยิ่ง ใน
การน� ำขคนเป็ นอัน มากออกไปสู่ ความรู้
เรือ่ งความจริง; แท้จริงแล้ว, โดยพลังแห่ง
ถ้อยค�ำของพวกท่าน คนเป็ นอันมากมา
๑๗ ๑ ก แอลมา ๒๗:๑๖.

		ข โมไซยาห์ ๒๗:๓๔.
๒ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๑–๑๗.
		ข คมพ. พระคัมภีร.์
๓ ก คมพ. อดอาหาร (การ);

แอลมา ๑๗:๑–๘
อยู่ ต่อ หน้ า แท่นบูชาของพระผู้ เป็ นเจ้า,
เพื่อ เรียกหาพระนามของพระองค์ และ
สารภาพคบาปของพวกเขาต่อพระพักตร์
พระองค์.
๕ บัดนี ้ นี่ คือ สภาพซึ่ง อยู่ กับ พวกท่าน
ในการเดินทางของพวกท่าน, เพราะพวก
ท่านมีความทุกข์หลายอย่าง; พวกท่านรับ
ทุกขเวทนามาก, ทัง้ ในร่างกายและจิตใจ,
เป็ นต้น ว่า ความ หิวโหย, ความ กระหาย
และความเหน็ ดเหนื่ อย, และท�ำงานกฝ่ าย
วิญญาณมากด้วย.
๖ บัดนี ้น่ี คือการเดินทางของพวกท่าน:
โดยที่ ลาจากก โมไซยาห์, บิดาพวกท่าน,
ในปี แรกของผู้พิพากษา; โดยไม่ยอมรับข
อาณาจักรซึ่ง บิดาพวกท่านปรารถนาจะ
มอบให้, และการนี ้ เป็ นเจตนาของผู้คน
ด้วย;
๗ กระนั ้น ก็ตามพวกท่านยัง ออกจาก
แผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, และน� ำ ดาบ
ของพวกท่าน, และหอกของพวกท่าน,
และคันธนู ของพวกท่าน, และลูกธนู ของ
พวกท่าน, และสายเหวี่ยงของพวกท่าน
ไป; และการนี ้ พวกท่านท�ำ ไปเพื่อ จะหา
อาหารมาเลีย้ งตนเองระหว่างอยู่ ในแดน
ทุรกันดาร.
๘ และ พวก ท่ า น ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร พร้อม ด้วย คนของ พวก ท่าน
้ ไปยัง แผ่น
ซึ่ง พวกท่านเลือกไว้, เพื่อ ขึน
่
ดินแห่งนี ไฟ, เพือสั่งสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้าให้ชาวเลมัน.

สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ข คมพ. สอน, ผูส้ อน—การ
สอนด้วยพระวิญญาณ.
๔ ก แอลมา ๒๙:๑๔.

		ข คมพ. งานเผยแผ่ศาสนา.
		ค คมพ. สารภาพ (การ).
๕ ก แอลมา ๘:๑๐.
๖ ก โมไซยาห์ ๒๘:๑, ๕–๙.
		ข โมไซยาห์ ๒๙:๓.

แอลมา ๑๗:๙–๑๖
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท่านเดินทางหลายวันในแดนทุรกันดาร,
และ พวก ท่าน อด อาหาร มาก และ สวด
อ้อนวอนกมาก เพื่อ พระเจ้า จะ ประทาน
ส่วนหนึ่ งของพระวิญญาณของพระองค์
ให้ ไป กั บ พวก ท่ า น, และ อยู่ กั บ พวก
ท่าน, เพื่อ พวก ท่าน จะ เป็ น เครื่อง มือข
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็ นเจ้า, หากเป็ น
ไปได้, เพื่อน� ำชาวเลมัน, พี่น้องของพวก
ท่าน, มาสู่ความรูเ้ รือ่ งความจริง, สู่ความรู้
เรือ่ งความต�ำ่ ช้าของประเพณี คบรรพบุรษ
ุ
ของพวกเขา, ซึ่งไม่ถูกต้อง.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
พระเจ้ า เสด็ จ มา เยื อ น พวก ท่ า น ด้ว ย
พระ วิญญาณขของ พระองค์, และ ตรัส
กับพวกท่าน: จงสบายใจคเถิด. และพวก
ท่านก็สบายใจ.
๑๑ และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านด้วย:
จง ออก ไป ในบรรดา ชาวเล มัน, พี่ น้ อง
ของ พวก เจ้า, และ สถาปนา ถ้อยค�ำ ของ
เรา; กระนั ้นพวกเจ้า จงอดทนก ในความ
อดกลัน
้ และความทุกข์, เพื่อ พวกเจ้า จะ
แสดงแบบอย่างอันดี ในเราให้พวกเขาได้
ประจักษ์ , และเราจะท�ำให้ พวกเจ้า เป็ น
เครื่องมือในมือเราเพื่อความรอดของจิต
วิญญาณเป็ นอันมาก.
้ คือ ใจ
๑๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของบุตรโมไซยาห์, และคนที่อยู่กับพวก
ท่านด้วย, เกิด ความกล้า ที่ จะออกไปยัง
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ชาวเลมันเพือ่ ประกาศพระวจนะของพระ
ผู้เป็ นเจ้าแก่พวกเขา.
้ เมื่อ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก ท่านไป ถึง ชายแดนของ แผ่น ดิน
ชาวเลมัน, คือ พวกท่านแยกกกัน และไป
จากกัน, โดยวางใจในพระเจ้าว่าพวกท่าน
้ สุด งานเก็บ เกี่ยวข
จะพบกัน อีก เมื่อ สิน
ของพวกท่าน; เพราะพวกท่านคิดว่างาน
ที่พวกท่านรับท�ำเป็ นงานที่ยากล�ำบาก.
๑๔ และ มั น ยาก ล� ำ บาก โดย แน่ แท้ ,
เพราะพวกท่านรับ งานที่ จะสั่ง สอนพระ
วจนะของพระผู้เป็ นเจ้าให้คนป่ าเถื่อนก
และแข็ง กระด้างและดุร้าย; ผู้คนที่ เบิก
บานในการกระท�ำ ฆาตกรรมชาวนี ไฟ,
และโจรกรรมและปล้นพวกเขา; และใจ
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่ง, หรือ
อยู่ กับ ทอง และ เงิน, และ อัญมณี มี ค่า;
กระนั ้นพวกเขายัง หมายมั่น จะให้ ได้ สิ่ง
เหล่านี ้มาด้วยการฆาตกรรมและการปล้น,
เพือ่ พวกเขาจะไม่ตอ้ งท�ำงานเพือ่ สิ่งเหล่า
นี ้ด้วยมือตนเอง.
๑๕ ดังนั ้นพวกเขาจึงเป็ นคนเกียจคร้าน
มาก, คนพวกนี ้ เป็ นอัน มากนมัสการรูป
เคารพ, และการสาปแช่งกของพระผู้เป็ น
เจ้าจึงตกอยู่กับพวกเขาเพราะประเพณี ข
บรรพบุรุษ ของ พวก เขา; กระนั ้ น พระ
สัญญาของพระเจ้า มี ยื่นให้ พวกเขาแล้ว
ในเงื่อนไขของการกลับใจ.
๑๖ ฉะนั ้น, นี่ เป็ นเหตุก ให้พวกบุตรของ

๙ ก แอลมา ๒๕:๑๗.
๑๐ ก คพ. ๕:๑๖.
		ข มธ. ๙:๓๗.
คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ข คมพ. พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
๑๔ ก โมไซยาห์ ๑๐:๑๒.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ค แอลมา ๒๖:๒๗.
๑๕ ก แอลมา ๓:๖–๑๙;
		ข โมไซยาห์ ๒๓:๑๐;
๑๑ ก แอลมา ๒๐:๒๙.
๓ นี . ๒:๑๕–๑๖.
แอลมา ๒๖:๓.
คมพ. อดทน (ความ).
		ข แอลมา ๙:๑๖–๒๔; ๑๘:๕.
		ค แอลมา ๓:๑๐–๑๒.
๑๓ ก แอลมา ๒๑:๑.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๒๘:๑–๓.
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โมไซยาห์รับท�ำงานนี ้, เพื่อพวกท่านอาจ
น� ำ พวกเขามาสู่ การกลับ ใจได้; เพื่อ พวก
ท่าน อาจ น� ำ พวก เขา มา รู้ ถึง แผน แห่ง
การไถ่.
๑๗ ฉะนั ้นพวกท่านจึงแยกจากกัน, และ
ออกไป ในบรรดาคนเหล่า นี ้, โดยล�ำพัง,
ตามพระวจนะและอ�ำนาจของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าซึ่งท่านได้รับมา.
๑๘ บัดนี ้ แอ มัน โดยที่ เป็ นหัวหน้ า ใน
บรรดาพวกท่าน, หรือทีจ่ ริงท่านได้ปฏิบตั ิ
แก่พวกท่าน, และท่านไปจากพวกท่าน,
หลังจากให้พรกตามหน้ าที่ต่าง ๆ กันของ
พวกท่าน, โดยถ่ายทอดพระวจนะของ
พระผู้ เป็ นเจ้า แก่ พวกท่าน, หรือ ปฏิบัติ
แก่ พวก ท่าน ก่อนท่าน จาก ไป; และ ดัง
นั ้นพวกท่านจึงออกเดินทางไปสู่ท่ีต่าง ๆ
ทั่วแผ่นดิน.
๑๙ และแอมันไปยังแผ่นดินแห่งอิชมา
เอลก, แผ่น ดิน มีชื่อ ตามพ วก บุตร ของ
อิชมาเอล, ซึ่งกลายเป็ นชาวเลมันด้วย.
๒๐ ขณะที่แอมันเข้าไปในแผ่นดินแห่
งอิ ชมาเอล, ชาวเลมัน จับ ท่านและมัด
ท่าน, ด้วยเป็ นธรรมเนี ยมของพวกเขา
ที่ จะมัดชาวนี ไฟทุก คนที่ ตกอยู่ ในเงือ้ ม
มือ พวกเขา, และพาคนเหล่า นั ้น ไปอยู่
ต่อ หน้ า กษั ตริย์; และ ดัง นั ้น จึง เป็ นไป
ตามความพอใจของกษั ตริย์ ที่ จะสังหาร
คนเหล่า นั ้น, หรือ เอาไว้ เป็ นเชลย, หรือ
โยนพวกเขาเข้าเรือนจ�ำ, หรือขับออกนอก
แผ่นดินของเขา, ตามความประสงค์และ
ความพอใจของเขา.
๒๑ และดังนั ้นแอมันถูกน� ำไปอยูต่ อ่ หน้ า
๑๘ ก คมพ. พร, เป็ นสุข, ให้พร.

แอลมา ๑๗:๑๗–๒๗
กษั ตริยผ์ ปู้ กครองแผ่นดินแห่งอิชมาเอล;
และชื่อของเขาคือลาโมไน; และเขาเป็ น
ผู้สืบตระกูลของอิชมาเอล.
๒๒ และ กษั ต ริ ย์ สอบถาม แอ มั น ว่ า
ท่านปรารถนา จะ พ�ำนั ก อยู่ ใน แผ่น ดิน
ในบรรดาชาวเลมัน, หรือในบรรดาผู้คน
ของเขา.
๒๓ และแอมัน กล่าวแก่ เขา: ใช่ แล้ว,
ข้าพเจ้า ปรารถนาจะพ�ำนั ก อยู่ ในบรรดา
คนพวกนี ้ชั่วเวลาหนึ่ ง; แท้จริงแล้ว, และ
อาจจนถึงวันที่ข้าพเจ้าตาย.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ลาโมไนพอใจแอมันมาก, และให้
แก้พน
ั ธนาการของท่าน; และเขาอยากให้
แอมันรับธิดาคนหนึ่ งของเขาเป็ นภรรยา.
๒๕ แต่ แอมัน กล่าวแก่ เขาว่า: ไม่, แต่
ข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ บั ใช้ทา่ น. ฉะนั ้นแอมัน
จึงกลายเป็ นผู้รบั ใช้ของกษั ตริย์ลาโมไน.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่านได้รบั
มอบหมายในบรรดาผู้รับ ใช้ คนอื่น ๆ ให้
เฝ้ าฝูงสัตว์ของลาโมไน, ตามธรรมเนี ยม
ของชาวเลมัน.
๒๖ และหลัง จากท่านรับ ใช้ กษั ตริย์ ได้
สามวัน, ขณะที่ ท่านอยู่ กับ ผู้รับ ใช้ ชาว
เลมันออกไปกับฝูงสัตว์ของตนยังแหล่ง
น� ้ำ, ซึ่ง เรียกว่า น� ้ำ แห่ง ซี บัส, และชาวเล
มันทัง้ หมดต้อนฝูงสัตว์ของตนไปที่นั่น,
เพื่อมันจะได้กินน� ้ำ—
๒๗ ฉะนั ้ น, ขณะ แอ มัน กับ ผู้รับ ใช้
ของกษั ตริย์ก�ำลังต้อนฝูงสัตว์ของตนไป
ยัง แหล่ง น� ้ำ นี ้, ดูเถิด, ชาวเลมัน จ�ำนวน
หนึ่ ง, ซึ่ง มาอยู่ ท่ี น�้ำ แล้ว กับ ฝูง สัตว์ ของ

๑๙ ก ๑ นี . ๗:๔–๖.

แอลมา ๑๗:๒๘–๓๖
้ และท�ำให้ฝูงสัตว์ของแอมัน
ตน, ยืนขึน
และผู้รับ ใช้ ของกษั ตริย์ กระจัดกระจาย
ไป, และพวกเขาท�ำให้มันกระจัดกระจาย
เตลิดหนี ไปหลายทิศทาง.
๒๘ บัดนี ้ พวกผู้รับ ใช้ ของกษั ตริย์ เริ่ม
พร�ำ่ บ่น, โดย กล่าว ว่า: บัดนี ้ กษั ตริย์ จะ
่ ำ� กับพีน
่ ้ องของเราเพราะ
สังหารเรา, ดังทีท
ฝูงสัตว์ของพวกเขากระจัดกระจายไปด้วย
ความชั่วร้ายของคนเหล่านี ้. และพวกเขา
เริ่ม ร�่ำไห้, พลางกล่าวว่า: ดูเถิด, ฝูง สัตว์
เลีย้ งของเรากระจัดกระจายไปหมดแล้ว.
๒๙ บัดนี ้ พวก เขา ร้องไห้ เพราะ ความ
กลัว จะถูก สังหาร. บัดนี ้ เมื่อ แอมัน เห็น
ดังนี ้ ใจท่านอิ่มเอิบด้วยปี ติ; เพราะ, ท่าน
กล่าว, ข้าพเจ้าจะแสดงพลังความสามารถ
ของข้าพเจ้าแก่เพื่อนผู้รับใช้เหล่านี ้ ของ
ข้าพเจ้า, หรือ พลัง ความ สามารถ ที่ อยู่
ใน ข้ าพเจ้ า, ใน การน� ำ ฝู ง สั ต ว์ เหล่ า นี ้
กลับ คืน มา ให้ กษั ตริย์, เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
ชนะใจเพื่อนผู้รบั ใช้เหล่านี ้ของข้าพเจ้า,
เพื่อ ข้าพเจ้า จะน� ำ พวกเขาไป ให้ เชื่อ ค�ำ
ข้าพเจ้า.
๓๐ และบัดนี ้, นี่ คอื ความคิดของแอมัน,
เมื่อท่านเห็นความทุกข์ของคนเหล่านั ้น
ผู้ท่ีท่านถือว่าเป็ นพี่น้องท่าน.
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
หว่านล้อมพวกเขาด้วยค�ำของท่าน, โดย
กล่าวว่า: พี่ น้องข้าพเจ้า, จงเย็นใจเถิด
และให้ เราไปค้นหาฝูง สัตว์, และเราจะ
รวบรวมมันและน� ำมันกลับมายังแหล่งน� ำ้ ;
และด้วยวิธน
ี ี ้เราจะได้ปกปักรักษาฝูงสัตว์
ไว้ ให้กษั ตริย์และท่านก็จะไม่สังหารเรา.
๓๕ ก โมไซยาห์ ๒๘:๗;
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๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาไปค้นหาฝูง สัตว์, และพวกเขาตาม
แอมันไป, และพวกเขารีบเร่งออกไปต้อนฝูง
สัตว์ของกษั ตริย,์ และต้อนมารวมเป็ นฝูง
อีกยังแหล่งน� ้ำ.
๓๓ และคนเหล่ า นั ้ น ยื นขวางอยู่ เพื่อ
ท�ำให้ฝูงสัตว์ของพวกเขากระจัดกระจาย
ไปอี ก ; แต่ แอมั น กล่ า วแก่ พี่ น้ อ งท่ า น :
จง ล้ อ ม ฝู ง สั ต ว์ ไว้ โดย รอบ เพื่อ มั น จะ
ไม่ หลบ หนี ; และ ข้ า พเจ้ า จะ ไป ต่ อ สู้
กั บ คน เหล่ า นี ้ ผู้ ท� ำ ให้ ฝู ง สั ต ว์ ของ เรา
กระจั ด กระจายไป.
๓๔ ฉะนั ้น, พวกเขาท�ำตามทีแ่ อมันสั่ง,
และท่านออกไปยืนต่อสู้ กับคนเหล่านั ้น
ซึ่งยืนขวางอยู่ ใกล้ผืนน� ้ ำแห่งซีบัส; และ
พวกเขามีจ�ำนวนไม่น้อย.
๓๕ ฉะนั ้น พวก เขา จึง ไม่ กลัว แอ มัน,
เพราะพวกเขาคิดว่าคนเดียวในพวกเขา
ก็สังหารท่านได้ตามความพอใจของพวก
เขา, เพราะ พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า พระเจ้า
ทรง สัญญา กับ โม ไซ ยาห์ ไว้ ว่า พระองค์
จะทรงปลดปล่อยกพวกบุตรของท่านให้
พ้น จากเงือ้ มมือ ของพวกเขา; ทัง้ พวก
เขาไม่รอู้ ะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้า; ฉะนั ้น
พวกเขาจึง เบิก บานในความพินาศของ
พี่ น้องตน; และเพราะเหตุ นี้ พวกเขาจึง
ยืนขวางอยู่เพื่อท�ำให้ฝูงสัตว์ของกษั ตริย์
กระจัดกระจายไป.
๓๖ แต่แอมันกก้าวออกมาและเริม่ ขว้าง
ก้อนหิน ใส่ พวกเขาด้วยสายเหวี่ยงของ
ท่าน; แท้จริง แล้ว, ด้วยพลัง อัน ยิ่ง ใหญ่
ท่าน เหวี่ยง ก้อนหิน ท่ามกลาง พวก เขา;

แอลมา ๑๙:๒๒–๒๓.

๓๖ ก อีเธอร์ ๑๒:๑๕.

แอลมา ๑๗:๓๗–๑๘:๓
บทที่ ๑๘

341
และท่านสังหารพวกเขาลงจ�ำนวนหนึ่ งข
โดยวิธี นี้ ถึง ขนาดที่ พวกเขาเริ่ม ฉงนใน
พลังของท่าน; กระนั ้นก็ตามพวกเขาโกรธ
แค้น เพราะคนตายเป็ นพี่ น้องของตน,
และพวกเขาหมายใจให้ท่านล้ม; ฉะนั ้น,
เมื่อเห็นว่าจะขว้างท่านด้วยก้อนหินของ
ตนไม่ ได้คแล้ว, พวกเขาจึงออกมาพร้อม
ด้วยกระบองเพื่อสังหารท่าน.
๓๗ แต่ดูเถิด, ทุกคนที่ยกกระบองของ
ตน เพื่อ จะ ตีแอ มัน นั ้ น, ท่านบั่น แขน
ของพวกเขาด้วยดาบของท่าน; เพราะ
ท่านต้านทานแรงตีของพวกเขาโดยบั่น
แขนของพวกเขาด้วยคมดาบของท่าน,
ถึง ขนาด ที่ พวก นั ้ น เริ่ม ฉงน, และ เริ่ม
หลบ หนี ไป ซึ่ง หน้ า ท่าน; แท้จริง แล้ว,
และพวกเขามีจ�ำนวนไม่น้อย; และท่าน
ท�ำให้พวกเขาหลบหนี ไปด้วยก�ำลังแขน
ของท่าน.
๓๘ บัดนี ้ คนพวกนั ้นหกคนล้มลงด้วย
สายเหวี่ยง, แต่ ท่านไม่ สังหารผู้ ใดด้วย
ดาบของท่านนอกจากหัวหน้ า ของพวก
เขา; และท่านบัน
่ แขนทุกคนทีย่ กขึน้ เพือ่
จะท�ำร้ายท่าน, และมันมิใช่น้อย.
๓๙ และเมื่อท่านขับไล่คนพวกนั ้นออก
ไปไกลแล้ว, ท่านจึงกลับมาและพวกเขา
ให้ น� ้ ำ ฝูง สัตว์ ของ ตน และ พา มัน กลับ
ไปทุ่ง หญ้า ของกษั ตริย์, และแล้ว เข้าไป
หา กษั ตริย์, โดย น� ำ เอา แขนของ คนที่
พยายามจะสังหารท่าน, และถูก บั่นด้วย
ดาบของแอมันมาด้วย; และน� ำมันไปให้
กษั ตริย์ เพื่อ เป็ นประจักษ์ พยานถึง สิ่ง ที่
พวกเขาท�ำ.
๓๖ข แอลมา ๑๘:๑๖.

กษั ต ริย์ ลา โม ไนนึ ก ว่า แอ มั น คือ พระ
วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่— แอ มัน สอน กษั ตริย์
เกีย่ วกับการสร้าง, เกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ อง
พระผู้ เป็ นเจ้า ต่อ มนุ ษย์, และเกีย่ วกับ
การไถ่ซงึ่ จะเกิดขึน้ โดยผ่านพระคริสต์—
ลาโมไนเชือ่ และล้มลงสู่พน
ื ้ ดินเหมือนดัง
้ ชีวิต. ประมาณ ๙๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
สิน
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือกษั ตริยล์ าโมไนให้ผู้รบั ใช้ของเขาออกไปเป็ นพยาน
ถึงเรือ่ งทัง้ หมดที่พวกเขาได้เห็นมาเกี่ยว
กับเรื่องนี ้.
๒ และเมื่อ พวกเขาทุก คนเป็ นพยาน
ถึงเรื่องที่เห็นมาแล้ว, และเขารู้ถึงความ
ซื่อสัตย์ ของ แอ มัน ใน การ ปก ปัก รักษา
ฝูง สัตว์ ของเขา, และถึง พลัง อัน ยิ่ง ใหญ่
ของท่านในการต่อสู้ กับ คนเหล่า นั ้นซึ่ง
พยายาม จะ สั งหาร ท่าน ด้วย, เขา ฉงน
อย่างยิ่ง, และกล่าว: แน่ นอนว่า, นี่ ยิ่งใหญ่
กว่า มนุ ษย์. ดูเถิด, นี่ มิใช่ พระวิญญาณ
ยิ่ง ใหญ่ ผู้ ส่ง โทษรุนแรงเช่นนั ้น มาสู่ คน
เหล่า นี ้, เพราะ การ ฆาตกรรม ของ พวก
เขาดอกหรือ?
๓ และพวกเขาตอบกษั ตริย,์ และกล่าว:
เรา หา รู้ ไม่ ว่า เขา เป็ นพระ วิญญาณ ยิ่ง
ใหญ่ หรือ มนุ ษย์, แต่ เรารู้ อยู่ เพียงเท่า นี ้
คือ, ศัตรู ของกษั ตริย์ สังหารเขาไม่ ได้ก;
ทัง้ พวก เขา ท� ำให้ ฝู ง สั ตว์ ของ กษั ต ริย์
กระจัดกระจายไปก็ ไม่ ได้ เมื่อ เขาอยู่ กับ
เรา, เพราะความช�ำนาญและพละก�ำลัง

		ค แอลมา ๑๘:๓.

๑๘ ๓ ก แอลมา ๑๗:๓๔–๓๘.

แอลมา ๑๘:๔–๑๓
อันมากยิ่งของเขา; ฉะนั ้น, เราจึงรูว้ า่ เขา
เป็ นมิตรกับ กษั ตริย์. และบัดนี ้, ข้า แต่
กษั ตริย์, เราไม่เชื่อว่ามนุ ษย์มีพลังความ
สามารถใหญ่ หลวงเช่นนี ้, เพราะเรารู้ ว่า
เขาถูกสังหารไม่ ได้.
๔ และบัดนี ้, เมื่อกษั ตริย์ ได้ยินถ้อยค�ำ
เหล่า นี ้ , จึง กล่าว แก่ พวก เขา ว่า: บัดนี ้
ข้าพเจ้า รู้ ว่า นี่ คือ พระวิญญาณยิ่ง ใหญ่;
และพระองค์เสด็จลงมาในเวลานี ้เพื่อปก
ปักรักษาชีวติ พวกท่าน, เพือ่ ข้าพเจ้าจะได้
ไม่สังหารกท่านดังที่ข้าพเจ้าท�ำไปแล้วกับ
พี่ น้องท่าน. บัดนี ้ น่ี คือ พระวิญญาณยิ่ง
ใหญ่ซึ่งบรรพบุรุษของเราพูดไว้.
๕ บัดนี ้ นี่คือประเพณี ของลาโมไน, ซึ่ง
เขาได้ รับ มาจากบิดาของเขา, คือ มี พระ
วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่ก. ทัง้ ที่ พวก เขา เชื่อ ใน
พระวิญญาณยิ่งใหญ่, พวกเขาคิดว่าอะไร
่ วกเขาท�ำไปนั ้นถูกต้อง; กระนั ้น
ก็ตามทีพ
ก็ตาม, ลาโมไนเริม่ กลัวอย่างยิง่ , ด้วยความ
กลัวเกลือกเขาท�ำผิดไปแล้วทีส่ ังหารผูร้ บั
ใช้ของเขา;
๖ เพราะเขาสังหารคนเหล่า นี ้ มาแล้ว
หลาย คน เพราะ พี่ น้ อง ของ คน เหล่า นี ้
ท�ำให้ ฝูง สัตว์ ของตนกระจัดกระจายไป
จาก แหล่ง น� ้ ำ; และ ด้วย เหตุ นี ้ , เพราะ
พวกเขาท�ำให้ ฝูง สัตว์ กระจัดกระจายไป
พวกเขาจึงถูกสังหาร.
๗ บัดนี ้น่ี เป็ นการปฏิบัติของชาวเลมัน
ที่ จะไปยืน อยู่ ใกล้ ผืนน� ้ ำ แห่ง ซี บัส เพื่อ
ท�ำให้ ฝูง สั ตว์ ของ ผู้คน กระจัดกระจาย
ไป, เพื่อ โดยการนั ้ นพวกเขาจะได้ ต้อน
สั ต ว์ ที่ กระจั ด กระจาย ไป ยั ง ที่ ดิ น ของ
๔ ก แอลมา ๑๗:๒๘–๓๑.
๕ ก แอลมา ๑๙:๒๕–๒๗.

342
ตนเอง, มัน เป็ นวิธี ปล้น อย่าง หนึ่ ง ใน
บรรดาคนพวกนี ้ .
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริย์ลาโมไนสอบถามผู้รับใช้ของเขา,
มี ความว่า: ชายผู้ นี้ ที่ มี พลัง ยิ่ง ใหญ่ เช่น
นี ้อยู่ที่ ไหน?
๙ และพวกเขากล่าวแก่ เขาว่า: ดูเถิด,
เขาก�ำลัง ให้ อาหารม้า ของท่านอยู่. บัดนี ้
กษั ตริย์สั่งผู้รบั ใช้ของตน, ก่อนเวลาที่จะ
เอาฝูง สัตว์ ของตนไป ให้ น�้ำ, ว่า พวกเขา
ควรเตรียมม้า และรถศึก ของตน, และ
น� ำ ตนไปยัง แผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ; เพราะมี
งานฉลองใหญ่ ก�ำหนดไว้ท่ี แผ่นดิน แห่ง
นี ไฟ, โดยบิดาของลาโมไน, ซึง่ เป็ นกษั ตริย์
ปกครองทั่วทัง้ แผ่นดิน.
๑๐ บัดนี ้ เมื่อ กษั ตริย์ ลาโมไนได้ยิน ว่า
แอมันก�ำลังเตรียมม้าและรถศึกของเขา เขา
ก็ยงิ่ ฉงน, เพราะความซือ่ สัตย์ของแอมัน,
จึงกล่าวว่า: แน่ นอนว่าไม่เคยมีผรู้ บั ใช้คน
ใดในบรรดาผู้รับใช้ ทัง้ หมดของข้าพเจ้า
ซื่อสัตย์ เท่า ชายผู้ นี้; เพราะเขาจดจ�ำ แม้
ค�ำสั่งทัง้ หมดของข้าพเจ้าเพือ่ ด�ำเนิ นการ.
๑๑ บัดนี ้ ข้าพเจ้ารู้แน่ นอนว่านี่ คือพระ
วิญญาณยิ่ง ใหญ่, และข้าพเจ้า ปรารถนา
ให้เขามาหาข้าพเจ้า, แต่ข้าพเจ้าไม่กล้า.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอมันเตรียมม้าและรถศึกไว้ ให้กษั ตริย์
และ ผู้รับ ใช้ ของ เขา พร้อม แล้ว, ท่าน ก็
เข้าไป หา กษั ตริย์, และ ท่าน เห็น สีหน้ า
ของกษั ตริย์ เปลี่ยนไป; ฉะนั ้น เขาเกือบ
จะกลับออกไปจากที่อยู่ของกษั ตริย์.
๑๓ และผูร้ บั ใช้คนหนึ่ งของกษั ตริยก์ ล่าว

คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,

พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม

พระองค์.
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แก่ทา่ นว่า, แรบบานาห์, ซึง่ เมือ่ แปลความ
หมายคือ, กษั ตริยผ์ ท
ู้ รงอ�ำนาจหรือยิง่ ใหญ่,
โดยถือว่ากษั ตริยข์ องพวกเขาทรงอ�ำนาจ;
และดังนั ้นเขาจึงกล่าวแก่ทา่ นว่า: แรบบานาห์, กษั ตริย์ปรารถนาให้ท่านอยู่ก่อน.
๑๔ ฉะนั ้ น แอ มั น จึ ง หั น กลั บ มา หา
กษั ตริ ย์ , และ กล่ า ว แก่ เขา ว่ า : ท่ า น
ประสงค์จะ ให้ ข้าพเจ้า ท�ำ สิ่ง ใด ให้ ท่าน
หรือ, ข้าแต่กษั ตริย์? และกษั ตริย์หาตอบ
ท่านไม่เป็ นเวลาถึงหนึ่ งชั่วโมง, ตามเวลา
ของพวกเขา, เพราะเขาหารู้ ไม่วา่ ควรพูด
อะไรกับท่าน.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอมันกล่าวแก่เขาอีก: ท่านปรารถนาสิง่ ใด
จาก ข้าพเจ้า หรือ? แต่ กษั ตริย์ หา ตอบ
เขาไม่.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอมัน, โดยทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, ฉะนั ้นท่านจึง ส�ำเหนี ยก
ความ คิดกของ กษั ตริย์. และ ท่าน กล่าว
แก่ เขา: นี่ เป็ น เพราะ ท่านได้ยิน มา ใช่
ไหมว่า ข้าพเจ้า ปกป้ องผู้รับ ใช้ ของท่าน
และฝูงสัตว์ของท่าน, และสังหารพี่น้อง
ของพวกเขาเจ็ด คนด้วยสายเหวี่ยงและ
ด้วย ดาบ, และ บั่น แขนคน อื่น ๆ, เพื่อ
ปกป้ องฝูงสัตว์ของท่านและผู้รับใช้ของ
ท่าน; ดูเถิด, นี่ หรือที่ยังความประหลาด
ใจแก่ท่าน?
๑๗ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, อะไรเล่า ที่
ท�ำให้ ความ ประหลาด ใจ ของ ท่านใหญ่
หลวงเช่นนั ้น? ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็ นมนุ ษย์,
และเป็ นผู้รับ ใช้ ของท่าน; ฉะนั ้น, หาก
๑๖ ก แอลมา ๑๒:๓.
๑๘ ก คมพ. เล็งเห็น (การ),

แอลมา ๑๘:๑๔–๒๒
ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ตามซึ่งถูกต้อง, สิ่ง
นั ้นข้าพเจ้าจะท�ำ.
๑๘ บัดนี ้เมือ่ กษั ตริย์ ได้ยน
ิ ถ้อยค�ำเหล่า
้
นี , เขาก็ประหลาดใจอีก, เพราะเขาเห็นว่า
แอมันสามารถเล็งเห็นกความนึ กคิดของ
เขาได้; แต่ทงั ้ ทีเ่ ป็ นดังนี ้, กษั ตริยล์ าโมไน
ยังได้เอ่ยปาก, กล่าวแก่ท่านว่า: พระองค์
คือใคร? พระองค์คอื พระวิญญาณยิง่ ใหญ่,
ผู้รขู้ ทุกสิ่งหรือ?
๑๙ แอ มัน กล่าว ตอบ เขา ว่า: ข้าพเจ้า
หาเป็ นไม่.
๒๐ และกษั ตริยก์ ล่าว: ท่านรูค้ วามนึ กคิด
ในใจข้าพเจ้าได้อย่างไร? ท่านจงพูดอย่าง
อาจหาญเถิด, และบอกข้าพเจ้า เกี่ยวกับ
สิ่ง เหล่า นี ้; และบอกข้าพเจ้า ด้วยว่า โดย
่ า่ นสังหารและ
พลังความสามารถอะไรทีท
่ ้ องข้าพเจ้าผูท
บัน
้ ำ� ให้ฝงู สัตว์
่ แขนพวกพีน
ของข้าพเจ้ากระจัดกระจายไป—
๒๑ และบัดนี ้, หากท่านจะบอกข้าพเจ้า
เกี่ยว กับ สิ่ง เหล่า นี ้ , อะไร ก็ตาม ที่ ท่าน
ปรารถนา ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่าน; และ หาก
จ�ำเป็ น แล้ว, ข้าพเจ้า จะ คุ้มครอง ท่าน
ด้วยกองทัพของข้าพเจ้า; แต่ข้าพเจ้ารูว้ า่
ท่านทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพทัง้ หมดนั ้น;
่ า่ นปรารถนา
กระนั ้นก็ตาม, อะไรก็ตามทีท
จากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ท่าน.
๒๒ บัดนี ้ แอ มัน โดยที่ มี ปัญญา, ทว่า
ไร้ พิษ ภัย, จึง กล่าวแก่ ลาโมไน: ท่านจะ
สดับฟังถ้อยค�ำของข้าพเจ้าหรือไม่, หาก
ข้าพเจ้าบอกท่านว่าโดยพลังความสามารถ
ใดที่ข้าพเจ้าท�ำสิ่งเหล่านี ้? และนี่ เป็ นสิ่ง
ที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากท่าน.

ของประทานแห่ง.
		ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า,

พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาม
พระองค์.

แอลมา ๑๘:๒๓–๓๗
๒๓ และ กษั ตริย์ กล่าว ตอบ ท่าน, ว่า:
แน่ นอน, ข้าพเจ้า จะเชื่อ ค�ำ ของท่านทุก
อย่าง. และเขาจึงเสียทีด้วยอุบายดังนี ้.
๒๔ และแอมันเริม่ พูดกับเขาด้วยความ
องอาจก, และกล่าวแก่ เขา: ท่านเชื่อ ไหม
ว่ามีพระผู้เป็ นเจ้า?
๒๕ และเขากล่าวตอบท่าน, ว่า: ข้าพเจ้า
ไม่รู้ว่านั่ นหมายถึงอะไร.
๒๖ และแล้ว แอมัน กล่าวว่า: ท่านเชื่อ
ไหมว่ามีพระวิญญาณยิ่งใหญ่?
๒๗ และเขากล่าวว่า, เชื่อ.
๒๘ และแอมันกล่าวว่า: นี่ คอื พระผูเ้ ป็ น
เจ้า. และแอมันกล่าวแก่เขาอีก: ท่านเชื่อ
ไหมว่าพระวิญญาณยิง่ ใหญ่นี้, คือองค์พระ
ผู้เป็ นเจ้า, ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งในสวรรค์
และในแผ่นดินโลก?
๒๙ และเขากล่าวว่า: เชื่อ, ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทีอ่ ยู่ ในแผ่น
ดินโลก; แต่ข้าพเจ้าไม่รู้จักสวรรค์.
๓๐ และแอมันกล่าวแก่เขาว่า: สวรรค์คอื
ที่ซ่ึงพระผู้เป็ นเจ้าประทับอยู่และเทพผู้
บริสุทธิ์ทัง้ หมดของพระองค์.
๓๑ และกษั ตริย์ลาโมไนกล่าว: อยู่เหนื อ
แผ่นดินโลกหรือ?
๓๒ และ แอ มัน กล่าว: ถูก แล้ว, และ
พระองค์ ทอด พระเนตร ลง มา เห็น ลูก
หลานมนุ ษย์ ทัง้ ปวง; และพระองค์ ทรง
รู้ ความ นึ กคิดกและ เจตนา ทัง้ หมด ของ
ใจ; เพราะ พระหัตถ์ ของ พระองค์ ทรง
สร้างพวกเขาทุกคนนั บจากกาลเริ่มต้น.
๒๔ ก แอลมา ๓๘:๑๒.
๓๒ ก อาโมส ๔:๑๓;
๓ นี . ๒๘:๖;
คพ. ๖:๑๖.
๓๔ ก โมไซยาห์ ๗:๒๗;
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๓๓ และกษั ตริย์ลาโมไนกล่าว: ข้าพเจ้า
เชื่อเรือ่ งทัง้ หมดนี ้ที่ท่านพูด, พระผู้เป็ น
เจ้าทรงส่งท่านมาหรือ?
๓๔ แอมันกล่าวแก่เขาว่า: ข้าพเจ้าเป็ น
มนุ ษย์; และในกาลเริ่ม ต้น นั ้น มนุ ษย์ก
สร้างขึน้ ตามรูปลักษณ์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ทรงเรียกข้าพเจ้าให้สอนขสิ่งเหล่านี ้แก่คน
พวกนี ้, เพื่อจะน� ำพวกเขามาสู่ความรู้ถึง
สิ่งที่เที่ยงธรรมและจริง;
๓๕ และ ส่วนหนึ่ ง ของ พระ วิญญาณก
นั ้น สถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า, ซึ่ง ให้ ความ รู้ข
ข้ า พเจ้ า , และ อ�ำ นาจ ด้ว ย ตาม ศรัท ธา
และความปรารถนาของข้าพเจ้า ซึ่ง มี อยู่
ในพระผู้เป็ นเจ้า.
๓๖ บัดนี ้ เมื่อ แอมัน กล่าวถ้อยค�ำ เหล่า
นี ้ แล้ว, ท่านก็ เริ่ม ที่ การสร้างโลก, และ
การสร้างอาดั มด้วย, และบอกเขาทุก สิ่ง
เกี่ยวกับการตกของมนุ ษย์, และเล่าก ให้
ฟังและวางไว้ต่อหน้ าเขา ทัง้ บันทึกและ
พระ คัมภีร์ขอัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ ผู้คน, ซึ่ง
ศาสดาพยากรณ์ คพูดไว้, แม้เรือ่ ยลงมาถึง
เวลาที่ลี ไฮ, บรรพบุรษ
ุ ของพวกเขา, ออก
จากเยรูซาเล็ม.
๓๗ และท่านเล่าให้พวกเขาฟัง (เพราะ
ท่านเล่าให้กษั ตริยแ์ ละผูร้ บั ใช้ของเขาฟัง)
ถึง การ เดิน ทาง ทัง้ หมด ของ บรรพบุรุษ
พวก เขา ใน แดนทุรกันดาร, และ ความ
ทุกขเวทนาทัง้ ปวงของพวกเขาอัน เกิด
จากความหิวโหยและความกระหาย, และ

อีเธอร์ ๓:๑๓–๑๖.
		ข คมพ. สอน, ผูส้ อน—การ
สอนด้วยพระวิญญาณ.
๓๕ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บันดาลใจ.

		ข คมพ. ความรู.้
๓๖ ก โมไซยาห์ ๑:๔;
แอลมา ๒๒:๑๒; ๓๗:๙.
		ข คมพ. พระคัมภีร.์
		ค กิจการ ๓:๑๘–๒๑.

แอลมา ๑๘:๓๘–๑๙:๔
ความเหนื่ อยยากของพวกเขา, และเรื่อง และ ภรรยา ของ เขา, และ บุตร ของ เขา,
อื่น ๆ อีก.
และธิดาของเขาโศกเศร้าเพราะเขา, ตาม
๓๘ และท่านเล่าให้พวกเขาฟังเกีย่ วกับ แบบของชาวเลมัน, เป็ นการร�ำ่ ไห้อาดูรใน
การกบฏของเลมัน และเลมิว เอล, และ การสูญเสียเขา.
บุตรของอิชมาเอลด้วย, แท้จริงแล้ว, ท่าน
เล่า แก่ พวกเขาถึง การกบฏทัง้ หมดของ
บทที่ ๑๙
พวกนั ้น; และท่านอรรถาธิบายแก่ พวก
เขา เรื่อง บันทึก และ พระ คัมภีร์ ทัง้ หมด ลาโมไนได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตอันเป็ น
นั บจากเวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็มมา นิ จ และ เห็น พระ ผู้ ไถ่— ครัว เรือนของ
จนถึงเวลาปัจจุบัน.
เขาตกอยู่ ในภวังค์, และหลายคนเห็น
๓๙ แต่ นี่ ยั ง ไม่ หมด; เพราะ ท่ า น เทพ—แอมันได้รับการปกปักรักษาอย่าง
อรรถาธิบายแก่พวกเขาเรือ่ งแผนแห่งการ ปาฏิหาริย์— ท่านให้ บัพ ติศ มาหลายคน
ไถ่ก, ซึ่งเตรียมไว้นับจากการวางรากฐาน และสถาปนาศาสนจักรในบรรดาคนเหล่า
ของโลก; และ ท่านให้พวกเขา รู้ ถึง การ นั ้น. ประมาณ ๙๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
เสด็จ มา ของ พระ คริสต์ ด้วย, และ งาน
้ คือหลังจาก
ทัง้ หมดของพระเจ้าท่านก็ทำ� ให้พวกเขารู.้ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๔๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง นั ้น สองวัน กับ สองคืนคนทัง้ หลายเกือบ
จากท่านได้กล่าวเรือ่ งเหล่านี ้ทงั ้ หมด, และ จะน� ำร่างของเขาไปวางในอุโมงค์, ซึง่ พวก
อรรถาธิบายแก่ กษั ตริย์, คือ กษั ตริย์ เชื่อ เขาท�ำไว้เพือ่ จุดมุง่ หมายในการฝังคนตาย.
๒ บั ด นี ้ ราชิ นี โดยที่ ได้ ยิ น ชื่ อ เสี ย ง
ถ้อยค�ำของท่านทัง้ หมด.
๔๑ และเขาเริม่ ร้องทูลพระเจ้า, มีความ ของแอมัน, ฉะนั ้นนางจึง ส่ง คนไปและ
ว่า : ข้าแต่พระเจ้า, ขอทรงโปรดมีเมตตา; ปรารถนาให้ท่านมาหานาง.
้ คือแอตามพระเมตตากอันล้นพ้นของพระองค์ ๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ซึ่ง ทรงมี แก่ ผู้คนของนี ไฟมาแล้ว, ขอ มัน รับค�ำ บัญชา, และ เข้าไป พบ ราชินี,
ทรงมี แก่ ข้า พระองค์, และผู้คนของข้า และปรารถนาจะรูว้ า่ นางประสงค์ ให้ท่าน
ท�ำสิ่งใด.
พระองค์.
๔๒ และบัดนี ้, เมื่อ เขากล่าวดังนี ้ แล้ว, ๔ และนางกล่าวแก่ ท่าน: ผู้รับ ใช้ ของ
้ ดิน, ราวกับตาย.
สามี ข้าพเจ้า ท�ำให้ เป็ นที่ รู้ แก่ ข้าพเจ้า ว่า
เขาล้มลงสู่พืน
้ คือ ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์ กของพระผูเ้ ป็ น
๔๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บรรดาผู้รับ ใช้ หามเขาไปหาภรรยาของ เจ้าผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่ ง, และว่าท่านมีพลัง
เขา, และวางเขาบนเตียง; และเขานอน ความสามารถที่ จะท�ำงานยิ่ง ใหญ่ หลาย
ราวกับตายตลอดเวลาสองวันกับสองคืน; อย่างในพระนามของพระองค์;
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๓๙ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
๔๑ ก คมพ. เมตตา (ความ,

พระ, มี).

๑๙ ๔ ก คมพ. ศาสดาพยากรณ์ .

แอลมา ๑๙:๕–๑๓
๕ ฉะนั ้ น, หาก เป็ น เช่ น นี ้ , ข้าพเจ้า
ประสงค์ ให้ ท่าน เข้าไป ดู สามี ข้าพเจ้า,
เพราะเขานอนอยู่บนเตียงของเขาตลอด
เวลาสองวันกับสองคืนแล้ว; และบางคน
ว่าเขายังไม่ตาย, แต่คนอื่น ๆ ว่าเขาตาย
แล้ว และเขามี กลิ่น เหม็น, และควรจะ
น� ำ ไป ไว้ ในอุโมงค์ ฝังศพ; แต่ ส�ำหรับ ตัว
ข้าพเจ้า, กับข้าพเจ้าเขาไม่มีกลิ่น.
๖ บัดนี ้, นี่ เป็ น สิ่ง ที่ แอ มัน ปรารถนา,
เพราะท่านรู้ว่ากษั ตริย์ลาโมไนอยู่ภายใต้
เดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า; ท่านรู้ว่า
ม่านกอัน มืดมน แห่ง ความ ไม่ เชื่อ ก�ำลัง
ถูกโยนทิง้ ไปจากจิตใจเขาแล้ว, และแสง
สว่างขที่ท�ำให้จิตใจเขาสว่าง, ซึ่งเป็ นแสง
สว่างแห่ง รัศมี ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า,
ซึ่ง เป็ น ความ สว่าง อัน น่ า อัศจรรย์ แห่ง
พระคุณ ความดี ของพระองค์— แท้จริง
แล้ว, แสง สว่าง นี ้ สาด ส่อง ปี ติ มากมาย
อะไรเช่นนี ้เข้าไปในจิตวิญญาณของเขา,
โดยทีเ่ มฆแห่งความมืดมนถูกขับออกไป,
และว่า แสงสว่างของชีวิต อัน เป็ นนิ จ จุด
้ ในจิตวิญญาณเขา, แท้จริงแล้ว, ท่าน
ขึน
รู้ว่าสิ่งนี ้ ท�ำให้ร่างธรรมชาติของเขาหมด
ก�ำลัง, และอ�ำนาจของพระผู้ เป็ นเจ้า จึง
พาเขาไป—
๗ ฉะนั ้น, สิ่งที่ราชินีปรารถนาจากท่าน
ก็คือความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของ
ท่าน. ฉะนั ้น, ท่านจึงเข้าไปดูกษั ตริยต์ าม
ที่ราชินีปรารถนาจากท่าน; และท่านเห็น
กษั ตริย์, และท่านรู้ว่ากษั ตริย์ยังไม่ตาย.
๘ และท่านกล่าวแก่ราชินีว่า: เขายังไม่
๖ ก ๒ คร. ๔:๓–๔. คมพ. ม่าน.
		ข คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
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ตาย, แต่ เขาหลับ อยู่ กับ พระผู้ เป็ นเจ้า,
้ อีก; ฉะนั ้น
และในวันพรุ่ง เขาจะลุก ขึน
จงอย่าฝังเขา.
๙ และ แอ มัน กล่าว แก่ นาง: ท่าน เชื่อ
เรื่ อ ง นี ้ ไหม ? และ นาง กล่ า ว แก่ ท่ า น :
ข้าพเจ้า ไม่มี พยานนอกจากถ้อยค�ำ ของ
ท่าน, และ ถ้อยค�ำ ของ ผู้รับ ใช้ ของ เรา;
กระนั ้น ก็ตามข้าพเจ้า เชื่อ ว่า มัน จะเป็ น
ตามที่ท่านกล่าว.
๑๐ และแอมันกล่าวแก่นาง: ท่านเป็นสุข
แล้ว เพราะศรัทธายิ่ง ของท่าน; ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, หญิงเอ๋ย, ไม่เคยมีศรัทธาก
แน่ วแน่ เช่นนี ้มาก่อนเลยในบรรดาผู้คน
ชาวนี ไฟทัง้ หมด.
้ คือนาง
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
เฝ้ าอยู่ทีเตียงสามีของนาง, นั บจากเวลา
นั ้นแม้จนถึงเวลานั ้นในวันพรุ่งที่แอมัน
้ .
ก�ำหนดว่าเขาจะลุกขึน
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ , ตามถ้อยค�ำของแอมัน; และ
เขาลุกขึน
้ , เขายื่น มือ ไปที่ หญิง นั ้น,
เมื่อ เขาลุก ขึน
และ กล่าว ว่า: ขอ พระนาม พระ ผู้ เป็ น
เจ้าทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด, และท่าน
เป็ นสุขแล้ว.
๑๓ เพราะ แน่ น อน ดัง ที่ ท่ า น มี ชี วิต
อยู่ ฉันใด, ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็นพระผู้ ไถ่
ของข้าพเจ้า แล้ว ฉั น นั ้น; และพระองค์
จะเสด็จออกมา, และทรงถือก�ำเนิ ดกจาก
หญิงขผู้ หนึ่ ง, และ พระองค์ จะ ทรง ไถ่
มนุ ษยชาติทัง้ ปวงที่เชื่อในพระนามของ
พระองค์. บัดนี ้, เมือ่ เขากล่าวถ้อยค�ำเหล่า

๑๐ ก ลูกา ๗:๙. คมพ. ศรัทธา,
เชือ่ (ความ).
๑๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ

การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.
		ข ๑ นี . ๑๑:๑๓–๒๑.
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นี ้, ใจเขาก็พองอยู่ภายใน, และเขาฟุบลง
อีกด้วยปี ติ; และราชินีก็ฟุบลง, ด้วยหมด
ก�ำลังโดยพระวิญญาณ.
๑๔ บัดนี ้แอมันโดยที่เห็นพระวิญญาณ
ของพระเจ้าเทลงมาให้ชาวเลมันตามค�ำ
สวดอ้อนวอนกของท่าน, พี่ น้องท่าน, ผู้
เป็ นเหตุแห่งความโศกเศร้าอย่างมากมาย
ในบรรดาชาวนี ไฟ, หรือ ในบรรดาผู้คน
ทัง้ หมดของพระผู้ เป็ นเจ้า เพราะความ
ชัว่ ช้าสามานย์ของพวกเขาและประเพณี ข
ของพวกเขา, ท่านจึงคุกเข่าลง, และเริ่ม
ทุม่ เทจิตวิญญาณท่านในการสวดอ้อนวอน
และ น้ อม ขอบพระทั ย พระ ผู้ เป็ น เจ้ า
่ ระองค์ทรงกระท�ำเพือ่ พีน
่ ้ อง
ส�ำหรับสิง่ ทีพ
ค
ท่าน; และท่านหมดก�ำลังด้วยปี ติ ; และ
้ .
ด้วยเหตุนี้คนทัง้ สามจึงฟุบงอยู่กับพืน
๑๕ บัดนี ้, เมื่อ ผู้รับ ใช้ ของกษั ตริย์ เห็น
ว่า คนทัง้ สามล้ม อยู่, พวกเขาจึง เริ่ม ร้อง
ทูลพระผู้เป็ นเจ้าด้วย, เพราะความเกรง
กลัวพระเจ้าเกิดแก่พวกเขาด้วย, เพราะ
พวกเขากนั่ นเองที่ยืนอยู่ต่อหน้ ากษั ตริย์
และเป็ นพยานแก่เขาเกี่ยวกับพลังความ
สามารถอันยิ่งใหญ่ของแอมัน.
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเรียกหาพระนามของพระเจ้า, ด้วยสุด
ก�ำลังของตน, แม้จนพวกเขาทัง้ หมดล้ม
้ ดิน, นอกจากหญิง ชาวเลมัน
อยู่ กับ พืน
ผู้ เดียว, ชื่อ ของนางคือ เอบิช, โดยที่ นาง
่ ระเจ้าหลายปี แล้ว,
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสมาสูพ
เนื่ องมาจากนิ มติ อันน่ าทึง่ ของบิดานาง—
๑๗ ดัง นั ้น, โดยเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
๑๔ ก คพ. ๔๒:๑๔.
		ข โมไซยาห์ ๑:๕.
		ค คมพ. ปี ต.ิ

แอลมา ๑๙:๑๔–๒๑
พระเจ้า, และไม่เคยท�ำให้เป็ นทีร่ ,ู้ ฉะนั ้น,
เมื่อ นาง เห็น ว่า ผู้รับ ใช้ ของ ลา โม ไนทุก
้ ดิน, และราชินี, นายผู้
คนล้ม อยู่ กับ พืน
หญิงของนางด้วย, และกษั ตริย์, และแอ้ ดิน, นางรู้ว่า เป็ น
มันนอนราบอยู่ บนพืน
เดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า; และโดย
คิด ว่า โอกาสนี ้, จะท�ำให้ เป็ นที่ รู้แก่ ผู้คน
้ ในบรรดาพวกเขา, เพื่อ
ว่าได้เกิดอะไรขึน
โดยการเห็นภาพนี ้ยอ่ มจะท�ำให้กผูค้ นเชือ่
ในเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า, ฉะนั ้น
นางจึงออกวิง่ จากบ้านหนึ่ งไปอีกบ้านหนึ่ ง,
ท�ำให้เป็ นที่รู้แก่ผู้คน.
๑๘ และคนทัง้ หลายเริ่ม มาชุมนุ ม กัน
ที่ บ้านของกษั ตริย์. และฝูง ชนมามาก,
และยัง ความฉงนแก่ พวกเขา พวกเขา
เห็นกษั ตริย์, และราชินี, และผู้รบั ใช้ของ
พวกเขานอนราบอยูบ่ นพืน้ ดิน, และพวก
เขานอนอยู่ที่นั่นทัง้ หมดราวกับตายแล้ว;
และพวกเขาเห็นแอมันด้วย, และดูเถิด,
ท่านเป็ นชาวนี ไฟ.
๑๙ และบัดนี ้ผคู้ นเริม่ พร�ำ่ บ่นในบรรดา
พวกเขาเอง; บ้างกล่าวว่าเป็ นความชัว่ ร้าย
แรงทีเ่ กิดกับพวกเขา, หรือกับกษั ตริยแ์ ละ
ครัวเรือนของเขา, เพราะเขาได้ยอมให้ชาว
นี ไฟอยู่ก ในแผ่นดิน.
๒๐ แต่ คน อื่ น ๆ ติ เตี ย นพวก เขา,
โดย กล่าว ว่า: กษั ตริย์ น� ำ ความ ชั่ว นี ้ มา
สู่ ครัว เรือนของ เขา, เพราะ เขา สังหาร
ผู้รับ ใช้ ของเขาผู้ ที่ ท�ำให้ ฝูง สัตว์ ของตน
กระจัดกระจายที่ผืนน� ้ำแห่งซีบัสก.
๒๑ และคนเหล่านั ้นซึ่งยืนอยู่ที่ผืนน� ้ำ

		ง แอลมา ๒๗:๑๗.
๑๕ ก แอลมา ๑๘:๑–๒.
๑๗ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๔.

๑๙ ก แอลมา ๑๗:๒๒–๒๓.

แอลมา ๑๙:๒๒–๓๐
แห่ง ซี บัส และท�ำให้ ฝูง สัตว์ ซ่ึง เป็ นของ
กษั ตริย์ กระจัดกระจายก ไป ติ เตียน คน
เหล่า นี ้ ด้วย, เพราะพวกเขาโกรธแอมัน
่ ้ องของตนซึง่ ท่าน
โดยเหตุจากจ�ำนวนพีน
สังหารทีผ่ น
ื น� ้ำแห่งซีบสั , ขณะปกป้ องฝูง
สัตว์ของกษั ตริย์.
๒๒ บัดนี ้, คนหนึ่ งในพวกนั ้นซึ่งพี่ชาย
ของเขาถูก สังหารกด้วยดาบของแอมัน,
โดยที่ โกรธแอมันยิ่ง, จึงชักดาบและออก
ไป หมาย จะ เข้า ฟัน แอ มัน, เพื่อ สังหาร
ท่าน; และเมื่อเขายกดาบจะฟันท่านนั ้น,
ดูเถิด, เขาล้มลงตาย.
๒๓ บัดนี ้ เราจึงเห็นว่าแอมันถูกสังหาร
ไม่ ได้, เพราะพระเจ้ากตรัสกับโมไซยาห์,
บิดาท่านว่า: เราจะละเว้น เขา, และมัน
จะบังเกิด กับ เขาตามศรัทธาของเจ้า—
ฉะนั ้น, โมไซยาห์จึงมอบท่านไว้ ในความ
ดูแลขของพระเจ้า.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ฝูงชนเห็นว่าชายที่ล้มลงตายนั ้น, คือผู้ท่ี
เงือ้ ดาบจะสังหารแอมัน, ความกลัวก็เกิด
แก่ พวกเขาทุก คน, และพวกเขาไม่ กล้า
เอือ้ มมือ ไปแตะต้องท่านหรือ ใครก็ตาม
ที่ล้มอยู่นั้น; และพวกเขาเริ่มประหลาด
ใจอีกในบรรดาพวกเขาเองว่าอะไรจะเป็ น
เหตุของพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่นี้,
หรือเรือ่ งทัง้ หมดนี ้หมายความว่าอย่างไร.
้ คือ มี
๒๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลายคนในบรรดาพวกเขาที่กล่าวว่าแอ่ ๆ
มันคือพระวิญญาณยิง่ ใหญ่ก, และคนอืน
กล่าวว่าพระวิญญาณยิ่งใหญ่ส่งท่านมา;
๒๐ ก แอลมา ๑๗:๒๖; ๑๘:๗.
๒๑ ก แอลมา ๑๗:๒๗; ๑๘:๓.
๒๒ ก แอลมา ๑๗:๓๘.
๒๓ ก โมไซยาห์ ๒๘:๗;
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๒๖ แต่ คน อื่ น ๆ ติ เตี ย น พวก เขา
ทัง้ หมด, โดย กล่าว ว่า ท่าน เป็ น อสูร, ที่
ชาวนี ไฟส่งมาทรมานพวกเขา.
๒๗ และมีบางคนกล่าวว่าพระวิญญาณ
ยิง่ ใหญ่ทรงส่งแอมันมาเพือ่ ท�ำให้พวกเขา
รับ ทุกข์ เพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
ตน, และว่า พระวิญญาณยิ่ง ใหญ่ นี้เองที่
ดูแลชาวนี ไฟเสมอมา, ที่ปล่อยคนเหล่า
นี ้ ออก จาก เงือ้ ม มือ ของ พวก เขา ตลอด
มา; และพวกเขากล่าวว่าพระวิญญาณยิ่ง
ใหญ่นี้เองที่ท�ำลายชาวเลมัน, พี่น้องของ
ตนเสียมากมาย.
๒๘ และด้วยเหตุ นี้ การโต้ แย้ง เริ่ม เข้ม
้ ในบรรดาพวกเขา. และขณะ
ข้น ยิ่ง ขึน
ที่ พวกเขาโต้ แย้ง กัน อยู่ ดัง นั ้น, ผู้รับ ใช้
หญิงกซึ่ง เป็ นเหตุ ให้ ฝูง ชนมาชุมนุ ม กัน
ก็ มาถึง, และเมื่อ นางเห็น การโต้ แย้ง ซึ่ง
มี อยู่ ในบรรดาฝูง ชนนางโทมนั ส ยิ่ง, แม้
ถึงกับน� ้ำตาไหล.
้ คือ
๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
นางไปจับมือของราชินี, เผื่อว่าบางทีนาง
่ าง
อาจยกเธอขึน้ จากพืน้ ได้; และทันทีทีน
้ ยืน,
แตะต้องมือของเธอ เธอก็ผุดลุกขึน
และร้องด้วยเสียงอัน ดัง, มี ความว่า: โอ้
พระเยซู ผู้ ทรงบุญญาธิ การ, ผู้ทรงช่วย
ข้าพระองค์ ให้รอดจากนรกอันน่ าสะพรึง
กลัวก! โอ้พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท
้ รงบุญญาธิการ,
ข
ทรงโปรดเมตตา คนพวกนี ้เถิด!
๓๐ และเมื่อ นางกล่าวดังนี ้ แล้ว, นาง
ประสานมือของตน, เปี่ ยมด้วยปี ติ, กล่าว
ถ้อยหลายประการซึง่ ไม่อาจเข้าใจได้; และ

แอลมา ๑๗:๓๕.
		ข คมพ. วางใจ (ความ).
๒๕ ก แอลมา ๑๘:๒–๕.
๒๘ ก แอลมา ๑๙:๑๖.

๒๙ ก ๑ นี . ๑๔:๓.
		ข คมพ. เมตตา
(ความ, พระ, มี).

แอลมา ๑๙:๓๑–๒๐:๔
เมือ่ นางท�ำดังนี ้แล้ว, นางจึงจับมือกษั ตริย,์ เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้พวก
้ ยืน.
เขาดังนี ้; และเราจึงเห็นว่าพระพาหุของ
ลาโมไน, และดูเถิดท่านผุดลุกขึน
๓๑ และ เมื่อ เขา, เห็น การ โต้ แย้ง ใน พระองค์เอือ้ มออกไปสู่ผู้คนทัง้ ปวงกผู้จะ
บรรดาผูค้ นของเขา, เขาออกไปโดยทันที, กลับใจและเชื่อในพระนามของพระองค์.
และเริม่ ติเตียนคนพวกนี ้, และสอนพวก
เขาถึงถ้อยค�ำกทีเ่ ขาได้ยน
ิ จากปากของแอบทที่ ๒๐
มัน; และมากเท่า ที่ ฟังค�ำ ของเขาก็ เชื่อ,
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า.
พระเจ้าทรงส่งแอมันไปมิดโดไนเพือ่ ปลด
่ ้ องทีถ่ กู คุมขัง—แอมันกับลาโม๓๒ แต่มอี ยูห
่ ลายคนในบรรดาคนเหล่า ปล่อยพีน
้
่
นี ที ไม่ยอมฟังค�ำของเขา; ฉะนั ้นพวกเขา ไนพบบิดาของลาโมไน, ผู้ เป็ นกษั ตริย์
จึงไปตามทางของตน.
ปกครองทัง้ แผ่นดิน—แอมัน บีบ คัน
้ ให้
้ คือ กษั ตริย์ผู้ ชรา อนุ ญาตการปลดปล่อยพี่
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ เขาปฏิบัติ ต่อ คนเหล่า น้ องท่าน. ประมาณ ๙๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
เมื่อ แอมัน ลุก ขึน
นี ้ ด้วย, และผู้รับใช้ทุกคนของลาโมไนก็
้ คือเมื่อพวก
ปฏิบัติด้วย; และคนทัง้ หมดนั ้นประกาศ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
่
เรือง เดียวกัน แก่ ผู้คน— ว่า ใจ พวก เขา ท่านสถาปนาศาสนจักรขึนในแผ่นดินนั ้น
เปลี่ยนแปลงกแล้ว; ว่าพวกเขาไม่มีความ แล้ว, คือกษั ตริย์ลาโมไนปรารถนาให้แอมันไปแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟกับ เขา, เพื่อ จะ
ปรารถนาจะท�ำความชั่วขอีกต่อไป.
๓๔ และดูเถิด, หลายคนได้ประกาศแก่ ได้แนะน� ำท่านให้แก่บิดาตน.
ผูค้ นว่าพวกเขาเห็นเทพกและพูดกับพวก ๒ และสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงแอมัน,
้ ไปแผ่นดินแห่ง
ท่าน; และดังนั ้นพวกท่านบอกคนเหล่า โดยตรัสว่า: เจ้าจะไม่ขึน
่
่
นั ้นถึงเรืองของพระผู้เป็ นเจ้า, และเรือง นี ไฟ, เพราะดูเถิด, กษั ตริย์จะหมายมั่น
เอาชีวติ เจ้า; แต่เจ้าจงไปแผ่นดินแห่งมิด
ความชอบธรรมของพระองค์.
้ คือ มี โดไน; เพราะดูเถิด, แอรันพี่ชายของเจ้า,
๓๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลายคนที่ เชื่อ ในถ้อยค�ำ ของพวกเขา; และมิวโลไคกับแอมาห์ดว้ ยอยู่ ในเรือนจ�ำ.
้ คือเมื่อ
และมากเท่า ที่ เชื่อ ก็ รับ บัพ ติศ มาก; และ ๓ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ิ เรือ่ งนี ้, ท่านกล่าวแก่ลาโมไน:
พวก เขา จึง กลับ กลาย เป็ น ผู้คนที่ ชอบ แอมันได้ยน
่
ธรรม, และ พวก เขา สถาปนา ศาสนจักร ดูเถิด, พีชายข้าพเจ้าและพี่น้องข้าพเจ้า
้ ในบรรดาพวกเขา.
อยู่ ในเรือนจ�ำที่มิดโดไน, และข้าพเจ้าจะ
ขึน
๓๖ และดัง นั ้น งานของพระเจ้า จึง เริ่ม ไปปลดปล่อยพวกเขา.
้ ในบรรดาชาวเลมัน; พระเจ้าทรงเริ่ม ๔ บัดนี ้ลาโมไนกล่าวแก่แอมัน: ข้าพเจ้า
ขึน
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๓๑ ก แอลมา ๑๘:๓๖–๓๙.
๓๓ ก คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข โมไซยาห์ ๕:๒;

แอลมา ๑๓:๑๒.
๓๔ ก คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
๓๕ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.

๓๖ ก ๒ นี . ๒๖:๓๓;
แอลมา ๕:๓๓.

แอลมา ๒๐:๕–๑๕
รู้, ในก�ำลังกของพระเจ้าท่านท�ำทุกสิ่งได้.
แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไปกับท่านยังแผ่น
ดินแห่งมิดโดไน; เพราะกษั ตริยข์ องแผ่น
ดิน แห่ง มิด โดไน, ที่ ช่ือ แอนทิ ออมโน,
เป็ นเพื่อนกับข้าพเจ้า; ฉะนั ้นข้าพเจ้าไป
แผ่นดินแห่งมิดโดไน, เพื่อจะหว่านล้อม
กษั ตริย์ของแผ่นดิน, และเขาจะปล่อยพี่
น้ องท่านออกจากเรือนจ�ำข. บัดนี ้ลาโมไน
กล่าวแก่ท่าน: ใครบอกท่านเล่าว่าพี่น้อง
ท่านอยู่ ในเรือนจ�ำ?
๕ และแอมันกล่าวแก่เขา: ไม่มี ใครบอก
ข้าพเจ้า, นอกจาก พระ ผู้ เป็ น เจ้า; และ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า— จง ไป ปลด
่ ้ องเจ้า, เพราะพวกเขาถูกจองจ�ำ
ปล่อยพีน
อยู่ ในแผ่นดินแห่งมิดโดไน.
๖ บัดนี ้ เมื่อ ลาโมไนได้ยิน เรื่องนี ้ เขาจึง
ให้ ผู้รับ ใช้ ของเขาเตรียมม้ากและรถศึก
ของเขาพร้อมไว้.
๗ และ เขา กล่าว แก่ แอ มัน: มา เถิด,
ข้าพเจ้าจะไปกับท่านลงไปยังแผ่นดินแห่ง
มิดโดไน, และที่น่ั นข้าพเจ้าจะวิงวอนกับ
กษั ตริย์เพื่อเขาจะปล่อยพี่น้องท่านออก
จากเรือนจ�ำ.
้ คือขณะ
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่ ั่ น,
ทีแ่ อมันกับลาโมไนก�ำลังเดินทางไปทีน
พวก ท่านพบ บิดา ของ ลา โม ไน, ผู้ เป็ น
กษั ตริย์ปกครองทั่วแผ่นดินก.
๙ และดูเถิด, บิดาของลาโมไนกล่าวแก่
เขา: เหตุใดลูกจึงไม่มางานฉลองก ในวัน
ส�ำคัญนั ้นเมื่อพ่อจัดงานฉลองให้บรรดา
ลูกของพ่อ, และให้ผู้คนของพ่อ?
๒๐ ๔ ก แอลมา ๒๖:๑๒.

		ข แอลมา ๒๐:๒๘–๓๐.
๖ ก แอลมา ๑๘:๙–๑๐.
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๑๐ และเขากล่าวด้วยว่า: ลูกก�ำลังจะไป
ไหนกับชาวนี ไฟผูน
้ ี ้, ซึง่ เป็ นลูกหลานคน
หนึ่ งของคนพูดเท็จก?
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือลาโมไนเล่าให้บิดาฟังว่าเขาจะไปไหน, เพราะ
เขาเกรงว่าจะท�ำให้บิดาขุ่นเคือง.
๑๒ และ เขา บอก บิดา ด้วย ถึง สาเหตุ
ทั ง้ หมด ของ การ ที่ เขา ต้ อ ง คง อยู่ ใน
อาณาจักรของตนเอง, ที่ เขาไม่ ได้ ไปหา
บิดาที่งานฉลองซึ่งบิดาเตรียมไว้.
๑๓ และ บั ด นี ้ เมื่ อ ลา โม ไน เล่ า เรื่อ ง
ทัง้ หมดนี ้ แก่ บิดาแล้ว, ดูเถิด, ยัง ความ
ฉงนแก่ เขา, บิดาโกรธเขา, และกล่าวว่า:
ลาโมไน, ลูกก�ำลังจะไปปลดปล่อยชาวนี ไฟเหล่า นี ้, ซึ่ง เป็ นบุตรของคนพูด เท็จ.
ดูเถิด, เขาปล้นบรรพบุรษ
ุ เรา; และบัดนี ล้ กู
หลานของเขามาอยู่ ในบรรดาเราด้วย, เพือ่
ด้วยอุบายของพวกเขาและการพูดเท็จของ
พวกเขา, พวกเขาจะได้หลอกลวงเรา, เพือ่
พวกเขาจะขโมยทรัพย์สมบัตขิ องเราอีก.
๑๔ บัดนี ้ บิดา ของ ลา โม ไน สั่ ง ให้ เขา
สังหารแอมันด้วยดาบ. และสั่งห้ามเขาไป
แผ่นดินแห่งมิดโดไนด้วย, แต่ ให้กลับไป
แผ่นดินอิชมาเอลกกับตน.
๑๕ แต่ลาโมไนกล่าวแก่เขาว่า: ลูกจะไม่
สังหารแอมัน, ทัง้ จะไม่ กลับ ไปแผ่นดิน
แห่งอิชมาเอล, แต่ลูกจะไปแผ่นดินแห่ง
่ ้ องของแอมัน,
มิดโดไนเพือ่ จะได้ปล่อยพีน
เพราะลูกรู้ว่าพวกเขาเป็ นคนเที่ยงธรรม
และเป็ นศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ของ
พระผู้เป็ นเจ้าองค์จริง.

๘ ก แอลมา ๒๒:๑.
๙ ก แอลมา ๑๘:๙.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๑๐:๑๒–๑๗.

๑๔ ก แอลมา ๑๗:๑๙.
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๑๖ บัดนี ้ เมื่อ บิดาของเขาได้ยิน ถ้อยค�ำ
เหล่านี ้, ก็ โกรธเขา, และเขาชักดาบของ
้ ดิน.
ตนหมายจะฟันลูกลงกับพืน
๑๗ แต่แอมัน ก้าวออกไปและกล่าวแก่
เขาว่า: ดูเถิด, ท่านจะไม่สังหารบุตรของ
ท่าน; กระนั ้ น ก็ตาม, เป็ นการ ดี กว่ากที่
เขาจะล้มตายแทนที่จะเป็ นท่าน, เพราะ
ดูเถิด, เขากลับใจขจากบาปของเขาแล้ว;
แต่หากท่านจะล้มตายในเวลานี ้, ในความ
โกรธของท่าน, จิตวิญญาณท่านไม่อาจรับ
การช่วยให้รอดได้.
๑๘ และอนึ่ ง, สมควรที่ ท่านจะยัง้ ใจไว้
ก่อน; เพราะ หาก ท่าน สังหารกบุตร ของ
ท่าน, โดยที่ เขา เป็ น คนบริสุทธิ์, เลือด
้ ดิน ทูล พระเจ้า
ของ เขา จะ ร้อง จาก พืน
พระผู้เป็ นเจ้าของเขา, เพื่อการแก้แค้น
จะมาถึง ท่าน; และท่านอาจจะสูญ เสีย
จิตวิญญาณข.
๑๙ บัดนี ้ เมื่อ แอมัน กล่าวถ้อยค�ำ เหล่า
นี ้ แก่ เขาแล้ว, เขาตอบท่าน, มี ความว่า:
ข้าพเจ้า รู้ ว่า หาก ข้าพเจ้า จะ สั งหาร ลูก
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า ก็ ท�ำให้ เลือด บริสุทธิ์
ต้องหลั่ง; เพราะท่านนั่ นเองที่หมายมั่น
จะท�ำลายเขา.
๒๐ และ เขา เงือ้ มือ หมาย สังหาร แอ
มัน. แต่ แอมัน ต้านแรงดาบของเขาไว้,
และฟาดแขนของเขาด้วยเพื่อ เขาจะใช้
มันไม่ ได้.
๒๑ บัดนี ้ เมื่อ กษั ตริย์ เห็นว่า แอมัน จะ
สังหารเขาได้, เขาเริ่ม วิงวอนแอมัน ให้
ไว้ชีวิตตน.
้ ,
๒๒ แต่ แอ มัน เงือ้ ดาบ ของ ท่านขึน
๑๗ ก แอลมา ๔๘:๒๓.
		ข แอลมา ๑๙:๑๒–๑๓.

แอลมา ๒๐:๑๖–๒๖
พลาง กล่าว แก่ เขา ว่า: ดูเถิด, ข้าพเจ้า
จะฟันท่านเสีย เว้น แต่ ท่านจะยอมให้ พี่
น้ อง ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ปลด ปล่อย ออก
จากเรือนจ�ำ.
๒๓ บัดนี ้กษั ตริย์, โดยที่กลัวจะสูญเสีย
ชีวิตตน, จึงกล่าวว่า: หากท่านจะละเว้น
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่านไม่ ว่า สิ่ง ใด
ก็ตามที่ ท่านจะขอ, แม้ ถึง ครึ่ง หนึ่ ง ของ
อาณาจักร.
๒๔ บัดนี ้ เมื่อ แอมัน เห็น ว่า สิ่ง ที่ ท่าน
กระท�ำกับกษั ตริย์ผู้ชราได้บังเกิดผลตาม
ความปรารถนาของท่านแล้ว, จึงกล่าวแก่
เขาว่า: หากท่านจะยอมให้พี่น้องข้าพเจ้า
ได้ รับ การ ปลด ปล่อย ออก จาก เรือน จ�ำ,
และให้ ลาโมไนยัง คงปกครองอาณาจักร
ของเขาด้วย, และว่าท่านจะไม่ โกรธเขา,
แต่ยอมให้เขาท�ำตามความปรารถนาของ
เขาเองในเรือ่ งใดก็ตามกทีเ่ ขาคิด, เมือ่ นั ้น
ข้าพเจ้าจะละเว้นท่าน; หาไม่แล้วข้าพเจ้า
้ ดิน.
จะฟันท่านลงสู่พืน
๒๕ บัดนี ้เมือ่ แอมันกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้,
่ ชมยินดีเพราะชีวติ ของตน.
กษั ตริยเ์ ริม่ ชืน
๒๖ และ เมื่อ เห็น ว่า แอ มัน ไม่มี ความ
ปรารถนา จะ ท�ำลาย เขา, และ เมื่อ เห็น
ความรักอันบริสุทธิ์ ใจที่ท่านมีตอ่ ลาโมไน
บุตรของเขาด้วย, เขาฉงนยิ่ง, และกล่าว
ว่า: ด้วย เหตุ ที่ ท่านปรารถนา เพียง เท่า
นี ้, คือให้ข้าพเจ้าปล่อยพี่น้องท่าน, และ
ยอมให้ลาโมไนบุตรข้าพเจ้ายังคงปกครอง
อาณาจักร ของ เขา, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ
อนุ ญ าต ท่ า นว่า ให้ บุ ต ร ข้ า พเจ้ า ยั ง คง
ปกครองอาณาจักรของเขานั บ จากเวลา

๑๘ ก คมพ. ฆาตกรรม.
		ข คพ. ๔๒:๑๘.

๒๔ ก แอลมา ๒๑:๒๑–๒๒.

แอลมา ๒๐:๒๗–๒๑:๑
นี ้ ไปและตลอดกาล; และข้าพเจ้า จะไม่
ปกครองเขาอีกต่อไป—
๒๗ และข้าพเจ้า จะอนุ ญาตด้วยว่า ให้
พี่น้องท่านได้รับการปลดปล่อยออกจาก
เรือนจ�ำ, และให้ ท่านกับ พี่ น้องท่านมา
หา ข้าพเจ้า, ใน อาณาจักร ของ ข้าพเจ้า;
เพราะข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็น
ท่าน. เพราะกษั ตริย์สนเท่ห์นักในถ้อยค�ำ
ที่ท่านพูด, และถ้อยค�ำที่พูดโดยลาโมไน
บุตรของเขาด้วย, ฉะนั ้น เขาปรารถนาก
จะเรียนรู้สิ่งนี ้.
้ คือแอ
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มัน และลาโมไนเดินทางต่อ ไปยัง แผ่น
ดิน แห่ง มิด โดไน. และลาโมไนจึง เป็ นที่
โปรดปรานในสายตากษั ตริยข์ องแผ่นดิน;
ฉะนั ้น จึง น� ำ พี่ น้องของแอมัน ออกจาก
เรือนจ�ำ.
๒๙ และเมื่อ แอมันได้พบคนเหล่า นั ้น
ท่านโทมนั ส ยิ่ง, เพราะ ดูเถิด พวก ท่าน
เปลือยเปล่า, และผิว กายของพวกท่าน
ล้วนเต็ม ไปด้วยริว้ รอยเพราะถูก มัด ด้วย
เชือกแน่ น หนา. และพวกท่านต้องทน
ความหิวโหย, ความกระหาย, และความ
ทุกข์ นานั ปการด้วย; กระนั ้น ก็ตามพวก
ท่านยังอดทนกความทุกขเวทนาทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงของพวกท่าน.
้ , มัน เป็ น
๓๐ และ, ตามที่ มัน เกิด ขึน
่
คราวเคราะห์ของพวกท่านทีมาตกอยู่ ใน
เงือ้ มมือ ผู้คนที่ มี ใจแข็ง กระด้างยิ่ง และ
ดือ้ รัน
้ ยิ่ง; ฉะนั ้นพวกเขาจึงไม่ยอมสดับ
ฟังถ้อยค�ำ ของพวกท่าน, และพวกเขา
ขับ ไล่ พวกท่านไป, และโบยตี พวกท่าน,
๒๗ ก คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
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และ ต้อนพวก ท่านจาก บ้านหนึ่ ง ไป อีก
บ้านหนึ่ ง, และจากที่ หนึ่ ง ไปอีก ที่ หนึ่ ง,
แม้จนพวกท่านมาถึงแผ่นดินแห่งมิดโด่ ั่ นพวกท่านถูกจับโยนเข้าเรือน
ไน; และทีน
จ�ำ, และถูกมัดด้วยเชือกแน่ นหนาก, และ
ถูกคุมขังอยู่ ในเรือนจ�ำหลายวัน, และได้
รับการปลดปล่อยโดยลาโมไนและแอมัน.
เรือ่ งราวการสั่งสอนของแอรัน, และมิวโลไค, และพี่น้องพวกท่าน, แก่ชาวเลมัน.
ประกอบด้วยบทที่ ๒๑ถึง ๒๖.

บทที่ ๒๑
แอ รัน สอนชา วอ แม ลิ ไค เกีย่ ว กับ พระ
คริสต์และการชดใช้ของพระองค์—แอรัน และพี่ น้องท่านถูก คุม ขัง ในมิด โดไน—หลัง การปลดปล่อย พวกท่านสอน
ในบรรดาธรรมศาลาทัง้ หลายและท�ำให้
มีผู้เปลีย่ นใจเลือ่ มใสมากมาย—ลาโมไน
อนุ ญาตให้ มี เสรีภาพทางศาสนาส�ำหรับ
ผูค้ นในแผ่นดินแห่งอิชมาเอล. ประมาณ
๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องท่านแยกกกันที่
บัดนี ้เมือ่ แอมันและพีน
ชายแดนของแผ่นดินชาวเลมัน, ดูเถิดแอ
รันออกเดินทางไปยังแผ่นดินซึ่งชาวเลมันเรียกว่า, เยรูซาเล็ม, โดยเรียกตามแผ่น
ดินบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพบุรษ
ุ พวก
เขา; และมัน อยู่ ห่างออกไปติด ชายแดน
มอรมอน.

(ความ).
๒๙ ก แอลมา ๑๗:๑๑.

๓๐ ก แอลมา ๒๖:๒๙.

๒๑ ๑ ก แอลมา ๑๗:๑๓, ๑๗.
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๒ บัดนี ้ชาวเลมันและชาวอแมลิ ไคและ
ผูค้ นของอมิวลอนกสร้างเมืองยิง่ ใหญ่เมือง
หนึ่ ง, ซึ่งเรียกว่าเยรูซาเล็ม.
๓ บัดนี ้ชาวเลมันเองก็แข็งกระด้างเพียง
พอแล้ว, แต่ ชาวอแมลิ ไคและชาวอมิวลอนยัง แข็ง กระด้างยิ่ง กว่า; ฉะนั ้นพวก
เขาให้ชาวเลมันท�ำใจของตนแข็งกระด้าง,
เพือ่ พวกเขาจะแข็งขันในความชัว่ ร้ายและ
ความน่ าชิงชังของตน.
้ คือแอ๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รันมาถึงเมืองแห่งเยรูซาเล็ม, และทีแรก
เริ่ม สั่ง สอนชาวอแมลิ ไค. และท่านเริ่ม
สั่ง สอนพวกเขาในบรรดาธรรมศาลาทัง้
้
หลาย, เพราะพวกเขาสร้างธรรมศาลาขึน
ก
ตามระเบียบ ของพวกนี ฮอร์; เพราะชาว
อแมลิ ไคและชาวอมิวลอนเป็ นอันมากถือ
ระเบียบของพวกนี ฮอร์.
๕ ฉะนั ้น, เมื่อ แอ รัน เข้าไป ในธรรม
ศาลาแห่ง หนึ่ ง ของพวกนั ้น เพื่อ สั่ง สอน
ผู้คน, และขณะที่ท่านก�ำลังพูดกับพวก
เขาอยู่, ดูเถิด, ชาวอแมลิ ไคคนหนึ่ ง ลุก
้ และเริม่ โต้แย้งท่าน, มีความว่า: อะไร
ขึน
หรือ ที่ ท่านเป็ นพยานถึง? ท่านเคยเห็น
เทพกหรือ? เหตุ ใดเทพจึง ไม่ ปรากฏต่อ
เรา? ดูเถิด คนเหล่า นี ้ ไม่ ดี เท่า ผู้คนของ
ท่านหรือ?
๖ ท่านกล่าวด้วยว่า, เว้นแต่เราจะกลับใจ
เราจะพินาศ. ท่านรู้ความคิดและเจตนา
ของใจเราได้อย่างไร? ท่านรู้ ได้อย่างไรว่า
เรามีเหตุที่ต้องกลับใจ? ท่านรู้ ได้อย่างไร
ว่า เรามิใช่ ผู้คนที่ ชอบธรรม? ดูเถิด, เรา
๒ ก โมไซยาห์ ๒๔:๑;
แอลมา ๒๕:๔–๙.
๔ ก แอลมา ๑:๒–๑๕.

แอลมา ๒๑:๒–๑๑
สร้างสถานศักดิ์สิทธิ์, และเรามาชุมนุ ม
กัน เพื่อ นมัสการพระผู้ เป็ นเจ้า. เราเชื่อ
ว่า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงช่วยมนุ ษย์ ทัง้
ปวงให้รอด.
๗ บัดนี ้แอรันกล่าวแก่เขา: ท่านเชือ่ ไหม
ว่าพระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้าจะเสด็จมา
ไถ่มนุ ษยชาติจากบาปของพวกเขา?
๘ และชายผู้ นั้น กล่าวแก่ ท่าน: เราไม่
เชื่อ ว่า ท่านรู้ เรื่อง เช่น นี ้. เรา ไม่ เชื่อ ใน
ประเพณี โง่ เขลา เหล่า นี ้. เรา ไม่ เชื่อ ว่า
ท่านรู้ ถึง สิ่งกที่ จะมาถึง, ทัง้ เราไม่ เชื่อ ว่า
บรรพบุรุษ ของท่านและบรรพบุรุษ ของ
เราด้วยรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพูด, เกี่ยว
กับสิ่งที่จะมาถึง.
๙ บัดนี ้ แอ รัน เริ่ม เปิ ด พระ คัมภีร์ ให้
พวก เขา เกี่ยว กับ การ เสด็จ มา ของ พระ
คริส ต์ , และ เกี่ ย ว กั บ การ ฟื ้ น คื น ชี วิต
ของคนตายด้วย, และว่าการไถ่ จะมี เพื่อ
มนุ ษยชาติหาได้ ไม่กนอกจากโดยผ่านการ
้ พระชนม์และการทนทุกขเวทนาของ
สิน
พระคริสต์, และการชดใช้ขด้วยพระโลหิต
ของพระองค์.
้ เมื่อ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ท่านเริ่มอรรถาธิบายเรื่องเหล่านี ้แก่พวก
เขา พวกเขาโกรธท่าน, และเริม่ ล้อเลียน
ท่าน; และพวกเขาไม่ ยอมฟังถ้อยค�ำ ที่
ท่านพูด.
๑๑ ฉะนั ้น, เมื่อ เห็นว่า พวกเขาไม่ ยอม
ฟังถ้อยค�ำ ของท่าน, ท่านจึง ออกไปจาก
ธรรม ศาลา ของ พวก เขา, และ ข้าม ไป
หมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ งซึง่ เรียกว่าแอนิ -แอนไท,

๕ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๑–๑๕.
๘ ก เจคอบ ๗:๑–๘.
๙ ก โมไซยาห์ ๕:๘;

แอลมา ๓๘:๙.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).

แอลมา ๒๑:๑๒–๒๓
และที่ นั่น ท่านพบมิวโลไคสั่ง สอนพระ
วจนะ แก่ ผู้คน; และ แอ มาห์ กับ พี่ น้ อง
ท่านด้วย. และพวกท่านโต้ แย้ง กับ ผู้คน
เป็ นอันมากเกี่ยวกับพระวจนะ.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
ท่านเห็นว่าผูค้ นท�ำใจแข็งกระด้าง, ฉะนั ้น
พวกท่านจึงออกมาและข้ามไปยังแผ่นดิน
แห่ง มิด โดไน. และพวกท่านได้ สั่ง สอน
พระวจนะให้ แก่ ผู้คนเป็ นอัน มาก, และ
น้ อยคนเชื่อในถ้อยค�ำที่พวกท่านสอน.
๑๓ กระนั ้น ก็ตาม, แอ รัน และ พี่ น้ อง
จ�ำนวนหนึ่ งของท่านถูกจับโยนเข้าเรือน
จ�ำ, และพวกท่านทีเ่ หลือหลบหนี ออกจาก
แผ่น ดิน แห่ง มิด โดไนไปสู่ แคว้น ต่าง ๆ
โดยรอบ.
๑๔ และคนเหล่านั ้นที่ถูกโยนเข้าเรือน
จ�ำ ต้องรับ ทุกข์ ทรมานกหลายอย่าง, และ
พวก ท่านได้ รับ การ ปลด ปล่อย ด้วย มือ
ของ ลา โม ไน กับ แอ มัน, และ ได้ อาหาร
และเสือ้ ผ้า.
๑๕ และพวกท่านออกไปประกาศพระ
วจนะอีก, และดังนี ้ พวกท่านได้ รับ การ
ปลดปล่อยจากเรือนจ�ำเป็ นครัง้ แรก; และ
ดังนี ้พวกท่านต้องรับทุกข์ทรมาน.
๑๖ และพวกท่านออกไปที่ ใดก็ตามที่
พระวิญญาณกของพระเจ้าทรงน� ำไป, สั่ง
สอนพระวจนะของพระผูเ้ ป็นเจ้าในธรรม
ศาลาทุกแห่งของชาวอแมลิ ไค, หรือในที่
ชุมนุ มทุกแห่งของชาวเลมันที่พวกท่าน
เข้าไปได้.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า เริ่ม ประทานพร พวก ท่าน, ถึง
๑๔ ก แอลมา ๒๐:๒๙.
๑๖ ก แอลมา ๒๒:๑.
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ขนาดที่พวกท่านน� ำคนเป็ นอันมากมาสู่
ความรู้เรื่องความจริง; แท้จริงแล้ว, พวก
ท่านได้ ท�ำให้ คนเป็ นอัน มากตระหนั กก
เรื่อง บาป ของ ตน, และ เรื่อง ประเพณี
บรรพบุรุษของตน, ซึ่งไม่ถูกต้อง.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอมันและลาโมไนกลับจากแผ่นดินแห่ง
มิดโดไนไปยังแผ่นดินแห่งอิชมาเอล, ซึ่ง
เป็ นแผ่นดินแห่งมรดกของพวกท่าน.
๑๙ และกษั ตริยล์ าโมไนไม่ยอมให้แอมัน
รับใช้, หรือเป็ นผู้รับใช้ของเขา.
๒๐ แต่เขาให้สร้างธรรมศาลาหลายแห่ง
ในแผ่น ดิน แห่ งอิ ชมาเอล; และเขาให้
ผู้คนของเขา, หรือ ผู้คนที่ อยู่ ภายใต้ การ
ปกครองของเขา, มาชุมนุ มกัน.
๒๑ และเขาชื่นชมยินดี ในคนเหล่า นี ้,
และเขาสอนคนเหล่านี ้ หลายเรื่อง. และ
เขา ประกาศ แก่ คน เหล่า นี ้ ด้วย ว่า พวก
เขาเป็ นผู้คนซึ่ง อยู่ ภายใต้ เขา, และว่า
พวกเขาเป็ นอิสรชน, และว่า พวกเขามี
อิสระจากการกดขี่ของกษั ตริย์, บิดาของ
เขา; เพราะว่าบิดาของเขาอนุ ญาตให้เขา
ปกครองเหนื อผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง
อิชมาเอล, และในแผ่นดินทัง้ หมดโดยรอบ.
๒๒ และ เขา ประกาศ แก่ ผู้คน ด้วย ว่า
พวก เขา จะ มี เสรีภาพก ใน การ นมัสการ
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของตนตามความ
ปรารถนาของตน, ในสถานที่ ใดก็ตามที่
พวกเขาอยู่, หากมันอยู่ ในแผ่นดินซึ่งอยู่
ภายใต้การปกครองของกษั ตริย์ลาโมไน.
๒๓ และแอมันสั่งสอนผูค้ นของกษั ตริย์
้ คือ
ลาโมไน; และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

๑๗ ก คพ. ๑๘:๔๔.
๒๒ ก คพ. ๑๓๔:๑–๔;

ลช. ๑:๑๑.

คมพ. เสรีภาพ.

355
ท่านสอนพวกเขาทุก เรื่องถึง สิ่ง ที่ เกี่ยว
กับ ความ ชอบ ธรรม. และ ท่าน กระตุ้น
พวก เขา ทุ ก วัน , ด้ว ย ความ ขยั น หมั่น
เพียรจนสุดความสามารถ; และพวกเขา
เอาใจใส่ ถ้อยค�ำ ของท่าน, และพวกเขา
กระตือรือร้นในการรักษาพระบัญญัตขิ อง
พระผู้เป็ นเจ้า.
บทที่ ๒๒
แอรันสอนบิดาของลาโมไนเกีย่ วกับการ
สร้าง, การตกของอาดัม, และแผนแห่ง
การไถ่ โดยผ่านพระคริสต์—กษั ตริย์และ
ผูค้ นในครัวเรือนทัง้ หมดของท่านเปลีย่ น
ใจเลือ่ มใส—มีค�ำอธิบายถึงการแบ่งแยก
ดิน แดนระหว่างชาวนี ไฟกับ ชาวเลมัน.
ประมาณ ๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้, ขณะที่ แอมัน ก�ำลัง สอนผู้คนของ
ลาโมไนอยู่เป็ นประจ�ำดังนี ้, เราจะกลับไป
่ ้ องท่าน; เพราะ
สูเ่ รือ่ งราวของแอรันและพีน
หลังจากท่านออกจากแผ่นดินแห่งมิดโดไน
แล้วพระวิญญาณทรงน� ำกท่านไปแผ่นดิน
แห่ง นี ไฟ, แม้ จนถึง บ้านของกษั ตริย์ ซ่ึง
ปกครองทัว่ แผ่นดินเว้นแต่ขแผ่นดินแห่ง
อิชมาเอล; และเขาคือบิดาของลาโมไน.
้ คือท่าน
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เข้าไปหาเขาในวังของกษั ตริย,์ พร้อมด้วย
่ ้ องท่าน, และน้ อมค�ำนั บกษั ตริย,์ และ
พีน
กล่าวแก่เขาว่า: ดูเถิด, ข้าแต่กษั ตริย์, เรา
่ ้ องของแอมัน, ผูท
เป็ นพีน
้ ท
ี่ า่ นปลดปล่อยก
ออกจากเรือนจ�ำ.
๒๒ ๑ ก แอลมา ๒๑:๑๖–๑๗.

		ข แอลมา ๒๑:๒๑–๒๒.

แอลมา ๒๒:๑–๗
๓ และบัดนี ้, ข้า แต่ กษั ตริย์, หากท่าน
จะไว้ชีวติ เรา, เราจะเป็ นผู้รบั ใช้ของท่าน.
้
และกษั ตริย์กล่าวแก่พวกท่าน: จงลุกขึน
เถิด, เพราะข้าพเจ้า จะไว้ชีวิต พวกท่าน,
และข้าพเจ้า จะไม่ ยอมให้ ท่านเป็ นผู้รับ
ใช้ของข้าพเจ้า; แต่ขา้ พเจ้าจะยืนกรานให้
ท่านปฏิบตั ติ อ่ ข้าพเจ้า; เนื่ องจากข้าพเจ้า
กังวลใจอยู่ บ้างเพราะความโอบอ้อมอารี
และความส�ำคัญ ยิ่ง แห่ง ถ้อยค�ำ ของแอ
มันน้ องชายท่าน; และข้าพเจ้าปรารถนา
้ มาจากมิด โดไน
จะรู้ สาเหตุ ที่ เขาไม่ ขึน
พร้อมกับท่าน.
๔ และแอรัน กล่าวแก่ กษั ตริย์: ดูเถิด,
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเรียกให้เขา
ไปทางอื่น; เขาไปแผ่นดินแห่งอิชมาเอล,
เพื่อสอนผู้คนของลาโมไน.
๕ บัดนี ้ กษั ตริย์ กล่าวแก่ พวกท่าน: สิ่ง
ที่ ท่าน กล่าว เกี่ยว กับ พระ วิญญาณ ของ
พระเจ้า นี ้ คือ อะไร? ดูเถิด, นี่ คือ เรื่องที่
ท�ำให้ข้าพเจ้ากังวลใจ.
๖ และอีกทัง้ , อะไรเล่าทีแ่ อมันกล่าวว่า—
หากท่านจะกลับใจกท่านจะได้รบั การช่วย
ให้รอด, และหากท่านจะไม่กลับใจ, ท่าน
จะถูกขับออกในวันสุดท้าย?
๗ และแอรันตอบเขาและกล่าวแก่เขา:
ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามีพระผู้เป็ นเจ้า? และ
กษั ตริย์ กล่าว: ข้าพเจ้า รู้ว่า ชาวอเเมลิ ไค
กล่าว ว่า มี พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ ข้าพเจ้า
อนุ ญาตให้พวกเขาสร้างสถานศักดิ์สิทธิ์,
เพื่อพวกเขาจะได้มาชุมนุ มกันนมัสการ
พระองค์. และบัดนี ้ หากท่านกล่าวว่า มี
พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว, ดูเถิดข้าพเจ้าจะเชือ่ ก.

๒ ก แอลมา ๒๐:๒๖.
๖ ก แอลมา ๒๐:๑๗–๑๘.

๗ ก คพ. ๔๖:๑๓–๑๔.

แอลมา ๒๒:๘–๑๕
๘ และบัดนี ้ เมื่อแอรันได้ยินเรื่องนี ้, ใจ
ท่านก็เริ่ม ชื่นชมยินดี, และท่านกล่าว:
ดูเถิด, โดยแน่ แท้ดงั ท่านมีชีวติ อยูฉ
่ ั นใด,
ข้าแต่กษั ตริย์, มีพระผู้เป็ นเจ้าฉั นนั ้น.
๙ และ กษั ตริย์ กล่าว: พระ ผู้ เป็ น เจ้า
คือ พระวิญญาณยิ่ง ใหญ่กองค์ นั้น ที่ ทรง
น� ำ บรรพบุรุษ เราออกจากแผ่น ดิน แห่ง
เยรูซาเล็มหรือ?
๑๐ และแอรันกล่าวแก่เขา: ใช่, พระองค์
คือ พระ วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่ องค์ นั ้ น, และ
พระองค์ทรงสร้างกสิ่งทัง้ ปวง ทัง้ ในสวรรค์
และในแผ่นดินโลก. ท่านเชือ่ เรือ่ งนี ้ ไหม?
๑๑ และเขากล่าว: ใช่, ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า
พระวิญญาณยิ่งใหญ่องค์นั้นทรงสร้างสิ่ง
ทัง้ ปวง, และข้าพเจ้าปรารถนาให้ทา่ นบอก
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้ทัง้ หมด, และ
ข้าพเจ้าจะเชื่อกถ้อยค�ำของท่าน.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอรัน เห็นว่า กษั ตริย์ จะเชื่อ ถ้อยค�ำ ของ
ท่าน, ท่านจึง เริ่ม ตัง้ แต่ การสร้างอาดั ม,
โดยอ่านกพระคัมภีร์ ให้ กษั ตริย์ ฟัง—ว่า
พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง สร้าง มนุ ษย์ ตาม รูป
ลักษณ์ ของ พระองค์ เอง อย่างไร, และ
ว่า พระ ผู้ เป็ น เจ้า ประทานบัญญัติ ของ
พระองค์ ให้ เขา, และ ว่า เพราะ การ ล่วง
ละเมิด, มนุ ษย์จึงตก.
๑๓ และแอรันอรรถาธิบายพระคัมภีรแ์ ก่
เขาตัง้ แต่การสร้างกอาดัม, เล่าการตกของ
มนุ ษย์ ให้เขาฟัง, และสภาพทางเนื ้อหนั ง
๙ ก แอลมา ๑๘:๑๘–๒๘.
๑๐ ก คมพ. สร้าง (การ).
๑๑ ก คมพ. เชือ่ (ความ).
๑๒ ก ๑ นี . ๕:๑๐–๑๘;
แอลมา ๓๗:๙.
๑๓ ก ปฐก. ๑:๒๖–๒๘.
		ข คมพ. แผนแห่งการไถ่.
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ของพวกเขาและแผนแห่งการไถ่ขด้วย, ซึง่
เตรียมไว้ตัง้ แต่การวางรากฐานคของโลก,
โดยผ่านพระคริสต์, ส�ำหรับผู้ ใดก็ตามที่
เชื่อในพระนามของพระองค์ทุกคน.
๑๔ และ เนื่ องจาก มนุ ษ ย์ ตก กเขา จึ ง
ไม่มี ค่า ควรได้ขสิ่ง ใดมาด้วยตนเอง; แต่
ความทุกขเวทนาและความตายของพระ
คริสต์ ชดใช้คบาปของพวกเขา, ผ่านทาง
ศรัทธาและการกลับ ใจ, และอื่น ๆ; และ
ว่า พระองค์ ทรง ท�ำให้ สาย รัด แห่ง ความ
ตายขาด, เพื่อ หลุม ศพงจะไม่มี ชัยชนะ,
และเพื่อ ความเจ็บ แปลบแห่ง ความตาย
จะถูก กลืน เข้าไป ในความหวัง แห่ง รัศมี
ภาพ; และแอรันอรรถาธิบายเรือ่ งทัง้ หมด
นี ้ต่อกษั ตริย์.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากแอรันได้ อรรถาธิบายเรื่องเหล่า
นี ้ ต่อ เขา, กษั ตริย์กล่าว: ข้าพเจ้า จะท�ำ
อย่างไรกจึง จะมี ชีวิต นิ รัน ดร์ ซึ่ง ท่านพูด
ถึงนี ้? แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะท�ำอย่างไร
เพื่อ จะเกิดขจากพระผู้ เป็ นเจ้า, โดยขุด
เอา ราก ของ วิญญาณ ชั่ว ร้าย นี ้ ออก จาก
อกข้าพเจ้า, และได้รับพระวิญญาณของ
พระองค์, เพื่อ ข้าพเจ้า จะเปี่ ยมด้วยปี ติ,
เพือ่ จะไม่ถกู ขับออกในวันสุดท้าย? ดูเถิด,
ท่านกล่าว, ข้าพเจ้า จะสละสิ่ง ทัง้ ปวงคที่
ข้าพเจ้าเป็ นเจ้าของ, แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้า
จะละทิง้ อาณาจักรของข้าพเจ้า, เพื่อ จะ
รับความปรีดียิ่งนี ้.

		ค ๒ นี . ๙:๑๘.
๑๔ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		ข ๒ นี . ๒๕:๒๓;
แอลมา ๔๒:๑๐–๒๕.
		ค แอลมา ๓๔:๘–๑๖.
คมพ. ชดใช้ (การ).

		ง อสย. ๒๕:๘;
๑ คร. ๑๕:๕๕.
๑๕ ก กิจการ ๒:๓๗.
		ข แอลมา ๕:๑๔, ๔๙.
		ค มธ. ๑๓:๔๔–๔๖;
๑๙:๑๖–๒๒.
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๑๖ แต่ แอ รัน กล่าว แก่ เขา: หาก ท่าน
ปรารถนากสิ่ง นี ้, หากท่านจะน้ อมกายลง
ณ เบือ้ งพระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, แท้จริง
แล้ว, หากท่านจะกลับใจจากบาปทัง้ หมด
ของท่าน, และจะน้ อมกายลง ณ เบือ้ ง
พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า, และเรียกหา
พระนามของพระองค์ ด้วยศรัทธา, และ
เชื่อ ว่า ท่านจะได้ รับ, เมื่อ นั ้นท่านจะได้
รับความหวังขซึ่งท่านปรารถนา.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอรัน กล่าวถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว, กษั ตริย์
น้ อมกายลงก ณ เบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า,
โดยคุกเข่าลง; แท้จริงแล้ว, แม้เขาทอดตัว
้ ดิน, และร้องขด้วยสุดก�ำลัง,
ลงฟุบกับพืน
มีความว่า:
๑๘ ข้าแต่พระผู้เป็ นเจ้า, แอรันบอกข้า
พระองค์ ว่า มี พระผู้ เป็ นเจ้า; และหากมี
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และหากพระองค์ทรงเป็ น
พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว, ขอได้ โปรดแสดงองค์
ให้ ข้า พระองค์ รู้จัก, และข้า พระองค์ จะ
ทิง้ บาปทัง้ หมดของข้าพระองค์เพื่อรู้จัก
พระองค์, และ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ยก
้ จากบรรดาคนตาย, และ
ข้า พระองค์ ขึน
ได้ รับ การช่วยให้ รอดในวัน สุดท้าย. และ
บัดนี ้เมือ่ กษั ตริยก์ ล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว,
เขาก็แน่ นิ่งประหนึ่ งว่าตาย.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้รับ ใช้ ของเขาวิ่ง ไปบอกราชินี ถึง เรื่อง
ทัง้ หมดที่เกิดแก่กษั ตริย์. และนางเข้ามา
หากษั ตริย์; และเมื่อนางเห็นเขานอนอยู่
่ ้ องท่าน
ประหนึ่ งว่าตาย, และแอรันกับพีน
๑๖ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
		ข อีเธอร์ ๑๒:๔.

แอลมา ๒๒:๑๖–๒๓
ยืนอยู่ด้วยราวกับว่าพวกท่านเป็ นสาเหตุ
แห่งการล้มลงของเขา, นางจึงโกรธพวก
เขา, และสั่งผู้รับใช้ของนาง, หรือผู้รับใช้
ของกษั ตริย,์ ให้พาพวกท่านไปสังหารเสีย.
๒๐ บัดนี ้ บรรดาผู้รับ ใช้ ได้ เห็น สาเหตุ
ของการล้ม ลงของกษั ตริย์, ฉะนั ้นพวก
เขาจึง ไม่ กล้า จับ แอรัน กับ พี่ น้องท่าน;
และพวกเขาวิงวอนราชินี โดยกล่าวว่า:
เหตุ ใดท่านจึง สั่ง ให้ เราทัง้ หลายสังหาร
คนเหล่านี ้, ในเมื่อดูเถิดคนหนึ่ งในพวก
นี ้ แข็ง แรงกกว่า เราทัง้ หมด? ฉะนั ้น เราก็
จะล้มอยู่ต่อหน้ าคนเหล่านี ้.
๒๑ บัดนี ้ เมื่อ ราชินี เห็น ความกลัว ของ
บรรดาผู้รับ ใช้ นางเริ่ม กลัว อย่างยิ่ง ด้วย,
เกลือกจะมี ความชั่ว บางอย่างมาถึง นาง.
และ นาง สั่ง ผู้รับ ใช้ ของ นาง ให้ ไป เรียก
ผู้คนมา, เพื่อพวกเขาจะได้สังหารแอรัน
กับพี่น้องท่าน.
๒๒ บัดนี ้ เมื่อ แอ รัน เห็น เจตนา ของ
ราชินี, โดย รู้ ความ แข็ง กระด้าง ของ ใจ
ผู้คนด้วย, ท่าน, จึง เกรงว่า ฝูง ชนจะมา
ชุมนุ มกัน, และจะมีการโต้แย้งและความ
โกลาหลอย่างใหญ่หลวงในบรรดาพวกเขา;
ฉะนั ้นท่านจึง ยื่น มือ ออกไปพยุง กษั ตริย์
้ จากพืน
้ ดิน, และกล่าวแก่ เขาว่า: จง
ขึน
้ เถิด. และเขาก็ ลุก ขึน
้ ยืน, โดยได้
ยืนขึน
รับเรี่ยวแรงของเขาคืนมา.
๒๓ บัดนี ้ การนี ้ เป็ นไปเบือ้ งหน้ า ราชินี
และผู้รับ ใช้ หลายคน. และเมื่อ พวกเขา
เห็นการนี ้พวกเขาประหลาดใจมาก, และ
เริ่ม หวาดกลัว. และกษั ตริย์ ก้าวออกมา,

๑๗ ก คพ. ๕:๒๔.
		ข คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).

๒๐ ก แอลมา ๑๘:๑–๓.

แอลมา ๒๒:๒๔–๓๐
และเริม่ ปฏิบัติกต่อคนเหล่านั ้น. และเขา
ปฏิบัติ ต่อ คนเหล่า นั ้น, ถึง ขนาดที่ ผู้คน
ใน ครัว เรือนของ เขา ทัง้ หมด เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสขมาหาพระเจ้า.
๒๔ บัดนี ้ มี ฝูง ชนมารวมกัน เพราะค�ำ
สั่ง ของราชินี, และเริ่ม มี การพร�่ำ บ่น กัน
มากในบรรดาพวกเขาเพราะแอรัน และ
พี่น้องท่าน.
๒๕ แต่กษั ตริยก์ า้ วออกไปท่ามกลางพวก
เขาและปฏิบัติต่อพวกเขา. และพวกเขา
จึงสงบท่าทีต่อแอรันและผู้ท่ีอยู่กับท่าน.
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
กษั ตริย์เห็นว่าผู้คนสงบลงแล้ว, เขาจึงให้
่ ้ องท่านก้าวออกไปท่ามกลาง
แอรันและพีน
ฝูงชน, และให้ท่านสั่งสอนพระวจนะแก่
คนเหล่านั ้น.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
กษั ตริย์ ออก ถ้อยแถลง ไป ทั่ว แผ่นดิน,
ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของเขาซึ่ง อยู่ ทั่ว
แผ่น ดิน ของเขา, ที่ อยู่ ในแคว้น ต่าง ๆ
โดยรอบ, ซึ่งอยู่ชายแดนแม้จนถึงทะเล,
ทางตะวันออกและทางตะวันตก, และซึง่
ถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ม
ลาข ด้วยแดนทุรกันดารเป็ นแนวแคบ ๆ,
ซึ่ ง ทอด จาก ทะเล ทาง ตะวัน ออก แม้
จนถึง ทะเลทางตะวัน ตก, และโดยรอบ
เขตแดนของชายฝั่ งทะเล, และชายแดน
ทุรกันดารซึ่ง อยู่ ทางเหนื อ ใกล้ แผ่น ดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, ผ่านชายแดนแห่งแมน
ไท, ใกล้ตน
้ แม่น�้ำไซดอน, ทอดจากตะวัน
๒๓ ก คมพ. ปฏิบตั ,ิ ปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ, ผูป้ ฏิบตั ศิ าสนกิจ;
สั่งสอน; สอน, ผูส้ อน.
		ข คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส

358
ออกไปตะวันตก—และชาวเลมันกับชาว
นี ไฟจึงถูกแบ่งแยกดังนี ้.
๒๘ บัดนี ้, ชาวเลมันส่วนที่เกียจคร้านก
มากกว่าอาศัยอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และ
พ�ำนั กอยู่ ในกระโจม; และกระจายอยู่ทั่ว
แดนทุรกันดารทางตะวันตก, ในแผ่นดิน
แห่ง นี ไฟ; แท้จริง แล้ว, และทางตะวัน
ตก ของ แผ่น ดิน แห่ง เซรา เฮ็ มลา ด้วย,
ในชายแดนใกล้ฝั่งทะเล, และทางตะวัน
ตกในแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, ในสถานที่ อัน
เป็ นมรดกแรกของบรรพบุรุษ พวกเขา,
และดังนั ้นจึงประกอบเป็ นชายแดนใกล้
แนวฝั่ งทะเล.
๒๙ และมีชาวเลมันเป็ นอันมากอยู่ทาง
ตะวันออกใกล้ ฝั่ ง ทะเล ด้วย, ซึ่ง ชาว นี
ไฟขับไล่พวกเขาให้ ไปอยู่ที่นั่น. และดัง
นั ้น ชาวนี ไฟเกือบถูก ชาวเลมัน ล้อมไว้;
กระนั ้นก็ตามชาวนี ไฟยังเข้าครอบครอง
แผ่นดินตอนเหนื อทัง้ หมดทีอ่ ยูช่ ายแดน
ทุรกันดาร, ทีต่ น
้ แม่น�้ำไซดอน, จากตะวัน
ออกไปตะวันตก, โดยรอบทางด้านแดน
ทุรกันดาร; ในทางเหนื อ, แม้จนพวกเขา
มาถึงแผ่นดินซึ่งเรียกว่าอุดมมั่งคั่งก.
๓๐ และมันอยู่ชายแดนบนแผ่นดินซึ่ง
พวกเขาเรียกว่ารกร้างก, โดยที่มันอยู่ ไกล
ไปทางเหนื อมากจนมาถึงแผ่นดินซึง่ เคย
มี คนอยู่ และถูก ท�ำลายแล้ว, ซึ่ง กระดูกข
ของคนเหล่า นั ้น เราเคยพูด ถึง แล้ว, ซึ่ง
ผู้คนของเซราเฮ็ มลาค้นพบ, โดยเป็ นที่
แห่งแรกคที่พวกเขาไปถึง.

(การ).
๒๗ ก แอลมา ๒๓:๑–๔.
		ข ออมไน ๑:๑๓–๑๗.
๒๘ ก ๒ นี . ๕:๒๒–๒๕.
๒๙ ก แอลมา ๕๒:๙; ๖๓:๕.

๓๐ ก แอลมา ๕๐:๓๔;
มอร. ๔:๑–๓.
		ข โมไซยาห์ ๘:๗–๑๒;
๒๘:๑๑–๑๙.
		ค ฮีล. ๖:๑๐.
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้ ไป ใน
๓๑ และพวกเขามาจากที่นั่นขึน
แดนทุรกันดารตอนใต้. ด้วยเหตุนี้แผ่น
ดินด้านเหนื อจึงเรียกว่ารกร้างก, และแผ่น
ดินด้านใต้เรียกว่าอุดมมั่งคั่ง, โดยที่เป็ น
แดนทุรกันดารซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าทุก
ประเภทของทุกชนิ ด, ซึง่ ส่วนหนึ่ งมาจาก
แผ่นดินทางเหนื อเพื่อหาอาหาร.
๓๒ และบัดนี ้, เป็ นระยะกการเดินทาง
วันครึ่งเท่านั ้นส�ำหรับชาวนี ไฟ, บนเส้น
ทางที่ แบ่ง แยกอุดมมั่งคั่ง จากแผ่น ดิน
รกร้าง, จากทะเลตะวันออกถึงตะวันตก;
และแผ่นดินแห่งนี ไฟกับแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาเกือบถูกล้อมรอบไว้ดว้ ยน� ้ำดังนี ้,
โดยมีคอคอดขเล็กอยูร่ ะหว่างแผ่นดินทาง
เหนื อกับแผ่นดินทางใต้.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวนี ไฟอาศัย อยู่ ที่ แผ่น ดิน อุดมมั่งคั่ง,
แม้ จาก ทะเล ตะวัน ออก ถึง ตะวัน ตก,
และดัง นั ้นชาวนี ไฟด้วยปัญญาของตน,
พร้อมด้วยยามของตนและกองทัพ ของ
ตน, จึงล้อมชาวเลมันไว้ทางใต้, เพื่อโดย
การนั ้นพวกเขาจะไม่มาครอบครองแผ่น
ดินทางเหนื ออีก, เพื่อพวกนี ้จะไม่มาย�่ำยี
แผ่นดินทางเหนื อ.
๓๔ ฉะนั ้นชาวเลมันไม่ สามารถครอบ
ครองเพิม่ ขึน้ อีกเว้นแต่ ในแผ่นดินแห่งนี ไฟ, และแดนทุรกันดารโดยรอบ. บัดนี ้นี่
เป็ นปัญญาของชาวนี ไฟ—เมื่อชาวเลมัน
เป็ นศัตรูกับพวกเขา, พวกเขาจึงไม่ยอม
ทนทุกข์ ในทุกทาง, และเพื่อพวกเขาจะ
มี แผ่น ดิน ที่ พวกเขาจะหลบหนี ไปอยู่,
ตามความปรารถนาของตน.
๓๑ ก ฮีล. ๓:๕–๖.
๓๒ ก ฮีล. ๔:๗.

แอลมา ๒๒:๓๑–๒๓:๒
๓๕ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, หลัง จากกล่าว
เรื่องนี ้ แล้ว, ก็ กลับ ไปสู่ เรื่องราวของแอมันกับแอรัน, ออมเนอร์กับฮิมไน, และพี่
น้ องพวกท่านอีก.
บทที่ ๒๓
มีการประกาศอิสรภาพทางศาสนา—ชาวเลมันในดินแดนและเมืองเจ็ดแห่งเปลีย่ นใจ
เลือ่ มใส—พวกเขาเรียกตนเองว่าแอนไทนี ไฟ-ลี ไฮและเป็นอิสระจากค�ำสาปแช่ง—
ชาวอแมลิ ไคและชาวอมิวลอนปฏิเสธความ
จริง. ประมาณ ๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
ดูเถิด, บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริย์ของชาวเลมันออกถ้อยแถลงก ไป
ในบรรดาผูค้ นทัง้ หมดของเขา, ว่าพวกเขา
จะไม่จบั แอมัน, หรือแอรัน, หรือออมเนอร์,
่ ้ องของพวกท่านซึง่ จะ
หรือฮิมไน, หรือพีน
ออกไปสัง่ สอนพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
ไม่ ว่า ในที่ ใดก็ตามที่ พวกท่านจะไป, ใน
แผ่นดินส่วนใดของพวกเขา.
๒ แท้จริง แล้ว, เขา ออก ค�ำ สั่ ง ไป ใน
บรรดาพวกเขา, ว่าพวกเขาจะไม่จับพวก
ท่านมัด, หรือ โยนพวกท่านเข้า เรือนจ�ำ;
ทัง้ ไม่ ถ่ม น� ้ำลายใส่ พวกท่าน, หรือ โบยตี
พวกท่าน, หรือ ขับ ไล่ พวกท่านออกจาก
ธรรม ศาลา ทัง้ หลาย ของ พวก เขา, หรือ
โบย; ทัง้ จะไม่ขว้างปาพวกท่านด้วยก้อน
หิน, แต่ว่าพวกท่านจะมีอิสระในการเข้า
บ้านของพวกเขา, และในวิหารของพวก
ิ ธิข์ องพวกเขาด้วย.
เขา, และสถานศักดิส์ ท

		ข แอลมา ๕๐:๓๔.
๒๓ ๑ ก แอลมา ๒๒:๒๗.

๓ ก แอลมา ๒๖:๒๔.

แอลมา ๒๓:๓–๑๓
้ วกท่านจะได้ออกไปสัง่ สอน
๓ และดังนี พ
พระวจนะตามความปรารถนาของพวกท่าน,
เพราะกษัตริย์ ได้รบั การเปลีย่ นใจเลือ่ มใสมา
หาพระเจ้าแล้ว, และทุกคนในครัวเรือนของ
เขา; ฉะนั ้นเขาจึงออกถ้อยแถลงของเขาไป
ทัว่ แผ่นดินถึงผูค้ นของเขา, เพือ่ พระวจนะ
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้ ไม่มเี ครือ่ งกีดขวาง,
แต่จะออกไปตลอดทัว่ แผ่นดิน, เพือ่ ผูค้ น
ของเขาจะได้ตระหนั กเกีย่ วกับประเพณี ก
อัน ชัว่ ร้ายของบรรพบุรษ
ุ พวกเขา, และ
เพือ่ พวกเขาจะได้ตระหนั กว่าพวกเขาเป็น
พี่น้องกันทัง้ หมด, และว่าพวกเขาไม่ควร
กระท�ำ ฆาตกรรม, หรือ ปล้น สะดม, หรือ
ลักขโมย, หรือประพฤติลว่ งประเวณี , หรือ
กระท�ำความชัว่ ร้ายใด ๆ.
้ คือ
๔ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เมือ่ กษั ตริย์ ได้ส่งถ้อยแถลงนี ้ออกไป, แอ
รันและพี่น้องท่านออกเดินทางจากเมือง
หนึ่ ง ไปอีก เมืองหนึ่ ง, และจากสถานที่
นมัสการแห่ง หนึ่ ง ไปอีก แห่ง หนึ่ ง, โดย
สถาปนาศาสนจักร, และอุทศิ ถวายปุ โรหิต
และผูส้ อนทัว่ แผ่นดินในบรรดาชาวเลมัน,
เพื่อสั่งสอนและสอนพระวจนะของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าในบรรดาพวกเขา; และด้วยเหตุ
นี ้พวกท่านเริ่มมีความส�ำเร็จใหญ่หลวง.
๕ และพวกท่านน� ำคนหลายพันคนมา
เข้า ถึง ความรู้เรื่องพระเจ้า, แท้จริง แล้ว,
พวกท่านน� ำ คนหลายพัน คนมาให้ เชื่อ
ประเพณี กของชาวนี ไฟ; และพวกเขาได้
รับการสอนถึงบันทึกขและค�ำพยากรณ์ ซงึ่
สืบทอดกันมาแม้จนถึงปัจจุบันนี ้.
๕ ก แอลมา ๓๗:๑๙.
		ข แอลมา ๖๓:๑๒.
คมพ. พระคัมภีร.์
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่ ระเจ้าทรงพระชนม์
๖ และแน่ นอนดังทีพ
อยู่ ฉันใด, มากเท่า ที่ เชื่อ, หรือ มากเท่า ที่
พวกท่านน� ำมาเข้าถึงความรูเ้ รือ่ งความจริง,
โดยผ่านการสั่งสอนของแอมันกับพี่น้อง
ท่าน, ตามวิญญาณแห่งการเปิ ดเผยและ
การพยากรณ์ , และเดชานุ ภาพของพระ
่ ำ� ปาฏิหาริย์ ในคนเหล่านั ้น—
ผูเ้ ป็ นเจ้าทีท
แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ดัง ที่
พระเจ้าทรงพระชนม์อยูฉ
่ ั นใด, ชาวเลมัน
่
่
มากเท่าทีเชือในค�ำสั่งสอนของพวกท่าน,
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสกมาหาพระเจ้า, จะ
ไม่เคยตกขเลยฉั นนั ้น.
๗ เพราะพวกเขากลับกลายเป็ นคนชอบ
ธรรม; พวกเขาวางอาวุธแห่งการกบฏของ
ตนแล้ว, คือพวกเขาไม่ต่อสู้ พระผู้เป็ น
เจ้าอีกต่อไป, ทัง้ ไม่ต่อสู้พ่ีน้องคนใดของ
พวกเขา.
๘ บัดนี ้, คนเหล่านี ้ คือคนกที่เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาหาพระเจ้า:
๙ ผู้คนของชาวเลมันที่ อยู่ ในแผ่นดิน
แห่งอิชมาเอล;
๑๐ และผูค้ นของชาวเลมันทีอ่ ยู่ ในแผ่น
ดินแห่งมิดโดไนด้วย;
๑๑ และผูค้ นของชาวเลมันทีอ่ ยู่ ในเมือง
แห่งนี ไฟด้วย;
๑๒ และผูค้ นของชาวเลมันทีอ่ ยู่ ในแผ่น
ดินแห่งไชลัมก, และที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง
เช็มลอน, และในเมืองแห่งเลมิวเอล, และ
ในเมืองแห่งชิมไนลอม.
๑๓ และนี่ คือชื่อเมืองของชาวเลมันซึ่ง
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสกมาหาพระเจ้า; และคน

๖ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
		ข แอลมา ๒๗:๒๗.

๘ ก แอลมา ๒๖:๓, ๓๑.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๒๒:๘, ๑๑.
๑๓ ก แอลมา ๕๓:๑๐.

แอลมา ๒๓:๑๔–๒๔:๓
เหล่านี ้ คือผู้ท่ีวางอาวุธแห่งการกบฏของ การติดต่อกับคนเหล่านั ้น, และการสาป
ตน, แท้จริง แล้ว, อาวุธ สงครามทัง้ หมด แช่งกของพระผู้เป็ นเจ้าจึงไม่ด�ำรงอยู่กับ
ของพวกเขา; และพวกเขาทัง้ หมดเป็ น พวกเขาอีกต่อไป.
ชาวเลมัน.
๑๔ และ ชา วอ แม ลิ ไค ไม่ เปลี่ ย น ใจ
บทที่ ๒๔
ก
เลื่อมใส , นอกจากคนคนเดียว; ทัง้ ไม่มี
ชาวอมิวลอนขคนใดเปลีย่ นใจเลือ่ มใสเลย; ชาวเล มัน มา ต่อสู้ กับ ผู้คน ของ พระ ผู้
่ ชม
แต่ พวก เขา ท�ำใจ ของ ตน แข็ง กระด้าง, เป็ นเจ้า—ชาวแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮชืน
และใจของชาวเลมันในเขตนั ้นของแผ่น ยินดี ในพระคริสต์และเทพมาเยือนพวก
ดิน ด้วยไม่ ว่า พวกเขาจะพ�ำนั ก อยู่ ท่ี ใด, เขา—พวกเขาทนรับ ความตายมากกว่า
แท้จริง แล้ว, และ หมู่บ้านทัง้ หมด ของ จะป้ องกันตนเอง—ชาวเลมัน เปลีย่ นใจ
พวกเขาและเมืองทัง้ หมดของพวกเขา. เลือ่ มใส มาก ขึน้ . ประมาณ ๙๐– ๗๗ ปี
๑๕ ฉะนั ้น, เราได้กล่าวถึงเมืองทัง้ หมด ก่อนคริสตกาล.
ของชาวเลมันซึ่งพวกเขากลับใจและเข้า
ถึง ความรู้ เรื่องความจริง, และได้ รับ การ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวอแมลิ ไคและชาวอมิวลอนและชาวเลมันที่อยู่
เปลี่ยนใจเลื่อมใส.
๑๖ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ ในแผ่นดินแห่งอมิวลอน, และในแผ่นดิน
้ อี่ ยู่ ในแผ่นดินแห่ง
กษั ตริย์และบรรดาผู้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส แห่งฮีลมั ด้วย, และผูท
ก
ปรารถนา จะ มีชื่อ เรียก, เพื่อ โดย การ นี ้ เยรูซาเล็ม , และท้ายที่สุด, ในแผ่น ดิน
พวก เขา จะ ได้แตก ต่าง จาก พี่ น้ อง ของ ทัง้ หมดโดยรอบ, ผู้ ที่ ยัง ไม่ ได้ เปลี่ยนใจ
ตน; ฉะนั ้น กษั ตริย์ จึง ปรึกษากับ แอรัน เลื่อมใสและไม่รบั ชื่อแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮข,
และปุ โรหิตหลายคนของพวกเขา, เกี่ยว ถูกชาวอแมลิ ไคและชาวอมิวลอนปลุกปั่ น
กับชื่อที่พวกเขาควรจะรับไว้กับตน, เพื่อ ให้เกิดโทสะต่อต้านพี่น้องของตน.
๒ และความเกลียดชัง ที่ พวกเขามี ต่อ
พวกเขาจะได้แตกต่างออกไป.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก คนเหล่านั ้นกลับรุนแรงยิ่ง, แม้ถึงขนาด
่ วกเขาเริม่ กบฏต่อกษั ตริยข์ องตน, ถึง
เขาเรียกชื่อตนว่าชาวแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮก; ทีพ
่ วกเขาไม่ยอมให้เขาเป็ นกษั ตริย์
และเรียกพวกเขาโดยชือ่ นี ้และไม่เรียกว่า ขนาดทีพ
้
ของตน; ฉะนั ้น, พวกเขาจึงจับอาวุธขึน
ชาวเลมันอีกต่อไป.
๑๘ และ พวก เขา เริ่ม เป็ น คน มี วิริยะ ต่อสู้ผู้คนของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ.
อุตสาหะ; แท้จริงแล้ว, และพวกเขาเป็ น ๓ บัดนี ก้ ษัตริยม์ อบอาณาจักรให้บตุ รของ
มิตรกับ ชาวนี ไฟ; ฉะนั ้น, พวกเขาเปิ ด ตน, และเรียกชือ่ เขาว่าแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ.
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๑๔ ก แอลมา ๒๔:๒๙.
		ข โมไซยาห์ ๒๓:๓๑–๓๙.
๑๗ ก คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ

(ชาว).
๑๘ ก ๑ นี . ๒:๒๓;
๒ นี . ๓๐:๕–๖;

๓ นี . ๒:๑๔–๑๖.

๒๔ ๑ ก แอลมา ๒๑:๑.

		ข แอลมา ๒๕:๑, ๑๓.

แอลมา ๒๔:๔–๑๓
้ ชีวติ ในปี เดียวกันกับ
๔ และกษั ตริย์สิน
ทีช่ าวเลมันเริม่ เตรียมการเพือ่ ท�ำสงคราม
กับผู้คนของพระผู้เป็ นเจ้า.
๕ บัดนี ้ เมื่อ แอมัน กับ พี่ น้องท่านและ
้ มากับ ท่านเห็น ชาวเล
คนทัง้ หมดที่ ขึน
มันเตรียมการเพื่อท�ำลายพี่น้องพวกเขา,
พวกท่านจึงออกมายังแผ่นดินแห่งมิเดียน,
และที่ นั่น แอมันพบพี่ น้องทัง้ หมดของ
ท่าน; และจากที่น่ั นพวกท่านมายังแผ่น
ดินแห่งอิชมาเอลเพื่อจะได้หารือกกับลาโมไนและกับ แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮพี่ ชาย
ท่านด้วย, ว่าพวกท่านควรท�ำประการใด
เพื่อป้ องกันตนจากชาวเลมัน.
๖ บัดนี ้ ไม่มี แม้แต่ คนเดียวในบรรดา
ผู้คนทัง้ หมดที่ เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหา
พระเจ้า ที่ จะจับ อาวุธ ต่อสู้ พ่ี น้องตน; ไม่
เลย, พวกเขาไม่ยอมแม้แต่จะเตรียมการ
สู้ รบ; แท้จริงแล้ว, และกษั ตริย์ของพวก
เขาสั่งพวกเขาไม่ให้ท�ำด้วย.
๗ บัดนี ้, นี่ คอื ถ้อยค�ำทีเ่ ขากล่าวแก่ผคู้ น
เกี่ยว กับ เรื่อง นี ้ : ข้าพเจ้า ขอบพระทัย
พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ของ ข้ า พเจ้ า , ผู้ ค น
ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, ที่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ผู้
ยิ่ง ใหญ่ ของ เรา ในพระคุณ ความ ดี ทรง
ส่ง พี่ น้อง, ชาวนี ไฟเหล่า นี ้ ของเรา, มา
หา เรา เพื่อ สั่ ง สอน เรา, และ เพื่อ ท�ำให้
เรา ตระหนั ก ถึง ประเพณี กบรรพบุรุษ ผู้
ชั่วร้ายของเรา.
๘ และดูเถิด, ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระ
่ ระองค์
ผูเ้ ป็ นเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ของข้าพเจ้าทีพ
ประทานส่วนหนึ่ งของพระวิญญาณแห่ง
พระองค์ แก่ เราเพื่อ ท�ำให้ ใจเราอ่อนลง,
๕ ก แอลมา ๒๗:๔–๑๓.
๗ ก โมไซยาห์ ๑:๕.
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จนเราเปิ ดการติดต่อกับพี่น้อง, ชาวนี ไฟ
เหล่านี ้ของเรา.
๙ และดูเถิด, ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าด้วย, ที่ โดยเปิ ดการ
ติดต่อนี ้ทำ� ให้เราตระหนั กถึงบาปกของเรา,
และถึงการกระท�ำฆาตกรรมมากมายซึ่ง
เรากระท�ำไป.
๑๐ และข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็ น
เจ้าของข้าพเจ้าด้วย, แท้จริงแล้ว, พระผู้
เป็ นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า, ที่พระองค์
ประทานโอกาสแก่เราเพื่อเราอาจกลับใจ
จากสิ่งเหล่านี ้, และที่พระองค์ทรงอภัยก
ให้ เราในบาปและการกระท�ำ ฆาตกรรม
มากมายซึ่ง เรากระท�ำ ไปแล้ว ด้วย, และ
ทรงเอาความผิดข ไปจากใจเรา, โดยทาง
คุณงามความดี ในพระบุตรของพระองค์.
๑๑ และ บัดนี ้ ดูเถิด, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า,
เนื่ องจากเราท�ำได้เพียงทัง้ หมดนี ้ (เพราะ
เรา เป็ นพวก ที่ หลง ทาง ที่สุด ในบรรดา
มนุ ษ ยชาติ ทั ง้ ปวง) ที่ จะ กลั บ ใจ จาก
บาป ทัง้ หมด ของ เรา และ การ ฆาตกรรม
มากมายซึ่ง เรากระท�ำ ไป, และที่ ให้ พระ
ผู้เป็ นเจ้าทรงน� ำกมันไปจากใจเรา, เพราะ
นั่ นคือทัง้ หมดทีเ่ ราท�ำได้เพือ่ กลับใจอย่าง
เพียงพอต่อพระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพือ่
พระองค์จะทรงขจัดรอยเปื ้ อนของเราไป—
๑๒ บัดนี ้, พี่ น้องที่รัก ยิ่ง ของข้าพเจ้า,
เนื่ องจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงขจัดรอยเปื ้ อน
ของเราไป, และดาบของเรากลับ สุกใส,
ดังนั ้นขอเราอย่าท�ำให้ดาบของเราเปื ้ อน
ไปอีกด้วยเลือดของพี่น้องเรา.
๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, อย่า

๙ ก คพ. ๑๘:๔๔.
๑๐ ก ดนล. ๙:๙.

		ข คมพ. ความผิด.
๑๑ ก อสย. ๕๓:๔–๖.
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เลย, ขอ ให้ เรา เก็บ ดาบ ของ เรา ไว้ เพื่อ
มันจะไม่ เปื ้ อนด้วยเลือดของพี่ น้องเรา;
เพราะบางที, หากเราท�ำให้ดาบเราเปื ้ อน
อีก ก็จะล้างก ให้ สุกใสอีก ไม่ ได้ โดยทาง
พระโลหิตของพระบุตรพระผู้เป็ นเจ้าผู้
ยิ่ง ใหญ่ ของเรา, ซึ่ง จะทรงหลั่ง เพื่อ การ
ชดใช้บาปของเรา.
๑๔ และพระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ทรงมี
พระเมตตาต่อเรา, และทรงท�ำให้สิ่งเหล่า
นี ้เป็ นทีร่ แู้ ก่เราเพือ่ เราจะไม่พน
ิ าศ; แท้จริง
แล้ว, และพระองค์ทรงท�ำให้สงิ่ เหล่านี ้เป็ น
ทีร่ แู้ ก่เรามาแล้วล่วงหน้ า, เพราะพระองค์
ทรง รัก จิต วิญญาณกเรา เช่น เดียว กับ ที่
พระองค์ ทรงรัก ลูก หลานเรา; ฉะนั ้น, ใน
พระเมตตาของพระองค์ พระองค์ เสด็จ
มาเยือนเราโดยเทพของพระองค์, เพือ่ จะ
ท�ำให้ แผนแห่ง ความรอดขเป็ นที่ รู้ แก่ เรา
เช่นเดียวกันกับคนรุ่นต่อ ๆ ไป.
๑๕ โอ้, พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเมตตา
เพียง ไร! และ บัดนี ้ ดูเถิด, เนื่ องจาก เรา
ท�ำได้เพียงเท่านี ้ทจ่ี ะเอารอยเปื ้ อนของเรา
ไปจากเรา, และท�ำให้ดาบของเราสุกใส, ขอ
ให้เราซ่อนมันเพือ่ จะรักษามันไว้ ให้สุกใส,
เป็ นประจักษ์ พยานต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราในวัน สุดท้าย, หรือ ในวันที่ เราจะถูก
น� ำ มายืน ต่อ พระพักตร์ พระองค์ เพื่อ รับ
การพิพากษา, ว่าเราไม่ ได้ท�ำให้ดาบของ
เราเปื ้ อนด้วยเลือดพี่น้องของเรานั บแต่
พระองค์ทรงเผยพระวจนะของพระองค์
แก่เราและทรงท�ำให้เราสะอาดโดยการนี ้.
๑๓ ก วว. ๑:๕.
๑๔ ก คมพ. จิตวิญญาณ—
ค่าของจิตวิญญาณ.
		ข คมพ. แผนแห่งการไถ่.
๑๖ ก แอลมา ๔๐:๑๑–๑๕.

แอลมา ๒๔:๑๔–๑๙
๑๖ และบัดนี ้, พี่ น้องข้าพเจ้า, หากพี่
น้ อง เรา หมาย มั่น จะ ท�ำลาย เรา, ดูเถิด,
เราจะซ่อนดาบของเรา, แท้จริงแล้ว, แม้
เราจะฝังมัน ให้ ลึก ในดิน, เพื่อ จะรักษา
มัน ไว้ ให้ สุกใส, เป็ นประจักษ์ พยานใน
วันสุดท้าย, ว่าเราไม่เคยใช้มัน; และหาก
พี่ น้องของเราท�ำลายเรา, ดูเถิด, เราจะ
ไปกเฝ้ าพระผู้ เป็ นเจ้าของเราและจะได้
รับการช่วยให้รอด.
้
๑๗ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ กษั ตริย์ ยุติ การกล่าวถ้อยค�ำ เหล่า
นี ้ แล้ว, และผู้คนทัง้ หมดมาชุมนุ ม กัน
แล้ว, พวกเขาน� ำดาบ, และอาวุธทัง้ หมด
ของตนที่ ใช้ ในการหลั่ง เลือดมนุ ษย์ มา,
และพวกเขาฝังกมันไว้ลึกในดิน.
๑๘ และพวกเขาท�ำการนี ้, ตามความคิด
เห็น ของพวกเขามัน คือ ประจักษ์ พยาน
ต่อพระผู้เป็ นเจ้า, และต่อมนุ ษย์ด้วย, ว่า
พวกเขาจะไม่ ใช้กอาวุธเพื่อการหลั่งเลือด
ของมนุ ษย์อกี เลย; และพวกเขาท�ำการนี ้,
โดยยืนยันและท�ำพันธสัญญาข ไว้กบั พระ
ผู้ เป็ นเจ้า, ว่า แทนที่ จะหลั่ง เลือดพี่ น้อง
ของตน พวกเขาจะยอมสละคชีวติ ตนเอง;
่ ้ องพวกเขาจะให้
และแทนทีจ่ ะเอาจากพีน
แก่ผน
ู้ ั ้น; และแทนทีจ่ ะใช้วน
ั เวลาของตน
ไปในความเกียจคร้าน พวกเขาจะท�ำงาน
ให้มากด้วยมือตน.
๑๙ และเราจึง เห็นดังนี ้ ว่า, เมื่อ น� ำ ชาว
เลมันเหล่านี ม้ าให้เชือ่ และรูค้ วามจริง, พวก
เขามั่นคงก, และจะยอมแม้ จนถึง ความ

๑๗ ก ฮีล. ๑๕:๙.
๑๘ ก แอลมา ๕๓:๑๑.
		ข คมพ. พันธสัญญา.
		ค คมพ. เครือ่ งพลีบชู า,
พลีพระชนม์ชพ
ี , สละ

(ชีวติ ), เสียสละ.
๑๙ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).

แอลมา ๒๔:๒๐–๒๙
ตายแทนที่จะกระท�ำบาป; และเราจึงเห็น
ดังนี ้ ว่า พวก เขา ฝัง อาวุธ แห่ง สันติภาพ
ของตน, หรือ พวกเขาฝังอาวุธ สงคราม,
เพื่อสันติภาพ.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน, พี่ น้องของพวกเขา, เตรียม
้ มา ถึง แผ่น ดิน
ท�ำ สงคราม, และ ยก ขึน
แห่ง นี ไฟ ด้วย จุด ประสงค์ ที่ จะ ท�ำลาย
้ แทนเขา, และ
กษั ตริย์, และตัง้ คนอื่นขึน
่
เพือท�ำลายผูค้ นของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮให้
หมดจากแผ่นดินด้วย.
๒๑ บัดนี ้เมื่อผู้คนเห็นว่าพวกนั ้นก�ำลัง
มาโจมตีตน พวกเขาจึงออกไปพบ, และ
้ ดิน ต่อ หน้ า พวกเขา,
ทอดตัว ลงกกับ พืน
และ เริ่ม เรียก หา พระนาม ของ พระเจ้า;
และดัง นั ้นพวกเขาจึง อยู่ ในลักษณะนี ้
เมื่อ ชาวเลมัน เริ่ม ลงมือ โจมตี, และเริ่ม
สังหารพวกเขาด้วยดาบ.
๒๒ และด้วยเหตุที่ ไม่มีการต่อต้านแต่
อย่างใด, คนพวกนั ้นสังหารพวกเขาหนึ่ ง
พันกับห้าคน; และเรารู้ว่าพวกเขาได้รับ
พรแล้ว, เพราะพวกเขาไปพ�ำนั ก อยู่ กับ
พระผู้เป็ นเจ้าของตน.
่ ้ องตน
๒๓ บัดนี ้เมือ่ ชาวเลมันเห็นว่าพีน
ไม่ยอมหนี คมดาบ, ทัง้ ไม่ยอมหลบไปทาง
ขวาหรือทางซ้าย, แต่วา่ จะทอดตัวลงและ
้ ชีวติ ก, และสรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้าแม้
สิน
้ ใจอยู่ ใต้คมดาบ—
ขณะด่าวดิน
้ สิน
้
่
๒๔ บัดนี เมือชาวเลมันเห็นเช่นนั ้นจึง
หยุดกการสังหารพวกเขา; และมี อยู่ เป็ น
่ ้ อง
อันมากที่ ใจพวกเขาพองโตขเพราะพีน
๒๑ ก แอลมา ๒๗:๓.
๒๓ ก แอลมา ๒๖:๓๒.
๒๔ ก แอลมา ๒๕:๑.
		ข คมพ. สงสาร (ความ).
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ซึ่งล้มตายอยู่ ใต้คมดาบ, เพราะพวกเขา
กลับใจจากสิ่งที่พวกเขาท�ำลงไป.
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาโยนอาวุธสงครามของตนทิง้ , และพวก
เขาไม่จบั มันอีก, เพราะพวกเขาเจ็บแปลบ
เนื่ องจากการฆาตกรรมที่พวกเขากระท�ำ
ลงไป; และพวกเขาจึงทอดตัวลงมาแม้ดงั
พี่ น้องของตน, โดยหวัง ในความเมตตา
้
ของคนเหล่า นั ้นซึ่ง แขนของเขายกขึน
หมายสังหาร.
้ คือ มี
๒๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผูเ้ ข้ามาสมทบกับผูค้ นของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในวัน นั ้ น มากกว่า จ� ำ นวน ของ ผู้ ที่ ถู ก
สังหาร; และพวกทีถ่ กู สังหารคือคนชอบ
ธรรม, ฉะนั ้นเราจึงไม่มเี หตุผลทีจ่ ะสงสัย
ว่าพวกเขาได้รับการช่วยให้รอดก.
๒๗ และไม่มี คนชั่ว ร้ายถูก สังหารสัก
คนในบรรดาคนเหล่านั ้น; แต่มีมากกว่า
หนึ่ งพันคนทีถ่ กู น� ำมาสู่ความรูเ้ รือ่ งความ
จริง; ดัง นั ้ น เรา จึง เห็น ว่า พระเจ้า ทรง
ท�ำงานในหลายทางกเพื่อ ความรอดของ
ผู้คนของพระองค์.
๒๘ บัดนี ้จำ� นวนมากทีส่ ดุ ของชาวเลมัน
ที่ประหัตประหารพี่น้องของตนมากมาย
เช่นนั ้นคือชาวอแมลิ ไคและชาวอมิวลอน,
่ี ำ� ตามระเบียบก
ซึง่ จ�ำนวนมากทีส่ ดุ คือผูท
้ ท
ของนี ฮอร์ข.
๒๙ บัดนี ้ , ในบรรดา พวก ที่มา สมทบ
กับ ผู้คนของพระเจ้า นั ้ น, ไม่มีกสั ก คนที่
เป็ นชาวอแมลิ ไคหรือชาวอมิวลอน, หรือ
ผู้ที่เป็ นของระเบียบของนี ฮอร์, แต่พวก

๒๖ ก วว. ๑๔:๑๓.
๒๗ ก อสย. ๕๕:๘–๙;
แอลมา ๓๗:๖–๗.
๒๘ ก แอลมา ๒๑:๔.

		ข แอลมา ๑:๑๕; ๒:๑, ๒๐.
๒๙ ก แอลมา ๒๓:๑๔.

365
เขาเป็ นผู้สืบตระกูลแท้ ๆ ของเลมันกับ
เลมิวเอล.
๓๐ และดัง นั ้น เราจึง มองเห็น ได้ ชัด,
ว่า หลัง จากพวกใดพวกหนึ่ ง ได้ รับ ความ
สว่างก โดยพระวิญญาณของพระผู้ เป็ น
เจ้าแล้วครัง้ หนึ่ ง, และมีความรูข้ กว้างขวาง
ถึงสิ่งทีเ่ กีย่ วกับความชอบธรรม, และแล้ว
ตกค ไปสู่ บาปและการล่วงละเมิด, พวก
้ , และดัง
เขาจะกลับ แข็ง กระด้างยิ่ง ขึน
นั ้นสภาพพวกเขาจึงกลับเลวร้ายง ไปกว่า
ครัง้ ที่พวกเขาไม่เคยรูเ้ รือ่ งเหล่านี ้มาเลย.
บทที่ ๒๕
การ รุก ราน ของ ชาวเล มั น แผ่ กว้า ง—
พงศ์พันธุ์ปุ โรหิตของโนอาห์พินาศดังที่
อบินาไดพยากรณ์ ไว้—ชาวเลมันมากมาย
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสและเข้ามารวมกับผู้คน
ของ แอนไท- นี ไฟ- ลี ไฮ— พวก เขา เชือ่
ในพระคริสต์ และรักษากฎของโมเสส.
ประมาณ ๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
และดูเถิ ด, บั ด นี ้ เหตุการณ์ ได้ บั ง เกิ ด
้ คือ ชาวเลมั น เหล่ า นั ้ นโกรธมากขึ น
้
ขึ น
เพราะ พวก เขา สั ง หาร พี่ น้ อ ง ของ ตน;
ฉะนั ้ นพวกเขาจึงสาบานจะแก้แค้นชาว
นี ไฟ; และพวกเขาไม่ พ ยายามสั ง หาร
ผู้ ค นของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ กต่อ ไปอี ก
ในเวลานั ้ น .
๒ แต่ พ วกเขายกกองทั พ ของตนข้ า ม
๓๐ ก มธ. ๑๒:๔๕.
		ข ฮบ. ๑๐:๒๖;
แอลมา ๔๗:๓๖.
		ค ๒ นี . ๓๑:๑๔;
แอลมา ๙:๑๙. คมพ.

แอลมา ๒๔:๓๐–๒๕:๗
ไป ในชายแดนของแผ่ น ดิน แห่ ง เซราเฮ็ มลา, และ เข้ า โจมตี ผู้ ค น ซึ่ง อยู่ ใน
แผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์และท�ำลายก
คนเหล่ า นั ้ น .
๓ และหลังจากนั ้น, พวกเขามีการสู้รบ
กับชาวนี ไฟหลายครัง้ , ซึ่งในการนั ้นพวก
เขาถูกขับไล่และสังหาร.
๔ และในบรรดาชาวเลมันที่ ถูก สังหาร
เกือบทัง้ หมดเป็ นพงศ์ พันธุ์กของอมิว
ลอนกับพี่น้องท่าน, ซึ่งเป็ นพวกปุ โรหิต
ของโนอาห์, และพวกเขาถูก สังหารด้วย
น� ้ำมือของชาวนี ไฟ;
๕ และคนที่ เหลือ นั ้ น, โดยที่ หลบหนี
เข้ า ไป ใน แดน ทุ ร กั น ดาร ตะวั น ออก,
และ โดย แย่ง ชิง พลัง อ�ำนาจ และ สิ ทธิ
อ�ำนาจเหนื อ ชาวเลมัน, จึง ให้ ชาวเลมัน
้ ชีวิตกด้วยไฟเพราะความเชื่อ
มากมายสิน
ของพวกเขา—
๖ เพราะหลายคนในพวกเขาก, หลังจาก
ทนรับ การสูญ เสีย อย่างหนั ก และความ
ทุกข์นานั ปการ, เริ่มได้รับแรงกระตุ้นให้
นึ กถึงค�ำขที่แอรันและพี่น้องท่านเคยสั่ง
สอนไว้ ในแผ่น ดิน ตน; ฉะนั ้นพวกเขา
เริม่ ไม่เชื่อประเพณี คบรรพบุรษ
ุ , และเชื่อ
ในพระเจ้า, และว่าพระองค์ประทานพลัง
ความสามารถอันยิง่ ใหญ่ ให้ชาวนี ไฟ; และ
ด้วยเหตุ นี้ มี หลายคนในพวกเขาเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสในแดนทุรกันดาร.
้ คือ ผู้
๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปกครองเหล่า นั ้นซึ่ง เป็ นพวกที่ เหลือ อยู่

ละทิง้ ความเชือ่ (การ).
		ง ๒ ปต. ๒:๒๐–๒๑.
๒๕ ๑ ก คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ
(ชาว).
๒ ก แอลมา ๘:๑๖; ๑๖:๙.

๔ ก โมไซยาห์ ๒๓:๓๕.
๕ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๕.
๖ ก อส. ชาวเลมัน.
		ข แอลมา ๒๑:๙.
		ค แอลมา ๒๖:๒๔.

แอลมา ๒๕:๘–๑๖
ของลูกหลานอมิวลอนกท�ำให้คนเหล่านั ้น
ต้องถูกประหารข, แท้จริงแล้ว, คนทัง้ หมด
ที่เชื่อในเรื่องเหล่านี ้.
๘ บัดนี ้ มรณสักขี ครัง้ นี ้ เป็ นเหตุ ให้ พ่ี
น้ องพวกเขาหลายคนถูกปลุกปั่ นให้ โกรธ;
และเริ่ม มี การโต้ แย้ง ในแดนทุรกันดาร;
และชาวเลมันเริม่ ล่ากพงศ์พันธุ์ของอมิว
ลอนกับ พี่ น้องของเขาและเริ่ม สั งหาร
คนพวกนี ้; และพวกเขาหลบหนี เข้าไป
ในแดนทุรกันดารตะวันออก.
๙ และดูเถิดพวกเขาถูกชาวเลมันตาม
ล่าจนถึงวันนี ้. ดังนั ้นถ้อยค�ำของอบินา
ไดจึง เป็ นจริง, ซึ่ง ท่านกล่าวไว้ เกี่ยวกับ
พงศ์พันธุ์ของพวกปุ โรหิตผู้ท่ีท�ำให้ท่าน
ต้องทนรับความตายด้วยไฟ.
๑๐ เพราะท่านกล่าวแก่ พวกเขา: อะไร
ที่ ท่านจะท�ำกแก่ ข้าพเจ้า ย่อมจะเป็ นรูป
แบบของสิ่งที่จะมาถึง.
๑๑ และบัดนี ้อบินาไดเป็ นคนแรกทีต่ อ้ ง
ทนรับ ความตายกด้วยไฟเพราะความเชือ่
ของท่านในพระผู้เป็ นเจ้า; บัดนี ้นี่คอื สิ่งที่
ท่านหมายถึง, คือ หลายคนจะต้องทนรับ
ความตายด้วยไฟ, ดังทีท่ า่ นได้ทนรับมาแล้ว.
๑๒ และท่านกล่าวแก่บรรดาปุ โรหิตของ
โนอาห์ว่าพงศ์พันธุ์ของพวกเขาจะท�ำให้
คน เป็ น อัน มาก ต้อง ถูก ประหาร, ในวิธี
่ า่ นถูกประหาร, และว่าพวก
เดียวกันกับทีท
เขาจะกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปและถูก
สังหาร, แม้ดังแกะที่ ไม่มีเมษบาลถูกไล่
๗ ก แอลมา ๒๑:๓;
๒๔:๑, ๒๘–๓๐.
		ข คมพ. มรณสักขี (ผูเ้ ป็ น).
๘ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๘.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๑๓:๑๐.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๑๗:๑๓.

366
ต้อนและถูกสัตว์ป่าฆ่า; และบัดนี ้ดูเถิด,
ถ้อยค�ำเหล่านี ้ปรากฏเป็ นความจริงแล้ว,
เพราะพวกเขาถูกชาวเลมันไล่ต้อน, และ
พวกเขาถูกล่า, และพวกเขาถูกโบยตี.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ชาวเลมันเห็นว่าพวกเขาเอาชนะชาวนี ไฟ
ไม่ ได้ พวกเขาจึง กลับ ไปแผ่น ดินของตน
อีก; และหลายคนในพวกเขาข้ามมาอยู่ ใน
แผ่นดินแห่งอิชมาเอลและแผ่นดินแห่งนี 
ไฟ, และเข้ามารวมกับผูค้ นของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ซึง่ เป็ นผูค้ นของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮก.
๑๔ และพวกเขาฝังกอาวุธ สงครามของ
ตนด้วย, ดัง ที่ พี่ น้องของตนท�ำ ไป, และ
พวกเขาเริม่ เป็ นคนชอบธรรม; และพวก
เขาเดินในทางของพระเจ้า, และยึดมัน
่ ต่อ
การรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ และ
กฎเกณฑ์ของพระองค์.
๑๕ แท้จริง แล้ว, และ พวก เขา รักษา
กฎของโมเสส; เพราะสมควรที่ พวกเขา
จะยัง คงรักษากฎของโมเสส, เพราะยัง
ไม่ สมบูรณ์ ทัง้ หมด. แต่ ทัง้ ที่ มี กฎ ของ
โมเสสก, พวกเขายังได้ตัง้ ตารอการเสด็จ
มา ของ พระ คริส ต์ , โดย ถื อ ว่า กฎ ของ
โมเสส เป็ นรูป แบบขหนึ่ ง ของ การ เสด็จ
มา ของ พระองค์, และ โดย เชื่อ ว่า พวก
เขาต้องรักษาวิธีปฏิบัติอันเป็ นรูปลักษณ์
่ ระองค์
ภายนอกคเหล่านั ้นไว้จนถึงเวลาทีพ
่
จะเป็ นทีเปิ ดเผยแก่พวกเขา.
๑๖ บัดนี ้ พวกเขาไม่ คิด ว่า ความรอดก

๑๓ ก แอลมา ๒๓:๑๖–๑๗.
๑๔ ก แอลมา ๒๔:๑๕; ๒๖:๓๒.
๑๕ ก เจคอบ ๔:๕;
เจรอม ๑:๑๑.
คมพ. กฎของโมเสส.
		ข โมไซยาห์ ๓:๑๔–๑๕;

๑๖:๑๔.
		ค โมไซยาห์ ๑๓:๒๙–๓๒.
๑๖ ก โมไซยาห์ ๑๒:๓๑–๓๗;
๑๓:๒๗–๓๓.
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จะมาถึง โดยกฎของโมเสสข; แต่ กฎของ
โมเสสท�ำ หน้ าที่ เสริม ศรัทธาพวกเขาให้
มั่นคงในพระคริสต์; และดังนั ้นพวกเขา
คงความหวังคอยู่ กับ ความรอดนิ รัน ดร์,
โดยศรัทธา, โดยพึ่งพาวิญญาณแห่งการ
้ .
พยากรณ์ , ซึ่งพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึน
๑๗ และบัดนี ้ ดูเถิด, แอมัน, และแอ
รัน, และออมเนอร์, และฮิม ไน, และพี่
น้ อง ท่าน ชื่นชม ยินดี ยิ่ง, เพราะ ความ
ส�ำเร็จ ที่ พวกท่านมี ในบรรดาชาวเลมัน,
โดยเห็นว่า พระเจ้า ประทานให้ พวกท่าน
ตามค�ำสวดอ้อนวอนกของพวกท่าน, และ
ว่า พระองค์ ทรง พิสูจน์ พระ วจนะ ของ
พระองค์แก่พวกท่านในทุกสิ่งแล้วด้วย.
บทที่ ๒๖
แอมันปลาบปลืม้ ในพระเจ้า—ผู้ซือ่ สัตย์
ได้ รับ พละก�ำลัง จากพระเจ้า และได้ รับ
ความ รู้— โดย ศรัทธา มนุ ษย์ อาจ น� ำ จิต
วิญญาณหลายพันดวงมาสู่การกลับใจ—
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงมี เดชานุ ภาพทัง้ ปวง
และทรงเข้าใจสรรพสิ่งทัง้ ปวง. ประมาณ
๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้, นี่ คือถ้อยค�ำของแอมันที่กล่าว
แก่ พี่ น้องท่าน, ซึ่ง มี ความดังนี ้: พี่ น้อง
และผองเพือ่ นของข้าพเจ้า, ดูเถิดข้าพเจ้า
กล่าวแก่ทา่ น, เรามีเหตุผลใหญ่หลวงเพียง
ใดที่จะชื่นชมยินดี; เพราะเราคิดหรือว่า
๑๖ข ๒ นี . ๑๑:๔.
		ค ๑ ธส. ๕:๘–๙.
๑๗ ก แอลมา ๑๗:๙.
๒๖ ๑ ก โมไซยาห์ ๒๘:๙;
แอลมา ๑๗:๖–๑๑.

แอลมา ๒๕:๑๗–๒๖:๖
เมื่อเราออกกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา
พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะประทานพรอันส�ำคัญยิง่
เช่นนี ้แก่เรา?
๒ และบัดนี ้, ข้าพเจ้าถาม, พรอันส�ำคัญ
ยิ่ง อะไรบ้างที่ พระองค์ ประสาทแก่ เรา?
ท่านบอกได้ ไหม?
๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าตอบแทนท่าน; เพราะ
ชาวเล มัน, พี่ น้ อง เรา, อยู่ ในความ มืด,
แท้จริง แล้ว, แม้ ในเหวที่ มืด ที่สุด, แต่
ดูเถิด, มี กี่ คนก ในพวกเขาที่ เราน� ำ มาให้
เห็น ความสว่างอัศจรรย์ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า! และ นี่ คือ พร ซึ่ง ประสาท บน เรา,
คือ ท�ำให้ เราเป็ นเครื่องมือข ในพระหัตถ์
ของพระผู้ เป็ นเจ้า เพื่อ น� ำ มาซึ่ง งานอัน
ส�ำคัญยิ่งนี ้.
๔ ดูเถิด, พวกเขาหลายพันกคนชื่นชม
ยินดี, และเราน� ำ มาในคอกของพระผู้
เป็ นเจ้า.
๕ ดูเถิด, ทุ่งกพร้อมจะเก็บ เกี่ยวแล้ว,
และ ท่าน เป็ นสุข แล้ว, เพราะ ท่าน ยื่น
เคียวขเข้าไป, และเก็บเกีย่ วด้วยพละก�ำลัง
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, ตลอดทัง้ วันท่าน
ท�ำงาน; และจงดู จ�ำนวนฟ่ อนข้าวคของ
ท่าน! และพระเจ้า จะทรงรวมมัน ไว้ ใน
ยุ้ง, เพื่อมันจะไม่สูญเปล่า.
๖ แท้จริงแล้ว, มันจะไม่ถูกพายุพัดราบ
ในวัน สุดท้าย; แท้จริง แล้ว, ทัง้ มัน จะไม่
ถูก ลมหมุนพัด หอบไป; แต่ เมื่อ พายุกมา
มัน จะรวมอยู่ ด้วยกัน ในที่ ของมัน, เพื่อ
พายุ จะเข้าไปถึง มัน ไม่ ได้; แท้จริง แล้ว,

๓ ก แอลมา ๒๓:๘–๑๓.
		ข ๒ คร. ๔:๕;
โมไซยาห์ ๒๓:๑๐.
๔ ก แอลมา ๒๓:๕.
๕ ก ยอห์น ๔:๓๕–๓๗;

คพ. ๔:๔.
		ข โยเอล ๓:๑๓.
		ค คพ. ๓๓:๗–๑๑; ๗๕:๒, ๕.
๖ ก ฮีล. ๕:๑๒;
๓ นี . ๑๔:๒๔–๒๗.

แอลมา ๒๖:๗–๑๕
ทัง้ มัน จะไม่ ถูก พายุ ร้ายพัด ไปที่ แห่ง ใด
ก็ตามที่ศัตรูเลือกที่จะพามันไป.
๗ แต่ ดูเถิด, มัน อยู่ ในพระหัตถ์ ของ
พระเจ้า แห่ง ฤดู เก็บ เกี่ยวก, และมัน เป็ น
ของพระองค์; และพระองค์ จะทรงยกข
้ ในวันสุดท้าย.
มันขึน
๘ ขอพระนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรง
เจริญด้วยพระสิรเิ ถิด; ขอให้เราร้องเพลงก
สรรเสริญพระองค์, แท้จริงแล้ว, ขอให้เรา
น้ อมขอบพระทัยขแด่พระนามอันบริสุทธิ์
ของพระองค์, เพราะพระองค์ทรงท�ำงาน
ชอบธรรมตลอดกาล.
้ มาจากแผ่น
๙ เพราะหากเราไม่ ได้ ขึน
ดินแห่งเซราเฮ็ มลา, พี่น้องที่รักยิ่งเหล่า
นี ้ ของเรา, ผู้ ซึ่ง รัก เราอย่างยิ่ง, จะยัง คง
ทรมานอยูก่ บั ความเกลียดชังกเรา, แท้จริง
แล้ว, และพวกเขาจะเป็ นคนแปลกหน้ า
กับพระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
้ คือเมื่อ
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอมันกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้ แล้ว, แอรันพี่
ชายท่านติ เตียนท่าน, โดยกล่าวว่า: แอ
มัน, พี่ เกรงว่า ปี ติ ของน้ องได้ พาน้ องไป
ถึงการอวดอ้างเสียแล้ว.
๑๑ แต่ แอ มัน กล่าว แก่ ท่าน: ข้าพเจ้า
ไม่ ได้อวดอ้างก ในก�ำลัง ของข้าพเจ้า เอง,
หรือในปัญญาของข้าพเจ้าเอง; แต่ดูเถิด,
ปี ติขของข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยม, แท้จริงแล้ว,
ใจข้าพเจ้า ปริ่ม ด้วยปี ติ, และข้าพเจ้า จะ
่ ชมยินดี ในพระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า.
ชืน
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๑๒ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ารูว้ า่ ข้าพเจ้าไม่
ได้ เป็ นอะไรเลย; ตามก�ำลัง ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า อ่อนแอ; ฉะนั ้ น ข้าพเจ้า จะ ไม่
โอ้อวดกตน, แต่ ข้าพเจ้า จะอวดอ้างพระ
ผู้ เป็ น เจ้าของ ข้าพเจ้า, เพราะ ในพละ
ก�ำลังขของพระองค์ ข้าพเจ้า ท�ำได้ ทุก สิ่ง;
แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, เรากระท�ำปาฏิหาริย์
อัน ยิ่ง ใหญ่ หลายอย่างมาในแผ่น ดิน นี ้,
ซึ่งเพื่อสิ่งนี ้เราจะสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ตลอดกาล.
๑๓ ดูเถิด, พี่ น้ อง เรา กี่ พัน คน แล้ว ที่
พระองค์ ทรง ปลดเปลือ้ ง จาก ความ เจ็บ
ปวดแห่ง นรกก; และน� ำ พวกเขามาร้องข
สดุดี ความ รัก ที่ ไถ่, และ นี่ เพราะ พลัง
แห่งพระวจนะของพระองค์ซึ่งอยู่ ในเรา,
ฉะนั ้น เราไม่มี เหตุผลอันหนั ก แน่ นที่ จะ
ชื่นชมยินดีหรือ?
๑๔ แท้ จ ริ ง แล้ ว , เรา มี เหตุ ผ ล ที่ จะ
สรรเสริญ พระองค์ ตลอด กาล, เพราะ
พระองค์ ทรง เป็ นพระ ผู้ เป็ น เจ้า สูงสุด,
และ ทรง ปลด ปล่อย พี่ น้ อง เรา จาก โซ่ก
แห่งนรก.
๑๕ แท้จริง แล้ว, พวกเขาถูก ล้อมรอบ
ด้วยความมืดและความพินาศอันเป็ นนิ จ;
แต่ดเู ถิด, พระองค์ทรงน� ำพวกเขาเข้ามา
ในความสว่างกอัน เป็ นนิ จ ของพระองค์,
แท้จริง แล้ว, เข้า มาในความรอดอัน เป็ น
นิ จ; และความอุดมสมบูรณ์ อน
ั หาทีเ่ ปรียบ
มิ ได้ แห่ง ความรัก ของพระองค์ ล้อมรอบ

๗ ก คมพ. ฤดูเก็บเกีย่ ว.
๙ ก โมไซยาห์ ๒๘:๑–๒.
๑๓ ก คมพ. นรก.
		ข โมไซยาห์ ๒๓:๒๒;
๑๑ ก ๒ คร. ๗:๑๔.
		ข แอลมา ๕:๒๖.
แอลมา ๓๖:๒๘.
		ข คพ. ๑๘:๑๔–๑๖.
๑๔ ก แอลมา ๑๒:๑๑.
๘ ก คพ. ๒๕:๑๒.
คมพ. ปี ต.ิ
๑๕ ก คมพ. สว่าง (ความ), แสง
		ข คมพ. ขอบพระทัย,
๑๒ ก ยรม. ๙:๒๔; แอลมา ๒๙:๙.
สว่าง, แสงสว่างของพระ
ขอบพระทัยพระเจ้า (การ, 		ข สดด. ๑๘:๓๒–๔๐;
คริสต์.
น้ อม), ความขอบคุณ.
ฟป. ๔:๑๓; ๑ นี . ๑๗:๓.
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พวกเขา; แท้จริงแล้ว, และเราเป็ นเครือ่ ง
มือในพระหัตถ์ของพระองค์ ในการท�ำงาน
ส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์นี้.
๑๖ ฉะนั ้น, ขอ ให้ เรา ปลาบปลืม้ กเถิด,
แท้จริงแล้ว, เราจะปลาบปลืม้ ข ในพระเจ้า;
แท้จริง แล้ว, เรา จะ ชื่นชม ยินดี, เพราะ
ปี ติของเราเต็มเปี่ ยม; แท้จริงแล้ว, เราจะ
สรรเสริญพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตลอดกาล.
ดูเถิด, ใครเล่า จะปลาบปลืม้ ในพระเจ้า
ได้ มากเกิน ไป? แท้จริง แล้ว, ใครเล่า จะ
พูด ได้ มากเกิน ไปถึง เดชานุ ภาพอัน ยิ่ง
ใหญ่ ของพระองค์, และถึง พระเมตตาค
ของพระองค์, และถึง ความอดกลัน
้ ของ
พระองค์ ที่ มี ต่อ ลูก หลานมนุ ษย์? ดูเถิด,
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ข้าพเจ้าไม่สามารถ
กล่าวแม้ส่วนน้ อยที่สุดซึ่งข้าพเจ้ารู้สึก.
๑๗ ใคร เล่ า จะ คิ ด ได้ ว่า พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเราจะทรงเมตตามากเช่นนั ้นถึง
กับทรงฉุ ดเราจากสภาพอันน่ าพรัน
่ พรึง,
เป็ นบาป, และแปดเปื ้ อน?
๑๘ ดูเถิด, เราออกไปแม้ ในโทสะ, พร้อม
กับขูเ่ ข็ญคุกคามจะท�ำลายกศาสนจักรของ
พระองค์.
๑๙ โอ้เวลานั ้น, เหตุใดพระองค์ ไม่ทรง
ส่ง เราไปสู่ ความพินาศอันน่ า พรั่นพรึง,
แท้จริงแล้ว, เหตุใดพระองค์ ไม่ทรงปล่อย
ดาบแห่ง ความยุติธรรมของพระองค์ ให้
ตกลงมาบนเรา, และก�ำหนดให้ เราไปสู่
้ หวังนิ รันดร์?
ความสิน
๑๖ ก รม. ๑๕:๑๗;
๑ คร. ๑:๓๑.
		ข ๒ คร. ๑๐:๑๕–๑๘;
คพ. ๗๖:๖๑.
		ค สดด. ๓๖:๕–๖.
๑๘ ก โมไซยาห์ ๒๗:๘–๑๐.

แอลมา ๒๖:๑๖–๒๔
๒๐ โอ้, จิต วิญญาณข้าพเจ้า, ประหนึ่ ง
ว่า เกือบจะหลบหนี ไป, เมื่อ คิด เช่นนั ้น.
ดูเถิด, พระองค์ ไม่ทรงใช้ความยุติธรรม
ของพระองค์ กับ เรา, แต่ ในพระเมตตา
อันหาที่สุด มิ ได้ ของพระองค์ ทรงน� ำ เรา
ข้ามห้วงกอัน เป็ นนิ จ แห่ง ความตายและ
ความเศร้าหมอง, แม้มาสู่ความรอดแห่ง
จิตวิญญาณเรา.
๒๑ และบัดนี ้ ดูเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, มี
มนุ ษย์ ปุถุชนกอะไรเล่า ที่ รู้ เรื่องเหล่า นี ้ ?
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ไม่มี ใครเลยที่ รู้ข
เรื่องเหล่านี ้, นอกจากคนที่ส�ำนึ กผิด.
๒๒ แท้จริง แล้ว, ผู้ ที่ กลับ ใจกและ ใช้
ศรัทธาข, และน� ำงานดีออกมา, และสวด
อ้อนวอน อย่าง สม�่ำเสมอ โดย ไม่ หยุด—
จะประทานให้แก่คนเช่นนั ้นเพื่อรู้ความ
ลีล้ ับคของพระผู้เป็ นเจ้า; แท้จริงแล้ว, จะ
ประทานให้คนเช่นนั ้นเพือ่ เปิ ดเผยเรือ่ งที่
ไม่เคยเปิ ดเผยมาก่อน; แท้จริงแล้ว, และ
จะประทานให้ แก่ คนเช่นนั ้นที่ จะน� ำ จิต
วิญญาณหลายพัน ดวงมาสู่ การกลับ ใจ,
แม้ดงั ทีเ่ คยประทานให้แก่เรามาแล้วทีจ่ ะ
น� ำพี่น้องเหล่านี ้ของเรามาสู่การกลับใจ.
๒๓ บัดนี ้พน
ี่ ้ องข้าพเจ้า, ท่านจ�ำได้ ไหม,
ว่าเรากล่าวแก่พี่น้องเราในแผ่นดินแห่ง
้ ไปแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลา, ว่าเราจะขึน
นี ไฟ, เพื่อ สั่ง สอนชาวเลมัน, พี่ น้องเรา,
และพวกเขาหัวเราะเยาะเรา?
๒๔ เพราะพวกเขากล่าวแก่ เรา: ท่าน

๒๐ ก ๒ นี . ๑:๑๓;
ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.
๒๑ ก คมพ. มนุ ษย์ปถุ ชุ น.
		ข ๑ คร. ๒:๙–๑๖;
เจคอบ ๔:๘.
๒๒ ก แอลมา ๓๖:๔–๕.

คมพ. กลับใจ (การ).
		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
		ค คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.

แอลมา ๒๖:๒๕–๓๑
คิดหรือว่าท่านจะน� ำชาวเลมันมาสู่ความรู้
เรือ่ งความจริงได้? ท่านคิดหรือว่าท่านจะ
ท�ำให้ ชาวเลมัน ตระหนั ก ถึง ความไม่ ถูก
ต้อง ของ ประเพณี กบรรพบุรุษ ของ พวก
เขาได้, เมื่อพวกเขาเป็ นพวกดือ้ รัน้ ขอย่าง
ที่ เป็ นอยู่; ซึ่ง ใจพวกเขาเบิก บานในการ
นองเลือด; ซึ่ง วัน เวลาใช้ ไป ในความชั่ว
ช้า สามานย์ อย่างที่สุด; ซึ่ง ทางของพวก
เขาเป็ นทางของคนล่วงละเมิดมาตัง้ แต่
ต้น? บัดนี ้พ่ีน้องข้าพเจ้า, ท่านจงจ�ำว่านี่
คือค�ำพูดของพวกเขา.
๒๕ และยิ่ง กว่า นั ้น พวกเขากล่าว: ให้
้ ต่อสู้ พวกเขา, เพื่อ เราจะ
เราจับ อาวุธ ขึน
ท�ำลายพวกเขาและความชั่วช้าสามานย์
ของ พวก เขา ออก จาก แผ่นดิน, เพื่อ ว่า
พวกเขาจะได้ ไม่ย�่ำยีเราและท�ำลายเรา.
๒๖ แต่ดูเถิด, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า,
เรามาในแดนทุรกันดารไม่ ใช่ด้วยเจตนา
่ ้ องของเรา, แต่ดว้ ยเจตนาว่า
จะท�ำลายพีน
บางทีเราอาจจะช่วยจิตวิญญาณของพวก
เขาบางจิตวิญญาณให้รอด.
๒๗ บัดนี ้เมื่อใจเราหดหู่, และเราเกือบ
จะ กลั บ อยู่ แล้ ว , ดู เ ถิ ด , พระเจ้ า ทรง
ปลอบโยนกเรา, และตรัส: จงไปในบรรดา
่ ้ องของเจ้า, และจงรับความ
ชาวเลมัน, พีน
ข
ทุกข์ ของเจ้าด้วยความอดทนค, และเรา
จะให้ความส�ำเร็จแก่เจ้า.
๒๘ และบัดนี ้ดเู ถิด, เรามา, และออกไป
ในบรรดาพวกเขา; และเราอดทนในความ
๒๔ ก โมไซยาห์ ๑๐:๑๑–๑๗.
		ข โมไซยาห์ ๑๓:๒๙.
๒๗ ก แอลมา ๑๗:๙–๑๑.
		ข แอลมา ๒๐:๒๙–๓๐.
คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
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ทุกขเวทนาของเรา, และเราต้องทนความ
ขาดแคลนทุกอย่าง; แท้จริงแล้ว, เราเดิน
ทางจากบ้านหนึ่ งไปบ้านหนึ่ ง, โดยพึ่งพา
ความเมตตาของโลก—หาใช่ความเมตตา
ของโลกเท่านั ้นไม่แต่ ในพระเมตตาของ
พระผู้เป็ นเจ้าด้วย.
๒๙ และเราเข้าไป ในบ้านพวกเขาและ
สอนพวกเขา, และเราสอนพวกเขาตาม
ถนนของพวกเขา; แท้จริง แล้ว, และเรา
สอนพวกเขาบนเนิ น เขาของพวกเขา;
และเราเข้าไป ในวิหารของพวกเขาและ
ธรรมศาลาทัง้ หลายของพวกเขาและสอน
พวกเขา; และเราถูก ไล่ ออกมา, และถูก
ล้อ เลียน, และถูก ถ่ม น� ้ำลายใส่, และถูก
ตบ หน้ า; และ เรา ถูก ขว้าง ปา ด้วย ก้อน
หิน, และถูก จับ และมัด ด้วยเชือกที่ แข็ง
แรง, และโยนเข้าเรือนจ�ำ; และโดยผ่าน
เดชานุ ภาพและปรีชาญาณของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าเราได้รับการปลดปล่อยอีก.
๓๐ และเราต้องทนความทุกข์ ต่าง ๆ
นานา, และทัง้ หมดนี ้, เพื่อบางทีเราอาจ
จะเป็ นทางแห่งการช่วยจิตวิญญาณบาง
ดวงให้รอด; และเราคิดว่าปี ติกของเราจะ
เต็ม เปี่ ยมหากบางที เราอาจจะเป็ นทาง
แห่งการช่วยบางคนให้รอดได้.
๓๑ บัดนี ้ ดูเถิด, เราจะมองไปและเห็น
ผลการท�ำงานของเราได้; และมัน น้ อย
หรือ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย, มัน
มากก; แท้จริง แล้ว, และ เรา เป็ นพยาน

		ค คมพ. อดทน (ความ).
๓๐ ก คพ. ๑๘:๑๕–๑๖.
๓๑ ก แอลมา ๒๓:๘–๑๓.
๓๒ ก แอลมา ๒๔:๒๐–๒๔.
		ข แอลมา ๒๔:๑๕.

๓๕ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ข คพ. ๘๘:๔๑.
		ค คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
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แอลมา ๒๖:๓๒–๓๗
๓๖ บัดนี ้ หาก นี่ เป็ นการ โอ้อวด แล้ว,
แม้ เช่นนั ้น ข้าพเจ้า จะโอ้อวด; เพราะนี่
คือ ชีวิต ของข้าพเจ้า และแสงสว่างของ
ข้าพเจ้า, ปี ติของข้าพเจ้า และความรอด
ของข้าพเจ้า, และการไถ่ของข้าพเจ้าจาก
วิบตั อิ น
ั เป็ นนิ จ. แท้จริงแล้ว, ขอพระนาม
พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเจริญด้วย
พระสิรเิ ถิด, พระผู้ทรงห่วงใยคนเหล่านี ้,
ซึ่งเป็ นกิ่งกของต้นไม้แห่งอิสราเอล, และ
สูญหายไปจากล�ำต้นของมันในแผ่นดิน
แปลก; แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า กล่าว, ขอ
พระนามพระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าทรง
เจริญด้วยพระสิริเถิด, พระผู้ทรงห่วงใย
เรา, ผู้คนที่ระหกระเหินข ไป ในแผ่นดิน
แปลก.
๓๗ บัดนี ้ พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, เรา เห็น ว่า
พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงเป็ นห่วงคนกทุก หมู่
เหล่า, ไม่ ว่า พวก เขา จะ อยู่ ใน แผ่น ดิน
ไหน; แท้จริงแล้ว, พระองค์ทรงนั บผู้คน
ของพระองค์, และอุทรแห่ง พระเมตตา
ของพระองค์ มี อยู่ เหนื อ แผ่น ดินโลกทัง้
ปวง. บัดนี ้ นี่ คือ ปี ติ ของ ข้าพเจ้า, และ
การ น้ อ ม ขอบพระทั ย เป็ น ล้ นพ้ น ของ
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าจะน้ อม
ขอบพระทัย พระผู้ เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า
ตลอดกาล. เอเมน.

ถึง ความจริงใจของคนเหล่า นั ้น, เพราะ
ความรัก ของพวกเขาที่ มี ต่อ พี่ น้องพวก
เขาและต่อเราด้วย.
๓๒ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ยอม สละก
ชีวิต ของพวกเขาแม้ แทนที่ จะเอาชีวิต
ของศัตรูพวกเขา; และพวกเขาฝังขอาวุธ
้ ดิน, เพราะความรัก
สงครามไว้ลึก ในพืน
ที่มีต่อพี่น้องพวกเขา.
๓๓ และ บัดนี ้ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, เคยมี ความรัก ยิ่ง ใหญ่ เช่น นั ้น ใน
ทัง้ แผ่น ดิน ไหม? ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่าน, ไม่เลย, ไม่เคยมี, แม้ ในบรรดา
ชาวนี ไฟ.
๓๔ เพราะดูเถิด, พวกเขาจะจับอาวุธขึน้
ต่อสู้พี่น้องของเขา; พวกเขาจะไม่ยอมให้
ตนถูกสังหาร. แต่ดูเถิดมีมากเพียงใดใน
พวกนี ้ทย่ี อมเสียชีวติ ของตน; และเรารูว้ า่
เขากลับ ไปสู่ พระผู้ เป็ นเจ้าของตนแล้ว,
เพราะ ความ รัก ของ พวก เขา และ ความ
เกลียดของพวกเขาที่จะท�ำบาป.
่ ชมยินดี
๓๕ บัดนี ้เราไม่มเี หตุผลทีจ่ ะชืน
หรือ? เรามี, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, นั บแต่
โลกนี ้เริม่ ต้น, ไม่เคยมี ใครมีเหตุผลใหญ่
่ ชมยินดีดงั เรา; แท้จริง
หลวงเช่นนี ้ทจี่ ะชืน
แล้ว, และน� ำ ปี ติ ของข้าพเจ้า ไป, แม้ ถึง
การโอ้อวดในพระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า;
เพราะพระองค์ทรงมีเดชานุ ภาพกทัง้ ปวง,
ปรีชาญาณทัง้ ปวง, และความเข้าใจทัง้
บทที่ ๒๗
ข
ปวง; พระองค์ ทรง เข้า พระทัย เรื่อง ทัง้
ปวง, และพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ทรงมี พระเจ้าทรงบัญชาแอมันให้น�ำผู้คนของ
เมตตาค, แม้จนถึงความรอด, แก่คนที่จะ แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮไปสู่ความปลอดภัย—
กลับใจและเชื่อในพระนามของพระองค์. เมือ่ พบแอลมา, ปี ติของแอมันท�ำให้ท่าน
๓๖ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
เจคอบ ๒:๒๕; ๕:๒๕.

		ข เจคอบ ๗:๒๖.
๓๗ ก กิจการ ๑๐:๓๔–๓๕;

๒ นี . ๒๖:๓๓.

แอลมา ๒๗:๑–๑๑
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หมดก�ำลัง—ชาวนี ไฟมอบแผ่นดิน แห่ง พวกท่านจึง เกิด สงสาร, และพวกท่าน
เจอร์ ชอนให้ พวกแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ— กล่าวกแก่กษั ตริย์ว่า:
เรียกพวกเขาว่าผูค้ นของแอมัน. ประมาณ ๕ ขอ ให้ เรา รวบรวม คน เหล่า นี ้ ของ
๙๐–๗๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
พระเจ้า, และให้เราลงไปยังแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาไปหาชาวนี ไฟพี่น้องเรา, และ
้ คือ เมื่ อ หลบหนี จากเงือ้ มมือศัตรูของเรา, เพือ่ เรา
บั ด นี ้ เหตุก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
ชาวเลมันเหล่านั ้นไปท�ำสงครามกับชาว จะไม่ถูกท�ำลาย.
นี ไฟแล้ว, หลังจากการต่อสู้หลายครัง้ เพือ่
๖ แต่กษั ตริยก์ ล่าวแก่พวกท่านว่า: ดูเถิด,
ท�ำลายพวกเขา, จึงพบว่าหามีประโยชน์ ชาวนี ไฟจะท�ำลายเรา, เพราะฆาตกรรม
ไม่ ท่ี จะหมายมั่นท�ำลายคนพวกนี ้, พวก และบาปมากมายทีเ่ รากระท�ำกับพวกเขา.
เขาจึงกลับไปแผ่นดินแห่งนี ไฟอีก.
๗ และแอมันกล่าวดังนี ้: ข้าพเจ้าจะไป
้ คือ ชา ทูลถามพระเจ้า, และหากพระองค์ตรัสกับ
๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่ ้ องเรา, ท่านจะไปไหม?
วอแมลิ ไค, โกรธอย่างยิ่ง, เพราะการสูญ เรา, ให้ลงไปหาพีน
เสียของตน. และเมือ่ พวกเขาเห็นว่าพวก ๘ และกษั ตริย์ กล่าวแก่ ท่านว่า: เราจะ
เขาไม่สามารถแก้แค้นชาวนี ไฟ, พวกเขา ไป, หากพระเจ้า ตรัส ให้ เราไป, เราจะลง
จึงเริ่มปลุกปั่ นผู้คนให้เกิดโทสะต่อต้าน ไปหาพี่น้องของเรา, และเราจะเป็ นทาส
ผู้คนของ แอนไท- นี ไฟ- ลี ไฮก, พี่ น้ องข พวก เขา ไป จนกว่า เรา จะ ชดใช้ ให้ พวก
ของตน; ฉะนั ้นพวกเขาจึงเริม่ ท�ำลายคน เขาในฆาตกรรมและบาปมากมายซึ่งเรา
เหล่านั ้นอีก.
กระท�ำไว้กับพวกเขา.
๓ บัดนี ้ คนพวกนี ้ ไม่ ยอมจับ อาวุธ ของ ๙ แต่แอมันกล่าวแก่เขาว่า: มันขัดกับ
ตนอีกก, และพวกเขายอมให้ตนถูกสังหาร กฎของพี่น้องเรา, ซึ่งสถาปนาไว้ โดยบิดา
ตามความปรารถนาของศัตรู.
ข้าพเจ้า, ว่า จะไม่มี ทาสก ในบรรดาพวก
๔ บัดนี ้ เมื่อแอมันและพี่น้องท่านเห็น เขา; ฉะนั ้นให้เราลงไปและวางใจในความ
งานแห่ง การท�ำลาย นี ้ ในบรรดาผู้คนที่ เมตตาของพี่น้องเราเถิด.
พวกท่านรักมากเหลือเกิน, และในบรรดา ๑๐ แต่ กษั ตริย์ กล่าวแก่ ท่านว่า: จงทูล
ผู้ ที่รัก พวกท่านมากเหลือ เกิน—เพราะ ถามพระเจ้าเถิด, และหากพระองค์ตรัส
พวก ท่านได้ รับ การ ปฏิบัติ ราวกับ เป็ น ให้ เราไป, เราก็ จะไป; มิ ฉะนั ้น เราจะสิน
้
่
่
้
เทพซึงส่งมาจากพระผู้เป็ นเจ้าเพือช่วย ชีวิตอยู่ ในแผ่นดินนี .
้ คือแอพวกเขาให้ รอดจากความพินาศอัน เป็ น ๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นิ จ—ฉะนั ้น, เมื่อ แอมัน กับ พี่ น้องท่าน มันไปทูลถามพระเจ้า, และพระเจ้าตรัส
เห็นงานแห่งการท�ำลายอันใหญ่หลวงนี ้, กับท่าน :
๒๗ ๒ ก แอลมา ๒๕:๑.
คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ

(ชาว).

		ข แอลมา ๔๓:๑๑.
๓ ก แอลมา ๒๔:๒๑–๒๖.
๔ ก แอลมา ๒๔:๕.

๙ ก โมไซยาห์ ๒:๑๓;
๒๙:๓๒, ๓๘, ๔๐.

373
๑๒ จงพาคนเหล่านี ้ ไปจากแผ่นดินนี ้,
้ ชีวติ ; เพราะซาตาน
เพื่อพวกเขาจะไม่สิน
มีอ�ำนาจใหญ่หลวงเหนื อใจชาวอแมลิ ไค,
ผู้ปลุกปั่ นชาวเลมันให้เกิดโทสะต่อต้าน
พี่น้องของตนให้สังหารพวกเขา; ฉะนั ้น
เจ้า จงออกจากแผ่นดินนี ้; และคนเหล่า
นี ้ ในรุ่นนี ้ จะเป็ นสุข, เพราะเราจะปกปัก
รักษาพวกเขา.
้
๑๓ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ แอ มัน ไป บอก กษั ตริย์ ทุก ถ้อยค�ำ ที่
พระเจ้าตรัสกับท่าน.
๑๔ และพวกท่านรวบรวมผู้คนทัง้ หมด
ของตน, แท้จริง แล้ว, ผู้คนทัง้ หมดของ
พระเจ้า, และรวบรวมฝูง สัตว์ เลีย้ งและ
ฝูงสัตว์ ใหญ่ทัง้ หมดของตน, และออกไป
จากแผ่นดิน, และมาในแดนทุรกันดารซึง่
แยกแผ่นดินแห่งนี ไฟจากแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็ มลา, และข้ามมาใกล้ ชายแดน
ของแผ่นดิน.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอมัน กล่าว แก่ พวก เขา: ดูเถิด, ข้าพเจ้า
และพี่น้องข้าพเจ้าจะเข้าไป ในแผ่นดิน
แห่ง เซราเฮ็ มลา, และท่านจะคงอยู่ ที่ นี่
จนกว่า เราจะกลับ มา; และเราจะลองใจ
พี่น้องเรา, ว่าพวกเขาจะให้ท่านเข้าไปใน
แผ่นดินพวกเขาหรือไม่.
้ คือเมื่อ
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอมันก�ำลังจะเข้าไปในแผ่นดิน, คือท่าน
่ ้ องท่านพบแอลมา, ในที่กซึ่งกล่าว
และพีน
ถึง มาแล้ว; และดูเถิด, นี่ คือ การพบอัน
น่ าปี ติยินดี.
๑๗ บัดนี ้ ปีติกของแอมันใหญ่ หลวงนั ก
๑๖ ก แอลมา ๑๗:๑–๔.
๑๗ ก คมพ. ปี ต.ิ

แอลมา ๒๗:๑๒–๒๒
ถึงกับว่าท่านอิม่ เอิบ; แท้จริงแล้ว, ท่านถูก
กลืนเข้าไปในปี ติของพระผู้เป็ นเจ้าของ
้ เรีย่ วแรงข; และ
ท่าน, แม้จนท�ำให้ท่านสิน
้ ดินอีกค.
ท่านล้มลงสู่พืน
๑๘ บัดนี ้ นี่ ไม่ใช่ ปีติ ยิ่ง หรือ? ดูเถิด, นี่
เป็ นปี ติซงึ่ ไม่มผี ู้ ใดได้รบั นอกจากผูส้ �ำนึ ก
ผิด อย่างแท้จริง และผู้ แสวงหาความสุข
ด้วยความอ่อนน้ อม.
่ ้ อง
๑๙ บัดนี ้ปีตขิ องแอลมาในการพบพีน
ของท่านใหญ่ หลวงจริง ๆ, และปี ติ ของ
แอรัน, ของออมเนอร์, และฮิม ไนด้วย;
แต่ ดูเถิด ปี ติ ของคนเหล่า นั ้นไม่ ได้ เกิน
ก�ำลังพวกท่าน.
้
๒๐ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ แอ ลมา พา พี่ น้ อง ท่าน กลับ ไป แผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา; แม้ ไปบ้านท่านเอง.
และพวกท่านไปบอกหัวหน้ าผู้พิพากษาก
ถึงเรื่องทัง้ หมดที่ ได้เกิดกับพวกท่านใน
แผ่นดิน แห่ง นี ไฟ, ในบรรดาชาวเลมัน,
พี่น้องพวกท่าน.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หัวหน้ า ผู้ พิพากษาออกถ้อยแถลงไปทั่ว
แผ่นดิน, โดย ปรารถนา เสียง ของ ผู้คน
เกี่ยวกับ การยอมรับ พี่ น้องของพวกเขา,
ซึ่งเป็ นผู้คนของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เสียงของผู้คนมี มา, กล่าวว่า: ดูเถิด, เรา
จะยกแผ่นดินแห่งเจอร์ชอนให้, ซึง่ อยูท
่ าง
ตะวันออกใกล้ ทะเล, ซึ่ง ติด กับ แผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง, ที่อยู่ทางใต้ของแผ่นดินอุดม
มัง่ คัง่ ; และแผ่นดินเจอร์ชอนนี ้เป็ นแผ่น
ดินที่เราจะให้แก่พี่น้องเราเป็ นมรดก.

		ข ๑ นี . ๑:๗.
		ค แอลมา ๑๙:๑๔.

๒๐ ก แอลมา ๔:๑๖–๑๘.

แอลมา ๒๗:๒๓–๓๐
๒๓ และดูเถิด, เราจะตัง้ กองทัพของเรา
ไว้ระหว่างแผ่นดินเจอร์ชอนและแผ่นดิน
่ ้ องเราในแผ่น
นี ไฟ, เพือ่ เราจะป้ องกันพีน
้
ดินเจอร์ชอน; และสิ่งนี เราท�ำเพื่อพี่น้อง
เรา, เนื่ องจากความกลัวของพวกเขาที่จะ
้ ต่อสู้ พี่ น้องของตนโดยเกรง
จับ อาวุธ ขึน
ว่าพวกเขาจะท�ำบาป; และความกลัวอัน
้ เพราะ
ใหญ่ หลวงของพวกเขานี ้ เกิด ขึน
การกลับใจทีป่ วดร้าวของพวกเขาซึ่งพวก
เขามีอยู่, เนื่ องจากการกระท�ำฆาตกรรม
อย่างมากมายและความชัว่ ร้ายอันน่ าพรัน
่
พรึงของตน.
๒๔ และบัดนี ้ดูเถิด, การนี ้เราจะท�ำแก่
พี่น้องเรา, เพื่อพวกเขาจะได้รบั แผ่นดิน
เจอร์ชอนเป็ นมรดก; และเราจะคุ้มครอง
พวกเขาให้พ้นจากศัตรูด้วยกองทัพของ
เรา, โดยมี เงื่อนไขว่า พวกเขาจะให้ ข้าว
ของส่วนหนึ่ งของพวกเขาแก่เราเพื่อเรา
จะธ�ำรงกองทัพของเราไว้.
้ คือ
๒๕ บัดนี ้, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ แอมันได้ยิน เรื่องนี ้, ท่านกลับ ไปหา
ผู้คนของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ, และแอลมา
ไปกับท่านด้วย, ในแดนทุรกันดาร, ที่ซึ่ง
คนเหล่านั ้นตัง้ กระโจมของตน, และแจ้ง
เรื่องทัง้ หมดนี ้ แก่ พวกเขา. และแอลมา
เล่าถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสกของท่านให้
พวกเขาฟัง, พร้อมกับแอมันและแอรัน,
และพี่น้องท่าน.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เรื่องนี ้ ก่อ ให้ เกิด ความปรีดี ยิ่ง ในบรรดา
คนเหล่านั ้ น. และพวกเขาลงไปในแผ่น
ดิน แห่ง เจอร์ชอน, และเข้า ครอบครอง
๒๕ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๐–๒๔.
๒๗ ก คมพ. ซือ่ สัตย์ (ความ).
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แผ่น ดิน แห่ง เจอร์ ชอน; และชาวนี ไฟ
เรียกพวกเขาว่าผู้คนของแอมัน; ฉะนั ้ น
พวกเขาจึง แตกต่างออกไป โดยชื่อ นั ้ น
นั บแต่นั้นมา.
๒๗ และ พวก เขา อยู่ ในบรรดา ผู้คน
ของนี ไฟ, และนั บ อยู่ ในบรรดาผู้คนซึ่ง
เป็ นของ ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ด้วย. และ พวก เขา ดี เด่น เพราะ ความ
กระตือรือร้น ของ ตนที่ มี ต่อ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า, และต่อ มนุ ษย์ ด้วย; เพราะพวกเขา
ซื่อสัตย์กและเที่ยงตรงอย่างสมบูรณ์ ใน
ทุก สิ่ง; และ พวก เขา มั่นคงข ใน ศรัทธา
แห่งพระคริสต์, แม้จนกว่าชีวติ จะหาไม่.
๒๘ และพวกเขามองการนองเลื อ ด
ใน หมู่ พี่ น้ อง ตน ด้ ว ย ความ น่ า ชิ ง ชั ง
ที่ สุ ด ; และ จะ ไม่ มี ใคร ท� ำ ให้ พวก เขา
้ ต่ อ สู้ กั บ พี่ น้ องของตน
ยอมจั บ อาวุธ ขึ น
ได้ เ ลย; และพวกเขาไม่ เ คยมองความ
ตายด้ ว ยความหวาดหวั่ น ไม่ ว่ า จะมาก
น้ อย เพี ย ง ใด, เพราะ ความ หวั ง และ
ทั ศ นะที่ พ วกเขามี ต่ อ พระคริ ส ต์ แ ละ
การฟื ้ นคื นชี วิ ต ; ฉะนั ้ น , ความตายจึ ง
ถูกกลืนไปจากพวกเขาโดยชัยชนะของ
พระคริ ส ต์ เหนื อมั น .
๒๙ ฉะนั ้น, พวกเขาจึงทนรับความตายก
ในวิธีที่ทรมานและปวดร้าวเป็ นที่สุดเท่า
ที่พี่น้องพวกเขาจะท�ำให้เกิดแก่พวกเขา
ได้, ก่อนที่ พวกเขาจะจับ ดาบหรือ กระบี่
้ ท�ำร้ายคนพวกนั ้น.
ขึน
๓๐ และดัง นั ้นพวกเขาจึง เป็ นผู้คนที่
กระตือรือร้น และ เป็ นที่รัก, และ เป็ นที่
โปรดปรานยิ่งของพระเจ้า.

		ข แอลมา ๒๓:๖.
๒๙ ก แอลมา ๒๔:๒๐–๒๓.
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บทที่ ๒๘
ชาวเลมันพ่ายแพ้ ในการสู้ รบครัง้ ใหญ่—
่ คน—คนชัว่ ร้าย
ผูค้ นถูกสังหารหลายหมืน
ถูกก�ำหนดให้อยู่ ในสภาพแห่งวิบตั อิ น
ั หาได้
สิน้ สุดไม่; ผูช้ อบธรรมได้รบั ความสุขอันไม่รู้
จบ. ประมาณ ๗๗–๗๖ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จากที่ ผู้คนของแอมัน ตัง้ รกรากอยู่
ในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอนก, และสถาปนา
้ ด้วยในแผ่นดินแห่งเจอร์ศาสนจักรขึน
ชอน, และกองทัพชาวนี ไฟมาตัง้ อยู่ โดย
รอบแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน, แท้จริงแล้ว,
ในชายแดนโดยรอบแผ่นดินแห่งเซรา
เฮ็มลา; ดูเถิดกองทัพชาวเลมันติดตามพี่
น้ องของตนไปในแดนทุรกันดาร.
๒ และ ดัง นั ้ น จึง มี การ รบ ครัง้ ใหญ่;
แท้จริง แล้ว, แม้ เป็ นการ รบ อย่าง ที่ ไม่
เคยพบเห็นในบรรดาผูค้ นทัง้ หมดในแผ่น
ดินนั บแต่เวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม;
่ คน
แท้จริงแล้ว, และชาวเลมันหลายหมืน
ถูกสังหารและกระจัดกระจายกันอยูท
่ ัว่ ไป.
๓ แท้จริง แล้ว, และ มี การ เข่น ฆ่า ไม่
เลือกหน้ า ในบรรดาผู้คนของนี ไฟด้วย;
กระนั ้น ก็ตาม, ชาวเลมัน ถูก ขับ ไล่กและ
กระจัดกระจาย ไป, และ ผู้คนของ นี ไฟ
กลับมาแผ่นดินของตนอีก.
๔ และบัดนี ้ นี่ เป็ นเวลาที่ มี ความโศก
เศร้าและคร�ำ่ ครวญครัง้ ใหญ่หลวงได้ยิน
ไป ทั่ว แผ่นดิน, ในบรรดา ผู้คนทัง้ หมด
ของนี ไฟ—
๒๘ ๑ ก แอลมา ๒๗:๒๒;

๓๐:๑, ๑๙.

แอลมา ๒๘:๑–๑๐
๕ แท้จริงแล้ว, เสียงร�ำ่ ไห้ของหญิงหม้าย
ที่ โศกเศร้าเพราะสามีของพวกนาง, และ
บิดาที่ โศกเศร้า เพราะบุตรของตนด้วย,
่ ้ องชาย, แท้จริงแล้ว, พี่
และธิดาเพราะพีน
น้ องชายเพราะบิดา; และดังนี ้เสียงร�่ำไห้
แห่งความโศกเศร้าได้ยน
ิ ไปในบรรดาพวก
เขาทัง้ ปวง, โศกเศร้าเพราะวงศ์วานว่าน
เครือตนที่ถูกสังหาร.
๖ และบัดนี ้แน่ นอนว่านี่ เป็นวันอันเปี่ ยม
ด้วยโทมนั ส; แท้จริง แล้ว, เป็ นเวลาแห่ง
ความหม่นหมอง, และเวลาแห่ง การอด
อาหารกและสวดอ้อนวอนอย่างหนั ก.
๗ และปี ที่ สิบห้าแห่งการปกครองของ
้ สุด
ผู้ พิพากษา เหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
ลงดังนี ้;
๘ และนี่ คือ เรื่องราวของแอมัน และพี่
น้ องท่าน, ในการเดินทางของพวกท่าน
ในแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, ความทุกขเวทนา
ของ พวก ท่านใน แผ่นดิน, โทมนั ส ของ
พวกท่าน, และความทุกข์ของพวกท่าน,
และปี ติของพวกท่านที่เกินกว่าจะเข้าใจ
ได้ก, และการต้อนรับและความปลอดภัย
่ ้ องในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน.
ของพวกพีน
และบัดนี ้ขอพระเจ้า, พระผู้ ไถ่ของคนทัง้
ปวง, โปรดประทานพรให้จติ วิญญาณพวก
เขาตลอดกาล.
๙ และนี่ คือ เรื่องราวของสงครามและ
ความ ขัด แย้ง ในบรรดา ชาว นี ไฟ, และ
สงครามระหว่างชาวนี ไฟกับ ชาวเลมัน
ด้วย; และปี ที่สิบห้าแห่งการปกครองของ
้ สุดลง.
ผู้พิพากษาสิน
๑๐ และจากปี แรกถึงปี ที่สิบห้าเกิดการ

๓ ก แอลมา ๓๐:๑.
๖ ก แอลมา ๓๐:๒.

๘ ก แอลมา ๒๗:๑๖–๑๙.

แอลมา ๒๘:๑๑–๒๙:๔
ท�ำลาย ชีวติ หลาย พัน ชีวติ ; แท้จริง แล้ว,
เกิดภาพอันน่ าพรัน
่ พรึงของการนองเลือด.
๑๑ และร่างของหลายพันคนถูกฝังดิน,
ขณะที่ ร่างของหลายพัน คนเน่ า เปื่ อยก
้ พิภพ; แท้จริงแล้ว,
กองเกลื่อนอยู่บนพืน
หลายพันคนโศกเศร้าขเพราะการสูญเสีย
วงศ์ วานว่านเครือ ตน, เพราะพวกเขามี
เหตุผลทีจ่ ะกลัว, ตามสัญญาของพระเจ้า,
ว่าพวกเขาถูกก�ำหนดให้อยู่ ในสภาพแห่ง
้ สุดไม่.
วิบัติอันหาได้สิน
๑๒ ขณะที่ คนอื่น ๆ หลายพันคนโศก
เศร้า อย่างแท้จริง เพราะการสูญ เสีย วงศ์
วานว่านเครือตน, ทว่าพวกเขายังชื่นชม
ยินดี และปรีดาในความหวัง, และแม้ รู้,
ตามสัญญากของพระเจ้า, ว่า พระองค์ จะ
ทรงยกพวกเขาให้พ�ำนั กอยู่ทางพระหัตถ์
ขวาของพระผูเ้ ป็นเจ้า, ในสภาพแห่งความ
สุขอันไม่รู้จบ.
๑๓ และดัง นั ้น เราจึง เห็น ว่า ความไม่
เสมอ ภาคกของ มนุ ษย์ นั ้น มาก เพียง ใด
เพราะ บาป และ การ ล่ ว ง ละเมิ ด , และ
อ�ำนาจของมาร, ซึ่ง ได้ มาด้วยแผนการข
้ เพื่อ วาง กับ
อัน แยบยล ที่ เขา คิดค้น ขึน
ดักใจมนุ ษย์.
๑๔ และด้วยเหตุ นี้ เราจึง เห็น การเรียก
อย่าง ร้อนรนให้ มนุ ษย์ ขยัน หมั่น เพียร
เพือ่ ท�ำงานในสวนองุน
่ กของพระเจ้า; และ
ดัง นั ้น เราจึง เห็น เหตุ อันใหญ่ หลวงของ
โทมนั ส, และของการชื่นชมยินดีด้วย—
โทมนั สเพราะความตายและความพินาศ
๑๑ ก แอลมา ๑๖:๑๑.
		ข แอลมา ๔๘:๒๓;
คพ. ๔๒:๔๕–๔๖.
๑๒ ก แอลมา ๑๑:๔๑.
๑๓ ก ๑ นี . ๑๗:๓๕.
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ในบรรดามนุ ษย์, และปี ตเิ พราะแสงสว่างข
ของพระคริสต์ที่มีต่อชีวิต.
บทที่ ๒๙
แอ ลมา ปรารถนา จะ ป่ าว ร้อง การก ลับ
ใจ ด้วย ความ กระตือรือร้น อย่าง เทพ—
พระเจ้าประทานผูส้ อนส�ำหรับประชาชาติ
ทัง้ ปวง—แอลมาปลาบปลืม้ ในงานของ
พระเจ้า และ ในความ ส�ำเร็จ ของ แอ มัน
กับ พี่ น้ อง ท่ าน. ประมาณ ๗๖ ปี ก่อ น
คริสตกาล.
โอ้ หาก ข้าพเจ้า เป็ น เทพ, และ มี ความ
ปรารถนาได้ตามใจข้าพเจ้า, เพื่อข้าพเจ้า
จะออกไปและพูดด้วยแตรของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ด้วยเสียงทีจ่ ะเขย่าแผ่นดินโลก, และ
ป่ าวร้องการกลับใจแก่ทุกผู้คน!
๒ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า จะประกาศ่ แก่
ทุก จิต วิญญาณ, ด้วยเสียงฟ้ าร้อง, เรื่อง
การกลับใจและแผนแห่งการไถ่, ว่าพวก
เขา ควร กลับ ใจ และ มากหา พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของ เรา, เพื่อ จะ ไม่มี โทมนั ส บนทั่ว
้ พิภพอีกต่อไป.
พืน
๓ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็ นมนุ ษย์, และ
ท�ำบาปเมื่อ ข้าพเจ้า มี ความปรารถนานี ้;
เพราะข้าพเจ้าควรพอใจกับสิ่งซึง่ พระเจ้า
ทรงมอบให้ข้าพเจ้า.
๔ ข้าพเจ้าไม่ควรตัง้ ความปรารถนาจะ
แปรเปลี่ยนประกาศิตอันมั่นคงของพระ

		ข ๒ นี . ๙:๒๘.
๑๔ ก คมพ. สวนองุน
่ ของ
พระเจ้า.
		ข คมพ. สว่าง (ความ),
แสงสว่าง, แสงสว่างของ

พระคริสต์.

๒๙ ๒ ก ออมไน ๑:๒๖;

๓ นี . ๒๑:๒๐.
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ผูเ้ ป็ นเจ้าผูท
้ รงเทีย่ งธรรม, เพราะข้าพเจ้า
รูว้ า่ พระองค์ประทานให้มนุ ษย์ตามความ
ปรารถนากของพวกเขา, ไม่ ว่า จะเป็ นไป
เพื่อความตายหรือเพื่อชีวติ ; แท้จริงแล้ว,
ข้าพเจ้า รู้ว่า พระองค์ ทรงมอบให้ มนุ ษย์,
แท้จริง แล้ว, ทรงประกาศิต แก่ พวกเขา
ในค�ำประกาศิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ ได้, ตาม
ความประสงค์ขของพวกเขา, ไม่วา่ จะเป็ น
ไปเพื่อความรอดหรือเพื่อความพินาศ.
๕ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้ารูว้ า่ ความดี
และความชั่วมาอยูต่ อ่ หน้ ามนุ ษย์ทงั ้ ปวง;
ผูท
้ ี่ ไม่รคู้ วามดีจากความชัว่ ย่อมปราศจาก
ข้อต�ำหนิ ; แต่ผู้ท่ีรกู้ ความดีและความชั่ว,
แก่ผน
ู้ ั ้นจะให้ตามความปรารถนาของเขา,
ไม่วา่ เขาจะปรารถนาความดีหรือความชัว่ ,
ชีวติ หรือความตาย, ปี ติหรือส�ำนึ กผิดจาก
มโนธรรมข.
๖ บัดนี ้ , โดยที่ เห็น ว่า ข้าพเจ้า รู้ เรื่อง
เหล่า นี ้, เหตุ ใดข้าพเจ้า จึง จะปรารถนา
ยิ่ง ไปกว่าการท�ำงานที่ พระองค์ทรงเรียก
ข้าพเจ้ามาเล่า?
๗ เหตุ ใด ข้าพเจ้า จะ ปรารถนา ให้ ตน
เป็ นเทพ, ให้ขา้ พเจ้าพูดไปได้ทัว่ สุดแดน
แผ่นดินโลก?
๘ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ประทาน ให้
ประชาชาติทัง้ ปวงก, ด้วยชาติและภาษาข
ของ ตนเอง, ที่ จะ สอนพระ วจนะ ของ
พระองค์, แท้จริง แล้ว, ด้วยปัญญา, ทุก
สิ่ง ที่ พระองค์ ทรงเห็น เหมาะสมคที่ พวก
เขาควรมี; ฉะนั ้น เราจึง เห็น ว่า พระเจ้า

แอลมา ๒๙:๕–๑๑
ประทานค�ำ ปรึกษาด้วยพระปรีชาญาณ,
ตามสิ่งที่เที่ยงธรรมและจริง.
๙ ข้ า พเจ้ า รู้ ถึ ง เรื่ อ ง ที่ พระเจ้ า ทรง
บัญชา ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า โอ้อวด สิ่ง
นี ้ . ข้าพเจ้า ไม่ โอ้อวดกตัว ข้าพเจ้า, แต่
ข้าพเจ้า ปลาบปลืม้ ในสิ่ง ที่ พระเจ้า ทรง
บัญชา ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, และ นี่ คือ
ความปลาบปลืม้ ของข้าพเจ้า, ว่าข้าพเจ้า
อาจจะเป็ นเครือ่ งมือในพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็ นเจ้าที่จะน� ำจิตวิญญาณสักดวงมาสู่
การกลับใจ; และนี่ คือปี ติของข้าพเจ้า.
๑๐ และดูเถิด, เมื่อข้าพเจ้าเห็นพี่น้อง
ข้าพเจ้าเป็ นอันมากส�ำนึ กผิดโดยแท้จริง,
และ มา หา พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
พวกเขา, เมื่อนั ้นจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะ
เปี่ ยมด้วยปี ติ; เมื่อ นั ้น ข้าพเจ้า จดจ�ำ ได้
ว่าพระเจ้าทรงท�ำสิ่งใดบ้างกเพื่อข้าพเจ้า,
แท้จริง แล้ว, แม้ ที่ พระองค์ ทรง ได้ยิน
ค�ำ สวด อ้อนวอน ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง
แล้ว, เวลานั ้นข้าพเจ้าจดจ�ำถึงพระพาหุ
อัน เมตตาของพระองค์ ซึ่ง ทรงยื่น มาให้
ข้าพเจ้า.
๑๑ แท้จริง แล้ว, และข้าพเจ้า ระลึก ถึง
ความเป็ นเชลยของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า
ด้วย; เพราะข้าพเจ้ารู้แน่ ว่าพระเจ้ากทรง
ปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาส,
และโดยการนี ้ทรงสถาปนาศาสนจักรของ
้ ; แท้จริง แล้ว, พระเจ้า พระ
พระองค์ ขึน
ผู้ เป็ นเจ้า, พระผู้ เป็ นเจ้าของอับ ราฮัม,
พระผู้เป็ นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็ น

๔ ก สดด. ๓๗:๔.
ประทานแห่ง.
		ข คมพ. สิทธิเ์ สรี.
		ข คมพ. มโนธรรม.
๕ ก ๒ นี . ๒:๑๘, ๒๖;
๘ ก ๒ นี . ๒๙:๑๒.
โมโร. ๗:๑๕–๑๙.
		ข คพ. ๙๐:๑๑.
คมพ. เล็งเห็น (การ), ของ 		ค แอลมา ๑๒:๙–๑๑.

๙ ก แอลมา ๒๖:๑๒.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๑–๓๑.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๒๔:๑๖–๒๑;
แอลมา ๕:๓–๕.

แอลมา ๒๙:๑๒–๓๐:๑
เจ้าของยาโคบ, ทรงปลดปล่อยพวกเขา
ออกจากความเป็ นทาส.
๑๒ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอ
ถึงความเป็ นเชลยของบรรพบุรษ
ุ ข้าพเจ้า;
และพระผู้เป็ นเจ้าองค์เดียวกันนั ้นผู้ทรง
ปลดปล่อยกพวกเขาออกจากเงือ้ มมือชาว
อียิปต์ ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก
ความเป็ นทาส.
๑๓ แท้จริงแล้ว, และพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์
เดียวกันนั ้นทรงสถาปนาศาสนจักรของ
้ ในบรรดาพวกเขา; แท้จริง
พระองค์ ขึน
แล้ว, และ พระ ผู้ เป็ น เจ้า องค์ เดียวกัน
นั ้ น ทรง เรียก ข้าพเจ้า โดย การ เรียก อัน
ศักดิ์สิทธิ์, เพื่อ สั่ง สอนพระวจนะให้ คน
เหล่านี ้, และประทานความส�ำเร็จมากมาย
ให้ข้าพเจ้า, ซึ่งในการนี ้ ปีติกของข้าพเจ้า
จึงเต็มเปี่ ยม.
๑๔ แต่ ข้าพเจ้า ไม่ ยินดี ในความส�ำเร็จ
ของ ข้าพเจ้า เอง แต่ อย่าง เดียว, แต่ ปี ติ
้ เพราะความ
ของข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยมยิ่งขึน
ก
่ ้ องข้าพเจ้า, ผูข้ น
ส�ำเร็จ ของพีน
ึ ้ ไปยังแผ่น
ดินแห่งนี ไฟ.
๑๕ ดูเถิด, พวกท่านท�ำงานหนั ก อย่าง
ยิ่ง, และน� ำ ผลเป็ นอัน มากออกมา; และ
รางวัลของพวกท่านจะยิง่ ใหญ่สักเพียงใด!
๑๖ บัดนี ้, เมือ่ ข้าพเจ้านึ กถึงความส�ำเร็จ
ของพี่น้องเหล่านี ้ของข้าพเจ้า, ประหนึ่ ง
ว่า จิต วิญญาณข้าพเจ้า ถูก น� ำ ไป, แม้ ถึง
การ แยก จาก ร่างกาย, ปี ติ ของ ข้าพเจ้า
ใหญ่หลวงยิ่งนั ก.
๑๗ และบัดนี ้ ขอพระผู้ เป็ นเจ้า โปรด
๑๒ ก อพย. ๑๔:๓๐–๓๑.
๑๓ ก คพ. ๑๘:๑๔–๑๖.
๑๔ ก แอลมา ๑๗:๑–๔.
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ประทานแก่ คนเหล่า นี ้, พี่ น้องข้าพเจ้า,
เพื่อ พวก ท่านจะ ได้นั่ ง ลง ใน อาณาจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้า; แท้จริงแล้ว, และคน
ทัง้ หมดผูเ้ ป็ นผลจากการท�ำงานของพวก
ท่านด้วยเพือ่ พวกท่านจะไม่ออกไปอีก, แต่
เพือ่ พวกท่านจะสรรเสริญพระองค์ตลอด
กาล. และขอพระผูเ้ ป็ นเจ้าโปรดประทาน
ให้เป็ นไปตามถ้อยค�ำของข้าพเจ้า, แม้ดัง
ที่ข้าพเจ้าพูดไว้. เอเมน.
บทที่ ๓๐
คอริ ฮ อร์, ผู้ ตอ่ ต้านพระคริสต์, เยาะเย้ย
พระคริสต์, การชดใช้, และวิญญาณแห่ง
การพยากรณ์ —เขาสอนว่าไม่มพ
ี ระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ไม่มกี ารตกของมนุ ษย์, ไม่มกี ารลงโทษ
บาป, และไม่มี พระคริสต์— แอลมาเป็ น
พยานว่าพระคริสต์จะเสด็จมาและสรรพ
สิ่งทัง้ ปวงชีว้ า่ มีพระผู้เป็ นเจ้า—คอริฮอร์
เรียก ร้อง เครือ่ งหมาย และ ถูก ท�ำให้ เป็ น
ใบ้—มารมาปรากฏต่อคอริฮอร์ ในลักษณะ
ของเทพและสอนสิ่งทีเ่ ขาจะกล่าว—คอริ ฮ อร์ ถูก เหยียบจนแหลกเหลวและตาย.
ประมาณ ๗๖–๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
ดูเถิด, บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
หลัง จากที่ ผู้คน ของแอมัน ตัง้ รกรากอยู่
ในแผ่น ดิน แห่ง เจอร์ ชอน, แท้จริง แล้ว,
และหลัง จากที่ ชาวเลมัน ถูก ขับ ไล่ขออก
จากแผ่น ดิน แล้ว ด้วย, และคนตายของ
พวกเขาถูกผู้คนของแผ่นดินฝังไว้—

๓๐ ๑ ก แอลมา ๒๗:๒๕–๒๖.
คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ

(ชาว).

		ข แอลมา ๒๘:๑–๓.
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๒ บัดนี ้ ไม่ ได้นับจ�ำนวนคนตายของพวก
เขาเพราะความมากมายในจ�ำนวนของมัน;
ทัง้ ไม่ ได้นับจ�ำนวนคนตายของชาวนี ไฟ—
่ วก
แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ หลังจากทีพ
เขาได้ฝังคนตายของตน, และหลังจากวัน
แห่ง การอดอาหาร, และความโศกเศร้า,
และการสวดอ้อนวอนด้วยแล้ว, (และมัน
เป็ นไปในปี ที่สิบหกแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ) จึงเริม่ มี
สันติติดต่อกันทั่วแผ่นดิน.
๓ แท้จริงแล้ว, และผู้คนยึดมั่นต่อการ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า; และพวก
เขาเคร่งครัดในการยึดถือศาสนพิธีกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, ตามกฎของโมเสส; เพราะ
พวกเขาได้ รับ การสอนให้ รักษาขกฎของ
โมเสสไปจนกว่ามันจะสมบูรณ์ .
๔ และ ด้วย เหตุ นี ้ ผู้คน จึง ไม่มี ความ
วุ่นวายตลอดปี ที่สิบหกแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ.
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในการ
เริ่ม ต้นของปี ที่ สิบ เจ็ด แห่ง การปกครอง
ของผู้พิพากษา, มีสันติติดต่อกัน.
้ ในตอน
๖ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปลายปี ที่ สิบ เจ็ด, ชายผู้ หนึ่ ง เข้า มาใน
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และเขาเป็ นผู้
ต่อต้านพระคริสต์ก, เพราะเขาเริม่ สั่งสอน
ผูค้ นในทางตรงกันข้ามกับค�ำพยากรณ์ ซง่ึ
ศาสดาพยากรณ์ พดู ไว้, เกีย่ วกับการเสด็จ
มาของพระคริสต์.
๗ บัดนี ้ ไม่มี กฎที่ ขัด ขวางความเชื่อก
ของ มนุ ษย์; เพราะ เป็ น สิ่ง ตรง กัน ข้าม
๓ ก คมพ. กฎของโมเสส.
		ข ๒ นี . ๒๕:๒๔–๒๗;
แอลมา ๒๕:๑๕.

แอลมา ๓๐:๒–๑๓
กับพระบัญชาของพระผู้เป็ นเจ้าอย่างยิ่ง
ที่ ว่า จะมี กฎซึ่ง จะน� ำ มนุ ษย์ ไปสู่ ฐานะที่
ไม่เสมอภาค.
๘ เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ดังนี ้: ท่าน
ทัง้ หลาย จง เลือกกเสีย วัน นี ้, ว่า ท่านจะ
ปรนนิ บัติผู้ ใด.
๙ บัดนี ้ หากมนุ ษย์ ปรารถนาจะรับ ใช้
พระผู้ เป็ นเจ้า, ก็ เป็ นสิทธิ์ ของเขา; หรือ
ที่จริงแล้ว, หากเขาเชื่อในพระผู้เป็ นเจ้า
ก็ เป็ นสิทธิ์ ของเขาที่ จะรับ ใช้ พระองค์;
แต่ หากเขาไม่ เชื่อ ในพระองค์ ก็ ไม่มี กฎ
ที่จะลงโทษเขา.
๑๐ แต่หากเขากระท�ำฆาตกรรมเขาก็ถกู
ลงโทษถึงตายก; และหากเขาโจรกรรมเขา
ก็ ถูก ลงโทษด้วย; และหากเขาขโมยเขา
ก็ ถูก ลงโทษด้วย; และหากเขาประพฤติ
ล่วงประเวณี เขาก็ถูกลงโทษด้วย; แท้จริง
แล้ว, เพื่อความชั่วร้ายทัง้ หมดนี ้พวกเขา
จึงถูกลงโทษ.
๑๑ เพราะ มี กฎ อยู่ ว่ า มนุ ษย์ จะ ถู ก
พิ พ ากษา ตาม โทษานุ โทษ ของ เขา.
กระนั ้ น ก็ตาม, ไม่มี กฎ ห้าม ความ เชื่อ
ของ มนุ ษย์; ฉะนั ้ น, มนุ ษย์ ถูก ลงโทษ
เพราะโทษานุ โทษซึ่งเขากระท�ำเท่านั ้น;
ฉะนั ้นคนทัง้ ปวงอยู่ ในฐานะทีเ่ สมอภาคก.
๑๒ และผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ ผู้ นี้, ชื่อ
ของเขาคือคอริฮอร์, (และกฎไม่มีอ�ำนาจ
กับเขาได้) เริม่ สั่งสอนผูค้ นว่าจะไม่มพ
ี ระ
้
่
คริสต์. และ เขา สัง สอน ตาม วิธี นี , โดย
กล่าวว่า:
๑๓ โอ้ ท่านที่ ถูก มัด ลงไปอยู่ ใต้ ความ

๖ ก คมพ. ผูต้ อ่ ต้านพระคริสต์.
๗ ก แอลมา ๑:๑๗.
๘ ก ยชว. ๒๔:๑๕.

คมพ. สิทธิเ์ สรี.
๑๐ ก คมพ. โทษประหารชีวติ .
๑๑ ก โมไซยาห์ ๒๙:๓๒.

แอลมา ๓๐:๑๔–๒๓
หวังอันโง่เขลาและเปล่าประโยชน์ , ท�ำไม
ท่านจึง น� ำ เรื่องโง่ เขลาเช่นนั ้น มาเทียม
แอกไว้กับตัว? ท�ำไมท่านจึงตัง้ ตารอพระ
คริสต์? เพราะไม่มีมนุ ษย์คนใดรู้ ได้ถึงสิ่ง
ที่จะมาถึง.
๑๔ ดูเถิด, เรื่องเหล่า นี ้ ซ่ึง ท่านเรียกว่า
ค�ำพยากรณ์ , ซึ่งท่านกล่าวว่าสืบทอดกัน
มาโดยศาสดาพยากรณ์ ผู้บริสุทธิ์, ดูเถิด,
สิ่ง เหล่า นี ้ เป็ นประเพณี อัน โง่ เขลาของ
บรรพบุรุษท่าน.
๑๕ ท่านรูถ้ ึงความแน่ นอนของสิ่งเหล่า
นี ้ ได้อย่างไร? ดูเถิด, ท่านไม่อาจรู้ ได้ถงึ สิ่ง
ที่ท่านไม่เห็นก; ฉะนั ้นท่านจึงไม่อาจรู้ ได้
ว่าจะมีพระคริสต์.
๑๖ ท่านมองไปข้างหน้ าและกล่าวว่าท่าน
เห็น การ ปลด บาป ของ ท่าน. แต่ ดูเถิด,
มันเป็ นผลของจิตใจที่ ไร้สติ; และความ
้ เพราะ
ฟั่ นเฟื อนนี ้ของจิตใจท่านเกิดขึน
ประเพณี บรรพบุรษ
ุ ของท่าน, ซึง่ น� ำท่าน
ไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ ไม่เป็ นเช่นนั ้น.
๑๗ และเรื่องเช่น นั ้น อีก หลายเรื่องที่
เขา กล่าว แก่ คนทัง้ หลาย, โดย บอก คน
เหล่า นั ้นว่า จะมี การชดใช้ เพื่อ บาปของ
้ ไม่ ได้, แต่ มนุ ษย์ ทุก คน
มนุ ษย์ เกิด ขึน
รับประสบการณ์ ในชีวติ นี ้ตามการด�ำเนิ น
ชีวติ ของตน; ฉะนั ้นมนุ ษย์ทุกคนรุง่ เรือง
ตามอัจฉริยภาพของตน, และว่ามนุ ษย์ทกุ
คนมีชยั ชนะตามก�ำลังของตน; และอะไร
ก็ตามทีม่ นุ ษย์ทำ� ไปย่อมไม่เป็ นความผิด.
๑๘ และดังนี ้ เขาสั่ง สอนคนทัง้ หลาย,
ชักน� ำ ใจคนไปเป็ นอัน มาก, เป็ นเหตุ ให้
คนเหล่านั ้นเชิดหน้ าในความชั่วร้ายของ
ตน, แท้จริงแล้ว, ชักน� ำผู้หญิงไปเป็ นอัน
๑๕ ก อีเธอร์ ๑๒:๕–๖.
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มาก, และผู้ชายด้วย, ให้ กระท�ำ การผิด
ประเวณี —โดยบอกพวกเขาว่าเมือ่ มนุ ษย์
ตาย, นั่ นคือที่สุดของมัน.
๑๙ บัดนี ้ ชายผู้ นี้ ข้ามไปแผ่น ดิน แห่ง
เจอร์ ชอนด้วย, เพื่อ สั่ง สอนเรื่องเหล่า นี ้
ในบรรดาผู้คนของแอมัน, ผู้ซ่ึงครัง้ หนึ่ ง
เป็ นผู้คนของชาวเลมัน.
๒๐ แต่ ดูเถิด คนเหล่า นี ้ ฉลาดกว่า ชาว
นี ไฟหลาย ๆ คน; เพราะคนเหล่า นี ้ จับ
เขา, และ มัด เขา, และ พา เขา ไป อยู่ ต่อ
หน้ า แอมัน, ผู้ เป็ นมหาปุ โรหิต ปกครอง
คนเหล่านั ้น.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ท่านให้ พาเขาออกไปจากแผ่นดิน. และ
เขาเข้า มาในแผ่น ดิน แห่ งกิ เดีย น, และ
เริม่ สั่งสอนคนเหล่านั ้นด้วย; และที่นี่เขา
ไม่ ได้ รับ ความส�ำเร็จ มากนั ก, เพราะเขา
ถูกจับมัดไว้และถูกพาไปอยู่ต่อหน้ ามหา
ปุ โรหิต, และหัวหน้ าผู้พิพากษาปกครอง
แผ่นดินด้วย.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมหา
ปุ โรหิตกล่าวแก่เขาว่า: ท�ำไมท่านจึงเทีย่ ว
ไปบิดเบือนทางของพระเจ้า? ท�ำไมท่าน
จึง สอนคนเหล่า นี ้ ว่า จะไม่มี พระคริสต์,
เพื่อ ขัด ขวาง การ ชื่นชม ยินดี ของ พวก
เขา? ท�ำไมท่านจึงพูดขัดกับค�ำพยากรณ์
ทัง้ หมดของศาสดาพยากรณ์ ผู้บริสุทธิ์?
๒๓ บัดนี ้ช่ือของมหาปุ โรหิตคือกิดโดนาห์. และคอริฮอร์กล่าวแก่ท่าน: เพราะ
ข้าพเจ้า ไม่ สอน ประเพณี โง่ เขลา ของ
บรรพบุรุษ ท่าน, และเพราะข้าพเจ้า ไม่
สอน คน เหล่า นี ้ ให้ ผูกมัด ตน ลง ไป ใต้
ศาสนพิธี และการปฏิบัติ อัน โง่ เขลาซึ่ง
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ปุ โรหิตในสมัยโบราณก�ำหนดไว้, เพือ่ แย่ง
ชิงพลังอ�ำนาจและสิทธิอ�ำนาจเหนื อพวก
เขา, เพือ่ ให้พวกเขาอยู่ ในความเขลา, เพือ่
พวกเขาจะได้ ไม่เงยหน้ า, แต่ถูกกดหัวไว้
ตามค�ำของท่าน.
๒๔ ท่านกล่าวว่าคนเหล่านี ้เป็ นอิสรชน.
ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว ว่า พวก เขา อยู่ ใน
ความเป็ นทาส. ท่านกล่าวว่าค�ำพยากรณ์
สมัยโบราณเหล่านั ้นจริง. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
กล่าวว่าท่านไม่รู้ว่ามันจริง.
๒๕ ท่านกล่าวว่าคนเหล่านี ้ เป็ นคนที่มี
ความผิด และตก, เพราะการล่วงละเมิด
ของ บรรพ ชน. ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว ว่า
เด็ก มิ ได้ มี ความ ผิด อัน เนื่ องจาก บิดา
มารดาของตน.
๒๖ และท่านกล่าวด้วยว่าพระคริสต์จะ
เสด็จมา. แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่าน
หาได้ รู้ ไม่ ว่า จะมี พระคริสต์. และท่าน
กล่าวด้วยว่า พระองค์ จะทรงถูก ประหาร
เพื่อบาปกของโลก—
๒๗ และดังนี ้ ท่านชักน� ำ คนพวกนี ้ ไป
ตาม ประเพณี โง่ เขลา ของ บรรพบุ รุษ
ท่าน, และตามความปรารถนาของท่าน
เอง; และท่านกดขี่พวกเขาไว้, แม้ดังอยู่
ในความเป็ นทาส, เพื่อท่านจะได้อิ่มหน� ำ
ส�ำราญด้วยแรงงานจากมือของพวกเขา,
เพื่อพวกเขาจะไม่กล้าเงยหน้ าด้วยความ
องอาจ, และเพื่อ พวกเขาจะไม่ กล้า ยินดี
ในสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของตน.
๒๘ แท้จริง แล้ว, พวกเขาไม่ กล้า ใช้ สิ่ง
ซึ่ง เป็ นของตนเองโดยเกรงว่า จะท�ำให้
ปุ โรหิต ของตนขุ่น เคือง, ผู้ ซ่ึง ใส่ แอกให้
พวกเขาตามความปรารถนาของตน, และ
๒๖ ก อสย. ๕๓:๔–๗.

แอลมา ๓๐:๒๔–๓๒
น� ำพวกเขาให้เชื่อ, โดยประเพณี ของตน
และ ความ ฝันของ ตน และ อารมณ์ ของ
ตนและนิ มิต ของตนและความลีล้ ับ อัน
เสแสร้งของตน, เพื่อที่ว่า, หากพวกเขา
ไม่ท�ำตามค�ำของตน, พวกเขาก็จะท�ำให้
ใครสัก คนซึ่ง ไม่ เป็ นที่ รู้จัก ขุ่น เคือง, ผู้
ซึ่งพวกเขากล่าวว่าเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า—
บุคคลซึ่งไม่มี ใครเคยเห็นหรือรูจ้ ัก, ผู้ซึ่ง
ไม่เคยด�ำรงอยูเ่ ลย, ทัง้ จะไม่มวี น
ั ด�ำรงอยู.่
้
่
๒๙ บัดนี เมือ มหาปุ โรหิต และหัวหน้ า
ผู้พิพากษาเห็นความแข็งกระด้างของใจ
เขา, แท้จริงแล้ว, เมื่อเห็นว่าเขาจ้วงจาบ
แม้กับพระผู้เป็ นเจ้า, พวกท่านจึงไม่ยอม
ตอบถ้อยค�ำของเขา; แต่ ให้มัดเขา; และ
พวกท่านส่งเขาให้อยู่ ในการควบคุมของ
เจ้าหน้ าที;่ และส่งเขาไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, เพื่อจะได้น�ำเขาไปอยู่ต่อหน้ า
แอลมา, และหัวหน้ า ผู้ พิพากษาซึ่ง เป็ น
ผู้ปกครองเหนื อแผ่นดินทัง้ หมด.
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
เขาถูกน� ำมาอยูต่ อ่ หน้ าแอลมาและหัวหน้ า
ผู้พิพากษา, เขาท�ำแบบเดียวกันกับที่เขา
ท�ำในแผ่นดินแห่งกิเดียน; แท้จริงแล้ว,
เขายังคงลบหลู่กพระเจ้าต่อไป.
๓๑ และเขายิง่ ทวีความรุนแรงก ในค�ำพูด
ต่อหน้ าแอลมา, และจ้วงจาบต่อปุ โรหิต
และผู้ สอน, โดยกล่าวหาว่า คนเหล่า นั ้น
ชักน� ำผู้คนให้ท�ำตามประเพณี เหลวไหล
ของบรรพบุรษ
ุ ตน, เพื่อเห็นแก่ความอิ่ม
หน� ำส�ำราญบนน� ้ำพักน� ้ำแรงของผู้คน.
๓๒ บัดนี ้ แอ ลมา กล่าว แก่ เขา: ท่าน
รู้ ว่า เรา ไม่ ได้ อิ่ม หน� ำ ส�ำราญ อยู่ บนน� ้ ำ
พัก น� ้ำ แรงของคนเหล่า นี ้; เพราะดูเถิด

๓๐ ก คมพ. ลบหลู่ (การ).

๓๑ ก ฮีล. ๑๓:๒๒.

แอลมา ๓๐:๓๓–๔๔
ข้าพเจ้าท�ำงานแม้ตงั ้ แต่แรกเริม่ แห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษามาจนบัดนี ้, ด้วย
มือ ข้าพเจ้า เองเพื่อ เลีย้ งตน, ทัง้ ที่ หลาย
ครัง้ ข้าพเจ้า เดินทางไปทั่ว แผ่น ดิน เพื่อ
ประกาศพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้าแก่
ผู้คนของข้าพเจ้า.
๓๓ และ ทั ง้ ที่ เป็ น งาน มากมาย ซึ่ ง
ข้าพเจ้า ท�ำ ไป ใน ศาสนจักร, ข้าพเจ้า ก็
ไม่เคยได้รบั เลยแม้แต่ซี ไนน์ กเดียวส�ำหรับ
แรงงานของข้าพเจ้า; ทัง้ พี่ น้องข้าพเจ้า
ก็ ไม่ ได้ รับ, นอกจาก เมื่อ อยู่ ในบัลลังก์
พิพากษา; และเมือ่ นั ้นเราก็ ได้รบั แต่เพียง
ตามกฎส�ำหรับเวลาของเรา
๓๔ และ บั ด นี ้ , หาก เรา ไม่ ได้ รับ สิ่ ง
ตอบแทนแรงงานของเราในศาสนจักร,
จะเป็ นประโยชน์ อัน ใดกับ เราเล่า ที่ จะ
ท�ำงานในศาสนจักรหากไม่ ใช่เพือ่ ประกาศ
ความจริง, เพื่อเราจะมีการชื่นชมยินดี ใน
ปี ติกของพี่น้องเรา?
๓๕ แล้ว เหตุ ใดท่านจึง กล่าวว่า เราสั่ง
สอนคนเหล่านี ้ เพื่อหาผลประโยชน์ , ใน
เมื่อท่าน, ด้วยตัวของท่าน, รู้อยู่ว่าเราไม่
ได้รับผลประโยชน์ เลย? และบัดนี ้, ท่าน
เชื่อ หรือ ว่า เราหลอกลวงคนเหล่า นี ้, ซึ่ง
ท�ำให้เกิดปี ติเช่นนั ้นในใจพวกเขา?
๓๖ และคอริฮอร์ตอบท่าน, ถูกแล้ว.
๓๗ และแล้วแอลมากล่าวแก่เขา: ท่าน
เชื่อไหมว่ามีพระผู้เป็ นเจ้า?
๓๘ และเขาตอบ, ไม่เชื่อ.
๓๙ บัดนี ้ แอ ลมา กล่าว แก่ เขา: ท่าน
จะปฏิเสธอีก หรือ ว่า ไม่มี พระผู้ เป็ นเจ้า,
๓๓ ก แอลมา ๑๑:๓.
๓๔ ก คมพ. ปี ต.ิ
๔๐ ก สดด. ๑๔:๑.
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และปฏิเสธพระคริสต์ดว้ ย? เพราะดูเถิด,
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ข้าพเจ้ารูว้ า่ มีพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, และรู้ ว่า พระคริสต์ จะเสด็จ
มาด้วย.
๔๐ และบัดนี ้ ท่านมี หลัก ฐานอะไรที่ ว่า
ไม่มี พระผู้ เป็ นเจ้าก, หรือ ว่า พระคริสต์
หาเสด็จ มาไม่? ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า
ท่านไม่มี เลย, นอกจากเพียงถ้อยค�ำ ของ
ท่านเท่านั ้น.
๔๑ แต่, ดูเถิด, ข้าพเจ้า มี ทุก สิ่ง ที่ เป็ น
ประจักษ์ พยานกว่า สิ่ง เหล่า นี ้ จริง; และ
ท่านก็มท
ี กุ สิ่งเป็ นประจักษ์ พยานแก่ทา่ น
ว่าสิ่งเหล่านี ้จริง; และท่านจะปฏิเสธหรือ?
ท่านเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี ้จริง?
๔๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้ารูว้ า่ ท่านเชือ่ , แต่ทา่ น
ถูก ครอบง�ำ ด้วยวิญญาณที่พูด เท็จ, และ
ท่านไม่ เอาใจใส่ พระวิญญาณของพระผู้
เป็ น เจ้า จนพระองค์ ไม่มี ที่ อยู่ ในท่าน;
แต่ มารมี อ�ำนาจเหนื อ ท่าน, และเขาพา
ท่านไปทั่ว, ออกกลอุบายต่าง ๆ เพื่อ เขา
จะท�ำลายลูก ๆ ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๔๓ และบัดนี ้ คอริ ฮ อร์ กล่าวแก่ แอลมา: หาก ท่านจะ แสดง เครื่องหมายกแก่
ข้าพเจ้า, เพือ่ ข้าพเจ้าจะเชือ่ มัน
่ ว่ามีพระผู้
เป็ นเจ้า, แท้จริงแล้ว, จงแสดงแก่ขา้ พเจ้า
ว่า พระองค์ ทรงมี เดชานุ ภาพ, และเมื่อ
นั ้น ข้าพเจ้า จะเชื่อ มั่น ในความจริง แห่ง
ถ้อยค�ำของท่าน.
๔๔ แต่ แอ ลมา กล่าว แก่ เขา: ท่าน มี
เครือ่ งหมายเพียงพอแล้ว; ท่านจะทดลอง
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านหรือ? ท่านจะกล่าว

๔๑ ก คมพ. พยาน.
๔๓ ก เจคอบ ๗:๑๓–๒๑;
คพ. ๔๖:๘–๙.

คมพ. เครือ่ งหมาย.
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หรือว่า, จงแสดงเครือ่ งหมายแก่ข้าพเจ้า,
ในเมื่อ ท่านมี ประจักษ์ พยานของพี่ น้อง
ทัง้ หมด เหล่า นี ้ กของ ท่าน, และ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้ หมด ด้วย ? พระ
คัมภีร์ วางอยู่ ต่อ หน้ า ท่าน, แท้จริง แล้ว,
และทุก สิ่งขชี ้ ให้ เห็นว่า มี พระผู้ เป็ นเจ้า;
แท้จริง แล้ว, แม้ แผ่น ดิน โลกค, และสิ่ง
้ ผิว ของมัน, แท้จริง
ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพืน
แล้ว, และการเคลือ่ นไหวงของมัน, แท้จริง
แล้ว, และดาวพระเคราะห์จทัง้ หมดด้วย
ซึ่งเคลื่อนไปตามปรกติวสิ ัยเป็ นพยานว่า
มีพระผู้สร้างสูงสุด.
๔๕ และท่านยังเทีย่ วตระเวนไปอีกหรือ,
ชักน� ำใจคนพวกนี ้ ไป, โดยเป็ นพยานแก่
พวกเขาว่าไม่มีพระผู้เป็ นเจ้า? และท่าน
ยัง จะปฏิเสธพยานเหล่า นี ้ ทัง้ หมดหรือ?
และ เขา กล่าว ว่า: ถูก แล้ว, ข้าพเจ้า จะ
ปฏิเสธ, เว้นแต่ทา่ นจะแสดงเครือ่ งหมาย
แก่ข้าพเจ้า.
้
๔๖ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือแอลมากล่าวแก่เขา : ดูเถิด, ข้าพเจ้า
โศกเศร้าเพราะความแข็งกระด้างของใจ
ท่าน, แท้จริงแล้ว, คือท่านจะยังต่อต้าน
วิญญาณแห่ง ความจริง, จนจิต วิญญาณ
ท่านจะถูกท�ำลาย.
๔๗ แต่ ดูเถิด, เป็ นการดี กว่ากที่ จะสูญ
เสีย จิต วิญญาณของท่านไปแทนที่ ท่าน
จะเป็ นหนทางน� ำจิตวิญญาณเป็ นอันมาก
ลงไปสู่ความพินาศ, โดยการพูดเท็จของ
ท่านและโดยค�ำ ป้ อยอของท่าน; ฉะนั ้น
หากท่านจะปฏิเสธอีก, ดูเถิดพระผู้เป็ น
๔๔ ก โมไซยาห์ ๑๓:๓๓–๓๔.
		ข สดด. ๑๙:๑;
คพ. ๘๘:๔๗.

แอลมา ๓๐:๔๕–๕๒
เจ้า จะ ทรง ลง ทัณฑ์ ท่าน, เพื่อ ท่าน จะ
กลายเป็ นใบ้, เพื่อท่านจะไม่มีวันอ้าปาก
ของท่านอีกเลย, เพือ่ ท่านจะไม่หลอกลวง
คนเหล่านี ้อีกต่อไป.
๔๘ บั ด นี ้ คอ ริ ฮ อร์ กล่ า ว แก่ ท่ า นว่า :
ข้าพเจ้า ไม่ ปฏิเสธการด�ำรงอยู่ ของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, แต่ ข้าพเจ้า ไม่ เชื่อ ว่า มี พระผู้
เป็ นเจ้า; และข้าพเจ้ากล่าวด้วย, ว่าท่าน
ไม่รู้ ว่า มี พระผู้ เป็ นเจ้า; และเว้น เสีย แต่
ท่าน จะ แสดง เครื่องหมาย แก่ ข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อ.
๔๙ บัดนี ้ แอ ลมา กล่าว แก่ เขา: สิ่ ง นี ้
ข้าพเจ้าจะให้แก่ทา่ นเพือ่ เป็ นเครือ่ งหมาย,
คื อ ท่ า น จะ เป็ น ใบ้ ก, ตาม ถ้ อ ยค� ำ ของ
ข้าพเจ้า; และข้าพเจ้ากล่าว, ว่าในพระนาม
ของพระผู้ เป็ นเจ้า, ท่านจะเป็ นใบ้, เพื่อ
ท่านจะพูดไม่ ได้อีกต่อไป.
๕๐ บัดนี ้ เมื่อ แอลมากล่าวถ้อยเหล่า นี ้
แล้ว, คอริฮอร์ก็เป็ นใบ้, จนเขาเปล่งเสียง
ไม่ ได้, ตามถ้อยค�ำของแอลมา.
๕๑ และ บัดนี ้ เมื่อ หัวหน้ า ผู้ พิพากษา
เห็นการนี ้, เขาจึงยื่นมือออกไปและเขียน
ถึงคอริฮอร์, มีความว่า: ท่านตระหนั กถึง
เดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า ไหม? ใน
ผู้ ใด เล่า ที่ ท่านปรารถนา จะ ให้ แอ ลมา
แสดงเครือ่ งหมายของเขาออกมา? อยาก
ให้เขาท�ำให้คนอื่นได้รบั ทุกข์, เพื่อแสดง
เครื่องหมาย ต่อ ท่านหรือ? ดูเถิด, เขา
แสดงเครือ่ งหมายแก่ทา่ นแล้ว; และบัดนี ้
ท่านจะโต้เถียงต่อไปอีกหรือ?
๕๒ และคอริฮอร์ย่ืนมือของเขาออกมา

		ค โยบ ๑๒:๗–๑๐.
		ง ฮีล. ๑๒:๑๑–๑๕.
		จ โมเสส ๖:๖๓.

๔๗ ก ๑ นี . ๔:๑๓.
๔๙ ก ๒ พศด. ๑๓:๒๐.

แอลมา ๓๐:๕๓–๖๐
เขียน, มี ความ ว่า: ข้าพเจ้า รู้ ว่า ข้าพเจ้า
เป็ นใบ้, เพราะ ข้าพเจ้า พูด ไม่ ได้; และ
ข้าพเจ้ารูว้ า่ ไม่มสี ิ่งใดนอกจากเดชานุ ภาพ
ของพระผู้เป็ นเจ้าที่น�ำสิ่งนี ้มาสู่ข้าพเจ้า
ได้; แท้จริง แล้ว, และข้าพเจ้า รู้กเสมอว่า
มีพระผู้เป็ นเจ้า.
๕๓ แต่ดูเถิด, มารหลอกลวงกข้าพเจ้า;
เพราะเขาปรากฏขแก่ ข้าพเจ้า ในรูป ของ
เทพ, และกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า: จงไปเรียก
คน เหล่า นี ้ คืน มา, เพราะ พวก เขา หลง
ตามพระผู้เป็ นเจ้าซึ่งไม่เป็ นที่รู้จัก. และ
เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า: ไม่มีคพระผู้เป็ น
เจ้า; แท้จริงแล้ว, และเขาสอนข้าพเจ้าถึง
สิ่ง ที่ ข้าพเจ้า จะกล่าว. และข้าพเจ้า สอน
ถ้อยค�ำ ของเขา; และข้าพเจ้า สอนเรื่อง
เหล่านี ้เพราะเป็ นที่พอใจของจิตที่ฝักใฝ่
ทางโลกง; และข้าพเจ้าสอนเรื่องเหล่านี ้,
แม้ จนได้ รับ ความ ส�ำเร็จ อย่าง มาก, ถึง
ขนาดที่ข้าพเจ้าเชื่อจริงจังว่าเรือ่ งเหล่านี ้
จริง; และเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคัดค้าน
ความจริง, แม้จนข้าพเจ้าน� ำเอาการสาป
แช่งอันใหญ่หลวงนี ้มาสู่ข้าพเจ้า.
๕๔ บัดนี ้ เมื่อ เขากล่าวถ้อยนี ้ แล้ว, เขา
วิงวอน แอ ลมา ให้ สวด อ้อนวอน ถึง พระ
ผู้ เป็ นเจ้า, เพื่อ เอาการสาปแช่ง ออกไป
จากเขา.
๕๕ แต่แอลมากล่าวแก่เขา: หากเอาการ
สาปแช่งนี ้ออกไปจากท่าน ท่านก็จะชักน� ำ
ใจคนพวกนี ้ ไปอีก; ฉะนั ้น, มันจะบังเกิด
กับท่านแม้ดังที่พระเจ้าทรงประสงค์.
้ คือการ
๕๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๕๒ ก แอลมา ๓๐:๔๒.
๕๓ ก เจคอบ ๗:๑๔.
		ข ๒ คร. ๑๑:๑๔;
๒ นี . ๙:๙.
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สาปแช่งไม่ ได้พ้นไปจากคอริฮอร์; แต่เขา
ถูก ขับ ออกไป, และตระเวนไปจากบ้าน
หนึ่ งถึงบ้านหนึ่ งเพื่อขออาหาร.
๕๗ บัดนี ้ความรูถ้ ึงสิ่งที่เกิดกับคอริฮอร์
ประกาศไปทั่วแผ่นดินโดยทันที; แท้จริง
แล้ว, หัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาส่งถ้อยแถลงออก
ไปยังผูค้ นทัง้ หมดในแผ่นดิน, ประกาศแก่
คนทีเ่ ชือ่ ในถ้อยค�ำของคอริฮอร์วา่ พวกเขา
ต้องกลับใจโดยเร็ว, มิฉะนั ้นการพิพากษา
อย่างเดียวกันจะมาสู่พวกเขา.
้ คือ
๕๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก เขา ทุก คนตระหนั ก แล้ว ถึง ความ
ชั่ว ร้ายของคอริ ฮ อร์; ฉะนั ้ นพวกเขาจึง
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้า อีก ทุก
คน; และการนี ้จึงยุติความชั่วช้าสามานย์
ตามแบบอย่างคอริ ฮ อร์. และคอริ ฮ อร์
ตระเวนไป จาก บ้านหนึ่ ง ถึง บ้านหนึ่ ง,
เพื่อขออาหารเลีย้ งตน.
้ คือ
๕๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ขณะที่เขาออกไปในบรรดาผู้คน, แท้จริง
แล้ว, ในบรรดาคนพวกหนึ่ ง ที่ ได้ แยก
ตนจากชาวนี ไฟและเรียกตนเองว่าชาว
โซรัม, โดยมีชายผู้หนึ่ งชื่อโซรัมน� ำไป—
และขณะที่เขาออกไปในบรรดาคนเหล่า
นั ้ น, ดูเถิด, เขาถูก ชนและถูก เหยียบ,
แม้จนเขาตาย.
๖๐ และดังนั ้นเราจึงเห็นจุดจบของเขา
ผูซ
้ ง่ึ ได้บดิ เบือนทางของพระเจ้า; และดัง
นั ้น เราจึง เห็นว่า มารกจะไม่ ค�ำ้ จุนขลูก ๆ
ของเขาในวันสุดท้าย, แต่จะลากคนเหล่า
นี ้ลงสู่นรกคอย่างรวดเร็ว.

		ค สดด. ๑๐:๔.
		ง คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.
๖๐ ก คมพ. มาร.

		ข แอลมา ๓:๒๖–๒๗;
๕:๔๑–๔๒;
คพ. ๒๙:๔๕.
		ค คมพ. นรก.
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บทที่ ๓๑
แอลมาเป็ นผูน
้ � ำของพันธกิจแห่งการช่วย
่
กู้ชาวโซรัมทีละทิง้ ความเชือ่ —ชาวโซรัม
ปฏิเสธพระคริสต์, เชือ่ ในหลัก การเท็จ
ของการเลือกตัง้ , และนมัสการด้วยค�ำสวด
อ้อนวอนทีก่ ำ� หนดไว้—ผูส้ อนศาสนาเปี่ ยม
ด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์—ความทุกข์
ของพวกเขาถูก กลืน ไป ในปี ติ แห่ง พระ
คริสต์. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จุดจบของคอริฮอร์, แอลมาโดยทีร่ บั ข่าวว่า
ชาวโซรัมก�ำลังบิดเบือนทางของพระเจ้า,
และว่า โซรัม, ซึ่ง เป็ นผู้น�ำ ของพวกเขา,
ก�ำลังชักน� ำใจผูค้ นให้กราบไหว้กรูปเคารพข
่ ดู ไม่ ได้, ใจท่านเริม่ เจ็บปวดคอีกเพราะ
ทีพ
ความชั่วช้าสามานย์ของผู้คน.
๒ เพราะ นี่ คือ เหตุ แห่ง โทมนั สกอย่าง
ใหญ่ หลวงแก่ แอลมาที่ รู้ ถึง ความชั่ว ช้า
สามานย์ ในบรรดาผู้คนของท่าน; ฉะนั ้น
ใจท่านจึงโทมนั สยิง่ เพราะการทีช่ าวโซรัม
แยกจากชาวนี ไฟ.
๓ บัดนี ้ ชาวโซรัมมารวมกันอยู่ ในแผ่น
ดินซึ่ง พวกเขาเรียกว่า แอนทิ โอนั ม, ซึ่ง
อยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ซึ่งอยู่ชายแดนเกือบติดฝั่ งทะเล,
ซึ่งอยู่ทางใต้ของแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน,
ซึ่งชายแดนอยูต่ ดิ กับแดนทุรกันดารทาง
๓๑ ๑ ก อพย. ๒๐:๕;

โมไซยาห์ ๑๓:๑๓.
		ข ๒ นี . ๙:๓๗.
คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).
		ค แอลมา ๓๕:๑๕.
๒ ก โมไซยาห์ ๒๘:๓;

แอลมา ๓๑:๑–๘
ใต้ด้วย, ซึ่งเป็ นแดนทุรกันดารที่เต็มไป
ด้วยชาวเลมัน.
๔ บัดนี ้ชาวนี ไฟกลัวอย่างยิง่ ว่าชาวโซรัม
จะเปิ ดการติดต่อกับชาวเลมัน, และว่าจะ
เป็ นหนทางแห่งการสูญเสียอันใหญ่หลวง
แก่ฝ่ายชาวนี ไฟ.
๕ และบัดนี ้, เนื่ องจากการสั่งสอนกพระ
วจนะขมี แนวโน้ ม อย่างยิ่ง ที่ จะน� ำคผู้คน
ให้ ท�ำ สิ่ ง ซึ่ง เที่ยง ธรรม— แท้จริง แล้ว,
บังเกิดผลอันมีพลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกว่า
ดาบ, หรือสิ่งใด, ที่ ได้เกิดกับพวกเขา—
ฉะนั ้นแอลมาจึงคิดว่าสมควรที่พวกเขา
จะลองอานุ ภาพแห่งพระวจนะของพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๖ ฉะนั ้นท่านจึงพาแอมัน, และแอรัน,
และออมเนอร์ ไป; และได้ทิง้ ฮิมไนไว้กับ
ศาสนจักรในเซราเฮ็มลา; แต่ท่านพาสาม
คนแรกไปกับท่าน, และอมิวเล็คกับซีเอสรอมด้วย, ผู้ ซึ่ง อยู่ ที่ มี เล็ค; และท่านพา
บุตรของท่านไปด้วยสองคน.
๗ บัดนี ้ทา่ นไม่ ได้พาบุตรคนโตของท่าน
ไปด้วย, และชื่อของท่านคือฮีลามันก; แต่
่ า่ นพาไปด้วยคือชิบลันและโคริชือ่ คนทีท
แอนทอน; และนี่ คอื ชือ่ คนที่ ไปในบรรดา
ชาวโซรัมขกับท่าน, เพือ่ สั่งสอนพระวจนะ
แก่คนเหล่านี ้.
๘ บัดนี ้ชาวโซรัมเป็ นพวกทีแ่ ยกก ไปจาก
ชาวนี ไฟ; ฉะนั น
้ พวกเขาจึงมีพระวจนะของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าสั่งสอนแก่พวกเขามาแล้ว.

๓ นี . ๑๗:๑๔;
โมเสส ๗:๔๑.
๕ ก อีนัส ๑:๒๓;
แอลมา ๔:๑๙.
คมพ. สั่งสอน.
		ข ฮบ. ๔:๑๒;
เจคอบ ๒:๘;

แอลมา ๓๖:๒๖.
		ค เจรอม ๑:๑๑–๑๒;
คพ. ๑๑:๒.
๗ ก คมพ. ฮีลามัน,
บุตรของแอลมา.
		ข แอลมา ๓๐:๕๙.
๘ ก แอลมา ๒๔:๓๐.

แอลมา ๓๑:๙–๑๗
๙ แต่ พวก เขา ได้ ตกก ไป สู่ ความ ผิด
มหันต์, เพราะพวกเขาไม่ ยึด มั่น ต่อ การ
รักษา พระ บัญญัติ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า,
และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์, ตาม กฎ
ของโมเสส.
๑๐ ทัง้ พวกเขาไม่ยอมยึดถือการปฏิบัติ
ของศาสนจักร, ในการสวดอ้อนวอนและ
วิงวอนพระผู้ เป็ นเจ้า ต่อ ไปทุก วัน, เพื่อ
พวกเขาจะได้ ไม่เข้าไปสู่การล่อลวง.
๑๑ แท้จริง แล้ว, ท้าย ที่สุด, พวก เขา
บิดเบือนทางของพระเจ้าในหลายต่อหลาย
ครัง้ ; ฉะนั ้น, เพราะเหตุนี้, แอลมากับพี่
น้ องท่านจึงเข้าไปในแผ่นดินเพือ่ สั่งสอน
พระวจนะแก่พวกเขา.
๑๒ บัดนี ้, เมื่อพวกท่านมาในแผ่นดิน
แล้ว, ดูเถิด, ยังความฉงนแก่พวกท่านที่
พวกท่านพบว่า ชาวโซรัม ได้ สร้างบรรดา
ธรรมศาลาไว้, และว่า คนเหล่า นี ้ มารวม
กันในวันหนึ่ ง ของสัปดาห์, ซึ่ง เป็ นวันที่
พวกเขาเรียกว่าวันของพระเจ้า; และพวก
เขานมัสการตามแบบอย่างซึ่งแอลมากับ
พี่น้องท่านไม่เคยเห็น;
๑๓ เพราะคนเหล่านี ้ มีสถานที่หนึ่ งซึ่ง
้ กลาง ธรรม ศาลา ของ พวก เขา,
สร้าง ขึน
เป็ นที่ ส� ำหรับ ยืน, ซึ่ง สู ง เหนื อ ศี รษะ;
และด้านบนของที่นั้นคนเข้าไปได้เพียง
คนเดียว.
๑๔ ฉะนั ้น, ผู้ ใดก็ตามที่ ปรารถนาจะ
นมัสการกก็ตอ้ งออกไปยืนอยูบ่ นนั ้น, และ
ยื่นมือเขาออกไปทางฟ้ าสวรรค์, และร้อง
ด้วยเสียงอันดัง, ว่า:
๙ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๑๔ ก มธ. ๖:๑–๗.
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๑๕ บริสุทธิ์, พระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ บริสุทธิ์;
พวกข้า พระองค์ เชื่อ ว่า พระองค์ คือ พระ
ผู้ เป็ นเจ้า, และพวกข้า พระองค์ เชื่อ ว่า
พระองค์ทรงบริสุทธิ,์ และว่าพระองค์ทรง
เป็ นวิญญาณมาแล้ว, และว่าพระองค์ทรง
เป็ นวิญญาณ, และว่าพระองค์จะทรงเป็ น
วิญญาณตลอดกาล.
๑๖ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ผู้ บริสุทธิ์, พวก ข้า
พระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงแยกพวกข้า
พระองค์ออกจากพี่น้องพวกข้าพระองค์;
และพวกข้าพระองค์ ไม่เชื่อในประเพณี
ของพี่ น้องพวกข้า พระองค์, ซึ่ง สืบทอด
กัน มาถึง พวกเขาโดยความอ่อนต่อ โลก
ของ บรรพบุ รุ ษ พวก เขา; แต่ พวก ข้ า
พระองค์เชือ่ ว่าพระองค์ทรงเลือกกพวกข้า
พระองค์ ไว้เป็ นลูกทีบ่ ริสท
ุ ธิข์ ของพระองค์;
และพระองค์ทรงท�ำให้เป็ นที่รแู้ ก่พวกข้า
พระองค์ด้วยว่าจะไม่มีพระคริสต์.
๑๗ แต่ พระองค์ ทรง เป็ น เหมือน กัน
ทัง้ วันวาน, วันนี ้, และตลอดกาล; และ
พระองค์ ทรงเลือกกพวกข้า พระองค์ เพื่อ
พวกข้าพระองค์จะได้รบั การช่วยให้รอด,
ขณะ ทุ ก คนรอบ ๆ พวก ข้ า พระองค์
ถูก เลือกเพื่อ โยนลงนรกโดยพระพิ โรธ
ของ พระองค์; เพราะ ความ บริสุ ท ธิ์ นี ้ ,
ข้า แต่ พระผู้ เป็ นเจ้า, พวกข้า พระองค์
ขอบพระทั ย พระองค์ ; และ พวก ข้ า
พระองค์ ขอบพระทั ย พระองค์ ด้ ว ย ที่
ทรงเลือกพวกข้า พระองค์, เพื่อ พวกข้า
พระองค์จะไม่ถูกชักน� ำไปตามประเพณี
อัน โง่ เขลาของพี่ น้องพวกข้า พระองค์,

๑๖ ก แอลมา ๓๘:๑๓–๑๔.
		ข อสย. ๖๕:๓, ๕.
๑๗ ก คมพ. ถือดี (ความ),

ถือตัว (ความ), เปล่า
ประโยชน์ , อย่างไม่
สมควร.
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ซึ่ง มัด พวกเขาลงไปสู่ ความเชื่อ เกี่ยวกับ
พระคริสต์, ซึ่งชักน� ำใจพวกเขาให้ระหก
ระเหินห่างไปจากพระองค์, พระผู้ เป็ น
เจ้าของพวกข้าพระองค์.
๑๘ และพวกข้า พระองค์ ขอบพระทัย
พระองค์ อีก, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ที่
พวกข้าพระองค์เป็ นผู้ที่ ได้รับเลือกและ
บริสุทธิ์. เอเมน.
๑๙ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากที่แอลมากับพี่น้องและบุตรของท่าน
ได้ยินค�ำสวดอ้อนวอนเหล่านี ้, ก็ฉงนจน
สุดประมาณ.
๒๐ เพราะ ดูเถิด, ทุก คน ออก ไป และ
กระท�ำการสวดอ้อนวอนอย่างเดียวกัน.
๒๑ บัดนี ้พวกเขาเรียกที่นั่นว่าแรมีอัมทัม, ซึ่ง, เมื่อ แปลความหมาย, คือ แท่น
ศักดิ์สิทธิ์.
๒๒ บัดนี ้, จากแท่นนี ้พวกเขา, ทุกคน,
กระท�ำ การ สวด อ้อนวอน อย่าง เดียวกัน
ต่อ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ขอบพระทัย พระ ผู้
เป็ นเจ้าของตนที่พวกเขาได้รบั เลือกจาก
พระองค์, และที่พระองค์มิ ได้ทรงชักน� ำ
พวกเขาไปตามประเพณี พ่ีน้องของตน,
และที่ ใจพวกเขาไม่ ได้ถกู ลักพาไปให้เชือ่
ในสิ่งที่จะมาถึง, ซึ่งพวกเขาไม่รเู้ รือ่ งเลย.
๒๓ บั ด นี ้ , หลั ง จาก ที่ ผู้ ค น น้ อม
ขอบพระทัย ตามวิธี นี้ แล้ว ทุก คน, พวก
เขาก็กลับไปบ้าน, ไม่เคยพูดกถึงพระผูเ้ ป็ น
เจ้าของตนอีกเลยจนกว่าจะมาชุมนุ มกัน
อีกทีแ่ ท่นศักดิส์ ิทธิ,์ เพือ่ น้ อมขอบพระทัย
ตามวิธีของตน.
๒๓ ก ยากอบ ๑:๒๑–๒๕.
๒๔ ก ปฐก. ๖:๕–๖.
๒๕ ก เจคอบ ๒:๑๓;
แอลมา ๑:๓๒.

แอลมา ๓๑:๑๘–๒๘
๒๔ บัดนี ้เมื่อแอลมาเห็นสิ่งนี ้ ใจท่านก็
โศกเศร้าก; เพราะท่านเห็นแล้วว่าพวกเขา
เป็ นคนที่ชั่วร้ายและมีมิจฉาทิฐิ; แท้จริง
แล้ว, ท่านเห็นว่า ใจพวกเขาหมกมุ่น อยู่
กับทอง, และกับเงิน, และกับสิ่งสวยงาม
นานาชนิ ด.
๒๕ แท้จริง แล้ว, และท่านเห็น ด้วยว่า
ใจพวกเขาทะนงกจนถึง การโอ้อวดอย่าง
ใหญ่หลวง, ด้วยความถือดี.
๒๖ และท่านเปล่ง เสียงท่านสู่ สวรรค์,
และร้องทูลก, มีความว่า: โอ้, อีกนานเท่าไร
่ ระองค์จะทรงยอม
เล่า, ข้าแต่พระเจ้า, ทีพ
ให้ ผู้รับ ใช้ ของพระองค์ จะพ�ำนั ก อยู่ ที่ นี่
เบือ้ งล่างในเนื ้อหนั ง, ให้เห็นความชั่วร้าย
รุนแรงเช่นนั ้นในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์?
๒๗ ดูเถิด, ข้า แต่ พระผู้ เป็ นเจ้า, พวก
เขาร้องทูลกพระองค์, และกระนั ้นใจพวก
เขาก็ ยัง ถูก กลืน เข้าไป ในความถือดี ของ
ตน. ดูเถิด, ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พวกเขา
ร้องทูล พระองค์ ด้วยปากของตน, ขณะ
ที่พวกเขาผยองข, กับสิ่งไร้ประโยชน์ ของ
โลก, แม้ถึงความใหญ่หลวง.
๒๘ ดูเถิด, ข้าแต่พระผู้เป็ นเจ้าของข้า
พระองค์, เสือ้ ผ้าราคาแพงของพวกเขา,
และแหวนวงน้ อย, และสร้อยข้อมือกของ
พวกเขา, และเครื่องทองของพวกเขา,
และของมี ค่า ทัง้ หลายทัง้ ปวงของพวก
เขาซึ่งพวกเขาใช้ประดับ; และดูเถิด, ใจ
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับมัน, ทว่าพวกเขา
ยังร้องทูลพระองค์และกล่าวว่า—พวกข้า
พระองค์ขอบพระทัยพระองค์, ข้าแต่พระ

๒๖ ก โมเสส ๗:๔๑–๕๘.
๒๗ ก อสย. ๒๙:๑๓.
		ข คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง

(ความ).
๒๘ ก อสย. ๓:๑๖–๒๔.

แอลมา ๓๑:๒๙–๓๘
ผู้เป็ นเจ้า, เพราะส�ำหรับพระองค์พวกข้า
พระองค์เป็ นผู้ท่ีทรงเลือกไว้, ขณะที่คน
อื่น ๆ จะพินาศ.
๒๙ แท้จริง แล้ว, และพวกเขากล่าวว่า
พระองค์ทรงท�ำให้เป็ นที่รู้แก่พวกเขาว่า
จะไม่มีพระคริสต์.
๓๐ ข้า แต่ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า, อีก
นานเท่าใดเล่า ที่ พระองค์ จะทรงยอมให้
ความชั่ว ร้ายและความไม่ ภักดี เช่น นั ้น
อยู่ ในบรรดาคนพวกนี ้ ? ข้า แต่ พระเจ้า,
ขอ พระองค์ โปรด ประทาน ก�ำลัง ให้ ข้า
พระองค์, เพือ่ ข้าพระองค์จะทนกับความ
ทุพพลภาพ ของ ข้า พระองค์. เพราะ ข้า
พระองค์ ทุพพลภาพ, และความชั่ว ร้าย
เช่น นั ้ น ในบรรดา คน เหล่า นี ้ ท�ำให้ จิต
วิญญาณข้าพระองค์เจ็บปวด.
๓๑ ข้ า แต่ พระเจ้ า , ใจ ข้ า พระองค์
โทมนั สยิง่ นั ก; ขอพระองค์ทรงปลอบโยน
จิตวิญญาณข้าพระองค์ด้วยพระคริสต์ก.
ข้า แต่ พระเจ้า, ขอพระองค์ ประทานแก่
ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ มี พละ
ก�ำลัง, เพื่อ ข้า พระองค์ จะรับ ความทุกข์
เหล่า นี ้ ด้วยความอดทนซึ่ง จะเกิด กับ ข้า
พระองค์, เพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
คนเหล่านี ้.
๓๒ ข้า แต่ พระเจ้า, ขอ พระองค์ ทรง
ปลอบโยนจิต วิญญาณข้า พระองค์, และ
ประทานความส�ำเร็จให้ข้าพระองค์, และ
เพื่อนผู้รว่ มงานของข้าพระองค์ซึ่งอยู่กับ
ข้า พระองค์ ด้วย—แท้จริง แล้ว, แอมัน,
และแอรัน, และออมเนอร์, และอมิวเล็ค
๓๑ ก ยอห์น ๑๖:๓๓.
๓๒ ก แอลมา ๓๑:๗.
๓๔ ก ๒ นี . ๒๖:๓๓.
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กับ ซี เอส รอม ด้วย, และ บุตร สองกคน
ของข้า พระองค์ ด้วย—แท้จริง แล้ว, ขอ
พระองค์ทรงปลอบโยนแม้คนทัง้ หมดนี ้
ด้วยเถิด, ข้าแต่พระเจ้า. แท้จริงแล้ว, ขอ
พระองค์ทรงปลอบโยนจิตวิญญาณพวก
เขาโดยพระคริสต์.
๓๓ ขอพระองค์ประทานให้พวกเขาเพือ่
พวกเขาจะมีพละก�ำลัง, เพื่อพวกเขาจะ
ทนความทุกข์ของตนซึ่งเกิดกับพวกเขา
เพราะความชัว่ ช้าสามานย์ของคนเหล่านี ้.
๓๔ ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์ประทาน
ให้กพวกข้าพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์
จะมีความส�ำเร็จในการน� ำพวกเขามาหา
พระองค์ ในพระคริสต์อีก.
๓๕ ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, จิตวิญญาณก
พวกเขามีค่า, และพวกเขาหลายคนเป็ น
่ ้ องของพวกข้าพระองค์; ฉะนั ้น, โปรด
พีน
ประทานพลัง ความสามารถและปัญญา,
ให้พวกข้าพระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เพื่อ
พวกข้าพระองค์จะน� ำคนเหล่านี ้, พี่น้อง
ของพวกข้าพระองค์, มาหาพระองค์อีก.
๓๖ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
แอลมากล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว, คือท่าน
เอามือกของท่านตบขลงบนคนทัง้ หมดทีอ่ ยู่
กับท่าน. และดูเถิด, เมื่อท่านเอามือของ
ท่านตบลงบนพวกท่าน, พวกท่านเปี่ ยม
ไปด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์.
๓๗ และหลังจากนั ้นพวกท่านแยกย้าย
กันไป, โดยไม่ ได้คำ� นึ งถึงกตนเองว่าจะกิน
อะไร, หรือจะดืม่ อะไร, หรือจะสวมใส่อะไร.
๓๘ และพระเจ้า ทรงจัดหาไว้ ให้ พวก

๓๕ ก คมพ. จิตวิญญาณ—
ค่าของจิตวิญญาณ.
๓๖ ก คมพ. มือ, การวาง.

		ข ๓ นี . ๑๘:๓๖–๓๗.
๓๗ ก มธ. ๖:๒๕–๓๔;
๓ นี . ๑๓:๒๕–๓๔.
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ท่านเพื่อ พวกท่านจะไม่ หิวโหย, ทัง้ จะ
ไม่ กระหาย; แท้จริง แล้ว, และ พระองค์
ประทานก�ำลังให้พวกท่านด้วย, เพื่อพวก
ท่านจะไม่ ต้องรับ ความทุกข์ก ใด ๆ เลย,
นอกจาก การ ถูก กลืน เข้าไป ในปี ติ ของ
พระ คริสต์. บัดนี ้ นี่ เป็ นไป ตาม ค�ำ สวด
อ้อนวอนของแอลมา; และนี่ เพราะท่าน
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาข.
บทที่ ๓๒
แอ ลมา สอน คน ยากจน ซึ่ ง ถ่ อ ม ตน
เนื่ องจากความทุกข์—ศรัทธาคือความหวัง
ในสิ่งซึง่ มองไม่เห็นแต่จริง—แอลมาเป็ น
พยานว่า เหล่า เทพปฏิบัติ ต่อ ชาย, หญิง,
และ เด็ก— แอ ลมา เปรียบ เทียบ ถ้อยค�ำ
กับ เมล็ด พืช—มันจ�ำ ต้องได้ รับ การปลูก
และบ�ำรุงเลีย้ ง—ครัน
้ แล้วมันจะเติบโต
เป็ นต้น ไม้ ซึง่ จะเก็บ ผลแห่ง ชีวิต นิ รัน
ดร์ ได้. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้ บงั เกิด ขึน้ คือ คนเหล่า
นั ้นออกไป, และตัง้ ต้นสั่งสอนพระวจนะ
ของพระผู้เป็ นเจ้าแก่ผคู้ น, โดยเข้าไปใน
บรรดาธรรมศาลาของพวกเขา, และในบ้าน
ของพวกเขา; แท้จริง แล้ว, และพวกท่าน
สัง่ สอนพระวจนะแม้ ในถนนของพวกเขา.
้ คือหลัง
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากท�ำงานไปมากในบรรดาคนเหล่านั ้น,
พวกท่านเริ่มมีความส�ำเร็จในบรรดาคน
๓๘ ก มธ. ๕:๑๐–๑๒;
โมไซยาห์ ๒๔:๑๓–๑๕;
แอลมา ๓๓:๒๓.
		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).

แอลมา ๓๒:๑–๕
ชัน
้ ยากจนก; เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ถูก
ขับไล่ออกจากธรรมศาลาทัง้ หลายเพราะ
เสือ้ ผ้าเนื ้อหยาบของตน—
๓ ฉะนั ้น พวกเขาไม่ ได้ รับ อนุ ญาตให้
เข้าไปในธรรมศาลาทัง้ หลายของคนเหล่า
นั ้นเพือ่ นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ้า, โดยถือว่า
เป็ นความสกปรก; ฉะนั ้นพวกเขายากจน;
แท้จริง แล้ว, พวกเขาถูก พี่ น้องของตน
ถือว่า เป็ นกาก; ฉะนั ้น พวกเขายากจนก
เกี่ยว กับ สิ่งของ ทาง โลก; และ พวก เขา
ยากจนในใจด้วย.
๔ บัดนี ้, ขณะที่ แอลมาก�ำลังสอนและ
พูด กับ ผู้คนอยู่ บนเนิ น เขาโอไนดาห์, มี
ฝูง ชน จ�ำนวน มาก มา หา ท่าน, ซึ่ง เป็ น
คนที่เราก�ำลังพูดถึง, ผู้ซ่ึงยากจนก ในใจ,
เพราะความยากจนของพวกเขาเกี่ยวกับ
สิ่งของทางโลก.
๕ และพวกเขามาหาแอลมา; และคน
หนึ่ ง ซึ่ง ส� ำคัญ ที่สุด ในบรรดา พวก เขา
กล่าวแก่ ท่าน: ดูเถิด, พี่ น้องพวกนี ้ ของ
ข้าพเจ้าจะท�ำอย่างไรก, เพราะคนทัง้ ปวง
ดูถกู พวกเขาเพราะความยากจนของพวก
เขา, แท้จริงแล้ว, และโดยเฉพาะยิง่ ไปกว่า
นั ้นโดยปุ โรหิตของเรา; เพราะพวกเขาขับ
ไล่ขเราออกจากธรรมศาลาทัง้ หลายของเรา
ซึง่ เราลงแรงไว้อย่างมากมายเพือ่ สร้างด้วย
มือ เราเอง; และพวกเขาขับ ไล่ เราเพราะ
ความยากจนยิง่ ของเรา; และเราไม่มสี ถาน
ที่ นมัสการ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ เรา; และ
ดูเถิด, เราจะท�ำอย่างไรดีค?

๓๒ ๒ ก คมพ. คนจน, คนยากจน,

จน, ยากจน.
๓ ก แอลมา ๓๔:๔๐.
๔ ก คมพ. คนจน, คนยากจน,
จน, ยากจน—ยากจนทาง

วิญญาณ.
๕ ก สภษ. ๑๘:๒๓.
		ข แอลมา ๓๓:๑๐.
		ค กิจการ ๒:๓๗–๓๘.

แอลมา ๓๒:๖–๑๖
๖ และบัดนี ้ เมื่อ แอลมาได้ยิน เรื่องนี ้,
ท่านจึง หัน มา, หันหน้ า ตรงมาทางเขา,
และท่านมองด้วยความปรีดี ยิ่ง; เพราะ
ท่านเห็นว่าความทุกข์กของพวกเขาท�ำให้
พวกเขาถ่อมขตนลงโดยแท้, และว่าพวก
เขาอยู่ ในการเตรียมพร้อมคที่จะฟังพระ
วจนะ.
๗ ฉะนั ้นท่านจึงไม่ ได้กล่าวอะไรอีกกับ
่ ; แต่ทา่ นยืน
่ มือออกไป, และร้อง
ฝูงชนอืน
่
ต่อคนทีทา่ นเห็น, ซึง่ เป็ นผูส้ �ำนึ กผิดแล้ว
โดยแท้, และกล่าวแก่พวกเขา:
๘ ข้าพเจ้าเห็นว่าใจท่านนอบน้ อมก; และ
หากเป็ นดังนั ้น, ท่านย่อมเป็ นสุข.
๙ ดูเ ถิ ด พี่ ชาย ท่ า น กล่ า ว ว่า , เรา จะ
ท�ำ อย่างไรดี?—เพราะเราถูก ขับ ไล่ ออก
จากธรรมศาลาทัง้ หลายของเรา, จนเรา
นมัสการพระผู้เป็ นเจ้าของเราไม่ ได้.
๑๐ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ท่าน
คิด หรือ ว่า ท่านจะ นมัสการกพระ ผู้ เป็ น
เจ้า ไม่ ได้ นอกจากในบรรดาธรรมศาลา
ของท่านเท่านั ้น?
๑๑ และยิง่ กว่านั ้น, ข้าพเจ้าจะถาม, ท่าน
คิดหรือว่าท่านไม่ตอ้ งนมัสการพระผูเ้ ป็ น
เจ้านอกจากสัปดาห์ละครัง้ ?
๑๒ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, เป็ นการดีที่
ท่านถูก ขับ ไล่ ออกจากบรรดาธรรมศาลา
ของท่าน, เพื่อท่านจะถ่อมตน, และเพื่อ
ท่าน จะ เรียนรู้ ปัญญาก; เพราะ จ�ำเป็ นที่
ท่านจะเรียนรู้ปัญญา; เพราะเหตุว่าท่าน
ถูก ขับ ไล่, พี่ น้ อง ของ ท่าน ดู หมิ่น ท่าน
๖ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
		ข คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
		ค แอลมา ๑๖:๑๖–๑๗;
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เพราะความยากจนขยิ่ง ของท่าน, จึง น� ำ
ท่านมาสู่ ความนอบน้ อมแห่ง ใจ; เพราะ
จ�ำต้องน� ำท่านมาให้ถ่อมตน.
๑๓ และบัดนี ้, เพราะท่านถูก บีบ บังคับ
ให้ ถอ่ มตนท่านจึง เป็ นสุข; เพราะมนุ ษย์
บางครัง้ , หากถูกบีบบังคับให้ถอ่ มตน, จะ
แสวงหาการกลับใจ; และบัดนี ้ โดยแน่ แท้, ผู้
ใดก็ตามทีก่ ลับใจย่อมพบความเมตตา; และ
คนที่ พบความเมตตาและอดทนกจนกว่า
ชีวติ จะหาไม่ผน
ู้ ั ้นจะได้รบั การช่วยให้รอด.
๑๔ และ บัดนี ้, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ว่า เพราะท่านถูก บีบ บังคับ ให้ ถ่อม
ตนท่านจึง ได้ รับ พร, ท่านคิด หรือ ไม่ ว่า
่ อบน้ อมถ่อมตนโดยแท้เพราะพระ
คนทีน
วจนะจะได้รับพรมากกว่า?
่ อบน้ อมถ่อมตน
๑๕ แท้จริงแล้ว, เขาทีน
โดยแท้, และกลับใจจากบาปของเขา, และ
อดทนจนกว่าชีวติ จะหาไม่, ผูน
้ ั ้นจะได้รบั
พร—แท้จริงแล้ว, จะได้รับพรมากยิ่งไป
กว่า คนที่ ถูก บีบ บังคับ ให้ ถ่อมตนเพราะ
ความยากจนยิ่งของตน.
๑๖ ฉะนั ้น, ความสุข เกิด แก่ พวกเขาผู้
ซึ่งนอบน้ อมถ่อมตนก โดยปราศจากการ
ถูก บีบ บังคับ ให้ ถ่อมตน; หรือ ที่ จริง, อีก
นั ย หนึ่ ง, ความสุข เกิด แก่ เขาซึ่ง เชื่อ ใน
พระ วจนะ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ รับ
บัพติศมาโดยปราศจากความดือ้ ดึงแห่ง
ใจ, แท้จริง แล้ว, โดยไม่ ได้ ทรงน� ำ มาให้
รู้จัก พระวจนะ, หรือ แม้ ถูก บีบ บังคับ ให้
รู้จัก, ก่อนพวกเขาจะเชื่อ.

คพ. ๑๐๑:๘.
๘ ก มธ. ๕:๓–๕.
๑๐ ก คมพ. นมัสการ.
๑๒ ก ปญจ. ๔:๑๓.
		ข สภษ. ๑๖:๘.

๑๓ ก แอลมา ๓๘:๒.
๑๖ ก คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
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๑๗ แท้จริงแล้ว, มีหลายคนทีก่ ล่าว: หาก
ท่านจะแสดงเครือ่ งหมายกจากสวรรค์แก่
เรา, เมือ่ นั ้นเราจะรูถ้ งึ ความแน่ นอน; เมือ่
นั ้นเราจะเชื่อ.
๑๘ บั ดนี ้ ข้ า พเจ้ า ถาม, นี่ คือ ศรัท ธา
หรือ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ไม่
เลย; เพราะหากมนุ ษย์ รู้ อะไรอย่างหนึ่ ง
เขาก็ ไม่มี เหตุ ท่ี จะต้องเชื่อก, เพราะเขา
รู้มันแล้ว.
๑๙ และบัดนี ้, คนที่รกู้ พระประสงค์ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า และหาท�ำ ไม่ ย่อมถูก สาป
แช่ง มากสัก เพียงใด, กว่า คนที่ เพียงแต่
เชื่อ, หรือเพียงมีเหตุสมควรเชื่อ, และตก
อยู่ ในการล่วงละเมิด?
๒๐ บัดนี ้ทา่ นต้องตัดสินเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้.
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าทางหนึ่ ง
ชัดเจนเช่นเดียวกับอีกทางหนึ่ ง; และมัน
จะเป็ นกับทุกคนตามงานของเขา.
๒๑ และ บัดนี ้ ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แล้ว
เกี่ยว กับ ศรัทธา— ศรัทธาก ไม่ ใช่ การ มี
ความรู้อันสมบูรณ์ ของสิ่งต่าง ๆ; ฉะนั ้น
หากท่านมีศรัทธาท่านย่อมหวังข ในสิ่งที่
ไม่เห็นค, ซึ่งจริง.
๒๒ และ บัดนี ้ , ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ ท่าน, และอยากให้ ท่านจ�ำ ไว้, ว่า พระ
ผู้เป็ นเจ้าทรงเมตตาคนทัง้ ปวงที่เชื่อใน
พระนามของพระองค์; ฉะนั ้น พระองค์
จึง ทรง ปรารถนา, ใน ประการ แรก, ให้
ท่านเชื่อ, แท้จริง แล้ว, แม้ ในพระวจนะ
ของพระองค์.
๑๗ ก คมพ. เครือ่ งหมาย.
๑๘ ก อีเธอร์ ๑๒:๑๒, ๑๘.
๑๙ ก ยอห์น ๑๕:๒๒–๒๔.
๒๑ ก ยอห์น ๒๐:๒๙; ฮบ. ๑๑.

แอลมา ๓๒:๑๗–๒๗
๒๓ และ บัดนี ้ , พระองค์ ทรง ให้ พระ
วจนะของพระองค์ แก่ มนุ ษย์ โดยเทพ,
แท้จริง แล้ว, ไม่ แต่ ผู้ชาย เท่านั ้นกแต่ ผู้
หญิงด้วย. บัดนี ้นี่ยังไม่หมด; เด็กขเล็ก ๆ
ก็ ได้พระวจนะมาสู่พวกเขาหลายครัง้ , ซึง่
ท�ำให้ผมู้ ปัี ญญาและคนมีการศึกษาจ�ำนน.
๒๔ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
เนื่ องจากท่านปรารถนาจะรู้จากข้าพเจ้า
ว่า ท่านจะ ท�ำ อย่างไร เพราะ ท่าน มี ทุกข์
และถูกขับไล่—บัดนี ้ขา้ พเจ้าไม่ปรารถนา
ให้ ท่าน คิด ว่า ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ ตัดสิน ท่าน
นอกจากตามสิ่งที่จริง—
๒๕ เพราะ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ หมายความ
ว่ า พวก ท่ า น ทั ง้ หมด ถู ก บี บ บั ง คั บ ให้
นอบน้ อม ถ่อม ตน; เพราะ ข้าพเจ้า เชื่อ
จริง ๆ ว่า มี บางคนในบรรดาพวกท่านผู้
ซึ่งจะนอบน้ อมถ่อมตน, ไม่ว่าจะให้พวก
เขาอยู่ ในสถานการณ์ ใดก็ตาม.
๒๖ บัดนี ้ , ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ เกี่ยว
กั บ ศรัท ธา— ว่า สิ่ ง นี ้ หา ใช่ ความ รู้ อั น
สมบูรณ์ ไม่— แม้ เป็ นดัง นั ้น กับ ถ้อยค�ำ
ของข้าพเจ้า. ท่านไม่ สามารถรู้ ถึง ความ
แน่ นอนของมัน แต่ ที แรก, จนถึง ความ
สมบูรณ์ , หรือรูม้ ากไปกว่าศรัทธาคือความ
รู้อันสมบูรณ์ .
่ และปลุก
๒๗ แต่ดเู ถิด, หากท่านจะตืน
พลังของท่าน, แม้มาสู่การทดลองค�ำพูด
ข้าพเจ้า, และใช้อนุ ภาคหนึ่ งของศรัทธา,
แท้จริง แล้ว, แม้ หากท่านท�ำ ไม่ ได้ มาก
ไปกว่า ปรารถนากที่ จะเชื่อ, ก็ ขอให้ ความ

		ข คมพ. ความหวัง.
		ค อีเธอร์ ๑๒:๖.
๒๓ ก โยเอล ๒:๒๘–๒๙.
		ข มธ. ๑๑:๒๕;

ลูกา ๑๐:๒๑;
๓ นี . ๒๖:๑๔–๑๖;
คพ. ๑๒๘:๑๘.
๒๗ ก มาระโก ๑๑:๒๔.

แอลมา ๓๒:๒๘–๓๖
ปรารถนานี ้ เกิด ผลในท่าน, แม้ จนท่าน
เชื่อ ในลักษณะจะให้ ท่ี ส�ำหรับ ส่วนหนึ่ ง
ของถ้อยค�ำข้าพเจ้า.
๒๘ บัดนี ้, เราจะเปรียบเทียบพระวจนะ
กับเมล็ดพืชก. บัดนี ้, หากท่านให้ที่, เพื่อ
จะปลูกเมล็ดพืชข ในใจคท่าน, ดูเถิด, หาก
เป็ น เมล็ด จริง, หรือ เมล็ด ดี, หาก ท่าน
ไม่ โยนมันทิง้ โดยความไม่เชื่องของท่าน,
ท�ำให้ ท่านจะต่อ ต้านพระวิญญาณของ
พระเจ้า, ดูเถิด, มันจะเริ่มพองอยู่ ในอก
ท่าน; และ เมื่อ ท่านรู้สึก ถึง การ พอง นี ้ ,
ท่านจะกล่าวในใจว่า—มันจ�ำต้องเป็ นว่า
นี่ คือเมล็ดดี, หรือว่าพระวจนะดี, เพราะ
มัน เริ่ม ท�ำให้ จิต วิญญาณข้าพเจ้า ขยาย;
แท้จริงแล้ว, มันเริม่ ให้ความสว่างแก่ความ
เข้าใจจของข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, มันเริม่
มีรสเลิศส�ำหรับข้าพเจ้า.
๒๙ บัดนี ้ดูเถิด, การนี ้จะไม่เพิ่มศรัทธา
ของท่านหรือ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ถูก
้
แล้ว; กระนั ้น ก็ตามมัน ยัง ไม่ เติบโตขึน
เป็ นความรู้อันสมบูรณ์ .
๓๐ แต่ดเู ถิด, เมือ่ เมล็ดพอง, และงอก,
และเริม่ เติบโต, เมื่อนั ้นท่านจ�ำต้องกล่าว
ว่าเมล็ดดี; เพราะดูเถิดมันพอง, และงอก,
และเริม่ เติบโต. และบัดนี ้, ดูเถิด, สิ่งนี ้จะ
ไม่เพิม่ ก�ำลังศรัทธาของท่านหรือ? ถูกแล้ว,
มัน จะเพิ่ม ก�ำลัง ศรัทธาของท่าน: เพราะ
ท่านจะกล่าวว่า ข้าพเจ้า รู้วา่ นี่ คือ เมล็ด ดี;
เพราะดูเถิดมันงอกและเริม่ เติบโต.
๓๑ และบัดนี ้, ดูเถิด, ท่านแน่ ใจหรือ
๒๘ ก แอลมา ๓๓:๑.
		ข ลูกา ๘:๑๑.
		ค คมพ. ใจ.
		ง มธ. ๑๗:๒๐.
		จ คมพ. เข้าใจ (ความ).
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ว่า นี่ คือ เมล็ด ดี? ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
ถูก แล้ว; เพราะ ทุก เมล็ ด ออก ผล ตาม
ลักษณะกของมัน.
๓๒ ฉะนั ้น, หากเมล็ดเติบโตมันย่อมดี,
แต่หากมันไม่เติบโต, ดูเถิดมันย่อมไม่ดี,
ฉะนั ้นมันจึงถูกโยนทิง้ .
๓๓ และ บัดนี ้, ดูเถิด, เพราะ ท่านได้
พยายามทดลอง, และเพาะเมล็ด, และ
มันพองและงอก, และเริ่ม เติบโต, ท่าน
ก็จ�ำต้องรู้ว่าเมล็ดดี.
๓๔ และบัดนี ้, ดูเถิด, ความรูก้ ของท่าน
สมบูรณ์ หรือ? ถูก แล้ว, ความรู้ ของท่าน
สมบูรณ์ ในเรือ่ งนั ้น, และศรัทธาขของท่าน
แน่ นิ่ง; และนี่ เพราะท่านรู้, เพราะท่านรู้
ว่าพระวจนะท�ำให้จิตวิญญาณท่านพอง,
และท่านรู้ด้วยว่ามันงอก, ว่าความเข้าใจ
ของ ท่าน เริ่ม สว่าง, และ ความ นึ กคิดค
ท่านเริ่มขยาย.
๓๕ โอ้ ดั ง นั ้ น แล้ ว , นี่ ไม่ จริ ง หรื อ ?
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ถูก แล้ว, เพราะ
มัน คือ ความ สว่างก; และ อะไร ก็ตาม ที่
เป็ นความสว่าง, ย่อมดี, เพราะเล็ง เห็น
ได้ชดั เจน, ฉะนั ้นท่านต้องรูว้ า่ มันดี; และ
บัดนี ้ดเู ถิด, หลังจากท่านลิม้ รสความสว่าง
นี ้ความรู้ของท่านสมบูรณ์ หรือ?
๓๖ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ไม่เลย;
ทัง้ ท่าน ต้อง ไม่ ละทิง้ ศรัทธา ของ ท่าน,
เพราะท่านเพียงแต่ ใช้ ศรัทธาของท่าน
เพื่อ เพาะเมล็ด เพื่อ ท่านจะทดลองให้ รู้
ว่าเมล็ดดีหรือไม่.

๓๑ ก ปฐก. ๑:๑๑–๑๒.
๓๔ ก คมพ. ความรู.้
		ข อีเธอร์ ๓:๑๙.
		ค คมพ. ความคิด, ความ
นึ กคิด, จิตใจ.

๓๕ ก ยอห์น ๓:๑๘–๒๑.
คมพ. สว่าง (ความ),
แสงสว่าง, แสงสว่างของ
พระคริสต์.
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๓๗ และดูเถิด, เมื่อ ต้นไม้ เริ่ม เติบโต,
ท่านจะกล่าว: ให้ เราบ�ำรุง เลีย้ งมัน ด้วย
ความใส่ ใจอย่างยิ่ง, เพื่อมันจะแตกราก,
้ , และออกผลให้เรา.
เพื่อมันจะเติบโตขึน
และบัดนี ้ ดูเถิด, หากท่านบ�ำรุงเลีย้ งมัน
ด้วยความเอาใจใส่ ให้มากมันจะแตกราก,
้ , และออกผล.
และเติบโตขึน
๓๘ แต่ หาก ท่าน ละเลยกต้นไม้, และ
ไม่คิดถึงการบ�ำรุงเลีย้ งมัน, ดูเถิดมันจะ
ไม่แตกราก; และเมื่อความร้อนของดวง
อาทิตย์มาถึงและแผดเผามัน, เนื่ องจาก
มันไม่มรี ากมันย่อมเหีย่ วแห้งไป, และท่าน
้ และโยนมันทิง้ .
ก็ถอนมันขึน
๓๙ บัดนี ้ , นี่ ไม่ ใช่ เพราะ เมล็ด ไม่ ดี,
ทัง้ ไม่ใช่ เพราะผลของมัน ไม่ เป็ นที่ พึง
ปรารถนา; แต่ เป็ น เพราะ ดินกของ ท่าน
แห้ง แล้ง, และ ท่านไม่ ยอม บ�ำรุง เลีย้ ง
ต้นไม้, ฉะนั ้นท่านจะรับผลจากมันไม่ ได้.
๔๐ และ ด้วย เหตุนี ้, หาก ท่านไม่ ยอม
บ�ำรุงเลีย้ งพระวจนะ, โดยตัง้ ตารอผลของ
ต้นไม้ดว้ ยดวงตาแห่งศรัทธาแล้ว, ท่านจะ
ไม่มวี น
ั เก็บผลจากต้นไม้แห่งชีวติ ก ได้เลย.
๔๑ แต่หากท่านจะบ�ำรุงเลีย้ งพระวจนะ,
แท้จริง แล้ว, บ�ำรุง เลีย้ ง ต้นไม้ เมื่อ เริ่ม
เติบโต, โดย ศรัทธา ของ ท่านด้วย ความ
ก
ขยันหมัน
่ เพียรยิง่ , และด้วยความอดทน ,
โดยตัง้ ตารอผลจากต้นไม้, มันจะแตกราก;
และดูเถิดมันจะเป็ นต้นไม้ที่งอกงามข ไป
สู่ชีวิตอันเป็ นนิ จ.
๔๒ และเพราะความขยันหมั่น เพียรก
๓๘ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๓๙ ก มธ. ๑๓:๕.
๔๐ ก ปฐก. ๒:๙;
๑ นี . ๑๕:๓๖.

แอลมา ๓๒:๓๗–๓๓:๑
ของท่านและศรัทธาของท่านและความ
อดทนของท่านต่อพระวจนะขณะบ�ำรุง
เลีย้ ง มัน, เพื่อ มัน จะ แตก ราก ในท่าน,
ดูเถิด, ในไม่ ช้า ท่านจะเก็บ ผลขจากมัน
ได้, ซึ่งมีค่าที่สุด, ซึ่งหวานเหนื อทุกสิ่งที่
หวาน, และขาวเหนื อทุกสิ่งทีข่ าว, แท้จริง
แล้ว, และพิศุทธิ์ เหนื อ ทุก สิ่ง ที่ พิศุทธิ์;
และท่านจะดื่มด�่ำ ผลนี ้ แม้ จนอิ่ม, เพื่อ
ท่านจะไม่หิว, ท่านจะไม่กระหาย.
๔๓ จากนั ้น, พี่ น้องข้าพเจ้า, ท่านจะ
เก็บเกีย่ วรางวัลแห่งศรัทธาของท่าน, และ
ความขยันหมัน
่ เพียรของท่าน, และความ
อดทน, และความอดกลัน
้ , ขณะรอคอย
ให้ต้นไม้ออกผลให้ท่าน.
บทที่ ๓๓
ซีนั ส สอนว่า มนุ ษย์ ควร สวด อ้อนวอน
และนมัสการในทุก ที่และว่า พระองค์ จะ
ทรง เพิก ถอน การ พิพากษา เพราะ พระ
บุตร—ซีนัคสอนว่าความเมตตาประสาท
มาเนื่ องจากพระบุตร—โมเสสยกรูปแบบ
แห่ง พระบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า ขึน้ ใน
แดนทุรกันดาร. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อน
คริสตกาล.
บัดนี ้หลังจากที่แอลมาพูดถ้อยค�ำเหล่านี ้
แล้ว, คนทัง้ หลายส่งค�ำถามมาถึงท่านโดย
ปรารถนาจะรูว้ า่ พวกเขาควรเชื่อในพระผู้
เป็ นเจ้าเดียวกหรือไม่, เพื่อพวกเขาจะได้

๔๑ ก คมพ. อดทน (ความ).
		ข แอลมา ๓๓:๒๓;
คพ. ๖๓:๒๓.
๔๒ ก คมพ. ขยันหมัน
่ เพียร
(ความ).

		ข ๑ นี . ๘:๑๐–๑๒.
๓๓ ๑ ก ๒ นี . ๓๑:๒๑;
โมไซยาห์ ๑๕:๒–๔.

แอลมา ๓๓:๒–๑๑
่ า่ นพูดถึง, หรือพวกเขา
รับผลนี ้จากสิ่งทีท
ข
จะเพาะเมล็ด อย่างไร, หรือพระวจนะที่
ท่านพูดถึง, ซึ่งท่านกล่าวว่าจะต้องเพาะ
่ วกเขา
ไว้ ในใจพวกเขา; หรือด้วยวิธี ใดทีพ
จะเริ่มใช้ศรัทธาของตน.
๒ และแอลมากล่าวแก่พวกเขา: ดูเถิด,
ท่าน กล่าว ว่า ท่านนมัสการ พระ ผู้ เป็ น
เจ้ า ของ ท่ า น ไม่ ได้กเพราะ ท่ า น ถู ก ขั บ
ออกจากบรรดาธรรมศาลาของท่าน. แต่
ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, หากท่าน
คิด ว่า ท่านนมัสการพระผู้ เป็ นเจ้า ไม่ ได้,
ท่าน ก็ ผิด พลาด อย่าง ใหญ่ หลวง, และ
ท่านควร ค้นคว้า พระ คัมภีร์ข; หาก ท่าน
คิดว่าพระคัมภีร์สอนท่านเรื่องนี ้, ท่านก็
ไม่เข้าใจพระคัมภีร์.
๓ ท่านจ�ำ ได้ หรือ ไม่ ท่ี ได้ อ่านเรื่องซึ่ง
ซีนั สก, ศาสดาพยากรณ์ ในสมัย โบราณ,
กล่าว ไว้ เกี่ยว กับ การ สวด อ้อนวอนหรือ
การนมัสการข?
๔ เพราะ ท่าน กล่าว ว่า: พระองค์ ทรง
เมตตา, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, เพราะ
พระองค์ ทรงได้ยิน ค�ำ สวดอ้อนวอนของ
ข้า พระองค์, แม้ เมื่อ ข้า พระองค์ อยู่ ใน
แดนทุรกันดาร; แท้จริง แล้ว, พระองค์
ทรงเมตตาเมื่อข้าพระองค์สวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับคนเหล่านั ้นผู้ท่เี ป็ นศัตรูกของข้า
พระองค์, และพระองค์ ได้ทรงเปลี่ยนใจ
พวกเขาให้ดีต่อข้าพระองค์.
๕ แท้จริง แล้ว, ข้า แต่พระ ผู้ เป็ น เจ้า,
และพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์เมื่อ
ข้าพระองค์เรียกหาพระองค์ ในทุง่ กของข้า
๑ข แอลมา ๓๒:๒๘–๔๓.
๒ ก แอลมา ๓๒:๕.
		ข แอลมา ๓๗:๓–๑๐.
๓ ก คมพ. พระคัมภีร—
์ พระ
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พระองค์; เมือ่ ข้าพระองค์เรียกหาพระองค์
ในค�ำสวดอ้อนวอนของข้าพระองค์, และ
พระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์.
๖ และอนึ่ ง, ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า, เมือ่ ข้า
พระองค์กลับไปบ้านข้าพระองค์ พระองค์
ทรงได้ยินข้าพระองค์ ในค�ำสวดอ้อนวอน
ของข้าพระองค์.
๗ และเมื่อ ข้า พระองค์ เข้าไป ในห้องก
ข้า พระองค์, ข้า แต่ พระเจ้า, และ สวด
อ้อนวอนพระองค์, พระองค์ ทรง ได้ยิน
ข้าพระองค์.
๘ แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรง เมตตา
ลูก ๆ ของพระองค์ เมื่อ พวกเขาเรียกหา
พระองค์, เพื่อ ให้ พระองค์ และไม่ใช่ ให้
มนุ ษย์ ได้ยิน, และ พระองค์ จะ ทรง ฟัง
พวกเขา.
๙ แท้จริง แล้ว, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า,
พระองค์ ทรง เมตตา ข้า พระองค์, และ
ทรงได้ยิน เสียงเรียกหาของข้า พระองค์
ท่ามกลางที่ชุมนุ มทัง้ หลายของพระองค์.
๑๐ แท้จริงแล้ว, และพระองค์ทรงได้ยน
ิ
่
ข้า พระองค์ ด้วย เมือ ข้า พระองค์ ถูก ขับ
ออก ไปกและ ถูก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ ดู
หมิ่น; แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรง ได้ยิน
เสียงเรียกหาของข้า พระองค์, และกริว้
ศัตรู ของข้า พระองค์, และพระองค์ ทรง
เยือนพวกเขาในความกริว้ ของพระองค์
ด้วยความพินาศฉั บพลัน.
๑๑ และพระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์
เพราะ ความ ทุกข์ ของ ข้า พระองค์ และ
ความ จริงใจ ของ ข้า พระองค์; และ เป็ น

คัมภีรท์ สี่ ญ
ู หาย; ซีนัส.
		ข คมพ. นมัสการ.
๔ ก มธ. ๕:๔๔.
๕ ก แอลมา ๓๔:๒๐–๒๕.

๗ ก มธ. ๖:๕–๖;
แอลมา ๓๔:๒๖.
๑๐ ก แอลมา ๓๒:๕.
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เพราะพระบุตรของพระองค์ ที่ พระองค์
ทรงเมตตาข้า พระองค์ มาดังนี ้, ฉะนั ้น
ข้าพระองค์จะเรียกหาพระองค์ ในความ
ทุกข์ ทัง้ ปวงของข้า พระองค์, เพราะปี ติ
ของข้าพระองค์เกิดจากพระองค์; เพราะ
พระองค์ทรงเพิกถอนการพิพากษาของ
พระองค์ ไปจากข้าพระองค์, เพราะพระ
บุตรของพระองค์.
๑๒ และบัดนี ้แอลมากล่าวแก่พวกเขา:
ท่านเชื่อพระคัมภีรก์ เหล่านั ้นซึ่งคนสมัย
โบราณเขียนไว้ ไหม?
๑๓ ดูเถิด, หากท่านเชื่อ, ท่านย่อมต้อง
เชื่อ เรื่องที่ ซีนั สกกล่าวไว้; เพราะ, ดูเถิด
ท่าน กล่าว: พระองค์ ทรง เพิก ถอน การ
พิพากษา ของ พระองค์ เพราะ พระ บุตร
ของพระองค์.
่ ้ องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
๑๔ บัดนี ้ดเู ถิด, พีน
ขอถามว่าท่านอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่า?
หากท่านอ่าน, ท่านจะไม่เชื่อในพระบุตร
ของพระผู้เป็ นเจ้าได้อย่างไร?
๑๕ เพราะไม่ ได้มเี ขียนไว้กว่าซีนัสผูเ้ ดียว
พูดถึงเรื่องเหล่านี ้, แต่ซีนัคขพูดถึงเรื่อง
เหล่านี ้ด้วย—
๑๖ เพราะ ดู เ ถิ ด , ท่ า น กล่ า ว: ข้ า แต่
พระเจ้า, พระองค์กริว้ คนเหล่านี ้, เพราะ
พวก เขา ไม่ ยอม เข้าใจ พระ เมตตา ของ
พระองค์ซึ่งพระองค์ประสาทให้พวกเขา
เพราะพระบุตรของพระองค์.
่ ้ องข้าพเจ้า, ท่านเห็น
๑๗ และบัดนี ้, พีน
แล้วว่าศาสดาพยากรณ์ อกี คนหนึ่ งในสมัย
๑๒ ก คมพ. พระคัมภีร.์
๑๓ ก แอลมา ๓๔:๗.
๑๕ ก เจคอบ ๔:๔.
		ข ๑ นี . ๑๙:๑๐;
แอลมา ๓๔:๗.

แอลมา ๓๓:๑๒–๒๒
โบราณเป็ นพยานถึงพระบุตรของพระผู้
เป็ นเจ้า, และเพราะผู้คนไม่ ยอมเข้าใจ
ถ้อยค�ำของท่านพวกเขาจึงขว้างปากท่าน
ด้วยก้อนหินจนถึงตาย.
๑๘ แต่ดเู ถิด, นี่ ไม่ ใช่ทงั ้ หมด; ท่านเหล่า
นี ้ ไม่ ได้เป็ นพวกเดียวเท่านั ้นที่พูดเกี่ยว
กับพระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ ดู เ ถิ ด , โมเสส กพู ด ถึ ง พระองค์ ;
แท้จริงแล้ว, และดูเถิดรูปแบบขอย่างหนึ่ ง
้ ค ในแดนทุรกันดาร, เพื่อ ผู้
โมเสสยกขึน
ใดก็ตามทีม่ องดูสิ่งนี ้จะมีชวี ติ . และหลาย
คนมองดูและมีชีวิต.
๒๐ แต่ น้อยคนเข้าใจความหมายของ
สิ่ง เหล่า นั ้น, และ นี่ ก็ เพราะ ความ แข็ง
กระด้างของใจพวกเขา. แต่ มี หลายคน
ที่ ใจแข็ง กระด้างมากจนไม่ ยอมมองดู,
ฉะนั ้ น พวก เขา จึง ตาย. บัดนี ้ เหตุผล ที่
พวกเขาไม่ ยอมมองดูคือ พวกเขาไม่ เชื่อ
ว่าสิ่งนี ้จะบ�ำบัดรักษากพวกเขา.
๒๑ โอ้ พี่ น้องข้าพเจ้า, หากท่านได้ รับ
การบ�ำบัดรักษาโดยเพียงแต่กวาดสายตา
ดูเพื่อท่านจะได้รบั การบ�ำบัดรักษา, ท่าน
จะไม่มองดูโดยเร็วหรือ, หรือท่านอยากจะ
ท�ำใจท่านแข็งกระด้างอยู่ ในความไม่เชื่อ
มากกว่า, และเกียจคร้าน, จนไม่ยอมกวาด
สายตาท่านดู, จนท่านตายหรือ?
๒๒ หากเป็ นดังนั ้น, วิบัติจะมาถึงท่าน;
แต่ หากไม่ เป็ นดัง นั ้น, ก็ จงกวาดสายตา
ท่านดูและเริ่มกเชื่อในพระบุตรของพระ
ผู้เป็ นเจ้า, ว่าพระองค์จะเสด็จมาไถ่ผู้คน

๑๗ ก คมพ. มรณสักขี (ผูเ้ ป็ น).
๑๙ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕, ๑๘;
แอลมา ๓๔:๗.
		ข กดว. ๒๑:๙;
๒ นี . ๒๕:๒๐;

โมไซยาห์ ๓:๑๕.
		ค ยอห์น ๓:๑๔;
ฮีล. ๘:๑๔–๑๕.
๒๐ ก ๑ นี . ๑๗:๔๐–๔๑.
๒๒ ก แอลมา ๓๒:๒๗–๒๘.

แอลมา ๓๓:๒๓–๓๔:๕
ของพระองค์, และว่าพระองค์จะทรงรับ
้ พระชนม์เพื่อชดใช้ข
ทุกขเวทนาและสิน
บาปของพวกเขา; และว่าพระองค์จะทรง
ลุกขึน้ คจากบรรดาคนตายอีก, ซึง่ จะท�ำให้
เกิดการฟื ้ นคืนชีวติ ง, เพือ่ มนุ ษย์ทงั ้ ปวงจะ
ยืนอยูต่ อ่ พระพักตร์พระองค์, เพือ่ รับการ
พิพากษาในวันสุดท้ายและวันพิพากษา,
ตามแต่งานจของพวกเขา.
๒๓ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ปรารถนา ว่า ท่าน จะ เพาะกพระ วจนะ นี ้
ไว้ ในใจท่าน, และเมื่อมันเริ่มพองก็เช่น
เดียวกันจงบ�ำรุงเลีย้ งมันโดยศรัทธาของ
ท่าน. และดูเถิด, มันจะกลายเป็ นต้นไม้,
งอกงามขอยู่ ในท่านจนถึงชีวติ อันเป็ นนิ จ.
และแล้วขอพระผู้เป็ นเจ้าโปรดประทาน
ให้ภาระคของท่านเบาลง, ผ่านทางปี ติของ
พระบุตรของพระองค์. และแม้สิ่งทัง้ หมด
นี ้ท่านย่อมท�ำได้ถ้าตัง้ ใจท�ำ. เอเมน.
บทที่ ๓๔
อมิวเล็ค เป็ นพยานว่า พระ วจนะ อยู่ ใน
พระคริสต์ ส่ง ผลสู่ ความรอด—นอกจาก
จะมี การชดใช้, มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวงต้อง
พินาศ— กฎ ทัง้ หมด ของ โมเสส ชี ้ ไป สู่
การพลี พระชนม์ ชีพ ของพระบุตรของ
พระผู้ เป็ นเจ้า—แผนนิ รัน ดร์ แห่ง การ
ไถ่มีรากฐานบนศรัทธาและการกลับใจ—
จงสวดอ้อนวอนเพือ่ พรฝ่ ายโลกและฝ่ าย
วิญญาณ—ชีวิต นี ้ คือ เวลาส�ำหรับ มนุ ษย์
๒๒ข แอลมา ๒๒:๑๔;
๓๔:๘–๙.
		ค คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ง แอลมา ๑๑:๔๔.
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ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็ นเจ้า—จงท�ำให้
ความรอดของท่านบรรลุ ผลส�ำเร็จ โดยมี
ความเกรงกลัวต่อพระพักตร์พระผู้เป็ น
เจ้า. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลัง จาก แอ ลมา พูด ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ กับ
้ ดิน,
พวก เขา แล้ว ท่าน ก็ นั่ ง ลง กับ พืน
ก
้
และอมิวเล็ค ลุก ขึน และเริ่ม สอนพวก
เขา, มีความว่า:
๒ พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นไป
ไม่ ได้ที่ท่านจะไม่รู้ ในสิ่งซึ่งมีพูดไว้เกี่ยว
กับ การเสด็จ มาของพระคริสต์, ผู้ ซ่ึง เรา
สอนว่า ทรงเป็ นพระบุตรของพระผู้ เป็ น
เจ้า; แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า รู้ว่า ท่านได้ รับ
การสอนเรือ่ งเหล่านี ้กอย่างกว้างขวางก่อน
ท่านแยกตัวไปจากเรา.
๓ และโดยที่ ท่านปรารถนาจากพี่ ชาย
ที่รัก ของข้าพเจ้า ให้ เขาท�ำให้ เป็ นที่ รู้ แก่
ท่านว่า ท่านควร ท�ำ สิ่ง ใด, เพราะ ความ
ทุกข์ ของท่าน; และเขาพูด กับ ท่านบ้าง
เพื่อ เตรียม จิตใจ ท่านไว้; แท้จริง แล้ว,
และเขากระตุ้นท่านให้ ไปถึงศรัทธาและ
ความอดทน—
๔ แท้จริงแล้ว, แม้ ให้ท่านมีศรัทธามาก
แม้ถงึ กับจะเพาะกพระวจนะไว้ ในใจท่าน,
เพื่อ ท่านจะทดสอบการทดลองเกี่ยวกับ
ความดีของสิ่งนี ้.
๕ และเรามองเห็นว่าค�ำถามอันยิ่งใหญ่
ที่อยู่ ในจิตใจท่านก็คือพระวจนะด�ำรงอยู่

		จ คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).
๒๓ ก แอลมา ๓๓:๑; ๓๔:๔.
		ข แอลมา ๓๒:๔๑;
คพ. ๖๓:๒๓.
		ค แอลมา ๓๑:๓๘.

๓๔ ๑ ก แอลมา ๘:๒๑.

๒ ก แอลมา ๑๖:๑๓–๒๑.
๔ ก แอลมา ๓๓:๒๓.
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หรือ ไม่ ในพระบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า,
หรือจะไม่มีพระคริสต์หรือเปล่า.
๖ และท่านมองเห็นด้วยว่าพีช่ ายข้าพเจ้า
พิสูจน์ ต่อ หน้ า ท่าน, ในหลาย ตัวอย่าง,
ว่า พระ วจนะกอยู่ ในพระ คริสต์ ส่ง ผล สู่
ความรอด.
๗ พีช่ ายข้าพเจ้าพูดถึงถ้อยค�ำของซีนัส,
้ โดยผ่านพระบุตรของ
ว่าการไถ่ เกิด ขึน
พระผู้ เป็ นเจ้า, และถึง ถ้อยค�ำ ของซี นัค
ด้วย; และ ท่าน อ้าง ถึง โมเสส ด้วย, เพื่อ
พิสูจน์ ว่าสิ่งเหล่านี ้จริง.
๘ และ บัดนี ้ , ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ เป็ น
พยานกแก่ ท่าน ด้วย ตนเอง ว่า สิ่ ง เหล่า
นี ้ จริง. ดูเถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว แก่ ท่ า น,
ว่า ข้าพเจ้า รู้ ว่า พระ คริสต์ จะ เสด็จ มา
ในบรรดาลูก หลานมนุ ษย์, เพื่อ ทรงรับ
เอาการล่วงละเมิดของผู้คนของพระองค์
ไว้ กับ พระองค์, และว่า พระองค์ จะทรง
ชดใช้ขบาปของโลก; เพราะพระเจ้า พระ
ผู้เป็ นเจ้ารับสั่งไว้.
๙ เพราะสมควรทีจ่ ะมีการชดใช้ก; เพราะ
ตามแผนขอัน ยิ่ง ใหญ่ ของพระผู้ เป็ นเจ้า
นิ รัน ดร์ จะ ต้อง มี การ ชดใช้, มิ ฉะนั ้ น
มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวงต้องพินาศอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ ได้; แท้จริงแล้ว, คนทัง้ ปวงแข็ง
กระด้าง; แท้จริงแล้ว, คนทัง้ ปวงตกคและ
หลงไป; และต้องพินาศเว้นแต่จะเป็ นโดย
ผ่านการชดใช้ซึ่งสมควรมี.
๖ ก ยอห์น ๑:๑, ๑๔.
๘ ก คมพ. เป็ นพยาน.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
๙ ก แอลมา ๓๓:๒๒.
		ข แอลมา ๑๒:๒๒–๓๓;
โมเสส ๖:๖๒.
		ค คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.

แอลมา ๓๔:๖–๑๔
๑๐ เพราะ สมควร มี การ พลี บูชากครัง้
สุดท้ายและส�ำคัญยิ่ง; แท้จริงแล้ว, ไม่ ใช่
การพลีบูชามนุ ษย์, หรือสัตว์, หรือสัตว์มี
ปี กชนิ ดใด ๆ; เพราะจะไม่ ใช่การพลีบูชา
มนุ ษย์; แต่ต้องเป็ นการพลีบูชาขอันไม่มี
ขอบเขตคและเป็ นนิ รันดร์.
๑๑ บัดนี ้ ไม่มผี ู้ ใดเลยทีจ่ ะพลีบชู าเลือด
ตนเอง ซึ่ง จะ ชดใช้ บาป ของ คน อื่น ได้.
บั ด นี ้ , หาก มนุ ษย์ กระท� ำ ฆาตกรรม,
ดูเถิดกฎของเรา, ซึ่งเที่ยงธรรมก, จะเอา
ชีวิต พี่ น้องของเขาหรือ? ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่าน, ไม่เลย.
๑๒ แต่กฎต้องการชีวติ ของเขาผูก้ ระท�ำ
ฆาตกรรมก; ฉะนั ้นไม่มีสิ่งใดซึ่งน้ อยกว่า
การชดใช้อันไม่มีขอบเขตซึ่งจะเพียงพอ
ส�ำหรับบาปของโลก.
๑๓ ฉะนั ้น, จึงสมควรมีการพลีบูชาครัง้
สุดท้ายและส�ำคัญ ยิ่ง, และจากนั ้นจะมี,
หรือ สมควรมี, การหยุดกหลั่ง เลือด; กฎ
ของโมเสสขจึง จะสมบูรณ์ ; แท้จริง แล้ว,
จะสมบูรณ์ ทัง้ หมด, ทุกจุดและอนุ ภาค,
และจะไม่มีจุดหรืออนุ ภาคใดสูญหายไป.
๑๔ และดูเถิด, นี่ คอื ความหมายกทัง้ หมด
ของกฎข, ถ้วนทุก ตอนชี ้ถึง การพลี บูชา
ครัง้ สุดท้ายและส�ำคัญ ยิ่ง; และการพลี
บูชาคครัง้ สุดท้ายและส�ำคัญยิง่ จะเป็ นพระ
บุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, แท้จริงแล้ว, ไม่มี
ขอบเขตและเป็ นนิ รันดร์.

๑๐ ก โมเสส ๕:๖–๗.
		ข คมพ. เครือ่ งพลีบชู า, พลี
พระชนม์ชพ
ี , สละ
(ชีวติ ), เสียสละ.
		ค ๒ นี . ๙:๗.
๑๑ ก ฉธบ. ๒๔:๑๖;
โมไซยาห์ ๒๙:๒๕.
๑๒ ก คมพ. โทษประหารชีวติ ;

ฆาตกรรม.
๑๓ ก ๓ นี . ๙:๑๗, ๑๙–๒๐.
		ข ๓ นี . ๑๕:๕.
๑๔ ก แอลมา ๓๐:๓.
		ข คมพ. กฎของโมเสส.
		ค คพ. ๑๓๘:๓๕.

แอลมา ๓๔:๑๕–๒๘
๑๕ และดังนี ้ พระองค์ จะทรงน� ำ ความ
รอดกมาสู่คนทัง้ ปวงที่จะเชื่อในพระนาม
ของ พระองค์; นี่ คือ เจตนา ของ การ พลี
บูชาครัง้ สุดท้ายนี ้, เพื่อ จะน� ำ มาซึ่ง อุทร
แห่ง ความเมตตา, ซึ่ง มี พลัง เหนื อ ความ
ยุติธรรม, และน� ำมาซึ่งหนทางให้มนุ ษย์
เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่การกลับใจ.
๑๖ และดังนี ้ ความเมตตากจะสนองข้อ
เรียกร้องแห่งความยุตธิ รรมข ได้, และล้อม
พวกเขาไว้ ในพระพาหุแห่งความปลอดภัย,
ขณะที่ผู้ ไม่ ใช้ศรัทธาสู่การกลับใจจะเปิ ด
โอกาสให้กฎทัง้ หมดของข้อเรียกร้องแห่ง
ความยุตธิ รรมค; ฉะนั น
้ แก่คนทีม่ ศี รัทธามา
สูก่ ารกลับใจเท่านั น
้ จึงจะน� ำมาซึง่ แผนแห่ง
ง
การไถ่ อันยิง่ ใหญ่และเป็ นนิ รน
ั ดร์.
๑๗ ฉะนั ้นขอพระผู้เป็ นเจ้าประทานให้
ท่านเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, เพือ่ ท่านจะเริม่
ใช้ศรัทธากของท่านสู่การกลับใจ, เพือ่ ท่าน
จะเริม่ เรียกหาขพระนามอันศักดิส์ ิทธิ์ ของ
พระองค์, เพือ่ พระองค์ จะ ทรง มี เมตตา
ต่อท่าน;
๑๘ แท้จริงแล้ว, จงเรียกหาพระองค์เพือ่
พระเมตตา; เพราะพระองค์ทรงอานุ ภาพ
ที่จะช่วยให้รอด.
๑๙ แท้จริง แล้ว, จงนอบน้ อมถ่อมตน,
และสวดอ้อนวอนถึงพระองค์ต่อไป.
๒๐ จงเรียกหาพระองค์เมือ่ ท่านอยู่ ในทุง่
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, เพื่อฝูงสัตว์เลีย้ ง
ทัง้ หมดของท่าน.
๑๕ ก คมพ. ความรอด.
๑๖ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
		ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ค แอลมา ๑๒:๓๒.
		ง คมพ. แผนแห่งการไถ่.
๑๗ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
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๒๑ จงเรียกหากพระองค์ ในบ้านท่าน,
แท้จริง แล้ว, เพื่อ ทัง้ ครัว เรือนของท่าน,
ทัง้ เช้า, กลางวัน, และเย็น.
๒๒ แท้จริงแล้ว, จงเรียกหาพระองค์เพือ่
ต่อต้านอ�ำนาจศัตรูของท่าน.
๒๓ แท้จริง แล้ว, จงเรียกหากพระองค์
เพื่อ ต่อ ต้านมารข, ซึ่ง เป็ นศัตรู ต่อ ความ
ชอบธรรมคทัง้ มวล.
๒๔ จงเรียกหาพระองค์เพือ่ พืชผลในทุง่
ของท่าน, เพือ่ ท่านจะรุง่ เรืองในสิ่งเหล่านี ้.
๒๕ จงเรียกหาเพื่อ ฝูง สัตว์ เลีย้ งในทุ่ง
้ .
ของท่าน, เพื่อมันจะเพิ่มขึน
๒๖ แต่นี่ ไม่ ใช่ทัง้ หมด; ท่านต้องทุ่มเท
จิต วิญญาณท่านในห้องกท่าน, และในที่
เร้นลับของท่าน, และในแดนทุรกันดาร
ของท่าน.
๒๗ แท้จริงแล้ว, และเมื่อท่านไม่เรียก
หา พระเจ้า, ขอ ให้ ใจกท่าน จง อิ่ม เอิบข,
และมุ่งไปที่การสวดอ้อนวอนถึงพระองค์
ตลอดเวลาเพือ่ ความผาสุกของท่าน, และ
เพือ่ ความผาสุกของบรรดาคนทีอ่ ยูร่ อบ ๆ
ท่านด้วย.
๒๘ และ บัดนี ้ ดูเถิด, พี่ น้ อง ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, อย่า คิด
ว่านี่ คือทัง้ หมดแล้ว; เพราะหลังจากท่าน
ท�ำ ทัง้ หมดนี ้ แล้ว, หากท่านปฏิเสธคน
ขัดสนก, และ คน เปลือย เปล่า, และ ไม่
เยี่ยมเยียนคนเจ็บ และคนมี ทุกข์, และ
ให้ขทรัพย์สิน ของท่าน, หากท่านมี, แก่

(ความ).
		ค คมพ. ชอบธรรม (ความ).
		ข คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
๒๖ ก มธ. ๖:๕–๖.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๒๗ ก คมพ. ใจ.
๒๑ ก สดด. ๕:๑–๓;
		ข คมพ. ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง.
๓ นี . ๑๘:๒๑.
๒๘ ก คมพ. คนจน, คนยากจน,
๒๓ ก ๓ นี . ๑๘:๑๕, ๑๘.
จน, ยากจน.
		ข คมพ. มาร.
		ข คมพ. ทาน, ท�ำทาน (การ).
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ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หาก
ท่านไม่ท�ำแม้สิ่งเดียวจากบรรดาสิ่งเหล่า
นี ้ , ดูเถิด, การ สวด อ้อนวอนคของ ท่าน
เปล่า ประโยชน์ ง, และ ไม่ ช่วย อะไร ท่าน
เลย, และท่านเป็ นดัง คนหน้ า ซื่อ ใจคด
ผู้ปฏิเสธความเชื่อ.
๒๙ ฉะนั ้ น, หาก ท่านไม่ นึ กถึง ความ
เป็ นผู้ที่มีจิตกุศลก, ท่านก็เป็ นดังกาก, ที่
ช่างโยนทิง้ (มันไม่มี ค่า) และถูก เหยียบ
ไว้ ใต้เท้ามนุ ษย์.
๓๐ และบัดนี ้, พี่น้องข้าพเจ้า, หลังจาก
ที่ ท่านได้ รับ พยานมากมายเช่น นี ้ แล้ว,
โดยที่เห็นว่าพระคัมภีรอ์ ันศักดิ์สิทธิ์เป็ น
พยานถึงสิ่งเหล่านี ้, ข้าพเจ้าอยากให้, ท่าน
ออกมาและน� ำผลกสู่การกลับใจ.
๓๑ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า อยากให้ ท่าน
ออกมาและไม่ท�ำใจท่านแข็งกระด้างอีก
ต่อ ไป; เพราะดูเถิด, บัดนี ้ คือ เวลาและ
วันกแห่งความรอดของท่าน; และฉะนั ้น,
หากท่านจะกลับใจและไม่ท�ำใจท่านแข็ง
กระด้าง, พระองค์ จะ ทรง น� ำ แผน อัน
ส�ำคัญยิ่งแห่งการไถ่มาสู่ท่านโดยทันที.
๓๒ เพราะดูเถิด, ชีวติ นี ้เป็ นเวลาส�ำหรับ
มนุ ษย์ ที่ จะ เตรียมกพบพระ ผู้ เป็ น เจ้า;
แท้จริงแล้ว, ดูเถิดวันแห่งชีวิตนี ้เป็ นวัน
ส�ำหรับมนุ ษย์ท่ีจะท�ำงานของพวกเขา.
๓๓ และ บั ด นี ้ , ดั ง ที่ ข้ า พเจ้ า กล่ า ว
แก่ ท่านไว้ ก่อนแล้ว, ดัง ที่ ท่านมี พยาน
มากมาย, ฉะนั ้น, ข้าพเจ้า วิงวอนท่านว่า

แอลมา ๓๔:๒๙–๓๖
ท่านอย่าผัดวันกแห่งการกลับใจขของท่าน
ไปจนกว่า ชีวิต จะหาไม่; เพราะหลัง จาก
วันนี ้ของชีวติ , ซึ่งเราได้รบั มาเพื่อเตรียม
พร้อมส�ำหรับนิ รันดร, ดูเถิด, หากเราไม่
ปรับปรุงเวลาของเราขณะที่อยู่ ในชีวติ นี ้,
เมื่อ นั ้น คืนคแห่ง ความมืดงย่อมมาถึง ซึ่ง
ในเวลานั ้นจะประกอบการงานหาได้ ไม่.
๓๔ ท่านจะพูดไม่ ได้, เมื่อท่านถูกน� ำไป
สู่ วิกฤติกอันน่ า พรั่นพรึง นั ้น, ว่า ข้าพเจ้า
จะกลับใจ, ว่าข้าพเจ้าจะกลับมาหาพระผู้
เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า. ไม่เลย, ท่านจะพูด
เช่นนี ้ ไม่ ได้; เพราะวิญญาณเดียวกันนั ้น
ซึ่งครอบครองร่างกายของท่านในเวลาที่
ท่านออกไปจากชีวติ นี ้, วิญญาณเดียวกัน
นั ้นจะมี พลัง ครอบครองร่างของท่านใน
โลกนิ รันดร์นั้น.
๓๕ เพราะดูเถิด, หากท่านผัด วัน แห่ง
การกลับใจของท่านแม้จนถึงความตาย,
้ อยู่กับกวิญญาณของ
ดูเถิด, ท่านกลับขึน
มาร, และเขาผนึ กขท่านไว้ เป็ นของเขา;
ฉะนั ้ น, พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ทรง
ถอนไปจากท่าน, และไม่ ทรงมี ที่ อยู่ ใน
ท่าน, และมารมีอำ� นาจทัง้ หมดเหนื อท่าน;
และนี่ คือสถานะสุดท้ายของคนชั่วร้าย.
๓๖ และ นี่ ข้าพเจ้า รู้, เพราะ พระเจ้า
ตรัส ว่า พระองค์ ไม่ ประทับ ในวิหารที่ ไม่
บริสุทธิ์ก, แต่ ประทับ อยู่ ในใจ คนชอบ
ธรรมข; แท้จริง แล้ว, และ พระองค์ ตรัส
ด้วยว่าคนชอบธรรมจะนั่ งลงในอาณาจักร

๒๘ค มธ. ๑๕:๗–๘.
๓๓ ก ฮีล. ๑๓:๓๘;
		ง โมโร. ๗:๖–๘.
คพ. ๔๕:๒.
๒๙ ก คมพ. จิตกุศล.
		ข คมพ. กลับใจ (การ).
๓๐ ก มธ. ๓:๘; แอลมา ๑๓:๑๓. 		ค ยอห์น ๙:๔; คพ. ๔๕:๑๗.
๓๑ ก รม. ๑๓:๑๑–๑๒.
		ง คมพ. ความมืด,
๓๒ ก ๒ นี . ๒:๒๑;
ทางวิญญาณ; ความตาย,
แอลมา ๑๒:๒๔; ๔๒:๔–๖.
ทางวิญญาณ.

๓๔ ก แอลมา ๔๐:๑๓–๑๔.
๓๕ ก ๒ นี . ๒๘:๑๙–๒๓.
		ข ๒ นี . ๙:๙.
๓๖ ก โมไซยาห์ ๒:๓๗;
แอลมา ๗:๒๑; ฮีล. ๔:๒๔.
		ข คมพ. ชอบธรรม (ความ).

แอลมา ๓๔:๓๗–๓๕:๓
ของพระองค์, เพื่อ จะไม่ ออกไปอีก; แต่
อาภรณ์ ของพวกเขาจะถูกท�ำให้ขาวโดย
ผ่านโลหิตของพระเมษโปดก.
๓๗ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า ปรารถนา ว่า ท่าน จะ จดจ�ำ เรื่อง
เหล่า นี ้, และว่า ท่านจะท�ำให้ ความรอด
ของท่านบรรลุ ผลส�ำเร็จกต่อ พระพักตร์
พระผู้ เป็ นเจ้า ด้วยความเกรงกลัว, และ
ว่าท่านจะไม่ปฏิเสธการเสด็จมาของพระ
คริสต์อีกต่อไป;
๓๘ ว่าท่านจะไม่ต่อต้านกพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อีก ต่อ ไป, แต่ ว่า ท่านจะรับ พระ
วิญญาณ, และรับพระนามขของพระคริสต์
ไว้ กับ ท่าน; ว่า ท่านจะนอบน้ อมถ่อมตน
แม้ถึงภัสมธุลี, และนมัสการคพระผู้เป็ น
เจ้า, ไม่วา่ ในที่ ใดที่ท่านอยู่, ด้วยวิญญาณ
และด้วยความจริง; และว่าท่านจะมีชีวติ
อยู่ ด้ ว ย การ น้ อม ขอบพระทั ย งทุ ก วัน ,
ส�ำหรับพระเมตตาและพรหลายประการ
ซึ่งพระองค์ประสาทให้ท่าน.
๓๙ แท้จริง แล้ว, และข้าพเจ้า ขอกระ
ตุ้ นท่าน, พี่ น้องข้าพเจ้า ด้วย, ว่า ท่านจง
เอาใจ ใส่กการ สวด อ้อนวอน ตลอด เวลา,
เพือ่ ท่านจะไม่ถกู ชักน� ำไปโดยการล่อลวงข
ของมาร, เพื่อเขาจะไม่มีพลังเหนื อท่าน,
เพือ่ ท่านจะไม่ขึน้ อยูก่ บั เขาในวันสุดท้าย;
เพราะดูเถิด, เขาไม่ ให้ สิ่ง ดีคเป็ นรางวัล
ท่านเลย.
๔๐ และบัดนี ้ พ่ี น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
๓๗ ก ฟป. ๒:๑๒.
๓๘ ก คมพ. ขัดแย้ง
(การ, ความ).
		ข โมไซยาห์ ๕:๘;
แอลมา ๕:๓๘.
		ค คมพ. นมัสการ.
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ข้าพเจ้าขอกระตุน
้ ให้ทา่ นมีความอดทนก,
และ ให้ ท่ า น ทน ต่ อ ความ ทุ ก ข์ นานา
ประการ; ว่า ท่านจะไม่ จ้วงจาบขคนที่ ขับ
ไล่ท่านออกไปเพราะความยากจนยิ่งของ
ท่าน, มิ ฉะนั ้นท่านจะกลายเป็ นคนบาป
เหมือนกับพวกเขา;
๔๑ แต่ ขอให้ ท่านมี ความอดทน, และ
ทน ต่อ ความ ทุกข์ เหล่า นั ้ น, ด้วย ความ
หวังอันมั่นคงว่าวันหนึ่ งท่านจะพักผ่อน
จากความทุกข์ทัง้ หมดของท่าน.
บทที่ ๓๕
การสั่ง สอนพระวจนะท�ำลายการฉ้ อฉล
ในอ�ำนาจของชาวโซรัม—พวกเขาขับไล่
ผู้ เปลีย่ นใจเลือ่ มใส ซึง่ ต่อ มาเข้า สมทบ
กับผู้คนของแอมันในเจอร์ชอน—แอลมาโทมนั ส เพราะความชั่ว ร้ายของผู้คน.
ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือหลังจาก
บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
อมิวเล็คกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี จบแล้ว, พวก
ท่านก็ออกไปจากฝูงชนและข้ามมาแผ่น
ดินแห่งเจอร์ชอน.
๒ แท้จริงแล้ว, และพวกพี่น้องที่เหลือ
อยู่ นั ้น, หลัง จาก พวก ท่าน สั่ง สอนพระ
วจนะแก่ชาวโซรัม, ก็ข้ามมายังแผ่นดิน
แห่งเจอร์ชอนด้วย.
้ คือหลัง
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

		ง สดด. ๖๙:๓๐;
คพ. ๕๙:๗.
คมพ. ขอบพระทัย,
ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม), ความ
ขอบคุณ.

๓๙ ก คมพ. เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
		ข คมพ. ล่อลวง (การ).
		ค แอลมา ๓๐:๖๐.
๔๐ ก คมพ. อดทน (ความ).
		ข คพ. ๓๑:๙.
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จาก ชาว โซ รัม ส่ วนที่ ได้ รับ ความ นิ ยม
มากกว่าปรึกษากันเกีย่ วกับถ้อยค�ำซึง่ พวก
เขาได้ รับ การสั่ง สอนมา, พวกเขาโกรธ
เพราะพระวจนะ, เนื่ องจากสิ่ง นี ้ ท�ำลาย
การฉ้ อฉลในอ�ำนาจกของพวกเขา; ฉะนั ้น
พวกเขาจึงไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�ำ.
๔ และพวกเขาส่ง คนไปรวบรวมผู้คน
ทัง้ หมดตลอดทั่ว แผ่นดิน, และปรึกษา
กับคนเหล่านั ้นเกี่ยวกับถ้อยค�ำซึ่งพูดไว้.
๕ บัดนี ้ ผู้ ปกครอง ของ พวก เขา และ
ปุ โรหิ ต ของ พวก เขา และ ผู้ สอน ของ
พวกเขาไม่ปล่อยให้ผู้คนรู้เกี่ยวกับความ
ปรารถนา ของ ตน; ฉะนั ้น พวก เขา จึง รู้
ความคิดของผู้คนทัง้ หมดอย่างลับ ๆ.
้ คือหลัง
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
จาก ที พวก เขา รู้ ความ คิด ของ ผู้คนทัง้
ปวง, คนที่ เห็น ชอบ ด้วย กับ ถ้อยค�ำ ซึ่ง
แอลมาและพี่ น้องท่านพูด ก็ ถูก ขับ ออก
ไปจากแผ่นดิน; และคนเหล่า นั ้น มี อยู่
มาก; และพวกเขาข้ามมายังแผ่นดินแห่ง
เจอร์ชอนด้วย.
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแอลมาและพี่น้องท่านได้ปฏิบัติต่อ คนเหล่า
นั ้น.
๘ บัดนี ้ ผู้คนที่เป็ นชาวโซรัมโกรธผู้คน
ของ แอ มัน ซึ่ง อยู่ ใน เจอร์ ชอน, และ ผู้
ปกครอง ที่ เป็ นหัวหน้ า ของ ชาว โซ รัม,
โดยที่ เป็ นคนชั่ว ร้ายมาก, ส่ง ความไปยัง
ผู้คนของแอมันแจ้งความปรารถนาว่าให้
คนเหล่านั ้นขับคนทัง้ หมดซึ่งข้ามไปจาก
พวกเขาเข้ามายังแผ่นดินของตนให้ออก
ไปจากแผ่นดินของตน.
๓๕ ๓ ก คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ

ปุ โรหิต (การ).

แอลมา ๓๕:๔–๑๔
๙ และเขาพูด ข่มขู่ คนเหล่า นั ้น มาก.
และบัดนี ้ ผู้คนของแอมันไม่ กลัว ถ้อยค�ำ
ของพวกเขา; ฉะนั ้นพวกเขาจึงไม่ขับไล่
คนเหล่านั น
้ ไป, แต่พวกเขาต้อนรับชาวโซรัมที่ยากจนทุกคนที่ข้ามมาหาตน; และ
พวกเขาบ�ำรุงเลีย้ งกคนหล่านั ้น, และห่อ
หุม้ กายคนเหล่านั ้น, และให้ทดี่ น
ิ คนเหล่า
นั ้นเป็ นมรดก; และพวกเขาปฏิบตั ติ อ่ คน
เหล่านั ้นตามความต้องการของพวกเขา.
๑๐ บัดนี ้ การนี ้ ได้ ยั่ว ยุ ชาวโซรัม ให้ เกิด
โทสะต่อต้านผู้คนของแอมัน, และพวก
เขาเริ่มไปรวมกับชาวเลมันและปลุกปั่ น
คนเหล่านั ้นให้เกิดโทสะด้วย.
๑๑ และดังนั ้นชาวโซรัมและชาวเลมัน
เริม่ เตรียมท�ำสงครามกับผูค้ นของแอมัน,
และกับชาวนี ไฟด้วย.
๑๒ และดังนี ้ปีทสี่ บิ เจ็ดแห่งการปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลง.
๑๓ และผู้คนของแอมันออกจากแผ่น
ดิน แห่ง เจอร์ ชอน, และข้ามมายัง แผ่น
ดิน แห่ งมี เ ล็ ค , และ ให้ ที่ ใน แผ่ น ดิน
แห่ง เจอร์ ชอนส�ำหรับ กองทัพ ชาวนี ไฟ,
เพื่อพวกเขาจะได้ตอ่ สู้กับกองทัพชาวเลมัน และกองทัพ ชาวโซรัม; และดัง นั ้น
สงครามระหว่างชาวเลมันกับชาวนี ไฟก็
้ , ในปี ที่สิบแปดแห่งการปกครอง
เริ่มขึน
ของผู้ พิพากษา; และต่อ ไปนี ้ จะให้ เรื่อง
ราวกเกี่ยวกับสงครามของพวกเขา.
่ ้ อง
๑๔ และแอลมา, และแอมัน, และพีน
พวกท่าน, และบุตรสองคนของแอลมา
ด้วยกลับไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา,

๙ ก โมไซยาห์ ๔:๒๖.
คมพ. ความผาสุก.

๑๓ ก แอลมา ๔๓:๓.

แอลมา ๓๕:๑๕–๓๖:๓
หลังจากที่เป็ นเครือ่ งมือในพระหัตถ์ของ
พระผูเ้ ป็นเจ้าในการพาชาวโซรัมมากมายก
ให้ กลับ ใจ; และมากเท่า ที่ น�ำ มาให้ กลับ
ใจก็ถูกขับออกจากแผ่นดินตน; แต่พวก
เขามีท่ีดินมรดกของพวกเขาอยู่ ในแผ่น
ดินแห่งเจอร์ชอน, และพวกเขาจับอาวุธ
ป้ องกัน ตนเอง, และภรรยา, และลูก ๆ,
และผืนแผ่นดินของตน.
๑๕ บั ด นี ้ แอ ลมา, โดยที่ โศก เศร้ า
เพราะ ความ ชั่ ว ช้ า สามานย์ ของ ผู้ ค น
ของท่ า น, แท้ จ ริ ง แล้ ว เพราะสงคราม,
และการนองเลื อ ด, และความขั ด แย้ ง
ที่ มี อยู่ ในบรรดา พวก เขา; และ โดยที่
ได้ ออก ไป ประกาศ พระ วจนะ, หรื อ
พระองค์ ท รงส่ ง ไปประกาศพระวจนะ,
ในบรรดาผู้คนทัง้ ปวงในทุกเมือง; และ
้ ,
โดยเห็ นว่าใจผู้คนเริ่มแข็ งกระด้างขึน
ก
และ ว่ า พวก เขา เริ่ ม ขุ่ น เคื อ ง เพราะ
ความเคร่งครัดแห่งพระวจนะ, ใจท่าน
ก็ โทมนั สยิ่ ง .
๑๖ ฉะนั ้ น, ท่านจึงให้บุตรของท่านมา
รวมกัน, เพือ่ ท่านจะมอบหน้ าทีก่ ของท่าน
ให้พวกเขาทุก คน, โดยแยกกัน แต่ละ
คน, ในเรื่องที่ เกี่ยวกับ ความชอบธรรม.
และ เรา มี เรื่อง ราว เกี่ยว กับ ค�ำ สั่ ง ของ
ท่าน, ซึ่ง ท่านให้ แก่ พวกเขาตามบันทึก
ของท่านเอง.
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บทที่ ๓๖
แอลมาเป็ นพยานแก่ฮีลามันเกีย่ วกับการ
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสของท่านหลัง จากเห็น
เทพ— ท่านรับ ทุกข์ จาก ความ เจ็บ ปวด
ของ จิต วิญญาณ ที่ อัปมงคล; ท่าน เรียก
หาพระนามของพระเยซู, และจากนั ้น
ได้ รับ การเกิด ใหม่ จากพระผู้ เป็ นเจ้า—
่ เปี่ ยมจิตวิญญาณท่าน—
ปี ติอันหวานชืน
ท่านเห็นเหล่าเทพก�ำลังสรรเสริญพระผู้
เป็ นเจ้า—ผูเ้ ปลีย่ นใจเลือ่ มใสเป็ นอันมาก
ลิม้ รสและเห็นดังที่ท่านลิม้ รสและเห็น.
ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.

ลูกกพ่อ, จง ฟัง ถ้อยค�ำ ของ พ่อ; เพราะ
พ่อ ให้ ค�ำมั่น กับ ลูก, ว่า ตราบเท่า ที่ ลูก จะ
รักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า ลูก
จะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน.
๒ พ่ อ อยาก ให้ ลู ก ท� ำ ดัง ที่ พ่ อ ท� ำ มา
แล้ว, ในการจดจ�ำ ถึง การเป็ นเชลยของ
บรรพบุรุษ เรา; เพราะ พวก ท่าน อยู่ ใน
ความ เป็ นทาสก, และ ไม่มี ใคร จะ ปลด
ปล่อยพวกท่านได้เว้นแต่เป็ นพระผู้เป็ น
เจ้าขของอับราฮัม, และพระผู้เป็ นเจ้าของ
อิสอัค, และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของยาโคบ; และ
พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกท่านในความ
ทุกข์ของพวกท่านโดยแน่ แท้.
๓ และบัดนี ้, โอ้ ฮี ลามัน ลูก พ่อ, ดูเถิด,
ลูก ยัง อยู่ ในวัย เยาว์, และฉะนั ้น, พ่อ จึง
ค�ำสั่งของแอลมาต่อฮีลามันบุตรของท่าน.
วิงวอนลูกให้ฟังถ้อยค�ำของพ่อและเรียน
ประกอบด้วยบทที่ ๓๖ และ ๓๗.
รูจ้ ากพ่อ; เพราะพ่อรูว้ า่ ผู้ ใดก็ตามที่มอบ
๑๔ ก แอลมา ๓๕:๖.
๑๕ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).

๑๖ ก คมพ. ผูพ
้ ทิ กั ษ์ , พิทกั ษ์
(สิ่งทีอ่ ยู่ ในความ).
๓๖ ๑ ก ฮีล. ๕:๙–๑๔.

๒ ก โมไซยาห์ ๒๓:๒๓;
๒๔:๑๗–๒๑.
		ข อพย. ๓:๖; แอลมา ๒๙:๑๑.
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ความไว้วางใจของพวกเขาในพระผู้ เป็ น
เจ้าจะได้รบั การค�ำ้ จุนในความเดือดร้อนก
ของพวกเขา, และความยุ่งยากของพวก
เขา, และความทุกข์ ของพวกเขา, และ
้ ข ในวันสุดท้าย.
พระองค์จะทรงยกขึน
๔ และพ่อไม่อยากให้ลูกคิดว่าพ่อรู้กด้วย
ตนเอง—ไม่ใช่ โดยทางโลกแต่ โดยทาง
วิญญาณ, ไม่ ใช่จากความคิดฝ่ ายเนื ้อหนั งข
แต่จากพระผู้เป็ นเจ้า.
๕ บัดนี ้, ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าหาก
พ่อไม่ ได้เกิดกจากพระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วพ่อจะ
ไม่รขู้ เรื่องเหล่านี ้; แต่ โดยปากของเทพผู้
บริสุทธิข์ องพระองค์, พระผูเ้ ป็ นเจ้า, ทรง
ท�ำให้เรือ่ งเหล่านี ้เป็ นทีร่ แู้ ก่พอ่ , ไม่ ใช่จาก
การมีค่าควรค ใด ๆ ของพ่อเอง;
๖ เพราะพ่อเดินทางไปกับบุตรของโมก
ไซยาห์, หมายมัน
่ จะท�ำลาย ศาสนจักรของ
พระผู้เป็ นเจ้า; แต่ดูเถิด, พระผู้เป็ นเจ้า
ทรงส่งเทพผูบ้ ริสท
ุ ธิข์ องพระองค์มายับยัง้
เราไว้ระหว่างทาง.
๗ และดูเถิด, ท่านพูดกับเรา, ประหนึ่ ง
เสี ยง ฟ้ าร้อง, และ ทัง้ แผ่น ดิน โลก สั่ น
สะเทือนกภาย ใต้เท้า เรา; และ เรา ล้ม ลง
้ ดินทุก คน, เพราะความเกรงกลัวข
สู่ พืน
พระเจ้าเกิดกับเรา.
๘ แต่ดูเถิด, เสียงนั ้นกล่าวแก่ พ่อ: ลุก
้ . และพ่อลุกขึน
้ ยืน, และเห็นเทพ.
ขึน
๙ และ ท่ า น กล่ า ว แก่ พ่ อ : แม้ ว่า เจ้ า
ต้องการ ให้ ตนเอง ถูก ท�ำลาย ก็ตาม, จง
๓ ก รม. ๘:๒๘.
		ข โมไซยาห์ ๒๓:๒๑–๒๒.
๔ ก ๑ คร. ๒:๑๑;
แอลมา ๕:๔๕–๔๖.
คมพ. ความรู.้
		ข คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.

แอลมา ๓๖:๔–๑๔
อย่า พยายาม ท�ำลาย ศาสนจักร ของ พระ
ผู้เป็ นเจ้าอีกต่อไป.
้ คือพ่อ
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
ล้มลงสู่พืนดิน; และเป็ นเวลาสามวันกกับ
สามคืนที่พ่ออ้าปากไม่ ได้, ทัง้ พ่อใช้แขน
ขาของพ่อไม่ ได้.
๑๑ และเทพพูด กับ พ่อ อีก หลายเรื่อง,
ซึ่งพี่น้องของพ่อได้ยิน, แต่พ่อไม่ ได้ยิน;
เพราะ เมื่อ พ่อ ได้ยิน ค�ำ ว่า— แม้ว่า เจ้า
ต้องการ ให้ ตนเอง ถูก ท�ำลาย ก็ตาม, จง
อย่า พยายาม ท�ำลาย ศาสนจักร ของ พระ
ผู้ เป็ นเจ้า อีก ต่อ ไป—พ่อ เกิด ความกลัว
และพิศวงอย่างใหญ่ หลวงเกลือกพ่อ จะ
้ ดินและพ่อ
ถูกท�ำลาย, จนพ่อล้มลงสู่พืน
ไม่ ได้ยินอะไรอีก.
๑๒ แต่พ่อถูกทรมานด้วยความทรมาน
นิ รันดร์ก, เพราะจิตวิญญาณพ่อปวดร้าว
จนสุดขีดและถูกทรมานด้วยบาปทัง้ หมด
ของพ่อ.
๑๓ แท้จริงแล้ว, พ่อจ�ำบาปและความชัว่
ช้าสามานย์ทงั ้ หมดของพ่อได้, ซึง่ ทรมานก
พ่อ ด้วยความเจ็บ ปวดแห่ง นรก; แท้จริง
แล้ว, พ่อรูว้ า่ พ่อกบฏต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
พ่อ, และว่าพ่อไม่ ได้รกั ษาพระบัญญัตอิ น
ั
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์.
๑๔ แท้ จ ริ ง แล้ ว , และ พ่ อ กระท� ำ
ฆาตกรรม ลูก ๆ ของ พระองค์ มา แล้ว
เป็ นอัน มาก, หรือ ที่ จริง แล้ว ชักน� ำ พวก
เขาไปสู่ ความพินาศ; แท้จริง แล้ว, และ

๕ ก คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข แอลมา ๒๖:๒๑–๒๒.
		ค คมพ. ค่าควร (ความมี),
ค่าควร (มี), คูค่ วร.
๖ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๐.
๗ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๘.

		ข คมพ. ความกลัว—ความ
ย�ำเกรงพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๙–๒๓.
๑๒ ก คพ. ๑๙:๑๑–๑๕.
๑๓ ก คมพ. ความผิด.

แอลมา ๓๖:๑๕–๒๔
ท้ายทีส่ ุดความชัว่ ช้าสามานย์ของพ่อใหญ่
หลวงนั ก, จนแม้เพียงความคิดทีจ่ ะเข้าไป
ในที่ ประทับ ของพระผู้ เป็ นเจ้าของพ่อ ก็
ทรมานจิตวิญญาณพ่อด้วยความสะพรึง
กลัวอันเกินกว่าจะพรรณนาได้.
๑๕ โอ้, พ่อคิด, ว่าพ่ออยากถูกเนรเทศก
และสาบสูญไปทัง้ จิตวิญญาณและร่างกาย,
เพื่อพ่อจะไม่ถูกน� ำไปยืนอยู่ ในที่ประทับ
ของพระผู้ เป็ นเจ้าของพ่อ, เพื่อ รับ การ
พิพากษาการกระท�ำขของพ่อ.
๑๖ และบัดนี ้, พ่อต้องทรมานอยูส่ ามวัน
กับสามคืน, แม้ดว้ ยความเจ็บปวดของจิต
วิญญาณที่อัปมงคลก.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พ่อ ต้องทรมานด้วยความทรมานอยู่ ดัง
่ อ่ ปวดร้าวกอยูด่ ว้ ยความทรง
นั ้น, ขณะทีพ
จ�ำถึงบาปอันมากมายของพ่อ, ดูเถิด, พ่อ
จ�ำ ได้ ด้วยว่า ได้ยินบิดาของพ่อ พยากรณ์
แก่ผู้คนเกี่ยวกับ การเสด็จ มาของพระ
เยซู คริสต์ องค์ หนึ่ ง, พระบุตรของพระ
ผู้เป็ นเจ้า, เพื่อทรงชดใช้บาปของโลก.
๑๘ บัดนี ้, เมือ่ จิตของพ่อนึ กได้ถงึ ความ
คิดนี ้, พ่อร้องอยู่ภายในใจพ่อ: ข้าแต่พระ
เยซู, พระ บุตร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ขอ
พระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์, ผู้อยู่ ใน
่ ก, และถูกล้อมรอบด้วย
ดีแห่งความขมขืน
โซ่ขอันเป็ นนิ จแห่งความตาย.
๑๙ และบัดนี ้, ดูเถิด, เมื่อพ่อคิดดังนี ้,
พ่อ จ�ำ ความ เจ็บ ปวด ของ พ่อ ไม่ ได้ อีก;
๑๕ ก วว. ๖:๑๕–๑๗;
แอลมา ๑๒:๑๔.
		ข แอลมา ๔๑:๓;
คพ. ๑:๙–๑๐.
๑๖ ก คมพ. อัปมงคล (ความ).
๑๗ ก ๒ คร. ๗:๑๐.
๑๘ ก อส. ด้วยความส�ำนึ กผิด
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แท้จริง แล้ว, พ่อ ไม่ ปวด ร้าวกด้วย ความ
ทรงจ�ำถึงบาปของพ่ออีก.
๒๐ และโอ้, พ่อได้เห็นปี ติก, และความ
สว่างอัศจรรย์ อะไรเช่นนั ้น; แท้จริง แล้ว,
จิต วิญญาณพ่อ เปี่ ยมด้วยปี ติ ยิ่ง เท่ากับ
ความเจ็บปวดของพ่อ!
๒๑ แท้จริง แล้ว, พ่อ กล่าวแก่ เจ้า, ลูก
พ่อ, ว่า ไม่มี อะไรจะเป็ นที่สุด และขมขื่น
ได้เท่ากับความเจ็บปวดของพ่อ. แท้จริง
แล้ว, และพ่อกล่าวแก่เจ้าอีก, ลูกพ่อ, ว่า
อีกทางหนึ่ งนั ้น, ไม่มอี ะไรเลยจะเป็ นทีส่ ุด
และหอมหวานได้เท่าปี ติของพ่อ.
๒๒ แท้จริงแล้ว, พ่อคิดว่าพ่อเห็น, แม้
ดัง ลี ไฮกบรรพบุรุษ เราเห็น, พระผู้ เป็ น
เจ้า ทรง นั่ ง อยู่ บนพระ ราช บัลลังก์ ของ
พระองค์, ห้อมล้อม ด้วย หมู่ เทพ เห ลือ
คณานั บ, อยู่ ในลักษณะก�ำลังร้องเพลง
และ สรรเสริญ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ พวก
ท่าน; แท้จริง แล้ว, และจิต วิญญาณพ่อ
ใฝ่ ฝันที่จะอยู่ที่นั่น.
๒๓ แต่ดูเถิด, แขนขาของพ่อรับก�ำลังก
ของมันอีก, และพ่อลุกขึน้ ยืน, และแสดง
ให้ ประจักษ์ แก่ ผู้คนว่า พ่อ เกิดขแล้ว จาก
พระผู้เป็ นเจ้า.
๒๔ แท้จริง แล้ว, และนั บ แต่ เวลานั ้น
มาแม้จนถึงบัดนี ้, พ่อท�ำงานโดยไม่หยุด,
เพื่อพ่อจะได้น�ำจิตวิญญาณมาสู่การกลับ
ใจ; เพือ่ พ่อจะน� ำพวกเขามาลิม้ รสกของปีติ
ยิ่ง ซึ่ง พ่อ ลิม้ รสแล้ว; เพื่อ พวกเขาจะได้

เต็มที่.
		ข ๒ นี . ๙:๔๕; ๒๘:๒๒;
แอลมา ๑๒:๑๑;
โมเสส ๗:๒๖.
๑๙ ก คมพ. ความผิด.
๒๐ ก คมพ. ปี ต.ิ
๒๒ ก ๑ นี . ๑:๘.

๒๓ ก โมเสส ๑:๑๐.
		ข แอลมา ๕:๑๔.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๒๔ ก ๑ นี . ๘:๑๒;
โมไซยาห์ ๔:๑๑.

405
ข

เกิด จากพระผู้ เป็ นเจ้า ด้วย, และเปี่ ยม
ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๒๕ แท้จริงแล้ว, และบัดนี ้ดูเถิด, โอ้ลูก
พ่อ, พระเจ้าได้ประทานปี ติอย่างเหลือล้น
ให้พ่อในผลแห่งการท�ำงานของพ่อ;
๒๖ เพราะด้วยพระวจนะกซึ่ง พระองค์
ทรงให้แก่พ่อ, ดูเถิด, คนเป็ นอันมากจึง
เกิด จากพระผู้ เป็ นเจ้า, และลิม้ รสดัง ที่
พ่อ ลิม้ รส, และเห็น ด้วยตาตนเองดัง ที่
พ่อเห็น; ฉะนั ้นพวกเขาจึงรูถ้ ึงเรือ่ งเหล่า
นี ้ ซึ่ง พ่อ พูด ไว้, ดัง ที่ พ่อ รู้; และความรู้ที่
พ่อมีมาจากพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๗ และ พ่อ ได้ รับ การ ค�ำ้ จุน ภาย ใต้
ความเดือดร้อนและความยุง่ ยากทุกอย่าง,
แท้จริงแล้ว, และในความทุกข์ทุกอย่าง;
แท้จริงแล้ว, พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงปลดปล่อย
พ่อจากเรือนจ�ำ, และจากพันธนาการ, และ
จากความตาย; แท้จริงแล้ว, และพ่อมอบ
ความไว้วางใจในพระองค์, และพระองค์
จะยังทรงปลดปล่อยกพ่อ.
๒๘ และ พ่อ รู้ ว่า พระองค์ จะ ทรง ยก
้ ก ในวัน สุ ด ท้ า ย, เพื่ อ พ� ำ นัก อยู่
พ่ อ ขึ น
กับ พระองค์ ในรัศมี ภาพข; แท้จริง แล้ว,
และพ่อจะสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล,
เพราะพระองค์ทรงพาคบรรพบุรษ
ุ เราออก
จาก อียิปต์, และ พระองค์ ทรง กลืน ชาว
อียิปต์ง ในทะเลแดง; และพระองค์ ทรง
น� ำพวกเขาโดยเดชานุ ภาพของพระองค์
มาสู่แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้; แท้จริงแล้ว, และ
พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจาก
๒๔ข ๒ นี . ๓๒:๕;
๓ นี . ๙:๒๐.
คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
๒๖ ก แอลมา ๓๑:๕.

แอลมา ๓๖:๒๕–๓๐
ความเป็ นทาสและความเป็ นเชลยเป็ น
ครัง้ คราว.
๒๙ แท้ จ ริง แล้ ว , และ พระองค์ ทรง
พาบรรพบุรุษ เราออกจากแผ่น ดิน แห่ง
เยรูซาเล็ม; และโดยเดชานุ ภาพอันเป็ น
นิ จ ของ พระองค์, พระองค์, ทรง ปลด
ปล่อยพวกเขาออกจากความเป็ นทาสกและ
ความเป็ นเชลย, เป็ นครัง้ คราวด้วยแม้ลง
มาถึง ปัจจุบันนี ้; และพ่อ เก็บ เรื่องความ
เป็ นเชลยของพวกเขาไว้ ในความทรงจ�ำ
เสมอ; แท้จริงแล้ว, และลูกควรเก็บเรื่อง
ความเป็ นเชลยของพวกเขา, ไว้ ในความ
ทรงจ�ำด้วย, ดังที่พ่อท�ำมา.
๓๐ แต่ดูเถิด, ลูกพ่อ, นี่ ไม่ใช่ทัง้ หมด;
เพราะลูกควรรู้ดังที่พ่อรู้, ว่าตราบเท่าที่ก
ลูก จะรักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ น
เจ้าลูกจะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน; และลูก
ควรรู้ ด้วย, ว่า ตราบเท่า ที่ ลูก จะไม่ รักษา
พระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า ลูก จะถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระองค์. บัดนี ้
นี่ เป็ นไปตามพระวจนะของพระองค์.
บทที่ ๓๗
แผ่น จารึก ทอง เหลือง และ พระ คัมภีร์
่ ๆ ได้ รับ การ ปก ปัก รักษา ไว้ เพือ่ น� ำ
อืน
จิต วิญญาณมาสู่ ความรอด—ชาวเจเร็ด
ถูก ท�ำลาย เพราะ ความ ชั่ว ร้าย ของ พวก
เขา—ค�ำปฏิญาณลับและพันธสัญญาของ
พวกเขาต้องไม่ ให้ผคู้ นล่วงรู—
้ จงปรึกษา

๒๗ ก สดด. ๓๔:๑๗.
๒๘ ก ๓ นี . ๑๕:๑.
		ข คมพ. รัศมีภาพ.
		ค อพย. ๑๒:๕๑.
		ง อพย. ๑๔:๒๖–๒๗.

๒๙ ก โมไซยาห์ ๒๔:๑๗; ๒๗:๑๖;
แอลมา ๕:๕–๖.
๓๐ ก ๒ นี . ๑:๙–๑๑;
แอลมา ๕๐:๑๙–๒๒.

แอลมา ๓๗:๑–๙
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พระเจ้าในการกระท�ำทุกอย่างของท่าน— ๖ บัดนี ้ลูกจะคิดว่านี่ เป็ นความโง่เขลาก
ดัง ที่ เลีย โฮนาน� ำ ชาวนี ไฟ, พระวจนะ ของพ่อ; แต่ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าโดย
ของพระคริสต์ น�ำ มนุ ษย์ สู่ ชีวิต นิ รันดร์. เรื่องเล็กขและเรียบง่ายสิ่ง ส�ำคัญ จะเกิด
้ ; และวิธีเล็กน้ อยในหลายครัง้ ท�ำให้ผู้
ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
ขึน
มีปัญญาจ�ำนน.
และบัดนี ้, ฮีลามันลูกพ่อ, พ่อสั่งลูกว่าลูก ๗ และพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงท�ำงาน
จงรับบันทึกกซึ่งพ่อได้รับมอบหมายข ไว้; โดยวิธีกต่าง ๆ ที่จะน� ำมาซึ่งพระประสงค์
๒ และพ่อสั่งลูกด้วยว่าให้ลูกจดบันทึก อัน นิ รัน ดร์ และส�ำคัญ ยิ่ง ของพระองค์;
ของคนพวกนี ้, ไว้ บนแผ่น จารึก ของนี - และโดยวิธี เล็ก ๆ น้ อย ๆข พระเจ้า ทรง
ไฟ, ดัง ที่ พ่อ ท�ำ มา, และรักษาสิ่ง เหล่า นี ้ ท�ำให้ผมู้ ปัี ญญาจ�ำนนและทรงท�ำให้ความ
ทัง้ หมดที่ พ่อ รักษามาให้ ศักดิ์สิทธิ์, แม้ รอดเกิดแก่จิตวิญญาณเป็ นอันมาก.
ดังที่พ่อรักษาไว้; เพราะการนี ้เป็ นไปเพื่อ ๘ และบัดนี ้, จนถึง ทุก วันนี ้ เป็ นปรีชา
จุดประสงค์อันชาญฉลาดกที่รักษามันไว้. ญาณในพระผู้เป็ นเจ้าที่สิ่งเหล่านี ้ควรได้
๓ และแผ่น จารึก ทองเหลืองกเหล่า นี ้, รับ การปกปักรักษาไว้; เพราะดูเถิด, มัน
ซึ่ง มี อักขระเหล่า นี ้ อยู่, ซึ่ง มี บันทึก ของ ขยายกความทรงจ�ำของคนเหล่านี ้, แท้จริง
คัมภีรอ์ ันศักดิ์สิทธิ์อยู่, ซึ่งมีล�ำดับการสืบ แล้ว, และท�ำให้หลายคนตระหนั กถึงความ
เชือ้ สายบรรพบุรุษ ของเรา, แม้ นับ จาก ผิดของวิถีแห่งตน, และน� ำพวกเขามาสู่
กาลเริ่มต้น—
ความรู้ ถึง พระผู้ เป็ นเจ้าของตนอันไปสู่
๔ ดูเถิด, บรรพบุรษ
ุ เราพยากรณ์ ไว้, ว่า ความรอดของจิตวิญญาณ.
มันจะได้รับการรักษาไว้และสืบทอดจาก ๙ แท้จริงแล้ว, พ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าหาก
รุ่น สู่ รุ่น, และพระหัตถ์ ของพระเจ้า จะ ไม่ใช่กเพราะสิ่ง เหล่า นี ้ ที่ มี อยู่ ในบันทึก
เก็บและปกปักรักษาไว้จนกว่าจะออกไปสู่ เหล่านี ้, ซึ่งอยู่บนแผ่นจารึกเหล่านี ้, แอทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผูค้ น, มัน และ พี่ น้ อง ท่านจะ ท�ำให้ ชาวเล มัน
ว่าพวกเขาจะรูถ้ ึงความลีล้ ับกที่อยู่ ในนั ้น. หลายพันคนตระหนั กข ไม่ ได้ ในประเพณี
๕ และบัดนี ้ดเู ถิด, หากรักษาไว้ยอ่ มต้อง อัน ไม่ ถูก ต้อง ของ บรรพบุรุษ พวก เขา;
คงความเจิดจ้าของมัน; แท้จริงแล้ว, และ แท้จริง แล้ว, บันทึก เหล่า นี ้ และถ้อยค�ำค
จะคงความเจิด จ้า ของมัน; แท้จริง แล้ว, ของพวกท่านน� ำพวกเขามาสู่การกลับใจ;
และแผ่น จารึก ทัง้ หมดซึ่ง มี อักขระอัน นั่ น คือ, สิ่ง เหล่า นี ้ น�ำ พวกเขามาสู่ ความ
ศักดิ์สิทธิ์จะคงความเจิดจ้าด้วย.
รู้ถึงพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของตน, และ
๓๗ ๑ ก แอลมา ๔๕:๒–๘.

		ข โมไซยาห์ ๒๘:๒๐.
๒ ก อีนัส ๑:๑๓–๑๘;
คม. ๑:๖–๑๑;
แอลมา ๓๗:๙–๑๒.
๓ ก ๑ นี . ๕:๑๐–๑๙.
คมพ. แผ่นจารึกทอง

เหลือง.
๔ ก คมพ. ความลีล้ บั ของพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า.
๖ ก ๑ คร. ๒:๑๔.
		ข ๑ นี . ๑๖:๒๘–๒๙;
คพ. ๖๔:๓๓;
๑๒๓:๑๕–๑๗.

๗ ก อสย. ๕๕:๘–๙.
		ข ๒ พกษ. ๕:๑–๑๔.
๘ ก ๒ ทธ. ๓:๑๕–๑๗;
โมไซยาห์ ๑:๓–๕.
๙ ก โมไซยาห์ ๑:๕.
		ข แอลมา ๑๘:๓๖; ๒๒:๑๒.
		ค คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
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เพื่อชื่นชมยินดี ในพระเยซูคริสต์พระผู้
ไถ่ของตน.
๑๐ และใครเล่าจะรูว้ า่ บางทีบน
ั ทึกเหล่า
้
นี จะเป็ นวิธี น�ำ พวกเขาหลายพันคนมา,
แท้จริง แล้ว, และ ชาว นี ไฟ, พี่ น้ อง เรา
หลายพันคนทีด่ อื ้ รัน้ ด้วย, ผูซ
้ งึ่ บัดนี ้กำ� ลัง
ท�ำใจตนแข็งกระด้างอยู่ ในบาปและความ
ชั่วช้าสามานย์, มาสู่ความรูเ้ รือ่ งพระผู้ ไถ่
ของตนด้วย ?
๑๑ บัดนี ้ ความลีล้ ับเหล่านี ้ ยังไม่เผยให้
เป็ นที่ รู้ โดยสมบูรณ์ แก่ พ่อ; ฉะนั ้น พ่อ
จะหยุดก่อน.
๑๒ และอาจเพียงพอหากพ่อ เพียงแต่
กล่าว ว่า บันทึก เหล่า นี ้ ได้ รับ การ ปก ปัก
รักษาไว้ เพื่อ จุด ประสงค์ อัน ชาญฉลาด,
ซึง่ จุดประสงค์นี้เป็ นทีร่ แู้ ก่พระผูเ้ ป็ นเจ้า;
เพราะพระองค์ ประทานค�ำ ปรึกษากด้วย
ปรีชาญาณในงานทัง้ หมดของพระองค์,
และทางของพระองค์ ตรง, และวิถี ของ
พระองค์เป็ นหนึ่ งรอบนิ รันดร์ข.
๑๓ โอ้จงจ�ำไว้, จงจ�ำไว้, ฮีลามันลูกพ่อ, ว่า
พระบัญญัตขิ องพระผู้เป็ นเจ้าเคร่งครัดก
เพียงใด. และพระองค์ ตรัส: หากเจ้า จะ
รักษาขบัญญัตขิ องเรา เจ้าจะรุง่ เรืองคอยู่ ใน
แผ่นดิน—แต่หากลูกไม่รกั ษาบัญญัตขิ อง
พระองค์ ลูก จะถูก ตัดขาดจากที่ ประทับ
ของพระองค์.
๑๔ และบัดนี ้ จงจ�ำไว้, ลูกพ่อ, ว่าพระผู้
เป็ นเจ้าทรงมอบหมายกสิ่งเหล่านี ้ แก่ลูก,
ซึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ข, ซึ่ง พระองค์ ทรงรักษาไว้
๑๒ ก ๒ นี . ๙:๒๘;
เจคอบ ๔:๑๐.
		ข ๑ นี . ๑๐:๑๙;
แอลมา ๗:๒๐.
๑๓ ก ๒ นี . ๙:๔๑.

แอลมา ๓๗:๑๐–๑๘
ให้ศักดิ์สิทธิ์, และซึ่งพระองค์จะทรงเก็บ
และปกปักรักษาไว้เพือ่ จุดประสงค์อน
ั ชาญ
ค
ฉลาด ของพระองค์ดว้ ย, เพือ่ พระองค์จะ
ทรง แสดง เดชานุ ภาพ ของ พระองค์ ให้
ปรากฏแก่อนุ ชนรุ่นต่อ ๆ ไป.
๑๕ และ บัดนี ้ ดูเถิด, พ่อ บอก ลูก โดย
วิญญาณ แห่ง การ พยากรณ์ , ว่า หาก ลูก
ล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
ดูเถิด, สิ่งเหล่านี ้ซึ่งศักดิ์สิทธิ์จะถูกน� ำไป
จากลูกโดยเดชานุ ภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
และลูกจะถูกมอบให้ซาตาน, เพื่อเขาจะ
ฝัดลูกดังแกลบต้องลม.
๑๖ แต่ หาก ลูก รักษา พระ บัญญัติ ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, และปฏิบัติต่อ สิ่ง เหล่า นี ้
ซึ่งศักดิส์ ิทธิ์ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาลูก,
(เพราะลูกต้องวิงวอนพระเจ้าส�ำหรับทุก
สิ่ง ไม่ ว่า อะไรก็ตามที่ ลูก จะต้องท�ำ กับ สิ่ง
เหล่านี ้) ดูเถิด, ไม่มีอ�ำนาจของแผ่นดิน
โลกหรือนรกจะน� ำกสิ่งเหล่านี ้ ไปจากลูกได้,
เพราะพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเดชานุ ภาพทีจ่ ะ
ท�ำให้พระวจนะของพระองค์เกิดสัมฤทธิ
ผลทัง้ หมด.
๑๗ เพราะ พระองค์ จะ ทรง ท� ำ ตาม
สัญญาของพระองค์ ทัง้ หมดซึ่ง พระองค์
จะทรงท�ำกับลูก, เพราะพระองค์ทรงท�ำ
ตาม สัญญา ของ พระองค์ ซึ่ง ทรง ท�ำ กับ
บรรพบุรุษเรามาแล้ว.
๑๘ เพราะพระองค์ ทรงสัญญากับ พวก
เขา ว่า พระองค์ จะ ทรง ปก ปัก รักษากสิ่ง
เหล่า นี ้ ไว้ เพื่อ จุด ประสงค์ อันชาญฉลาด

		ข แอลมา ๙:๑๓;
๓ นี . ๕:๒๒.
		ค โมไซยาห์ ๑:๗;
แอลมา ๕๐:๒๐.
๑๔ ก คพ. ๓:๕.

		ข คมพ. บริสท
ุ ธิ,์ ศักดิส์ ิทธิ.์
		ค ๑ นี . ๙:๓–๖.
๑๖ ก จส—ป ๑:๕๙.
๑๘ ก คพ. ๕:๙.

แอลมา ๓๗:๑๙–๒๖
ของพระองค์, เพื่อพระองค์จะทรงแสดง
เดชานุ ภาพ ของ พระองค์ ให้ ปรากฏ แก่
อนุ ชนรุ่นต่อ ๆ ไป.
๑๙ และบัดนี ้ดูเถิด, พระองค์ทรงท�ำให้
จุด ประสงค์ อย่างหนึ่ ง ของพระองค์ เกิด
สั มฤ ทธิ ผล, แม้ ท�ำให้ ชาวเล มัน หลาย
พันกคนกลับ คืน มาสู่ ความรู้ เรื่องความ
จริง; และพระองค์ทรงแสดงเดชานุ ภาพ
ของพระองค์ ออกมาในสิ่ง เหล่า นี ้, และ
พระองค์จะยังทรงแสดงเดชานุ ภาพของ
พระองค์ออกมาในสิ่งเหล่านี ้ ให้แก่อนุ ชน
ในรุน
่ ต่อ ๆ ไปข; ฉะนั ้นสิ่งเหล่านี ้จะได้รบั
การปกปักรักษาไว้.
๒๐ ฉะนั ้นพ่อสั่งลูก, ฮีลามันลูกพ่อ, ให้
ลูก ขยันหมั่น เพียรในการท�ำ ตามถ้อยค�ำ
ของ พ่อ ทัง้ หมด, และ ให้ ลูก ขยัน หมั่น
เพียรในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้
เป็ นเจ้าดังที่เขียนไว้.
๒๑ และ บัดนี ้, พ่อ จะ พูด กับ ลูก เกี่ยว
กับ แผ่น จารึก ยี่สิบ สี่กแผ่น, ให้ ลูก รักษา
มันไว้, เพื่อความลีล้ ับและงานแห่งความ
มืด, และงานลับขของพวกเขา, หรืองาน
ลับของผู้คนเหล่านั ้นผู้ถูกท�ำลายไปแล้ว,
จะเป็ นที่ประจักษ์ แก่คนเหล่านี ้; แท้จริง
แล้ว, การฆาตกรรม, และการโจรกรรม,
และการปล้นสะดมทัง้ หลายทัง้ ปวงของ
พวกเขา, และความชั่วร้ายและความน่ า
ชิงชัง ทัง้ หลายทัง้ ปวงของพวกเขา, จะ
เป็ นทีป่ ระจักษ์ แก่คนพวกนี ้; แท้จริงแล้ว,
และให้ ลูก ปกปักรักษาเครื่องแปลความ
หมายคเหล่านี ้ ไว้.
๑๙ ก แอลมา ๒๓:๕.
		ข อีนัส ๑:๑๓;
มอร. ๗:๘–๑๐.
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๒๒ เพราะดูเถิด, พระเจ้า ทรงเห็น ว่า
ผู้คนของ พระองค์ เริ่ม ท�ำงานใน ความ
มืด, แท้จริง แล้ว, ท�ำงานฆาตกรรมและ
สิ่ง น่ า ชิงชัง เป็ นการลับ; ฉะนั ้นพระเจ้า
ตรัส, หากพวกเขาไม่ กลับ ใจพวกเขาจะ
้ พิภพ.
ถูกท�ำลายออกจากพืน
๒๓ และพระเจ้าตรัส: เราจะเตรียมศิลาก
ก้อนหนึ่ ง, ไว้ ให้เกเซเล็มผู้รับใช้ของเรา,
ซึ่งจะฉายส่องในความมืดออกมาสู่ความ
สว่าง, เพื่อเราจะเปิ ดเผยต่อผู้คนของเรา
ที่รบั ใช้เรา, เพื่อเราจะเปิ ดเผยงานของพี่
น้ องพวกเขาต่อพวกเขา, แท้จริงแล้ว, งาน
ลับ ของพวกเขา, งานแห่ง ความมืด ของ
พวกเขา, และความชั่วร้ายและความน่ า
ชิงชังของพวกเขา.
๒๔ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, เครือ่ งแปลความ
หมายเหล่านี ้เตรียมไว้เพื่อพระวจนะของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ เกิด สัมฤ ทธิ ผล, ซึ่ง
พระองค์รับสั่งไว้, มีความว่า:
๒๕ เราจะน� ำกงานลับของพวกเขาและ
ความน่ า ชิงชัง ทัง้ หมดของพวกเขาออก
จากความมืดมาสู่ความสว่าง; และเว้นแต่
พวกเขากลับใจเราจะท�ำลายขพวกเขาออก
จากพืน้ พิภพ; และเราจะน� ำความลับและ
ความน่ า ชิงชัง ทัง้ หมดของพวกเขามาสู่
ความสว่าง, ให้แก่ทกุ ประชาชาติทีต่ อ่ จาก
นี ้ ไปจะครอบครองแผ่นดิน.
๒๖ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, เราเห็นว่าพวกเขา
ไม่ กลับ ใจ; ฉะนั ้นพวกเขาจึง ถูก ท�ำลาย,
และจนถึงบัดนี ้พระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าเกิดสัมฤทธิผล; แท้จริงแล้ว, ความน่ า

๒๑ ก อีเธอร์ ๑:๑–๕.
		ข คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
		ค คมพ. อูรมิ และทูมมิม.

๒๓ ก โมไซยาห์ ๘:๑๓.
๒๕ ก คพ. ๘๘:๑๐๘–๑๑๐.
		ข โมไซยาห์ ๒๑:๒๖.
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ชิงชังอย่างลับ ๆ ของพวกเขาถูกน� ำออก
มาจากความมืดและท�ำให้เป็ นที่รู้แก่เรา.
๒๗ และ บัดนี ้ , ลูก พ่อ, พ่อ สั่ ง ลูก ให้
เก็บ ค�ำ ปฏิญาณ ทัง้ หมด ของ พวก เขา,
และ พันธ สัญญา ของ พวก เขา, และ ข้อ
ตกลงในความน่ า ชิงชัง อย่างลับ ๆ ของ
พวกเขาไว้; แท้จริง แล้ว, และลูก จะเก็บ
เครื่องหมายกของ พวก เขา และ การ อัน
น่ าพิศวงของพวกเขาทัง้ หมดให้พ้นจาก
คนเหล่านี ้, เพื่อพวกเขาจะไม่รจู้ ักมัน, มิ
ฉะนั ้นพวกเขาอาจจะตกไป ในความมืด
ด้วยและถูกท�ำลาย.
๒๘ เพราะ ดูเถิด, มี การ สาป แช่งกอยู่
บนทั่วแผ่นดินนี ้, ว่าความพินาศจะมาสู่
ผู้ท�ำงานแห่งความมืดทัง้ หมดเหล่านั ้น,
ตามเดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า, เมื่อ
พวก เขา สุกงอม เต็ม ที่ แล้ว; ฉะนั ้น พ่อ
ปรารถนาว่าคนเหล่านี ้จะไม่ถูกท�ำลาย.
๒๙ ฉะนั ้นลูกจงเก็บแผนการลับเหล่า
นี ้แห่งค�ำปฏิญาณกของพวกเขาและพันธสัญญาของพวกเขาให้ พ้น จากคนเหล่า
นี ้, และลูก จงให้ เป็ นที่ รู้ แก่ คนเหล่า นี ้
แต่ เพียงความชั่ว ร้ายของพวกเขาและ
การฆาตกรรมของพวกเขาและความน่ า
ชิงชัง ของพวกเขา; และลูก จงสอนพวก
เขาให้ เกลียดขความชั่ว ร้ายและความน่ า
ชิงชัง และ การ ฆาตกรรม เช่น นั ้น; และ
ลูก จงสอนพวกเขาด้วยว่า คนเหล่า นั ้น
ถูก ท�ำลายไปแล้ว เนื่ องจากความชั่ว ร้าย
และความน่ าชิงชังของพวกเขาและการ
ฆาตกรรมของพวกเขา.
๒๗ ก ฮีล. ๖:๒๒.
๒๘ ก แอลมา ๔๕:๑๖;
อีเธอร์ ๒:๗–๑๒.
๒๙ ก ฮีล. ๖:๒๕.

แอลมา ๓๗:๒๗–๓๔
๓๐ เพราะ ดู เ ถิ ด , พวก เขา กระท� ำ
ฆาตกรรม ศาสดา พยากรณ์ ทั ้ง หมด
ของพระเจ้า ผู้ มาในบรรดาพวกเขาเพื่อ
ประกาศ แก่ พวก เขา เกี่ยว กับ ความ ชั่ว
ช้า สามานย์ ของพวกเขา; และเลือดของ
ท่านเหล่านั ้นที่พวกเขากระท�ำฆาตกรรม
ได้รอ้ งทูลพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
ท่าน เพื่อ การ แก้ แค้น ผู้ ที่ เป็ นฆาตกร;
และดัง นั ้น การพิพากษาของพระผู้ เป็ น
เจ้าได้เกิดกับผู้ท�ำงานแห่งความมืดและ
การมั่วสุมลับ.
๓๑ แท้จริง แล้ว, และแผ่น ดิน ถูก สาป
แช่ง ตลอด กาล และ ตลอด ไป ส�ำหรับ ผู้
ท�ำงานแห่ง ความมืด และการมั่วสุม ลับ
เหล่า นั ้ น, แม้ จนถึง ความ พินาศ, เว้น
แต่ พวกเขาจะกลับ ใจก่อนที่ พวกเขาจะ
สุกงอมเต็มที่.
๓๒ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, จงจ�ำ ถ้อยค�ำ ที่
พ่อพูดกับลูก; อย่ามอบแผนการลับเหล่า
นั ้นให้คนพวกนี ้, แต่จงสอนความเกลียด
ชังกอัน เป็ นนิ จ ต่อ บาปและความชั่ว ช้า
สามานย์แก่พวกเขา.
๓๓ จงสั่ง สอนกพวกเขาถึง การกลับ ใจ,
และ ศรัทธา ในพระเจ้า พระ เยซู คริสต์;
จงสอนพวกเขาให้นอบน้ อมถ่อมตนและ
อ่อนโยนขและมี ใจนอบน้ อม; จงสอนพวก
เขาให้ ต้านทานการล่อลวงคทุก อย่างของ
มาร, ด้วยศรัทธาของพวกเขาในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์.
๓๔ จง สอนพวก เขา ไม่ ให้ เบื่อ หน่ าย
ในการงานดี, แต่ ให้ อ่อนโยนและมี ใจ

		ข แอลมา ๑๓:๑๒.
อ่อนน้ อม (ความสุภาพ),
๓๒ ก ๒ นี . ๔:๓๑.
อ่อนโยน (คน, ความ).
๓๓ ก คมพ. สั่งสอน.
		ค คมพ. ล่อลวง (การ).
		ข คมพ. อ่อนน้ อม (ความมี ใจ),

แอลมา ๓๗:๓๕–๔๓
นอบน้ อม; เพราะคนเช่นนั ้นจะพบการ
พักผ่อนกส�ำหรับจิตวิญญาณของตน.
๓๕ โอ้, จงจ�ำ ไว้, ลูก พ่อ, และจงเรียนรู้
ปัญญาก ในวัย เยาว์ ของลูก; แท้จริง แล้ว,
จงเรียนรู้ ในวัยเยาว์ของลูกทีจ่ ะรักษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า.
๓๖ แท้จริง แล้ว, และจงเรียกหากพระ
ผู้เป็ นเจ้าเพื่อการด�ำรงชีวิตทุกอย่างของ
ลูก; แท้จริงแล้ว, ขอให้การกระท�ำทัง้ หมด
ของลูกเป็ นไปเพื่อพระเจ้า, และไม่ว่าลูก
จะไปที่ ใดก็ ขอให้การนั ้น อยู่ กับ พระเจ้า;
แท้จริง แล้ว, ขอ ให้ ความ คิด ของ ลูก มุ่ง
อยู่ กับ พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, ขอให้ ความ
รักของใจลูกมอบไว้แด่พระเจ้าตลอดกาล.
๓๗ จงปรึกษากพระเจ้า ในการกระท�ำ
ทัง้ หมดของลูก, และพระองค์ จะทรงชี ้
ทางให้ ลูก เพื่อ ความดี; แท้จริง แล้ว, เมื่อ
ลูก ลงนอนตอนกลางคืน จงลงนอนอยู่
กับ พระเจ้า, เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ดูแล
ลูก ในการหลับ ของลูก; และเมื่อ ลูก ลุก
้ ตอนเช้าขอให้ ใจลูกเต็มไปด้วยความ
ขึน
ขอบพระทัยขพระผู้เป็ นเจ้า; และหากลูก
้
ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้, พระองค์ จะทรงยกลูก ขึน
ในวันสุดท้าย.
๓๘ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ มี บางสิ่ง จะ
กล่าวเกี่ยวกับ สิ่ง ที่ บรรพบุรุษ เราเรียกว่า
วัตถุทรงกลม, หรือเครื่องชีท้ าง—หรือที่
บรรพบุรษ
ุ เราเรียกว่าเลียโฮนาก, ซึ่ง, เมื่อ
แปลความหมาย, คือเข็มทิศ; และพระเจ้า
ทรงเตรียมมัน.
๓๙ และ ดูเถิด, ไม่มี มนุ ษย์ คน ใด ที่
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จะท�ำงานแบบนี ้ ได้ ด้วยงานฝี มือ วิจิตร
พิสดารเช่น นั ้น. และดูเถิด, สิ่ง เหล่า นี ้
ได้รับการเตรียมไว้ ให้บรรพบุรุษเราเพื่อ
แสดงวิถซ
ี ึ่งเขาควรไปในแดนทุรกันดาร.
๔๐ และ มั น ท� ำ งาน ให้ พวก เขา ตาม
ศรัทธากที่ พวก เขา มี ต่อ พระ ผู้ เป็ น เจ้า;
ฉะนั ้น, หากพวกเขามี ศรัทธาที่ จะเชื่อ
ว่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงท�ำให้แกนเหล่านั ้น
ชีท้ างที่พวกเขาควรไป, ดูเถิด, มันก็เป็ น
ไป; ฉะนั ้นพวกเขาจึงมีปาฏิหาริย์นี้, และ
ปาฏิหาริย์ อื่น ๆ อีก มากมายด้วยซึ่ง เกิด
โดยเดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า, วัน
แล้ววันเล่า.
๔๑ กระนั ้นก็ตาม, เพราะปาฏิหาริยเ์ หล่า
นี ้ทำ� งานโดยวิธเี ล็ก ๆ น้ อย ๆก เครือ่ งชีท้ าง
นี ้แสดงงานน่ าอัศจรรย์แก่พวกเขา. พวก
เขาจึงเกียจคร้าน, และลืมใช้ศรัทธาและ
ความขยันหมัน
่ เพียรของตนและแล้วงาน
อัศจรรย์เหล่านั ้นก็หยุด, และพวกเขาจึง
ไม่ก้าวหน้ าในการเดินทางของตน;
๔๒ ฉะนั ้น, พวกเขาจึง คงอยู่ ในแดน
ทุรกันดาร, หรือไม่ ได้เดินทางไปตามวิถตี รง,
และต้องทนทุกข์ดว้ ยความหิวโหยและความ
กระหาย, เพราะการล่วงละเมิดของตน.
๔๓ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ อยากให้ ลูก
เข้าใจ ว่า สิ่ ง เหล่า นี ้ หา ใช่ ปราศจาก รูป
ลั ก ษณ์ ไม่ ; เพราะ เมื่ อ บรรพบุ รุษ เรา
เกียจคร้านที่จะเอาใจใส่เข็มทิศนี ้ (บัดนี ้
สิ่งเหล่านี ้เป็ นเรือ่ งฝ่ ายโลก) พวกเขามิ ได้
รุง่ เรือง; และเป็ นเช่นนั ้นกับสิ่งทีเ่ ป็ นฝ่ าย
วิญญาณ.

๓๔ ก สดด. ๓๗:๔–๗;
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
๓๗ ก เจคอบ ๔:๑๐;
๓๕ ก คมพ. ปัญญา.
คพ. ๓:๔.
๓๖ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ข คพ. ๔๖:๓๒.

๓๘ ก ๑ นี . ๑๖:๑๐; ๑๘:๑๒;
คพ. ๑๗:๑.
๔๐ ก ๑ นี . ๑๖:๒๘.
๔๑ ก แอลมา ๓๗:๖–๗.

แอลมา ๓๗:๔๔–๓๘:๔
บทที่ ๓๘
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๔๔ เพราะดูเถิด, มันง่ายทีจ่ ะเอาใจใส่ตอ่
พระวจนะกของพระคริสต์, ซึง่ จะชีว้ ถิ ตี รง
ให้ลกู ไปสู่ความบรมสุขนิ รน
ั ดร์, ดังที่เป็ น
่
ุ เราทีจะเอาใจใส่เข็มทิศ
มากับบรรพบุรษ
นี ้, ซึ่งจะชีว้ ถิ ีตรงไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้
ให้แก่พวกเขา
๔๕ และบัดนี ้พ่อกล่าว, ไม่มีรูปแบบใน
สิ่งนี ้หรือ? เพราะเหมือนกับทีเ่ ครือ่ งชีท้ าง
นี ้ น�ำ บรรพบุรุษ เรา, โดยการตามวิถี ของ
มัน, มาสู่ แผ่น ดินที่ สัญญาไว้ โดยแน่ แท้
ฉั นใด, พระวจนะแห่งพระคริสต์นั้น, หาก
เราติดตามวิถีแห่งพระวจนะ, ย่อมพาเรา
พ้นหุบเขาแห่งโทมนั สไปสู่แผ่นดินแห่ง
ค�ำสัญญาซึ่งดีกว่ามากฉั นนั ้น.
๔๖ โอ้ลูกพ่อ, ขอเราอย่าได้เกียจคร้านก
เพราะความง่ายของทางข; เพราะเป็ นมา
แล้วเช่นนั ้นกับบรรพบุรุษเรา; เพราะสิ่ง
นี ้ ได้ รับ การเตรี ยมไว้ ดัง นั ้น ส�ำหรับ พวก
เขา, ว่าหากพวกเขาจะมองดูพวกเขาจะ
มี ชีวิตค; มัน ก็ เป็ นเช่น นั ้น กับ เรา. ทาง
เตรียมไว้ แล้ว, และหากเราจะมองดู เรา
จะมีชีวิตตลอดกาล.
๔๗ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, จงดูว่าลูกรักษา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี ้, แท้จริงแล้ว, จงดูว่า
ลูกพึ่งพาพระผู้เป็ นเจ้าและมีชีวติ . จงไป
สู่คนเหล่านี ้และประกาศพระวจนะ, และ
จงเป็ นผู้มีสติ. ลูกพ่อ, ลาก่อน.

ชิบลันถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม—
ความรอดอยู่ ในพระคริสต์, ซึง่ ทรงเป็ น
ชีวิตและแสงสว่างของโลก—จงหักห้าม
การลุ่ม หลงทัง้ หมดของท่าน. ประมาณ
๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.

ลูก พ่อ, จงฟังถ้อยค�ำ ของพ่อ, เพราะพ่อ
กล่าวแก่ลูก, ดังที่พ่อกล่าวแก่ฮีลามัน, ว่า
ตราบเท่า ที่ ลูก จะรักษาพระบัญญัติ ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าลูกจะรุง่ เรืองอยู่ ในแผ่นดิน;
และตราบเท่าทีล่ กู จะไม่รกั ษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้าลูกจะถูกตัดขาดจากที่
ประทับของพระองค์.
๒ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อวางใจว่าพ่อจะ
มีความปรีดยี งิ่ ในตัวลูก, เพราะความแน่ ว
แน่ ของลูก และความซื่อสัตย์ ของลูก ที่ มี
ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า; เพราะเมื่อ ในวัย เยาว์
ของลูก ลูก เริ่ม พึ่งพาพระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าของ ลูก, เช่น เดียวกัน พ่อ หวัง ว่า ลูก
จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ต่อไปก;
เพราะคนที่ อดทนขจนกว่า ชีวิต จะหาไม่
นั ้นเป็ นสุข.
๓ พ่อกล่าวแก่ลูก, ลูกพ่อ, ว่าพ่อมีความ
ปรีดี ยิ่ง ใน ตัว ลูก อยู่ แล้ว, เพราะ ความ
ซือ่ สัตย์และความขยันหมัน
่ เพียรของลูก,
และความอดทนและความอดกลัน้ ของลูก
ท่ามกลางผู้คนของชาวโซรัมก.
ค�ำสั่งของแอลมาต่อชิบลันบุตรของท่าน.
๔ เพราะพ่อ รู้ ว่า ลูก อยู่ ในพันธนาการ;
ประกอบด้วยบทที่ ๓๘.
แท้จริงแล้ว, และพ่อรูด้ ว้ ยว่าลูกถูกขว้างปา
๔๔ ก สดด. ๑๑๙:๑๐๕; ๑ นี . ๑๑:
๒ นี . ๙:๔๑; ๓๑:๑๗–๒๑;
๒๕; ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.
คพ. ๑๓๒:๒๒, ๒๕.
๔๖ ก ๑ นี . ๑๗:๔๐–๔๑.
		ค ยอห์น ๑๑:๒๕; ฮีล. ๘:๑๕;
		ข ยอห์น ๑๔:๕–๖;
๓ นี . ๑๕:๙.

๓๘ ๒ ก แอลมา ๖๓:๑–๒.

		ข ๒ นี . ๓๑:๑๕–๒๐; ๓ นี .
๑๕:๙; ๒๗:๖, ๑๖–๑๗.
๓ ก แอลมา ๓๑:๗.

แอลมา ๓๘:๕–๑๓
ด้วยก้อนหินเพือ่ พระวจนะ; และลูกได้ทน
ต่อสิ่งเหล่านี ้มาทัง้ หมดด้วยความอดทนก
เพราะพระเจ้า ทรงอยู่ กับ ลูกข; และบัดนี ้
ลูกรูว้ า่ พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยลูกแล้ว.
๕ และบัดนี ้ชิบลัน, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้
ลูก จ�ำ ไว้, ว่า ลูก จะมอบความไว้วางใจก ใน
พระผู้ เป็ นเจ้า มากฉั นใดแม้ ฉันนั ้น ลูก
จะได้ รับ การปลดปล่อยขจากความเดือด
ร้อนของลูก, และความยุ่ง ยากคของลูก,
และความทุกข์ของลูก, และพระองค์จะ
้ ในวันสุดท้าย.
ทรงยกลูกขึน
๖ บัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ ไม่ อยากให้ ลูกคิด
ว่า พ่อ รู้เรื่องเหล่า นี ้ ด้วยตนเอง, แต่ เป็ น
พระวิญญาณของพระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง ทรง
อยู่ ในพ่อซึ่งท�ำให้เรื่องเหล่านี ้ เป็ นที่รู้แก่
พ่อ; เพราะหากพ่อไม่ ได้เกิดกจากพระผู้
เป็ นเจ้าพ่อจะไม่รู้เรื่องเหล่านี ้.
๗ แต่ดูเถิด, ในพระเมตตาอันหาที่สุด
มิ ได้ ของพระองค์ พระเจ้า ทรงส่ง เทพก
ของ พระองค์ มา ประกาศ แก่ พ่อ ว่า พ่อ
ต้องหยุด งานแห่ง การท�ำลายข ในบรรดา
ผู้คนของพระองค์; แท้จริงแล้ว, และพ่อ
เคยเห็น เทพอยู่ ตรงหน้ า, และท่านพูด
กับพ่อ, และเสียงท่านเหมือนดังฟ้ าร้อง,
และท�ำให้ทัง้ แผ่นดินโลกสั่นสะเทือน.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพ่ออยู่
่
ในความเจ็บปวดและรวดร้าวอย่างขมขืน
่
ทีสุดของจิตวิญญาณสามวันกับสามคืน;
และพ่อ ไม่ เคย, ได้ รับ การปลดกบาปของ
๔ ก คมพ. อดทน (ความ).
		ข รม. ๘:๓๕–๓๙.
๕ ก แอลมา ๓๖:๒๗.
คมพ. วางใจ (ความ).
		ข มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
		ค คพ. ๓:๘; ๑๒๑:๗–๘.
๖ ก แอลมา ๓๖:๒๖;
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พ่อ, จนกระทัง่ พ่อร้องทูลขอความเมตตา
ต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์. แต่ดูเถิด, พ่อ
ร้องทูล พระองค์ และพ่อ พบสันติ ในจิต
วิญญาณพ่อ.
๙ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อเล่าเรือ่ งนี ้แก่ลกู
เพื่อลูกจะเรียนรู้ปัญญา, เพื่อลูกจะเรียน
รู้จากพ่อว่าไม่มีทางกหรือวิธีอ่ืนใดซึ่งโดย
ทางนั ้นมนุ ษย์จะได้รบั การช่วยให้รอดได้,
เว้นแต่ ในและโดยผ่านพระคริสต์. ดูเถิด,
พระองค์ทรงเป็ นชีวติ และแสงสว่างขของ
โลก. ดูเถิด, พระองค์ทรงเป็ นพระวาทะ
แห่งความจริงและความชอบธรรม.
๑๐ และบัดนี ้, เมือ่ ลูกเริม่ สอนพระวจนะ
เช่นเดียวกันนั ้นพ่อก็อยากให้ลูกสอนต่อ
ไป; และพ่ออยากให้ลกู ขยันหมัน
่ เพียรและ
รู้จักยับยัง้ ใจในทุกสิ่ง.
๑๑ จงแน่ ใจว่า ลูก จะไม่ ทะนงตนจน
ถือดี; แท้จริง แล้ว, จงแน่ ใจว่า ลูก จะไม่
โอ้อวดกปัญญา ตนเอง, หรือ พละ ก�ำลัง
มากของลูก.
๑๒ จงใช้ความองอาจ, แต่ ไม่ ใช่วางเขือ่ ง;
และจงแน่ ใจด้วยว่า ลูก หัก ห้ามความลุ่ม
หลงทัง้ ปวงของลูก, เพือ่ ลูกจะเต็มไปด้วย
ความรัก; จงแน่ ใจว่าลูกละเว้นจากความ
เกียจคร้าน.
๑๓ อย่า สวดอ้อนวอนดัง ชาวโซรัม ท�ำ,
เพราะลูกเห็นแล้วว่าพวกเขาสวดอ้อนวอน
เพื่อ ให้ คนได้ยิน, และ ได้ รับ สรรเสริญ
เพราะปัญญาของตน.

คพ. ๕:๑๖.
คมพ. เกิดใหม่, เกิดจาก
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๗ ก โมไซยาห์ ๒๗:๑๑–๑๗.
		ข แอลมา ๒๖:๑๗–๑๘;
๓๖:๖–๑๑.
๘ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

๙ ก ฮีล. ๕:๙.
		ข โมไซยาห์ ๑๖:๙.
๑๑ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
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๑๔ อย่า กล่าวว่า: ข้า แต่ พระผู้ เป็ นเจ้า,
ข้า พระองค์ ขอบพระทัย พระองค์ ที่ เรา
ดี กว่ากพี่ น้องเรา; แต่ ควรจะกล่าวว่า: ข้า
แต่ พระเจ้า, ขอ ทรง อภัย ความ ต�่ำต้อย
ด้อย ค่าขของ ข้า พระองค์ ด้วย เถิด, และ
ขอทรงจดจ�ำพี่น้องข้าพระองค์ด้วยพระ
เมตตาเถิด—แท้จริงแล้ว, จงยอมรับความ
ต�่ำต้อยด้อยค่าของลูกต่อพระพักตร์พระ
ผู้เป็ นเจ้าตลอดเวลา.
๑๕ และ ขอ พระเจ้ า ทรง อวยพร จิ ต
้ ไปใน
วิญญาณของลูก, และทรงรับลูกขึน
อาณาจักรของพระองค์ ในวันสุดท้าย, เพือ่
จะนั่ งลงในความสงบสุข. บัดนี ้จงไปเถิด,
ลูกพ่อ, และจงสอนพระวจนะแก่คนเหล่า
นี ้. จงเป็ นผู้มีสติเถิด. ลูกพ่อ, ลาก่อน.
ค�ำ สั่ง ของแอลมาต่อ โคริ แอนทอนบุตร
ของท่าน.
ประกอบด้วยบทที่ ๓๙ ถึง ๔๒.

บทที่ ๓๙
บาปทางเพศเป็ นสิ่งน่ าชิงชัง—บาปของ
โคริแอนทอนกีดกัน
้ ชาวโซรัมจากการได้
รับ พระวจนะ—การไถ่ ของพระคริสต์ มี
ผลย้อนหลังในการช่วยผูซ
้ อื่ สัตย์ซงึ่ มีชวี ติ
อยู่ก่อนหน้ านั ้นให้รอด. ประมาณ ๗๔ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อมีบางสิ่งที่จะกล่าว
๑๔ ก แอลมา ๓๑:๑๖.
		ข ลูกา ๑๘:๑๐–๑๔.
๓๙ ๒ ก แอลมา ๓๘:๓.
๓ ก คมพ. ราคจริต.

แอลมา ๓๘:๑๔–๓๙:๖
่ อ่ กล่าวไปแล้วกับพีช่ าย
แก่ลกู มากกว่าทีพ
ของลูก; เพราะดูเถิด, ลูกไม่สังเกตความ
แน่ ว แน่ ของ พี่ ชาย ของ ลูก หรือ, ความ
ซือ่ สัตย์ของเขา, และความขยันหมัน
่ เพียร
ของเขาในการรักษาพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็ นเจ้า? ดูเถิด, เขาไม่ ได้เป็ นตัวอย่าง
ที่ดีส�ำหรับลูกหรือ?
๒ เพราะ ลูก ไม่ ได้ ให้ ความ เอาใจ ใส่
ถ้อยค�ำของพ่อมากดังที่พี่ชายของลูกให้,
ในบรรดาผู้คนชาวโซรัมก. บัดนี ้นี่คือเรือ่ ง
่ อ่ ไม่พอใจลูก; ลูกยังคงโอ้อวดต่อไปใน
ทีพ
ก�ำลังของลูกและปัญญาของลูก.
๓ และนี่ ไม่ ใช่ทงั ้ หมด, ลูกพ่อ, ลูกได้ท�ำ
สิ่งซึ่งเป็ นที่เศร้าโศกแก่พ่อ; เพราะลูกทิง้
การปฏิบัตศิ าสนกิจ, และข้ามไปแผ่นดิน
แห่งไซรอนซึง่ อยู่ ในเขตแดนของชาวเลมัน, เพื่อติดตามอิสะเบ็ลหญิงโสเภณี ก.
๔ แท้จริงแล้ว, นางลักก ใจคนไปเป็ นอัน
มาก; แต่นี่ ไม่ใช่ข้อแก้ตัวส�ำหรับลูก, ลูก
พ่อ. ลูกควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งเป็ นสิ่งที่ลูกได้รับมอบหมาย.
๕ ลูก ไม่รู้ หรือ, ลูก พ่อ, ว่า สิ่ง เหล่า นี ้ก
เป็ นความน่ าชิงชังในสายพระเนตรของ
พระเจ้ า ; แท้ จ ริง แล้ ว , น่ า ชิ ง ชั ง ที่ สุ ด
เหนื อบาปทัง้ ปวงนอกจากการท�ำให้เลือด
บริสุ ท ธิ์ ต้อ ง หลั่ ง หรือ การ ปฏิ เ สธ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์?
๖ เพราะ ดูเถิด, หาก ลูก ปฏิเสธกพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ทรง สถิต
ในลูก, และลูก รู้ ว่า ลูก ปฏิเสธพระองค์,
ดูเถิด, นี่ เป็ นบาปที่ยกให้ ไม่ ได้ข; แท้จริง

๔ ก สภษ. ๗:๖–๒๗.
๕ ก คมพ. ผิดศีลธรรมทาง
เพศ (การ).
๖ ก คพ. ๗๖:๓๕–๓๖.

		ข คมพ. บาปทีอ่ ภัยมิ ได้.
		ค คพ. ๖๔:๑๐.
คมพ. ให้อภัย.

แอลมา ๓๙:๗–๑๕
แล้ว, และผู้ ใดก็ตามที่กระท�ำฆาตกรรม
อันขัดต่อความสว่างและความรูเ้ รือ่ งพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, มันไม่งา่ ยส�ำหรับเขาทีจ่ ะได้รบั
การให้อภัยค; แท้จริงแล้ว, พ่อกล่าวแก่ลกู ,
ลูกพ่อ, ว่ามันไม่ง่ายส�ำหรับเขาที่จะได้รบั
การให้อภัย.
๗ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ ปรารถนาต่อ
พระผู้เป็ นเจ้าว่าลูกไม่มีความผิดกเพราะ
ความ ผิด ร้าย แรง เช่น นั ้น. พ่อ ไม่ อยาก
พูด ถึง ความผิด ของลูก อีก ต่อ ไป, อัน จะ
ทรมาน จิต วิญญาณ ลูก, หาก ไม่ ใช่ เพื่อ
ความดีของลูก.
๘ แต่ ดูเถิด, ลูก ซ่อนความผิด ของลูก
ให้ พ้นพระผู้ เป็ นเจ้า ไม่ ได้; และเว้น แต่
ลูก กลับ ใจมัน จะอยู่ เป็ นประจักษ์ พยาน
กล่าวโทษลูกในวันสุดท้าย.
๙ บัดนี ้ ลูก พ่อ, พ่อ อยากให้ ลูก กลับ ใจ
และละทิง้ บาปของลูก, และไม่หลงอยู่กับ
ตัณหาราคะก ในสิ่ง ที่ เห็น อีก ต่อ ไป, แต่
จงห้ามขตนเองจากสิ่ง ทัง้ หมดนี ้; เพราะ
เว้น แต่ ลูก ท�ำ ดังนี ้ ลูก ก็ ไม่มี ทางสืบทอด
อาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า เป็ นมรดก
ได้ เลย. โอ้, จงจ�ำ ไว้, และถือ เรื่องนี ้ เป็ น
หน้ าที่, และห้ามตนจากสิ่งเหล่านี ้.
๑๐ และ พ่อ สั่ง ลูก ให้ ถือ เป็ นหน้ าที่ ที่
จะปรึกษากับพี่ ๆ ในการกระท�ำของลูก;
เพราะดูเถิด, ลูกอยู่ ในวัยเยาว์, และลูกยัง
ต้องการให้พ่ี ๆ ของลูกบ�ำรุงเลีย้ ง. และจง
เอาใจใส่ต่อค�ำปรึกษาของพวกเขา.
๑๑ อย่ายอมให้ตนเองถูกชักน� ำไปโดยสิ่ง
๗ ก คมพ. ความผิด.
๙ ก คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.
		ข ๓ นี . ๑๒:๓๐.
๑๑ ก แอลมา ๓๕:๒–๑๔.
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ไร้ประโยชน์ หรือโง่เขลาใด ๆ; อย่ายอมให้
มารชักน� ำใจของลูกให้ตามหญิงโสเภณี ชวั่
ร้ายเหล่านั ้นอีก. ดูเถิด, โอ้ลูกพ่อ, ลูกน� ำ
เอาความชั่ว ช้า สามานย์ ใหญ่ หลวงเพียง
ใดมาสู่ชาวโซรัมก; เพราะเมือ่ พวกเขาเห็น
ความประพฤติขของลูกพวกเขาก็ ไม่ยอม
เชื่อถ้อยค�ำของพ่อ.
๑๒ และบัดนี ้พระวิญญาณของพระเจ้า
ตรัสกับพ่อ: จงสัง่ กลูก ๆ ของเจ้าให้ทำ� ความ
ดี, เกลือกพวกเขาจะชักน� ำ ใจผู้คนเป็ น
อัน มากไปสู่ ความพินาศ; ฉะนั ้น พ่อ สั่ง
เจ้า, ลูก พ่อ, ด้วยความเกรงกลัว พระผู้
เป็ น เจ้า, ให้ ลูก ละเว้น จาก ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของลูก;
๑๓ ให้ลกู หันไปหาพระเจ้าด้วยสุดความ
นึ กคิด, พลัง, และพละก�ำลังทัง้ หมดของ
ลูก; มิ ให้ลูกชักน� ำใจผู้ ใดให้ประพฤติชั่ว
ร้าย; แต่ ตรงกัน ข้ามจงกลับ ไปหาพวก
เขา, และยอมรับกความผิดพลาดของลูก
และความผิดนั ้นที่ลูกท�ำไป.
๑๔ อย่าแสวงหากความมัง่ คัง่ หรือสิ่งที่ ไร้
ประโยชน์ ของโลกนี ้; เพราะดูเถิด, ลูกจะ
พาสิ่งเหล่านั ้นไปกับลูกไม่ ได้.
๑๕ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ อยากกล่าว
บางสิง่ แก่ลกู เกีย่ วกับการเสด็จมาของพระ
คริสต์. ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลกู , ว่าพระองค์
นั่ นเองทีจ่ ะเสด็จมาโดยแน่ แท้เพือ่ ทรงรับ
เอาบาปของโลกไป; แท้จริงแล้ว, พระองค์
เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวอันน่ ายินดีแห่ง
ความรอดให้ผู้คนของพระองค์.

		ข รม. ๒:๒๑–๒๓; ๑๔:๑๓;
แอลมา ๔:๑๑.
๑๒ ก คมพ. พระบัญญัตขิ อง
พระผูเ้ ป็ นเจ้า;
สอน, ผูส้ อน.

๑๓ ก โมไซยาห์ ๒๗:๓๔–๓๕.
๑๔ ก มธ. ๖:๒๕–๓๔;
เจคอบ ๒:๑๘–๑๙;
คพ. ๖:๖–๗; ๖๘:๓๑–๓๒.
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๑๖ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, นี่ คือ การปฏิบัติ
ศาสนกิจซึง่ ลูกได้รบั เรียกมา, เพือ่ ประกาศ
ข่าวอันน่ ายินดีแก่คนเหล่านี ้, เพื่อเตรียม
จิตใจพวกเขา; หรือ ที่ จริง แล้ว เพื่อ ความ
รอดนั ้นจะมาสู่พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะ
เตรียมจิตใจลูก ๆก ของตนให้ฟังพระวจนะ
ในเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์.
๑๗ และ บั ด นี ้ พ่ อ จะ ท� ำ ให้ จิ ต ใจ ลู ก
้ บ้างเกี่ยวกับ เรื่องนี ้. ดูเถิด, ลูก
สบายขึน
ประหลาด ใจ อยู่ ว่า เหตุ ใด สิ่ง เหล่า นี ้ จึง
ต้องเป็ นที่รมู้ าก่อนเป็ นเวลานานถึงเพียง
นี ้. ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าจิตวิญญาณ
ในเวลานี ้ มี ค่า ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า ดัง จิต
วิญญาณใน เวลา แห่ง การ เสด็จ มา ของ
พระองค์มิใช่หรือ?
๑๘ จ�ำเป็ นมิใช่ หรือ ที่ แผนแห่ง การไถ่
ควรเป็ นที่ รู้ แก่ คนเหล่า นี ้ เช่น เดียวกับ
เป็ นที่รู้แก่ลูกหลานของพวกเขา?
๑๙ มัน ง่ายมิใช่ หรือ ที่ พระเจ้า จะทรง
ส่ง เทพของพระองค์ มาประกาศข่าวอัน
น่ ายินดีเหล่านี ้แก่เราในเวลานี ้ดังเช่นลูก
หลานของเรา, หรือดังเช่นภายหลังเวลา
แห่งการเสด็จมาของพระองค์?
บทที่ ๔๐
พระคริสต์ทรงท�ำให้เกิดการฟื ้ นคืนชีวิต
แก่มนุ ษย์ทงั ้ ปวง—คนตายทีช่ อบธรรมไป
สู่ เมืองบรมสุข เกษมและคนชั่ว ร้ายไปสู่
ความมืดภายนอกเพือ่ รอคอยวันแห่งการ
๑๖ ก คมพ. ครอบครัว—ความ
รับผิดชอบของบิดา
มารดา.
๔๐ ๒ ก โมไซยาห์ ๑๖:๑๐–๑๓.
คมพ. อมตะ (ความเป็ น).

แอลมา ๓๙:๑๖–๔๐:๕
ฟื ้ นคืนชีวิตของพวกเขา—สิ่งทัง้ ปวงจะ
ได้รบั การน� ำกลับคืนสู่รา่ งอันถูกต้องและ
บริบรู ณ์ ในการฟื ้ นคืนชีวติ . ประมาณ ๗๔
ปี ก่อนคริสตกาล.
่ อ่ จะกล่าวแก่ลกู
บัดนี ้ลกู พ่อ, นี่ คอื เรือ่ งทีพ
เพิ่มเติมอีก; เพราะพ่อส�ำเหนี ยกว่าจิตใจ
ลูกกังวลเรือ่ งการฟื ้ นคืนชีวติ ของคนตาย.
๒ ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลกู , ว่าไม่มกี ารฟื ้ น
คืนชีวติ —หรือ, พ่อจะกล่าว, อีกนั ยหนึ่ ง,
ว่า ความเป็ นมรรตัย นี ้ ไม่ สวมความเป็ น
อมตะก, ความเน่ า เปื่ อยนี ้ ไม่ สวมขความ
ไม่ เน่ า เปื่ อย—จนภายหลังคการเสด็จ มา
ของพระคริสต์.
๓ ดูเถิด, พระองค์ทรงท�ำให้เกิดการฟื ้ น
คืนชีวิตกของคนตาย. แต่ ดูเถิด, ลูก พ่อ,
ยัง ไม่ เกิด การฟื ้ นคืนชีวิต. บัดนี ้, พ่อ คลี่
ความลีล้ บั อย่างหนึ่ งให้ลกู ; กระนั ้นก็ตาม,
ยังมีความลีล้ ับขหลายเรือ่ งซึ่งเก็บค ไว้, ซึ่ง
ไม่มีผู้ ใดรูจ้ ักนอกจากพระผู้เป็ นเจ้าเอง.
แต่พ่อจะบอกลูกเรือ่ งหนึ่ งซึ่งพ่อทูลถาม
พระผู้ เป็ นเจ้า อย่างขยันหมั่น เพียรเพื่อ
พ่อจะได้ร—
ู้ ซึ่งเกี่ยวกับการฟื ้ นคืนชีวติ .
๔ ดูเถิด, มี เวลาก�ำหนดไว้ ท่ี ทุก คนจะ
ออกมากจากบรรดาคนตาย. บัดนี ้ เมื่อ ใด
เวลานี ้มาถึงไม่มีผู้ ใดรู;้ แต่พระผู้เป็ นเจ้า
ทรงรู้เวลาที่ก�ำหนดไว้.
๕ บัดนี ้, ไม่วา่ จะมีครัง้ เดียว, หรือครัง้ ที่
สองก, หรือครัง้ ที่สาม, ที่มนุ ษย์จะออกมา
จากบรรดาคนตายนั ้น, ไม่ส�ำคัญ; เพราะ

		ข ๑ คร. ๑๕:๕๓–๕๔.
		ค ๑ คร. ๑๕:๒๐.
๓ ก คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ข คมพ. ความลีล้ บั ของพระ

ผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ค คพ. ๒๕:๔; ๑๒๔:๔๑.
๔ ก ยอห์น ๕:๒๘–๒๙.
๕ ก โมไซยาห์ ๒๖:๒๔–๒๕;
คพ. ๔๓:๑๘; ๗๖:๘๕.

แอลมา ๔๐:๖–๑๔
พระผู้เป็ นเจ้าทรงรูข้ เรือ่ งทัง้ หมดนี ้; และ
พ่อ พอใจแล้ว ที่ รู้ ว่า มัน เป็ นเช่นนี ้— คือ
้ จาก
มี เวลาก�ำหนดไว้ ที่ ทุก คนจะลุก ขึน
บรรดาคนตาย.
๖ บัดนี ้ จ�ำเป็ นต้องมี ช่วงระหว่างเวลา
ของการตายกับเวลาของการฟื ้ นคืนชีวติ .
๗ และบัดนี ้ พ่อ ถามว่า เกิด อะไรกับ จิต
วิญญาณกมนุ ษย์ ตัง้ แต่ เวลา นี ้ ของ การ
ตาย จนถึง เวลา ที่ ก�ำหนด ไว้ ส�ำหรับ การ
ฟื ้ นคืนชีวิต?
๘ บัดนี ้ จะมีมากกว่าหนึ่ งหนที่ก�ำหนด
้ นั ้นหรือเปล่าไม่ส�ำคัญ;
ไว้ ให้มนุ ษย์ลุกขึน
เพราะทุก คนไม่ ได้ ตายพร้อมกัน, และ
นี่ ไม่ ส�ำคัญ; ทัง้ หมดนี ้ เป็ นเสมือนหนึ่ ง
วันส�ำหรับพระผู้เป็ นเจ้า, และวัดเวลาไว้
ส�ำหรับมนุ ษย์เท่านั ้น.
๙ ฉะนั ้น, จึงมีเวลาก�ำหนดให้มนุ ษย์ที่
้ จากบรรดาคนตาย; และมี ช่วง
จะลุก ขึน
ระหว่างเวลาของการตายกับ การฟื ้ น คืน
ชีวติ . และบัดนี ้, เกี่ยวกับช่วงของเวลานี ้,
้ กับ จิต วิญญาณมนุ ษย์ เป็ น
เกิด อะไรขึน
่
่
เรืองทีพอ่ ทูลถามอย่างขยันหมัน
่ เพียรจาก
พระเจ้าเพื่อจะรู้; และนี่ คือเรื่องที่พ่อรู้.
้ ,
๑๐ และเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนจะลุกขึน
เมือ่ นั ้นพวกเขาจะรูว้ า่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงรู้
เวลากทัง้ หมดที่ก�ำหนดไว้ ให้มนุ ษย์.
๑๑ บัดนี ้, เกีย่ วกับสภาพของจิตวิญญาณ
ระหว่าง การ ตายกกับ การ ฟื ้ น คืน ชีวิต—
ดู เ ถิ ด , เทพ ท� ำ ให้ เป็ นที่ รู้ แก่ พ่ อ , ว่ า
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วิญญาณมนุ ษย์ ทุก คนนั ้น, ทันที ที่ ออก
จาก ร่าง อัน เป็ น มรรตัย นี ้, แท้จริง แล้ว,
วิญญาณมนุ ษย์ ทุก คน, ไม่ ว่า พวกเขาดี
หรือ ชั่ว, พระองค์ ย่อมทรงน� ำ กลับ บ้านข
ไปสู่พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์นั้นผูป้ ระทานชีวติ
ให้พวกเขา.
๑๒ และ เมื่อ นั ้น เหตุการณ์ จะ บังเกิด
้ คือ, พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบ
ขึน
ธรรมเข้าในสภาพแห่งความสุขก, ซึ่งเรียก
ว่าเมืองบรมสุขเกษมข, สภาพของการพัก
ผ่อนค, สภาพของความสงบสุขง, ซึ่งที่นั่น
พวกเขาจะพัก ผ่อนจากความยุ่ง ยากทัง้
หลายทัง้ ปวงของพวกเขาและจากความ
กังวลทัง้ ปวง, และโทมนั ส.
๑๓ และ เมื่อ นั ้น เหตุการณ์ จะ บังเกิด
้ คือ, วิญญาณคนชั่วร้าย, แท้จริงแล้ว,
ขึน
คนทีช่ วั่ —เพราะดูเถิด, พวกเขาไม่มสี ่วน
หรือเสีย้ วของพระวิญญาณของพระเจ้า;
เพราะดูเถิด, พวกเขาเลือกงานชั่ว แทน
งาน ดี; ฉะนั ้ น วิญญาณ ของ มาร สิ ง อยู่
ในพวก เขา, และ เข้า ครอบ ครอง บ้าน
เรือนของ พวก เขา— และ วิญญาณ คน
ชั่ว ร้ายเหล่า นี ้ จะถูก ขับ ออกไป ในความ
มืดกภายนอก; จะ มี การ ร้องไห้ข, พิลาป
ร�ำพัน, และการขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน, และ
นี่ เพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา
เอง, โดยที่ ถูก น� ำ ไปเป็ นเชลยโดยความ
ประสงค์ของมาร.
๑๔ บัดนี ้น่ี คอื สภาพของจิตวิญญาณคน

๕ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
คพ. ๗๖:๗๑–๗๔; ๑๓๘. 		ง คพ. ๔๕:๔๖.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ข ปญจ. ๑๒:๗;
คมพ. สงบ (ความ),
๗ ก แอลมา ๔๐:๒๑; คพ. ๑๓๘.
๒ นี . ๙:๓๘.
สงบสุข (ความ), สันติ,
คมพ. จิตวิญญาณ.
๑๒ ก คมพ. ปี ต.ิ
สันติสขุ .
๑๐ ก กิจการ ๑๗:๒๖.
		ข คมพ. เมืองบรมสุขเกษม.
๑๓ ก คมพ. นรก.
๑๑ ก ลูกา ๑๖:๒๒–๒๖;
		ค คมพ. พักผ่อน, สถานพัก 		ข มธ. ๘:๑๒;
๑ ปต. ๓:๑๘–๑๙; ๔:๖;
ผ่อน.
โมไซยาห์ ๑๖:๒.
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ชั่ว ร้ายก, แท้จริง แล้ว, ในความมืด, และ
สภาพอันน่ า พรั่นพรึง, แห่ง การเฝ้ าคอย
อย่างหวาดหวั่นขต่อ ความเคืองแค้น ดัง
เพลิง แห่ง พระพิ โรธของพระผู้ เป็ นเจ้า
ที่มีต่อพวกเขา; ดังนั ้นพวกเขาคงอยู่ ใน
สภาพคนี ้, เช่น เดียวกับ คนชอบธรรมอยู่
ในเมืองบรมสุข เกษม, จนถึง เวลาแห่ง
การฟื ้ นคืนชีวิตของพวกเขา.
๑๕ บัดนี ้, มีบางคนทีเ่ ข้าใจว่าสภาพแห่ง
ความสุขนี ้และสภาพแห่งความเศร้าหมอง
นี ้ของจิตวิญญาณ, ก่อนการฟื ้ นคืนชีวติ ,
เป็ นการฟื ้ นคืนชีวติ ครัง้ แรก. แท้จริงแล้ว,
พ่อยอมรับว่าจะเรียกมันว่าเป็ นการฟื ้ นคืน
ชีวติ , การยกวิญญาณหรือจิตวิญญาณขึน้
และการส่งพวกเขาไปสูค่ วามสุขหรือความ
เศร้าหมอง, ตามถ้อยค�ำที่พูดไว้.
๑๖ และดูเถิด, มีพูดไว้อีก, ว่ามีการฟื ้ น
คืนชีวติ กครัง้ แรกข, การฟื ้ นคืนชีวติ ของทุก
คนทีเ่ ป็ นมาแล้ว, หรือคนทีเ่ ป็ นอยู,่ หรือที่
จะเป็ น, ลงมาถึงการฟื ้ นคืนพระชนม์จาก
บรรดาคนตายของพระคริสต์.
๑๗ บัดนี ้, เราไม่ คิด ว่าการฟื ้ น คืนชีวิต
ครัง้ แรกนี ้, ซึ่ง พูด ถึง ตามที่ ว่า มานี ้, จะ
เป็ นการฟื ้ นคืนชีวติ ของจิตวิญญาณและ
การส่งกพวกเขาไปสู่ ความสุข หรือ ความ
เศร้าหมองได้. ลูกจะคิดว่ามันหมายความ
ดังนี ้ ไม่ ได้.
๑๘ ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, ไม่เลย; แต่
มันหมายถึง การกลับ มารวมกัน ของจิต
๑๔ ก คพ. ๑๓๘:๒๐.
		ข เจคอบ ๖:๑๓;
โมเสส ๗:๑.
		ค แอลมา ๓๔:๓๔.
๑๖ ก คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).

แอลมา ๔๐:๑๕–๒๑
วิญญาณกับ ร่างกาย, ของคน นั บ แต่ วัน
เวลา ขอ งอาดัม ลง มา จนถึง การ ฟื ้ น คืน
พระชนม์กของพระคริสต์.
๑๙ บัดนี ้, พ่อจะไม่กล่าว, ว่าจิตวิญญาณ
และร่างกายของผู้ที่พูดถึงเหล่านี ้จะกลับ
มารวมกัน ทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน หรือ
เปล่า, ทัง้ คนชั่ว ร้ายและคนชอบธรรม;
่ อ่ กล่าว, ว่าพวกเขาออก
ขอให้เพียงพอทีพ
มาทุก คน; หรือ อีก นั ย หนึ่ ง, การฟื ้ น คืน
้ ก่อนกการฟื ้ น
ชีวิต ของพวกเขาเกิด ขึน
คืน ชีวิต ของคนที่ ตายภายหลัง การฟื ้ น
คืนพระชนม์ของพระคริสต์.
๒๐ บัดนี ้ , ลูก พ่อ, พ่อ ไม่ กล่าว ว่าการ
้ พร้อม
ฟื ้ น คืน ชีวิต ของพวกเขาเกิด ขึน
กับการฟื ้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์;
แต่ดูเถิด, พ่อให้เป็ นความเห็นของพ่อ,
ว่า จิ ต วิญ ญาณ และ ร่า งกาย ของ คนที่
ชอบธรรม, จะได้รับการรวมกัน, ในเวลา
เดียวกัน กับ การ ฟื ้ น คืน พระชนม์ ของ
้ กสวรรค์
พระ คริสต์, และ การ เสด็จ ขึ น
ของพระองค์.
๒๑ แต่ ไม่ว่าจะเป็ นไปในเวลาเดียวกัน
กับ การ ฟื ้ น คืน พระชนม์ ของ พระองค์
หรือภายหลัง, พ่อไม่ขอกล่าว; แต่ขอกล่าว
เพียงเท่านี ้, ว่ามีชว่ งเวลากระหว่างการตาย
กับ การฟื ้ น คืน ชีวิต ของร่างกาย, และมี
สภาพของจิต วิญญาณในความสุขขหรือ
ในความเศร้า หมองคจนถึง เวลาที่ พระผู้
เป็ นเจ้าทรงก�ำหนดว่าคนตายจะออกมา,

		ข เจคอบ ๔:๑๑;
โมไซยาห์ ๑๕:๒๑–๒๓.
๑๗ ก คพ. ๗๖:๑๗, ๓๒,
๕๐–๕๑.
๑๘ ก มธ. ๒๗:๕๒–๕๓.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๑๕:๒๖.

๒๐ ก คมพ. เสด็จขึน้ (การ).
๒๑ ก ลูกา ๒๓:๓๙–๔๓.
		ข คมพ. เมืองบรมสุข
เกษม.
		ค คมพ. นรก.

แอลมา ๔๐:๒๒–๔๑:๓
และได้รบั การรวมกัน, ทัง้ จิตวิญญาณและ
ร่างกาย, และทรงน� ำมายืนงต่อพระพักตร์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และทรงพิพากษาตามงาน
ของพวกเขา.
๒๒ แท้จริง แล้ว, นี่ น� ำ มาซึ่ง การกลับ
คืนของสิ่งเหล่านั ้นซึ่งพูดไว้ โดยปากของ
ศาสดาพยากรณ์ .
๒๓ จิต วิญญาณกจะทรงน� ำ กลับขมาสู่
ร่างกายค, และร่างกายมาสู่ จิต วิญญาณ;
แท้จริงแล้ว, และทุกแขนขาและข้อต่อจะ
ทรงน� ำกลับคืนสู่รา่ งกายของมัน; แท้จริง
แล้ว, แม้ผมเส้นหนึ่ งบนศีรษะก็จะไม่หาย
ไป; แต่สิ่งทัง้ ปวงจะทรงน� ำกลับคืนสู่รา่ ง
อันถูกต้องและบริบูรณ์ .
๒๔ และ บัดนี ้ , ลูก พ่อ, นี่ คือ การน� ำ
กลับ คืน ซึ่ง พูดก ไว้ โดยปากของศาสดา
พยากรณ์ —
๒๕ และจากนั ้น คนชอบธรรมจะส่อง
สว่างในอาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ แต่ ดูเถิด, ความ ตายกอัน น่ า พรั่น
พรึงมาสู่คนชัว่ ร้าย; เพราะพวกเขาตายใน
เรือ่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรือ่ งของความชอบ
ธรรม; เพราะพวกเขาไม่สะอาด, และไม่มี
สิ่งที่ ไม่สะอาดขจะสืบทอดอาณาจักรของ
พระผู้เป็ นเจ้าเป็ นมรดกได้; แต่พวกเขา
จะถูกขับไล่ออกไป, และถูกส่งไปรับส่วน
ผลจากแรงงานของพวกเขาหรืองานของ
พวกเขา, ซึ่งชั่ว; และพวกเขาดื่มตะกอน
จากถ้วยที่ขม.
๒๑ ง แอลมา ๔๒:๒๓.
๒๓ ก อส. วิญญาณ.
คพ. ๘๘:๑๕–๑๗.
คมพ. จิตวิญญาณ.
		ข ๒ นี . ๙:๑๒–๑๓;
แอลมา ๑๑:๔๐–๔๕.
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บทที่ ๔๑
ในการฟื ้ นคืนชีวิตมนุ ษย์ออกมาสู่สภาพ
้ สุดไม่หรือความ
ของความสุขอันหาได้สิน
้ สุดไม่—ความชั่ว
เศร้าหมองอันหาได้สิน
ร้ายไม่เคยเป็ นความสุข—ผูค้ นทีม่ ตี ณ
ั หา
้ ทุกคนจะได้
ไม่มพ
ี ระผูเ้ ป็ นเจ้าในโลกนี —
รับการน� ำกลับคืนของบุคลิกลักษณะและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ ได้รบั มาในความเป็ น
มรรตัย. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อมีบางสิ่งที่จะกล่าว
เกี่ยวกับการน� ำกลับคืนมาของสิ่งซึ่งพูด
ถึง; เพราะ ดูเถิด, บาง คนได้ บิดเบือนก
ข้ อ ความ ในพระ คั ม ภี ร์, และ หลง ข ไป
ไกลเพราะสิ่ง นี ้. และพ่อ เห็นว่า จิตใจลูก
กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ด้วย. แต่ดูเถิด, พ่อ
จะอธิบายแก่ลูก.
๒ พ่อ กล่าว แก่ เจ้า, ลูก พ่อ, ว่า แผน
แห่ง การน� ำ กลับ คืน จ�ำเป็ น ตาม ความ
ยุตธิ รรมของพระผูเ้ ป็ นเจ้า; เพราะจ�ำเป็ น
ที่ จะน� ำ สิ่ง ทัง้ ปวงกลับ คืน สู่ ระเบียบอัน
ถูกต้องของมัน. ดูเถิด, จ�ำเป็ นและเที่ยง
ธรรม, ตามเดชานุ ภาพและการฟื ้ น คืน
พระชนม์ ของ พระ คริสต์, ว่า จะ น� ำ จิต
วิญญาณมนุ ษย์กลับคืนสู่รา่ งกายของมัน,
และจะน� ำทุกส่วนกของร่างกายกลับคืนสู่
ร่างกายนั ้น.
๓ และจ�ำเป็ นตามความยุติธรรมกของ

		ค คมพ. ร่างกาย.
๒๔ ก อสย. ๒๖:๑๙.
๒๖ ก ๑ นี . ๑๕:๓๓;
แอลมา ๑๒:๑๖.
		ข แอลมา ๑๑:๓๗.
๔๑ ๑ ก ๒ ปต. ๑:๒๐; ๓:๑๖;

แอลมา ๑๓:๒๐.
		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๒ ก แอลมา ๔๐:๒๓.
๓ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
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พระผู้เป็ นเจ้าว่ามนุ ษย์จะถูกพิพากษาข
ตามงานคของพวกเขา; และหากงานของ
พวกเขาดี ในชีวติ นี ้, และความปรารถนา
ของใจพวกเขาดี, ว่า ในวัน สุดท้าย, พวก
เขาจะ, ได้รบั การน� ำกลับคืนงสู่สิ่งทีด่ ดี ว้ ย.
๔ และ หาก งานของ พวก เขา ชั่ว พวก
เขาจะได้ รับ กลับ คืนกมาสู่ ตนคือ ความ
ชั่ว. ฉะนั ้น, จะน� ำ สิ่ง ทัง้ ปวงกลับ คืน สู่
ระเบียบอัน ถูก ต้องของพวกมัน, ทุก สิ่ง
จะมาสู่ โครงร่างโดยธรรมชาติของมัน—
้ สู่ ความ เป็ น
ความ เป็ น มรรตั ย ขยก ขึ น
ค
อมตะ, ความ เน่ า เปื่ อย สู่ ความ ไม่ เน่ า
้ สู่ความสุขอันหาได้สิน
้ สุด
เปื่ อย—ยกขึน
ง
ไม่ เพื่อสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็ น
เจ้าเป็ นมรดก, หรือสู่ความเศร้าหมองอัน
้ สุดไม่เพือ่ สืบทอดอาณาจักรของ
หาได้สิน
มารเป็ นมรดก, พวกหนึ่ งอยูท
่ างหนึ่ ง, อีก
พวกหนึ่ งอยู่อีกทางหนึ่ ง—
้ สู่
๕ พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงยกคนหนึ่ ง ขึน
ความสุขตามความปรารถนาเพือ่ ความสุข
ของตน, หรือความดีตามความปรารถนา
เพื่อ ความดี ของตน; และอีก คนหนึ่ ง สู่
ความ ชั่ว ตาม ความ ปรารถนา เพื่อ ความ
ชั่ว ของตน; เพราะเมื่อ เขาปรารถนาจะ
ท�ำความชั่วตลอดทัง้ วัน เช่นเดียวกันนั ้น
เขาจะได้รางวัลแห่งความชั่วของเขาเมื่อ
กลางคืนมาถึง.
๖ และเป็ นดัง นั ้นในอีก ทางหนึ่ ง. หาก
๓ข คมพ. รับผิดชอบได้ (ที)่ ,
รูจ้ กั ผิดชอบ; ตัดสิน
(การ), พิพากษา (การ).
		ค คมพ. งาน (ทัง้ หลาย).
		ง ฮีล. ๑๔:๓๑.
๔ ก แอลมา ๔๒:๒๘.
		ข ๒ นี . ๙:๑๒–๑๓;
คพ. ๑๓๘:๑๗.

แอลมา ๔๑:๔–๑๑
เขากลับใจจากบาปของตน, และปรารถนา
ความชอบธรรมจนถึง ที่สุด ของวัน เวลา
ของเขา, เช่นเดียวกันนั ้นเขาจะได้รางวัล
อันไปสู่ความชอบธรรม.
๗ คนเหล่า นี ้ คือ คนกที่ พระเจ้า ทรงไถ่;
แท้จริง แล้ว, คนเหล่า นี ้ คือ คนที่ ทรงน� ำ
ออกมา, และทรงปลดปล่อยจากคืนแห่ง
้ สุดไม่นั้น; และพวก
ความมืดอันหาได้สิน
เขาจึงยืนอยูห
่ รือตกไป; เพราะดูเถิด, พวก
เขาเป็ นผู้พิพากษาของตนเองข, ไม่วา่ จะ
ท�ำดีหรือท�ำชั่ว.
๘ บัดนี ้, ประกาศิต ของพระผู้ เป็ นเจ้า
เปลี่ยนแปลง ไม่ ได้ก; ฉะนั ้ น, จึง มี ทาง
เตรียม ไว้ เพื่อ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ มี เจตนา จะ
เดินในทางนั ้นและได้รบั การช่วยให้รอด.
๙ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ลูก พ่อ, อย่า เสี่ยง
ท�ำ ผิด แม้ อีก สัก ครัง้ เดียวกต่อ พระผู้ เป็ น
เจ้าของลูก ในประเด็น ของหลัก ค�ำ สอน
เหล่านั ้น, ซึ่งลูกได้เสี่ยงท�ำบาปมาจนถึง
บัดนี ้.
๑๐ อย่า คิด เอา, เพราะมี การพูด เกี่ยว
กับการน� ำกลับคืน, ว่าลูกจะได้รับการน� ำ
กลับ คืน จาก บาป ไป สู่ ความ สุข. ดูเถิด,
พ่อกล่าวแก่ลูก, ความชั่วร้ายก ไม่เคยเป็ น
ความสุขเลย.
๑๑ และบัดนี ้, ลูก พ่อ, มนุ ษย์ ทัง้ ปวงที่
อยู่ ในสภาพแห่งธรรมชาติก, หรือพ่ออยาก
กล่าว, ในสภาพทางเนื ้อหนั งข, อยู่ ในดีแห่ง

คมพ. ฟื ้ นคืนชีวต
ิ (การ),

ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ค ๑ คร. ๑๕:๕๑–๕๕.
		ง คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
๗ ก คพ. ๗๖:๕๐–๗๐.
		ข ๒ นี . ๒:๒๖; แอลมา
๔๒:๒๗; ฮีล. ๑๔:๓๐.
คมพ. สิทธิเ์ สรี.

๘ ก คพ. ๑:๓๘.
๙ ก คพ. ๔๒:๒๓–๒๘.
๑๐ ก สดด. ๓๒:๑๐; อสย.
๕๗:๒๐–๒๑; ฮีล. ๑๓:๓๘.
๑๑ ก โมไซยาห์ ๓:๑๙.
คมพ. มนุ ษย์ปถุ ช
ุ น.
		ข คมพ. ทางเนื ้อหนั ง,
ฝักใฝ่ ทางโลก.

แอลมา ๔๑:๑๒–๔๒:๒
่ และพันธนาการแห่งความชัว่
ความขมขืน
ช้าสามานย์; พวกเขาอยู่ ในโลกโดยไม่มีค
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และพวกเขาไปในทางตรง
กันข้ามกับธรรมชาติของพระผู้เป็ นเจ้า;
ฉะนั ้น, พวกเขาจึง อยู่ ในสภาพตรงกัน
ข้ามกับธรรมชาติของความสุข.
๑๒ และบัดนี ้ดูเถิด, ความหมายของค�ำ
ว่าการน� ำกลับคืนคือการน� ำเอาสิ่งที่อยู่ ใน
สภาพธรรมชาติ มาวางไว้ ในสภาพที่ ไม่
เป็ นธรรมชาติ, หรือ วางไว้ ในสภาพตรง
กันข้ามกับธรรมชาติของมันหรือ?
๑๓ โอ้, ลูก พ่อ, นี่ ไม่ ได้ เป็ นเช่น นั ้น,
แต่ ความหมายของค�ำ ว่าการน� ำ กลับ คืน
คือ การน� ำ เอาความชั่ว กลับ มาสู่ ความชั่ว
อีก, หรือ ทาง เนื ้ อ หนั ง สู่ ทาง เนื ้ อ หนั ง,
หรือความต�่ำช้าสู่ ความต�่ำช้า—ความดีสู่
สิ่งที่ดี; ความชอบธรรมสู่สิ่งที่ชอบธรรม;
ความเที่ยงธรรมสู่สิ่งที่เที่ยงธรรม; ความ
มีเมตตาสู่สิ่งที่มีเมตตา.
๑๔ ฉะนั ้น, ลูกพ่อ, จงดูว่าลูกมีเมตตา
ต่อพี่น้องของลูก; ปฏิบัติ โดยเที่ยงธรรมก,
ตัดสินข โดย ชอบ ธรรม, และ ท�ำความ ดี
ตลอดเวลาค; และหากลูก ท�ำ สิ่ง ทัง้ หมด
นี ้ เมื่อนั ้นลูกจะได้รางวัลของลูก; แท้จริง
แล้ว, ลูก จะมี ความเมตตางกลับ คืน มาสู่
ลูกอีก; ลูกจะมีความยุติธรรมกลับคืนมา
สู่ลูกอีก; ลูกจะมีการตัดสินอันชอบธรรม
กลับ คืน มาสู่ ลูก อีก; และลูก จะมี ความดี
เป็ นรางวัลแก่ลูกอีก.
๑๕ เพราะสิ่งซึ่งลูกได้ส่งออกไปจะกลับ
๑๑ค อฟ. ๒:๑๒.
๑๔ ก คมพ. ซือ่ สัตย์ (ความ).
		ข ยอห์น ๗:๒๔;
คพ. ๑๑:๑๒.
		ค คพ. ๖:๑๓;
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มา สู่ ลูก อีก, และ จะ ถูก น� ำ กลับ คืน มา;
ฉะนั ้น, ค�ำว่าการน� ำกลับคืนจึงกล่าวโทษ
ผูก้ ระท�ำบาปอย่างเต็มทีย่ งิ่ ขึน้ , และไม่ ได้
แก้ต่างให้คนผู้นั้นเลย.
บทที่ ๔๒
ความเป็ นมรรตัยคือเวลาแห่งการทดลอง
ที่ ท�ำให้ มนุ ษย์ สามารถกลับ ใจและรับ ใช้
พระผู้เป็ นเจ้า—การตกน� ำความตายทาง
โลกและทางวิญญาณมาสู่มนุ ษยชาติทัง้
ปวง— การ ไถ่ เกิด ขึน้ โดย ผ่าน การก ลับ
ใจ—พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงชดใช้บาปของโลก
เอง—ความเมตตามี ไว้ ส�ำหรับ บรรดาผู้
่ ๆ ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้ความ
กลับใจ—คนอืน
ยุตธิ รรมของพระผูเ้ ป็ นเจ้า—ความเมตตา
เกิดขึน้ เนื่ องจากการชดใช้—ผู้ส�ำนึ กผิด
อย่างแท้จริง เท่านั ้น จะได้ รับ การช่วยให้
รอด. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อส�ำเหนี ยกว่ายังมีบาง
สิ่งอยู่อีกที่ท�ำให้จิตใจลูกกังวล, ซึ่งลูกไม่
อาจเข้าใจได้—ซึง่ เกีย่ วกับความยุตธิ รรมก
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในการลงโทษผูท
้ �ำบาป;
เพราะลูกคิดว่าเป็ นการอยุติธรรมที่จะส่ง
ผูท
้ ำ� บาปไปสู่สภาพแห่งความเศร้าหมอง.
๒ บัดนี ้ดเู ถิด, ลูกพ่อ, พ่อจะอธิบายเรือ่ ง
นี ้ แก่ ลูก. เพราะดูเถิด, หลัง จากพระเจ้า
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงส่งกบิดามารดาแรกของ
เราออกจากสวนแห่ง เอเดนข, เพื่อ ท�ำ ไร่

๕๘:๒๗–๒๘.
		ง คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
๔๒ ๑ ก ๒ นี . ๒๖:๗;
โมไซยาห์ ๑๕:๒๖–๒๗.

คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๒ ก ปฐก. ๓:๒๓–๒๔;
โมเสส ๔:๒๘–๓๑.
		ข คมพ. เอเดน.
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ไถนา, ซึง่ จากดินนั ้นพระองค์ทรงน� ำพวก
ท่านออกมา—แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงน� ำ
ชายนั ้นออกมา, และทรงวางเหล่าเครูบค
ไว้ท่ีท้ายสวนแห่งเอเดนด้านตะวันออก,
พร้อมกับ ดาบเพลิง ซึ่ง หันไป ได้ ทุก ทาง,
เพื่อรักษาต้นไม้แห่งชีวิตง—
๓ บัดนี ้, เราเห็นว่า ชายนั ้น กลับ กลาย
เป็ นดังพระผูเ้ ป็ นเจ้า, รูค้ วามดีและความ
ชั่ว; และเกลือกชายนั ้นจะยื่นมือของเขา
ออกมา, และรับเอาผลจากต้นไม้แห่งชีวติ
ด้วย, และกิน และมี ชีวิต อยู่ ตลอดกาล,
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จึง ทรงวางเหล่า
เครูบและดาบเพลิงไว้, เพื่อเขาจะไม่รับ
ส่วนผลนั ้น—
๔ และดัง นั ้น เราจึง เห็น, ว่า มีเวลาที่
ประทานให้ มนุ ษย์ เพื่อ กลับ ใจ, แท้จริง
แล้ว, เวลา แห่ง การ ทดลองก, เวลา ที่ จะ
กลับใจและรับใช้พระผู้เป็ นเจ้า.
๕ เพราะดูเถิด, หากอาดัม ยื่น มือ ของ
เขาออกมาทันที, และรับ ส่วนจากต้นไม้
แห่งชีวติ , เขาจะมีชีวติ ตลอดกาล, ตามพ
ระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า, ไม่มีช่วงเวลา
เพื่อ การกลับ ใจ; แท้จริง แล้ว, และพระ
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ ไม่มี ความ
หมายด้วย, และแผนแห่ง ความรอดอัน
ยิ่งใหญ่จะถูกท�ำให้ล้มเหลว.
๖ แต่ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ก�ำหนด ให้
มนุ ษย์ ตายก—ฉะนั ้น, ดัง ที่ พวกเขาถูก
ตัดขาดจากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วพวกเขา
๒ค คมพ. เครูบ (เหล่า).
		ง ปฐก. ๒:๙.
๔ ก แอลมา ๓๔:๓๒–๓๓.
๖ ก คมพ. ความตาย, ทาง
ร่างกาย.
		ข โมไซยาห์ ๑๖:๓–๕.
คมพ. การตกของอาดัม

แอลมา ๔๒:๓–๑๑
้ พิภพ—และมนุ ษย์
จะถูกตัดขาดจากพืน
้ ตลอดกาล, แท้จริง แล้ว, พวก
จะสูญ สิน
เขากลับกลายเป็ นคนตกข.
๗ และบัดนี ้, ลูกเห็นจากเรื่องนี ้ ว่าบิดา
มารดา แรก ของ เรา ถู ก ตั ด ขาด กจาก ที่
ประทับของพระเจ้าทัง้ ฝ่ ายโลกและฝ่ าย
วิญญาณ; และดัง นั ้น เราจึง เห็นว่า พวก
้ อยู่ กับ การท�ำ
เขากลับ กลายเป็ นผู้ ที่ ขึน
ข
ตามความประสงค์ ของตนเอง.
๘ บัดนี ้ ดูเถิด, ไม่ เหมาะสมที่ จะเรียก
มนุ ษย์คน
ื จากความตายทางโลกนี ้, เพราะ
นั่ นจะท�ำลายแผนกอันส�ำคัญยิง่ แห่งความ
สุข.
๙ ฉะนั ้น, เมือ่ จิตวิญญาณตายไม่ ได้เลย,
และ การ ตกกน� ำ ความ ตาย ทาง วิญญาณ
และทางโลกมาสู่ มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวง, ซึ่ง
คือ, พวกเขาถูกตัดขาดจากทีป่ ระทับของ
พระเจ้า, จึง สมควรที่ จะช่วยมนุ ษยชาติ
กลับคืนมาจากความตายทางวิญญาณนี ้.
๑๐ ฉะนั ้น, เมื่อพวกเขากลายเป็ นคนมี
ตัณหาก, ราคจริต, และเป็ นเหมือนมาร,
โดยธรรมชาติข, สภาพแห่งการทดลองคนี ้
จึงกลายเป็ นสภาพให้พวกเขาเตรียมตัว;
มันกลายเป็ นสภาพแห่งการเตรียมตัว.
๑๑ และบัดนี ้จงจ�ำไว้, ลูกพ่อ, หากไม่ ใช่
เพราะแผนแห่ง การไถ่ (คือ ถ้า ไม่มี) ใน
ทันทีท่ีพวกเขาตายจิตวิญญาณพวกเขา
ย่อมเศร้าหมองก, โดยที่ถูกตัดขาดจากที่
ประทับของพระเจ้า.

และเอวา.
๗ ก ๒ นี . ๒:๕; ๙:๖;
ฮีล. ๑๔:๑๖. คมพ. ความ
ตาย, ทางวิญญาณ.
		ข คมพ. สิทธิเ์ สรี.
๘ ก แอลมา ๓๔:๙;
โมเสส ๖:๖๒.

๙ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
๑๐ ก คมพ. ทางเนื ้อหนั ง, ฝักใฝ่
ทางโลก.
		ข คมพ. มนุ ษย์ปถุ ชุ น.
		ค คมพ. มรรตัย (ความเป็ น).
๑๑ ก ๒ นี . ๙:๗–๙.

แอลมา ๔๒:๑๒–๒๒
๑๒ และบัดนี ,้ ไม่มวี ธิ ชี ว่ ยมนุ ษยชาติกลับ
คืนมาจากสภาพทีต่ กนี ้, ซึง่ มนุ ษย์น�ำมาสู่
ตนเองเพราะความไม่เชือ่ ฟังของตนเอง;
๑๓ ฉะนั ้น, ตามความยุติธรรม, แผน
้ ไม่ ได้, เว้นแต่ โดย
แห่งการไถ่กจะเกิดขึน
ข
เงื่อนไขการกลับใจ ของมนุ ษย์ ในสภาพ
แห่ง การ ทดลอง นี ้, แท้จริง แล้ว, สภาพ
แห่งการเตรียมนี ้; เพราะนอกจากจะเป็ น
ไปตามเงื่อนไขเหล่า นี ้, ความเมตตาจะ
เกิด ผลไม่ ได้ เว้น แต่ จะท�ำลายงานแห่ง
ความยุติธรรมเสีย. บัดนี ้ งานแห่ง ความ
ยุตธิ รรมจะถูกท�ำลายไม่ ได้; หากเป็ นเช่น
นั ้น, พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงยุติคการเป็ น
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๔ และดังนั ้นเราจึงเห็นว่ามนุ ษยชาติ
ทัง้ ปวงตกกแล้ว, และพวกเขาอยู่ ในเงือ้ ม
มือของความยุตธิ รรมข; แท้จริงแล้ว, ความ
ยุตธิ รรมของพระผู้เป็ นเจ้า, ซึ่งส่งให้พวก
เขาถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระองค์
ตลอดกาล.
๑๕ และบัดนี ้, แผนแห่ง ความเมตตา
้ ไม่ ได้ เว้น แต่ จะมี การชดใช้
จะเกิด ขึน
้ ; ฉะนั ้นพระผู้ เป็ นเจ้า พระองค์
เกิด ขึน
เองจึง ทรงชดใช้กบาปของโลก, เพื่อ น� ำ
มาซึ่งแผนแห่งความเมตตาข, เพื่อให้พอ
แก่ข้อเรียกร้องของความยุติธรรมค, เพื่อ
พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า
ที่ ดี พร้อมง, เที่ยงธรรม, และพระผู้ เป็ น
เจ้าที่ทรงเมตตาด้วย.
๑๓ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ข คมพ. กลับใจ (การ).
		ค ๒ นี . ๒:๑๓–๑๔.
๑๔ ก แอลมา ๒๒:๑๓–๑๔.
		ข ๒ นี . ๒:๕.
๑๕ ก ๒ นี . ๙:๗–๑๐;
โมไซยาห์ ๑๖:๗–๘.
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๑๖ บัดนี ้, การกลับ ใจมาสู่ มนุ ษย์ ไม่ ได้
เว้นแต่จะมีการลงโทษ, ซึ่งเป็ นนิ รันดร์ก
ด้วยดังชีวติ ของจิตวิญญาณจะเป็ น, โดย
ตัง้ ไว้ ให้ ตรงกัน ข้ามกับ แผนแห่ง ความ
สุข, ซึ่งเป็ นนิ รน
ั ดร์เช่นเดียวกับชีวติ ของ
จิตวิญญาณ.
๑๗ บัดนี ้, มนุ ษย์ จะกลับ ใจได้ อย่างไร
เว้นแต่เขาจะท�ำบาปก? เขาจะท�ำบาปได้
อย่างไรหากไม่มี กฎข? กฎจะมี ได้ อย่างไร
หากไม่มีการลงโทษ?
๑๘ บัดนี ้, มีการลงโทษตัง้ ไว้, และให้กฎ
ที่เที่ยงธรรมไว้, ซึ่งน� ำความส�ำนึ กผิดจาก
มโนธรรมกมาสู่มนุ ษย์.
๑๙ บัดนี ้, หากไม่มกี ฎให้ ไว้—หากมนุ ษย์
กระท�ำ ฆาตกรรมกเขา ก็ ควร ตาย— เขา
จะกลัว ไหมว่า เขาจะตายหากเขากระท�ำ
ฆาตกรรม?
๒๐ และอนึ่ ง, หากไม่มกี ฎให้ ไว้เพือ่ ห้าม
ท�ำบาปมนุ ษย์ก็ ไม่กลัวที่จะท�ำบาป.
๒๑ และหากไม่มีกฎให้ ไว้ก, หากมนุ ษย์
ท�ำบาปความยุติธรรมจะท�ำ อะไรได้, ทัง้
ความเมตตาด้วย, เพราะทัง้ สองอย่างนี ้ ใช่
จะมีการอ้างสิทธิ์เหนื อมนุ ษย์?
๒๒ แต่ มี กฎให้ ไว้, และมี การลงโทษ
ตัง้ ไว้พร้อมกฎ, และให้มีการกลับใจก; ซึ่ง
การกลับใจนี ้, ความเมตตามีการอ้างสิทธิ;์
มิ ฉะนั ้น, ความยุติธรรมจะอ้างสิทธิ์ ใน
มนุ ษย์ และบังคับ ใช้ กฎ, และกฎท�ำให้ มี
การ ลงโทษ; หาก ไม่ เช่น นั ้ น, งาน แห่ง

คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
		ค คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ง ๓ นี . ๑๒:๔๘.
๑๖ ก คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.
๑๗ ก คมพ. บาป.

		ข รม. ๔:๑๕.
๑๘ ก คมพ. มโนธรรม.
๑๙ ก คมพ. ฆาตกรรม.
๒๑ ก ๒ นี . ๙:๒๕–๒๖;
โมไซยาห์ ๓:๑๑.
๒๒ ก คมพ. กลับใจ (การ).
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ความยุติธรรมจะถูก ท�ำลาย, และพระผู้
เป็ นเจ้าจะทรงยุติการเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๓ แต่พระผู้เป็ นเจ้ามิทรงยุติการเป็ น
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ ความ เมตตากอ้าง
สิทธิ์ ในผูส้ �ำนึ กผิด, และความเมตตาเกิด
เพราะการชดใช้ข; และการชดใช้ทำ� ให้เกิด
การฟื ้ น คืน ชีวิตคของคนตาย; และการ
ฟื ้ น คืนชีวิต ของคนตายน� ำ มนุ ษย์ กลับง
มายัง ที่ ประทับ ของพระผู้ เป็ นเจ้า; และ
ดัง นั ้น คนทัง้ หลายได้ รับ การน� ำ กลับ คืน
มายังที่ประทับของพระองค์, เพื่อรับการ
พิพากษาจตามงานของพวกเขา, อันเป็ น
ไปตามกฎและความยุติธรรม.
๒๔ เพราะดูเถิด, ความยุติธรรมปฏิบัติ
ข้อ เรียกร้องทัง้ หมดของมัน, และความ
เมตตาอ้างสิทธิ์ ในทุก สิ่ง ที่ เป็ นของมัน
เองด้วย; และด้วยเหตุนี้, จึงไม่มีผู้ ใดได้
รับการช่วยให้รอดนอกจากคนทีส่ �ำนึ กผิด
อย่างแท้จริง.
๒๕ อะไรเล่า, ลูกคิดว่าความเมตตาขโมย
จากความยุติธรรมก ได้หรือ? พ่อกล่าวแก่
ลูก, ไม่เลย; ไม่มเี ลยแม้แต่น้อย, หากเป็ น
เช่นนั ้น, พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงยุตกิ ารเป็ น
พระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ และด้วยเหตุ นี้ พระผู้ เป็ นเจ้า ทรง
น� ำ มาซึ่ง พระประสงค์กอัน ส�ำคัญ ยิ่ง และ
เป็ นนิ รน
ั ดร์ของพระองค์, ซึ่งทรงเตรียม
ไว้ นับ แต่ การวางรากฐานของโลกข. และ
ด้วยเหตุ นี้ จึง เกิด ความรอดและการไถ่

แอลมา ๔๒:๒๓–๓๑
ของมนุ ษย์, และความพินาศและความ
เศร้าหมองของพวกเขาด้วย.
๒๗ ฉะนั ้ น , โอ้ ลู ก พ่ อ , ผู้ ใด ก็ ต าม ก
ที่ ประสงค์ จะมาย่อมมาได้ และรับ ส่วน
แบ่งในสายน� ้ำแห่งชีวิตได้ โดยเสรี; และ
ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ประสงค์จะมาผู้เดียวกัน
นั ้น จะไม่ ถูก บีบ บังคับ ให้ มา; แต่ ในวัน
สุดท้ายจะน� ำ กลับ คืนขมาให้ เขาตามการ
กระท�ำคของเขา.
๒๘ หากเขาปรารถนาจะท�ำความชั่วก,
และไม่กลับใจในวันเวลาของเขา, ดูเถิด,
ความชั่ว จะเกิด กับ เขา, ตามการน� ำ กลับ
คืนมาของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๙ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาว่า
ลูกจะไม่ ให้สงิ่ เหล่านี ้เป็ นทีล่ ำ� บากใจลูกอีก
ต่อไป, และขอให้บาปของลูกเท่านั ้นเป็ น
เรือ่ งล�ำบากใจลูก, ด้วยความล�ำบากใจนั ้น
ซึ่งจะน� ำลูกลงมาสู่การกลับใจ.
๓๐ โอ้ ลูก พ่อ, พ่อ ปรารถนาว่า ลูก จะไม่
ปฏิเสธความยุติธรรมของพระผู้เป็ นเจ้า
อีก ต่อ ไป. จง อย่า พยายาม แก้ตัว แม้แต่
น้ อยเพราะบาปของลูก, โดยปฏิเสธความ
ยุตธิ รรมของพระผูเ้ ป็ นเจ้า; แต่ลกู จงยอม
ให้ความยุติธรรมของพระผู้เป็ นเจ้า, และ
พระเมตตาของพระองค์, และความอด
กลัน
้ ของพระองค์ มี อิทธิพลเต็ม ที่ อยู่ ใน
ใจลูก; และขอให้มันน� ำลูกลงมาถึงภัสม
ธุลี ในความถ่อมตนก.
๓๑ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, ลูกได้รบั การเรียก

๒๓ ก คมพ. เมตตา (ความ,
		ง แอลมา ๔๐:๒๑–๒๔.
๒๗ ก แอลมา ๕:๓๔; ฮีล. ๑๔:๓๐.
พระ, มี).
		จ คมพ. พิพากษา (การ),
คมพ. สิทธิเ์ สรี.
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
สุดท้าย.
		ข แอลมา ๔๑:๑๕.
		ค ๒ นี . ๒:๘; ๙:๔;
๒๕ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ค อสย. ๕๙:๑๘; วว. ๒๐:๑๒.
แอลมา ๗:๑๒; ๑๑:๔๑–๔๕;
๒๖ ก ๒ นี . ๒:๑๔–๓๐;
๒๘ ก แอลมา ๔๑:๒–๕.
๑๒:๒๔–๒๕; ฮีล. ๑๔:๑๕–
โมเสส ๑:๓๙.
๓๐ ก คมพ. นอบน้ อม (ความ),
๑๘; มอร. ๙:๑๓.
		ข แอลมา ๑๓:๓; ๓ นี . ๑:๑๔.
อ่อนน้ อมถ่อมตน (ความ).

แอลมา ๔๓:๑–๘
จากพระผู้ เป็ นเจ้า ให้ สั่ง สอนพระวจนะ
แก่ คนเหล่า นี ้. และบัดนี ้, ลูก พ่อ, จงไป
ตามทางของลูก, ประกาศพระวจนะด้วย
ความจริงและด้วยความมีสติ, เพื่อลูกจะ
น� ำ จิต วิญญาณทัง้ หลายมาสู่ การกลับ ใจ,
เพื่อ แผนอัน ส�ำคัญ ยิ่ง แห่ง ความเมตตา
จะอ้างสิทธิ์ เหนื อ พวกเขา. และขอพระ
ผู้ เป็ นเจ้า ประทานให้ ลูก แม้ ตามถ้อยค�ำ
ของพ่อ. เอเมน.
บทที่ ๔๓
แอ ลมา และ บุตร ของ ท่าน สั่ง สอนพระ
วจนะ— ชาว โซ รัม และ ผู้ แตกแยก จาก
่ ๆ กลับกลายเป็ นชาวเลมัน—
ชาวนี ไฟอืน
ชาวเลมัน มาท�ำ สงครามกับ ชาวนี ไฟ—
โม โร ไนจัดหา ยุทธภัณฑ์ ป้ องกัน ให้ ชาว
นี ไฟ—พระเจ้า ทรงเปิ ดเผยยุทธวิธี ของ
ชาวเลมัน ต่อ แอลมา—ชาวนี ไฟปกป้ อง
บ้าน, เสรีภาพ, ครอบครัว, และ ศาสนา
ของพวกเขา—กองทัพ ของโมโรไนและ
ลี ไฮล้อมชาวเลมัน. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อน
คริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บุตรของแอลมาออกไป ในบรรดาผู้คน,
เพื่อประกาศพระวจนะแก่พวกเขา. และ
แอลมา, เอง, ก็ ไม่อาจพักผ่อนได้ดว้ ย, และ
ท่านออกไปด้วย.
๒ บัดนี ้เราจะไม่กล่าวถึงค�ำสั่งสอนของ
พวกท่านอีกต่อไป, นอกจากว่าพวกท่าน
สั่ง สอนพระวจนะ, และความจริง, ตาม
๔๓ ๒ ก คมพ. เมลคีเซเดค,

ฐานะปุ โรหิตแห่ง.
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วิญญาณแห่ง การพยากรณ์ และการเปิ ด
เผย; และพวกท่านสั่ง สอนตามระเบียบ
อันศักดิ์สิทธิ์กของพระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง พวก
ท่านได้รับเรียกมา.
๓ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กลับ มา พูด เรื่อง
ราวของการสงครามระหว่างชาวนี ไฟกับ
ชาวเลมัน, ในปี ทสี่ บิ แปดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษา.
๔ เพราะ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือ ชาวโซรัมกกลับ กลายเป็ นชาวเลขึน
มัน; ฉะนั ้น, ในตอนต้นของปี ที่สิบแปด
ผูค้ นของนี ไฟเห็นว่าชาวเลมันก�ำลังจะมา
โจมตีพวกเขา; ฉะนั ้นพวกเขาจึงเตรียม
ท�ำสงคราม; แท้จริงแล้ว, พวกเขารวบรวม
กองทัพในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน.
้ คือ ชาว
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เลมันมาพร้อมกับคนหลายพันของพวก
เขา; และพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่ง
แอนทิ โอนั ม, ซึง่ เป็ นแผ่นดินของชาวโซรัม; และชายผู้หนึ่ งชื่อเซราเฮ็มนาห์เป็ น
ผู้น�ำของคนเหล่านั ้น.
๖ และบัดนี ้, โดยทีช่ าวอแมลิ ไคเป็ นพวก
ที่มีนิสัยชั่วร้ายและกระท�ำฆาตกรรม, ใน
พวกเขาเองยิง่ กว่าชาวเลมัน, ดังนั น
้ , เซราเฮ็มนาห์จึงก�ำหนดแม่ทัพนายกองเหนื อ
ชาวเลมัน, และพวกเขาเป็ นชาวอแมลิ ไค
้ .
และชาวโซรัมทัง้ สิน
้
๗ บัดนี เขาท�ำการนี ้เพื่อเขาจะได้รกั ษา
ความเกลียดชังของพวกเขาทีม่ ตี อ่ ชาวนี ไฟไว้, เพื่อเขาจะได้น�ำคนเหล่านั ้นมาอยู่
ภายใต้ผลส�ำเร็จในแผนของเขา.
๘ เพราะดูเถิด, แผนของเขาคือการยั่ว-

๔ ก แอลมา ๓๕:๒–๑๔;
๕๒:๓๓.
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ยุให้ชาวเลมันเกิดโทสะต่อต้านชาวนี ไฟ;
เขาท�ำการนี ้ เพื่อ เขาจะได้ แย่ง ชิง อ�ำนาจ
ใหญ่ หลวงเหนื อ คนเหล่า นั ้น, และเพื่อ
เขาจะได้ มี อ�ำนาจเหนื อ ชาวนี ไฟ โดยพา
คนเหล่านั ้นมาสู่ความเป็ นทาสด้วย.
๙ และบัดนี ้แผนของชาวนี ไฟคือรักษา
ผืน แผ่น ดินของพวกเขา, และบ้านของ
พวก เขา, และ ภรรยาก, และ ลูก ๆ ของ
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้ปกปักรักษา
สิ่ง เหล่า นี ้ ให้ พ้นจากเงือ้ มมือ ศัตรู; และ
เพื่อ พวก เขา จะ ปก ปัก รักษา สิทธิ์ และ
อภิสิทธิ์ของพวกเขาไว้ด้วย, แท้จริงแล้ว,
เพื่ อ เสรีภ าพ ขของ พวก เขา ด้ ว ย, เพื่ อ
จะได้ นมัสการพระผู้ เป็ นเจ้า ตามความ
ปรารถนาของพวกเขา.
๑๐ เพราะพวกเขารู้ว่าหากพวกเขาตก
อยู่ ในเงือ้ มมือชาวเลมันแล้ว, ผู้ ใดก็ตาม
ที่ นมัสการกพระผู้ เป็ นเจ้า ด้วยวิญญาณข
และด้วยความจริง, พระผู้ เป็ นเจ้า องค์
จริง และทรงพระชนม์ อยู่, ชาวเลมัน จะ
ท�ำลายผู้นั้น.
๑๑ แท้จริง แล้ว, และพวกเขารู้ ด้วยถึง
ความเกลียดชังทีส่ ุดของชาวเลมันทีม่ ตี อ่
่ ้ องกพวกเขา, ซึง่ เป็ นผูค้ นของแอนไทพีน
นี ไฟ-ลี ไฮ, ซึ่งเรียกว่าผู้คนของแอมัน—
และพวกเขาไม่ยอมจับอาวุธ, แท้จริงแล้ว,
พวกเขาได้เข้ามาในพันธสัญญาและพวก
เขาจะไม่ ยอมละเมิด มัน—ฉะนั ้น, หาก
พวกเขาจะตกอยู่ ในเงือ้ มมือ ชาวเลมัน
พวกเขาย่อมถูกท�ำลาย.
๑๒ และชาวนี ไฟจะไม่ยอมให้พวกเขา
๙ ก แอลมา ๔๔:๕; ๔๖:๑๒.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
๑๐ ก คมพ. นมัสการ.

แอลมา ๔๓:๙–๑๗
ถูกท�ำลาย; ฉะนั ้นจึงให้ผืนแผ่นดินเป็ น
มรดกแก่พวกเขา.
๑๓ และผูค้ นของแอมันได้ ให้ทรัพย์สิน
ของตนเป็ นอันมากแก่ชาวนี ไฟเพือ่ ค�ำ้ จุน
กองทัพของพวกเขา; และด้วยเหตุนี้ชาว
นี ไฟจึงถูกบีบบังคับ, ให้ต้านทานชาวเลมัน, โดยล�ำพัง, ซึ่ง เป็ นการรวมกัน ของ
เลมัน กับ เลมิว เอล, และพวกบุตรของ
อิชมาเอล, และคนทัง้ หมดที่แตกแยกไป
จากชาวนี ไฟ, ซึง่ คือชาวอแมลิ ไคและชาว
โซรัม, และพวกผู้สืบตระกูลกของปุ โรหิต
ของโนอาห์.
๑๔ บัดนี ้ผู้สืบตระกูลเหล่านั ้นมีจ�ำนวน
มากมาย, เกือบ, เท่าชาวนี ไฟ; และดังนั ้น
่ ้ องของ
ชาวนี ไฟจึงจ�ำเป็ นต้องต่อสู้กบั พีน
ตน, แม้จนถึงการนองเลือด.
้ ขณะที่
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กองทัพของชาวเลมันมารวมกันในแผ่น
ดินแห่งแอนทิ โอนั ม, ดูเถิด, กองทัพของ
ชาวนี ไฟเตรียมพร้อมทีจ่ ะพบกับพวกนั ้น
ในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน.
๑๖ บัดนี ้, ผู้น�ำ ของชาวนี ไฟ, หรือ คน
ที่ ก�ำหนดให้ เป็ นแม่ทัพ แห่ง ชาวนี ไฟ—
บัดนี ้ แม่ทัพ ผู้ นี ้ เข้า บัญชาการ กองทัพ
ของชาวนี ไฟทัง้ หมด—และชื่อของท่าน
คือโมโรไน;
๑๗ และโมโรไนรับ หน้ าที่ บังคับ บัญชา
ทัง้ หมด, และควบคุมเกีย่ วกับการสงคราม
ของพวกเขา. และท่านมีอายุเพียงยีส่ ิบห้า
ปี เมื่อ ก�ำหนดให้ ท่านเป็ นแม่ทัพ เหนื อ
กองทัพของชาวนี ไฟ.

		ข ยอห์น ๔:๒๓–๒๔.
๑๑ ก แอลมา ๒๔:๑–๓, ๕, ๒๐;
๒๕:๑, ๑๓;

๒๗:๒, ๒๑–๒๖.
๑๓ ก แอลมา ๒๕:๔.

แอลมา ๔๓:๑๘–๒๗
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ ท่าน
พบกับ ชาวเลมัน ที่ ชายแดนเจอร์ ชอน,
และ ผู้คนของ ท่าน ถือ ดาบ, และ กระบี่
เป็ นอาวุธ, และมีอาวุธสงครามนานาชนิ ด.
๑๙ และเมื่อกองทัพของชาวเลมันเห็น
ว่าผู้คนของนี ไฟ, หรือว่าโมโรไน, เตรียม
ผู้คนของท่านพร้อมด้วยเกราะอกและ
พร้อมด้วยโล่ แขน, แท้จริง แล้ว, และโล่
เพื่อป้ องกันศีรษะของพวกเขาด้วย, และ
อีกทัง้ พวกเขานุ่ งห่มด้วยเสือ้ ผ้าหนา—
๒๐ บัดนี ้กองทัพของเซราเฮ็มนาห์ ไม่ ได้
มีการเตรียมตัวด้วยสิ่งเช่นนั ้นเลย; พวก
เขามี ก็ แต่ เพียงดาบและกระบี่ ของพวก
เขา, และคัน ธนู กับ ลูก ธนู ของพวกเขา,
และก้อนหินกับสายเหวี่ยงของพวกเขา;
และพวกเขาเปลือยเปล่าก, นอกจากแผ่น
หนั งซึ่งคาดไว้รอบเอว; แท้จริงแล้ว, พวก
เขาทุกคนตัวเปลือยเปล่า, เว้นแต่ชาวโซรัมและชาวอแมลิ ไค;
๒๑ แต่พวกเขาไม่มเี กราะอก, หรือโล่—
ฉะนั ้น, พวกเขาจึงกลัวกองทัพของชาวนี ไฟอย่างยิ่งเพราะยุทธภัณฑ์ของคนเหล่า
นั ้น, ทัง้ ๆ ที่จ�ำนวนของพวกเขามากกว่า
ชาวนี ไฟเป็ นอันมาก.
๒๒ ดูเถิด, บัดนีเ้ หตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
พวกเขาไม่กล้ามาต่อสูก้ บั ชาวนี ไฟทีช่ ายแดน
เจอร์ชอน; ฉะนั น
้ พวกเขาจึงออกจากแผ่น
ดินแห่งแอนทิ โอนั มเข้าในแดนทุรกันดาร,
และเดินทางอ้อมไปในแดนทุรกันดาร, ออก
ไป ใกล้ ตน
้ แม่น�ำ้ ไซดอน, เพือ่ พวกเขาจะ
ได้ เข้า มาในแผ่น ดิน แห่ง แมนไทและเข้า
ครอบครองแผ่นดิน; เพราะพวกเขาไม่คดิ ว่า
กองทัพของโมโรไนจะรูว้ า่ พวกเขาไปถึงที่ ใด.
๒๐ ก อีนัส ๑:๒๐.
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๒๓ แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ , ทันทีท่ี
พวกเขาออกไปในแดนทุรกันดารโมโรไน
ส่งคนสอดแนมออกไปในแดนทุรกันดาร
เพื่อเฝ้ าดูค่ายพักของคนเหล่านั ้น; และ
โม โร ไน, โดยที่ รู้ เรื่อง ค�ำ พยากรณ์ ของ
แอลมา, จึงส่งคนบางคนไปหาท่าน, ด้วย,
โดยปรารถนาจะให้ ท่านทูล ถามพระเจ้า
ว่ากองทัพของชาวนี ไฟควรไปที่ ใดกเพื่อ
ต่อสู้ป้องกันตนเองจากชาวเลมัน
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระวจนะของพระเจ้ามาถึงแอลมา, และ
แอลมาแจ้งแก่บรรดาผูส้ ่งสารของโมโรไน,
ว่ากองทัพของชาวเลมันก�ำลังเดินทัพอ้อม
อยู่ ในแดนทุรกันดาร, เพื่อ จะได้ ข้ามมา
แผ่นดินแห่งแมนไท, เพือ่ จะได้เริม่ โจมตี
ผูค้ นส่วนทีอ่ อ่ นแอกว่า. และผูส้ ง่ สารเหล่า
นั ้นจึงน� ำข่าวไปแจ้งโมโรไน.
๒๕ บัดนี ้ โมโรไน, โดยทิง้ กองทัพ ส่วน
หนึ่ ง ของท่านไว้ ในแผ่น ดิน แห่ง เจอร์ชอน, เกลือกว่า ชาวเลมัน ส่วนหนึ่ ง โดย
ทาง ใด ก็ตาม จะ เข้า มา ใน แผ่น ดิน นั ้ น
และเข้าครองเมือง, ท่านยกกองทัพส่วน
ที่เหลือของท่านและเดินทัพข้ามไปแผ่น
ดินแห่งแมนไท.
๒๖ และท่านให้ผคู้ นทัง้ หมดในแผ่นดิน
เสีย้ วนั ้นมารวมกันเพือ่ สู้รบกับชาวเลมัน,
เพือ่ ปกป้ องกผืนแผ่นดินของพวกเขาและ
ประเทศของพวกเขา, สิทธิ ของพวกเขา
และ เสรีภาพ ของ พวก เขา; ฉะนั ้น พวก
เขาจึง เตรียมพร้อมรับ เวลาแห่ง การบุก
ของชาวเลมัน.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนให้กองทัพของท่านไปซ่อนอยู่ ใน

๒๓ ก แอลมา ๔๘:๑๖.

๒๖ ก คพ. ๑๓๔:๑๑.
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หุบเขาซึ่ง อยู่ ใกล้ ฝั่งแม่น�้ำ ไซดอน, ซึ่ง
อยู่ ทาง ตะวัน ตก ของ แม่น�้ำ ไซ ดอนใน
แดนทุรกันดาร.
๒๘ และโมโรไนวางคนสอดแนมไว้ โดย
รอบ, เพือ่ ท่านจะได้รวู้ า่ ค่ายของชาวเลมัน
จะมาตัง้ เมื่อใด.
๒๙ และบัดนี ้, โดยที่ โมโรไนรู้ เจตนา
ของชาวเลมัน, ว่า เป็ นเจตนาพวกเขาที่
จะท�ำลายพี่ น้องของตน, หรือ ที่ จะเอา
้ อยู่ กับ ตนและพาคน
คนเหล่า นั ้น มาขึน
เหล่านั ้นมาสู่ความเป็ นทาสเพื่อพวกเขา
จะได้สถาปนาอาณาจักรให้ตนเองเหนื อ
ทัง้ แผ่นดิน;
๓๐ และโดยที่ ท่านรู้ ด้วยว่า เป็ นความ
ปรารถนาแต่ประการเดียวของชาวนี ไฟที่
จะปกปักรักษาผืนแผ่นดินของพวกเขา,
และเสรีภาพกของพวกเขา, และศาสนจักร
ของพวกเขา, ฉะนั ้นท่านจึงคิดว่าไม่เป็ น
่ า่ นจะปกป้ องพวกเขาโดยกลยุทธ์;
บาปทีท
ฉะนั ้น, ท่านจึง รู้ โดยคนสอดแนมของ
ท่านว่าชาวเลมันจะไปทางไหน.
๓๑ ฉะนั ้น, ท่านจึงแบ่งกองทัพของท่าน
และน� ำส่วนหนึ่ งไปในหุบเขา, และซ่อน
กองทัพ นั ้นทางตะวัน ออก, และทางใต้
ของเนิ นเขาริพลาห์;
๓๒ และที่เหลือนั ้นท่านซ่อนในหุบเขา
ทางตะวันตก, ทางตะวันตกของแม่น�้ำไซดอน, และตลอดลงไป ในชายแดนของ
แผ่นดินแมนไท.
๓๓ และเมื่อ วางทัพ ของท่านไว้ดัง นั ้น
ตามความปรารถนาของท่านแล้ว, ท่านก็
พร้อมที่จะพบกับพวกนั ้น.
๓๐ ก แอลมา ๔๖:๑๒, ๓๕.
๓๕ ก แอลมา ๔๙:๑๖.

แอลมา ๔๓:๒๘–๓๙
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ มาทางเหนื อ ของเนิ น เขา,
ชาวเลมันขึน
ซึ่งกองทัพส่วนหนึ่ งของโมโรไนซ่อนอยู่.
๓๕ และ เมื่อ ชาวเล มัน ผ่าน เนิ น เขา
ริพลาห์, และเข้ามาในหุบเขา, และเริม่ จะ
ข้ามแม่น�้ำไซดอน, กองทัพซึง่ ซ่อนอยูท
่ าง
ใต้ของเนิ นเขา, ซึ่งน� ำโดยชายผู้หนึ่ งชื่อ
ลี ไฮก, และเขาน� ำกองทัพของเขาออกมา
และล้อมชาวเลมันไว้ทางตะวันออกด้าน
หลังของพวกนั ้น.
้ คือ,
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ เห็น ชาวนี ไฟก�ำลัง เข้า มาทางด้าน
หลัง ของพวกเขา, ชาวเลมัน จึง หัน กลับ
และเริ่มต่อสู้กับกองทัพของลี ไฮ.
้ กับ
๓๗ และงานแห่ง ความตายเริ่ม ขึน
ทัง้ สองฝ่ าย, แต่มันน่ าสยดสยองมากกว่า
ในส่วนของชาวเลมัน, เพราะความเปลือย
เปล่ากของพวกเขาเปิ ดรับ การฟันอย่าง
หนั ก ของชาวนี ไฟด้วยดาบของพวกเขา
และกระบี่ของพวกเขา, ซึ่งน� ำความตาย
มาให้เกือบทุกครัง้ ที่ฟันลงไป.
๓๘ ขณะเดียวกันอีกฝ่ ายหนึ่ ง, มีคนล้ม
ตายลงประปรายในบรรดาชาวนี ไฟ, ด้วย
ดาบของพวกเขาและการเสียเลือด, โดยที่
พวกนี ้มี โล่ป้องกันส่วนส�ำคัญของร่างกาย,
หรือ ส่วนที่ ส�ำคัญ กว่า ของ ร่างกาย มี โล่
ป้ องกันให้พ้นจากการฟันของชาวเลมัน,
โดยเกราะอกกของพวกเขา, และโล่แขน
ของพวกเขา, และหมวกเกราะของพวก
เขา; และด้วยเหตุนี้ชาวนี ไฟท�ำงานแห่ง
ความตายต่อไปอีกในบรรดาชาวเลมัน.
้ คือ
๓๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๓๗ ก แอลมา ๓:๕.
๓๘ ก แอลมา ๔๔:๘–๙.

แอลมา ๔๓:๔๐–๔๗
ชาวเล มัน เกิด ตกใจ กลัว, เพราะ ความ
พินาศใหญ่หลวงในบรรดาพวกเขา, แม้จน
พวกเขาเริม่ หลบหนี ไปทางแม่น�้ำไซดอน.
๔๐ และพวกเขาถูกลี ไฮกับคนของเขา
ไล่ ตามไป; และพวกเขาถู กลี ไฮต้อนลง
ในผืนน� ้ำแห่งไซดอน, และพวกเขาข้าม
ผืนน� ้ำแห่งไซดอนไป. และลี ไฮให้กองทัพ
ของเขาคงอยูท
่ ีฝั่ ่ งแม่น�้ำไซดอนเพือ่ พวก
เขาจะไม่ข้ามมา.
้ คือโม
๔๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โรไนและกองทัพของท่านเผชิญหน้ ากับ
ชาวเลมันในหุบเขา, บนอีก ฝั่ งหนึ่ ง ของ
แม่น�้ำ ไซ ดอน, และ เริ่ม โจมตี พวก นั ้น
และสังหารพวกเขา.
๔๒ และชาวเลมันได้หลบหนี ไปซึง่ หน้ า
พวกเขาอีก, ไปทางแผ่นดินแห่งแมนไท;
และพวกนั ้น เผชิญ หน้ า กับ กองทัพ ของ
โมโรไนอีก.
๔๓ เมือ่ เป็ นดังนี ้ชาวเลมันได้ตอ่ สู้อย่าง
หนั ก ยิ่ง; แท้จริง แล้ว, ไม่ เคยเป็ นที่ รู้ มา
ก่อนว่าชาวเลมันเคยต่อสู้ด้วยพละก�ำลัง
และ ความ กล้า หาญ ยิ่ง ถึง เพียง นั ้น, ไม่
เลย, ไม่เคยแม้ตัง้ แต่แรกเริ่ม.
๔๔ และพวกเขาได้ รับ แรงบันดาลใจ
จากชาวโซรัมกและชาวอแมลิ ไค, ซึ่งเป็ น
แม่ทัพ นายก อง และ ผู้น�ำ ของ พวก เขา,
และ จาก เซ รา เฮ็ มนาห์, ผู้ เป็ น แม่ทัพ
ของ พวก เขา, หรือ หัวหน้ า ผู้น�ำ และ ผู้
บัญชาการของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, พวก
เขาต่อสู้เหมือนมังกร, และชาวนี ไฟหลาย
คนถูกสังหารโดยมือของพวกเขา, แท้จริง
๔๔ ก แอลมา ๔๓:๖.
๔๕ ก แอลมา ๔๔:๕.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
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แล้ว, พวก เขา ฟันหมวก เกราะ จ�ำนวน
มาก ของ ชาว นี ไฟ แยก เป็ น สอง เสี่ ยง,
และพวกเขาแทงทะลุ เกราะอกของคน
เหล่า นั ้น เป็ นอัน มาก, และพวกเขาฟัน
แขนของพวกนั ้นขาดเป็ นอันมาก; และ
ชาวเลมันฟาดฟันด้วยความเกรีย้ วโกรธ
ของตนดังนี ้.
๔๕ กระนั ้น ก็ตาม, ชาวนี ไฟ ได้ รับ แรง
บันดาลใจจากอุดมการณ์ ที่ดีกว่า, เพราะ
พวกเขาไม่ ได้ ก�ำลัง ต่อสู้กเพื่อ ระบอบราชาธิป ไตยหรือ อ�ำนาจแต่ พวกเขาก�ำลัง
ต่อสู้ เพื่อ บ้านของตนและเสรีภาพขของ
ตน, ภรรยาและลูก ๆ ของตน, และทุก
สิ่งของ ตน, แท้จริง แล้ว, เพื่อ พิธีกรรม
แห่งการนมัสการของตนและศาสนจักร
ของตน.
๔๖ และพวกเขาก�ำลังท�ำสิ่งซึ่งพวกเขา
รูส้ ึกว่าเป็ นหน้ าทีก่ ซึง่ พวกเขาเป็ นหนี ้พระ
ผู้ เป็ น เจ้าของ ตน; เพราะ พระเจ้า ตรัส
กับพวกเขา, และกับบรรพบุรุษพวกเขา
ด้วย, ว่า: ตราบเท่า ที่ขเจ้า ไม่มี ความผิด
ฐานรุกรานก่อนในครัง้ แรกค, หรือ ครัง้ ที่
สอง, เจ้า จะไม่ ยอมตนให้ ถูก สังหารด้วย
มือศัตรูของเจ้า.
๔๗ และอนึ่ ง, พระเจ้า ตรัส ว่า: เจ้า จง
ปกป้ องกครอบครัว เจ้า แม้ จนถึง การนอง
เลือด. ฉะนั ้นเพราะอุดมการณ์ นี้ชาวนี ไฟ
จึงต่อสู้กับชาวเลมัน, เพื่อปกป้ องตนเอง,
และครอบครัวของตน, และผืนแผ่นดิน
ของตน, ประเทศของตน, และสิทธิของ
ตน, และศาสนาของตน.

๔๖ ก คมพ. หน้ าที.่
		ข แอลมา ๔๘:๑๔;
คพ. ๙๘:๓๓–๓๖.

		ค ๓ นี . ๓:๒๑;
คพ. ๙๘:๒๓–๒๔.
๔๗ ก คพ. ๑๓๔:๑๑.
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้ คือ
๔๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ คนของโมโรไนเห็น ความดุร้ายและ
ความโกรธของชาวเลมัน, พวกเขาเกือบ
จะถอยร่น และหลบหนี ไปจากพวกนั ้น.
และโมโรไน, โดยที่ มองเห็น เจตนาของ
พวก เขา, จึง ออก ค�ำ สั่ง และ ให้ ก�ำลัง ใจ
พวกเขาด้วยข้อคิดเหล่านี ้—แท้จริงแล้ว,
ความคิด ค�ำนึ ง ถึง ผืน แผ่น ดิน ของพวก
เขา, เสรีภาพของพวกเขา, แท้จริง แล้ว,
อิสรภาพจากการเป็ นทาสของพวกเขา.
๔๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาหันกลับมาสู้ชาวเลมัน, และพวกเขา
ร้องกเป็ น เสียง เดียวกัน ทูล พระเจ้า พระ
ผู้ เป็ นเจ้าของตน, เพื่อ เสรีภาพของตน
และอิสรภาพจากการเป็ นทาสของตน.
๕๐ และพวกเขาเริม่ ยืนหยัดต่อสู้ชาวเลมันด้วยพลัง; และในชั่วโมงเดียวกันกับที่
พวกเขาร้องทูลพระเจ้าเพื่ออิสรภาพของ
ตน, ชาวเลมันเริม่ หลบหนี ไปซึง่ หน้ าพวก
เขา; และพวกนั ้นหลบหนี ไปแม้จนถึงผืน
น� ้ำแห่งไซดอน.
๕๑ บัดนี ้, ชาวเลมัน มี จ�ำนวนมากกว่า,
แท้จริงแล้ว, มากกว่าสองเท่าของจ�ำนวน
ชาวนี ไฟ; กระนั ้น ก็ตาม, พวกเขายัง ถูก
ขับ ไล่ ถึง ขนาดที่ ต้องไปรวมอยู่ เป็ นกลุ่ม
เดียวในหุบเขา, บนฝั่ งใกล้แม่น�้ำไซดอน.
๕๒ ฉะนั ้น กองทัพ ของโมโรไนจึง ล้อม
พวกเขาไว้, แท้จริง แล้ว, แม้ ทัง้ สองฝั่ ง
แม่น�้ำ, เพราะดูเถิด, ทางตะวัน ออกคือ
คนของลี ไฮ.
๕๓ ฉะนั ้น เมื่อ เซราเฮ็ มนาห์ เห็น คน
ของลี ไฮทางตะวันออกของแม่น�้ำไซดอน,
และกองทัพของโมโรไนทางตะวันตกของ
๔๙ ก อพย. ๒:๒๓–๒๕;

แอลมา ๔๓:๔๘–๔๔:๓
แม่น�้ำไซดอน, ว่าพวกเขาถูกชาวนี ไฟล้อม
ไว้, ก็เกิดความประหวั่นพรั่นพรึง.
๕๔ บัดนี ้ โมโรไน, เมื่อ ท่านเห็น ความ
ประหวัน
่ พรัน
่ พรึงของพวกนั ้น, จึงสั่งคน
ของท่านให้ยตุ กิ ารหลัง่ เลือดของพวกเขา.
บทที่ ๔๔
โม โร ไน สั่ง ชาวเล มัน ให้ ท�ำ พันธ สัญญา
สันติภาพมิ ฉะนั ้น จะถูก ท�ำลาย—เซราเฮ็ มนาห์ ปฏิเสธข้อ เสนอนี ้, และการรบ
เกิด ขึน้ อีก—กองทัพ ของโมโรไนท�ำให้
ชาวเลมันพ่ายแพ้. ประมาณ ๗๔–๗๓ ปี
ก่อนคริสตกาล.
้ คือคนเหล่า
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นั ้นหยุด และถอยจากพวกเขาเล็ก น้ อย.
และโมโรไนกล่าวแก่เซราเฮ็มนาห์: ดูเถิด,
เซ รา เฮ็ มนาห์, ว่า เรา ไม่ ปรารถนากจะ
เป็ นคนกระหายเลือด. ท่านรู้ ว่า ท่านอยู่
ในมือ เราแล้ว, แต่ เราก็ ไม่ ปรารถนาจะ
สังหารท่าน.
๒ ดูเถิด, เราไม่ ได้ออกมารบกับท่านเพือ่
จะท�ำให้ ท่านหลั่ง เลือดโดยหวัง อ�ำนาจ;
ทัง้ เราไม่ปรารถนาจะน� ำใครมาสู่แอกของ
ความเป็ นทาส. แต่นี่คอื สาเหตุอน
ั แท้จริง
ที่ ท่านมาสู้ รบกับ เรา; แท้จริง แล้ว, และ
ท่านโกรธเราเพราะศาสนาของเรา.
๓ แต่ บัดนี ้, ท่านก็ เห็นว่า พระเจ้า ทรง
สถิต กับ เรา; และท่านก็ เห็น ว่า พระองค์
ทรงส่งท่านมาอยู่ ในเงือ้ มมือเรา. และบัดนี ้
ข้าพเจ้าอยากให้ทา่ นเข้าใจว่าเรือ่ งนี ้เป็นไป
กับเราเพราะศาสนาของเราและศรัทธาของ

โมไซยาห์ ๒๙:๒๐.

๔๔ ๑ ก แอลมา ๔๓:๔๕.

แอลมา ๔๔:๔–๑๐
เราในพระคริสต์. และบัดนี ้ ท่านก็ เห็นว่า
ท่านท�ำลายศรัทธานี ้ของเราไม่ ได้.
๔ บัดนี ้ทา่ นก็เห็นว่านี่ คอื ศรัทธาแท้จริง
ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า; แท้จริงแล้ว, ท่านก็เห็น
ว่าพระผู้เป็ นเจ้าจะทรงค�ำ้ จุน, และทรง
พิทักษ์ , และปกปักรักษาเรา, ตราบเท่า
ที่เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์, และต่อศรัทธา
ของเรา, และศาสนาของเรา; และพระเจ้า
จะไม่ เคยทรงยอมให้ เราถูก ท�ำลายเลย
เว้นแต่เราจะตกไปสู่การล่วงละเมิดและ
ปฏิเสธศรัทธาของเรา
๕ และบัดนี ้, เซราเฮ็มนาห์, ข้าพเจ้าสั่ง
ท่าน, ในพระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท
้ รง
เดชานุ ภาพทัง้ มวลพระองค์ นั้น, ผู้ทรง
ให้ก�ำลังแก่แขนเราจนเรามีอ�ำนาจเหนื อ
ท่าน, ด้วยศรัทธาของเรา, ด้วยศาสนาของ
เรา, และด้วยพิธีกรรมกแห่งการนมัสการ
ของเรา, และด้วยศาสนจักรของเรา, และ
ด้วยความช่วยเหลือศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราเป็ น
หนี ้ภรรยาและลูก ๆ ของเรา, ด้วยเสรีภาพข
นั ้น ซึ่ง ผูกมัด เราไว้ กับ ผืน แผ่น ดิน ของ
เรา และ ประเทศ ของ เรา; แท้จริง แล้ว,
และ ด้วย การ ธ�ำรง รักษา พระ วจนะ อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของพระผู้ เป็ นเจ้า ด้วย, ซึ่ง เรา
เป็ นหนี ้ ส�ำหรับความสุขทัง้ หมดของเรา;
และด้วยทุกสิ่งอันเป็ นทีร่ กั ทีส่ ดุ ของเรา—
๖ แท้ จ ริ ง แล้ ว , และนี่ ไม่ ใช่ ทั ง้ หมด;
ข้ า พเจ้ า สั่ ง ท่ า น ด้ ว ย ความ ปรารถนา
ทั ง้ หมด ซึ่ ง ท่ า น มี เพื่ อ ชี วิ ต , ให้ ท่ า น
มอบอาวุธสงครามของท่านแก่เรา, และ
เราจะไม่ แ สวงหาเลื อ ดของท่ า น, แต่
เราจะไว้ ชี วิ ต ท่ า น, หากท่ า นจะไปตาม
๕ ก คมพ. ศาสนพิธ.ี
		ข คมพ. เสรีภาพ.
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ทางของท่านและไม่กลับมาท�ำสงคราม
กั บ เราอี ก .
๗ และบัดนี ้, หากท่านไม่ทำ� ดังนี ้, ดูเถิด,
ท่านอยู่ ในเงือ้ มมือเรา, และข้าพเจ้าจะสั่ง
คนของข้าพเจ้า ให้ เข้า โจมตี ท่าน, และ
ท�ำให้ ร่างกาย พวก ท่านบาด เจ็บ สาหัส,
้ ไป; และเมื่อ นั ้น เรา
เพื่อ ท่านจะสูญ สิน
จะเห็นว่า ใครจะมี อ�ำนาจเหนื อ คนพวก
นี ้; แท้จริงแล้ว, เราก็จะเห็นว่าใครจะถูก
น� ำไปสู่ความเป็ นทาส.
้ คือ
๘ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เมือ่ เซราเฮ็มนาห์ ได้ยน
ิ ถ้อยค�ำเหล่านี ้เขา
จึงออกมาและมอบดาบของเขาและกระบี่
ของเขา, และคันธนู ของเขาใส่ มือโมโร
ไน, และกล่าวแก่ท่าน: ดูเถิด, นี่ คืออาวุธ
สงครามของเรา; เราจะมอบมันให้ ท่าน,
แต่เราจะไม่ยอมตนท�ำสัตย์ปฏิญาณกกับ
ท่าน, ซึ่งเรารู้ว่าเราจะละเมิด, และลูก ๆ
ของเราด้วย; แต่จงรับอาวุธสงครามของ
เราไว้, และปล่อยให้ เราออกไป ในแดน
ทุรกันดาร; มิ ฉะนั ้น เราจะเก็บ ดาบของ
เราไว้, และเราจะตายหรือไม่ก็ชนะ.
๙ ดูเถิด, เราไม่ อยู่ ในศรัทธาเดียวกับ
ท่าน; เราไม่ เชื่อ ว่า พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงส่ง
เราให้ มาอยู่ ในเงือ้ มมือ ท่าน; แต่ เราเชื่อ
ว่าเป็ นอุบายของท่านที่ปกปักรักษาท่าน
ให้พ้นจากคมดาบของเรา. ดูเถิด, เกราะ
อกกของ ท่าน และ โล่ ของ ท่านที่ ปก ปัก
รักษาท่านไว้.
๑๐ และบัดนี ้ เมื่อ เซราเฮ็ มนาห์ ยุติการ
กล่าว ค�ำ เหล่า นี ้ , โม โร ไน คืน ดาบ และ
อาวุธ สงคราม, ที่ ท่านได้ รับ ไว้ นั ้ น, ให้

๘ ก คมพ. ค�ำปฏิญาณ.
๙ ก แอลมา ๔๓:๓๘.
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เซราเฮ็ มนาห์, พลางกล่าวว่า: ดูเถิด, เรา
จะยุติความขัดแย้งนี ้.
๑๑ บัดนี ้ ข้าพเจ้า จะ คืนค�ำ ที่ ข้าพเจ้า
พูด ไป แล้ว ไม่ ได้, ฉะนั ้ น พระเจ้า ทรง
พระชนม์อยู่ฉันใด, ท่านจะออกไปไม่ ได้
ฉั นนั ้นเว้นแต่ทา่ นจะออกไปพร้อมกับค�ำ
ปฏิญาณว่าท่านจะไม่กลับมาท�ำสงคราม
กับเราอีก. บัดนี ้เนื่ องจากท่านอยู่ ในเงือ้ ม
มือเรา เราจะท�ำให้เลือดของท่านตกต้อง
้ ดิน, มิ ฉะนั ้นท่านจงยอมรับ เงื่อนไข
พืน
ซึ่งข้าพเจ้าเสนอ.
๑๒ และบัดนี ้ เมื่อ โมโรไนกล่าวถ้อยค�ำ
เหล่า นี ้ แล้ว, เซราเฮ็ มนาห์ ก็ ถือ ดาบของ
เขาไว้, และเขาโกรธโมโรไน, และเขาพุ่ง
ออกไปเพื่อจะสังหารโมโรไน; แต่เมื่อเงือ้
้ , ดูเถิด, ทหารคนหนึ่ ง
ดาบของเขาขึน
้
ของโมโรไนฟันมัน แม้ จนหล่น ลงสู่ พืน
ดิน, และมันหักตรงด้าม; และเขาฟันเซ
ราเฮ็มนาห์ด้วยคือเขาตัดหนั งศีรษะของ
้ ดิน. และเซ
เขาออกและมันร่วงลงสู่พืน
ราเฮ็มนาห์จงึ ถอยไปซึง่ หน้ าพวกเขาไปอยู่
ท่ามกลางทหารของเขา.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือทหาร
คนทีย่ น
ื อยูข่ า้ ง ๆ, ผูต้ ดั หนั งศีรษะของเซ
ราเฮ็มนาห์, หยิบหนั งศีรษะขึน้ จากพืน้ ดิน
โดยจับ เส้นผม, และเสียบไว้ที่ ปลายดาบ
ของเขา, และยื่น ออกไป ให้ คนเหล่า นั ้น,
พลางกล่าวแก่พวกเขาด้วยเสียงอันดังว่า:
้ ง่ึ เป็ นหนังศีรษะ
๑๔ แม้ดงั ทีห่ นังศีรษะนีซ
ของหัวหน้ าพวกท่าน, ร่วงลงสู่พน
ื ้ ดินแล้ว
่ น
ฉั นใด, ท่านจะล้มลงสูพ
ื ้ ดินฉั นนั น
้ เว้นแต่
ท่านจะมอบอาวุธสงครามของท่านและออก
ไปพร้อมด้วยพันธสัญญาสันติภาพ.
๑๕ ก ๑ นี . ๔:๓๗; แอลมา ๕๐:๓๖.

แอลมา ๔๔:๑๑–๑๙
๑๕ บัดนี ้ เมื่อ ได้ยิน ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ และ
เห็นหนั งศีรษะทีอ่ ยูบ่ นปลายดาบ, มีหลาย
คน, รูส้ ึกครัน
่ คร้าม; และหลายคนออกมา
โยนอาวุธสงครามของตนไว้ท่เี ท้าโมโรไน,
และเข้ามาในพันธสัญญากสันติภาพ. และ
มากเท่าที่เข้ามาในพันธสัญญา พวกเขาก็
ปล่อยให้ออกไปในแดนทุรกันดาร.
๑๖ บัดนี เ้ หตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเซราเฮ็มนาห์ โมโหอย่างยิง่ , และเขายัว่ ยุทหาร
ของเขาที่ เหลือ อยู่ ให้ โกรธ, เพื่อ จะต่อสู้
้ .
กับชาวนี ไฟอย่างรุนแรงยิ่งขึน
๑๗ และบัดนี ้ โมโรไนโกรธ, เพราะความ
ดือ้ ดึง ของชาวเลมัน; ฉะนั ้น ท่านจึง สั่ง
ผู้คนของท่านให้เข้าโจมตีและสังหารคน
เหล่านั ้น. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
พวกเขาเริ่มสังหารคนเหล่านั ้น; แท้จริง
แล้ว, และชาวเลมันต่อสู้ดว้ ยดาบของตน
และด้วยสุดก�ำลังของตน.
๑๘ แต่ ดูเถิด, ความ เปลือย เปล่า ของ
พวกเขาและศีรษะอัน ไร้ เครื่องป้ องกัน
ของพวกเขาเปิ ดช่องให้ดาบคมของชาว
นี ไฟ; แท้จริงแล้ว, ดูเถิดพวกเขาถูกแทง
และถูกฟัน, แท้จริงแล้ว, และล้มตายโดย
ฉั บพลันเบือ้ งหน้ าคมดาบของชาวนี ไฟ;
และ พวก เขา เริ่ม ถูก กวาด ลง, แม้ ดัง ที่
ทหารของโมโรไนพยากรณ์ ไว้.
๑๙ บัดนี ้เซราเฮ็มนาห์, เมื่อเห็นว่าพวก
เขาเกือบจะถูก ท�ำลายหมด, จึง ร้องด้วย
สุดก�ำลังต่อโมโรไน, โดยสัญญาว่าเขาจะ
ท�ำพันธสัญญาและผู้คนของเขาด้วยกับ
พวก เขา, หาก พวก เขา จะ ไว้ ชีวิต คนที่
ยัง เหลือ อยู่, ว่า พวกตนจะไม่ กลับ มากท�ำ
สงครามกับพวกเขาอีกเลย.

๑๙ ก แอลมา ๔๗:๖.

แอลมา ๔๔:๒๐–๔๕:๘
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ โมโรไนให้งานแห่งความตายยุตลิ งอีกครัง้ ใน
บรรดาผู้คน. และท่านรับ อาวุธ สงคราม
จากชาวเลมัน; และหลัง จากที่ คนเหล่า
นั ้น เข้า มา ในพันธ สัญญากสันติภาพ กับ
ท่านแล้วจึงยินยอมให้พวกเขาออกไปใน
แดนทุรกันดาร.
๒๑ บัดนี ้ ไม่ ได้นับจ�ำนวนคนตายของพวก
เขาเพราะความมากมายของจ�ำนวน; แท้จริง
แล้ว, จ�ำนวนคนตายของพวกเขามากมายยิง่
นั ก, ทัง้ ฝ่ ายชาวนี ไฟและชาวเลมัน.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาโยนคนตายลงในผืนน� ำ้ แห่งไซดอน, และ
ศพลอยไปและถูกฝังอยู่ ในห้วงลึกของทะเล.
๒๓ และ กองทัพ ของ ชาว นี ไฟ, หรือ
ของโมโรไน, กลับ คืน มาสู่ บ้านตนและ
ผืนแผ่นดินตน.
๒๔ และ ดัง นั ้ น ปี ที่ สิบ แปด แห่ง การ
ปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อผูค้ นของนี 
้ สุดลง. และบันทึกของแอลมา, ซึง่ มี
ไฟสิน
เขียนไว้บนแผ่นจารึกของนี ไฟจบลงดังนี ้.
เรือ่ งราวของผู้คนของนี ไฟ, และสงคราม
และความแตกแยกของพวกเขา, ในวัน
เวลาของฮีลามัน, ตามบันทึกของฮีลามัน,
ซึ่งท่านเขียนไว้ ในวันเวลาของท่าน.
ประกอบด้วยบทที่ ๔๕ ถึง ๖๒.

บทที่ ๔๕
ฮี ลา มัน เชื่อ ค�ำ ของ แอ ลมา— แอ ลมา
๒๐ ก แอลมา ๖๒:๑๖–๑๗.

๔๕ ๑ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
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พยากรณ์ ถึง ความพินาศของชาวนี ไฟ—
ท่ า น ให้ พร และ สาป แช่ ง แผ่ น ดิ น —
พระ วิญญาณ อาจ รับ แอ ลมา ขึน้ ไป, แม้
้ ใน
ดั ง โมเสส— ความ แตกแยก ทวี ขึน
ศาสนจักร. ประมาณ ๗๓ ปี กอ่ นคริสตกาล.
ดูเถิด, บัดนี เ้ หตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
่ ชมยินดียงิ่ , เพราะพระเจ้าทรง
ของนี ไฟชืน
ปลดปล่อยพวกเขาออกจากเงือ้ มมือศัตรูอกี
ครัง้ ; ฉะนั ้นพวกเขาจึง น้ อมขอบพระทัย
พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ ตน; แท้จริง
แล้ว, และพวกเขาอดอาหารมากและสวด
อ้อนวอนมากก, และพวกเขานมัสการพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความปรีดยี งิ่ นั ก.
้ ในปี ที่
๒ และเหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
สิ บเก้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา
เหนื อผู้ ค นของนี ไฟ, คื อ แอลมาได้ ม า
หาฮี ล ามั น บุ ต รของท่ า นและกล่ า วแก่
ท่ า นว่ า : ลู ก เชื่ อ ถ้ อ ยค� ำ ซึ่ ง พ่ อ พู ด กั บ
ลู ก เกี่ ย ว กั บ บั นทึ ก กเหล่ า นั ้ น ซึ่ ง เขี ย น
ไว้ ห รื อ เปล่ า ?
๓ และฮี ลามัน กล่าวแก่ ท่าน: ใช่ แล้ว,
ลูกเชื่อ.
๔ และแอลมากล่าวอีก ว่า: ลูก เชื่อ ใน
พระเยซูคริสต์, ผู้จะเสด็จมาหรือเปล่า?
๕ และท่านกล่าว: ใช่แล้ว, ลูกเชือ่ ถ้อยค�ำ
ทัง้ หมดซึ่งพ่อพูดไว้.
๖ และแอลมากล่าวแก่ทา่ นอีกว่า: ลูกจะ
ยึดถือค�ำสั่งของพ่อหรือเปล่าก?
๗ และท่านกล่าว: ใช่แล้ว, ลูกจะยึดถือ
ค�ำสั่งของพ่อด้วยสุดใจของลูก.
๘ จากนั ้น แอลมาจึง กล่าวแก่ ท่าน: ลูก

๒ ก แอลมา ๓๗:๑–๕; ๕๐:๓๘.
๖ ก คมพ. พระบัญญัตขิ อง

พระผูเ้ ป็ นเจ้า; เชือ่ ฟัง
(การ), เชือ่ ฟัง (คนที)่ .
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เป็ นสุข แล้ว; และ พระเจ้า จะ ทรง ท�ำให้
ลูกรุ่งเรืองกอยู่ ในแผ่นดินนี ้.
๙ แต่ ดูเถิด, พ่อ มี อะไรบางอย่างที่ จะ
พยากรณ์ ก ไว้ แก่ ลูก; แต่ เรื่อง ที่ พ่อ จะ
พยากรณ์ ไว้ แก่ ลูก ลูก ต้องไม่ ให้ เป็ นที่ รู้
่ อ่ จะพยากรณ์
ทัว่ ไป; แท้จริงแล้ว, เรือ่ งทีพ
ไว้ แก่ ลูก จะต้องไม่ เป็ นที่ รู้ ทั่วไป, แม้ จน
ค�ำ พยากรณ์ จะเกิด สัมฤทธิ ผล; ฉะนั ้น
จงเขียนถ้อยค�ำที่พ่อจะพูดไว้.
๑๐ และนี่ คอื ถ้อยค�ำเหล่านั ้น: ดูเถิด, พ่อ
ส�ำเหนี ยกว่าผูค้ นพวกนี เ้ อง, ชาวนี ไฟ, ตาม
วิญญาณแห่ง การเปิ ดเผยอัน มี อยู่ ในพ่อ,
่ ระเยซูคริสต์จะ
ในสีร่ อ้ ยปี กนั บจากเวลาทีพ
ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์ แก่พวกเขา, จะ
เสื่อมโทรมอยู่ ในความไม่เชื่อข.
๑๑ แท้จริงแล้ว, และเวลานั ้นพวกเขาจะ
เห็นสงครามและโรคระบาด, แท้จริงแล้ว,
ความอดอยากและการนองเลือด, แม้จน
้ ก—
กระทั่งผู้คนของนี ไฟจะกลับสูญสิน
๑๒ แท้จริง แล้ว, และนี่ เพราะพวกเขา
จะเสื่อมโทรมในความไม่เชื่อและตกไปสู่
งานแห่งความมืด, และความลามกก, และ
ความ ชั่ว ช้า สามานย์ นานั ปการ; แท้จริง
แล้ว, พ่อ กล่าวแก่ ลูก, ว่า เพราะพวกเขา
จะท�ำบาปขัด ต่อ ความสว่างและความรู้
อัน อุดมเช่นนั ้น, แท้จริง แล้ว, พ่อ กล่าว
แก่ลูก, ว่านั บแต่วันนั ้นไป, แม้อนุ ชนรุ่น
ทีส่ ่ีจะยังไม่ลว่ งลับไปทัง้ หมดก่อนทีค่ วาม
ชั่วช้าสามานย์ ใหญ่หลวงนี ้จะมาถึง.
๘ ก ๑ นี . ๔:๑๔;
แอลมา ๔๘:๑๕–๑๖, ๒๕.
๙ ก คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
๑๐ ก ๑ นี . ๑๒:๑๐–๑๕;
ฮีล. ๑๓:๙;
มอร. ๘:๖–๗.

แอลมา ๔๕:๙–๑๖
๑๓ และเมื่อวันส�ำคัญนั ้นมาถึง, ดูเถิด,
เวลามาถึงรวดเร็วมากที่คนเหล่านั ้นผู้ซึ่ง
้ ง่ึ
บัดนี ้, หรือพงศ์พน
ั ธุข์ องคนเหล่านั ้นผูซ
้
บัดนี นับอยู่ ในบรรดาผูค้ นของนี ไฟ, จะไม่
นั บกอยู่ ในบรรดาผู้คนของนี ไฟอีกต่อไป.
๑๔ แต่ผู้ ใดก็ตามที่เหลืออยู่, และไม่ถูก
ท�ำลายในวัน อันน่ า พรั่นพรึง และส�ำคัญ
ยิ่ง นั ้น, จะ นั บกอยู่ ในบรรดา ชาวเล มัน,
และ จะ กลาย เป็ น เหมือนพวก เขา, ทุก
คน, นอกจากไม่ ก่ี คนผู้ จะได้ รับ เรียกว่า
สานุ ศิษย์ของพระเจ้า; และชาวเลมันจะ
ไล่ตามพวกเขาจนกระทัง่ พวกเขาสูญสิน้ ข.
และบัดนี ้, เพราะความชัว่ ช้าสามานย์, ค�ำ
พยากรณ์ นี้จะเกิดสัมฤทธิผล.
๑๕ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
หลังจากแอลมากล่าวเรือ่ งเหล่านี แ้ ก่ฮลี ามัน
แล้ว, ท่านจึง ให้ พรฮี ลามัน, และบุตรคน
่ ๆ ของท่านด้วย; และท่านให้ พรแผ่น
อืน
ดินโลกนี ้ดว้ ยเพือ่ เห็นแก่ความชอบธรรมก.
๑๖ และท่านกล่าว: พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าตรัสดังนี ้—แผ่นดินจะถูกสาปแช่งก,
ให้ ไปสู่ ความพินาศ, แท้จริง แล้ว, แผ่น
ดินนี ้, แก่ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา,
และผู้คน, ซึ่งท�ำชั่ว, เมื่อพวกเขาสุกงอม
เต็ม ที่; และจะเป็ นไปดัง ที่ เรากล่าวไว้;
เพราะนี่ คอื การสาปแช่งและพรขของพระ
ผู้เป็ นเจ้าบนแผ่นดิน, เพราะพระเจ้าจะ
ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอม
แม้เล็กน้ อยที่สุดค.

		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ); ไม่เชือ่ (ความ).
๑๑ ก เจรอม ๑:๑๐;
มอร. ๘:๒–๓, ๖–๗.
๑๒ ก คมพ. ตัณหาราคะ.
๑๓ ก ฮีล. ๓:๑๖.
๑๔ ก โมโร. ๙:๒๔.

		ข โมโร. ๑:๑–๓.
๑๕ ก แอลมา ๔๖:๑๐; ๖๒:๔๐.
๑๖ ก ๒ นี . ๑:๗;
แอลมา ๓๗:๓๑;
อีเธอร์ ๒:๘–๑๒.
		ข คพ. ๑๓๐:๒๑.
		ค คพ. ๑:๓๑.

แอลมา ๔๕:๑๗–๒๔
๑๗ และบัดนี ้, เมื่อแอลมากล่าวถ้อยค�ำ
เหล่านี ้แล้วท่านให้พรศาสนจักรก, แท้จริง
แล้ว, คนทัง้ ปวงผู้ จะยึด มั่น อยู่ ในความ
เชื่อนั บแต่เวลานั ้นเป็ นต้นมา.
๑๘ และเมื่อ แอลมาท�ำเช่นนี ้ แล้ว ท่าน
ก็ ออกไปจากแผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา,
ราวกับ ว่า จะไปแผ่น ดิน แห่ งมีเล็ค. และ
้ คือไม่มีผู้ ใดเคย
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ได้ยิน เกี่ยว กับ ท่าน อีก เลย; เรา หา รู้ ไม่
เกี่ยวกับมรณกรรมหรือการฝังศพท่าน.
๑๙ ดูเถิด, ที่ เรารู,้ คือ ท่านเป็ นคนชอบ
ธรรม; และมีคำ� กล่าวแพร่ ไปทัว่ ศาสนจักร
ว่าพระวิญญาณรับท่านขึน้ ไป, หรือถูกฝังก
โดยพระหัตถ์ ของพระเจ้า, แม้ ดงั โมเสส.
แต่ ดเู ถิด, พระคัมภีร์ กล่าวว่า พระเจ้า ทรง
พาโมเสสไป ไว้กบั พระองค์; และเราคิด ว่า
พระองค์ทรงรับแอลมาไปในวิญญาณ, กับ
พระองค์ดว้ ย; ฉะนั น
้ , เพราะเหตุนีเ้ ราจึงไม่รู้
สิง่ ใดเกีย่ วกับมรณกรรมและการฝังศพท่าน.
้
๒๐ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเริม่ ต้นของปี ทีส่ ิบเก้าแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ, คือ
ฮีลามันออกไปในบรรดาผูค้ นเพือ่ ประกาศ
พระวจนะแก่พวกเขา.
๒๑ เพราะดูเถิด, เพราะการท�ำสงคราม
ของพวกเขากับชาวเลมันและการแตกแยก
และเรือ่ งยุ่ง ยากเล็ก ๆ น้ อย ๆ หลายครัง้
ซึ่ง มี อยู่ ในบรรดาผู้คน, จึง สมควรที่ จะ
ประกาศพระวจนะกของพระผู้เป็ นเจ้าใน
บรรดาพวกเขา, แท้จริง แล้ว, และว่า ควร
้ ทั่วศาสนจักร.
ตัง้ ข้อบังคับขึน
๑๗ ก คมพ. ศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์.
๑๙ ก คมพ. สัตภาวะทีแ่ ปร
สภาพ.
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๒๒ ฉะนั ้น, ฮี ลามันและพี่น้องท่านจึง
ออก ไป สถาปนา ศาสนจักร ทั่ว แผ่น ดิน
อีก, แท้จริง แล้ว, ในทุก เมือง ตลอด ทั่ว
แผ่น ดิน ซึ่ง ผู้คนของนี ไฟครอบครอง.
้ คื อ พวก
และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เขาก�ำหนดปุ โรหิต และผู้ สอนตลอดทั่ว
แผ่นดิน, เพื่อดูแลศาสนจักรทุกแห่ง.
้
๒๓ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ หลัง จาก ที่ ฮี ลา มัน และ พี่ น้ อง ท่าน
ก�ำหนดปุ โรหิตและผูส้ อนดูแลศาสนจักร
คือเกิดความแตกแยกก ในบรรดาพวกเขา,
และพวกเขาไม่ ยอมเอาใจใส่ ค�ำ ของฮี ลา
มันและพี่น้องท่าน;
๒๔ แต่พวกเขากลับจองหอง, ล�ำพองใน
ใจตน, เพราะของมีคา่ กมากมายยิง่ ของตน;
ฉะนั ้นพวกเขาจึงร�ำ่ รวยในสายตาตนเองข,
และไม่ยอมใส่ ใจถ้อยค�ำของพวกท่าน, ที่
จะด�ำเนิ นชีวติ อย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า.
บทที่ ๔๖
อแมลิ ไคยาห์ออกอุบายเพือ่ เป็ นกษั ตริย—
์
โมโรไนยกธงแห่ง เสรีภาพ—ท่านรณรงค์
ให้ ผคู้ นปกป้ องศาสนาของตน—ผู้ ที่ เชือ่
โดยแท้จริงเรียกว่าชาวคริสต์—พวกทีเ่ หลือ
อยูข่ องโยเซฟจะได้รบั การปกปักรักษาไว้—
อแมลิไคยาห์และพวกผูแ้ ตกแยกหลบหนี ไป
แผ่นดินแห่งนี ไฟ—บรรดาผูท้ ี่ ไม่สนั บสนุน
อุ ด มการณ์ แห่ ง อิ ส รภาพ ถู ก ประหาร.
ประมาณ ๗๓–๗๒ ปี กอ่ นคริสตกาล.

๒๑ ก แอลมา ๓๑:๕.
๒๓ ก ๓ นี . ๑๑:๒๘–๒๙.
๒๔ ก คมพ. มัง่ คัง่ (ความ).
		ข คมพ. จองหอง (ความ),

ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
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้ คือ มากเท่า
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที่ ไม่ สดับ ฟังถ้อยค�ำ ของฮี ลามัน และพี่
่ ้ องของตน.
น้ องท่านมารวมกันต่อต้านพีน
้
๒ และบัดนี ดูเถิด, พวกเขาเคืองแค้น
อย่าง ยิ่ง, ถึง ขนาด ที่ พวก เขา ตัง้ ใจ จะ
สังหารคนเหล่านั ้น.
๓ บัดนี ้ หัวหน้ า ของพวกที่ เคืองแค้น
พี่น้องของตนเป็ นชายร่างใหญ่และแข็ง
แรง; และชื่อของเขาคืออแมลิ ไคยาห์.
๔ และอแมลิ ไคยาห์ ปรารถนาจะเป็ น
กษั ตริย์; และ บรรดา ผู้คนที่ เคือง แค้น
อยู่ ก็ ปรารถนาจะให้ เขาเป็ นกษั ตริย์ ของ
ตน; และพวกเขาส่วนมากเป็ นผูพ
้ พ
ิ ากษา
ก
ชัน
้ ต้น ของแผ่นดิน, และพวกเขาก�ำลัง
แสวงหาอ�ำนาจ.
๕ และ พวก เขา ถู ก ชั ก น� ำ ไป ด้ว ย ค� ำ
ป้ อยอของอแมลิ ไคยาห์, ว่าหากพวกเขา
สนั บสนุ น และสถาปนาเขาเป็ นกษั ตริย์
แล้ว เขาจะท�ำให้ พวกเขาเป็ นผู้ ปกครอง
เหนื อผู้คน.
๖ ดัง นั ้น พวกเขาจึง ถู กอแมลิ ไคยาห์
ชักน� ำ ไปสู่ การแตกแยก, แม้ กระนั ้นทัง้
่ ้ องท่าน
ทีม่ คี ำ� สั่งสอนของฮีลามันและพีน
อยู่, แท้จริงแล้ว, ทัง้ ที่คนเหล่านั ้นเอาใจ
ใส่ดูแลศาสนจักรอย่างมากยิ่งนั ก, เพราะ
พวกเขาเป็ นมหาปุ โรหิตดูแลศาสนจักร.
๗ และมีหลายคนในศาสนจักรที่เชื่อค�ำ
ป้ อยอของอแมลิ ไคยาห์, ฉะนั ้นพวกเขา
จึง แตกแยก ไป แม้ จาก ศาสนจักร; และ
ดัง นั ้น กิจจานุ กิจ ของผู้คนของนี ไฟจึง
ล่อ แหลมและเป็ นอันตรายอย่างยิ่ง, ทัง้
๔๖ ๔ ก โมไซยาห์ ๒๙:๑๑,

๒๘–๒๙.
๗ ก แอลมา ๔๔:๑๙–๒๐.
๘ ก ฮีล. ๑๒:๒, ๔–๕.

แอลมา ๔๖:๑–๑๒
ที่มีชัยชนะกอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งได้
่ ชมยินดี
รับเหนื อชาวเลมัน, และความชืน
อันใหญ่หลวงของพวกเขาซึ่งได้รบั เพราะ
การปลดปล่อยโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า.
๘ ดัง นั ้น เราจึง เห็นว่า ลูก หลานมนุ ษย์
ลื ม พระเจ้ า พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ของ ตน ได้
รวดเร็วกเพียงใด, แท้จริง แล้ว, ท�ำความ
ชั่ว ช้า สามานย์, และถูก มารร้ายชักจูง ไป
ได้รวดเร็วเพียงใด.
๙ แท้จริง แล้ว, และเราเห็น ด้วยว่า คน
ชั่ว ร้ายมากคนหนึ่ ง สามารถท�ำความชั่ว
้ ได้ ในบรรดา
ร้ายก ใหญ่ หลวงให้ เกิด ขึน
ลูกหลานมนุ ษย์.
๑๐ แท้จริงแล้ว, เราเห็นว่าอแมลิ ไคยาห์,
เพราะเขาเป็ นคนมีอบุ ายเล่หก์ ลและเป็ น
คนถนั ดใช้ค�ำป้ อยอ, เพื่อเขาจะชักน� ำใจ
ผู้คนมากมายให้ท�ำชั่ว; แท้จริงแล้ว, และ
เพือ่ หมายมัน
่ จะท�ำลายศาสนจักรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, และเพื่อ ท�ำลายรากฐานแห่ง
เสรีภาพกซึง่ พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงมอบให้พวก
่ ระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงส่งมาบน
เขา, หรือพรทีพ
ผืนแผ่นดินเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมข.
้
๑๑ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเมื่อโมโรไน, ผู้เป็ นหัวหน้ าบัญชาการก
กองทัพ ของ ชาว นี ไฟ, ได้ยิน ถึง ความ
แตกแยกเหล่านี ้, ท่านโกรธอแมลิ ไคยาห์.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ฉี กเสือ้ คลุมของท่าน; และน� ำชิน
้ หนึ่ งที่
ฉี กออกมา, และเขียนบนนั ้นว่า—เพือ่ เป็ น
ที่ระลึกถึงพระผู้เป็ นเจ้าของเราก, ศาสนา
ของเรา, และอิสรภาพ, และสันติภาพของ

๙ ก โมไซยาห์ ๒๙:๑๗–๑๘.
๑๐ ก ๒ นี . ๑:๗;
โมไซยาห์ ๒๙:๓๒.
		ข ๒ นี . ๑:๗.

๑๑ ก แอลมา ๔๓:๑๖–๑๗.
๑๒ ก นหม. ๔:๑๔;
แอลมา ๔๔:๕.

แอลมา ๔๖:๑๓–๒๑
เรา, ภรรยา, และลูก ๆ ของเรา—และท่าน
ผูกไว้บนปลายไม้ยาวอันหนึ่ ง.
๑๓ และท่านสวมหมวกเกราะของท่าน,
และสวมเกราะอกของท่าน, และโล่ของ
ท่าน, และคาดยุทธภัณฑ์ของท่านไว้รอบ
เอว; และท่านหยิบ ไม้ยาว, ซึ่ง ตรงปลาย
ติดเสือ้ คลุมของท่านที่ฉีกไว้, (และท่าน
เรียกมันว่าธงแห่งเสรีภาพ) และท่านโน้ ม
้ ดิน, และท่านสวดอ้อนวอน
กายลงสู่ พืน
พระผู้เป็ นเจ้าของท่านอย่างสุดก�ำลังขอ
พรแห่ง เสรีภาพสถิต อยู่ กับ พี่ น้องท่าน,
ตราบเท่าที่มีกลุ่มชาวคริสต์เหลืออยู่เพื่อ
ครอบครองแผ่นดิน—
๑๔ เพราะโดยนามนี ้ผู้เชื่อในพระคริสต์
อย่างแท้จริงทุกคน, ซึง่ เป็ นของศาสนจักร
ของพระผู้เป็ นเจ้า, เป็ นที่เรียกขานโดยผู้
ที่ ไม่ ได้เป็ นของศาสนจักร.
๑๕ และบรรดาคนที่เป็ นของศาสนจักร
ซือ่ สัตย์; แท้จริงแล้ว, คนทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นผูเ้ ชือ่
ในพระคริสต์ โดยแท้จริง ยอมรับ, พระนามก
ของพระคริสต์, ด้วยความยินดี, หรือ ชาว
คริสต์ขดังทีเ่ รียกพวกเขา, เพราะความเชือ่
ของพวกเขาในพระคริสต์ผจู้ ะเสด็จมา.
๑๖ และฉะนั ้น, ในเวลานี ้, โมโรไนสวด
อ้อนวอนเพื่อ อุดมการณ์ ของชาวคริสต์,
และอิสรภาพของแผ่น ดิน จะได้ เป็ นที่
โปรดปราน.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ท่านทุม่ เทจิตวิญญาณท่านแด่พระผูเ้ ป็ น
เจ้า แล้ว, ท่านจึง ตัง้ ชื่อ แผ่น ดินทัง้ หมด
ที่ อยู่ ทางใต้ ของแผ่นดินรกร้างก, แท้จริง
แล้ว, และ ท้าย ที่สุด, แผ่น ดิน ทัง้ หมด,
๑๕ ก โมไซยาห์ ๕:๗–๙.
		ข กิจการ ๑๑:๒๖; ๑ ปต. ๔:๑๖.

436
ทัง้ ทางเหนื อ และทางใต้ ว่า—แผ่น ดิน
ที่เลือกสรร, และแผ่นดินแห่งเสรีภาพ.
๑๘ และท่านกล่าว: พระผู้เป็ นเจ้าจะไม่
ทรงยอมอย่างแน่ นอนทีจ่ ะให้เรา, ซึง่ ถูกดู
หมิ่น เพราะเรายอมรับ พระนามของพระ
คริสต์, ถูก เหยียบย�่ำ และท�ำลาย, จนกว่า
เราจะน� ำ มัน มาสู่ ตนโดยการล่วงละเมิด
ของเราเอง.
๑๙ และเมื่อ โมโรไนกล่าวถ้อยค�ำ เหล่า
นี ้ แล้ว, ท่านออกไป ในบรรดาผู้คน, โบก
ชิน
้ ผ้าที่ฉีกจากเสือ้ กท่านในอากาศ, เพื่อ
ทุก คนจะได้ เห็น อักขระที่ ท่านเขียนไว้
บนผ้า ที่ ฉีก ออกนั ้น, และร้องด้วยเสียง
อันดัง, มีความว่า:
๒๐ ดูเถิด, ผู้ ใดก็ตามที่จะธ�ำรงรักษาธง
นี ้บนแผ่นดิน, ขอให้พวกเขาออกมาด้วย
พละก�ำลังของพระเจ้า, และเข้ามาในพันธสัญญาเพือ่ จะธ�ำรงรักษาสิทธิของตน, และ
ศาสนาของตน, เพื่อ พระเจ้า พระผู้ เป็ น
เจ้าจะประทานพรให้พวกเขา.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
โม โร ไนประกาศ ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้, ดูเถิด,
ผูค้ นพากันวิง่ มาพร้อมด้วยยุทธภัณฑ์คาด
ไว้ รอบเอวของตน, โดยฉี ก อาภรณ์ ของ
พวกเขาออกเป็ นหมายส�ำคัญ, หรือ เป็ น
พันธสัญญา, ว่าพวกเขาจะไม่ทิง้ พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้าของตน; หรือ อีก นั ย หนึ่ ง,
หากพวกเขาล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, หรือตกไปสูก่ ารล่วงละเมิด,
และละอายกทีจ่ ะยอมรับพระนามของพระ
คริสต์แล้ว, พระเจ้าจะทรงฉี กพวกเขาแม้
ดังที่พวกเขาฉี กอาภรณ์ ของตน.

๑๗ ก แอลมา ๒๒:๓๐–๓๑.
๑๙ ก คมพ. ธงสัญญาณ.

๒๑ ก ๑ นี . ๘:๒๕–๒๘;
มอร. ๘:๓๘.
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๒๒ บัดนี ้น่ี คอื พันธสัญญาที่พวกเขาท�ำ
ไว้, และพวกเขาโยนอาภรณ์ ไว้แทบเท้าของ
โมโรไน, โดยกล่าวว่า: เราท�ำพันธสัญญากับ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา, ว่าเราจะถูกท�ำลาย,
่ ้ องเราในแผ่นดินทางเหนื อ, หาก
แม้ดงั พีน
เราจะตกไปสู่การล่วงละเมิด; แท้จริงแล้ว,
พระองค์จะทรงโยนเราไปแทบเท้าศัตรูของ
เราก็ ได้, แม้ดงั ทีเ่ ราโยนอาภรณ์ ของเราไว้
แทบเท้าท่านเพือ่ ให้เหยียบไว้ ใต้เท้า, หาก
เราจะตกไปสู่การล่วงละเมิด.
๒๓ โมโรไนกล่าวแก่พวกเขา: ดูเถิด, เรา
ทัง้ หลายเป็ นส่วนหนึ่ งทีเ่ หลืออยูข่ องพงศ์
พันธุ์ ยาโคบ; แท้จริง แล้ว, เราเป็ นส่วน
หนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ ของพงศ์ พันธุ์ก โยเซฟข,
ผู้ซึ่งเสือ้ คลุมคของเขาถูกพี่ ๆ ของเขาฉี ก
เป็ นชิน
้ ๆ; แท้จริงแล้ว, และบัดนี ้ดูเถิด,
ขอให้เราจดจ�ำที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, มิฉะนั ้นอาภรณ์ ของเราจะ
ถูก พี่ น้องเราฉี ก, และเราจะถูก โยนเข้า
ในเรือนจ�ำ, หรือถูกขาย, หรือถูกสังหาร.
๒๔ แท้จริง แล้ว, ขอให้ เราปกปักรักษา
เสรีภาพของเราดังเป็ นส่วนหนึ่ งที่เหลือ
อยู่กของโยเซฟ; แท้จริงแล้ว, ให้เราจดจ�ำ
ถ้อยค�ำ ของยาโคบ, ก่อนมรณกรรมของ
ท่าน, เพราะดูเถิด, ท่านเห็นว่าส่วนหนึ่ ง
ของเสือ้ คลุมที่เหลืออยู่ของโยเซฟได้รับ
การเก็บรักษาไว้และไม่ ได้เน่ าเปื่ อย. และ
ท่านกล่าวว่า—แม้ดงั ส่วนทีเ่ หลืออยูน
่ ี ้ของ
อาภรณ์ ของบุตรข้าพเจ้า ได้ รับ การเก็บ
รักษาไว้ฉันใด, ส่วนหนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ขของ
พงศ์ พันธุ์ ของบุตรข้าพเจ้า จะได้ รับ การ
๒๓ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑ นี . ๕:๑๔–๑๕.
		ข คมพ. โยเซฟ,

แอลมา ๔๖:๒๒–๒๙
ปกปักรักษาไว้ โดยพระหัตถ์ ของพระผู้
เป็ นเจ้าฉั นนั ้น, และจะพาไปสู่พระองค์,
ในขณะที่พงศ์พันธุ์ โยเซฟที่เหลืออยู่จะ
สูญสลาย, ดังส่วนทีเ่ หลือของอาภรณ์ ทา่ น.
๒๕ บัดนี ้ดเู ถิด, เรือ่ งนี ้ทำ� ให้จติ วิญญาณ
ข้ า พเจ้ า โทมนั ส; กระนั ้ น ก็ ต าม, จิ ต
วิญญาณข้าพเจ้ายังมีปีติ ในบุตรข้าพเจ้า,
เพราะส่วนนั ้นของพงศ์พน
ั ธุข์ องเขาซึง่ จะ
ได้รับการพาไปสู่พระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ บัดนี ้ดูเถิด, นี่ คือค�ำพูดของยาโคบ.
๒๗ และบัดนี ้ ใครจะรูบ้ างทีผท
ู้ เ่ี หลืออยู่
ของพงศ์พันธุ์ โยเซฟ, ซึ่งจะสูญสลายดัง
อาภรณ์ ทา่ น, คือคนทีแ่ ตกแยกไปจากเรา?
แท้จริงแล้ว, แม้จะเป็ นตัวเราหากเราไม่
ตัง้ มั่นอยู่ ในศรัทธาแห่งพระคริสต์.
้
๒๘ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ โมโรไนกล่าวถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว
ท่านก็ออกไป, และสัง่ ไปถึงทุกภาคในแผ่น
ดินที่ มี การแตกแยกด้วย, และรวบรวม
ผู้คนทัง้ หมด ที่ ปรารถนา จะ ธ�ำรง รักษา
เสรีภาพของตน, ให้ ยืนหยัด ต่อ สู้ อแมลิ ไคยาห์ และคนที่ แตกแยกออกไป, ซึ่ง
เรียกว่าชาวอแมลิ ไคยาห์.
๒๙ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
เมือ่ อแมลิ ไคยาห์เห็นว่าผูค้ นของโมโรไนมี
จ�ำนวนมากมายยิง่ กว่าชาวอแมลิ ไคยาห์—
และเขาเห็นด้วยว่าผู้คนของเขาสงสัยอยู่
เกี่ยวกับความยุติธรรมของอุดมการณ์ ซ่งึ
พวกเขารับ ไว้— ฉะนั ้น, โดยกลัว ว่า เขา
จะเอาชนะไม่ ได้, เขาจึงพาผู้คนของเขา
ที่ยอมและออกไปยังแผ่นดินแห่งนี ไฟ.

บุตรของยาโคบ.
		ค ปฐก. ๓๗:๓, ๓๑–๓๖.
๒๔ ก อาโมส ๕:๑๕;

๓ นี . ๕:๒๑–๒๔; ๑๐:๑๗.
		ข ๒ นี . ๓:๕–๒๔;
อีเธอร์ ๑๓:๖–๗.

แอลมา ๔๖:๓๐–๔๐
๓๐ บัดนี ้ โมโรไนคิด ว่า ไม่ เป็ นการดี ท่ี
ชาวเลมันจะมีก�ำลังเพิ่มอีก; ฉะนั ้นท่าน
จึงคิดจะสกัดกัน
้ ผู้คนของอแมลิ ไคยาห์
ออกไป, หรือจับคนเหล่านั ้นและน� ำพวก
เขากลับ มา, และประหารอแมลิ ไคยาห์
เสีย; แท้จริง แล้ว, เพราะท่านรู้ ว่า เขาจะ
ยั่ว ยุ ชาวเลมัน ให้ เกิด โทสะต่อ ต้านพวก
เขา, และท�ำให้คนเหล่านั ้นมารบกับพวก
เขา; และการนี ้ ท่านรู้ว่า อแมลิ ไคยาห์ จะ
ท�ำเพื่อเขาจะบรรลุจุดประสงค์ของตน.
๓๑ ฉะนั ้น โม โร ไน คิด ว่า เป็ นการ ดี ที่
ท่านจะน� ำ กองทัพ ของท่าน, ซึ่ง รวมกัน
อยู่ แล้ว, และมี อาวุธ พร้อม, และเข้า มา
ในพั นธ สั ญ ญา เพื่ อ รัก ษา สั นติ ภ าพ—
้ คือ ท่านน� ำ
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กองทัพ ของท่านและออกเดินทัพ ไป ใน
แดนทุรกันดารพร้อมด้วยกระโจม, เพื่อ
สกัด กัน
้ เส้น ทาง ขอ งอ แม ลิ ไค ยาห์ ใน
แดนทุรกันดาร.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ท�ำไปตามความปรารถนาของท่าน, และ
เดินทัพ ออกไป ในแดนทุรกันดาร, และ
สกัดกองทัพของอแมลิ ไคยาห์ ไว้.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อแมลิ ไคยาห์ หลบหนี ไปพร้อมกับ ผู้คน
จ�ำนวนน้ อยของเขาจ�ำนวนหนึ่ ง, และคนที่
เหลืออยูถ่ กู ส่งไปอยู่ ในเงือ้ มมือของโมโรไน
และพากลับไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๓๔ บัดนี ้, โมโรไนโดยทีเ่ ป็ นผู้ ได้รบั การ
ก�ำหนดก โดยหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาและเสียง
ของผูค้ น, ฉะนั ้นท่านจึงมีพลังอ�ำนาจตาม
ความประสงค์ ของท่านกับ กองทัพ ของ
๓๔ ก แอลมา ๔๓:๑๖.
๓๘ ก แอลมา ๔๖:๖.
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ชาวนี ไฟ, ที่ จะจัด ตัง้ และใช้ สิทธิ อ�ำนาจ
ปกครองพวกเขา.
้ คือ ผู้
๓๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ใดก็ตามในชาวอแมลิ ไคยาห์ ที ไม่ ยอม
เข้ า มา ในพั นธ สั ญ ญา ที่ จะ สนั บสนุ น
อุดมการณ์ แห่ง เสรีภาพ, เพื่อ จะ ธ�ำรง
รักษาการปกครองอัน เป็ นอิสระไว้, ท่าน
ก็ ให้ประหารเสีย; และมีอยู่เพียงไม่ก่ีคน
ที่ปฏิเสธพันธสัญญาแห่งอิสรภาพ.
้ ด้วย
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ไว้
คือ, ท่านให้ น�ำ ธงแห่ง เสรีภาพชัก ขึน
บนหอสูงทุกแห่งซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดิน, ซึ่ง
ชาวนี ไฟครอบครอง; และโมโรไนตัง้ ผืนธง
แห่งเสรีภาพไว้ ในบรรดาชาวนี ไฟดังนี ้.
๓๗ และพวกเขาเริม่ มีสันติ ในแผ่นดิน
อีก; และดัง นั ้นพวกเขาธ�ำรงรักษาสันติ
ในแผ่นดินไว้จนเกือบถึงปลายปี ที่สิบเก้า
แห่งการปกครองของผู้พิพากษา.
๓๘ และฮีลามันและพวกมหาปุ โรหิตก
ได้ธำ� รงรักษาระเบียบในศาสนจักรไว้ดว้ ย;
แท้จริงแล้ว, แม้ตลอดเวลาสี่ปีที่พวกเขา
มีสันติและความชื่นชมยินดีเป็ นอันมาก
ในศาสนจักร.
้ คือ มี
๓๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
คนเป็ นอันมากตาย, โดยเชื่อ อย่างมั่นคง
ว่าจิตวิญญาณพวกเขาจะได้รบั การไถ่ โดย
พระเจ้าพระเยซูคริสต์; ดังนั ้นพวกเขาจึง
จากโลกนี ้ ไปด้วยความชื่นชมยินดี.
๔๐ และมีบางคนที่ตายด้วยการป่ วยไข้,
้ บ่อย ๆ ใน
ซึ่งในบางฤดูกาลของปี เกิดขึน
แผ่นดิน—แต่ ไม่ตายมากนั กด้วยการป่ วย
ไข้, เพราะคุณภาพอัน ดี เยี่ยมของพืชก

๓๙ ก โมโร. ๗:๓, ๔๑.
๔๐ ก คพ. ๘๙:๑๐.

๔๑ ก วว. ๑๔:๑๓.

439
และรากไม้หลายชนิ ดซึง่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้
ทรงเตรียมไว้ ให้เพื่อขจัดสาเหตุของโรค,
ซึ่งโรคเหล่านั ้นมนุ ษย์ต้องเป็ นเนื่ องจาก
ธรรมชาติของดินฟ้ าอากาศ—
๔๑ แต่มีคนเป็ นอันมากตายด้วยความ
ชรา; และบรรดาผู้ ที่ ตายในศรัทธาแห่ง
พระคริสต์มีความสุขกอยู่กับพระองค์, ดัง
ที่เราจ�ำต้องคิด.
บทที่ ๔๗
อแมลิ ไคยาห์ ใช้ การทรยศ, ฆาตกรรม,
และ อุบาย เพือ่ เป็ น กษั ตริย์ ของ ชาวเลมัน—ผูแ้ ตกแยกจากชาวนี ไฟชั่วร้ายและ
ดุรา้ ยมากกว่าชาวเลมัน. ประมาณ ๗๒ ปี
ก่อนคริสตกาล.
บัดนี ้ เราจะกลับ มาพูด ในบันทึก ของเรา
่ ลบหนี ก ไปใน
ถึงอแมลิ ไคยาห์และคนทีห
แดนทุรกันดารกับเขา; เพราะ, ดูเถิด, เขา
พาคนที่ ไปกับเขา, และขึน้ ไปยังแผ่นดินข
แห่งนี ไฟไปในบรรดาชาวเลมัน, และยั่ว
ยุชาวเลมันให้เกิดโทสะต่อต้านผู้คนของ
นี ไฟ, ถึง ขนาดที่ กษั ตริย์ ของชาวเลมัน
ออก ถ้อยแถลง ไป ทั่ว แผ่น ดิน ของ ตน,
ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของตน, ให้ พวก
เขามารวมกันอีกเพื่อไปสู้รบกับชาวนี ไฟ.
้ คือเมื่อ
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ถ้อยแถลงออกไป ในบรรดาคนทัง้ หลาย
พวกเขาครั่น คร้ามยิ่ง นั ก; แท้จริง แล้ว,
พวกเขากลัวที่จะท�ำให้กษั ตริย์ ไม่พอใจ,
และพวกเขากลัวที่จะไปสู้รบกับชาวนี ไฟ
๔๗ ๑ ก แอลมา ๔๖:๓๓.

		ข ๒ นี . ๕:๕–๘;

แอลมา ๔๖:๔๑–๔๗:๗
ด้วยเกลือกพวกเขาจะต้องเสียชีวติ . และ
้ คือ พวกเขาไม่
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ยอม, หรือพวกเขาเป็ นส่วนมากไม่ยอม,
ท�ำตามค�ำสั่งของกษั ตริย์.
้
๓ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ กษั ตริย์ โกรธเพราะความไม่ เชื่อ ฟัง
ของ พวก เขา; ฉะนั ้ น เขา มอบ อ� ำ นาจ
บัญชาการกองทัพของเขาส่วนนั ้ นที่เชื่อ
ฟังค�ำสั่ ง ของเขาแก่ อแมลิ ไคยาห์, และ
สั่งเขาว่าเขาจะออกไปบีบบังคับคนเหล่า
นี ้ ให้จับอาวุธ.
๔ บัดนี ้ดเู ถิด, นี่ เป็ นความปรารถนาของ
อแมลิ ไคยาห์; เพราะโดยที่เขาเป็ นคนมี
เล่หเ์ หลีย่ มมากทีจ่ ะท�ำความชัว่ ฉะนั ้นเขา
จึง คิด วางแผนก�ำจัด กษั ตริย์ ของชาวเล
มันให้พ้นจากบัลลังก์.
๕ และบัดนี เ้ ขามีอำ� นาจบัญชาการชาวเล
มันพวกที่นิยมกษั ตริย์; และเขาพยายาม
ให้ ได้ รับ ความนิ ยมจากคนที่ ไม่ เชื่อ ฟัง;
ฉะนั ้นเขาจึงออกไปยังที่ซึ่งมีช่ือว่าโอไน
ดาห์ก, เพราะชาวเลมันทัง้ หมดหลบหนี ไป
อยู่ ท่ี นั่น; เนื่ องจากพวกเขารู้ ว่า กองทัพ
ก�ำลัง ยกมา, และ, โดยคิด ว่า กองทัพ ยก
มาเพื่อ ท�ำลายพวกตน, ฉะนั ้น พวกเขา
จึง หลบหนี ไป โอไนดาห์, ไปยัง สถานที่
แห่งก�ำลังพล.
้
๖ และพวกเขาก�ำหนดชายผู้ หนึ่ ง ขึน
เป็ น กษั ตริย์ และ ผู้น�ำ ให้ ปกครอง พวก
ตน, โดยก�ำหนดในใจของตนด้วยความ
ตัง้ ใจมั่นคงว่า พวกเขาจะไม่ ยอมให้ ตน
ถูกบังคับให้ ไปสู้กับชาวนี ไฟ.
้ คือพวก
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

ออมไน ๑:๑๒–๑๓.
๕ ก แอลมา ๓๒:๔.

แอลมา ๔๗:๘–๑๙
เขามาชุมนุ มกันอยูบ่ นยอดเขาซึง่ เรียกว่า
แอนทิพัส, เพื่อเตรียมสู้รบ.
๘ บัดนี ้ ไม่ใช่ เจตนาของอแมลิ ไคยาห์
ที่ จะ สู้ รบ กับ คนพวก นี ้ ตาม ค�ำ สั่ง ของ
กษั ตริย์; แต่ ดูเถิด, มัน เป็ นเจตนาของ
เขา ที่ จะ ให้ ตน เป็ นที่ นิ ยม ของกอง ทัพ
ชาวเลมัน, เพือ่ เขาจะได้น�ำตัวเองขึน้ เป็ น
หัวหน้ าและก�ำจัดกษั ตริยอ์ อกจากบัลลังก์
และเข้าครอบครองอาณาจักร.
้
๙ และดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเขาให้กองทัพของตนตัง้ กระโจมอยู่ ใน
หุบเขาซึ่งอยู่ ใกล้ภูเขาแอนทิพัส.
้ คือเมื่อ
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ถึงเวลากลางคืนเขาส่งทูตลับไปในภูเขา
แอนทิพัส, โดยปรารถนาให้ หัวหน้ า ของ
พวกที่ อยู่ บนภูเขา, ซึ่ง มีช่ือ ว่า ลี ฮอนไท,
ให้ ลงมายัง เชิง เขา, เพราะตนปรารถนา
จะพูดกับเขา.
้ คือเมื่อ
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ลีฮอนไทได้รับข่าวเขาไม่กล้าลงไปยังเชิง
เขา. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออแม
ลิ ไคยาห์ส่งคนไปอีกเป็ นครัง้ ที่สอง, โดย
ปรารถนาให้เขาลงมา. และเหตุการณ์ ได้
้ คือลีฮอนไทไม่ยอมลงมา; และ
บังเกิดขึน
้ ไปอีกเป็ นครัง้ ที่สาม.
เขาส่งคนขึน
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่ออแมลิ ไคยาห์เห็นว่าเขาท�ำให้ลีฮอน
้ ไปบน
ไทลงมาจากภูเขาไม่ ได้, เขาจึงขึน
ภูเขา, จนใกล้ค่ายของลีฮอนไท; และเขา
ส่งข่าวไปให้ลีฮอนไทอีกเป็ นครัง้ ที่สี่, โดย
ปรารถนาให้เขาลงมา, และให้พาองครักษ์
ของเขามาด้วย.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
๑๖ ก แอลมา ๔๗:๓.

440
ลีฮอนไทลงมาหาอแมลิ ไคยาห์พร้อมด้วย
องครักษ์ ของเขา, อแมลิ ไคยาห์ปรารถนา
ให้เขาลงมาพร้อมด้วยกองทัพของเขาใน
เวลากลางคืน, และล้อมคนที่ อยู่ ในค่าย
ของพวกตนซึ่งกษั ตริย์ ได้มอบอ�ำนาจให้
เขาบังคับ บัญชา, และว่า ตนจะมอบคน
เหล่า นั ้นให้ อยู่ ในมือ ของลี ฮอนไท, หาก
เขาจะท�ำให้ตน (อแมลิ ไคยาห์) เป็ นผู้น�ำ
คนที่สองปกครองทัง้ กองทัพ.
้ คือ ลี๑๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ฮอนไทลงมาพร้อมด้วยคนของเขาและ
ล้อมคนของอแมลิ ไคยาห์ ไว้, เพื่อก่อนที่
่ ขึน้ ตอนรุง่ อรุณของวันพวก
พวกเขาจะตืน
เขาก็ถูกกองทัพของลีฮอนไทล้อมไว้แล้ว.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวก เขา เห็น ว่า ตน ถูก ล้อม, จึง วิงวอน
อแม ลิ ไค ยาห์ ให้ เขา ยอม ให้ พวก ตน
เข้าร่วมกับพี่น้องของตน, เพื่อจะได้ ไม่
ถูกท�ำลาย. บัดนี ้ นี่คือสิ่ งที่อแมลิ ไคยาห์
ปรารถนา.
้ คือเขา
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
มอบคนของเขาไป, ซึงตรงกันข้ามกกับค�ำ
สั่งของกษั ตริย์. บัดนี ้นี่คือสิ่งที่อแมลิ ไค
ยาห์ ปรารถนา, เพื่อ แผนของตนในการ
ก�ำจัดกษั ตริย์จากบัลลังก์จะส�ำเร็จ.
๑๗ บั ด นี ้ นี่ คือ ธรรมเนี ย ม ใน บรรดา
ชาวเลมัน, ว่าหากหัวหน้ าผู้น�ำของตนถูก
้
ฆ่าตาย, ก็จะก�ำหนดผู้น�ำคนที่สองให้ขึน
มาเป็ นหัวหน้ าผู้น�ำของตน.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออแมลิ ไคยาห์ ให้ผู้รบั ใช้คนหนึ่ งของเขาวางยา
พิษลีฮอนไททีละน้ อย, จนตาย.
๑๙ บัดนี ้, เมื่อ ลี ฮอนไทตายแล้ว, ชาว
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เลมันจึงก�ำหนดอแมลิ ไคยาห์เป็ นผูน
้ � ำของ
ตนและเป็ นหัวหน้ าผู้บัญชาการของตน.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออแมลิ ไคยาห์ออกเดินทางพร้อมด้วยกองทัพ
ของเขา (เพราะเขาได้ตามความปรารถนา
ของเขาแล้ว) ไปแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, ยัง
เมืองแห่งนี ไฟ, ซึ่งเป็ นเมืองหลวง.
๒๑ และกษั ตริย์ ออกมาพบเขาพร้อม
ด้วยองครักษ์ , เพราะเขาคิดว่าอแมลิ ไค
ยาห์ปฏิบตั ติ ามค�ำสั่งของตนแล้ว, และว่า
อแมลิ ไคยาห์รวบรวมกองทัพใหญ่เช่นนั ้น
เพื่อไปสู้กับชาวนี ไฟในการรบ.
๒๒ แต่ ดูเถิด, เมื่อ กษั ตริย์ ออกมาพบ
เขาอแมลิ ไคยาห์ ให้ ผู้รับ ใช้ ของตนออก
ไปพบกษั ตริย์. และคนเหล่า นั ้น ออกมา
และ น้ อม กาย ต่อ หน้ า กษั ตริย์, เสมือน
หนึ่ ง แสดง ความ เคารพ เพราะ ความ ยิ่ง
ใหญ่ของเขา.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กษั ตริยย์ น
ื่ มือออกไปพยุงพวกเขาขึน้ , ดัง
ที่เป็ นธรรมเนี ยมของชาวเลมัน, อันเป็ น
หมายส�ำคัญ แห่ง สันติ, ซึ่ง ธรรมเนี ยมนี ้
พวกเขาเอามาจากชาวนี ไฟ.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ , ดูเถิด
เมื่อ เขาพยุง คนแรกลุก จากพืน
เขาก็แทงกษั ตริย์ทะลุหัวใจ; และเขาล้ม
้ ดิน.
ลงสู่พืน
๒๕ บัดนี ้ผรู้ บั ใช้ของกษั ตริยห
์ ลบหนี ไป;
และผู้รบั ใช้ของอแมลิ ไคยาห์ส่งเสียงร้อง
้ , มีความว่า:
ขึน
๒๖ ดูเถิด, ผู้รับใช้ของกษั ตริย์แทงเขา
ทะลุ หัวใจ, และเขาล้ม ลงและพวกนั ้น
หลบหนี ไปแล้ว; ดูเถิด, มาดู.

แอลมา ๔๗:๒๐–๓๓
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อแมลิ ไคยาห์สั่งให้ยกกองทัพของเขาเข้า
้ กับกษั ตริย์; และเมื่อ
มาดูว่าเกิดอะไรขึน
่
พวกเขามาถึงทีเกิดเหตุ, และพบกษั ตริย์
นอนจมกองเลือด, อแมลิ ไคยาห์แสร้งท�ำ
เป็ นโกรธ, และกล่าวว่า: ผู้ ใดก็ตามที่รัก
กษั ตริย์, ขอให้ ออกมา, และไล่ ตามผู้รับ
ใช้ของเขาไปเพือ่ จะได้สังหารพวกเขาเสีย.
้ คือคน
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
่
ทัง้ หมดทีรกั กษั ตริย์, เมือได้ยินถ้อยค�ำนี ้,
ก็ ออกมาและไล่ ตามผู้รับ ใช้ ของกษั ตริย์
ไป.
๒๙ บัดนี ้ เมื่อ ผู้รับ ใช้ ของกษั ตริย์ เห็น
กองทัพ ไล่ ตามมา, พวกเขาก็ หวาดกลัว
อีก, และหลบหนี เข้าไปในแดนทุรกันดาร,
และข้ามไปยัง แผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา
และเข้าสมทบกับผู้คนกของแอมัน.
๓๐ และกองทัพซึง่ ไล่ตามพวกนั ้นมาจึง
กลับไป, โดยที่ ได้ตดิ ตามอย่างไร้ผล; และ
ดังนั ้นอแมลิ ไคยาห์, โดยกลโกงของเขา,
จึงชนะใจผู้คน.
้ ในวัน
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
พรุง่ เขาเข้าเมืองนี ไฟพร้อมด้วยกองทัพ
ของเขา, และเข้าครอบครองเมือง.
้
๓๒ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ ราชินี, เมื่อ นาง ได้ยิน ว่า กษั ตริย์ ถูก
สังหาร—เพราะอแมลิ ไคยาห์ ได้ ส่ง ทูต
ไปหาราชินี โดยแจ้งต่อนางว่ากษั ตริย์ถูก
ผู้รบั ใช้ของเขาสังหาร, ว่าเขาไล่ตามพวก
นั ้นไปพร้อมด้วยกองทัพของเขา, แต่ ไม่
เป็ นผล, และพวกนั ้นหนี ไปได้—
๓๓ ฉะนั ้น, เมือ่ ราชินี ได้รบั ข่าวนี ้นางจึง
ส่งคนไปหาอแมลิ ไคยาห์, ปรารถนาให้เขา

๒๙ ก แอลมา ๔๓:๑๑–๑๒. คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ (ชาว).

แอลมา ๔๗:๓๔–๔๘:๒
ละเว้น ผู้คนในเมือง; และนางปรารถนา
ให้ เขามาหานางด้วย; และนางปรารถนา
ให้เขาน� ำพยานมากับเขาด้วยเพื่อจะเป็ น
พยานเกี่ยวกับการตายของกษั ตริย์.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อแมลิ ไคยาห์ พาผู้รับ ใช้ คนเดียวกัน กับ
ทีส่ ังหารกษั ตริย,์ และคนทัง้ หมดทีอ่ ยูก่ บั
่ น
เขามา, และเข้าไปหาราชินี, ในทีท
ี่ างนั่ ง
อยู;่ และพวกเขาทุกคนเป็ นพยานแก่นาง
ว่า กษั ตริย์ ถูก ผู้รับ ใช้ ของเขาเองสังหาร;
และพวกเขากล่าวอีกด้วยว่า: พวกนั ้นหลบ
หนี ไป; สิ่งนี ้ ไม่เป็ นพยานกล่าวโทษพวก
นั ้นหรือ? และดังนั ้นพวกเขาท�ำให้ราชินี
พอใจเกี่ยวกับการตายของกษั ตริย์.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออแม่ อใจของ
ลิ ไคยาห์พยายามท�ำตนให้เป็ นทีพ
ราชินี, และรับนางเป็ นภรรยา; และด้วย
กลโกงของเขา, และด้วยความช่วยเหลือ
ของผู้รับ ใช้ ที่ เจ้า เล่ห์ ของเขา, เขาจึง ได้
อาณาจักร; แท้จริง แล้ว, เป็ นที่ ยอมรับ
ว่าเขาเป็ นกษั ตริย์ตลอดทั่วแผ่นดิน, ใน
บรรดาผู้คนทัง้ หมดของชาวเลมัน, ซึ่ง
ประกอบกด้วยชาวเลมันกับชาวเลมิวเอล
และชาวอิ ชมาเอล, และผู้ แตกแยกจาก
ชาวนี ไฟทัง้ หมด, นั บแต่การปกครองของ
นี ไฟมาจนถึงปัจจุบันนี ้.
๓๖ บัดนี ้พวกทีแ่ ตกแยกกเหล่านี ้, โดยที่
มีคำ� สอนมาอย่างเดียวกันและข้อมูลอย่าง
เดียวกันกับชาวนี ไฟ, แท้จริงแล้ว, โดยได้
รับค�ำสอนมาในความรูข้ อย่างเดียวกันเกีย่ ว
กับ พระเจ้า, กระนั ้น ก็ตาม, ยัง เป็ นเรื่อง
แปลกที่จะเล่าว่า, หลังจากการแตกแยก
๓๕ ก เจคอบ ๑:๑๓–๑๔.
๓๖ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
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ของพวกเขาไม่นานพวกเขากลายเป็ นคน
แข็งกระด้างยิง่ ขึน้ และไม่ส�ำนึ กผิดค, และ
ป่ าเถื่อน, ชั่ว ร้ายและดุร้ายยิ่ง ไปกว่า ชาว
เลมัน—ลุม่ หลงอยูก่ บั ประเพณี ชาวเลมัน;
ปล่อยตนให้ความเกียจคร้าน, และความ
ลามกนานั ปการ; แท้จริงแล้ว, ลืมพระเจ้า
้ .
พระผู้เป็ นเจ้าของตนอย่างหมดสิน
บทที่ ๔๘
อแมลิ ไคยาห์ยุยงชาวเลมันให้เกลียดชัง
ชาวนี ไฟ—โมโรไนเตรียมผู้คนของท่าน
ให้ ปกป้ อง อุดมการณ์ ของ ชาว คริสต์—
่ ชมในเสรีภาพและอิสรภาพและ
ท่านชืน
เป็ นบุรษ
ุ ผู้ทรงอ�ำนาจของพระผู้เป็ นเจ้า.
ประมาณ ๗๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ,
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ทัน ที ที่ อแม ลิ ไค ยาห์ ได้ อาณาจักร เขา
เริม่ จูงใจชาวเลมันให้เกลียดชังผู้คนของ
นี ไฟ; แท้จริงแล้ว, เขาก�ำหนดคนให้พูด
กับชาวเลมันจากหอสูงของตน, ต่อต้าน
ชาวนี ไฟ.
๒ และดังนี ้ เขาจูงใจพวกนั ้นให้เกลียด
ชัง ชาวนี ไฟ, ถึง กับ ว่า ในตอนปลายปี ที่
สิบเก้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา,
โดยที่เขาท�ำส�ำเร็จเช่นนั ้นตามแผนของ
ตนจนถึงบัดนี ้, แท้จริงแล้ว, โดยได้รบั การ
ตัง้ เป็ นกษั ตริยเ์ หนื อชาวเลมัน, เขาหมาย
มั่น จะ ปกครอง เหนื อ ทัง้ แผ่น ดิน ด้วย,
แท้จริง แล้ว, และผู้คนทัง้ ปวงซึ่ง อยู่ ใน
แผ่นดิน, ทัง้ ชาวนี ไฟและชาวเลมันด้วย.

(การ).
		ข ฮบ. ๑๐:๒๖–๒๗;

แอลมา ๒๔:๓๐.
		ค ยรม. ๘:๑๒.
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๓ ฉะนั ้นเขาจึงท�ำส�ำเร็จแล้วตามแผน
ของตน, เพราะเขาได้ท�ำให้ ใจชาวเลมัน
แข็งกระด้างและท�ำให้จิตใจคนพวกนั ้น
มืด บอด, และยั่ว ยุ ให้ โกรธ, ถึง ขนาดที่
เขารวบรวมไพร่พลได้ มากมายเพื่อ ไปสู้
รบกับชาวนี ไฟ.
๔ ด้วย เขา ตัง้ ใจ แล้ว, เพราะ จ�ำนวน
มากมายของผู้คนของตน, ที่จะเอาชนะ
ชาวนี ไฟและพาคนพวกนั ้น มาสู่ ความ
เป็ นทาส.
๕ และดัง นั ้น เขาตัง้ แม่ทัพ นายกองก
่ วกนี ้รดู้ ท
จากบรรดาชาวโซรัม, โดยทีพ
ี ส่ี ุด
เกี่ยวกับ กองก�ำลัง ของชาวนี ไฟ, และที่
ซ่อนของพวกเขา, และส่วนทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ
ของเมืองพวกเขา; ฉะนั ้นเขาจึงก�ำหนด
พวกนี ้ ให้เป็ นแม่ทพ
ั นายกองบังคับบัญชา
กองทัพเขา.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือคนพวก
นี ้น�ำค่ายพักของตนไป, และเคลื่อนไปยัง
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาในแดนทุรกันดาร.
๗ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือขณะ
ที่ อแมลิ ไคยาห์ ได้ อ�ำนาจมาด้วยกลโกง
และการหลอกลวงดังนี ้, อีกด้านหนึ่ ง, โม
โรไน, ก�ำลังเตรียมกจิตใจผู้คนให้ซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา.
๘ แท้จริงแล้ว, ท่านได้ส่งเสริมกองทัพ
ชาวนี ไฟให้เข้มแข็ง, และตัง้ ป้ อมเล็ก ๆ,
่ อ่ น; โดยกองมูลดินไว้ โดยรอบเพือ่
หรือทีซ
กัน้ ล้อมกองทัพของเขา, และสร้างก�ำแพง
้ ล้อมรอบพวกเขา, รอบเมืองพวก
ศิลาขึน
เขาและชายแดนของผืนแผ่นดินพวกเขา;
แท้จริงแล้ว, โดยรอบทั่วแผ่นดิน.
๔๘ ๕ ก แอลมา ๔๓:๖.

๗ ก แอลมา ๔๙:๘.

แอลมา ๔๘:๓–๑๓
๙ และ ใน แนว ปราการ ที่ อ่อนแอ ที่สุด
ของพวกเขาท่านวางคนไว้มากทีส่ ุด; และ
ดังนี ้ทา่ นสร้างแนวปราการและท�ำให้แผ่น
้ .
ดินที่ชาวนี ไฟครอบครองแข็งแรงยิ่งขึน
๑๐ และ ดังนี ้ ท่าน ก�ำลัง เตรียม พร้อม
เพื่อสนั บสนุ นกเสรีภาพของพวกเขา, ผืน
แผ่นดินของพวกเขา, ภรรยา, และลูก ๆ
ของ พวก เขา, และ สั นติภาพ ของ พวก
เขา, และเพื่อพวกเขาจะได้มีชีวติ อยู่เพื่อ
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของตน, และเพื่อ
พวกเขาจะได้ธำ� รงรักษาสิ่งที่ศัตรูเรียกว่า
อุดมการณ์ ของชาวคริสต์.
๑๑ และโมโรไนเป็ นบุรษ
ุ ที่แข็งแรงและ
ทรงพลัง; ท่านเป็ นคนมีความเข้าใจกอัน
สมบูรณ์ ; แท้จริงแล้ว, เป็ นคนที่ ไม่ชน
ื่ ชม
่
การนองเลือด; เป็ นคนที มี จิต วิญญาณ
ปี ติ ในเสรีภาพและอิสรภาพแห่งประเทศ
ของท่าน, และพี่น้องท่านในการพ้นจาก
พันธนาการและการเป็ นทาส;
๑๒ แท้จริงแล้ว, เป็ นคนที่มี ใจชื่นบาน
ด้ ว ย การ น้ อม ขอบพระทั ย พระ ผู้ เป็ น
เจ้ า ของ ท่ า น, ส� ำ หรับ อภิ สิ ท ธิ์ และ พร
ต่าง ๆ ที่ พระองค์ ประทานแก่ ผู้คนของ
ท่าน; เป็ นคนที่ ได้ ท�ำงานหนั ก อย่างยิ่ง
เพื่อความผาสุกกและความปลอดภัยของ
ผู้คนของท่าน.
๑๓ แท้จริง แล้ว, และ ท่าน เป็ น คนที่
มั่นคงด้วยศรัทธาแห่ง พระคริสต์, และ
ท่านได้กล่าวค�ำปฏิญาณกทีจ่ ะปกป้ องผูค้ น
ของท่าน, สิทธิของท่าน, และประเทศของ
ท่าน, และศาสนาของท่าน, แม้จนถึงการ
สูญเสียเลือดของท่าน.

๑๐ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓.
๑๑ ก คมพ. เข้าใจ (ความ).

๑๒ ก คมพ. ความผาสุก.
๑๓ ก แอลมา ๔๖:๒๐–๒๒.

แอลมา ๔๘:๑๔–๒๒
๑๔ บัดนี ้ ชาว นี ไฟ ได้ รับ การ สอนให้
ป้ องกันตัวจากศัตรูของตน, แม้จนถึงการ
หลั่งเลือดหากจ�ำเป็ น; แท้จริงแล้ว, และ
พวกเขาได้ รับ การสอนไม่ ให้ รุกรานกเลย
ด้วย, แท้จริง แล้ว, ไม่ ให้ ยกดาบเลยเว้น
แต่ จะเป็ นไปเพื่อ ต่อสู้ ศัตรู, เว้น แต่ จะ
เป็ นไปเพื่อปกปักรักษาชีวิตตน.
๑๕ และนี่ คอื ความเชือ่ ของพวกเขา, คือ
โดยการปฏิบัติดังนี ้พระผู้เป็ นเจ้าจะทรง
ท�ำให้พวกเขารุง่ เรืองอยู่ ในแผ่นดิน, หรือ
อีกนั ยหนึ่ ง, หากพวกเขาซื่อสัตย์ ในการ
รักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า คือ
พระองค์ จะทรงท�ำให้ พวกเขารุ่งเรืองอยู่
ในแผ่นดิน; แท้จริง แล้ว, จะทรงเตือน
พวก เขา ให้ หลบ หนี , หรือ ให้ เตรียม รับ
สงคราม, ตามแต่อันตรายของพวกเขา;
๑๖ และ, คือพระผู้เป็ นเจ้าจะทรงท�ำให้
เป็ นทีร่ แู้ ก่พวกเขาด้วยว่าจะไปทางใดเพือ่
ป้ องกันตนให้พ้นจากศัตรู, และโดยการ
ท�ำดังนั ้น, พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวก
เขา; และนี่ คอื ความเชื่อของโมโรไน, และ
ใจท่านปลาบปลืม้ ในสิ่งนั ้น; ไม่ ใช่ ในการ
หลั่ง เลือดกแต่ ในการท�ำความดี, ในการ
ปกปักรักษาผู้คนของท่าน, แท้จริง แล้ว,
ในการรักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า, แท้จริง แล้ว, และ ใน การ ต้านทาน
ความชั่วช้าสามานย์.
๑๗ แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, ตามจริง
แล้วข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, หากคนทัง้ ปวง
ได้เป็ นแล้ว, และได้เป็ น, และจะเป็ นอยู่
ตลอดไป, เหมือนกับโมโรไน, ดูเถิด, พลัง
๑๔ ก แอลมา ๔๓:๔๖–๔๗;
๓ นี . ๓:๒๐–๒๑;
มอร. ๓:๑๐–๑๑;
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นั ้น ของนรกจะสั่น สะเทือนตลอดกาล;
แท้จริงแล้ว, มารกจะไม่มวี น
ั มีอำ� นาจเหนื อ
ใจลูกหลานมนุ ษย์.
๑๘ ดู เ ถิ ด , ท่ า น เป็ น คน เหมื อ น กั บ
แอมัน, ผู้เป็ นบุตรของโมไซยาห์, แท้จริง
่ ๆ ของโมไซยาห์,
แล้ว, และแม้บตุ รคนอืน
แท้จริงแล้ว, และแอลมากับบุตรท่านด้วย,
เพราะคนเหล่านั ้นล้วนเป็ นคนของพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ บัดนี ้ ดูเถิด, ฮี ลา มัน และ พี่ น้ อง
ท่านหาได้ รับ ใช้ ผู้คนน้ อยไปกว่า โมโรไน
ไม่; เพราะพวกเขาสั่งสอนพระวจนะของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า, และพวกเขาให้บพ
ั ติศมาสู่
การกลับใจแก่คนทัง้ ปวงผู้ ใดก็ตามทีย่ อม
สดับฟังถ้อยค�ำพวกท่าน.
๒๐ และดังนี ้ พวกท่านจึงออกไป, และ
ผู้คนนอบน้ อม ถ่อม ตนกเพราะ ถ้อยค�ำ
พวก ท่าน, ถึง ขนาด ที่ พวก ท่าน เป็ นที่
โปรดปรานขของพระเจ้าอย่างยิ่ง, และดัง
นั ้นพวกเขาจึงเป็ นอิสระจากสงครามและ
ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเอง, แท้จริง
แล้ว, แม้เป็ นเวลาถึงสี่ปี.
๒๑ แต่, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าวไว้, ในตอน
ปลาย ปี ที่ สิบ เก้า, แท้จริง แล้ว, ทัง้ ที่ มี
สันติภาพระหว่างพวกเขาเอง, พวกเขา
ยังถูกบีบบังคับอย่างไม่เต็มใจให้ต่อสู้กับ
ชาวเลมัน, พี่น้องของตน.
๒๒ แท้จริงแล้ว, และท้ายทีส่ ดุ , สงคราม
ของพวกเขาที่ท�ำกับชาวเลมันไม่เคยได้
หยุดเลยเป็ นเวลาหลายปี , ทัง้ ที่พวกเขา
ไม่เต็มใจอย่างมาก.

คพ. ๙๘:๑๖.
๑๖ ก แอลมา ๕๕:๑๙.
๑๗ ก ๑ นี . ๒๒:๒๖; ๓ นี . ๖:๑๕.

๒๐ ก คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน (ความ).
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๕.

แอลมา ๔๘:๒๓–๔๙:๖
๒๓ บัดนี ้, พวกเขาเสียใจกที่จะจับอาวุธ เข้มแข็งให้ศาสนจักรต่อไป. ประมาณ ๗๒
้ ต่อสู้ กับ ชาวเล มัน, เพราะ พวก เขา ปี ก่อนคริสตกาล.
ขึน
ไม่ ได้ เบิก บานในการหลั่ง เลือด; แท้จริง
้ คือ ใน
แล้ว, และนี่ ยัง ไม่ หมด—พวกเขาเสียใจ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที่จะเป็ นหนทางในการส่งพี่น้องของตน เดือนที่ สิบ เอ็ด ของปี ที่ สิบ เก้า, ในวันที่
เป็ นอันมากออกจากโลกนี ้ ไปสู่ โลกนิ รน
ั ดร์, สิบของเดือน, มีผู้เห็นกองทัพชาวเลมัน
โดย ไม่ ได้ เตรี ย ม พร้ อ ม เพื่ อ พบพระ ก�ำลังยกมายังแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์.
้ ใหม่,
ผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา.
๒ และ ดูเถิด, เมือง ถูก สร้าง ขึน
๒๔ กระนั ้นก็ตาม, พวกเขายอมไม่ ได้ท่ี และโมโรไนตัง้ กองทัพ กองหนึ่ ง อยู่ ใกล้
จะสละชีวิต ของตน, เพื่อ ให้ ภรรยากและ ชายแดนของเมือง, และพวกเขาพูนดิน
ลูก ๆ ต้องถูกสังหารหมูด่ ว้ ยความโหดร้าย ขึน้ โดยรอบเพือ่ ป้ องกันตนจากลูกธนู และ
ป่ าเถื่อนจากคนซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง เคยเป็ นพี่ ก้อนหินของชาวเลมัน; เพราะดูเถิด, พวก
น้ องของตน, แท้จริงแล้ว, และแตกแยกข นั ้นต่อสู้ด้วยก้อนหินและลูกธนู .
ไปจากศาสนจักรของตน, และได้ทิง้ พวก ๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวว่าเมืองแห่งแอเขาและจากไปเพื่อ ท�ำลายพวกเขาโดย มันไนฮาห์ก ได้สร้างขึน้ ใหม่. ข้าพเจ้ากล่าว
้ ใหม่ บาง
สมทบกับชาวเลมัน.
แก่ ท่าน, แท้จริง แล้ว, สร้างขึน
๒๕ แท้จริง แล้ว, พวกเขาทนไม่ ได้ที่ ส่วน; และเพราะชาวเลมันได้ ท�ำลายมา
พี่ น้ อง ของ ตนจะ ชื่นชม ยินดี ใน เลือด แล้วครัง้ หนึ่ งเพราะความชั่วช้าสามานย์
ของชาวนี ไฟ, ตราบเท่า ที่ ยัง มี ใครสั ก ของผู้คน, พวกเขาจึง คิด ว่า มัน จะกลับ
คนที่ รักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ น กลายเป็ นเหยื่อง่าย ๆ ส�ำหรับพวกเขาอีก.
เจ้าอยู่, เพราะพระสั ญญาของพระเจ้ามี ๔ แต่ดูเถิด, ความผิดหวังของพวกเขา
อยู่ว่า, หากพวกเขาจะรักษาพระบัญญัติ ใหญ่หลวงเพียงใด; เพราะดูเถิด, ชาวนี ไฟ
ของ พระองค์ พวก เขา จะ รุ่งเรือง อยู่ ใน ขุดคูท�ำคันดินไว้ โดยรอบ, ซึ่งสูงมากจน
แผ่นดิน.
ชาวเลมันขว้างก้อนหินและยิงธนูไปยังคน
เหล่านี ้ ให้เกิดผลไม่ ได้, ทัง้ จะเข้าโจมตีก็
ไม่ ได้นอกจากตรงทางเข้าของคนเหล่านี ้.
บทที่ ๔๙
๕ บัดนี ้ ในเวลานี ้ แม่ทัพของชาวเลมัน
ชาวเลมันทีม่ ารุกรานไม่สามารถยึดเมือง ฉงนอย่างยิ่ง, เพราะปัญญาของชาวนี ไฟ
ต่าง ๆ ทีม่ ีแนวป้ องกันแห่งแอมันไนฮาห์ ในการเตรียมสถานที่ปลอดภัยของตน.
และโนอาห์—อแมลิ ไคยาห์สาปแช่งพระ ๖ บัดนี ้ พวกผู้น�ำ ของชาวเลมัน คิด ว่า,
ผู้เป็ นเจ้าและสาบานจะดืม่ เลือดของโม เพราะจ�ำนวนอัน มากมายของผู้คนของ
่ ้ องท่านสร้างความ ตน, แท้จริงแล้ว, พวกเขาคิดว่าพวกเขา
โรไน—ฮีลามันและพีน
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๒๓ ก คพ. ๔๒:๔๕.
๒๔ ก แอลมา ๔๖:๑๒.

		ข คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).

๔๙ ๓ ก แอลมา ๑๖:๒–๓, ๙, ๑๑.

๘ ก แอลมา ๔๘:๗–๑๐.

แอลมา ๔๙:๗–๑๖
คงมีช่องทางพิเศษเข้าโจมตีคนเหล่านั ้น
ดังทีเ่ คยท�ำมาแล้ว; แท้จริงแล้ว, และพวก
เขาเตรียมตัวพร้อมด้วยโล่, และเกราะอก
ด้วย; และพวกเขาเตรียมตัว พร้อมด้วย
เครื่องนุ่ งห่มที่ท�ำจากหนั ง, แท้จริงแล้ว,
เครื่องนุ่ งห่มที่หนามากเพื่อปกปิ ดความ
เปลือยเปล่าของตน.
๗ และโดยที่ เตรียมแล้ว ดังนี ้ พวกเขา
่ ้ องของตน
จึงคิดว่าจะเอาชนะและน� ำพีน
มาสู่แอกแห่งความเป็ นทาสโดยง่าย, หรือ
สังหารและประหารเสียทัง้ หมดตามความ
พอใจของตน.
๘ แต่ ดูเถิด, ยัง ความฉงนที่สุด ให้ แก่
พวกเขา, คนเหล่านี ้พร้อมกจะสู้พวกเขา,
ในวิธี ที่ ไม่ เคยรู้ เห็น กัน มาในบรรดาลูก
หลานของ ลี ไฮ. บัดนี ้ คน เหล่า นี ้ พร้อม
จะสู้ ชาวเลมัน, ที่ จะสู้ รบตามแบบแผน
อันเป็ นค�ำแนะน� ำของโมโรไน.
้ คือ ชาว
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เลมัน, หรือชาวอแมลิ ไคยาห์, ฉงนอย่างยิง่
ด้วยวิธกี ารเตรียมสงครามของคนเหล่านี ้.
๑๐ บัดนี ้, หากกษั ตริย์อแมลิ ไคยาห์ลง
มาจากแผ่นดินกแห่งนี ไฟ, โดยทีเ่ ป็ นผูน
้ �ำ
กองทัพของเขา, บางทีเขาอาจให้ชาวเลมันโจมตีชาวนี ไฟที่เมืองแห่งแอมันไน
ฮาห์; เพราะดูเถิด, เขาไม่ ได้นึกถึงเลือด
ของผู้คนของเขาเลย.
๑๑ แต่ดูเถิด, อแมลิ ไคยาห์ ไม่ ได้ลงมา
้สูรบด้วยตนเอง. และดูเถิด, แม่ทัพของ
เขาไม่กล้าโจมตีชาวนี ไฟที่เมืองแห่งแอ
มันไนฮาห์, เพราะโมโรไนเปลีย่ นวิธดี ำ� เนิ น
กิจจานุ กิจในบรรดาชาวนี ไฟ, ถึงขนาดที่
๑๐ ก ๒ นี . ๕:๘;
ออมไน ๑:๑๒;
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ชาวเลมันต้องผิดหวังกับแนวป้ องกันของ
พวกเขาและพวกเขาจึงเข้าโจมตี ไม่ ได้.
๑๒ ฉะนั ้น พวกเขาจึง ถอยไป ในแดน
ทุรกันดาร, และถอนค่ายของตนและเดิน
ทัพไปทางแผ่นดินแห่งโนอาห์, โดยคิดว่า
นั่ นจะเป็ นท�ำเลดีทสี่ ดุ รองลงมาส�ำหรับให้
พวกเขาต่อสู้กับชาวนี ไฟ.
๑๓ เพราะพวกเขาหารู้ ไม่ ว่า โมโรไน
ได้ ท�ำ แนวป้ องกัน ไว้, หรือ ได้ สร้างป้ อมก
คุ้ม ภัย ไว้, ให้ ทุก เมืองในทั่ว แผ่น ดินโดย
รอบ; ฉะนั ้น, พวกเขาจึงเดินทัพไปสู่แผ่น
ดิน แห่ง โนอาห์ ด้วยความตัง้ ใจแน่ ว แน่ ;
แท้จริง แล้ว, แม่ทัพ ของพวกเขาออกมา
ให้ค�ำปฏิญาณว่าพวกเขาจะท�ำลายผู้คน
ของเมืองนั ้น.
๑๔ แต่ ดเู ถิด, ยัง ความฉงนให้ พวกเขา,
เมืองแห่งโนอาห์, ซึง่ เมือ่ ก่อนนี ้เป็ นสถาน
ที่ออ่ นแอ, บัดนี ้, โดยวิธีของโมโรไน, กลับ
เป็ นสถานทีแ่ ข็งแรง, แท้จริงแล้ว, แม้ยงิ่ กว่า
ความแข็งแรงของเมืองแห่งแอมันไนฮาห์.
๑๕ และบัดนี ้, จงดูเถิด, นี่ คอื ปัญญาของ
โมโรไน; เพราะท่านคิดว่าเมืองแอมันไน
ฮาห์ท�ำให้พวกเขาหวาดกลัว; และโดยที่
ก่อนหน้ า นี ้ เมืองแห่ง โนอาห์ เป็ นส่วนที่
อ่อนแอ ที่สุด ของ แผ่นดิน, ฉะนั ้น พวก
เขาจะเดินทัพไปสู้รบที่นั่น; และมันเป็ น
ไปตามความปรารถนาของท่านดังนั ้น.
๑๖ และ ดูเถิด, โม โร ไน ก�ำ หน ดลี ไฮ
เป็ นแม่ทัพบังคับบัญชาคนในเมืองนั ้น;
และคือลี ไฮผู้เดียวกันกนั ้นเองที่ต่อสู้ กับ
ชาวเลมัน ในหุบเขาทางตะวัน ออกของ
แม่น�้ำไซดอน.

แอลมา ๔๗:๑.
๑๓ ก แอลมา ๔๘:๘.

๑๖ ก แอลมา ๔๓:๓๕.

447
๑๗ และบัดนี ้ดเู ถิดเหตุการณ์ ได้บงั เกิด
ขึน้ คือ, เมือ่ ชาวเลมันพบว่าลี ไฮบัญชาการ
อยู่ ท่ี เมืองพวกเขาก็ ผิด หวัง อีก, เพราะ
พวกเขากลัว ลี ไฮอย่างยิ่ง; กระนั ้น ก็ตาม
แม่ทัพ ของ พวก เขา ได้ สาบาน ด้วย ค�ำ
ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะโจมตีเมือง; ฉะนั ้น,
พวกเขาจึงยกกองทัพของตนมา.
๑๘ บัดนี ้ดเู ถิด, ชาวเลมันเข้าไปในป้ อม
คุ้มภัยของคนเหล่านั ้นโดยทางอื่นไม่ ได้
นอกจากตรงทางเข้า, เพราะความสูงของ
้ ไว้, และความลึกของคู
คันดินซึ่งพูนขึน
ซึ่งขุดไว้ โดยรอบ, นอกจากตรงทางเข้า.
๑๙ และชาวนี ไฟจึง พร้อมแล้ว ดังนี ้ ที่
้ มาเพื่อ
จะท�ำลายทุกคนที่พยายามปี นขึน
เข้าป้ อมทางอื่น, โดยเหวี่ยงก้อนหินและ
ยิงธนู เข้าใส่พวกเขา.
๒๐ ดั ง นี ้ พวก เขา จึ ง พร้อ ม, แท้ จ ริง
แล้ว, คนที่แข็งแรงที่สุดของพวกเขากอง
หนึ่ ง, พร้อมด้วยดาบและสายเหวี่ยง, ที่
จะ ฟาด ฟันทุก คนที่ พยายาม เข้า มา ใน
สถานที่ คุ้ม ภัย ของตนตรงทางเข้า; และ
พวกเขาพร้อมจะป้ องกัน ตนให้ พ้น จาก
ชาวเลมันดังนี ้.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บรรดานายทัพของชาวเลมันยกกองทัพ
มาอยู่ หน้ า ทางเข้า, และเริ่ม ต่อสู้ กับ ชาว
นี ไฟ, เพื่อเข้าไปในสถานที่ปลอดภัยของ
คนเหล่านั ้น; แต่ดเู ถิด, พวกเขาถูกขับไล่
ออกไปเป็ นครัง้ คราว, ถึงขนาดทีถ่ กู สังหาร
ด้วยการผลาญชีวิตจนสุดคณานั บ.
๒๒ บัดนี ้เมือ่ พวกเขาเห็นว่าไม่อาจพิชติ
ชาวนี ไฟตรงทางเข้า, พวกเขาจึงเริ่มขุด
คัน ดิน ของ พวก นั ้ น ลง เพื่อ จะ ได้ เปิ ด
ทางให้ กองทัพ ของตน, เพื่อ จะมี โอกาส

แอลมา ๔๙:๑๗–๒๗
ทัดเทียมกันทีจ่ ะต่อสู้; แต่ดเู ถิด, ในความ
พยายามเหล่า นี ้ พวกเขาจึง ถูก กวาดล้าง
ด้วยก้อนหิน และลูก ธนู ซึ่ง ระดมเข้า ใส่
พวกเขา; และแทนทีจ่ ะถมคูของคนเหล่า
้ ขึน
้
นั ้นโดยพัง มูล ดิน ลงมา, มัน กลับ ตืน
มาส่วนหนึ่ ง ด้วยร่างที่ ตายและบาดเจ็บ
ของพวกเขา.
้
๒๓ ดัง นั ้นชาวนี ไฟจึง มี อ�ำนาจทัง้ สิน
เหนื อศัตรูของตน; และดังนั ้นชาวเลมัน
พยายาม จะ ท�ำลาย ชาว นี ไฟ จน แม่ทัพ
นายกองของตนถูก สังหารหมด; แท้จริง
แล้ว, และชาวเลมันมากกว่าหนึ่ งพันคน
ถูกสังหาร; ขณะที่, อีกฝ่ ายหนึ่ ง, ไม่มีชาว
นี ไฟแม้แต่คนเดียวที่ถูกสังหาร.
๒๔ มีอยู่ประมาณห้าสิบคนที่บาดเจ็บ,
ผู้ ซ่ึง ต้องเปิ ดรับ ลูก ธนู ของชาวเลมัน อยู่
ตรงทางเข้า, แต่พวกเขาปกป้ องไว้ดว้ ยโล่
ของตน, และเกราะอกของตน, และหมวก
เกราะของตน, ถึงขนาดทีว่ า่ พวกเขาได้รบั
บาดแผลที่ขา, ซึ่งหลายแห่งสาหัสมาก.
้ คือ,
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
เมือชาวเลมันเห็นว่าแม่ทัพนายกองของ
ตนถูกสังหารหมดพวกเขาจึงหลบหนี เข้า
แดนทุรกันดาร. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิด
้ คือพวกเขากลับไปแผ่นดินแห่งนี ไฟ,
ขึน
เพือ่ แจ้งข่าวการสูญเสียอันใหญ่หลวงของ
พวกเขา, ต่อ อแมลิไคยาห์, กษั ตริย์ ของ
ตน, ซึ่งเป็ นชาวนี ไฟโดยก�ำเนิ ด.
้ คือเขา
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โกรธผู้คนของเขาอย่างยิ่ง, เพราะเขาไม่
บรรลุตามความปรารถนาของเขาที่มีต่อ
ชาวนี ไฟ; เขาไม่ ได้ท�ำให้คนเหล่านั ้นมา
สู่แอกแห่งความเป็ นทาส.
๒๗ แท้จริง แล้ว, เขา เคือง แค้น อย่าง

แอลมา ๔๙:๒๘–๕๐:๕
ยิ่ง, และเขาสาปแช่งกพระผู้เป็ นเจ้า, และ
โมโรไนด้วย, โดยกล่าวค�ำ สาบานด้วยค�ำ
ปฏิญาณขว่า เขา จะ ดื่ม เลือด ท่าน; และ
การนี ้เป็ นเพราะโมโรไนรักษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็ นเจ้าในการจัดเตรียมความ
ปลอดภัยให้ผู้คนของท่าน.
้ , คือ
๒๘ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อี ก ด้ า นหนึ่ ง, ผู้ ค น ของ นี ไฟ ได้ น้ อม
ขอบพระทัยกพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
พวกเขา, เพราะเดชานุ ภาพอันหาทีเ่ ปรียบ
มิ ได้ของพระองค์ ในการปลดปล่อยพวก
เขาจากเงือ้ มมือศัตรู.
๒๙ และ ปี ที่ สิบ เก้า แห่ง การ ปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.
๓๐ แท้จริง แล้ว, และ มี สันติ ต่อ เนื่ อง
กันในบรรดาพวกเขา, และมีความรุง่ เรือง
อย่างมากยิง่ ในศาสนจักรเพราะความเอาใจ
ใส่ และความขยันหมัน
่ เพียรซึง่ มี ตอ่ พระ
วจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ซึง่ ฮีลามัน, และ
ชิบลัน, และโคริแอนทอน, และแอมันและ
่ ้ องท่านได้ประกาศแก่พวกเขา, แท้จริง
พีน
แล้ว, และโดยคนทัง้ หมดนั ้นที่ ได้รบั แต่ง
ิ ธิก์ ของพระผูเ้ ป็ น
ตัง้ โดยระเบียบอันศักดิส์ ท
เจ้า, โดยได้รบั บัพติศมาสู่การกลับใจ, และ
ส่งพวกเขาออกไปสั่งสอนในบรรดาผูค้ น.
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เมือง—สงครามและความพินาศเกิดกับ
ชาวนี ไฟในวันเวลาแห่งความชั่วร้ายและ
ความน่ า ชิงชัง ของพวกเขา—โมริ แอน
ทอนและพวกทีแ่ ตกแยกไปพ่ายแพ้ตอ่ ทีแอนคัม—นี ไฟฮาห์ตาย, และเพโฮรันบุตร
ของท่านนั่ ง บัลลังก์ พิพากษา. ประมาณ
๗๒–๖๗ ปี ก่อนคริสตกาล.

้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนไม่ ได้หยุดการเตรียมสงคราม, หรือ
เพือ่ ปกป้ องผูค้ นของท่านให้พน
้ จากชาวเลมัน; เพราะท่านให้ กองทัพ ของท่านเริ่ม
งานในต้นปี ที่ ยี่สิบ แห่ง การปกครองของ
้
ผู้พิพากษา, คือพวกเขาจะเริม่ ขุดดินขึน
กองไว้ โดยรอบทัว่ ทุกเมือง, ตลอดทัว่ แผ่น
ดินซึ่งชาวนี ไฟครอบครอง.
๒ และเหนื อคันดินเหล่านี ้ทา่ นให้มท
ี อ่ น
ซุง, แท้จริง แล้ว, สร้างโครงไม้ ให้ สูง เท่า
คน, ใส่ ไว้รอบเมือง.
๓ และท่านให้ มี ขอบติด ไม้ แหลมเรียง
ราย ไว้ บนท่อนซุง จนทั่ว; และ มัน แข็ง
แรงและสูง.
๔ และท่านให้สร้างหอสูงตัง้ ตระหง่าน
เหนื อ ไม้ แหลม เหล่า นั ้ น, และ ท่านให้
สร้างสถานที่ คุ้ม ภัย บนหอสูง เหล่า นั ้น,
เพื่อก้อนหินและลูกธนู ของชาวเลมันจะ
ท�ำอันตรายพวกเขาไม่ ได้.
๕ และพวกเขาพร้อมจะเหวีย่ งก้อนหิน
บทที่ ๕๐
จากยอดหอเหล่านั ้น, ตามใจชอบและตาม
โมโรไนสร้างแนวป้ องกันผืนแผ่นดินของ ก�ำลังตน, และสังหารผู้ท่ีพยายามเข้ามา
ชาวนี ไฟ—พวกเขาสร้างเมืองใหม่หลาย ใกล้ก�ำแพงเมือง.
๒๗ ก คมพ. ลบหลู่ (การ).
		ข กิจการ ๒๓:๑๒.
๒๘ ก คมพ. ขอบพระทัย,

ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม), ความ
ขอบคุณ.

๓๐ ก แอลมา ๔๓:๒.

449
๖ โมโรไนเตรียมที่มั่นไว้รอบเมืองทั่วทัง้
แผ่น ดิน ดังนี ้, เพื่อ ต้านทาน การ บุกรุก
ของศัตรู.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
โม โร ไนให้ กองทัพ ของ ท่าน ออก ไป ใน
แดนทุรกันดารตะวัน ออก; แท้จริง แล้ว,
และพวกเขาออกไปและขับไล่ชาวเลมัน
ทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในแดนทุรกันดารตะวัน
ออก ให้ กลั บ ไป ผื น แผ่ น ดิ น ของ พวก
เขาเอง, ซึ่ง อยู่ ทางใต้ ของแผ่น ดิน แห่ง
เซราเฮ็มลา.
๘ และแผ่นดินแห่งนี ไฟทอดเป็ นทาง
ตรง ไป จาก ทะเล ตะวั น ออก ถึ ง ทะเล
ตะวันตก.
้ คือ เมื่อ
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนได้ ขับ ชาวเลมันทัง้ หมดออกจาก
แดนทุรกันดารตะวันออก, ซึง่ อยูท
่ างเหนื อ
ของผืนแผ่นดินต่าง ๆ อันเป็ นของพวก
เขาเองแล้ว, ท่านให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลาและในแผ่นดินโดยรอบ
ออกไปสู่ แดนทุรกันดารตะวัน ออก, แม้
จนถึง ชายแดนใกล้ ฝั่งทะเล, และครอบ
ครองแผ่นดิน.
๑๐ และ ท่านวาง กองทัพ ไว้ ทาง ใต้, ที่
ชายแดนอัน เป็ นของพวกเขาด้วย, และ
้ เพื่อ จะ
ให้ พวกเขาสร้างแนวป้ องกันกขึน
ปกป้ องกองทัพของตนและผู้คนของตน
ให้ปลอดภัยจากเงือ้ มมือศัตรู
๑๑ และ ดัง นั ้น ท่าน ตัด ที่ มั่น ทัง้ หมด
ของ ชาวเล มัน ใน แดนทุรกันดาร ตะวัน
ออก, แท้จริง แล้ว, และ ทาง ตะวัน ตก
้ ตรงเส้น
ด้วย, โดยสร้างแนวป้ องกัน ขึน
เขตแดนระหว่างชาวนี ไฟกับ ชาวเลมัน,
๕๐ ๑๐ ก แอลมา ๔๙:๑๘–๒๒.

แอลมา ๕๐:๖–๑๗
ระหว่างแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลากับแผ่น
ดินแห่งนี ไฟ, จากทะเลตะวันตก, ทอดไป
ตามต้น แม่น�้ำ ไซดอน—ชาวนี ไฟ โดยที่
ครอบครองแผ่น ดิน ทัง้ หมดทางเหนื อ,
แท้จริงแล้ว, แม้แผ่นดินทัง้ หมดทีอ่ ยูท
่ าง
เหนื อของแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, ตามความ
พอใจของตน.
๑๒ ดัง นั ้นโมโรไน, พร้อมด้วยกองทัพ
้ ทุกวันเพราะความ
ของท่าน, ซึ่งเพิ่มขึน
มั่นใจในการคุ้ม กัน ซึ่ง ผลงานของท่าน
ได้ น�ำ ออกมาให้ พวกเขา, พยายามที่ จะ
ตัด ก�ำลัง และอ�ำนาจของชาวเลมัน ออก
ไปจากผืนแผ่นดินที่พวกตนครอบครอง,
เพือ่ พวกนั ้นจะไม่มอี �ำนาจเหนื อผืนแผ่น
ดินที่พวกตนครอบครอง.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาว
นี ไฟเริม่ วางรากฐานเมืองเมืองหนึ่ ง, และ
พวกเขาเรียกชือ่ เมืองว่าโมโรไน; และเมือง
นี ้อยู่ ใกล้ทะเลตะวันออก; และอยู่ทางใต้
ใกล้กบั แนวเขตครอบครองของชาวเลมัน.
๑๔ และพวกเขาเริม่ วางรากฐานให้เมือง
เมืองหนึ่ ง ระหว่างเมืองแห่ง โมโรไนกับ
เมืองแห่งแอรันด้วย, โดยเชื่อมชายแดน
ของแอรันกับโมโรไน; และพวกเขาเรียก
ชื่อเมือง, หรือแผ่นดิน, ว่านี ไฟฮาห์.
๑๕ และในปี เดียวกันนั ้นพวกเขาเริ่ม
้ หลายเมืองทางเหนื อ ด้วย,
สร้างเมืองขึน
่
เมืองหนึ งด้วยวิธพ
ี เิ ศษซึง่ พวกเขาเรียกว่า
ลี ไฮ, ซึง่ อยูท
่ างเหนื อใกล้กบั ชายฝั่ งทะเล.
้ สุดลงดังนี ้.
๑๖ และปี ที่ยี่สิบสิน
๑๗ และผู้คนของนี ไฟอยู่ ในสภาพอัน
รุง่ เรืองในต้นปี ทยี่ สี่ บิ เอ็ดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ.

แอลมา ๕๐:๑๘–๒๗
๑๘ และพวกเขารุ่งเรืองอย่างยิ่ง, และ
พวกเขากลับร�ำ่ รวยอย่างยิ่ง; แท้จริงแล้ว,
และพวกเขาขยายเผ่าพันธุแ์ ละแข็งแกร่ง
้ ในแผ่นดิน.
ขึน
๑๙ และดังนั ้นเราจึงเห็นว่าการกระท�ำ
ทัง้ หมดของพระเจ้าทรงไว้ซง่ึ ความเมตตา
และความยุติธรรมเพียงใด, เพื่อ ให้ พระ
วจนะทัง้ หมดของพระองค์ เกิด สัมฤทธิ
ผลแก่ลูกหลานมนุ ษย์; แท้จริงแล้ว, เรา
เห็นได้ว่าพระวจนะของพระองค์ปรากฏ
เป็ นจริง, แม้ ในเวลานี ้, ซึ่งพระองค์ตรัส
กับลี ไฮ, มีความว่า:
๒๐ เจ้า และลูก หลานเจ้า เป็ นสุข แล้ว;
และ พวก เขา จะ ได้ รับ พร, ตราบ เท่า ที่
พวกเขาจะรักษาบัญญัติของเราพวกเขา
จะ รุ่งเรือง อยู่ ใน แผ่นดิน. แต่ จง จ�ำ ไว้,
่ วกเขาจะไม่รกั ษาบัญญัตขิ อง
ตราบเท่าทีพ
เราพวกเขาจะถูก ตัดขาดกจากที่ ประทับ
ของพระเจ้า.
๒๑ และ เรา จึง เห็น ว่า สั ญญา เหล่า นี ้
ปรากฏเป็ นจริงกับผู้คนของนี ไฟ; เพราะ
เนื่ องจากการทะเลาะเบาะแว้ง ของพวก
เขาและความขัดแย้งของพวกเขา, แท้จริง
แล้ว, การกระท�ำฆาตกรรมของพวกเขา,
และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา, การ
นั บถือ รูป เคารพ ของ พวก เขา, การ ผิด
ประเวณี ของพวกเขา, และความน่ าชิงชัง
ของพวกเขา, ซึ่งมีอยู่ ในบรรดาพวกเขา,
ซึ่งน� ำสงครามและความพินาศมาสู่พวก
เขาเอง.
๒๒ และคนที่ซ่ือสัตย์ ในการรักษาพระ
บัญญัติของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อย
ทุก ครัง้ , ขณะพี่ น้องที่ ชั่ว ร้ายของพวก
๒๐ ก คพ. ๑:๑๔.
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เขาหลายพันคนถูกส่งไปสู่ความเป็ นทาส,
หรือ ตาย ด้วย คม ดาบ, หรือ เสื่อมโทรม
อยู่ ในความ ไม่ เชื่อ, และ อยู่ รวม กัน กับ
ชาวเลมัน.
๒๓ แต่ ดูเถิด นั บ แต่ วัน เวลาของนี ไฟ
แล้ว, ไม่เคยมีเวลาใดเลยในบรรดาผู้คน
ของนี ไฟที่เป็ นสุขก, ยิ่งไปกว่าในวันเวลา
ของ โม โร ไน, แท้จริง แล้ว, แม้ เวลา นี ้ ,
ในปี ที่ ยี่สิบ เอ็ด แห่ง การปกครองของผู้
พิพากษา.
้ คือปี ที่
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ยีส่ ิบสองแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา
้ สุด ลงในความสงบสุข ด้วย; แท้จริง
สิน
แล้ว, และปี ที่ยี่สิบสามด้วย.
้ คือ
๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
่
่
ใน ต้น ปี ที ยีสิบ สี แห่ง การ ปกครอง ของ
ผู้ พิพากษา, น่ า จะได้ มี ความสงบสุข ใน
บรรดาผูค้ นของนี ไฟด้วยหากไม่ ใช่เพราะ
้ ในบรรดาพวกเขา
ความขัดแย้งกที่เกิดขึน
เกี่ยวกับแผ่นดินแห่งลี ไฮ, และแผ่นดิน
แห่ง โมริ แอนทอน, ซึ่ง อยู่ ติด ชายแดน
ลี ไฮ; ซึ่งแผ่นดินทัง้ สองนี ้มีชายแดนติด
ฝั่ งทะเล.
๒๖ เพราะ ดูเถิด, ผู้คนที่ ครอบ ครอง
แผ่นดินแห่งโมริแอนทอนเรียกร้องสิทธิ
ส่วนหนึ่ ง ของแผ่น ดิน แห่ง ลี ไฮ; ฉะนั ้น
จึง เริ่ม มี ความขัด แย้ง อย่างเผ็ด ร้อนกัน
บ้างในระหว่างพวกเขา, ถึงขนาดที่ผู้คน
้ ต่อสู้ กับ พี่
ของโมริแอนทอนจับ อาวุธ ขึน
น้ องของตน, และตัง้ ใจจะสังหารคนพวก
นั ้นด้วยดาบ.
๒๗ แต่ดเู ถิด, ผูค้ นซึง่ ครอบครองแผ่น
ดินแห่งลี ไฮหลบหนี ไปค่ายของโมโรไน,

๒๓ ก โมไซยาห์ ๒:๔๑.

๒๕ ก คมพ. ขัดแย้ง (การ, ความ).
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และวิงวอนขอความช่วยเหลือ จากท่าน;
เพราะดูเถิดพวกเขาไม่ ได้เป็ นฝ่ ายผิด.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ผูค้ นของโมริแอนทอน, ซึง่ มีผน
ู้ � ำชือ่ โมริแอนทอน, เห็นว่าผู้คนของลี ไฮหลบหนี
ไปค่ายของโมโรไน, พวกเขาก็ กลัว อย่าง
ยิ่งเกลือกกองทัพโมโรไนจะมาโจมตีและ
ท�ำลายพวกเขา.
๒๙ ฉะนั ้ น, โม ริ แอ นทอน จึง ให้ คน
เหล่านั ้นจ�ำใส่ ใจว่าพวกเขาควรหลบหนี
ไปแผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ทางเหนื อ, ซึ่ง มี น่าน
น� ้ำ ใหญ่ ปกคลุม อยู่, และเข้า ครอบครอง
แผ่นดินซึ่งอยู่ทางเหนื อ.
๓๐ และดูเถิด, พวกเขาน่ าจะท�ำให้แผน
นี ้เป็ นผลได้, (ซึง่ จะเป็ นเหตุให้คร�ำ่ ครวญ
กัน) แต่ ดูเถิด, โมริ แอนทอนนั ้น โดยที่
เป็ นคนอารมณ์ รน
ุ แรงมาก, ฉะนั ้นเขาจึง
โกรธหญิงรับใช้คนหนึ่ งของเขา, และเขา
ได้ท�ำร้ายและทุบตีนางอย่างมาก.
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือนาง
หลบหนี และข้ามไปยัง ค่ายของโมโรไน,
และ บอก โม โร ไนทัง้ หมด เกี่ยว กับ เรื่อง
นี ้, และเกี่ยวกับ เจตนาของคนเหล่า นั ้น
ที่จะหลบหนี ไปแผ่นดินทางเหนื อด้วย.
๓๒ บัดนี ้ดูเถิด, ผู้คนซึ่งอยู่ ในแผ่นดิน
อุดมมัง่ คัง่ , หรือทีจ่ ริงแล้วโมโรไน, กลัวว่า
คนเหล่านั ้ นจะสดับฟังถ้อยค�ำของโมริ
แอนทอนและเข้ามารวมกับผูค้ นของเขา,
และดังนั ้นเขาจะได้ครอบครองแผ่นดิน
ส่วนต่าง ๆ เหล่านั ้น, ซึ่งจะเป็ นรากฐาน
ให้ เกิด ผลร้ายในบรรดาผู้คนของนี ไฟ,
แท้จริงแล้ว, ซึง่ ผลเหล่านั ้นจะน� ำไปสู่การ
ล้มล้างเสรีภาพกของพวกเขา.
๓๒ ก คมพ. เสรีภาพ.

แอลมา ๕๐:๒๘–๓๗
๓๓ ฉะนั ้นโมโรไนจึงส่งกองทัพ, พร้อม
ด้วยค่ายของพวกเขา, ไปสกัดผูค้ นของโมริแอนทอน, เพื่อหยุดการหนี ไปแผ่นดิน
ทางเหนื อของคนเหล่านั ้น.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาไม่ ได้สกัดคนเหล่านั ้นจนกระทัง่
คนเหล่านั ้นมาถึงชายแดนของแผ่นดิน
รกร้างก; และที่นั่นพวกเขาสกัดคนเหล่า
นั ้น, ใกล้ ทางแคบซึ่ง ทอดยาวเลียบฝั่ ง
ทะเล ไป สู่ แผ่น ดิน ทาง เหนื อ, แท้จริง
แล้ว, ใกล้ ทะเล, ทางตะวัน ตกและทาง
ตะวันออก.
้ คือ
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพ ซึ่ง โม โร ไน ส่ง ไป, มี ชาย ผู้ หนึ่ ง
เป็ นผู้น�ำซึ่งมีช่ือว่าทีแอนคัม, ได้พบกับ
ผู้คนของโมริ แอนทอน; และผู้คนของ
โมริแอนทอนดือ้ ดึง นั ก, ( โดยที่ ถูก จูงใจ
ด้วยความชัว่ ร้ายและค�ำป้ อยอของเขา) จน
้ ระหว่างคนเหล่านั ้น, ซึ่ง
การสู้รบเริ่มขึน
ในการนั ้นทีแอนคัมสังหารโมริแอนทอน
และท�ำให้ กองทัพ ของเขาพ่ายแพ้, และ
จับ คนเหล่า นั ้น เป็ นเชลย, และกลับ ไป
ค่ายของโมโรไน. และปี ที่ยี่สิบสี่ แห่งการ
ปกครองของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของ
้ สุดลงดังนี ้.
นี ไฟสิน
๓๖ และผู้คนของโมริ แอนทอนถูก น� ำ
กลับ ไปดังนี ้. และเมื่อ พวกเขาให้ พันธ
สัญญาว่าจะรักษาสันติภาพโมโรไนจึงน� ำ
พวกเขากลับคืนสู่แผ่นดินแห่งโมริแอน
้ ระหว่างคน
ทอน, และการรวมกันเกิดขึน
พวกนั ้นกับผู้คนของลี ไฮ; และโมโรไนน� ำ
พวกเขากลับไปสู่ผน
ื แผ่นดินของตนด้วย.
๓๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น

๓๔ ก แอลมา ๔๖:๑๗.

แอลมา ๕๐:๓๘–๕๑:๔
คือ ในปี เดียวกัน กับ ที่ ผู้คนของ นี ไฟ มี
สันติภาพกลับคืนมาสู่พวกเขา, คือนี ไฟ
ฮาห์, หัวหน้ าผู้พิพากษาที่สอง, ตาย, โดย
ท�ำ หน้ าที่ บนบัลลังก์ พิพากษาด้วยความ
เทีย่ งธรรมอย่างสมบูรณ์ ตอ่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๓๘ กระนั ้นก็ตาม, ท่านยังปฏิเสธแอลมาที่ จะครอบครองบันทึก เหล่า นั ้น และ
สิ่งเหล่านั ้นซึง่ แอลมาและบรรพบุรษ
ุ ท่าน
ถือว่า ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด; ฉะนั ้ น แอ ลมา จึง
มอบสิ่งเหล่านั ้นให้ฮีลามัน, บุตรของท่าน.
้
๓๙ ดูเถิ ด , เหตุการณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
คือผู้คนก�ำหนดให้บุตรของนี ไฟฮาห์รับ
หน้ าที่ บ นบั ล ลั ง ก์ พิ พ ากษา, แทนบิ ด า
ท่ า น; แท้ จ ริง แล้ ว , ก�ำ หนดให้ ท่ า นเป็ น
หัวหน้ าผู้พิพากษาและผู้ปกครองเหนื อ
ผู้คน, ด้วยค�ำปฏิญาณและศาสนพิธีอัน
ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ท่ี จ ะพิ พ ากษาโดยชอบธรรม,
และรัก ษาสั นติภ าพและอิ ส รภาพของ
ผู้คน, และอนุ ญาตให้พวกเขามีอภิสิทธิ์
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใน การ นมั ส การ พระเจ้ า
พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ของ พวก เขา, แท้ จ ริ ง
แล้ ว, ในการสนั บ สนุ น และธ� ำรงรัก ษา
อุ ด มการณ์ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ตลอด
วันเวลาของท่ า น, และในการน� ำ คนชั่ ว
ร้ายมาสู่ ความยุติธรรมตามโทษานุ โทษ
ของพวกเขา.
๔๐ บัดนี ้ดเู ถิด, ชือ่ ของท่านคือเพโฮรัน.
และเพโฮรันรับ ต�ำแหน่ ง ของบิดาท่าน,
และเริ่มการปกครองของท่านในปลายปี
ที่ยี่สิบสี่, เหนื อผู้คนของนี ไฟ.
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เปลีย่ นแปลงกฎและสถาปนากษั ตริย์—
เพโฮรันและอิสรชนได้รบั เสียงสนั บสนุ น
่ ชอบ
จากผู้คน—โมโรไนบีบบังคับให้ผู้ชืน
ราชาธิป ไตยปกป้ องประเทศของพวกเขา
มิ ฉะนั ้น จะถูก ประหาร—อแมลิ ไคยาห์
และชาวเลมัน ยึด เมืองที่ มี แนวป้ องกัน
หลายแห่ง—ที แอนคัม ขับ ไล่ การรุกราน
ของชาวเลมัน และสังหารอแมลิ ไคยาห์
ในกระโจมของเขา. ประมาณ ๖๗–๖๖ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในตอน
เริ่ม ปี ที่ ยี่สิบ ห้า แห่ง การปกครองของผู้
่ วก
พิพากษาเหนื อผูค้ นของนี ไฟ, โดยทีพ
้
เขา สถาปนา สันติภาพ ขึน ระหว่าง ผู้คน
ของลี ไฮกับผู้คนของโมริแอนทอนเกี่ยว
กับ ผืน แผ่น ดินของพวกเขา, และเริ่ม ปี
ที่ยี่สิบห้าด้วยสันติ;
๒ กระนั ้น ก็ตาม, พวก เขา ธ�ำรง รักษา
สันติภาพอัน สมบูรณ์ ในแผ่น ดิน ไม่ ได้
นาน, เพราะเริม่ มีความขัดแย้งในบรรดา
ผูค้ นเกีย่ วกับเพโฮรันหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษา;
เพราะดูเถิด, มีคนส่วนหนึ่ งซึ่งปรารถนา
จะเปลี่ยนแปลงประเด็นเฉพาะสองสาม
ข้อในกฎ.
๓ แต่ ดูเ ถิ ด , เพ โฮ รัน จะ ไม่ เปลี่ ย น
หรือ ไม่ ยอมให้ ใครมาเปลี่ยนแปลงกฎ;
ฉะนั ้น, ท่านจึงไม่สดับฟังคนที่ออกเสียง
พร้อม ด้วย ค�ำร้อง ของ ตน เกี่ยว กับ การ
เปลี่ยนแปลงกฎ.
๔ ฉะนั ้ น , คน ที่ ปรารถนา จะ ให้
เปลี่ ย นแปลง กฎ จึ ง โกรธ ท่ า น, และ
บทที่ ๕๑
ปรารถนา จะ ไม่ ให้ ท่าน เป็ นหัวหน้ า ผู้
ผู้ ชื่ น ชอบ รา ชาธิ ป ไตย พยายาม พิ พ ากษา ปกครอง แผ่ น ดิ น อี ก ต่ อ ไป;
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ฉะนั ้น จึง เกิด การโต้ เถียงอย่างเผ็ด ร้อน
กันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี ้, แต่ ไม่ถึงกับนอง
เลือด.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
คนที่ ปรารถนา จะ ให้ เพ โฮ รัน ออก จาก
บัลลังก์พิพากษาเรียกว่าผู้ช่ืนชอบราชา
ธิป ไตย, เพราะพวกเขาปรารถนาจะให้
เปลี่ย นแปลง กฎ ใน ลั กษณะ ที่ ล้ ม ล้ า ง
การปกครองแบบอิสระและเพื่อสถาปนา
้ เหนื อแผ่นดิน.
กษั ตริย์ขึน
๖ และคนทีป่ รารถนาจะให้เพโฮรันยังคง
เป็ นหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อแผ่นดินก็รบั
เอานามอิสรชน; และด้วยเหตุ นี้ คือ การ
แบ่งแยกในบรรดาพวกเขา, เพราะอิสรชน
ให้ ค�ำมั่น หรือ ให้ พันธ สัญญา ว่า จะ ธ�ำรง
ไว้ซึ่งสิทธิ์ของพวกเขาและอภิสิทธิ์เกี่ยว
กับ ศาสนาของพวกเขาโดยการปกครอง
แบบอิสระ.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันนี ้ ตกลงกันได้
โดยเสี ย งของผู้ ค น. และเหตุก ารณ์ ได้
้ คือ เสี ยงของผู้คนสนั บสนุ น
บังเกิดขึน
อิ สรชน, และเพโฮรัน คงอยู่ ในบั ล ลั ง ก์
พิ พ ากษา, ซึ่ ง ท� ำ ให้ เป็ นที่ ชื่ นชม ยิ นดี
กันมากในบรรดาพี่น้องของเพโฮรันและ
คนเป็ นอั น มากของผู้ ค นแห่ ง เสรีภ าพ
ด้ว ย, ซึ่ ง ท� ำให้ ผู้ ชื่ น ชอบ รา ชาธิ ป ไตย
เงียบลงด้วย, จนพวกเขาไม่กล้าคัดค้าน
นอกจาก จ�ำ ต้อ ง ธ� ำ รง รักษา อุ ดมการณ์
แห่ งเสรีภ าพ.
๘ บัดนี ้ผู้ชื่นชอบราชาธิป ไตยเป็ นพวก
ทีอ่ ยู่ ในตระกูลสูงก, และพวกเขาหมายมัน
่
๕๑ ๘ ก คมพ. จองหอง (ความ),

ถือดี (ความ), ล�ำพอง

แอลมา ๕๑:๕–๑๓
จะเป็ นกษั ตริย์; และพวกเขาได้ รับ การ
สนั บสนุ นโดยคนที่ แสวงหาพลัง อ�ำนาจ
และสิทธิอ�ำนาจเหนื อผู้คน.
๙ แต่ดูเถิด, นี่ เป็ นเวลาอันวิกฤติท่ีจะมี
ความขัดแย้งเช่นนั ้นในบรรดาผู้คนของ
นี ไฟ; เพราะดูเถิด, อแมลิ ไคยาห์ ยั่ว ยุ ใจ
ผู้คนของชาวเลมัน ให้ ต่อ ต้านผู้คนชาว
นี ไฟอีก, และเขาก�ำลัง รวบรวมทหารมา
จากทุก ส่วนของแผ่น ดิน ของเขา, และ
ให้อาวุธพวกเขา, และเตรียมท�ำสงคราม
ด้วย ความ ขยัน หมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ; เพราะเขาได้ สาบานกว่า จะดื่ม
เลือดของโมโรไน.
๑๐ แต่ดูเถิด, เราจะเห็นว่าสัญญาที่เขา
ท�ำไว้นั้นเป็ นเพราะความหุนหัน; กระนั ้น
ก็ตาม, เขายังเตรียมตัวและกองทัพของ
เขาเพื่อมาสู้รบกับชาวนี ไฟ.
๑๑ บัดนี ้ กองทัพของเขาไม่มีก�ำลังมาก
ดัง ที่ เคยมี มาก่อน, เพราะคนหลายพัน
คนที่ ถูก สังหารด้วยน� ้ำมือ ชาวนี ไฟ; แต่
ทัง้ ทีก่ ารสูญเสียของเขาใหญ่หลวง, อแมลิไคยาห์ยงั รวบรวมกองทัพใหญ่ ได้อย่างน่ า
ประหลาด, ถึงขนาดที่เขาไม่กลัวที่จะลง
มายังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๑๒ แท้จริงแล้ว, แม้ตวั อแมลิ ไคยาห์กล็ ง
มา, น� ำหน้ าชาวเลมัน. และนี่ คือปี ที่ยี่สิบ
ห้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา; และ
เป็ นเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาเริม่ ตกลง
กันได้ ในกิจจานุ กิจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของพวกเขาเกี่ยวกับ เพโฮรัน, หัวหน้ า
ผู้พิพากษา.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่

(ความ).
๙ ก แอลมา ๔๙:๒๖–๒๗.

แอลมา ๕๑:๑๔–๒๑
บรรดาผู้ท่ี ได้ชื่อว่าผู้ชื่นชอบราชาธิป ไตย
ได้ยินว่า ชาวเลมัน ก�ำลัง ยกลงมาสู้ รบกับ
พวกเขา, พวกเขาก็ ยินดี อยู่ ในใจ; และ
พวก เขา ไม่ ยอม จับ อาวุธ, เพราะ โกรธ
หัวหน้ า ผู้ พิพากษามาก, และผู้คนกแห่ง
เสรีภาพด้วย, จนพวกเขาไม่ยอมจับอาวุธ
เพื่อปกป้ องประเทศของตน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
โม โร ไน เห็น ดังนี ้, และ เห็น ด้วย ว่า ชาว
เลมัน ก�ำลัง มาถึง ชายแดนของแผ่นดิน,
ท่านเคืองแค้น ยิ่ง นั ก เพราะความดือ้ ดึง
ของคนเหล่านั ้นผู้ซึ่งท่านท�ำงานมาด้วย
ความขยันหมั่น เพียรเป็ นล้นพ้น ในการ
ปกปักรักษา; แท้จริงแล้ว, ท่านโมโหอย่าง
ยิ่ง; จิต วิญญาณ ท่าน เต็ม ไป ด้วย ความ
โกรธพวกเขา.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ส่ง ค�ำร้อง, พร้อมด้วยเสียงของผู้คน, ไป
ยัง ผู้ ปกครองแผ่นดิน, โดยปรารถนาจะ
ให้ ท่านอ่านมัน, และให้ อ�ำนาจแก่ ท่าน
(โมโรไน) บีบบังคับผูท
้ แ่ี ตกแยกเหล่านั ้น
ให้ปกป้ องประเทศของพวกเขาหาไม่แล้ว
ก็จะประหารเสีย.
๑๖ เพราะเป็ นการเอาใจใส่ อันดับ แรก
ของท่านที่ จะยุติ ความขัด แย้ง และการ
แตกแยก ในบรรดา ผู้คน; เพราะ ดูเถิด,
ก่อนหน้ านี ้ น่ี คือเหตุของความพินาศทัง้
หลายทัง้ ปวงของพวกเขา. และเหตุการณ์
้ คือ สิ่ง นี ้ ได้ รับ อนุ ญาตตาม
ได้ บังเกิด ขึน
เสียงของผู้คน.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนสั่งให้กองทัพของท่านยกไปต่อสู้
กับ บรรดา ผู้ ชื่น ชอบ รา ชาธิป ไตย, เพื่อ
๑๓ ก แอลมา ๔๖:๑๐–๑๖.
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ดึง เอาความจองหองและความสูง ศักดิ์
ของพวกเขาให้ ลงมาอยู่ ระดับ เดียวกับ
โลก, มิ ฉะนั ้น ก็ ให้ พวกเขาจับ อาวุธ และ
สนั บสนุ นอุดมการณ์ แห่งเสรีภาพ.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพได้ยกออกไปต่อสู้กบั คนเหล่านั ้น;
และ ดึง เอา ความ จองหอง และ ความ สูง
ศักดิ์ ของพวกเขาลงมา, ถึง ขนาดที่ เมื่อ
้ ต่อสู้ กับคน
พวกนั ้นยกอาวุธสงครามขึน
ของโมโรไนพวกเขาถูก โค่นให้ อยู่ ระดับ
เดียวกับแผ่นดินโลก.
้ คือ มี
๑๙ และเหตุก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
ก
ผู้ ที่ แตกแยก ไปสี่ พั น คนถู ก โค่น ด้ว ย
ดาบ; และพวกผู้ น� ำ ของพวกเขาที่ ไม่
ถูกสังหารในการสู้รบถูกจับโยนเข้าเรือน
จ� ำ , เพราะไม่ มี เวลาพิ จ ารณาโทษพวก
เขาในยามนี ้ .
๒๐ และ คน ที่ เหลื อ อยู่ ของ พวก ที่
้ ดิน
แตกแยก, แทนที่จะถูกฟันลงกับพืน
ด้วยดาบ, ได้ยอมแพ้ตอ่ ผืนธงแห่งเสรีภาพ,
และถูกบังคับให้ยกธงกแห่งเสรีภาพไว้บน
หอสูงของตน, และในเมืองของตน, และ
ให้จับอาวุธปกป้ องประเทศของตน.
๒๑ และดังนี ้ โมโรไนท�ำให้บรรดาผู้ชื่น
้ สุดลง, จนไม่มีผู้ ใด
ชอบราชาธิป ไตยสิน
เป็ นที่ รู้จัก กัน อีก เลยในชื่อ ว่า ผู้ ช่ืน ชอบ
ราชาธิป ไตย; และท่านท�ำให้ความดือ้ ดึง
และความจองหองของคนเหล่า นั ้น ซึ่ง
้ สุด ลง
อ้างว่า มี สายเลือดอัน สูง ศักดิ์ สิน
ดังนี ้; แต่พวกเขาถูกพาลงมาให้นอบน้ อม
่ ้ องของตน, และให้
ถ่อมตนเหมือนกับพีน
ต่อสู้ อย่างองอาจเพื่อ อิสรภาพจากความ
เป็ นทาสของตน.

๑๙ ก แอลมา ๖๐:๑๖.

๒๐ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓.
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้ คือ
๒๒ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ขณะที่ โมโรไน ก�ำลัง ท�ำให้ สงครามและ
ความ ขัด แย้ง ในบรรดา ผู้คนของ ท่าน
้ สุดลงดังนี ้, และท�ำให้พวกเขามา
เองสิน
อยู่ภายใต้สันติภาพและอารยธรรม, และ
ตัง้ ข้อ บังคับ เพื่อ เตรียมสงครามต่อสู้ กับ
ชาวเล มัน, ดูเถิด, ชาวเล มัน เข้า มา ใน
แผ่น ดิน แห่ง โม โร ไน, ซึ่ง อยู่ ชายแดน
ใกล้ฝั่งทะเล.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวนี ไฟ ไม่มี ก�ำลัง เข้ม แข็ง พอในเมือง
แห่ง โมโรไน; ฉะนั ้น อแมลิ ไคยาห์ รุก ไล่
พวกเขา, สังหารเสีย เป็ นอัน มาก. และ
้ คืออแมลิ ไคยาห์
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เข้าครองเมือง, แท้จริงแล้ว, ครอบครอง
ป้ อมปราการทัง้ หมดของพวกเขา.
๒๔ และบรรดาคนที่ หลบหนี ออกจาก
เมืองโมโรไนมาถึง เมืองแห่ง นี ไฟฮาห์;
และผู้คนของเมืองแห่งลี ไฮมารวมตัวกัน
ด้วย, และจัดการตระเตรียมและพร้อม
รับมือชาวเลมันในการสู้รบ.
๒๕ แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออแมลิ ไคยาห์ ไม่ยอมให้ชาวเลมันยกไปสู้รบกับ
เมืองแห่งนี ไฟฮาห์, แต่ ให้ตัง้ มั่นอยู่ ใกล้
ฝั่ งทะเล, โดยทิง้ คนไว้ ในทุก เมืองเพื่อ
รักษาและป้ องกัน.
๒๖ และดังนี ้เขาเดินทัพต่อไป, โดยเข้า
ครอง เมือง หลาย เมือง, เมือง แห่ง นี ไฟ
ฮาห์, และเมืองแห่ง ลี ไฮ, และเมืองแห่ง
โมริแอนทอน, และเมืองแห่งออมเนอร์,
และ เมื อง แห่ งกิ ด , และ เมื อ งมิ ว เล็ ค ,
ซึ่ง ทัง้ หมดนี ้ อยู่ ชายแดนตะวันออกใกล้
ฝั่ งทะเล.
๒๒ ก คมพ. โมโรไน, แม่ทพ
ั .

แอลมา ๕๑:๒๒–๓๒
๒๗ และชาวเลมันจึงได้, เมืองไว้หลาย
เมืองดังนี ้, ด้วยอุบายของอแมลิ ไคยาห์,
ด้วยก�ำลัง ไพร่พลอันนั บ ไม่ ถ้วนของเขา,
ซึง่ ทัง้ หมดนั ้นได้รบั การเสริมแนวป้ องกันก
อย่างแข็งแรงตามวิธีท�ำแนวป้ องกันของ
โมโรไน; ซึ่ง ทัง้ หมดนั ้นท�ำให้ ชาวเลมัน
มีที่มั่น.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเดินทัพ ไปยัง ชายแดนของแผ่น ดิน
อุดมมั่งคัง่ , โดยรุกไล่ชาวนี ไฟและสังหาร
เสียมากมาย.
้ คือพวก
๒๙ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาพบกับทีแอนคัม, ผูซ
้ งึ่ ได้สังหารก โมริแอนทอนและสกัดผู้คนของเขาเมื่อครัง้
ที่เขาหนี ไป.
้ คือเขา
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สกัด อแมลิ ไคยาห์ ด้วย, ขณะที่ เดินทัพ
มาพร้อมด้วยก�ำลังทหารมากมายของเขา
เพือ่ จะเข้าครอบครองแผ่นดินอุดมมัง่ คัง่ ,
และแผ่นดินทางเหนื อด้วย.
๓๑ แต่ ดูเถิด เขาพบกับ ความผิด หวัง
โดยถูก ที แอนคัม และคนของเขาตี โต้,
เพราะ คน เหล่า นั ้ น เป็ นนั กรบ ผู้ เกรียง
ไกร; เพราะคนของทีแอนคัมทุกคนเข้ม
แข็งกว่าชาวเลมันในด้านพละก�ำลังและ
ความช�ำนาญศึก ของพวกเขา, ถึง ขนาด
ที่ ได้เปรียบเหนื อชาวเลมัน.
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนเหล่า นั ้นรังควานพวกเขา, ถึง ขนาด
ที่สังหารพวกเขาแม้จนกระทั่งมืด. และ
้ คือ ที แอนคัม
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
และ คนของ เขา ตัง้ กระโจม ที่ ชายแดน
ของแผ่นดิน อุดมมั่งคั่ง; และอแมลิ ไค-

๒๗ ก แอลมา ๔๘:๘–๙.

๒๙ ก แอลมา ๕๐:๓๕.

แอลมา ๕๑:๓๓–๕๒:๕
ยาห์ ตัง้ กระโจม ของ เขา ที่ ชายแดนบน
หาด ทราย ริม ทะเล, และ ใน ลักษณะ นี ้
พวกเขาถูกรุกไล่.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ครัน
้ เวลากลางคืน, ทีแอนคัมกับผู้รับใช้
ของเขาแอบออกไปข้างนอกในเวลากลาง
คืน, และเข้าไปในค่ายของอแมลิ ไคยาห์;
และดูเถิด, พวกนั ้นหลับอยู่เพราะความ
เหนื่ อยล้ายิ่ง, ซึ่งเกิดเพราะงานหนั กและ
ความร้อนในเวลากลางวัน.
้ คือที๓๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอนคัมแอบเข้าไปในกระโจมของกษั ตริย์
อย่างลับ ๆ, และแทงหลาวไปที่หัวใจของ
เขา; และเขาท�ำให้กษั ตริย์ตายทันที โดย
ไม่ท�ำให้บรรดาผู้รับใช้ของเขาตื่นเลย.
๓๕ และเขากลับมายังค่ายของเขาเอง
อย่างลับ ๆ อีก, และดูเถิด, ผู้คนของเขา
หลับอยู,่ และเขาปลุกคนเหล่านั ้นและเล่า
ให้พวกเขารู้เรื่องทัง้ หมดที่เขาได้ท�ำไป.
๓๖ และเขาให้ กองทัพ ของเขาเตรียม
พร้อม ไว้, เกลือก ชาวเล มัน จะ ตื่น และ
ยกมาโจมตี.
๓๗ และปี ที่ ยี่สิบ ห้า แห่ง การปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้; และวันเวลาของอแมลิ ไคยาห์
้ สุดลงดังนี ้.
สิน
บทที่ ๕๒
แอ โม รอน สื บ แทน อแม ลิ ไค ยาห์ ใน
ฐานะกษั ตริย์ ของชาวเลมัน—โมโรไน,
ที แอนคัม, และ ลี ไฮ น� ำ ชาว นี ไฟ ไป สู่
สงครามที่ มี ชัย เหนื อ ชาวเลมัน—เมือง
แห่ งมิวเล็ค ถูก ยึด กลับ คืน, และเจคอบ
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ชาวโซรัมถูกสังหาร. ประมาณ ๖๖–๖๔ ปี
ก่อนคริสตกาล.
้ ในปี ที่
และบัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ยี่สิบหกแห่งการปกครองของผู้พิพากษา
เหนื อผู้คนของนี ไฟ, ดูเถิด, เมื่อชาวเล้ ในตอนเช้า วัน แรกของเดือน
มัน ตื่นขึน
แรก, ดูเถิด, พวก เขา พบอแม ลิ ไค ยาห์
ตายอยู่ ในกระโจมของเขาเอง; และพวก
เขามองเห็นด้วยว่าทีแอนคัมพร้อมจะสู้
รบกับพวกเขาในวันนั ้น.
๒ และบัดนี ้, เมื่อ ชาวเลมัน เห็น ดังนี ้
ก็ ตกใจกลัว; และพวกเขาเลิก แผนการ
ที่ จะ เดิ น ทั พ ไป แผ่ น ดิ น ทาง เหนื อ,
และถอยทัพ ทัง้ หมดเข้าไป ในเมืองแห่ง
มิวเล็ค, และพยายามหาที่คุ้มกันในแนว
ป้ องกันของตน.
้ คือน้ อง
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ชายของอแมลิ ไคยาห์ถูกก�ำหนดให้เป็ น
กษั ตริย์ เหนื อ ผู้คน; และชื่อ ของเขาคือ
แอ โม รอน; ดัง นั ้ น กษั ตริย์ แอ โม รอน,
น้ องชายของกษั ตริย์อแมลิ ไคยาห์, จึงถูก
ก�ำหนดให้ปกครองแทนเขา.
้ คือ เขา
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สั่ง ให้ ผู้คนของเขาธ�ำรงรักษาเมืองเหล่า
นั ้น, ซึ่งพวกเขาได้มาโดยการหลั่งเลือด;
เพราะพวกเขาไม่ ได้ เมืองใดมาโดยไม่มี
การนองเลือด.
๕ และบัดนี ้ , ทีแอนคัมเห็นว่าชาวเลมันตัง้ ใจจะธ�ำรงรักษาเมืองเหล่านั ้ นซึ่ง
พวกเขาได้มา, และส่วนต่าง ๆ ของแผ่น
ดินซึ่งพวกเขาได้ครอบครอง; และโดยที่
เห็นความมากมายของจ�ำนวนผู้คนของ
พวกเขาด้วย, ที แอนคัม จึง คิด ว่า ยัง ไม่
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เหมาะที่ เขาจะพยายามเข้า โจมตี พวก
ที่อยู่ ในป้ อม.
๖ แต่เขาวางก�ำลังคนของเขาไว้ โดยรอบ,
ราวกับ ว่า ก�ำลัง เตรียม สงคราม; แท้จริง
แล้ว, และที่ จริง เขาก�ำลัง เตรียมป้ องกัน
้ โดย
ตัว จากพวกนั ้น, โดยท�ำกก�ำแพงขึน
รอบและเตรียมที่ซ่อนไว้.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เขาเตรียมพร้อมรับ ศึก อยู่ ต่อ ไปดังนี ้ จน
กระทั่งโมโรไนส่งคนจ�ำนวนมากมาเสริม
ก�ำลังกองทัพของเขา.
๘ และโมโรไนส่งค�ำสั่งมาให้เขาด้วยว่า
เขาควรคุมพวกเชลยทัง้ หมดที่ตกอยู่ ใน
เงือ้ มมือเขาไว้; เพราะเนื่ องจากชาวเลมัน
พาเชลยไปเป็ นอัน มาก, คือ เขาควรคุม
เชลยชาวเลมันทัง้ หมดไว้ เพื่อ เป็ นค่า ไถ่
ส�ำหรับคนที่ชาวเลมันพาไป.
๙ และท่านมีค�ำสั่งมายังเขาด้วยว่าเขา
ควรสร้างแนวป้ องกันแผ่นดินอุดมมัง่ คัง่ ,
และคุ้มกันทางแคบกซึ่งน� ำไปสู่ แผ่นดิน
ทางเหนื อ ให้ มั่น, มิ ฉะนั ้น ชาวเลมัน จะ
เข้ายึดจุดนั ้นและจะมีพละก�ำลังรังควาน
พวกเขาทุกด้าน.
๑๐ และโมโรไนสั่ง มายัง เขาด้วย, โดย
ปรารถนาจะให้ เขาซื่อสัตย์ ในการธ�ำรง
รักษาแผ่น ดิน เสีย้ วนั ้น, และให้ เขาหา
โอกาสทุกทางที่จะโบยชาวเลมันในแผ่น
ดิน เสีย้ วนั ้น, ให้ มากที่สุด เท่า ที่ เขาจะมี
ก�ำลัง ท�ำได้, เพื่อ โดยกลยุทธ์ หรือ โดยวิธี
อื่นใดเขาอาจได้ เมืองเหล่า นั ้นซึ่ง ถูก ยึด
เอาไปจากมือ พวกเขากลับ คืน มา; และ
ให้ เขาสร้างแนวป้ องกัน และเสริม ก�ำลัง
๕๒ ๖ ก แอลมา ๕๐:๑–๖;

๕๓:๓–๕.

แอลมา ๕๒:๖–๑๕
เมืองต่าง ๆ โดยรอบ, ซึ่ง ไม่ ได้ ตกไปอยู่
ในเงือ้ มมือชาวเลมันด้วย.
๑๑ และท่านกล่าวแก่เขาด้วย, ข้าพเจ้า
ใคร่ จะมาหาท่าน, แต่ ดูเถิด, ชาวเลมัน
โจมตี เรา อยู่ ทาง ชายแดนของ แผ่น ดิน
ใกล้ทะเลตะวันตก; และดูเถิด, ข้าพเจ้า
ไปต่อสู้พวกเขา, ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมาหา
ท่านไม่ ได้.
๑๒ บัดนี ้, กษั ตริย์ (แอโมรอน) ออกไป
จากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และท�ำให้
เป็ นที่ รู้ แก่ ราชินี เกี่ยวกับ การตายของพี่
ชายตน, และรวบรวมคนได้จ�ำนวนมาก,
และเดินทัพ ออกไปสู้ รบกับ ชาวนี ไฟที่
ชายแดนใกล้ทะเลตะวันตก.
๑๓ และเขาพยายามรังควานชาวนี ไฟอยู่
ดังนี ้, และเพื่อดึงส่วนหนึ่ งของกองก�ำลัง
พวกเขาไปสู่แผ่นดินส่วนนั ้น, ในขณะที่
เขาสัง่ คนทีเ่ ขาทิง้ ไว้ดแู ลเมืองซึง่ ได้มา, ให้
คนเหล่านั น
้ รังควานชาวนี ไฟตามชายแดน
ใกล้ ทะเลตะวัน ออกด้วย, และเข้า ครอบ
ครองผืน แผ่น ดินของคนเหล่า นี ้ ให้ มาก
ที่สุดเท่าที่มันจะอยู่ ในพลังความสามารถ
ของตน, ตามก�ำลังกองทัพของตน.
๑๔ และดังนั ้นชาวนี ไฟจึงอยู่ ในสภาพ
การณ์ ที่ มี อันตรายในปลายปี ที่ ยี่สิบ หก
แห่ง การปกครอง ของผู้ พิพากษาเหนื อ
ผู้คนของนี ไฟ.
้
๑๕ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ในปี ที่ ย่ีสิบ เจ็ด แห่ง การปกครองของผู้
พิพากษา, คือ ที แอนคัม, โดยค�ำ สั่ง ของ
้ เพื่อป้ องกัน
โมโรไน—ผู้จัดตัง้ กองทัพขึน
ชายแดนทาง ใต้ และทางตะวัน ตกของ

๙ ก แอลมา ๒๒:๓๒;
มอร. ๒:๒๙.

แอลมา ๕๒:๑๖–๒๔
แผ่นดิน, และเริม่ เดินทัพของท่านไปยัง
แผ่น ดิน อุดมมั่งคั่ง, เพื่อ ท่านจะได้ ช่วย
ที แอนคัม กับ คนของเขาในการตี เมือง
ต่าง ๆ ที่เสียไปกลับคืน—
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที แอนคัม ได้ รับค�ำ สั่ง ให้ เข้า โจมตี เมือง
แห่ งมิวเล็ค, และให้ ยึด คืน กลับ มาหาก
เป็ นไปได้.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที แอนคัม เตรียมจะเข้า โจมตี เมืองแห่ง
มิ ว เล็ ค , และ ออก เดิน ทาง พร้อ ม ด้ว ย
กองทัพ ของเขาไปรบกับ ชาวเลมัน; แต่
เขาเห็น ว่า เป็ นการเหลือ วิสัย ที่ เขาจะมี
ชัย ต่อ คนพวกนั ้นในขณะที่ คนพวกนั ้น
อยู่ ใน แนว ป้ องกัน ของ ตน; ฉะนั ้ น เขา
จึงล้มเลิกแผนของเขาและกลับไปเมือง
อุดมมั่งคั่ง อีก ครัง้ , เพื่อ คอยการมาของ
โมโรไน, เพื่อ เขาจะได้ รับ ก�ำลัง มาเสริม
ให้กองทัพของตน.
้ คือโม
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โรไนมาถึงแผ่นดินอุดมมั่งคั่งพร้อมด้วย
กองทัพ ของท่าน, ในตอนปลายปี ที่ ย่ีสิบ
เจ็ดแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อ
ผู้คนของนี ไฟ.
๑๙ และในตอนต้นปี ที่ยี่สิบแปด, โมโร
ไนกับทีแอนคัมและบรรดาแม่ทัพนายก
องเป็ นอันมากจัดประชุมสภาสงคราม—
ว่าพวกเขาควรท�ำอย่างไรเพือ่ ให้ชาวเลมัน
ออกมาสู้ รบกับ พวกเขา; หรือ ว่า โดยวิธี
การอย่างหนึ่ ง อย่างใดพวกเขาจะหลอก
ล่อให้พวกนั ้นออกมาจากที่มั่น, เพื่อพวก
ตนจะได้เปรียบและเอาเมืองแห่งมิวเล็ค
กลับคืนมาอีก.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
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พวก เขา ส่ง คณะ ทูต ไป ยัง กองทัพ ของ
ชาวเลมัน, ซึง่ ป้ องกันเมืองแห่งมิวเล็คอยู,่
ไปยังผู้น�ำของพวกเขา, ผู้มีช่ือว่าเจคอบ,
โดย ปรารถนา ให้ เขา ออก มา พร้อม ด้วย
กองทัพ ของเขาเพื่อ พบกับ พวกตนบน
ที่ราบ ระหว่าง เมือง สอง เมือง นั ้ น. แต่
ดูเถิด, เจคอบ, ซึ่งเป็ นชาวโซรัม, ไม่ยอม
ออกมาพร้อมด้วยกองทัพของเขาเพือ่ พบ
กับคนเหล่านี ้บนที่ราบ.
้ คือโม
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โรไน, โดยที่ ไม่มคี วามหวังจะพบกับคนเหล่า
นั ้นในที่ซ่ึงไม่เสียเปรียบแก่กัน, ฉะนั ้น,
่ า่ นจะลวง
ท่านจึงตกลงใจท�ำตามแผนทีท
ชาวเลมันให้ออกมาจากทีม่ น
่ั ของพวกเขา.
๒๒ ฉะนั ้นท่านจึง ให้ ที แอนคัม น� ำ คน
จ�ำนวน เล็ก น้ อย ยก ลง ไป ใกล้ ฝั่ ง ทะเล;
และในตอนกลางคืน, โมโรไนกับกองทัพ
ของท่าน, ยกไป ในแดนทุรกันดาร, ทาง
ตะวันตกของเมืองแห่งมิวเล็ค; และด้วย
เหตุนี้, ในวันพรุง่ , เมือ่ พวกยามชาวเลมัน
เห็นทีแอนคัม, จึงวิง่ ไปบอกเจคอบ, ผู้น�ำ
ของพวกเขา.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพ ของชาวเลมัน ยกออกมาต่อสู้ กับ
ทีแอนคัม, โดยคิดว่าด้วยจ�ำนวนคนของพวก
เขาจะเอาชนะทีแอนคัมได้เพราะจ�ำนวน
คนของเขาน้ อย. และเมือ่ ที แอนคัม เห็น
กองทัพ ชาวเลมัน ยกมาต่อสู้ กบั เขา เขาก็
เริม่ ถอยไปใกล้ฝั่งทะเล, ทางตอนเหนื อ.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ชาวเลมันเห็นว่าเขาเริม่ หลบหนี , พวกเขา
ก็ฮึกเหิมและไล่ตามไปอย่างแข็งขัน. และ
ในขณะที่ ที แอนคัม ก�ำลัง ล่อ ชาวเลมัน
ซึ่งก�ำลังไล่ตามพวกเขาโดยไร้ประโยชน์
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อยู่ดังนั ้น, ดูเถิด, โมโรไนสั่งให้ส่วนหนึ่ ง
ของกองทัพ ซึ่ง อยู่ กับ ท่านยกเข้า เมือง,
และเข้ายึดเมือง.
๒๕ และ พวก เขา ท�ำ ไป ดัง นั ้ น, และ
สังหารคนทัง้ หมดทีถ่ กู ทิง้ ไว้ป้องกันเมือง,
แท้จริงแล้ว, คนทัง้ หมดที่ ไม่ยอมวางอาวุธ
สงครามของตน.
๒๖ และ ดัง นั ้ น โม โร ไนได้ เมือง แห่ง
มิวเล็คมาด้วยส่วนหนึ่ งของกองทัพท่าน,
ในขณะที่ ท่านเดิน ทัพ ไปกับ กองทัพ ที่
เหลือเพือ่ เผชิญกับชาวเลมันเมือ่ พวกนั ้น
กลับมาจากการไล่ตามทีแอนคัม.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเล มัน ไล่ ตาม ที แอนคัม จน มา ใกล้
เมืองอุดมมั่งคั่ง, และแล้ว พวกเขาก็ พบ
กับ ลี ไฮและกองทัพ เล็ก ๆ, ซึ่ง ถูก ทิง้ ให้
อยู่ป้องกันเมืองอุดมมั่งคั่ง.
๒๘ และบัดนี ้ดูเถิด, เมื่อบรรดาแม่ทัพ
นายกองของชาวเลมันเห็นลี ไฮพร้อมด้วย
กองทัพ ของเขายกมาต่อสู้ กับ พวกตน,
พวกเขาก็ หนี กัน อลหม่าน, โดยเกรงว่า
พวกเขาจะไปไม่ถงึ เมืองมิวเล็คก่อนทีล่ ี ไฮ
จะตามมาทัน; เนื่ องจากพวกเขาเหนื่ อย
ล้า เพราะการเดินทัพ, และคนของลี ไฮ
ยังสดชื่นอยู่.
๒๙ บัดนี ้ ชาวเลมันไม่รู้ ว่า โมโรไนตาม
หลัง พวกเขามาพร้อมด้วยกองทัพ ของ
ท่าน; และ คน เหล่า นั ้น กลัว อยู่ แต่ ลี ไฮ
และกองทัพของเขาเท่านั ้น.
๓๐ บัดนี ้ ลี ไฮไม่ปรารถนาจะตามไปให้
ทันพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ า
กับโมโรไนและกองทัพของท่าน.
้ คือ
๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๓๓ ก แอลมา ๓๑:๑๒.

แอลมา ๕๒:๒๕–๓๗
ก่อนที่ ชาวเลมัน จะถอยไป ได้ ไกลก็ ถูก
ชาวนี ไฟล้อมไว้, โดยคนของโมโรไนทาง
ด้านหนึ่ ง, และคนของลี ไฮอีกด้านหนึ่ ง,
ซึ่ง คนทัง้ หมดนี ้ สดชื่น และมี ก�ำลัง เต็ม
ที่; แต่ชาวเลมันเหนื่ อยล้าเพราะการเดิน
ทัพมาไกล.
๓๒ และโมโรไนสั่งคนของท่านให้ โจมตี
คนเหล่า นั ้น จนกว่า พวกเขาจะยอมวาง
อาวุธสงครามของตน.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เจ คอบ, โดยที่ เป็ น ผู้น�ำ ของ พวก นั ้ น,
โดยที่ เป็ นชาว โซรัมกด้วย, และ โดยที่ มี
วิญญาณไม่ยอมแพ้, เขาจึงน� ำชาวเลมัน
ออกมาสูก้ บั โมโรไนด้วยความเดือดดาลยิง่ .
๓๔ โดยที่ โมโรไนอยู่ ในเส้น ทางเดิน
ทัพ ของคนเหล่า นั ้น, ฉะนั ้น เจคอบจึง
ตัง้ ใจจะสังหารพวกเขาและตีฝ่าออกไปยัง
เมืองแห่งมิวเล็ค. แต่ดูเถิด, โมโรไนและ
คนของท่านมีก�ำลังมากกว่า; ฉะนั ้นพวก
เขาจึงไม่ให้ทางแก่ชาวเลมัน.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาต่อสู้กน
ั ด้วยความเดือดดาลยิง่ ทัง้ สอง
ฝ่ าย; และทัง้ สองฝ่ ายต่างก็ถูกสังหารเป็ น
จ�ำนวนมาก; แท้จริงแล้ว, และโมโรไนได้
รับบาดเจ็บและเจคอบถูกฆ่า.
๓๖ และลี ไฮให้ผู้คนที่เข้มแข็งของเขา
กดดันกองหลังของคนพวกนั ้นด้วยความ
เดือดดาล, ถึงขนาดที่ท�ำให้ชาวเลมันใน
กองหลังยอมมอบอาวุธสงครามของตน;
และพวกเขาที่เหลืออยู่, สับสนมาก, จน
ไม่รู้ว่าจะไปหรือจะสู้ที่ ใดดี.
๓๗ บั ด นี ้ โม โร ไน โดยที่ เห็ น ความ
อลหม่านของคนเหล่านั ้น, ท่านจึงกล่าว

แอลมา ๕๒:๓๘–๕๓:๕
แก่ พวก เขา ว่า : หาก ท่ า น จะ น� ำ อาวุธ
สงคราม ออก มา มอบ แล้ว, ดูเถิด เรา จะ
เลิกหลั่งเลือดท่าน.
๓๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ชาวเล มัน ได้ยิน ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้, แม่ทัพ
นายกองของพวกเขา, ทัง้ หมดซึง่ ยังไม่ถกู
สังหาร, จึงออกมาและโยนอาวุธสงคราม
ไว้ท่ีเท้าของโมโรไน, และสั่งคนของพวก
ตนให้ท�ำเช่นเดียวกันด้วย.
๓๙ แต่ ดูเถิด, มี หลาย คนที่ ไม่ ยอม;
และบรรดาคนที่ ไม่ยอมมอบดาบของตน
จึง ถูก จับ และมัด ไว้, และอาวุธ สงคราม
ของพวกเขาจึง ถูก ยึด ไปจากพวกเขา,
และพวกเขาถูกบีบบังคับให้ออกเดินทาง
ไปพร้อมกับพี่น้องของตนไปยังแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง.
๔๐ และ บัดนี ้ จ�ำนวน เชลย ที่ จับ ได้ มี
มากกว่าจ�ำนวนที่ถูกสังหาร, แท้จริงแล้ว,
มากกว่าคนทัง้ สองฝ่ ายที่ถูกสังหาร.
บทที่ ๕๓
เชลยชาวเลมันถูกใช้ ให้สร้างแนวป้ องกัน
เมืองอุดมมั่งคัง่ —การแตกแยกในบรรดา
ชาว นี ไฟ เปิ ด ช่อง ให้ ชาวเล มัน มี ชัย—
ฮี ลามัน เข้า บัญชาการชายหนุ่ ม สองพัน
คนซึ่ง เป็ นบุตร แห่ง ผู้คนของ แอ มัน.
ประมาณ ๖๔–๖๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ พวกเขา
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วางยามไว้ เฝ้ าเชลยชาวเลมัน, และบีบ
บังคับ คนเหล่า นั ้น ให้ ออกไปฝังศพคน
ของตน, แท้จริง แล้ว, และศพของชาว
๕๓ ๒ ก แอลมา ๔๘:๑๖–๑๗.
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นี ไฟที่ถูกสังหารด้วย; และโมโรไนจัดคน
ไว้เฝ้ าขณะที่คนเหล่านี ้ท�ำงานของตน.
๒ และโมโรไนไปเมืองแห่ งมิวเล็ค กับ
ลี ไฮ, และ เข้าปก ครอง เมือง และ มอบ
เมืองนี ้ ให้ แก่ ลี ไฮ. บัดนี ้ ดูเถิด, ลี ไฮผู้ นี้
คือบุรุษผู้อยู่กับโมโรไนเป็ นส่วนใหญ่ ใน
การสู้ รบทัง้ หมดของท่าน; และเขาเป็ น
คนที่ คล้ายคลึงกกับ โมโรไน, และคนทัง้
สอง ชื่นชม ยินดี ใน ความ ปลอดภัย ของ
กัน และกัน; แท้จริง แล้ว, คนทัง้ สองรัก
กัน มาก, และเป็ นที่รัก ของบรรดาผู้คน
ชาวนี ไฟทัง้ ปวงด้วย.
้ คือหลัง
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากทีช่ าวเลมันฝังศพคนของตนและศพ
ของชาวนี ไฟเสร็จแล้ว, ชาวนี ไฟให้พวก
เขาเดินแถวกลับไปแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง;
และโดยค�ำ สั่ง ของโมโรไน, ที แอนคัม,
ให้พวกเขาเริม่ ท�ำงานขุดคูรอบแผ่นดิน,
หรือรอบเมือง, อุดมมั่งคั่ง.
๔ และเขาให้ พวกเขาสร้างที่ ก�ำบังกท�ำ
ด้วยท่อนซุงไว้บนฝั่ งด้านในของคู; และ
้ จากคู ใส่ ไว้ ในที่ ก�ำบัง
พวกเขาขุด ดินขึน
ที่ท�ำด้วยท่อนซุงเหล่านั ้น; และดังนี ้พวก
เขาให้ชาวเลมันท�ำงานไปจนกว่าพวกเขา
จะล้อมเมืองอุดมมั่งคั่งไว้ โดยรอบจนสูง
มาก, ด้วยก�ำแพงอันแข็งแรงท�ำด้วยท่อน
ซุงและมูลดิน.
๕ และเมืองนี ้จงึ กลายเป็ นทีม่ น
ั่ อันแข็ง
แรงนั บ แต่ นั้น มา; และพวกเขาควบคุม
เชลยชาวเลมันไว้ ในเมืองนี ้; แท้จริงแล้ว,
แม้ ภายในก�ำแพงที่ พวกเขาให้ คนเหล่า
นั ้นสร้างขึน้ ด้วยมือของพวกเขาเอง. บัดนี ้
โมโรไนจ�ำต้องให้ชาวเลมันท�ำงาน, เพราะ

๔ ก แอลมา ๕๐:๒–๓.
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เป็ นการง่ายที่ จะเฝ้ าคนเหล่า นั ้น ขณะ
พวกเขาท�ำงาน; และท่านปรารถนาจะให้
ก�ำลังทัพทัง้ หมดของท่านพร้อมเมือ่ ท่าน
จะเข้าโจมตีชาวเลมัน.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไน
ได้ ชัยชนะเหนื อ กองทัพ ที่ ยิ่ง ใหญ่ ท่ีสุด
กองหนึ่ ง ของชาวเลมัน ดัง นั ้น, และเข้า
ยึดเมืองแห่งมิวเล็ค, ซึง่ เป็ นทีม่ น
ั่ อันแข็ง
แรงที่สุดแห่งหนึ่ งของชาวเลมันในแผ่น
ดินแห่งนี ไฟ; และท่านสร้างทีม่ น
ั่ ขึน้ แห่ง
หนึ่ งด้วยเพื่อกักขังเชลยของท่านดังนั ้น.
้ คือท่าน
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไม่พยายามสู้รบกับชาวเลมันต่อไปอีกในปี
นั ้น, แต่ท่านให้คนของท่านใช้เวลาไปใน
การเตรียมสงคราม, แท้จริงแล้ว, และใน
การ สร้าง แนว ป้ องกัน เพื่อ สกัด กัน
้ ชาว
เลมัน, แท้จริงแล้ว, และช่วยให้พวกผูห
้ ญิง
และเด็ก ของตนพ้น จากความอดอยาก
และความทุกข์ด้วย, และจัดหาอาหารให้
กองทัพของตน.
้ คือ
๘ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
ทางทะเลตะวันตก, ตอนใต้, ขณะที โมโรไน
ไม่อยู่เนื่ องด้วยมีการคบคิดการบางอย่าง
ใน บรรดา ชาว นี ไฟ, ซึ่ง ท�ำให้ เกิด การ
แตกแยกในบรรดาพวกเขา, กองทัพของ
้ บ้าง,
ชาวเล มัน, ได้ เปรียบ ชาว นี ไฟ ขึน
แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาดที่ เข้า ครอบครอง
เมือง ของ พวก เขา หลาย เมือง ใน แผ่น
ดินส่วนนั ้น.
๙ และดังนั ้นเพราะความชัว่ ช้าสามานย์
ในบรรดาพวกเขาเอง, แท้จริงแล้ว, เพราะ
การแตกแยกและการคบคิดในบรรดาพวก
๑๐ ก แอลมา ๒๗:๒๔–๒๖.
		ข แอลมา ๒๓:๘–๑๓.

แอลมา ๕๓:๖–๑๔
เขาเอง พวกเขาจึงตกอยู่ ในสถานการณ์
ที่อันตรายที่สุด.
๑๐ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า มี บางสิ่ง
ที่จะกล่าวเกี่ยวกับผู้คนกของแอมัน, ซึ่ง,
ในตอนแรก, เป็ นชาวเลมัน; แต่ โดยแอมัน
และ พี่ น้อง ท่ า น, หรือ ที่ จริง แล้ ว โดย
เดชานุ ภาพและพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ท�ำให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสขมาสู่
พระเจ้า; และพาพวกเขาลงมายังแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, และได้รับการคุ้มครอง
จากชาวนี ไฟนั บแต่นั้นมา.
๑๑ และเนื่ องจากค�ำ ปฏิญาณของพวก
เขา พวกเขาจึงเว้นจากการจับอาวุธต่อสู้
กับ พี่ น้องของตน; เพราะพวกเขาให้ ค�ำ
ปฏิญาณไว้ ว่า จะไม่ ให้ มี การนองเลือดก
อีก เลย; และ ตาม ค�ำ ปฏิญาณ ของ พวก
เขา พวกเขายอมตาย; แท้จริงแล้ว, พวก
เขาจะยอมให้ตนตกอยู่ ในเงือ้ มมือพี่น้อง
ของตน, หากไม่ ใช่เพราะความสงสารและ
่ ้ องท่าน
ความรักอย่างยิง่ ซึง่ แอมันและพีน
มีต่อพวกเขา.
๑๒ และ เพราะ เหตุ นี ้ แอ มั น และ พี่
น้ องท่านจึงพาพวกเขาลงมายังแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็ มลา; และพวกเขาได้รับการ
คุ้มครองกจากชาวนี ไฟตลอดมา.
้ คือเมื่อ
๑๓ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พวก เขา มอง เห็น อันตราย, และ ความ
ทุกข์และความยากล�ำบากต่าง ๆ ซึ่งชาว
นี ไฟต้องรับแทนพวกเขา, พวกเขาก็เกิด
ความสงสารและปรารถนากจะจับอาวุธเพือ่
ปกป้ องประเทศของตน.
๑๔ แต่ ดูเถิด, ขณะที่ พวกเขาก�ำลัง จะ

๑๑ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๙.
๑๒ ก แอลมา ๒๗:๒๓.

๑๓ ก แอลมา ๕๖:๗.

แอลมา ๕๓:๑๕–๒๓
จับ อาวุธ สงครามของตน, พวกเขายอม
แพ้ ต่อ ค�ำ ชัก จูง ของฮี ลามัน และพี่ น้อง
ท่าน, เพราะพวกเขาก�ำลัง จะละเมิดกค�ำ
ปฏิญาณขที่เคยท�ำไว้.
๑๕ และฮี ลามัน กลัว เกลือกโดยการท�ำ
เช่น นั ้น พวกเขาจะสูญ เสีย จิต วิญญาณ
ของตน; ฉะนั ้นบรรดาคนทัง้ หมดที่ เข้า
มา ในพันธ สัญญา นี ้ จึง ถูก บีบ บังคับ ให้
ทนดูพ่ีน้องของตนฟันฝ่ าความทุกข์ของ
พวกเขา, ในสถานการณ์ ที่ เป็ นอันตราย
อยู่ ในขณะนี ้.
้
๑๖ แต่ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขามีบตุ รมากมาย, ซึง่ ไม่ ได้เข้ามาใน
พันธสัญญาว่าจะไม่ยอมจับอาวุธสงคราม
ของตนเพื่อ ป้ องกัน ตนให้ พ้น จากศัตรู;
ฉะนั ้น พวกเขามาชุมนุ ม กัน ในเวลานี ้,
มากเท่า ที่ สามารถจับ อาวุธ ได้, และพวก
เขาเรียกตนเองว่าชาวนี ไฟ.
๑๗ และ คน เหล่ า นี ้ เข้ า มา ในพั นธ
สัญญาที่ จะต่อสู้ เพื่อ เสรีภาพของชาวนี
ไฟ, แท้จริง แล้ว, เพื่อ ปกป้ อง แผ่น ดิน
จนถึงการสละชีวิตตน; แท้จริงแล้ว, แม้
ท�ำ พันธสัญญาว่า พวกเขาจะไม่ ยอมสูญ
เสียเสรีภาพกของตนเลย, แต่จะต่อสู้ทุก
สถานการณ์ เพื่อ ปกป้ อง ชาว นี ไฟ และ
ตนเองให้พ้นจากความเป็ นทาส.
๑๘ บัดนี ้ดเู ถิด, มีคนหนุ่ มเหล่านั ้นสอง
พันคน, ซึง่ เข้ามาในพันธสัญญานี ้และจับ
อาวุธสงครามเพือ่ ปกป้ องประเทศของตน.
๑๙ และบัดนี ้ ดูเถิด, โดยที่ พวกเขาไม่
เคยเป็ นภาระแก่ ชาวนี ไฟมาก่อนหน้ า
๑๔ ก กดว. ๓๐:๒.
		ข คมพ. ค�ำปฏิญาณ.
๑๗ ก แอลมา ๕๖:๔๗.
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นั ้นเลย, พวกเขาในระยะเวลานี ้กลับเกือ้
หนุ นได้อย่างมากอีกด้วย; เพราะพวกเขา
จับอาวุธสงคราม, และพวกเขาอยากให้ฮีลามันเป็ นผู้น�ำของตน.
๒๐ และพวกเขาทัง้ หมดเป็ นคนหนุ่ ม,
และพวกเขาองอาจยิ่ง ในด้านความกล้า
หาญ ก, และ ด้า นพละ ก� ำ ลั ง และ ความ
กระตือ รือ ร้น ด้ว ย; แต่ ดูเ ถิ ด , นี่ ไม่ ใช่
ทัง้ หมด—พวกเขาเป็ นคนซือ่ สัตย์สุจริตข
ตลอดเวลาในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่พวกเขา
ได้รับมอบหมาย.
๒๑ แท้จริงแล้ว, พวกเขาเป็ นบุรษ
ุ แห่ง
สั จจะ และ ความ มี สติ, เพราะ พวก เขา
ได้ รับ การสอนให้ รักษาพระบัญญัติ ของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้ า และ ด� ำ เนิ น ชี วิต อย่ า ง
ซื่อตรงกต่อพระพักตร์พระองค์.
้
๒๒ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ ฮี ลามัน เดินทัพ เป็ นผู้น�ำ ทหารหนุ่ ม
สองพัน คนกของท่าน, เพื่อ ไปช่วยผู้คน
ที่ชายแดนของแผ่นดินทางใต้ ใกล้ทะเล
ตะวันตก.
๒๓ และปี ที่ย่ีสิบแปดแห่งการปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.
บทที่ ๕๔
แอ โม รอน และ โม โร ไน เจรจา เพือ่ แลก
เปลีย่ นเชลย—โมโรไนเรียกร้องให้ ชาว
เล มัน ถอย ไป และ หยุด การ โจมตี แบบ
ฆาตกรรมของพวกเขา—แอโมรอนเรียก

คมพ. เสรีภาพ.
๒๐ ก คมพ. กล้าหาญ (ความ).
		ข คมพ. สุจริต (ความ).

๒๑ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๒๒ ก แอลมา ๕๖:๓–๕.
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ร้องให้ชาวนี ไฟวางอาวุธของพวกเขาและ
ยอมอยู่ ใต้ชาวเลมัน. ประมาณ ๖๓ ปี ก่อน
คริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในตอน
ต้นของปี ที่ ยี่สิบ เก้า ของผู้ พิพากษา, คือ
แอ โม รอนกส่ง ข่าวสาร ไป ยัง โม โร ไนว่า
ปรารถนาจะแลกเปลี่ยนเชลย.
้ คือ โม
๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โรไนรู้สึก ชื่นชมยินดี อย่างยิ่ง ในค�ำขอนี ้,
เพราะ ท่านปรารถนา จะ ให้ เสบียง ที่ ไป
เลีย้ ง ดู เชลย ชาวเล มัน จะ ได้ มา เลีย้ ง ดู
ผู้คนของท่านเอง; และท่านปรารถนาจะ
ได้ผคู้ นของท่านเองมาเสริมก�ำลังกองทัพ
ของท่านด้วย.
๓ บัดนี ้ ชาวเล มัน ได้ จับ ผู้ หญิง และ
เด็ก ไปเป็ นอัน มาก, และในบรรดาเชลย
ทัง้ หมดของโมโรไน, หรือในบรรดาเชลย
ที่ โมโรไนได้มาไม่มผี ห
ู้ ญิงหรือเด็กสักคน;
ฉะนั ้นโมโรไนจึง ตกลงใจใช้ กลยุทธ์ เพื่อ
ให้ ได้เชลยชาวนี ไฟจากชาวเลมันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้.
๔ ฉะนั ้นท่านจึงเขียนสาส์นฉบับหนึ่ ง,
และส่ง ไปกับ ผู้รับ ใช้ ของแอโมรอน, คน
เดียวกับ ที่ น�ำ สาส์น มาให้ โมโรไน. และ
นี่ คือ ถ้อยค�ำ ซึ่ง ท่านเขียนถึง แอโมรอน,
มีความว่า :
๕ ดูเถิด, แอโมรอน, ข้าพเจ้าเขียนบาง
สิ่ง เกี่ยวกับ สงครามนี ้ ถึง ท่านซึ่ง ท่านท�ำ
แก่ ผู้คนของข้าพเจ้า, หรือ ที่ จริง แล้ว ซึ่ง
พีช่ ายกท่านท�ำแก่พวกเขา, และซึง่ ท่านยัง
ตัง้ ใจที่จะท�ำต่อไปหลังจากเขาตายแล้ว.
๕๔ ๑ ก แอลมา ๕๒:๓.

๕ ก แอลมา ๔๘:๑.

แอลมา ๕๔:๑–๑๐
๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ บอก ท่านบาง สิ่ง
เกี่ยว กับ ความ ยุติธรรมกของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้า, และดาบแห่งพระพิ โรธอันทรงฤทธา
นุ ภาพของพระองค์, ซึง่ เงือดเงือ้ อยูเ่ หนื อ
ท่านเว้น แต่ ท่านจะกลับ ใจและถอยทัพ
ของท่านกลับไปผืนแผ่นดินของท่านเอง,
หรือแผ่นดินที่ท่านครอบครองอยู่, ซึ่งคือ
แผ่นดินแห่งนี ไฟ.
๗ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านถึง
เรือ่ งเหล่านี ้หากท่านจะสามารถรับฟังมัน;
แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านเกีย่ วกับ
ข
นรกกอันน่ าพรัน
่ พรึงทีค่ อยรับฆาตกร เช่น
ที่ ท่านและพี่ ชายของท่านเป็ นอยู่, เว้น
แต่ทา่ นจะกลับใจและเลิกล้มจุดประสงค์
อันเป็ นฆาตกรรมของท่าน, และกลับไป
พร้อมด้วยกองทัพของท่านไปสู่ผืนแผ่น
ดินของท่านเอง.
๘ แต่เพราะท่านปฏิเสธสิ่งเหล่านี ้ แล้ว
ครัง้ หนึ่ ง, และต่อสู้กับผู้คนของพระเจ้า,
แม้ เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ คาดว่า ท่านจะท�ำ
มันอีก.
๙ และ บัดนี ้ ดูเถิด, เรา เตรียม พร้อม
ที่ จะ รับมือ ท่าน; แท้จริง แล้ว, และ เว้น
แต่ ท่านจะเลิก ล้ม จุด ประสงค์ ของท่าน,
ดูเถิด, ท่านจะดึงเอาพระพิ โรธของพระ
ผู้เป็ นเจ้าองค์นั้นผู้ซ่ึงท่านไม่ยอมรับลง
มา สู่ ท่าน, แม้ จนไป สู่ ความ พินาศ ของ
้ เชิง.
ท่านโดยสิน
๑๐ แต่, พระเจ้าทรงพระชนม์อยูฉ
่ ั นใด,
กองทัพของเราจะยกมาตีทา่ นฉั นนั ้นเว้น
แต่ ท่านจะถอยกลับ ไป, และไม่ ช้า ความ
ตายจะมาเยือนท่าน, เพราะเราจะรักษา

๖ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๗ ก คมพ. นรก.

		ข แอลมา ๔๗:๑๘, ๒๒–๒๔.
คมพ. ฆาตกรรม.

แอลมา ๕๔:๑๑–๒๐
เมืองของเราและผืน แผ่นดินของเราให้
คงไว้; แท้จริงแล้ว, และเราจะธ�ำรงรักษา
ศาสนาของเราและอุดมการณ์ ของพระผู้
เป็ นเจ้าของเรา.
๑๑ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า คิด ว่า ข้าพเจ้า
พูดกับท่านเกี่ยวกับเรือ่ งเหล่านี ้ โดยเปล่า
ประโยชน์ ; หรือข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงเป็ น
ลูกกแห่งนรก; ฉะนั ้นข้าพเจ้าจะยุติสาส์น
ของข้าพเจ้าโดยบอกท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่
แลกเปลี่ยนเชลย, นอกจากโดยมีเงื่อนไข
ว่า ท่านจะส่ง มอบชายหนึ่ ง คนกับ ภรรยา
และ ลูก ของ เขา, มา แลก กับ เชลย หนึ่ ง
คน; หากเป็ นว่าท่านจะท�ำดังนี ้, ข้าพเจ้า
ก็จะแลกเปลี่ยน.
๑๒ และ ดูเถิด, หาก ท่านไม่ ท�ำ ดังนี ้ ,
ข้ า พเจ้ า จะ มา รบ กั บ ท่ า น พร้ อ ม ด้ ว ย
กองทัพ ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, แม้
ข้าพเจ้า จะ ให้ อาวุธ แก่ พวก ผู้ หญิง ของ
ข้ า พเจ้ า และ เด็ ก ของ ข้ า พเจ้ า , และ
ข้าพเจ้า จะมารบกับ ท่าน, และข้าพเจ้า
จะ ตาม ท่าน แม้ เข้าไป ใน แผ่น ดิน ของ
ท่านเอง, ซึ่ง คือ แผ่น ดิน แห่ง มรดกแต่
แรกเริม่ ของเราก; แท้จริงแล้ว, และมันจะ
เป็ นเลือดต่อเลือด, แท้จริงแล้ว, ชีวติ ต่อ
ชีวติ ; และข้าพเจ้าจะสู้รบกับท่านแม้จน
้ ไปจากพืน้ พิภพ.
กระทัง่ ท่านถูกท�ำลายสิน
๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ก�ำลัง โกรธ, และ
ผู้คนของข้าพเจ้า ก็ เช่น กัน; ท่านหมาย
มั่นจะกระท�ำฆาตกรรมเรา, และเราเพียง
แต่พยายามป้ องกันตัวเท่านั ้น. แต่ดเู ถิด,
หากท่านหมายมั่นจะท�ำลายเราต่อไปเรา
ก็ จะหมายมั่นท�ำลายท่าน; แท้จริง แล้ว,
๑๑ ก ยอห์น ๘:๔๒–๔๔.
๑๒ ก ๒ นี . ๕:๕–๘.
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และเราจะพยายามยึด แผ่น ดินของเรา,
แผ่นดินแห่งมรดกแต่แรกเริ่มของเรา.
๑๔ บัดนี ้ข้าพเจ้ายุติสาส์นของข้าพเจ้า.
ข้าพเจ้าคือโมโรไน; ข้าพเจ้าเป็ นผูน
้ � ำของ
ผู้คนชาวนี ไฟ.
้ คือ
๑๕ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอโมรอน, เมือ่ ได้รบั สาส์นฉบับนี ้, ก็ โกรธ;
และเขียนสาส์นอีกฉบับหนึ่ งถึงโมโรไน,
และนี่ คือถ้อยค�ำที่เขาเขียน, มีความว่า:
๑๖ ข้าพเจ้าคือแอโมรอน, กษั ตริย์ของ
ชาวเล มัน; ข้าพเจ้า เป็ นน้ อง ชาย ของ
่ า่ นลอบสังหารก. ดูเถิด,
อแมลิ ไคยาห์ผท
ู้ ีท
ข้าพเจ้า จะ แก้ แค้น ท่าน เพื่อ เลือด ของ
เขา, แท้จริง แล้ว, และข้าพเจ้า จะยกมา
โจมตีทา่ นพร้อมด้วยกองทัพของข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้าหากลัวค�ำขู่ของท่านไม่.
๑๗ เพราะดูเถิด, บรรพบุรษ
ุ ของท่านท�ำ
ผิด ต่อ พี่ น้องของพวกเขา, ถึง ขนาดที่ ได้
ขโมยเอาสิทธิก ในการปกครองของพวกเขา
ไปในเมือ่ มันเป็ นของพวกเขาโดยถูกต้อง.
๑๘ และ บัดนี ้ ดูเถิด, หาก ท่านจะ วาง
อาวุธ ของ ท่าน, และ ยอม ให้ คนที่ เป็ น
เจ้าของสิทธิปกครองโดยถูกต้องปกครอง
ท่าน, เมื่อ นั ้ น ข้าพเจ้า จะ ให้ ผู้คนของ
ข้าพเจ้า วางอาวุธ และจะไม่ ท�ำ สงคราม
อีกต่อไป.
๑๙ ดูเถิด, ท่านกล่าวค�ำ ขู่ ต่อ ข้าพเจ้า
และ ผู้คนของ ข้าพเจ้า ไว้ มากมาย; แต่
ดูเถิด, เราหากลัวค�ำขู่ของท่านไม่.
๒๐ กระนั ้นก็ตาม, ข้าพเจ้าจะอนุ ญาตให้
แลกเปลีย่ นเชลยตามค�ำขอของท่าน, ด้วย
ความยินดี, เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บอาหาร

๑๖ ก แอลมา ๕๑:๓๔.
๑๗ ก ๒ นี . ๕:๑–๔;

โมไซยาห์ ๑๐:๑๒–๑๗.
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ของข้าพเจ้าไว้ส�ำหรับพลรบของข้าพเจ้า;
และเราจะได้ ท�ำ สงครามกันซึ่ง จะเป็ นนิ
รันดร์, เพือ่ เอาชาวนี ไฟมาอยู่ ใต้อำ� นาจของเรา
้ นิ รน
หรือเพื่อการสูญสิน
ั ดร์ของพวกเขา.
๒๑ และเกี่ยวกับพระผู้เป็ นเจ้าองค์นั้น
ผูซ
้ งึ่ ท่านกล่าวว่าเราปฏิเสธ, ดูเถิด, เราหา
รูจ้ กั ผูน
้ ั ้นไม่; ทัง้ ท่านก็ ไม่รจู้ กั ; แต่หากจะ
เป็ นไปว่าจะมีผู้นั้น, เราก็หารู้ ไม่นอกจาก
ว่า พระองค์ ทรงสร้างเรามาเหมือนกับ ที่
สร้างท่าน.
๒๒ และหากจะเป็ นไปว่ามีมารและนรก,
ดูเถิดพระองค์จะไม่ส่งท่านไปที่นั่นหรือ
เพื่อพ�ำนั กอยู่กับพี่ชายของข้าพเจ้าผู้ซ่ึง
ท่านลอบสังหาร, ผู้ซึ่งท่านพูดเป็ นนั ยว่า
เขาไปสู่ท่ีเช่นนั ้น? แต่ดูเถิดเรื่องเหล่านี ้
หาส�ำคัญไม่.
๒๓ ข้าพเจ้า คือ แอโมรอน, และเป็ นผู้
สืบตระกูลของโซรัมก, ผูซ
้ งึ่ บรรพบุรษ
ุ ของ
ท่านบีบบังคับและพาออกจากเยรูซาเล็ม.
๒๔ และดูเถิดบัดนี ้, ข้าพเจ้าเป็ นชาวเล้
มันผู้อาจหาญ; ดูเถิด, สงครามนี ้เกิดขึน
่
่
ก็ เพือ แก้ แค้น แก่ ความอยุติธรรมที เกิด
กับคนเหล่านั ้น, และเพื่อธ�ำรงรักษาและ
ได้ สิทธิ ของพวกเขาที่ จะปกครอง; และ
ข้าพเจ้ายุติสาส์นของข้าพเจ้าถึงโมโรไน.
บทที่ ๕๕
โมโรไนปฏิเสธที่ จะแลกเปลีย่ นเชลย—
พวก ยาม ชาวเล มัน ถูก ลวง ให้ เมา สุรา,
และเชลยชาวนี ไฟได้รบั อิสรภาพ—เมือง
แห่ งกิด ถูก ยึด โดย ไม่มี การ นอง เลือด.
ประมาณ ๖๓–๖๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
๒๓ ก ๑ นี . ๔:๓๑–๓๕.

แอลมา ๕๔:๒๑–๕๕:๖
้ คือเมื่อโมบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ ,
โรไนได้ รับ สาส์นฉบับ นี ้ ท่านโกรธยิ่ง ขึน
เพราะท่านรู้ ว่า แอโมรอนมี ความรู้ โดย
สมบูรณ์ ถึงกลโกงกของตน; แท้จริงแล้ว,
ท่านรู้ว่า แอโมรอนรู้ว่า ไม่ได้เป็ นเหตุอัน
เที่ยงธรรมที่ท�ำให้เขาท�ำสงครามกับผู้คน
ของนี ไฟ.
๒ และท่านกล่าว: ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไม่
แลกเปลี่ยนเชลยกับ แอโมรอนนอกจาก
เขาจะล้ม เลิก จุด ประสงค์ ของเขา, ดัง ที่
ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ ใน สาส์น ของ ข้าพเจ้า;
เพราะข้าพเจ้า จะไม่ ยอมให้ เขามี อ�ำนาจ
ยิ่งไปกว่าที่มีอยู่แล้ว.
๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ารูจ้ ักสถานที่ที่ชาวเลมัน กักตัว ผู้คนของข้าพเจ้า ซึ่ง พวกเขา
จับไปเป็ นเชลย; และโดยที่แอโมรอนไม่
ยินยอม ตาม สาส์น ของ ข้าพเจ้า, ดูเถิด,
ข้าพเจ้า จะ ให้ แก่ เขา ตาม ถ้อยค�ำ ของ
ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า จะหมาย
้ ในบรรดา พวก
มั่น ให้ เกิด ความ ตาย ขึน
เขาจนกว่าพวกเขาจะร้องขอสันติภาพ.
้ คือ
๔ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เมือ่ โมโรไนกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว, ท่าน
ให้มีการตรวจค้นในบรรดาคนของท่าน,
เพื่อ ท่านอาจจะพบใครสัก คนซึ่ง เป็ นผู้
สืบตระกูลของเลมันในบรรดาพวกเขา.
้ คือพวก
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
่
เขาพบคนหนึ ง, ชือเลมัน; และเขาเป็ น
ผู้รับใช้คนหนึ่ งกของกษั ตริย์ซึ่งถูกอแมลิ ไคยาห์ลอบสังหาร.
๖ บัดนี ้ โมโรไนให้เลมันและคนของเขา
จ�ำนวนไม่ มากนั ก ออกไปที่ ทหารยามซึ่ง
เฝ้ าชาวนี ไฟอยู่.

๕๕ ๑ ก แอลมา ๔๗:๑๒–๓๕.

๕ ก แอลมา ๔๗:๒๙.

แอลมา ๕๕:๗–๒๐
๗ บัดนี ้ ชาวนี ไฟถูกกักอยู่ ในเมืองแห่ง
กิด; ฉะนั ้นโมโรไนจึงก�ำหนดเลมันและ
ให้คนจ�ำนวนไม่มากนั กไปกับเขา.
๘ และเมื่อค�่ำลง เลมันไปหาพวกทหาร
ยามที่เฝ้ าชาวนี ไฟ, และดูเถิด, พวกนั ้น
เห็นเขามาและพวกนั ้นร้องเรียก; แต่เขา
พูด กับ พวกนั ้นว่า: อย่า กลัว เลย; ดูเถิด,
ข้าพเจ้าเป็ นชาวเลมัน. ดูเถิด, เราหนี มา
จากชาวนี ไฟ, และพวกเขาหลับอยู่; และ
ดูเถิดเราได้เหล้าองุน
่ ของพวกเขาและเรา
เอามาด้วย.
๙ บัดนี ้เมือ่ ชาวเลมันได้ยน
ิ ถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ก็ต้อนรับเขาด้วยปี ติ; และพวกนั ้นพูด
กับ เขาว่า : ให้ เหล้า องุ่น ของท่านแก่ เรา
เถิด, เพื่อ เราจะได้ ดื่ม; เราดี ใจที่ ท่านได้
เหล้าองุ่นมากับท่านเพราะเราอ่อนเพลีย
อยู่.
๑๐ แต่ เลมัน กล่าวแก่ พวกเขา: ให้ เรา
เก็บ เหล้า องุ่นของเราไว้ จนกว่า เราจะไป
สู้รบกับชาวนี ไฟ. แต่ค�ำพูดนี ้ยิ่งท�ำให้คน
เหล่านั ้นปรารถนาจะดืม่ เหล้าองุน
่ มากขึน้ ;
๑๑ เพราะ, คน เหล่า นั ้น กล่าว ว่า: เรา
อ่อนเพลีย อยู่, ฉะนั ้น ขอให้ เราดื่ม เหล้า
องุ่นกันเถิด, และอีกไม่นานเราก็จะได้รบั
ปันส่วนเหล้าองุ่นของเรา, ซึ่งจะท�ำให้เรา
มีพละก�ำลังไปต่อสู้กับชาวนี ไฟ.
๑๒ และเลมัน กล่าวแก่ พวกเขา: ท่าน
จงท�ำตามความปรารถนาของท่านเถิด.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาดื่ม เหล้า องุ่น กัน อย่างมากมาย; และ
พวกเขาพอใจในรสของมัน, ฉะนั ้นพวก
้ ; และมันแรง,
เขาจึงดื่มต่อไปมากยิ่งขึน
โดยที่เตรียมไว้ ให้แรงเช่นนั ้น.
๑๙ ก แอลมา ๔๘:๑๖.
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้ พวก
๑๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขาดื่มและสุขส�ำราญกัน, และไม่นานก็
เมามายกันถ้วนหน้ า.
๑๕ และบัดนี ้เมื่อเลมันและคนของเขา
เห็นว่าพวกนั ้นเมามายกันถ้วนหน้ า, และ
หลับสนิ ทแล้ว, พวกเขาจึงกลับไปหาโมโร
ไนและเล่าเรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ แก่ทา่ น.
๑๖ และบัดนี ้นี่เป็ นไปตามแผนของโม
โรไน. และโมโรไนได้เตรียมคนของท่าน
ไว้ พร้อมด้วยอาวุธ สงคราม; และท่านไป
ยัง เมืองแห่ งกิด, ขณะที่ ชาวเลมันหลับ
สนิ ทและเมามายอยู,่ และส่งอาวุธสงคราม
ให้พวกเชลย, ถึงขนาดที่พวกเขามีอาวุธ
ครบทุกคน;
๑๗ แท้จริง แล้ว, เมื่อ โม โร ไนให้ อาวุธ
เชลยเหล่านั ้นทุกคน, แม้แต่ผห
ู้ ญิง, และ
ลูก ๆ ของพวกเขา, มากทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถ
ใช้อาวุธสงครามได้; และทัง้ หมดนี ้กระท�ำ
กันในความเงียบสงัด.
่ ,
๑๘ แต่หากพวกเขาท�ำให้ชาวเลมันตืน
ดูเถิด พวกนั ้น เมามายอยู่ และชาวนี ไฟ
สามารถสังหารพวกเขาได้.
๑๙ แต่ ดูเถิด, นี่ ไม่ใช่ ความปรารถนา
ของโมโรไน; ท่านไม่ ได้ เบิก บานในการ
กระท�ำฆาตกรรมหรือการนองเลือดก, แต่
ท่านเบิก บานในการช่วยผู้คนของท่าน
ให้ พ้น จากความพินาศ; และเพราะเหตุ
นี ้ ท่านจะได้ ไม่ น�ำ ความอยุติธรรมมาสู่
ตนเอง, ท่านไม่ยอมโจมตีชาวเลมันและ
่ วกเขาเมามายอยู.่
ท�ำลายพวกเขาขณะทีพ
๒๐ แต่ ท่านได้ สมตามความปรารถนา
ของท่านแล้ว; เพราะท่านให้ อาวุธ เชลย
ชาว นี ไฟ เหล่า นั ้น ซึ่ง อยู่ ภายใน ก�ำแพง
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เมือง, และให้ พลัง ความสามารถแก่ คน
้ ที่ ต่าง ๆ
เหล่า นั ้นที่ จะได้ ครอบครองพืน
เหล่านั ้นที่อยู่ภายในก�ำแพง.
๒๑ และแล้วท่านให้คนที่อยู่กับท่านล่า
ถอยจากคนเหล่า นั ้น, และล้อมกองทัพ
ของชาวเลมันไว้.
๒๒ บัดนี ้ดูเถิดงานนี ้กระท�ำกันในเวลา
้
กลาง คืน, เพื่อ ว่า เมื่อ ชาวเล มัน ตื่น ขึน
ตอนเช้า พวกเขาจะเห็นว่า ถูก ชาวนี ไฟ
ล้อมไว้ ภายนอก, และว่า เชลยของตนมี
อาวุธอยู่ภายใน.
๒๓ และดัง นั ้นพวกเขาจึง เห็นว่า ชาว
นี ไฟมีก�ำลังเหนื อพวกเขา; และในสภาพ
การณ์ นี้พวกเขารู้ว่าไม่สมควรที่พวกเขา
จะต่อสู้ กับ ชาวนี ไฟ; ฉะนั ้น แม่ทัพ นาย
กองของพวกเขาจึงเรียกหาอาวุธสงคราม
ของพวกเขา, และน� ำมันออกมาโยนไว้ที่
เท้าของชาวนี ไฟ, วิงวอนขอความเมตตา.
๒๔ บัดนี ้ ดูเถิด, นี่ เป็ นความปรารถนา
ของโมโรไน. ท่านจับ คนพวกนั ้นไว้ เป็ น
เชลยสงคราม, และเข้าครอบครองเมือง,
และ ให้ ปล่อย เชลย ทัง้ หมด, ที่ เป็ นชาว
นี ไฟ; และพวกเขาเข้าสมทบกับกองทัพ
ของ โม โร ไน, และ เป็ น ก�ำลัง ส� ำคัญ ให้
กองทัพของท่าน.
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ให้ชาวเลมัน, ซึ่งท่านจับไว้เป็ นเชลย, เริม่
งานก ในการเสริม ความเข้ม แข็ง ให้ แนว
ป้ องกันรอบเมืองกิด.
้ คือ
๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อท่านสร้างแนวป้ องกันเมืองกิด, ตาม
ความปรารถนาของท่านแล้ว, ท่านให้น�ำ
เชลยของท่านไปเมืองอุดมมั่งคั่ง; และ
๒๕ ก แอลมา ๕๓:๓–๕.

แอลมา ๕๕:๒๑–๓๓
ท่านคุ้มกันเมืองนั ้นด้วยกองก�ำลังที่แข็ง
แรงยิ่งด้วย.
้ คือ,
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ทัง้ ทีมีการคบคิดต่าง ๆ อยู่ ในบรรดาชาว
เลมัน, พวกเขายังดูแลและป้ องกันเชลย
ทัง้ หมดที่พวกเขาได้มา, และรักษาแผ่น
ดินและพืน้ ทีย่ ท
ุ ธศาสตร์สำ� คัญทุกแห่งซึง่
พวกเขาได้คืนมาด้วย.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวนี ไฟเริ่ม มี ชัยชนะอีก, และได้ สิทธิ์
ของ พวก เขา และ อภิสิทธิ์ ของ พวก เขา
กลับคืนมา.
๒๙ ชาวเลมันพยายามหลายครัง้ ทีจ่ ะเข้า
ล้อมพวกเขาตอนกลางคืน, แต่ ในความ
พยายามเหล่า นี ้ พวกเขาสูญ เสีย เชลยไป
หลายคน.
๓๐ และพวกเขาพยายามหลายครัง้ ทีจ่ ะ
มอมเหล้าองุน
่ ชาวนี ไฟ, เพือ่ จะท�ำลายคน
เหล่านั ้นด้วยยาพิษหรือด้วยความมึนเมา.
๓๑ แต่ดูเถิด, ชาวนี ไฟไม่เชื่องช้าที่จะ
ระลึกกถึงพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขาในเวลาแห่งความทุกข์ของตนครัง้ นี ้.
พวกเขาจึงถูกล่อให้ติดบ่วงของคนเหล่า
นั ้น ไม่ ได้; แท้จริง แล้ว, พวกเขาไม่ ยอม
ดื่ม เหล้า องุ่น ของคนเหล่า นั ้น, เว้น แต่
จะให้เชลยชาวเลมันบางคนดื่มเสียก่อน.
๓๒ และพวกเขาจึง ระมัดระวัง อยู่ ดัง
นั ้นไม่ ให้ มี การวางยาพิษ ในบรรดาพวก
เขา; เพราะ หาก เหล้า องุ่น ของ พวก เขา
เป็ นยาพิษแก่ชาวเลมันก็ จะเป็ นพิษแก่
ชาวนี ไฟด้วย; และพวกเขาทดสอบเหล้า
ทัง้ หมดของตนดังนี ้.
้
๓๓ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

๓๑ ก แอลมา ๖๒:๔๙–๕๑.

แอลมา ๕๕:๓๔–๕๖:๘
คือ เป็ นการสมควรที่ โมโรไนจะเตรียม
การเข้าโจมตีเมืองโมริแอนทอน; เพราะ
ดูเถิด, ด้วยการท�ำงานของชาวเลมัน, พวก
เขาได้สร้างแนวป้ องกันเมืองโมริแอนทอน
จนกลายเป็ นที่มั่นแข็งแแรงยิ่ง.
๓๔ และ พวก เขา น� ำ ก�ำลัง ใหม่ ๆ เข้า
เมืองตลอดเวลา, และเสบียงกรัง ใหม่ ๆ
ด้วย.
๓๕ และปี ที่ ยี่สิบ เก้า แห่ง การปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.
บทที่ ๕๖
ฮี ลา มัน ส่ง สาส์น ไป ยัง โม โร ไน, เล่า ถึง
สภาวะการสงครามกับชาวเลมัน—แอน
ทิพุ ส และฮี ลามันได้ ชัยชนะครัง้ ยิ่ง ใหญ่
เหนื อ ชาวเลมัน—ชายหนุ่ ม สองพัน คน
ผู้ เป็ นบุตรของฮี ลามันต่อสู้ ด้วยพลัง อัน
ปาฏิหาริย์, และ ไม่มี คนใด ในพวก เขา
ถูก สังหาร. ข้อ ๑, ประมาณ ๖๒ ปี ก่อน
คริสตกาล; ข้อ ๒–๑๙, ประมาณ ๖๖ ปี ก่อน
คริสตกาล; และข้อ ๒๐– ๕๗, ประมาณ
๖๕–๖๔ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในตอน
ต้นของปี ที่สามสิบแห่งการปกครองของ
ผู้ พิพากษา, ในวันที่ สองของเดือนแรก,
โมโรไนได้ รับ สาส์น จากฮี ลามัน, แจ้ง ถึง
กิจจานุ กิจของผู้คนในแผ่นดินเสีย้ วนั ้น.
่ า่ นเขียน, มีความ
๒ และนี่ คอื ถ้อยค�ำทีท
ว่า : โมโรไน, พี่ ที่รัก ยิ่ง ของข้าพเจ้า, ทัง้
ในพระเจ้า และในความยากล�ำบากจาก
๕๖ ๓ ก แอลมา ๕๓:๒๒.
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การสงครามของเรา; ดูเถิด, พี่ ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า มี บางสิ่ง จะบอกท่าน
เกี่ยวกับ การสงครามของเราในแผ่นดิน
ส่วนนี ้.
๓ ดูเถิด, บุตรสองพันกคนของคนเหล่า
นี ้ ซ่ึงแอมันพาลงมาจากแผ่นดินแห่งนี ไฟ—บัดนี ้ท่านรูอ้ ยู่แล้วว่าคนเหล่านี ้เป็ น
ผู้สืบตระกูลของเลมัน, ผู้เป็ นบุตรคนโต
ของลี ไฮบรรพบุรุษของเรา;
๔ บัดนี ้ ข้าพเจ้า ไม่ จ�ำ ต้องทบทวนแก่
ท่านเกี่ยวกับ ประเพณี ของพวกเขาหรือ
ความไม่เชื่อของพวกเขา, เพราะท่านรูอ้ ยู่
แล้วเกี่ยวกับเรื่องทัง้ หมดนี ้—
๕ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า พอใจจะบอกท่านว่า
คนหนุ่ ม สองพัน คนนี ้ จับ อาวุธ สงคราม
ของพวกเขา, และอยากให้ ข้าพเจ้า เป็ น
ผู้น�ำของพวกเขา; และเราออกมาป้ องกัน
ประเทศเรา.
๖ และบัดนี ้ท่านรูอ้ ยู่ด้วยเกี่ยวกับพันธสัญญากซึ่ง บรรพบุรุษ พวกเขาท�ำ ไว้, ว่า
พวกเขาจะไม่ จับ อาวุธ สงครามของตน
่ ้ องของตนจนถึงการหลัง่ เลือด.
ต่อสูก้ บั พีน
๗ แต่ ในปี ที่ยี่สิบหก, เมื่อพวกเขาเห็น
ความทุกข์ ของเราและความยากล�ำบาก
ของเราเพื่อ พวกเขา, พวกเขาเกือบจะ
่ วกเขาได้ทำ� ไว้และ
ละเมิดกพันธสัญญาทีพ
จับอาวุธสงครามของตนในการป้ องกันเรา.
๘ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พวกเขาละเมิด
พันธสัญญานี ้ซ่งึ พวกเขาได้ท�ำไว้, โดยคิด
ว่าพระผู้เป็ นเจ้าจะทรงเพิ่มพละก�ำลังให้
เรา, ถึงขนาดทีเ่ ราจะไม่ตอ้ งทนทุกข์ยงิ่ ขึน้
เพราะการท�ำให้เป็ นไปตามค�ำปฏิญาณที่
พวกเขาได้ท�ำไว้.

๖ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๘.

๗ ก แอลมา ๕๓:๑๓–๑๕.

469
๙ แต่ดเู ถิด, นี่ เป็ นเรือ่ งหนึ่ งซึง่ เราจะได้
มีความปรีดียิ่ง. เพราะดูเถิด, ในปี ที่ยี่สิบ
หก, ข้าพเจ้า, ฮีลามัน, เดินทัพน� ำหน้ าคน
หนุ่ มสองพันคนนี ้ ไปยังเมืองแห่งจูเดีย,
เพื่อ ช่วยแอนทิ พุส, ซึ่ง ท่านก�ำหนดให้
เป็ นผู้น�ำเหนื อผู้คนในแผ่นดินส่วนนั ้น.
๑๐ และข้าพเจ้าน� ำบุตรสองพันคนของ
ข้าพเจ้า, (เพราะพวกเขามีคุณค่าควรได้
รับการเรียกว่าบุตร) ไปสมทบกับกองทัพ
ของแอนทิพุส, ซึ่งด้วยก�ำลังนี ้แอนทิพุส
ชื่นชมยินดี ยิ่ง; เพราะดูเถิด, ชาวเลมัน
บั่นทอนก�ำลัง กองทัพ ของเขาลงเพราะ
ก�ำลังคนของคนเหล่านั ้นสังหารคนของ
เราเสียจ�ำนวนมากมาย, เพราะเหตุนี้เรา
จึงโศกเศร้า.
๑๑ กระนั ้น ก็ตาม, เรายัง ปลอบโยนตัว
เราเองในเรื่องนี ้, ว่า พวกเขาตายไปเพื่อ
อุดมการณ์ ของประเทศชาติตนและพระ
ผู้เป็ นเจ้าของตน, แท้จริงแล้ว, และพวก
เขามีความสุขก.
๑๒ และชาวเลมันได้ เชลยไว้ หลายคน
ด้วย, ทัง้ หมดล้วนเป็ นทหารชัน
้ หัวหน้ า,
เพราะไม่มีผู้อ่ืนใดเลยที่พวกเขาละเว้น.
และเราคิดว่าขณะนี ้ พวกเขาอยู่ ในแผ่น
ดินแห่งนี ไฟ; มันเป็ นเช่นนั ้นถ้าพวกเขา
ยังไม่ถูกสังหาร.
๑๓ และบัดนี ้ เมืองเหล่า นี ้ คือ เมืองที่
ชาวเลมันยึดได้ โดยหลั่งเลือดวีรชนของ
เราเป็ นอันมาก :
๑๔ แผ่น ดิน แห่ง แมนไท, หรือ เมือง
แห่ง แมนไท, และเมืองแห่ง ซี เอสรอม,
และ เมือง แห่ง คู มี ไน, และ เมือง แห่ง
แอนทิพาราห์.
๑๑ ก แอลมา ๒๘:๑๒.

แอลมา ๕๖:๙–๒๐
๑๕ และ นี่ เป็ น เมือง ที่ พวก เขา ครอบ
ครองเมื่อ ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองแห่ง จู เดีย;
และ ข้าพเจ้า พบ แอ นทิ พุ สกับ คนของ
เขาก�ำลัง ท�ำงานหนั ก ด้วยสุด พละก�ำลัง
ของพวกเขาเพื่อสร้างแนวป้ องกันเมือง.
๑๖ แท้จริง แล้ว, และพวกเขาหดหู่ ทัง้
ทาง ร่างกาย และ วิญญาณ, เพราะ พวก
เขาต่อสู้มาแล้วอย่างองอาจในตอนกลาง
วันและท�ำงานหนั กในตอนกลางคืนเพื่อ
รักษาเมืองของตน; และดัง นั ้นพวกเขา
จึงต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงทุกอย่าง.
้ วกเขาตัง้ ใจจะเอาชัยชนะ
๑๗ และบัดนี พ
ในทีแ่ ห่งนี ้หรือมิฉะนั ้นก็ตาย; ฉะนั ้นท่าน
ย่อมจะเข้าใจดี วา่ ก�ำลัง คนกลุม่ น้ อยนี ้ ที่
ข้าพเจ้า น� ำ มาพร้อมกับ ข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, บุตรเหล่า นั ้นของข้าพเจ้า, ให้ ความ
หวังอันยิง่ ใหญ่และปี ตอิ ย่างมากแก่พวกเขา.
้
๑๘ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ ชาวเลมัน เห็นว่า แอนทิ พุส ได้ รับ
้ , พวก
ก�ำลังมาให้กองทัพของเขามากขึน
เขาถูกบีบบังคับโดยค�ำสั่งของแอโมรอน
ไม่ ให้ โจมตี เมืองแห่ง จู เดีย, หรือ ยกทัพ
มายังเราเพื่อสู้รบ.
๑๙ และ เรา จึง เป็ นที่ โปรดปรานของ
พระเจ้า ดังนี ้; เพราะหากพวกเขายกมา
โจมตี เราในขณะที่ เรามี ความอ่อนแอนี ้
พวกเขาอาจท�ำลายกองทัพเล็ก ๆ ของเรา
ได้; แต่เราได้รบั การปกปักรักษาไว้ดงั นั ้น.
๒๐ แอโมรอนสั่งพวกเขาให้รกั ษาเมือง
เหล่านั ้นซึ่งพวกเขายึดได้. และปี ที่ยี่สิบ
้ สุด ลงดังนี ้. และในตอนต้น ของ
หกสิน
ปี ที่ ยี่สิบ เจ็ด เราเตรียมเมืองของเราและ
ตัวเราไว้เพื่อพร้อมส�ำหรับการป้ องกัน.

แอลมา ๕๖:๒๑–๓๕
๒๑ บัดนี ้ เราปรารถนาให้ ชาวเลมัน มา
โจมตีเรา; เพราะเราไม่ปรารถนาจะยกไป
โจมตีถึงที่ม่ันของพวกเขา.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เราวางคนสอดแนมไว้ทั่ว, เพื่อเฝ้ าดูการ
เคลื่อนไหวของชาวเลมัน, ว่าพวกเขาจะ
ไม่ยกทัพผ่านเราในเวลากลางคืนหรือใน
่ ๆ ของ
เวลากลางวันเพือ่ ไปโจมตีเมืองอืน
่
เราซึงอยู่ทางเหนื อ.
๒๓ เพราะเรารูว้ า่ ในเมืองเหล่านั ้นผูค้ น
ไม่ มี ก� ำ ลั ง พอที่ จะ เผชิ ญ กับ พวก เขา;
ฉะนั ้นเราจึงปรารถนา, จะเข้าโจมตีด้าน
หลังของพวกเขา, หากพวกเขาจะยกทัพ
ผ่านเรา, และโดยวิธี นี้ ก็ จะสู้ รบกับ เขา
ทางด้านหลังขณะเดียวกันกับที่พวกเขา
ถูกขวางไว้ทางด้านหน้ า. เราคิดว่าเราจะ
เอาชนะพวกเขาได้; แต่ ดูเถิด, เราต้อง
ผิดหวังในความปรารถนาครัง้ นี ้ของเรา.
๒๔ พวกเขาไม่ กล้า ยกทัง้ กองทัพ ของ
พวกเขาผ่านเรา, ทัง้ พวกเขาไม่กล้าผ่าน
โดย ส่วนหนึ่ ง, ด้วย เกรง ว่า พวก เขา จะ
ไม่มีก�ำลังพอและพวกเขาจะเพลี่ยงพล�ำ้ .
๒๕ ทัง้ พวกเขาไม่กล้าเดินทัพไปตีเมือง
แห่งเซราเฮ็มลา; ทัง้ ไม่กล้าข้ามต้นน� ้ำไซดอน, ไปเมืองแห่งนี ไฟฮาห์.
๒๖ และดังนั ้น, ด้วยก�ำลังทัพของพวก
เขา, พวกเขาตัง้ ใจจะรักษาเมืองเหล่านั ้น
ซึ่งพวกเขายึดได้.
้
๒๗ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
ในเดือนที่สองของปี นี ้, เราได้รบั สัมภาระ
หลายอย่างจากพวกบิดาของบุตรสองพัน
คนของข้าพเจ้า.
๒๘ และส่งคนสองพันคนมาให้เราจาก
แผ่น ดิน แห่ง เซรา เฮ็ มลา. และ ดัง นั ้น
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เราจึง มี คนพร้อมอยู่ หนึ่ ง หมื่นคน, และ
สัมภาระส�ำหรับคนเหล่านั ้น, และส�ำหรับ
ภรรยาและลูก ๆ ของพวกเขาด้วย.
๒๙ และ ชาวเล มัน นั ้ น, โดยที่ เห็น ว่า
้ ทุก วัน ดัง นั ้น,
ก�ำลัง ทัพ ของเราเพิ่ม ขึน
และสัมภาระก็ส่งมาเพื่อเลีย้ งดูเรา, พวก
เขาจึงเริม่ หวาดกลัว, และเริม่ ออกมาโจมตี
ทันที, หากเป็ นไปได้เพือ่ ยับยัง้ ไม่ ให้เราได้
รับสัมภาระและก�ำลังพล.
๓๐ บัดนี ้ เมื่อ เราเห็นว่า ชาวเลมัน เริ่ม
กระวนกระวายใจเช่นนี ้, เราจึงปรารถนา
จะใช้กลยุทธ์กับพวกเขา; ฉะนั ้นแอนทิ
พุส จึง สั่ง ให้ ข้าพเจ้า เดิน ทัพ พร้อม กับ
บรรดาบุตรน้ อยของข้าพเจ้า ไปยัง เมือง
ใกล้เคียง, ราวกับว่าเราก�ำลังขนสัมภาระ
ไปเมืองใกล้เคียง.
๓๑ และเราจะเดินทัพไปใกล้เมืองแห่ง
แอนทิพาราห์, ราวกับว่าเราก�ำลังไปเมือง
ที่อยู่เลยไป, ที่ชายแดนใกล้ฝั่งทะเล.
้ คือเรา
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เดินทัพ, ไปยังเมืองนั ้น, ราวกับว่าไปพร้อม
ด้วยสัมภาระของเรา.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แอนทิ พุส เดินทัพ ไปพร้อมด้วยกองทัพ
ของเขาส่วนหนึ่ ง, โดยทิง้ ส่วนที่ เหลือ ไว้
รักษาเมือง. แต่เขาไม่ ได้ยกทัพไปจนกว่า
ข้าพเจ้า จะยกไปแล้ว พร้อมด้วยกองทัพ
เล็ก ๆ ของข้าพเจ้า, และมาใกล้เมืองแอนทิพาราห์.
๓๔ และบัดนี ้, ในเมืองแอนทิ พาราห์
มี กองทัพ ที่ แข็ง แรงที่สุด ของชาวเลมัน
ตัง้ อยู่; แท้จริงแล้ว, มีก�ำลังพลมากที่สุด.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
คนเหล่านั ้นได้รับแจ้งจากกองสอดแนม
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ของ ตน, พวก เขา ก็ ยก มา พร้อ ม ด้ ว ย
กองทัพของตนและเข้าโจมตีเรา.
้ คือเรา
๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
หลบหนี ไปซึงหน้ าพวกเขา, สู่ทางเหนื อ.
และเราชักน� ำ กองทัพ ที่ มี พลัง มากที่สุด
ของชาวเลมันออกไปดังนั ้น;
๓๗ แท้จริง แล้ว, และ เป็ นระยะ ห่าง
ไม่ น้อย, ถึง ขนาดที่ ว่า เมื่อ พวกเขาเห็น
กองทัพของแอนทิพสุ ติดตามพวกเขามา,
ด้วยสุดก�ำลัง, พวกเขาไม่ ได้หน
ั ไปทางขวา
หรือทางซ้าย, แต่ยกทัพติดตามเราไปใน
เส้นทางตรง; และ, ดังทีเ่ ราคิดไว้, มันเป็ น
เจตนาของพวกเขาที่จะสังหารเราก่อนที่
แอนทิพุสจะยกมาทัน, และนี่ ก็เพื่อพวก
เขาจะไม่ถูกผู้คนของเราล้อมไว้.
๓๘ และบัดนี ้แอนทิพุส, โดยที่เห็นเรา
ตกอยู่ ในอันตราย, จึงเร่งฝี เท้ากองทหาร
ของเขา. แต่ดเู ถิด, มันเป็ นตอนกลางคืน;
ฉะนั น
้ พวกนั น
้ จึงตามเราไม่ทน
ั , ทัง้ แอนทิพุสก็ตามพวกนั ้นไม่ทัน; ฉะนั ้นเราจึงตัง้
ค่ายพักคืนนั ้น.
๓๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือก่อน
จะรุ่งอรุณของเช้านั ้น, ดูเถิด, ชาวเลมัน
ก็ ไล่ ตามเรามาแล้ว. บัดนี ้ เราไม่มี ก�ำลัง
เพียงพอจะต่อสู้กบั พวกเขา; แท้จริงแล้ว,
ข้าพเจ้า ไม่ ยอม ทนให้ บุตร น้ อย ๆ ของ
ข้าพเจ้า ต้องตกอยู่ ในเงือ้ มมือ คนเหล่า
นั ้น; ฉะนั ้น เราเดิน ทัพ ต่อ ไป, และเรา
เดินทัพเข้าแดนทุรกันดาร.
๔๐ บัดนี ้ คนเหล่านั ้นไม่กล้าหันไปทาง
ขวาหรือ ทางซ้ายโดยเกรงว่า พวกเขาจะ
ถูก ล้อม; ทัง้ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ หัน ไปทางขวา
หรือทางซ้ายโดยเกรงว่าพวกนั ้นจะตาม
๔๕ ก แอลมา ๕๓:๒๐–๒๑.

แอลมา ๕๖:๓๖–๔๖
ข้าพเจ้า ทัน, และ เรา จะ ต้านทานพวก
เขา ไม่ ได้, แต่ จะ ถูก สังหาร, และ พวก
เขาจะหนี ไปได้; และเราหลบหนี ไปดังนี ้
ตลอดทัง้ วันไปในแดนทุรกันดาร, แม้จน
กระทั่งมืด.
้ คืออีก
๔๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ครัง้ , เมื่อแสงสว่างในเวลาเช้าส่องมาเรา
ก็เห็นชาวเลมันตามมาทัน, และเราหลบ
หนี ไปซึ่งหน้ าพวกเขา.
้ คือพวก
๔๒ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่ วกเขา
เขาไล่ตามเรามาไม่ ไกลนั กก่อนทีพ
จะหยุดพัก; และมันเป็ นในตอนเช้าของ
วันที่สามของเดือนที่เจ็ด.
๔๓ และบัดนี ้, เราหารู้ ไม่ ว่า แอนทิ พุส
ตามพ วก นั ้ น ทั น หรือ ไม่ , แต่ ข้ า พเจ้ า
กล่าวแก่คนของข้าพเจ้า: ดูเถิด, เราคิดว่า
เป็ นไป ได้ที่ คนพวกนั ้นหยุด โดยมี ความ
ประสงค์จะให้เราเข้าโจมตี, เพื่อพวกเขา
จะล่อให้เราติดบ่วงของพวกเขา;
๔๔ ฉะนั ้นพวกลูกจะว่าอย่างไร, ลูกพ่อ,
ลูกจะออกสู้รบกับพวกเขาไหม?
๔๕ และบัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, โม่ รี่ กั ของข้าพเจ้า, ว่าข้าพเจ้าไม่เคย
โรไนพีท
เห็น ความกล้า หาญกมากมายเช่นนั ้น มา
ก่อนเลย, ไม่เลย, ไม่เคยมี ในบรรดาชาว
นี ไฟทัง้ หมด.
๔๖ เพราะ ดัง ที่ ข้าพเจ้า เรียก พวก เขา
ตลอด มา ว่า บุตร ของ ข้าพเจ้า ( เพราะ
พวกเขาทุกคนยังหนุ่ มมาก) แม้เช่นนั ้น
พวกเขาก็กล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า: บิดาเจ้าข้า,
ดูเถิดพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงอยูก่ บั เรา,
และ พระองค์ จะ ไม่ ทรง ยอม ให้ เรา พ่าย
แพ้; ดัง นั ้นขอให้ เราออกไปกัน เถิด; เรา

แอลมา ๕๖:๔๗–๕๖
จะไม่ สังหารพี่ น้องของเราหากพวกเขา
จะปล่อยเราไว้ ตามล�ำพัง; ฉะนั ้น ขอให้
เราไปกันเถิด, เกลือกว่าพวกเขาจะมีชัย
เหนื อกองทัพของแอนทิพุส.
๔๗ บัดนี ้พวกเขายังไม่เคยต่อสู้มาก่อน,
ทว่าพวกเขาไม่กลัวความตาย; และพวก
เขา นึ กถึง เสรีภาพกของ บรรพบุรุษ ตน
มากกว่าที่พวกเขานึ กถึงชีวติ ตน; แท้จริง
แล้ว, พวกเขาได้รบั การสอนจากมารดาข,
ว่า หากพวกเขาไม่ สงสัย, พระผู้ เป็ นเจ้า
จะทรงปลดปล่อยพวกเขา.
๔๘ และ พวก เขา ทบทวน ถ้อยค�ำ ของ
มารดากับข้าพเจ้า, มีความว่า: เราไม่สงสัย
เลยว่ามารดาของเรารู้เรื่องนี ้.
้ คือ
๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า หัน กลับ พร้อมด้วยคนสองพัน
คน ของ ข้าพเจ้า มา ต่อสู้ กับ ชาวเล มัน
เหล่านี ้ซ่ึงไล่ตามเรามา. และบัดนี ้ดูเถิด,
กองทัพของแอนทิพสุ ยกมาทัน, และการ
้ .
ประจัญบานก็เริ่มขึน
๕๐ กองทัพของแอนทิพุสโดยที่เหนื่ อย
ล้า, เพราะการเดินทัพมาไกลภายในระยะ
้ เช่นนั ้น, เกือบตกอยู่ ในเงือ้ ม
เวลาอันสัน
มือชาวเลมัน; และหากข้าพเจ้าไม่หน
ั กลับ
มาพร้อมด้วยคนสองพันคนของข้าพเจ้า
แล้วคนเหล่านั ้นก็จะได้ตามจุดประสงค์
ของพวกเขา.
้ ชีพด้วยคมดาบ,
๕๑ เพราะแอนทิพสุ สิน
และผู้น�ำของเขาหลายคน, เพราะความ
เหนื่ อยล้า ของพวกเขา, ซึ่ง เกิด จากการ
กรีธา ทัพ อย่าง เร่ง รีบ— ฉะนั ้ น คนของ
แอ นทิ พุส, โดยที่ ระส�่ำระสาย เนื่ องจาก
๔๗ ก แอลมา ๕๓:๑๖–๑๘.
		ข แอลมา ๕๗:๒๑.
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การตายของพวกผู้น�ำ, ก็ เริ่ม ถอยหนี ไป
เบือ้ งหน้ าชาวเลมัน.
้ คือ
๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันเกิดฮึกเหิม, และเริ่มไล่ตามพ
วกเขา; และชาวเลมัน ก�ำลัง ไล่ ตามพวก
เขาโดยแข็งขันยิ่งดังนี ้ เมื่อฮีลามันเข้าตี
ทางด้านหลัง คนเหล่า นั ้นพร้อมด้วยคน
สองพันคนของเขา, และเริม่ สังหารพวก
เขา ลง มากมาย, ถึง ขนาด ที่ ทัง้ กองทัพ
ของชาวเลมันต้องหยุดชะงักและหันมา
สู้กับฮีลามัน.
๕๓ บัดนี ้เมื่อผู้คนของแอนทิพุสเห็นว่า
ชาวเลมันหันกลับไป, พวกเขาจึงรวบรวม
คนของตนเข้า มาตี ขนาบกองหลัง ของ
ชาวเลมันอีก.
๕๔ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
เรา, ผู้คนของนี ไฟ, ผู้คนของแอนทิพุส,
และข้าพเจ้าพร้อมด้วยคนสองพันคนของ
ข้าพเจ้า, ล้อมชาวเลมัน ไว้, และสังหาร
พวก เขา; แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาด ที่ พวก
เขาถูกบีบบังคับให้มอบอาวุธสงครามและ
มอบตนเองด้วยเพื่อเป็ นเชลยสงคราม.
้
๕๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ พวกเขายอมมอบตัว กับ เราแล้ว,
ดูเถิด, ข้าพเจ้านั บจ�ำนวนคนหนุ่ มเหล่า
นั ้นซึ่งต่อสู้ ร่วมกับข้าพเจ้า, ด้วยเกรงว่า
จะมีหลายคนถูกสังหาร.
๕๖ แต่ ดู เ ถิ ด , ยั ง ความ ปรี ดี ยิ่ ง แก่
ข้าพเจ้า, ไม่มีพวกเขาสักคนเดียวกที่ร่วง
้ พิภพ; แท้จริง แล้ว, และพวก
หล่น สู่ พืน
เขาได้ตอ่ สู้ราวกับด้วยพละก�ำลังของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า; แท้จริง แล้ว, ไม่ เคยพบเห็น

คมพ. มารดา.
๕๖ ก แอลมา ๕๗:๒๕; ๕๘:๓๙.
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ชายหนุ่ มต่อสู้ดว้ ยพละก�ำลังอันปาฏิหาริย์
เช่นนี ้มาก่อนเลย; และด้วยพลังมหาศาล
เช่นนั ้นพวกเขาได้ โจมตี ชาวเลมัน, จน
ท�ำให้พวกนั ้นตกใจกลัว; และเพราะเหตุ
นี ้ ชาวเลมัน จึง ได้ ยอมมอบตัว เป็ นเชลย
สงคราม.
๕๗ และเนื่ องจากเราไม่มสี ถานทีส่ �ำหรับ
เชลยของเรา, เพื่อเราจะกักพวกเขาไว้ ให้
พ้นจากกองทัพของชาวเลมัน, ฉะนั ้นเรา
จึงส่งพวกเขาไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา,
และส่วนหนึ่ งของคนของแอนทิพุสที่ ไม่
ได้ถูกสังหาร, ไปกับพวกเขา; ส่วนที่เหลือ
ข้าพเจ้าพาไปรวมกับชาวแอมันกหนุ่ มของ
ข้าพเจ้า, และเดินทัพกลับเมืองแห่งจูเดีย.
บทที่ ๕๗
ฮี ลามัน เล่า ถึง การยึด แอนทิ พาราห์ และ
การยอมสละและต่อมาการป้ องกันเมือง
คู มี ไน—เหล่า เด็ก หนุ่ ม ชาวแอมัน ของ
เขาต่อสู้ อย่างองอาจ; ทุก คนได้ รับ บาด
เจ็บ, แต่ ไม่มผี ู้ ใดถูกสังหาร—กิดรายงาน
การ สังหาร และ การ หลบ หนี ของ เชลย
ชาวเลมัน. ประมาณ ๖๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า ได้ รับ สาส์นจากกษั ตริย์, แอโม
รอน, มี ความว่า หากข้าพเจ้า จะส่ง มอบ
เชลยสงครามเหล่า นั ้นที่ เราจับ ไปเขาจะ
มอบเมืองแอนทิพาราห์ ให้เรา.
๒ แต่ข้าพเจ้าส่งสาส์นไปถึงกษั ตริย์, ว่า
เราแน่ ใจว่าก�ำลังคนของเรามีเพียงพอที่
จะยึดเมืองแอนทิพาราห์ ได้ดว้ ยก�ำลังของ
๕๗ ก แอลมา ๒๗:๒๖;

แอลมา ๕๖:๕๗–๕๗:๘
เรา; และโดยส่งมอบเชลยแลกเปลี่ยนกับ
เมืองนั ้น เราคิด ว่า ตัว เราเองจะไม่ ฉลาด
เลย, และว่า เราจะส่ง มอบเชลยของเรา
เป็ นการแลกเปลี่ยนกับเชลยเท่านั ้น.
๓ และ แอ โม รอน ปฏิเสธ สาส์ น ของ
ข้าพเจ้า, เพราะเขาไม่ ยอมแลกเปลี่ยน
เชลย; ฉะนั ้นเราจึงเริม่ เตรียมพร้อมเพื่อ
ไปตีเมืองแอนทิพาราห์.
๔ แต่ ผู้คนของแอนทิ พาราห์ ทิง้ เมือง,
และหลบหนี ไปเมืองอื่น ๆ, ซึ่ง พวกเขา
ครอบ ครอง อยู่, เพื่อ สร้าง แนว ป้ องกัน
เมืองเหล่า นั ้น; และเมืองแอนทิ พาราห์
จึงตกอยู่ ในเงือ้ มมือเราดังนี ้.
๕ และปี ที่ ยี่สิบ แปดแห่ง การปกครอง
้ สุดลงดังนี ้.
ของผู้พิพากษาสิน
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ในตอนต้น ของ ปี ที่ ยี่สิบ เก้า, เรา ได้ รับ
สัมภาระครัง้ หนึ่ ง, และก�ำลัง พลเพิ่ม ให้
กองทัพ ของเราด้วย, จากแผ่น ดิน แห่ง
เซราเฮ็ มลา, และจากแผ่น ดินโดยรอบ,
ถึงจ�ำนวนหกพันคน, ไม่นับบุตรกหกสิบ
คนของชาวแอมันที่มาสมทบกับ พี่ น้อง
ของพวกเขา, กองทหารเล็ก ๆ สองพัน
คนของข้าพเจ้า. และบัดนี ้ดเู ถิด, เราเข้ม
แข็ง, แท้จริง แล้ว, และเรามี เสบียงที่ น�ำ
มาให้เรามากด้วย.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
่
เป็ นความปรารถนาของเราที จะสู้ รบกับ
กองทัพซึ่งวางไว้ป้องกันเมืองคูมี ไน.
๘ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ แสดง
แก่ ท่านว่า ในไม่ ช้า เรา ส�ำเร็จ ตาม ความ
ปรารถนาของเรา; แท้จริงแล้ว, ด้วยก�ำลัง
อันเข้มแข็งของเรา, หรือด้วยส่วนหนึ่ งของ

๕๓:๑๐–๑๑, ๑๖.

๕๗ ๖ ก แอลมา ๕๓:๑๖–๑๘.

แอลมา ๕๗:๙–๑๙
ก�ำลัง อัน เข้ม แข็ง ของเรา, เราล้อม, เมือง
่ วก
คูมี ไนไว้, ในตอนกลางคืน, ก่อนเวลาทีพ
นั ้นจะได้รบั สัมภาระครัง้ แรกเล็กน้ อย.
้ คือ เรา
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ตัง้ ค่ายอยู่รอบเมืองนั ้นหลายคืน; แต่เรา
นอนทับดาบของเรา, และวางยามไว้, เผื่อ
ชาวเลมันจะมาโจมตีเราในเวลากลางคืน
และสังหารเราไม่ ได้, ซึ่งพวกเขาพยายาม
แล้ว หลาย ครัง้ ; แต่ ทุก ครัง้ ที่ พวก เขา
พยายามเช่นนั ้นพวกเขาก็ตอ้ งอาบเลือด.
๑๐ ในทีส่ ดุ เสบียงสัมภาระของพวกเขามา
ถึง, และพวกเขาก�ำลังจะเข้าเมืองในตอน
กลางคืน. และเรา, แทนที่ จะเป็ นชาวเลมัน, กลับเป็ นชาวนี ไฟ; ฉะนั ้น, เราจึงจับ
พวกเขาและยึดสัมภาระของพวกเขาไว้.
๑๑ และทัง้ ที่ ชาวเลมัน ถูก ตัดขาดจาก
เสบียงอาหารของพวกเขาตามวิธีนี้, พวก
เขายังตัง้ ใจที่จะรักษาเมืองไว้; ฉะนั ้นเรา
จึงสมควรต้องยึดสัมภาระเหล่านั ้นและส่ง
มันไปยังจูเดีย, และส่งเชลยของเราไปยัง
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเวลา
้
ผ่านไปไม่ก่ีวน
ั ก่อนที่ชาวเลมันจะเริม่ สิน
ความหวัง ทัง้ หมดที่ จะได้ รับ ความช่วย
เหลือ; ฉะนั ้นพวกเขาจึง ยอมมอบเมือง
ให้อยู่ ในมือเรา; และดังนั ้นแผนของเรา
ในการได้เมืองคูมี ไนจึงส�ำเร็จ.
๑๓ แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเชลย
ของเรามีจ�ำนวนมากมาย, แม้ดว้ ยจ�ำนวน
มากมายของผู้คนของเรา, เราจ�ำ ต้องใช้
ก�ำลัง ทัง้ หมดของเราเฝ้ าระวัง พวกเขา,
มิฉะนั ้นก็ฆ่าพวกเขาเสีย.
๑๔ เพราะดูเถิด, พวกเขาจะหนี ไปเป็ น
จ�ำนวนมาก, และจะต่อสู้ ด้วยก้อนหิน,
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และด้วยไม้พลอง, หรืออะไรก็ตามที่พวก
เขาจะหยิบฉวยได้, ถึงขนาดทีว่ า่ เราสังหาร
พวกเขาถึงสองพันคนหลังจากที่พวกเขา
ยอมมอบตัวเป็ นเชลยสงครามแล้ว.
๑๕ ฉะนั ้น จึง สมควรส�ำหรับ เรา, ที่ จะ
ปลิดชีวติ พวกเขา, หรือมิฉะนั ้นก็คมุ พวก
เขา, ไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, พร้อม
ด้วยดาบในมือ; และเสบียงของเรามี ไม่
พอเว้นแต่ส�ำหรับคนของเราเอง, แม้เรา
จะยึดมาได้จากชาวเลมัน.
๑๖ และบัดนี ้, ในสถานการณ์ อันวิกฤติ
เหล่านั ้น, จึงเป็นเรือ่ งหนั กมากทีจ่ ะตัดสิน
ใจเกี่ยวกับเชลยสงครามเหล่านี ้; กระนั ้น
ก็ตาม, เราได้ตกลงใจส่งพวกเขาไปแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา; ฉะนั ้นเราจึงเลือกคน
ของเราส่วนหนึ่ ง, และมอบหน้ าที่การคุม
เชลยของเราให้พวกเขาเพือ่ พาลงไปแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๑๗ แต่เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในวัน
พรุง่ พวกเขากลับมา. และบัดนี ้ดเู ถิด, เรา
ไม่ ได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับเชลย; เพราะ
ดูเถิด, ชาวเลมันโจมตี เราอยู่, และพวก
เขา กลับ มา ทัน เวลา เพื่อ ช่วย เรา ให้ พ้น
จากการตกไปอยู่ ในเงือ้ มมือคนเหล่านั ้น.
เพราะดูเถิด, แอโมรอนส่งเสบียงกรังชุด
ใหม่ มาหนุ นพวกเขาและส่ง ก�ำลัง คนมา
เป็ นจ�ำนวนมากด้วย.
้ คือคน
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เหล่า นั ้น ซึ่ง เราส่ง ไปกับ เชลยมาถึง ทัน
เวลาเพื่อยับยัง้ คนเหล่านั ้น, ขณะที่พวก
เขาก�ำลังจะชนะเรา.
๑๙ แต่ดูเถิด, กองทหารเล็ก ๆ จ�ำนวน
สองพัน กับ หกสิบ คนของข้าพเจ้า ต่อสู้
อย่างไม่ คิด ชีวิต; แท้จริง แล้ว, พวกเขา
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ยืนหยัด อยู่ เบือ้ งหน้ า ชาวเลมัน, และน� ำ
ความตายมาให้ทุกคนที่ขัดขวางพวกเขา.
๒๐ และเมื่อก�ำลังทัพที่เหลืออยู่ของเรา
ก�ำลังจะพ่ายแพ้แก่ชาวเลมัน, ดูเถิด, คน
สองพันและหกสิบคนนั ้นยืนหยัดและไม่
หวาดหวั่น.
๒๑ แท้จริง แล้ว, และพวกเขาเชื่อ ฟัง
และ ถื อ ปฏิ บั ติ ตาม ค� ำ สั่ ง ทุ ก ค� ำ อย่ า ง
เคร่งครัด; แท้จริง แล้ว, และแม้ มัน เป็ น
ไปกับ พวกเขาตามศรัทธาของพวกเขา;
และข้าพเจ้าจดจ�ำถ้อยค�ำที่พวกเขากล่าว
แก่ขา้ พเจ้าซึง่ มารดากของพวกเขาได้สอน
พวกเขาไว้.
๒๒ และบัดนี ้ ดูเถิด, เป็ นบุตรเหล่า นี ้
ของข้าพเจ้า, และบรรดาคนที่ ได้รบั เลือก
ให้พาเชลยไปนั่ นเอง, ทีเ่ ราเป็ นหนี ้ส�ำหรับ
ชัยชนะครัง้ ใหญ่นี้; เพราะคนเหล่านี ้เอง
ทีต่ ชี าวเลมันแตกพ่าย; ฉะนั ้นพวกเขาจึง
ถูกขับไล่กลับไปเมืองแห่งแมนไท.
๒๓ และเรารักษาเมืองคูมี ไนของเราไว้
ได้, และไม่ ได้ถูกท�ำลายเสียทัง้ หมดด้วย
ดาบ; กระนั ้นก็ตาม, เราก็ ได้รบั ความเสีย
หายมาก.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากชาวเลมันหลบหนี ไปแล้ว, ข้าพเจ้า
ออกค�ำ สั่ง ทันที ให้ น�ำ คนของข้าพเจ้า ที่
ได้รบั บาดเจ็บออกจากบรรดาพวกที่ตาย,
และสั่งให้แต่งบาดแผลของพวกเขา.
้ คือ มี
๒๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อยู่สองร้อยคน, ในคนสองพันหกสิบคน
ของข้าพเจ้า, ที่หมดสติเพราะเสียเลือด;
กระนั ้นก็ตาม, ด้วยพระกรุณาธิคุณของ
๒๑ ก แอลมา ๕๖:๔๗–๔๘.
๒๕ ก แอลมา ๕๖:๕๖.

แอลมา ๕๗:๒๐–๒๙
พระผู้ เป็ นเจ้า, และยัง ความประหลาด
ใจอย่างใหญ่ หลวงแก่ เรา, และเป็ นที่ ปีติ
ทั่วทัง้ กองทัพของเราด้วย, ที่ ไม่มีสักคนก
ในพวกนี ้เสียชีวติ ; แท้จริงแล้ว, และไม่มี
สัก คนในบรรดาพวกเขาที่ ไม่ ได้ รับ บาด
เจ็บหลายแห่ง.
๒๖ และบัดนี ้, การปกปักรักษาที่ พวก
เขาได้ รับ เป็ นที่ ฉงนแก่ ทัง้ กองทัพ ของ
เรา, แท้จริงแล้ว, คือคนเหล่านี ้ ได้รบั การ
ละเว้น ขณะที่ พ่ี น้องเราหนึ่ ง พัน คนถูก
สังหาร. และเราถือ อย่างถูก ต้องว่า เป็ น
เดชานุ ภาพกอันปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็ น
เจ้า, เพราะศรัทธาข ยิง่ ของพวกเขาในสิ่งที่
พวกเขาได้รบั การสอนให้เชือ่ —ว่ามีพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าผู้เที่ยงธรรม, และผู้ ใดก็ตามที่
ไม่ สงสัย, ผู้ นั้นจะได้ รับ การปกปักรักษา
โดยเดชานุ ภาพอันอัศจรรย์ของพระองค์.
๒๗ บัดนี ้นี่คอื ศรัทธาของคนเหล่านี ้ซึ่ง
ข้าพเจ้า พูด ถึง; พวกเขาเป็ นหนุ่ ม, และ
จิตใจ พวก เขา เด็ด เดี่ยว, และ พวก เขา
มอบความไว้วางใจของตนในพระผู้เป็ น
เจ้าตลอดเวลา.
้
๒๘ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ หลัง จากที่ เราจัดการไปดัง นั ้น กับ คน
ของเราที่ ได้รับบาดเจ็บ, และฝังคนตาย
ของเราและคนตายของชาวเลมัน ด้วย,
ซึง่ มีมาก, ดูเถิด, เราถามกิดเกีย่ วกับเชลย
ซึ่ง พวก เขา ได้ เริ่ม พา ไป แผ่น ดิน แห่ง
เซราเฮ็มลา.
๒๙ บัด นี ้ กิด คือ แม่ทัพ บังคับ บัญชา
กองทหารผู้ถูกก�ำหนดให้คุมพวกนี ้ลงไป
แผ่นดินนั ้น.

๒๖ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.

		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).

แอลมา ๕๗:๓๐–๕๘:๓
๓๐ และบัดนี ้, นี่ คือถ้อยค�ำซึ่งกิดกล่าว
แก่ ข้าพเจ้า: ดูเถิด, เรา เริ่ม ลง ไป แผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็ มลาพร้อมด้วยเชลยของ
้ คือ เรา
เรา. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พบบรรดาคนสอดแนมของกองทัพ เรา,
ซึ่งส่งไปเฝ้ าดูค่ายชาวเลมัน.
๓๑ และพวกเขาร้องบอกเรา, มี ความ
ว่า— ดูเถิด, กองทัพ ชาวเล มัน ก�ำลัง ยก
ไปทางเมืองแห่งคูมี ไน; และดูเถิด, พวก
เขาจะเข้าโจมตีคนเหล่านั ้น, แท้จริงแล้ว,
และจะท�ำลายผู้คนของเรา.
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เชลยของเราได้ยน
ิ เสียงร้องบอกของพวก
เขา, ซึ่ง ท�ำให้ พวกเขาฮึกเหิม; และพวก
้ กบฏต่อเรา.
เขาลุกขึน
๓๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ เพราะ
การกบฏของพวกเขา เราท�ำให้ดาบของเรา
ต้องฟาดฟันพวกเขา. และเหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้ คือพวกเขาวิง่ เข้ามาหาคมดาบ
ของเราเป็ นหมู่ ๆ, ซึ่งในการนั ้น, พวกเขา
ส่วนมากจึงถูกสังหาร; และพวกทีเ่ หลือฝ่ า
ออกไปและหลบหนี ไปจากเรา.
๓๔ และดูเถิด, เมือ่ พวกเขาหลบหนี ไป
แล้วและเราไล่ตามพวกเขาไม่ทัน, เราจึง
เดินทัพอย่างรีบเร่งมุง่ ไปเมืองคูมี ไน; และ
ดูเถิด, เราไปถึงเมืองทันเวลาที่จะได้ช่วย
พี่น้องของเราในการปกปักรักษาเมือง.
๓๕ และดูเถิด, เราได้ รบั การปลดปล่อย
จาก เงือ้ ม มือ ศัตรู ของ เรา อีก. และ ขอ
พระนามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเจริญ
ด้วยพระสิริ เถิด; เพราะดูเถิด, พระองค์
นั่ นเองที่ ทรงปลดปล่อยเรา; แท้จริง แล้ว,
่ รงกระท�ำการอันส�ำคัญยิง่ นี ้เพือ่ เรา.
ทีท
๓๖ ก แอลมา ๑๒:๓๔.

476
้ คือ
๓๖ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อข้าพเจ้า, ฮีลามัน, ได้ยินถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ จากกิด, ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความปรีดี
ยิ่งเพราะพระกรุณาธิคุณของพระผู้เป็ น
่ รงปกปักรักษาเรา, เพือ่ เราจะได้ ไม่
เจ้าทีท
้ ; แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าวางใจ
ตายสิน
ว่าจิตวิญญาณของคนที่ถูกสังหารเข้าไปก
ในสถานพัก ผ่อนของพระผู้ เป็ นเจ้าของ
พวกเขาแล้ว.
บทที่ ๕๘
ฮีลามัน, กิด, และทีออมเนอร์ยดึ เมืองแห่ง
แมนไทโดยกลยุทธ์—ชาวเลมันล่าถอย—
บุตรของผู้คนแห่งแอมันได้รบั การปกปัก
รักษาเมือ่ พวกเขายืนหยัดป้ องกันเสรีภาพ
และความเชือ่ ของพวกเขา. ประมาณ ๖๓–
๖๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้
และดูเถิด, บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คือ จุด มุ่ง หมายต่อ ไปของเราคือ การได้
ครอบครองเมืองแห่งแมนไท; แต่ดูเถิด,
ไม่มี ทางที่ เราจะท�ำให้ พวกเขาออกจาก
เมืองได้ดว้ ยกองทัพเล็ก ๆ ของเรา. เพราะ
ดูเถิด, พวกเขาจดจ�ำสิ่งที่เราได้ท�ำไว้ก่อน
หน้ านี ้; ฉะนั ้นเราจะลวงกพวกเขาให้ออก
มาจากที่มั่นของพวกเขาไม่ ได้.
๒ และพวกเขามี จ�ำนวนมากมายเกิน
กว่า กองทัพ ของเราจนเราไม่ กล้า ออกไป
โจมตีพวกเขาในที่มั่นของพวกเขา.
๓ แท้จริง แล้ว, และสมควรที่ เราจะให้
คนของเรารักษาแผ่นดินส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
เราได้ กลับ มาครอบครองอีก; ฉะนั ้น จึง

๕๘ ๑ ก แอลมา ๕๒:๒๑; ๕๖:๓๐.
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สมควรทีเ่ ราจะคอย, เพือ่ เราจะได้รบั ก�ำลัง
เพิม่ เติมจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาและ
เสบียงกรังชุดใหม่ด้วย.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า จึง ส่ง ทูต ไปหาผู้ ปกครองแผ่น
ดินของเรา, เพือ่ ให้เขารูเ้ กีย่ วกับกิจจานุ กจิ
ต่าง ๆ ของผู้คนของเรา. และเหตุการณ์
้ คือเราคอยอยู่เพื่อรับเสบียง
ได้บังเกิดขึน
และก�ำลังจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๕ แต่ดเู ถิด, การนี ้เป็ นประโยชน์ แก่เรา
เพียงเล็ก น้ อย; เพราะนั บ วัน ชาวเลมัน
้ เช่น กัน, และ
ก็ ได้ รับ ก�ำลัง เพิ่ม มากขึน
เสบียงกรังเป็ นอันมากด้วย; และนั่ นคือ
สถานการณ์ ของเราในระยะเวลานั ้น.
๖ และชาวเลมัน ออกมาจู่ โจมเราเป็ น
ครัง้ คราว, โดย ตัง้ ใจ จะ ท�ำลาย เรา ด้วย
กลยุทธ์; กระนั ้นก็ตามเรามาสู้รบกับพวก
เขาไม่ ได้, เพราะที่ซ่อนของพวกเขาและ
ที่มั่นของพวกเขา.
้ คือ เรา
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คอยอยู่ ในสถานการณ์ อัน ล�ำบากนี ้ เป็ น
เวลาต่อเนื่ องหลายเดือน, แม้จนเราก�ำลัง
จะอดตาย.
้ คือเราได้
๘ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รับ อาหาร, ซึ่ง กองทัพ สองพัน คนคุม มา
ช่วยเหลือ เรา; และนี่ คือ ความช่วยเหลือ
ทัง้ หมดที่ เราได้ รับ, เพื่อ ป้ องกัน ตนเอง
และประเทศของเราไม่ ให้ตกอยู่ ในเงือ้ ม
มือศัตรู, แท้จริงแล้ว, เพือ่ ต่อสู้กบั ศัตรูซ่งึ
มีจ�ำนวนนั บไม่ถ้วน.
๙ และบัดนี ้ เราหาได้ รู้ เหตุ ของความ
เดือดร้อนของเราไม่, หรือว่าเหตุใดพวก
เขาจึง ไม่ ส่ง ก�ำลัง เพิ่ม มาให้ เรา; ฉะนั ้น
๑๒ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓; มอร. ๒:๒๓.

แอลมา ๕๘:๔–๑๓
เรา จึง โศก เศร้า และ เต็ม ไป ด้วย ความ
หวาด กลัว, เกลือก โดย ทาง หนึ่ ง ทาง ใด
การพิพากษาของพระผู้ เป็ นเจ้า จะเกิด
กับแผ่นดินของเรา, จนถึงการล้มล้างและ
้ ของเรา.
ความพินาศสิน
๑๐ ฉะนั ้น เราทุ่มเทจิต วิญญาณเราใน
การ สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็ น เจ้า, เพื่อ
้ และ
พระองค์จะทรงท�ำให้เราเข้มแข็งขึน
ทรงปลดปล่อยเราออกจากเงือ้ มมือศัตรู,
แท้จริงแล้ว, และทรงให้กำ� ลังเราด้วยเพื่อ
เราจะได้รกั ษาเมืองของเรา, และผืนแผ่น
ดินของเรา, และทรัพย์สินของเราไว้, เพื่อ
การค�ำ้ จุนผู้คนของเรา.
๑๑ แท้ จ ริง แล้ ว , และ เหตุ ก ารณ์ ได้
้ คือ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
บังเกิด ขึน
เราเสด็จมาเยือนเราพร้อมด้วยการรับรอง
ว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา; แท้จริง
แล้ว, ถึงขนาดที่พระองค์รบั สั่งให้บังเกิด
ความสงบแก่จติ วิญญาณเรา, และประทาน
ศรัทธาอันแน่ วแน่ ให้เรา, และทรงให้เรามี
ความหวังว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา.
๑๒ และ เรา มี ก�ำลัง ใจ ด้วย กอง ก�ำลัง
เล็ก ๆ ของเราซึ่งเราได้รับ, และแน่ วแน่
อยู่ด้วยความตัง้ ใจที่จะเอาชนะศัตรูของ
เรา, และ ธ�ำรง รักษากผืน แผ่น ดิน ของ
เรา, และทรัพย์สิน ของเรา, และภรรยา,
และลูก ๆ ของเรา, และอุดมการณ์ แห่ง
เสรีภาพขของเรา.
๑๓ และ ดัง นั ้น เรา ยก ออก ไป ด้วย สุด
ก�ำลังของเราเพือ่ ต่อสู้กบั ชาวเลมัน, ซึง่ อยู่
ในเมืองแห่งแมนไท; และเราตัง้ กระโจม
ของ เรา ริม ชายแดนทุรกันดาร, ซึ่ง อยู่
ใกล้เมือง.
		ข คมพ. เสรีภาพ.

แอลมา ๕๘:๑๔–๒๔
้ คือใน
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วันพรุ่ง, คือเมื่อชาวเลมันเห็นว่าเราอยู่ที่
พรมแดนริมชายแดนทุรกันดารซึง่ อยู่ ใกล้
เมือง, คือพวกเขาส่งคนสอดแนมของตน
มาอยูร่ อบ ๆ เราเพือ่ พวกเขาจะได้รจู้ ำ� นวน
และก�ำลังกองทัพของเรา.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาเห็นว่า เราไม่มี ก�ำลัง, โดยดู จาก
จ�ำนวนของเรา, และโดยกลัวว่าเราจะท�ำให้
พวกเขาขาดจากความช่วยเหลือของพวก
เขาเว้นแต่พวกเขาจะยกมาสูร้ บกับเราและ
ฆ่าเราเสีย, และโดยคิดด้วยว่าพวกเขาจะ
ท�ำลายเราได้ โดยง่ายด้วยก�ำลังไพร่พลอัน
มากมายของตน, ฉะนั น
้ พวกเขาเริม่ เตรียม
ออกมาสู้รบกับเรา.
๑๖ และ เมื่อ เรา เห็น ว่า พวก เขา ก�ำลัง
เตรียมออกมาสู้รบกับเรา, ดูเถิด, ข้าพเจ้า
ให้ กิด, พร้อมด้วยคนจ�ำนวนไม่ มากนั ก,
ไปซ่อนตัวอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และทีออมเนอร์ กับ คนจ�ำนวนน้ อยไปซ่อนตัว
อยู่ ในแดนทุรกันดารเช่นกัน.
๑๗ บัด นี ้ กิ ดกับ คนของเขาอยู่ ทางขวา
และคนอื่น ๆ อยู่ทางซ้าย; และเมื่อพวก
เขาซ่อนตัวอยูด่ งั นั ้นแล้ว, ดูเถิด, ข้าพเจ้า,
พร้อมด้วยกองทัพ ที่ เหลือ ของข้าพเจ้า,
คงอยู่ ในที่เดิมซึ่งเราตัง้ กระโจมไว้ทีแรก
เตรียมพร้อมส�ำหรับ เวลาที่ ชาวเลมันจะ
ยกออกมาสู้รบ.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมัน ออกมาต่อสู้ กับ เราด้วยก�ำลัง ทัพ อัน
มากมายของพวกเขา. และเมื่อ พวกเขา
ยกมาและก�ำลัง จะเข้า โจมตีเราด้วยดาบ,
ข้าพเจ้าก็ ให้คนของข้าพเจ้า, บรรดาผูท
้ อ่ี ยู่
กับข้าพเจ้า, ถอยเข้าไปในแดนทุรกันดาร.

478
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันติดตามเรามาด้วยความรวดเร็ว
มาก, เพราะพวกเขาปรารถนาอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ตามให้ทันเพื่อจะสังหารเรา; ฉะนั ้นพวก
เขาตามเราเข้าไปในแดนทุรกันดาร; และ
เราผ่านไประหว่างกิดกับทีออมเนอร์, ถึง
ขนาดที่ชาวเลมันไม่เห็นคนเหล่านี ้.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ ชาวเลมัน ผ่านไป, หรือ กองทัพ ผ่าน
ไปแล้ว, กิดและทีออมเนอร์ยกออกจากที่
ซ่อนของพวกเขา, และสกัดคนสอดแนม
ของชาวเลมันไว้เพื่อ ไม่ ให้ กลับ เข้า เมือง
ได้.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาสกัดพวกนั ้นแล้ว, พวกเขาจึงรีบ
วิง่ ไปยังเมืองและเข้าโจมตีพวกยามที่ทิง้
่ วกเขาท�ำลายคน
ไว้เฝ้ าเมือง, ถึงขนาดทีพ
เหล่านั ้นและยึดเมืองไว้.
๒๒ บัดนี ้นี่เป็ นไปเพราะชาวเลมันยอม
ให้ทงั ้ กองทัพของพวกเขา, ถูกพาเข้าไปใน
แดนทุรกันดาร, ยกเว้นยามเพียงไม่กค่ี น.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโดย
วิธน
ี ี ้กดิ และทีออมเนอร์จงึ ยึดทีม่ น
ั่ ของคน
เหล่านั ้นได้. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้
คือ หลัง จากเดินทางไปมากแล้ว ในแดน
ทุรกันดาร, เราก็มงุ่ ไปตามเส้นทางของเรา
ไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๒๔ และเมื่อชาวเลมันเห็นว่าคนเหล่า
นี ้ ก�ำลังเดินทัพมุ่งไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, พวกเขาก็ กลัว อย่างยิ่ง, เกลือก
จะมีแผนวางไว้เพื่อพาพวกเขาไปสู่ความ
พินาศ; ฉะนั ้นพวกเขาเริ่ม ถอยเข้า แดน
ทุรกันดาร อีก, แท้จริง แล้ว, แม้ กลับ ไป
ตามทางเดิมที่พวกเขายกมา.
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๒๕ และดูเถิด, มัน เป็ นเวลากลางคืน
และพวกเขาตัง้ กระโจมของตน, เพราะ
แม่ทัพ นายกองของชาวเลมัน คิด ว่า ชาว
นี ไฟเหนื่ อยอ่อนเพราะการเดินทัพ ของ
พวกเขา; และโดยที่คิดว่าพวกเขาได้ขับ
ไล่ ทัง้ กองทัพ ของ คน เหล่า นั ้ น ไป แล้ว
ฉะนั ้นพวกเขาจึง ไม่ ใส่ ใจเกี่ยวกับ เมือง
แห่งแมนไท.
๒๖ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ถึง เวลากลางคืน, ข้าพเจ้า ไม่ ให้ คนของ
ข้าพเจ้า หลับ, แต่ ให้ เดินทัพ ต่อ ไป โดย
เส้นทางอื่นมุ่งไปแผ่นดินแห่งแมนไท.
๒๗ และเพราะการเดินทัพ ของเราใน
ตอนกลางคืนนี ้, ดูเถิด, ในวันพรุ่ง เราก็
เลยชาวเลมัน มาแล้ว, ถึง ขนาดที่ เรามา
ถึงเมืองแห่งแมนไทก่อนหน้ าพวกเขา.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ดังนั ้น,
คือด้วยกลยุทธ์นี้เรายึดเมืองแห่งแมนไท
โดยปราศจากการนองเลือด.
๒๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
กองทัพของชาวเลมันมาใกล้เมือง, และ
เห็นว่าเราเตรียมจะสู้รบกับพวกเขา, พวก
เขาก็ฉงนยิ่งและเกิดความกลัวอย่างใหญ่
หลวง, ถึง ขนาดที่ พวกเขาหลบหนี เข้า
แดนทุรกันดารไป.
๓๐ แท้ จ ริง แล้ ว , และ เหตุ ก ารณ์ ได้
้ คือ กองทัพ ของชาวเลมัน ได้
บังเกิด ขึน
หลบหนี ออกจากแผ่นดินเสีย้ วนี ้ทงั ้ หมด.
แต่ดเู ถิด, พวกเขาพาผูห
้ ญิงและเด็กเป็ น
อันมากออกจากแผ่นดินไปกับพวกเขา.
๓๑ และเมืองเหล่านั ้นกซึ่งชาวเลมันยึด
ได้, ในระยะเวลานี ้ทกุ เมืองอยู่ ในการครอบ
ครองของเรา; และบรรดาบิดาของเราและ
๓๑ ก แอลมา ๕๖:๑๔.

แอลมา ๕๘:๒๕–๓๙
พวกผูห
้ ญิงของเราและลูก ๆ ของเราก�ำลัง
กลับสู่บ้านของเขาทุกคน, นอกจากคนที่
ถูกจับเป็ นเชลยและถูกชาวเลมันพาไป.
๓๒ แต่ ดูเถิด, กองทัพ ของเรามี ก�ำลัง
น้ อยที่ จะรักษาเมืองหลายเมืองเช่นนั ้น
และทรัพย์สินมากมายเช่นนั ้นได้.
๓๓ แต่ ดูเถิด, เรา วางใจ พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเราผู้ ประทานชัยชนะเหนื อ ผืน
แผ่น ดิน เหล่า นั ้น ให้ เรา, ถึง ขนาดที่ เรา
ได้ เมืองและผืน แผ่น ดิน เหล่า นั ้น, ซึ่ง
เป็ นของเราเอง.
๓๔ บัดนี ้ เราไม่รู้เหตุท่ีฝ่ายปกครองไม่
ได้ ให้ก�ำลังคนเราเพิ่ม; ทัง้ คนที่มาหาเรา
ก็ ไม่รู้ว่าเหตุใดเราจึงไม่ ได้รับก�ำลังเพิ่ม.
๓๕ ดูเถิด, เราคิดว่าเป็ นไปได้วา่ ท่านไม่
ได้รบั ความส�ำเร็จ, และท่านถอนก�ำลังไป
สู่แผ่นดินเสีย้ วนั ้น; หากเป็ นเช่นนั ้น, เรา
ก็ ไม่ปรารถนาจะพร�่ำบ่นเลย.
๓๖ และหากไม่ ได้เป็ นเช่นนั ้น, ดูเถิด,
เรา กลั ว ว่า จะ มี การ แตกแยกก ใน ฝ่ าย
ปกครอง, ที่ พวกเขาไม่ ได้ ส่ง คนมามาก
้ เพื่อช่วยเหลือเรา; เพราะเรารู้ว่าพวก
ขึน
เขามีคนอยู่มากมายกว่าที่ส่งมา.
๓๗ แต่, ดูเถิด, มันไม่ส�ำคัญ—เราวางใจ
ว่า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงปลดปล่อยกเรา,
ทัง้ ทีก่ องทัพของเราอ่อนแอ, แท้จริงแล้ว,
และทรงปลดปล่อยเราจากเงือ้ มมือศัตรู.
๓๘ ดูเถิด, นี่ คือ ปี ที่ ย่ีสิบ เก้า, ในตอน
ปลายปี , และเราครอบครองผืนแผ่นดิน
ของเรา; และชาวเลมันหลบหนี ไปแผ่น
ดินแห่งนี ไฟแล้ว.
๓๙ และบุตรเหล่านั ้นของผูค้ นของแอมัน, ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ยกย่อง ไว้ เช่น นั ้น, ก็

๓๖ ก แอลมา ๖๑:๑–๕.

๓๗ ก ๒ พกษ. ๑๗:๓๘–๓๙.

แอลมา ๕๘:๔๐–๕๙:๕
อยู่กับข้าพเจ้าในเมืองแห่งแมนไท; และ
พระเจ้าทรงค�ำ้ จุนพวกเขา, แท้จริงแล้ว,
และทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการ
ล้ม ตายด้วยดาบ, ถึง ขนาดที่ แม้ สัก คน
หนึ่ งกก็ ไม่ถูกสังหาร.
๔๐ แต่ ดูเถิด, พวกเขาได้ รับ บาดเจ็บ
มาก; กระนั ้น ก็ตามพวกเขายืน หยัด ใน
เสรีภาพกนั ้นซึ่งด้วยสิ่งนั ้นพระผู้เป็ นเจ้า
ทรงท�ำให้พวกเขาเป็ นอิสระ; และนั บวัน
พวกเขาเคร่งครัดในการระลึกถึงพระเจ้า
พระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา; แท้จริงแล้ว,
พวกเขายึดมัน
่ ต่อการรักษากฎเกณฑ์ของ
พระองค์, และค�ำพิพากษาของพระองค์,
และพระบัญญัตขิ องพระองค์ตลอดเวลา;
และศรัทธาของพวกเขาเข้ม แข็ง ในค�ำ
พยากรณ์ เกี่ยวกับทุกสิ่งที่จะมาถึง.
๔๑ และ บัดนี ้ , โม โร ไน, พี่ ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, ขอพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
เรา, ผู้ทรงไถ่เราและท�ำให้เราเป็ นอิสระ,
ทรง โปรด คุ้มครอง ท่านไว้ ในที่ ประทับ
ของ พระองค์ ตลอด เวลา เถิ ด ; แท้ จริง
แล้ว, และ ขอ พระองค์ ทรง โปรดปราน
คนเหล่า นี ้, แม้ เพื่อ ท่านจะได้ รับ ความ
ส�ำเร็จในการได้ครอบครองทุกสิ่งทีช่ าวเลมันยึดไปจากเรา, ซึ่งเป็ นสิ่งส�ำหรับค�ำ้ จุน
เรา. และบัดนี ้, ดูเถิด, ข้าพเจ้ายุติสาส์น
ของข้าพเจ้า. ข้าพเจ้า คือ ฮี ลามัน, บุตร
ของแอลมา.
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ฮี ลามัน—ชาวเลมัน ยึด เมืองแห่ง นี ไฟ
ฮาห์—โมโรไนโกรธฝ่ ายปกครอง. ประมาณ
๖๒ ปี ก่อนคริสตกาล.

้ ในปี ที่สามสิบ
บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้เกิดขึน
แห่ง การปกครอง ของผู้ พิพากษาเหนื อ
ผูค้ นของนี ไฟ, หลังจากโมโรไนได้รบั และ
อ่านสาส์นกของฮีลามัน, ท่านชื่นชมยินดี
อย่างยิ่ง เพราะความผาสุก, แท้จริง แล้ว,
ความส�ำเร็จ อัน ใหญ่ หลวงซึ่ง ฮี ลามัน ได้
รับ, ในการได้ผน
ื แผ่นดินเหล่านั ้นซึ่งเสีย
ไปแล้วกลับคืนมา.
๒ แท้จริงแล้ว, และท่านท�ำให้เป็ นทีร่ แู้ ก่
ผูค้ นทัง้ หมดของท่าน, ในทัว่ แผ่นดินโดย
รอบในส่วนที่ท่านอยู่, เพื่อคนทัง้ หลายจะ
ได้ช่ืนชมยินดีด้วย.
้ คือท่าน
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ข
ส่ง สาส์น ไปยัง เพโฮรัน โดยทันที, โดย
ปรารถนาจะให้ท่านพาคนมารวมกันเพื่อ
เสริมก�ำลังฮีลามัน, หรือกองทัพของฮีลามัน, ถึงขนาดที่ท่านจะได้รักษาแผ่นดิน
ส่วนนั ้นไว้ ได้ โดยง่ายซึ่ง ท่านได้ ประสบ
ความส�ำเร็จ อย่างปาฏิหาริย์ ยิ่ง ในการเอา
กลับคืนมาได้.
้ เมื่อโม๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โรไนส่งสาส์นนี ้ ไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, ท่านเริ่มวางแผนอีกเพื่อท่านจะ
ได้แผ่นดินและเมืองเหล่านั ้นที่เหลืออยู่
ซึ่งชาวเลมันได้ยึดไปจากพวกเขา.
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ ขณะบทที่ ๕๙
ที่ โมโรไนก�ำลังเตรียมจะไปสู้รบกับชาวเลโมโรไนขอให้เพโฮรันเสริมก�ำลังทัพของ มัน อยู่ ดังนี ้, ดูเถิด, ผู้คนของนี ไฟฮาห์,
๓๙ ก แอลมา ๕๖:๕๖.
๔๐ ก คมพ. เสรีภาพ.

๕๙ ๑ ก แอลมา ๕๖:๑.

๓ ก แอลมา ๖๐:๑–๓.

		ข แอลมา ๕๐:๔๐.
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ซึง่ รวมกันจากเมืองแห่งโมโรไนและเมือง
แห่งลี ไฮและเมืองแห่งโมริแอนทอน, ถูก
ชาวเลมันโจมตี.
๖ แท้จริง แล้ว, แม้ บรรดา ผู้ ที่ ถูก บีบ
บังคับให้หลบหนี จากแผ่นดินแห่งแมนไท, และจากแผ่นดินโดยรอบ, ได้ข้ามมา
สมทบกับชาวเลมันในแผ่นดินส่วนนี ้.
๗ และโดยที่ มี คนมากมายยิ่ง ดัง นั ้น,
แท้จริงแล้ว, และโดยที่นับวันได้รบั ก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ , โดยค�ำสั่งของแอโมรอนพวกเขา
ยกมาต่อสูก้ บั ผูค้ นของนี ไฟฮาห์, และพวก
เขาเริม่ สังหารคนเหล่านั ้นด้วยการเข่นฆ่า
ไม่เลือกหน้ า.
๘ และกองทัพ ของพวกเขามี ก�ำลัง พล
มากมายยิ่งจนผู้คนของนี ไฟฮาห์ท่ีเหลือ
อยู่ จ�ำ ต้องหลบหนี ไปซึ่ง หน้ า พวกเขา;
และคนเหล่านั ้นมาแม้จนเข้าสมทบกับ
กองทัพของโมโรไน.
๙ และบัดนี ้ โดยที่ โมโรไนคิดว่าควรส่ง
คนไปเมืองแห่งนี ไฟฮาห์, เพื่อช่วยผู้คน
ให้ รักษาเมืองนั ้น, และโดยที่ รู้ ว่าการจะ
รักษาเมืองไม่ ให้ตกอยู่ ในเงือ้ มมือชาวเลมัน ง่ายกว่า การยึด กลับ คืน จากคนเหล่า
นั ้น, ท่านคิดว่าพวกเขาจะรักษาเมืองนั ้น
ไว้ ได้ โดยง่าย.
๑๐ ฉะนั ้นท่านจึง ให้ ก�ำลัง พลทัง้ หมด
ของท่านอยู่รักษาสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งท่าน
ยึดคืนมาได้.
๑๑ และบัดนี ้, เมื่อ โมโรไนเห็นว่า เสีย
เมืองแห่ง นี ไฟฮาห์ ไปท่านก็ โทมนั ส ยิ่ง,
และเริ่ม สงสัย, เพราะความชั่ว ร้ายของ
ผู้คน, ว่าพวกเขาจะไม่ ตกไปอยู่ ในเงือ้ ม
มือพี่น้องของตนหรือ.

แอลมา ๕๙:๖–๖๐:๒
๑๒ บัดนี ้ นี่ เป็ นเรื่องที่ เกิด กับ แม่ทัพ
นายกองของท่านทัง้ หมด. พวกนี ้ สงสัย
และ ประหลาด ใจ เช่น กัน เพราะ ความ
ชั่วร้ายของผู้คน, และการนี ้ เพราะความ
ส�ำเร็จของชาวเลมันเหนื อพวกเขา.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนโกรธฝ่ ายปกครอง, เพราะความ
เฉยเมยกของพวกเขาเกี่ยวกับ อิสรภาพ
ของประเทศตน.
บทที่ ๖๐
โมโรไนบ่นกับเพโฮรันถึงการละเลยของ
ฝ่ ายปกครองในเรือ่ งกองทัพ—พระเจ้า
ทรง ยอม ให้ คนชอบ ธรรม ถูก สังหาร—
ชาวนี ไฟต้องใช้พลังความสามารถและวิธี
การทัง้ หมดของพวกเขาเพือ่ ปลดปล่อย
ตนเองจากศัตรู— โมโรไนขู่ จะต่อสู้ กับ
ฝ่ ายปกครองเว้น แต่ ว่า จะส่ง ความช่วย
เหลือ มายัง กองทัพ ของ ท่าน. ประมาณ
๖๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ ท่านเขียน
ไปถึงผู้ปกครองแผ่นดินอีก, ซึ่งคือเพโฮ่ า่ นเขียน, มีความ
รัน, และนี่ คอื ถ้อยค�ำทีท
ว่า: ดูเถิด, ข้าพเจ้าส่งสาส์นของข้าพเจ้า
มาถึงเพโฮรัน, ผู้เป็ นหัวหน้ าผู้พิพากษาก
และผู้ ปกครองเหนื อ แผ่นดิน, ในเมือง
แห่ง เซราเฮ็ มลา, และถึง ทุก คนที่ ได้ รับ
เลือกโดยคนเหล่านี ้ดว้ ยเพือ่ ปกครองและ
ด�ำเนิ นกิจจานุ กิจเกี่ยวกับสงครามครัง้ นี ้.
๒ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า มี บาง สิ่ง จะ
กล่าวแก่ คนเหล่า นั ้นทางการกล่าวโทษ;

๑๓ ก แอลมา ๕๘:๓๔; ๖๑:๒–๓. ๖๐ ๑ ก แอลมา ๕๐:๓๙–๔๐.

แอลมา ๖๐:๓–๑๑
เพราะดูเถิด, ตัว ท่านรู้ว่า ท่านได้ รับ แต่ง
ตัง้ มาเพื่อ รวบรวมคน, และจัดหาดาบ,
และ กระบี่, และ อาวุธ สงคราม ทุก ชนิ ด
ทุก ประเภทให้ พวกเขา, และส่ง ออกมา
สู้ รบกับชาวเลมัน, ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม
ที่พวกนั ้นจะเข้ามาในแผ่นดินของเรา.
๓ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านว่าตัวข้าพเจ้า, และคนของข้าพเจ้า
ด้วย, และ ฮี ลา มัน กับ คนของ เขา ด้วย,
ต้องทนความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวง
ยิ่ง; แท้จริงแล้ว, แม้ความหิวโหย, ความ
กระหาย, และความเหน็ ดเหนื่ อย, และ
ความทุกข์ทุกอย่างทุกประเภท.
๔ แต่ ดูเถิด, หากเราต้องทนทุกข์ กัน
แต่เพียงทัง้ หมดนี ้เราก็จะไม่พร�ำ่ บ่นหรือ
ต่อว่าเลย.
้ ใน
๕ แต่ ดูเถิด, การเข่น ฆ่า ที่ เกิด ขึน
บรรดาผูค้ นของเราใหญ่หลวงนั ก; แท้จริง
แล้ว, คนหลายพันคนล้มตายด้วยดาบ, ใน
ขณะที่ มัน อาจไม่ เป็ นอย่างนั ้นหากท่าน
ส่ง ก�ำลัง และความช่วยเหลือ ให้ กองทัพ
เราเพียงพอ. แท้จริงแล้ว, การละเลยของ
ท่านที่มีต่อเราใหญ่หลวงนั ก.
๖ และบัดนี ้ดเู ถิด, เราปรารถนาจะรูเ้ หตุ
ของการละเลยอันใหญ่หลวงยิ่งนี ้; แท้จริง
แล้ว, เราปรารถนาจะรูเ้ หตุของสภาวะอัน
ไร้ความคิดของท่าน.
๗ ท่านคิดหรือว่าจะนั่ งอยู่ ได้บนบัลลังก์
ของท่านในสภาวะแห่งความไม่รู้สึกรู้สม
อันไร้ความคิด, ขณะทีศ่ ัตรูของท่านก�ำลัง
ขยาย งาน แห่ง ความ ตาย รอบ ตัว ท่าน?
แท้จริงแล้ว, ขณะที่พวกเขาก�ำลังกระท�ำ
่ ้ องของท่านหลายพันคน—
ฆาตกรรมพีน
๙ ก แอลมา ๕๘:๗.
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๘ แท้จริงแล้ว, แม้พวกเขาที่พึ่งพาการ
คุม้ ครองจากท่าน, แท้จริงแล้ว, ตัง้ ท่านไว้
ในฐานะที่ ท่านจะช่วยเหลือ พวกเขาได้,
แท้จริง แล้ว, ท่านจะได้ ส่ง กองทัพ ไป ให้
้ ,
พวกเขา, เพื่อให้พวกเขามีก�ำลังเพิ่มขึน
และช่วยพวกเขาหลายพันคน ให้รอดพ้น
จากการล้มตายด้วยคมดาบ.
๙ แต่ ดูเถิด, นี่ ไม่ ใช่ ทัง้ หมด— ท่าน
หน่ วงเหนี่ ยวเสบียงกรังของท่านไม่ส่งให้
พวกเขา, ถึงขนาดที่คนจ�ำนวนมากต่อสู้
้ ชีพ เพราะ ความ ปรารถนา
และ ต้อง สิ น
อัน แรง กล้า ของ พวก เขา ซึ่ง พวก เขา มี
เพื่อความผาสุกของผู้คนเหล่านี ้; แท้จริง
แล้ว, และการนี ้พวกเขาท�ำไปเมือ่ พวกเขา
ก�ำลังจะตายกด้วยความหิวโหย, เนื่ องจาก
การละเลยอัน ใหญ่ หลวงยิ่ง ของท่านต่อ
พวกเขา.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า—
๑๐ และบัดนี ้, พีน
เพราะท่านควรจะเป็ นที่รกั ; แท้จริง แล้ว,
และท่านควรจะกระตุน
้ ตัว ท่านให้ ขยัน
้ เพื่อ ความ ผาสุก และ
หมั่น เพียร ยิ่ง ขึน
อิสรภาพของผูค้ นเหล่านี ้; แต่ดเู ถิด, ท่าน
ละเลยพวกเขาถึง ขนาดที่ เลือดของคน
หลายพันคนจะลงมาบนศีรษะท่านเพื่อ
การแก้แค้น; แท้จริงแล้ว, เพราะเสียงร�ำ่ ไห้
ของพวกเขา, และความทุกขเวทนาทัง้ หมด
ของพวกเขารูถ้ ึงพระผู้เป็ นเจ้าแล้ว—
๑๑ ดูเถิด, ท่านคิดหรือว่าท่านจะนั่ งอยู่
ได้ บนบัลลังก์ ของท่าน, และเพราะพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระผู้ เป็ นเจ้า ท่าน
จะไม่ตอ้ งท�ำอะไรเลยและพระองค์จะทรง
ปลดปล่อยท่าน? ดูเถิด, หากท่านคิดเช่น
นั ้นท่านก็คิดโดยเปล่าประโยชน์ .
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๑๒ ท่านคิดกหรือ ว่า, เพราะพี่ น้องเป็ น
อัน มากของท่านถูก ฆ่า ก็ เพราะความชั่ว
ร้ายของพวกเขา? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
ว่าหากท่านคิดเช่นนี ้ ท่านก็ คิดโดยเปล่า
ประโยชน์ ; เพราะข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
มีคนมากมายที่ล้มตายด้วยคมดาบ; และ
ดูเถิดมันเป็ นการกล่าวโทษท่าน;
๑๓ เพราะพระเจ้า ทรงยอมให้ คนชอบ
ธรรมกถูก สังหารเพื่อ ความยุติธรรมและ
การพิพากษาของพระองค์จะมาถึงคนชั่ว
ร้าย; ฉะนั ้นท่านไม่ จ�ำเป็ นต้องคิด ว่า คน
ชอบธรรมสูญ เสีย ไปแล้ว เพราะพวกเขา
ถูก สังหาร; แต่ ดูเถิด, พวกเขาได้ เข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขาแล้ว.
๑๔ และ บั ด นี ้ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า กล่ า ว
แก่ ท่ า น, ข้ า พเจ้ า กลั ว อย่ า ง ยิ่ ง ว่า การ
พิพากษาของพระผู้เป็ นเจ้าจะมาถึงคน
เหล่านี ้, เพราะความเฉื่ อยชายิ่งของพวก
เขา, แท้จริง แล้ว, แม้ ความเฉื่ อยชาของ
ฝ่ ายปกครองของเรา, และการละเลยอัน
ใหญ่ หลวงยิ่ง ของพวกเขาต่อ พี่ น้องของ
ตน, แท้จริง แล้ว, ที่ มี ต่อ คนเหล่า นั ้นที่
ถูกสังหาร.
๑๕ เพราะหากไม่ เป็ นเพราะความชั่ว
่ วั หน้ าของเราก่อนแล้ว,
ร้ายกซึง่ เริม่ ต้นทีห
เราจะต้านทานศัตรูของเราได้เพือ่ พวกนั ้น
จะไม่สามารถได้อ�ำนาจเหนื อเรา.
๑๖ แท้ จ ริ ง แล้ ว , หาก ไม่ ใช่ เพราะ
สงครามกซึง่ เกิดขึน้ ระหว่างเราเอง; แท้จริง
แล้ว, หากไม่ใช่ เพราะพวกชื่น ชอบราชาธิป ไตยขเหล่านี ้, ซึ่งเป็ นเหตุให้เกิดการ
๑๒ ก ลูกา ๑๓:๑–๕.
๑๓ ก แอลมา ๑๔:๑๐–๑๑;

แอลมา ๖๐:๑๒–๑๙
นองเลือดมากมายเช่น นี ้ ในหมู่ เราเอง;
แท้จริง แล้ว, ในเวลาที่ เราก�ำลัง ขัด แย้ง
กันในหมู่, หากเราได้รวมก�ำลังของเราดัง
ที่เราเคยท�ำมาแต่ก่อน; แท้จริงแล้ว, หาก
ไม่ ใช่เพราะความปรารถนาในพลังอ�ำนาจ
และสิทธิอ�ำนาจซึ่งพวกชื่นชอบราชาธิปไตยเหล่านี ้ต้องการมีเหนื อเรา; หากพวก
เขาซื่อสัตย์ ต่อ อุดมการณ์ แห่ง อิสรภาพ
ของเรา, และเข้า มาสามัคคี กับ เรา, และ
ออกไปสู้รบกับศัตรูของเรา, แทนที่จะจับ
ดาบขึน้ สู้รบกับเรา, อันเป็ นเหตุทเ่ี กิดการ
นองเลือดมากมายในหมู่เรา; แท้จริงแล้ว,
หากเราออกไปสู้รบกับพวกเขาด้วยก�ำลัง
ของ พระเจ้า, เรา จะ ท�ำให้ ศัตรู ของ เรา
กระจัดกระจายไป, เพราะมัน จะเป็ นดัง
นั ้น, เป็ นไปตามพระวจนะของพระองค์.
๑๗ แต่ ดูเถิด, บัดนี ้ ชาวเลมัน ก�ำลัง มา
โจมตี เรา, ยึด ครองผืน แผ่น ดินของเรา,
และพวกเขากระท�ำ ฆาตกรรมผู้คนของ
เรา ด้วย ดาบ, แท้จริง แล้ว, ผู้ หญิง และ
ลูก ๆ ของเรา, และพาคนเหล่านี ้ ไปเป็ น
เชลยด้วย, ท�ำให้พวกเขาต้องรับความทุกข์
นานั ปการ, และนี่ เพราะความชัว่ ร้ายอย่าง
ใหญ่ หลวงของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพลัง
อ�ำนาจและสิทธิอ�ำนาจ, แท้จริงแล้ว, แม้
พวกชื่นชอบราชาธิป ไตย.
๑๘ แต่เหตุใดข้าพเจ้าจะกล่าวมากเกีย่ ว
กับเรื่องนี ้ เล่า? เพราะเราหารู้ ไม่แต่เป็ น
ไป ได้ ว่า แม้แต่ ตัว ท่านก็ แสวงหาอ�ำนาจ
อยู.่ เราหารู้ ไม่แต่เป็ นไปได้วา่ แม้แต่ทา่ น
ก็เป็ นผู้ทรยศต่อประเทศของท่านด้วย.
๑๙ หรือเป็ นไปว่าท่านละเลยเราเพราะ

คพ. ๔๒:๔๖–๔๗.
๑๕ ก แอลมา ๕๑:๙, ๑๓.

๑๖ ก แอลมา ๕๑:๑๖–๑๙.
		ข แอลมา ๕๑:๕, ๘.

แอลมา ๖๐:๒๐–๒๘
ท่านอยู่ ในใจกลางประเทศของเราและ
ท่านถูกห้อมล้อมอยู่ด้วยความปลอดภัย,
ท่าน จึง ไม่ จัด ส่ง อาหาร ไป ให้ เรา, และ
ผู้คนด้วยเพื่อเสริมก�ำลังกองทัพของเรา?
๒๐ ท่านลืมพระบัญญัตขิ องพระเจ้าพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านแล้วหรือ? แท้จริงแล้ว,
ท่านลืมการเป็ นเชลยของบรรพบุรุษเรา
แล้ว หรือ? ท่านลืม เสีย แล้ว หรือ ว่า เราได้
รับ การ ปลด ปล่อย จาก เงือ้ ม มือ ศัตรู มา
หลายครัง้ แล้ว?
๒๑ หรือท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงปลด
ปล่อย เรา ต่อ ไป, ขณะ ที่ เรา นั่ ง อยู่ บน
บัลลังก์ ของเราและไม่ ใช้ ประโยชน์ จาก
สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดหาไว้ ให้เรา?
๒๒ แท้ จ ริ ง แล้ ว , ท่ า น จะ นั่ ง อยู่ ใน
ความเกียจคร้านหรือ ในขณะที่ ท่านถูก
ห้อมล้อมด้วยคนหลายพัน คน, แท้จริง
แล้ว, คนหลายหมื่น คน, ผู้ ซึ่ง นั่ ง อยู่ ใน
ความ เกียจคร้าน ด้วย, ในขณะ ที่ มี คน
หลายพัน คนรอบชายแดนของแผ่น ดิน
ก�ำลัง ล้ม ตายด้วยคมดาบ, แท้จริง แล้ว,
ได้รับบาดเจ็บและหลั่งเลือด?
๒๓ ท่านคิดหรือว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรง
่ า่ นนั่ งเฉย
ถือว่าท่านไม่มคี วามผิดขณะทีท
และมองดูสิ่งเหล่านี ้? ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าว
แก่ ท่าน, ไม่ เลย. บัดนี ้ ข้าพเจ้า อยากให้
ท่านจ�ำไว้ว่าพระผู้เป็ นเจ้าตรัสว่าจะต้อง
ท�ำ ภาชนะ ข้าง ในก ให้ สะอาด เสีย ก่อน,
และ แล้ว จึง จะ ท�ำความ สะอาด ภาชนะ
ข้างนอกด้วย.
๒๔ และบัดนี ้, เว้นแต่ท่านกลับใจจาก
สิ่งที่ท่านท�ำไปแล้ว, และเริ่มตื่นท�ำงาน,
และส่ง อาหารและคนมาให้ เรา, และให้
๒๓ ก มธ. ๒๓:๒๕–๒๖.
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ฮี ลา มัน ด้วย, เพื่อ เขา จะ ได้ ค�ำ้ จุน ส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศของเราซึ่งเขายึดคืน
มาได้, และเพื่อเราจะได้แผ่นดินในครอบ
ครองของเราที่ยังเหลืออยู่ ในส่วนเหล่านี ้
คืนมาด้วย, ดูเถิดจะเป็ นการสมควรที่เรา
จะไม่รบกับชาวเลมันต่อไปอีกจนกว่าเรา
จะท�ำให้ ภาชนะข้างในสะอาดเสีย ก่อน,
แท้จริง แล้ว, แม้ หัวหน้ า ใหญ่ ของ ฝ่ าย
ปกครองของเรา.
๒๕ และเว้นแต่ทา่ นยอมตามสาส์นของ
ข้าพเจ้า, และออกมาแสดงให้ขา้ พเจ้าเห็น
วิญญาณกอัน แท้จริง ของอิสรภาพ, และ
พยายามเพิ่มก�ำลังและสร้างแนวป้ องกัน
กองทัพของเรา, และส่งอาหารไปเลีย้ งดู
พวกเขา, ดูเถิดข้าพเจ้าจะให้อิสรชนของ
ข้าพเจ้าส่วนหนึ่ งอยู่รกั ษาแผ่นดินส่วนนี ้
ของเรา, และข้าพเจ้าจะให้ก�ำลังและพร
ของพระผู้เป็ นเจ้าไว้กับพวกเขา, เพื่อจะ
่ ใดมากระท�ำต่อพวกเขาได้—
ไม่มพ
ี ลังอืน
๒๖ และนี่ เพราะศรัทธายิง่ ของพวกเขา,
่ วกเขามีตอ่ ความยาก
และความอดทนทีพ
ล�ำบากของตน—
๒๗ และข้าพเจ้าจะมาหาท่าน, และหาก
จะมี ผู้ ใดในบรรดาพวกท่านที่ ปรารถนา
อิ ส รภาพ, แท้ จ ริ ง แล้ ว , หาก จะ มี แม้
ประกาย แห่ง อิสรภาพ เหลือ อยู่, ดูเถิด
้ ใน
ข้าพเจ้าจะปลุกเร้าให้เกิดการกบฏขึน
บรรดาพวกท่าน, แม้จนกระทัง่ พวกคนที่
ปรารถนาจะแย่งชิงพลังอ�ำนาจและสิทธิ
้ .
อ�ำนาจจะกลับสูญสิน
๒๘ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด ข้าพเจ้า ไม่ กลัว
พลังอ�ำนาจของท่านหรือสิทธิอ�ำนาจของ
ท่าน, แต่ พระ ผู้ เป็ น เจ้ากของ ข้าพเจ้า

๒๕ ก แอลมา ๕๑:๖; ๖๑:๑๕.

๒๘ ก กิจการ ๕:๒๖–๒๙.
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นั่ นเองที่ ข้าพเจ้า เกรงกลัว; และเป็ นไป
ตามพระบัญญัตขิ องพระองค์ทขี่ า้ พเจ้าจับ
ดาบเพื่อป้ องกันอุดมการณ์ ของประเทศ
ข้ า พเจ้ า , และ เป็ น เพราะ ความ ชั่ ว ช้ า
สามานย์ ของท่านที่ เราต้องทนรับ ความ
เสียหายมากมายเช่นนี ้.
๒๙ ดูเถิดถึงเวลาแล้ว, แท้จริงแล้ว, บัดนี ้
ถึงเวลาแล้ว, คือเว้นแต่ท่านจะตื่นตัวใน
การ ป้ องกัน ประเทศ ของ ท่าน และ เด็ก
เล็ก ๆ ของท่าน, ดาบกแห่งความยุติธรรม
จะเงือดเงือ้ อยู่ เหนื อ ท่าน; แท้จริง แล้ว,
และมัน จะฟันลงบนท่านและมาเยือน
้ ของท่าน.
ท่านแม้ถึงความพินาศสิน
๓๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้าคอยความช่วยเหลือ
จากท่าน; และ, เว้นแต่ทา่ นจะด�ำเนิ นการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ของเรา, ดูเถิด, ข้าพเจ้า
จะมาหาท่าน, แม้ถงึ แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และฟันท่านด้วยดาบ, จนท่านไม่มี
อ�ำนาจทีจ่ ะขัดขวางความก้าวหน้ าของคน
เหล่า นี ้ ในอุดมการณ์ แห่ง อิสรภาพของ
เราอีกต่อไป.
๓๑ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า จะ ไม่ ทรง
้ ใน
ปล่อยให้ ท่านมี ชีวิต และแข็ง กล้า ขึน
ความชั่วช้าสามานย์ของท่านเพื่อท�ำลาย
ผู้คนที่ชอบธรรมของพระองค์.
๓๒ ดูเถิด, ท่านคิด หรือ ว่า พระเจ้า จะ
ทรงละเว้นท่านและเสด็จออกมาลงโทษ
ชาวเล มั น ใน การ พิ พ ากษา, เมื่ อ เป็ น
ุ ของพวกเขาซึ่งเป็ น
ประเพณี บรรพบุรษ
เหตุ ของ ความ เกลียด ชัง ของ พวก เขา,
้ เป็ นทวีคูณ
แท้จริงแล้ว, และมันเพิ่มขึน
โดยพวกคนทีแ่ ตกแยกไปจากเรา, ในขณะ
ที่ ความชั่ว ช้า สามานย์ ของท่านเป็ นเหตุ
๒๙ ก ฮีล. ๑๓:๕; ๓ นี . ๒:๑๙.

แอลมา ๖๐:๒๙–๓๖
ของ ความ รัก ที่ ท่าน มี ต่อ การ สรรเสริญ
และสิ่งไร้ประโยชน์ ของโลก?
๓๓ ท่านรู้ ว่า ท่าน ล่วง ละเมิด กฎ ของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และท่านรู้ว่าท่านเหยียบ
ย�่ำกฎเหล่านั ้นไว้ ใต้เท้าของท่าน. ดูเถิด,
พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า: หากคนที่ เจ้า
ก�ำหนดให้เป็ นผู้ปกครองของเจ้าไม่กลับ
ใจจากบาปและความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
้ ไปสู้รบกับพวกเขา.
พวกเขา, เจ้าจงขึน
้
๓๔ และบัดนี ดูเถิด, ข้าพเจ้า, โมโรไน,
ถูก บีบ คัน
้ , ตามพันธสัญญาซึ่ง ข้าพเจ้า
ท�ำ ไว้ เพื่อ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้าของข้าพเจ้า; ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
อยากให้ท่านยึดมั่นในพระวจนะของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, และส่ง เสบียงกรัง พร้อมกับ
ก�ำลัง คนของท่านมาให้ ข้าพเจ้า, และฮีลามันโดยเร็วด้วย.
๓๕ และ ดูเถิด, หาก ท่านไม่ ท�ำ ดังนี ้
ข้าพเจ้ามาหาท่านโดยเร็ว; เพราะดูเถิด,
พระผู้ เป็ นเจ้า จะไม่ ทรงยอมให้ เราตาย
เพราะความหิวโหย; ฉะนั ้น พระองค์ จะ
ประทานอาหารของท่านแก่ เรา, แม้ จะ
ต้องเป็ นไปด้วยคมดาบ. บัดนี ้ ดู ว่า ท่าน
ท�ำให้ พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า เกิด
สัมฤทธิผลเถิด.
๓๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้าคือโมโรไน, แม่ทัพ
ของท่าน. ข้าพเจ้าไม่ ได้แสวงหากอ�ำนาจ,
แต่จะดึงมันลงมา. ข้าพเจ้าไม่ ได้แสวงหา
เกี ย รติย ศ ของ โลก, แต่ เพื่ อ รัศ มี ภาพ
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ ข้าพเจ้า, และ
อิสรภาพ และ ความ ผาสุก ของ ประเทศ
ข้ า พเจ้ า . และ ข้ า พเจ้ า ยุ ติ สาส์ น ของ
ข้าพเจ้าดังนี ้ .

๓๖ ก คพ. ๑๒๑:๓๙–๔๒.

แอลมา ๖๑:๑–๙
บทที่ ๖๑
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เพโฮรันบอกโมโรไนถึงการกบฏและการ
่ ชอบ
จลาจล ต่อ ฝ่ าย ปกครอง— พวก ชืน
รา ชาธิป ไตย ยึด เซ รา เฮ็ มลา และ เป็ น
พันธมิตรกับชาวเลมัน—เพโฮรันขอความ
ช่วยเหลือ ทางทหารเพือ่ ต่อสู้ พวกกบฏ.
ประมาณ ๖๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
ดูเถิด, บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่
นานหลังจากที่ โมโรไนส่งสาส์นของท่านไป
ยังหัวหน้ าฝ่ ายปกครอง, ท่านได้รบั สาส์น
จากเพโฮรันก, หัวหน้ าฝ่ ายปกครอง. และ
นี่ คือถ้อยค�ำที่ท่านได้รับ:
๒ ข้าพเจ้า, เพโฮรัน, ผู้เป็ นหัวหน้ าฝ่ าย
ปกครองของแผ่นดินนี ้, ส่งถ้อยค�ำนี ้มายัง
โม โร ไน, แม่ทัพ บังคับ บัญชา กองทัพ.
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, โมโรไน, ว่า
ข้าพเจ้าไม่ ได้ยินดี ในความทุกข์กอันใหญ่
หลวงของท่านเลย, แท้จริงแล้ว, มันท�ำให้
จิตวิญญาณข้าพเจ้าโศกเศร้า.
๓ แต่ดูเถิด, มีคนที่ยินดี ในความทุกข์
่ วกเขา
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดทีพ
้ เป็ นกบฏต่อข้าพเจ้า, และต่อผู้คน
ลุกขึน
ของข้าพเจ้าซึ่งเป็ นอิสรชนกด้วย, แท้จริง
แล้ว, และคนทีล่ กุ ขึน้ กบฏมากมายยิง่ นั ก.
๔ และบรรดาผู้ ท่ี หมายมั่น เอาบัลลังก์
พิพากษา ไป จาก ข้าพเจ้า นั่ นเอง ที่ เป็ น
เหตุ ของความชั่ว ช้า สามานย์ ใหญ่ หลวง
นี ้; เพราะพวกเขาใช้ ค�ำ ป้ อยอมากมาย,
และพวกเขาชักน� ำใจผูค้ นไปเป็ นอันมาก,
ซึ่งจะเป็ นเหตุแห่งความทุกข์แสนสาหัส
๖๑ ๑ ก แอลมา ๕๐:๓๙–๔๐.

๒ ก แอลมา ๖๐:๓–๙.

ในบรรดาพวกเรา; พวกเขากักเสบียงกรัง
ของเราไว้, และขู่อิสรชนของเราเพื่อพวก
เขาจะไม่มาหาท่าน.
๕ และดูเถิด, พวกเขาขับข้าพเจ้าออกไป
ซึ่งหน้ าพวกเขา, และข้าพเจ้าหลบหนี ไป
แผ่นดินแห่งกิเดียน, พร้อมด้วยคนเท่า
ที่ข้าพเจ้าจะหาได้.
๖ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ออก ถ้อยแถลง
ไปทั่วแผ่นดินส่วนนี ้; และดูเถิด, คนทัง้
หลายก�ำลังพากันมาหาเราทุกวัน, เพือ่ จับ
อาวุธ, เพื่อ ป้ องกันประเทศของพวกเขา
และอิสรภาพกของพวกเขา, และเพื่อแก้
แค้นส�ำหรับความอยุติธรรมที่เราได้รับ.
๗ และพวกเขาพากันมาหาเรา, ถึงขนาด
ทีบ่ รรดาผูท
้ ล่ี กุ ขึน้ กบฏต่อเราถูกต่อต้าน,
แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาดที่ พวกเขากลัว เรา
และไม่กล้าออกมาสู้รบกับเรา.
๘ พวกเขาเข้าครอบครองแผ่นดิน, หรือ
เมือง, แห่ง เซราเฮ็ มลา; ก�ำหนดกษั ตริย์
ปกครอง ตน, และ เขา เขี ย น สาส์ น ถึ ง
กษั ตริย์ของชาวเลมัน, ซึ่งในนั ้นเขาเข้า
ร่วมเป็ นพันธมิตรกับเขา; ซึง่ ในพันธมิตร
นั ้นเขาตกลงจะรักษาเมืองแห่งเซราเฮ็มลาไว้, ซึ่ง การรักษานี ้ เขาคิด ว่า จะท�ำให้
ชาวเลมันสามารถเอาชัยชนะแผ่นดินที่
เหลือ ได้, และเขาจะได้ รับ ต�ำแหน่ ง เป็ น
กษั ตริย์ ดูแลคนเหล่า นี ้ เมื่อ พวกเขาตก
อยู่ภายใต้ชาวเลมัน.
๙ และ บัดนี ้ , ใน สาส์น ของ ท่านท่าน
ต�ำหนิ ข้าพเจ้า, แต่ ไม่เป็ นไร; ข้าพเจ้าไม่
โกรธ, แต่ ชื่นชมยินดี ในความประเสริฐ
ของ ใจ ท่าน. ข้าพเจ้า, เพ โฮ รัน, ไม่ ได้

๓ ก แอลมา ๕๑:๖–๗.
๖ ก คมพ. อิสระ, อิสรภาพ;

เสรีภาพ.
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แสวงหาอ�ำนาจ, นอกจากเพื่อ ให้ บัลลังก์
พิพากษาของข้าพเจ้า คงอยู่ เท่านั ้น เพื่อ
ข้าพเจ้าจะปกปักรักษาสิทธิและเสรีภาพ
ของ ผู้ ค น ของ ข้ า พเจ้ า . จิ ต วิ ญ ญาณ
ข้าพเจ้ายึดมั่นอยู่ ในเสรีภาพนั ้นซึ่งในสิ่ง
นั ้นพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงท�ำให้เราเป็ นอิสระก.
๑๐ และ บัดนี ้ , ดูเถิด, เรา จะ ต่อ ต้าน
ความชั่วร้ายแม้จนถึงการนองเลือด. เรา
จะไม่ท�ำให้ชาวเลมันหลั่งเลือดหากพวก
เขาอยู่ ในแผ่นดินของตนเอง.
๑๑ เราจะไม่ ท�ำให้ พี่ น้องของเราหลั่ง
้ กบฏและจับ
เลือดหากพวกเขาไม่ลุกขึน
ดาบต่อสู้เรา.
้ อยู่กับแอกแห่งความ
๑๒ เรายอมตนขึน
เป็ นทาส หาก เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น กั บ ความ
ยุติธรรม ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, หรือ หาก
พระองค์จะทรงบัญชาเราให้ท�ำเช่นนั ้น.
๑๓ แต่ดูเถิดพระองค์ ไม่ทรงบัญชาให้
เราอยู่ภายใต้ศัตรู, แต่ ให้เรามอบความไว้
วางใจก ในพระองค์, และพระองค์จะทรง
ปลดปล่อยเรา.
่ ร่ี กั ของข้าพเจ้า,
๑๔ ฉะนั ้น, โมโรไน, พีท
ขอให้เราต่อต้านความชั่วร้าย, และความ
ชั่ว ไม่ ว่า รูป แบบใดก็ตามที่ เราไม่ อาจต่อ
ต้านด้วยถ้อยค�ำของเรา, แท้จริงแล้ว, เช่น
การกบฏและการแตกแยก, ก็ขอให้เราต่อ
ต้านกมันด้วยดาบของเรา, เพื่อ เราจะคง
่ ชมยินดี
อิสรภาพของเราไว้, เพือ่ เราจะชืน
ในอภิสิทธิอ์ น
ั ส�ำคัญยิง่ ของศาสนจักรของ
เรา, และในอุดมการณ์ ของพระผู้ ไถ่และ
พระผู้เป็ นเจ้าของเรา.
๙ ก ยอห์น ๘:๓๑–๓๖;
คพ. ๘๘:๘๖.
๑๓ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่

แอลมา ๖๑:๑๐–๒๑
๑๕ ฉะนั ้น, ขอ ให้ ท่าน มา หา ข้าพเจ้า
โดย เร็ว พร้อม ด้วย คนของ ท่าน จ�ำนวน
เล็กน้ อย, และให้คนที่เหลืออยู่ ในบังคับ
บัญชาของลี ไฮกับ ที แอนคัม; ให้ คนทัง้
สองมีอ�ำนาจด�ำเนิ นการสงครามในแผ่น
ดินส่วนนั ้น, ตามพระวิญญาณกของพระผู้
เป็ นเจ้า, ซึง่ คือพระวิญญาณแห่งอิสรภาพ
ด้วยซึ่งอยู่ ในพวกเขา.
๑๖ ดูเถิดข้าพเจ้าส่งเสบียงกรังเล็กน้ อย
มา ให้ พวก เขา, เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ตาย
จนกว่าท่านจะมาหาข้าพเจ้า.
๑๗ ขอให้รวบรวมก�ำลังคนไว้เท่าที่ท่าน
ท�ำได้เมื่อท่านเดินทัพมาที่นี่, และเราจะ
ไปต่อสู้ กับ พวกที่ แตกแยกโดยเร็ว, ด้วย
พละก�ำลังแห่งพระผู้เป็ นเจ้าของเราตาม
ศรัทธาซึ่งมีอยู่ ในเรา.
๑๘ และเราจะเข้ายึดเมืองแห่งเซราเฮ็มลา, เพื่อ เราจะได้ อาหารมาเพิ่ม ส�ำหรับ
ส่งไปให้ลี ไฮกับทีแอนคัม; แท้จริงแล้ว, เรา
จะออกไปต่อสู้กับพวกเขาด้วยพละก�ำลัง
แห่งพระเจ้า, และเราจะท�ำให้ความชั่วช้า
้ สุด.
สามานย์มหันต์นี้สิน
๑๙ และบัดนี ้, โมโรไน, ข้าพเจ้ายินดีที่
ได้รบั สาส์นของท่าน, เพราะข้าพเจ้าเป็ น
ห่วงอยูบ่ า้ งเกีย่ วกับว่าเราจะท�ำอย่างไร, ว่า
จะเป็ นการถูกต้องส�ำหรับเราหรือไม่ท่ีจะ
ไปสู้รบกับพี่น้องของเรา.
๒๐ แต่ ท่านกล่าวว่า, เว้น แต่ พวกเขา
จะกลับใจพระเจ้าทรงบัญชาท่านให้ ไปสู้
รบกับพวกเขา.
๒๑ จงดูว่าท่านท�ำให้ลี ไฮกับทีแอนคัม

(ความ); วางใจ (ความ).
๑๔ ก แอลมา ๔๓:๔๗.
๑๕ ก ๒ คร. ๓:๑๗.

คมพ. พระวิญญาณ

บริสท
ุ ธิ.์

แอลมา ๖๒:๑–๗
้ ในพระเจ้า; จงบอกพวกเขา
เข้มแข็งกขึน
ไม่ ให้เกรงกลัว, พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงปลด
ปล่อยพวกเขา, แท้จริง แล้ว, และคนทัง้
ปวงด้วยผู้ ยึด มั่น อยู่ ในเสรีภาพซึ่ง สิ่ง นี ้
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงท�ำให้พวกเขาเป็ นอิสระ
มาแล้ว. และบัดนี ้ ข้าพเจ้า ยุติ สาส์นของ
ข้าพเจ้าถึงโมโรไน, พี่ที่รักของข้าพเจ้า.
บทที่ ๖๒
โมโรไนกรีธาทัพ ไปช่วยเพโฮรันในแผ่น
่ ชอบราชาธิปดินแห่งกิเดียน—พวกชืน
ไตยซึง่ ปฏิเสธที่ จะป้ องกันประเทศของ
พวกเขาถูกประหาร—เพโฮรันและโมโรไนยึด นี ไฟฮาห์ คืน—ชาวเลมัน จ�ำนวน
มากเข้า สมทบกับ ผู้คนของแอมัน—ทีแอนคัมสังหารแอโมรอนและในทางกลับ
กัน ก็ ถูก สังหาร—ชาวเลมัน ถูก ขับ ออก
จาก แผ่นดิน, และ สันติภาพ ได้ รับ การ
สถาปนา—ฮี ลามัน กลับ คืน สู่ การปฏิบัติ
ศาสนกิจ และสร้างศาสนจักร. ประมาณ
๖๒–๕๗ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ โมโรไนได้ รับ สาส์น ฉบับ นี ้ ท่านเกิด
ขวัญ ก�ำลัง ใจ, และเปี่ ยมด้วยความปรีดี
ยิ่ง เพราะความซื่อสัตย์ ของเพโฮรัน, ที่
ท่านไม่ ได้เป็ นคนทรยศกต่ออิสรภาพและ
อุดมการณ์ ของประเทศท่านด้วย.
๒ แต่ท่านโศกเศร้าอย่างยิ่งด้วยเพราะ
ความชัว่ ช้าสามานย์ของคนทีข่ บั ไล่เพโฮ๒๑ ก ศคย. ๑๐:๑๒.

๖๒ ๑ ก แอลมา ๖๐:๑๘.

๔ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓, ๓๖.
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รันออกจากบัลลังก์พพ
ิ ากษา, แท้จริงแล้ว,
ท้าย ที่สุด เพราะ คนที่ กบฏ ต่อ ประเทศ
ของพวกเขาและพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขาด้วย.
๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนน� ำคนจ�ำนวนเล็กน้ อยจ�ำนวนหนึ่ งไป,
ตามความปรารถนาของเพโฮรัน, และให้
อ�ำนาจลี ไฮกับทีแอนคัมบังคับบัญชาคน
ทีเ่ หลือในกองทัพของท่าน, และออกเดิน
ทัพมุ่งไปแผ่นดินแห่งกิเดียน.
้
๔ และท่านยกผืนธงกแห่งเสรีภาพขขึน
ในทุก ที่ ซ่ึง ท่านเข้าไป, และได้ รับ ก�ำลัง
เพิม่ ขึน้ เท่าทีจ่ ะหาได้ระหว่างการเดินทัพ
ของท่านไปแผ่นดินแห่งกิเดียน.
้ คือ คน
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หลายพันคนพากันมายังผืนธงของท่าน,
และจับดาบของตนเพื่อป้ องกันอิสรภาพ
ของตน, เพื่อพวกเขาจะไม่ตกไปสู่ความ
เป็ นทาส.
๖ และดังนั ้น, เมื่อโมโรไนรวบรวมก�ำลัง
คนเท่า ที่ ท่านท�ำได้ ระหว่างการเดินทัพ
ของท่านแล้ว, ท่านมาถึงแผ่นดินแห่งกิเดียน; และเมือ่ รวมก�ำลังคนของท่านเข้า
กับ ก�ำลัง คนของเพโฮรันพวกเขากลับ มี
ก�ำลัง มาก ยิ่ง, แม้ มากกว่า ก�ำลัง คนของ
เพคัส, ผู้เป็ นกษั ตริย์กของคนที่แตกแยก
ผู้ขบั ไล่อิสรชนขออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาและเข้าครอบครองแผ่นดิน.
้ คือ โม๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โรไนกับเพโฮรันลงไปพร้อมด้วยกองทัพ
ของพวกท่านเข้าไป ในแผ่นดินแห่งเซ-

คมพ. ธงสัญญาณ.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
๖ ก แอลมา ๖๑:๔–๘.

		ข แอลมา ๕๑:๕–๗.
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ราเฮ็มลา, และมุ่งไปโจมตีเมือง, และพบ
กับคนของเพคัส, ถึงขนาดที่ทัง้ สองฝ่ าย
เข้าสู้รบกัน.
๘ และดูเถิด, เพคัส ถูก สังหารและคน
ของเขาถูกจับเป็ นเชลย, และเพโฮรันกลับ
คืนสู่บัลลังก์พิพากษาของท่าน.
๙ และคนของเพคัส ถูก พิจารณาโทษ,
่ ชอบราชาธิปตามกฎ, และบรรดาพวกชืน
ไตยด้วยซึ่ง ถูก จับ โยนเข้า เรือนจ�ำ; และ
พวก เขา ถูก ประหาร กตาม กฎ; แท้จริง
แล้ว, คนของเพคัสและพวกชื่นชอบราชาธิป ไตย, ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ ยอมจับ อาวุธ
้ ป้ องกันประเทศของตน, แต่กลับสู้รบ
ขึน
กับประเทศของตน, ถูกประหาร.
๑๐ และดังนั ้นจึงสมควรทีก่ ฎนี ้จะยึดถือ
โดย เคร่งครัด เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ
ประเทศพวกเขา; แท้จริงแล้ว, และผู้ ใด
ก็ตามที่พบว่าปฏิเสธอิสรภาพของเขาถูก
ประหารตามกฎโดยทันที.
๑๑ และปี ทีส่ ามสิบแห่งการปกครองของ
้ สุดลง
ผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟสิน
้
ดังนี ; โมโรไนกับเพโฮรันน� ำสันติภาพกลับ
คืนสู่แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ในบรรดา
ผูค้ นของพวกเขาเอง, โดยประหารทุกคน
ที่ ไม่ซื่อตรงต่ออุดมการณ์ แห่งอิสรภาพ.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในตอน
ต้นของปี ที่สามสิบเอ็ดแห่งการปกครอง
ของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อผูค้ นของนีไฟ, โมโร่
ไนให้สงเสบียงกรัง, และกองทัพอันมีกำ� ลัง
คนหกพันคนไปให้ฮีลามันทันทีดว้ ย, เพือ่
ช่วยท่านปกปักรักษาแผ่นดินส่วนนั ้น.
๑๓ และท่านให้ส่งกองทัพอันมีกำ� ลังคน
หกพันคน, พร้อมด้วยอาหารเพียงพอ, ไป
๙ ก คมพ. โทษประหารชีวติ .

แอลมา ๖๒:๘–๑๙
ให้ กองทัพ ของลี ไฮและที แอนคัม. และ
้ คือการนี ้ เป็ นไป
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เพื่อ เสริม แนว ป้ องกัน แผ่น ดิน ไว้ ต้าน
ชาวเลมัน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนกับเพโฮรัน, โดยที่ทิง้ ผู้คนจ�ำนวนมาก
ไว้ ในแผ่นดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, เดินทัพ
พร้อมด้วยคนจ�ำนวนมากมุ่งไปแผ่นดิน
แห่ง นี ไฟฮาห์, โดยตัง้ ใจจะเอาชัย ชนะ
ชาวเลมันในเมืองนั ้น.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่ วกท่านก�ำลังกรีธาทัพมุง่ ไปแผ่น
ขณะทีพ
ดิน นั ้น, พวกท่านจับ ชาวเลมัน จ�ำนวน
มาก, และ สังหาร เสีย มากมาย, และ ยึด
เอาเสบียงกรังของคนเหล่านั ้นและอาวุธ
สงครามของพวกเขา.
้ หลัง
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
จากจับ พวกเขาไว้ แล้ว, พวกท่านให้ คน
เหล่า นั ้น เข้า ในพันธสัญญาว่า จะไม่ จับ
อาวุธสงครามขึน้ สูร้ บกับชาวนี ไฟอีกต่อไป.
๑๗ และ เมื่อ พวก เขา เข้า มา ในพันธสัญญานี ้แล้วพวกท่านจึงส่งคนเหล่านั ้น
ไปพ�ำนั กอยู่กับผู้คนของแอมัน, และคน
เหล่า นั ้น มี จ�ำนวนประมาณสี่ พัน คนซึ่ง
ไม่ถูกสังหาร.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกท่านส่งคนเหล่านั ้นไปแล้วพวกท่าน
เดินทัพ ต่อ ไปยัง แผ่นดิน แห่ง นี ไฟฮาห์.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่ มาถึง
เมืองแห่งนี ไฟฮาห์, พวกท่านตัง้ กระโจม
ในที่ราบแห่ง นี ไฟฮาห์, ซึ่ง อยู่ ใกล้ เมือง
แห่งนี ไฟฮาห์.
๑๙ บัดนี ้ โมโรไนปรารถนาจะให้ชาวเล-

แอลมา ๖๒:๒๐–๓๐
มัน ออกมาสู้ รบกับ พวกท่าน, บนที่ราบ;
แต่ชาวเลมัน, โดยที่รถู้ ึงความองอาจกล้า
หาญ ยิ่ง ของ พวก ท่าน, และ โดยที่ เห็น
ความใหญ่หลวงของจ�ำนวนคนของพวก
ท่าน, ฉะนั ้นพวกเขาไม่กล้าออกมาต่อสู้;
ฉะนั ้นพวกเขาไม่ออกมาสู้รบในวันนั ้น.
๒๐ และเมื่อ ถึง เวลากลางคืน, โมโรไน
ออกไปในความมืดของกลางคืน, และขึน้
ไปบนยอดก�ำแพงเพือ่ สอดแนมว่าชาวเลมัน ตัง้ ค่ายอยู่ กับ กองทัพ ของพวกเขาที่
ส่วนใดของเมือง.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาอยู่ทางตะวันออก, ใกล้ทางเข้า; และ
พวกเขาต่างก็หลับใหล. และบัดนี ้ โมโรไน
กลับ ไปกองทัพ ของท่าน, และให้ เตรียม
เชือกทีแ่ ข็งแรงกับบันไดโดยด่วน, ส�ำหรับ
จะปล่อยลงไปจากยอดก�ำแพงเข้าไปยัง
ด้านในของก�ำแพง.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนให้คนของท่านยกออกไปและขึน้ ไปบน
ยอดก�ำแพง, และหย่อนตัวลงมาในส่วนนั น
้
ของเมือง, แท้จริงแล้ว, แม้ทางตะวันตก,
ซึ่งชาวเลมันไม่ ได้ตงั ้ ค่ายอยู่กับกองทัพ.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาทัง้ หมดหย่อนตัว ลงไป ในเมืองตอน
กลางคืน, โดยอาศัยเชือกอันแข็งแรงของ
พวกเขาและบันไดของพวกเขา; โดยวิธน
ี ี้
่
เมือถึงเวลาเช้าพวกเขาทัง้ หมดจึงเข้าไป
อยู่ภายในก�ำแพงเมือง.
๒๔ และบัดนี ้, เมื่อ ชาวเลมัน ตื่น และ
เห็ น ว่า กองทัพ ของ โม โร ไน อยู่ ภายใน
ก�ำแพง, พวก เขา ตกใจ กลัว ยิ่ง นั ก, ถึง
ขนาดที่ ได้หลบหนี ออกไปตรงทางเข้า.
๒๗ ก คมพ. แอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮ (ชาว).
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๒๕ และบัดนี ้ เมื่อ โมโรไนเห็นว่า พวก
เขาก�ำลังหนี ไปซึ่งหน้ าท่าน, ท่านให้คน
ของท่านยกออกไปต่อสู้กับพวกเขา, และ
สังหารเสีย มากมาย, และล้อมไว้อีก มาก,
และจับ ไปเป็ นเชลย; และพวกที่ เหลือ
หลบหนี เข้าแผ่นดินแห่งโมโรไน, ซึ่งอยู่
ชายแดนใกล้ฝั่งทะเล.
๒๖ โมโรไนกับเพโฮรันจึงได้ครอบครอง
เมืองแห่งนี ไฟฮาห์ดงั นี ้ โดยไม่สูญเสียคน
แม้แต่คนเดียว; และมีชาวเลมันเป็ นอัน
มากซึ่งถูกสังหาร.
๒๗ บั ด นี ้ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น
คือ ชาวเล มัน จ� ำนวน มาก ที่ เป็ น เชลย
ปรารถนาจะเข้าสมทบกับผู้คนกของแอมันและกลับเป็ นอิสรชน.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมาก
เท่าที่ปรารถนา, พวกเขาได้รบั ตามความ
ปรารถนาของตน.
๒๙ ฉะนั ้น, เชลยทัง้ หมดที่เป็ นชาวเลมันเข้าสมทบกับผูค้ นของแอมัน, และเริม่
ท�ำงานหนั ก ยิ่ง, ท�ำ ไร่ ไถนา, ปลูก ธัญพืช
ทุก ชนิ ด, และเลีย้ งฝูง สัตว์ เลีย้ งและฝูง
สัตว์ ใหญ่ ทุก ชนิ ด; และชาวนี ไฟจึง พ้น
จากภาระหนั กโดยวิธีนี้; แท้จริงแล้ว, ถึง
ขนาด ที่ พวก เขา พ้น จาก ภาระ ควบคุม
เชลยชาวเลมัน.
๓๐ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไน, หลัง จากที่ ท่านได้ เข้า ครอบครอง
เมืองแห่งนี ไฟฮาห์, โดยที่ ได้เชลยมามาก,
ซึ่ง ท�ำให้ กองทัพ ของชาวเลมัน ลดก�ำลัง
ลงอย่างยิ่ง, และโดยที่ ได้ ชาวนี ไฟที่ ถูก
จับเป็ นเชลยกลับมาเป็ นจ�ำนวนมาก, ซึ่ง
้ อย่าง
ท�ำให้กองทัพของโมโรไนมีก�ำลังขึน
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ยิง่ ; ฉะนั ้นโมโรไนจึงออกจากแผ่นดินแห่ง
นี ไฟฮาห์ ไปแผ่นดินแห่งลี ไฮ.
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ชาวเลมัน เห็นว่า โมโรไนก�ำลัง มาโจมตี,
พวกเขาก็ตกใจกลัวอีกและหลบหนี ไปซึง่
หน้ ากองทัพของโมโรไน.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนและกองทัพของท่านไล่ตามพวกเขาจาก
เมืองหนึ่ งไปยังอีกเมืองหนึ่ ง, จนพวกเขา
มาพบกับลี ไฮและทีแอนคัม; และชาวเลมันหลบหนี ไปจากลี ไฮกับทีแอนคัม, แม้
ลงไปถึง ชายแดนใกล้ ฝั่งทะเล, จนพวก
เขามาถึงแผ่นดินแห่งโมโรไน.
๓๓ และกองทัพ ของชาวเลมัน มารวม
่ วกเขาทัง้ หมด
กันอยูท
่ งั ้ หมด, ถึงขนาดทีพ
เป็ นกองเดียวกันในแผ่นดินแห่งโมโรไน.
บัดนี ้ แอโมรอน, กษั ตริย์ ของชาวเลมัน,
อยู่กับพวกเขาด้วย.
๓๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนกับ ลี ไฮและที แอนคัม ตัง้ ค่ายโดย
รอบอยูก่ บั กองทัพของพวกเขาทีช่ ายแดน
ของ แผ่น ดิน แห่ง โม โร ไน, ถึง ขนาด ที่
ล้อม ชาวเล มัน ไว้ ในชายแดนใกล้ แดน
ทุรกันดารทางใต้, และในชายแดนใกล้
แดนทุรกันดารทางตะวันออก.
๓๕ และดังนั ้นพวกเขาตัง้ ค่ายเพื่อพัก
แรมในเวลากลางคืน. เพราะดูเถิด, ชาว
นี ไฟและชาวเลมันด้วยต่างเหน็ ดเหนื่ อย
เพราะ การ เดิน ทัพ ที่ ตรากตร�ำ; ฉะนั ้ น
พวกเขาไม่ ได้ วางกลยุทธ์ ใด ๆ ในตอน
กลางคืน, นอกจากทีแอนคัม; เพราะเขา
โกรธแอโมรอนอย่างยิ่ง, ถึงขนาดที่คิดว่า
แอโมรอน, และอแมลิ ไคยาห์พี่ชายของ
๓๕ ก แอลมา ๔๘:๑.

แอลมา ๖๒:๓๑–๓๙
เขา, เป็ นเหตุกของสงครามอันใหญ่หลวง
และยืดเยือ้ นี ้ระหว่างพวกเขากับชาวเลมัน, ซึง่ เป็ นเหตุของสงครามและการนอง
เลือดมากมายเช่นนั ้น, แท้จริงแล้ว, และ
ความอดอยากมากเช่นนั ้น.
้ คือใน
๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ความโกรธของเขาทีแอนคัมจึงได้เข้าไป
ในค่ายของชาวเลมัน, และหย่อนตัวจาก
ก�ำแพงเมืองลงไป. และเขาออกไปพร้อม
่ นึ่ งไปอีกทีห
่ นึ่ ง, จนเขา
ด้วยเชือก, จากทีห
ก
พบกษั ตริย์; และเขาพุ่ง หอกใส่กษั ตริย์,
ซึ่ง แทงถูก ใกล้ หัวใจ. แต่ ดูเถิด, กษั ตริย์
ปลุกผู้รบั ใช้ของตนก่อนจะตาย, จนพวก
นั ้นไล่ตามทีแอนคัม, และสังหารเขา.
๓๗ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ลี ไฮและโมโรไนรูว้ า่ ทีแอนคัมตายแล้วคน
ทัง้ สองโทมนั สยิ่ง; เพราะดูเถิด, เขาเป็ น
คนที่ ได้ต่อสู้มาอย่างองอาจเพื่อประเทศ
ของเขา, แท้จริง แล้ว, เป็ นมิตรแท้ ของ
เสรีภาพ; และเขาได้ทนรับทุกข์แสนสาหัส
มามากมายยิง่ . แต่ดเู ถิด, เขาตายเสียแล้ว,
และได้ ไปตามทางของมวลแผ่นดินโลกนี ้.
้ คือ
๓๘ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โมโรไนออกเดินทัพ ในวันพรุ่ง, และเข้า
โจมตี ชาวเล มัน, ถึง ขนาด ที่ สังหาร คน
เหล่า นั ้น ลงมากมายด้วยการเข่น ฆ่า ไม่
เลือกหน้ า; และพวกเขาขับ ไล่ คนเหล่า
นั ้นออกจากแผ่นดิน; และพวกนั ้นหลบ
หนี ไป, แม้ จนไม่ ได้ กลับ มาสู้ รบกับ ชาว
นี ไฟอีกในเวลานั ้น.
๓๙ และปี ทสี่ ามสิบเอ็ดแห่งการปกครอง
ของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อผูค้ นของนี ไฟสิน้ สุด
ลงดังนี ้; และพวกเขามีสงคราม, และการ

๓๖ ก แอลมา ๕๑:๓๓–๓๔.

แอลมา ๖๒:๔๐–๕๐
นองเลือด, และความอดอยาก, และความ
ทุกข์, อยู่ดังนั ้นตลอดระยะเวลาหลายปี .
๔๐ และ มี ฆาตกรรม, และ ความ ขัด
แย้ง, และการแตกแยก, และความชั่วช้า
สามานย์ทกุ ชนิ ดในบรรดาผูค้ นของนี ไฟ;
กระนั ้นก็ตามเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมก,
แท้จริงแล้ว, เพราะค�ำสวดอ้อนวอนของ
คนชอบธรรม, พวกเขาจึงได้รบั การละเว้น.
๔๑ แต่ ดู เ ถิ ด , เพราะ ระยะ เวลา อั น
ยาวนานยิ่ง ของสงครามระหว่างชาวนี ไฟ
กับ ชาวเลมัน คนจ�ำนวนมากจึง กลับ แข็ง
กระด้าง, เพราะระยะเวลาอัน ยาวนานยิ่ง
ของสงคราม; และคนจ�ำนวนมากจึงอ่อนลง
เพราะความทุกข์กของพวกเขา, ถึงขนาดที่
ได้นอบน้ อมถ่อมตนลงต่อพระพักตร์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า, แม้ถงึ ห้วงลึกแห่งความถ่อมตน.
๔๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากโมโรไนได้สร้างแนวป้ องกันส่วนต่าง ๆ
ของ แผ่น ดิน ซึ่ง เปิ ด ช่อง ทาง โจมตี แก่
ชาวเลมันมากที่สุด, จนมันแข็งแรงเพียง
พอ, ท่านจึงกลับไปเมืองแห่งเซราเฮ็มลา;
และฮีลามันกลับไปยังทีอ่ น
ั เป็ นมรดกของ
ท่านด้วย; และมีการสถาปนาสันติภาพขึน้
อีกครัง้ ในบรรดาผู้คนของนี ไฟ.
๔๓ และโมโรไนมอบอ�ำนาจบังคับบัญชา
กองทัพของท่านให้อยู่ ในมือบุตรของท่าน,
ผู้มีชื่อว่าโมโรไนฮาห์; และท่านกลับไปอยู่
ที่บ้านของท่านเองเพื่อจะใช้ชีวติ ที่เหลือ
ของท่านอย่างสงบสุข.
๔๔ และเพโฮรันกลับสู่บลั ลังก์พพ
ิ ากษา
ของท่าน; และฮี ลามันรับ หน้ าที่ สั่ง สอน
พระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้าให้ผู้คนอีก;
๔๐ ก แอลมา ๔๕:๑๕–๑๖.
๔๑ ก คมพ. ยากล�ำบาก (ความ).
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เพราะเนื่ องจากมี สงครามและความขัด
แย้ง มากมายเช่นนั ้น จึง สมควรที่ จะวาง
ระเบียบอีกในศาสนจักร.
๔๕ ฉะนั ้ น, ฮี ลา มัน และ พี่ น้ อง ของ
ท่านจึง ออกไป, และประกาศพระวจนะ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ด้วยพลัง อย่างยิ่ง ให้
ผู้คนเป็ นอัน มากตระหนั กกถึง ความชั่ว
ร้ายของตน, ซึ่งท�ำให้คนเหล่านั ้นกลับใจ
จากบาปและรับบัพติศมาสู่ พระเจ้าพระ
ผู้เป็ นเจ้าของตน.
๔๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาสถาปนาศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้า
อีก, ตลอดทั่วแผ่นดิน.
๔๗ แท้จริงแล้ว, และมีการวางข้อบังคับ
เกี่ยวกับกฎ. และมีการเลือกผู้พิพากษาก
ของพวกเขา, และหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาของ
พวกเขา.
๔๘ และผู้คนของนี ไฟเริ่ม รุ่งเรืองก ใน
แผ่นดินอีก, และเริ่มขยายเผ่าพันธุ์และ
้ ในแผ่นดิน. และพวกเขา
แข็งแกร่ง ขึน
เริ่มร�ำ่ รวยยิ่ง.
๔๙ แต่ทัง้ ที่พวกเขามีความมั่งคั่ง, หรือ
มีกำ� ลัง, หรือมีความรุง่ เรือง, พวกเขายังไม่
ทะนงตนด้วยความถือดี ในสายตาตน; ทัง้
พวกเขาไม่เชื่องช้าที่จะระลึกถึงพระเจ้า
พระผู้เป็ นเจ้าของตน; แต่นอบน้ อมถ่อม
ตนอย่างยิ่งต่อพระพักตร์พระองค์.
๕๐ แท้จริงแล้ว, พวกเขาจดจ�ำว่าพระเจ้า
ได้ทรงท�ำสิ่งส�ำคัญยิง่ เพียงใดส�ำหรับพวก
เขา, ว่า พระองค์ ได้ ทรงปลดปล่อยพวก
เขาจากความตาย, และจากพันธนาการ,
และจากเรือนจ�ำ, และจากความทุกข์นานา

๔๕ ก คพ. ๑๘:๔๔.
๔๗ ก โมไซยาห์ ๒๙:๓๙.

๔๘ ก แอลมา ๕๐:๒๐.
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ประการ, และพระองค์ ได้ทรงปลดปล่อย
พวกเขาจากเงือ้ มมือศัตรู.
๕๑ และพวกเขาสวดอ้อนวอนพระเจ้า
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาตลอดเวลา, จน
พระเจ้าประทานพรให้พวกเขา, ตามพระ
วจนะของพระองค์, จนพวกเขาแข็งแกร่ง
้ และรุ่งเรืองในแผ่นดิน.
ขึน
้ คือ
๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สิ่ง ทัง้ หมดนี ้ เป็ นไป. และฮี ลามัน ตาย,
ในปี ที่ สามสิบ ห้า แห่ง การปกครองของผู้
พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ.
บทที่ ๖๓
ชิ บ ลัน และต่อ มาฮี ลามันได้ ครอบครอง
ิ ธิ—
บันทึกอันศักดิส์ ท
์ ชาวนี ไฟจ�ำนวนมาก
เดินทางไปแผ่น ดินทางเหนื อ—เฮกอธ
สร้างเรือ, ซึง่ แล่นไปในทะเลตะวันตก—
โมโรไนฮาห์ทำ� ให้ชาวเลมันพ่ายแพ้ ในการ
สู้รบ. ประมาณ ๕๖–๕๒ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ในตอนต้น
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของปี ที่สามสิบหกแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ, คือชิบลันก ได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขเหล่านั ้น
ซึ่งแอลมามอบให้ฮีลามัน.
๒ และท่านเป็ นคนเทีย่ งธรรม, และท่าน
ด�ำเนิ น ชีวิต อย่างซื่อตรงต่อ พระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า; และถือปฏิบัติความดีอยู่
ตลอดเวลา, รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้าของท่าน; และพี่ ชายของ
ท่านก็ท�ำด้วย.
๖๓ ๑ ก แอลมา ๓๘:๑–๒.

		ข แอลมา ๓๗:๑–๑๒.

แอลมา ๖๒:๕๑–๖๓:๘
๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนตายด้วย. และปี ที่ สามสิบ หกแห่ง การ
้ สุดลงดังนี ้.
ปกครองของผู้พิพากษาสิน
่
๔ และ ใน ปี ที สามสิ บ เจ็ ด แห่ ง การ
ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา, มี ผู้คน กลุ่ม
ใหญ่กลุ่มหนึ่ ง, แม้เป็ นจ�ำนวนถึงห้าพัน
สี่ ร้อย คน, พร้อม ด้วย ภรรยา และ ลูกๆ
ของพวกเขา, เดินทางจากแผ่นดิน แห่ง
เซราเฮ็มลาไปสู่แผ่นดินซึง่ อยูท
่ างเหนื อก.
้ คือ เฮ๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กอธ, โดยที่เป็ นคนอยากรูอ้ ยากเห็นอย่าง
ยิ่ง, ฉะนั ้น เขาจึง ออกไปและต่อ เรือ ล�ำ
มหึมาล�ำหนึ่ งส�ำหรับตน, ที่ชายแดนของ
แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, ใกล้แผ่นดินรกร้าง,
และปล่อยเรือ ลงในทะเลตะวันตก, ใกล้
คอคอดกซึ่งน� ำไปสู่แผ่นดินทางเหนื อ.
๖ และดูเถิด, มีชาวนี ไฟเป็ นอันมากที่
ลงไปในเรือและแล่นใบออกไปพร้อมด้วย
เสบียงสัมภาระเป็ นอัน มาก, และพวกผู้
หญิง กับ เด็ก มากมายด้วย; และคนเหล่า
นี ้ ไปตามเส้นทางเหนื อ. และปี ที่สามสิบ
้ สุดลงดังนี ้.
เจ็ดสิน
๗ และในปี ที่ สามสิบ แปด, ชายผู้ นี้ ต่อ
เรือ ล�ำ อื่น ๆ. และเรือ ล�ำ แรกได้ กลับ มา
ด้วย, และผู้คนอีก เป็ นอัน มากลงไป ใน
เรือ; และพวกเขาเอาเสบียงสัมภาระเป็ น
อันมากไปด้วย, และออกเดินทางไปสูแ่ ผ่น
ดินทางเหนื ออีก.
้ คือไม่มี
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ใครได้ข่าวจากคนเหล่านี ้ อีกเลย. เราคิด
ว่าพวกเขาจมอยู่ ในห้วงลึกของทะเลแล้ว.
้ คือมีเรืออีก
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

คมพ. บริสท
ุ ธิ,์ ศักดิส์ ิทธิ.์
๔ ก แอลมา ๒๒:๓๑.

๕ ก แอลมา ๒๒:๓๒;
อีเธอร์ ๑๐:๒๐.

แอลมา ๖๓:๙–๑๗
ล�ำ หนึ่ ง แล่นใบออกไปด้วย; และเราหารู้
ไม่ว่ามันไปทางไหน.
้ คือ ใน
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
่
ปี นี มี ผู้คนเป็ นอัน มากที ออกไปสู่ แผ่น
้
ดินทางเหนื อก. และปี ที่ สามสิบ แปดสิน
สุดลงดังนี ้.
้ ใน
๑๐ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
ปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา, ชิบลันตายด้วย, และโคริแอนทอนออกไปสู่ แผ่นดินทางเหนื อ โดยเรือ
ล�ำหนึ่ ง, เพื่อน� ำสัมภาระไปให้ผู้คนที่ออก
ไปสู่แผ่นดินนั ้น.
๑๑ ฉะนั ้นจึงสมควรส�ำหรับชิบลันที่จะ
มอบสิ่งศักดิส์ ิทธิ์เหล่านั ้น, ก่อนที่จะตาย,
ให้แก่บตุ รของฮีลามันก, ซึง่ เรียกว่าฮีลามัน,
โดยเรียกตามชื่อบิดาท่าน.
๑๒ บัดนี ้ดูเถิด, อักขระกทัง้ หมดนั ้นซึ่ง
อยู่ ในการครอบครองของฮีลามันเขียนขึน้
และส่งออกไปในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์
ตลอดทั่วแผ่นดิน, เว้นแต่ส่วนต่าง ๆ ที่
แอลมาสั่งไว้ว่าไม่ให้ออกไปข.
๑๓ กระนั ้นก็ตาม, สิ่งเหล่านั ้นต้องเก็บ
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รักษาไว้ ให้ศกั ดิส์ ิทธิ,์ และสืบทอดกจากรุน
่
สู่รน
ุ่ ; ฉะนั ้น, ในปี นี ้, จึงมอบสิ่งเหล่านี ้ ให้
แก่ฮีลามัน, ก่อนมรณกรรมของชิบลัน.
้ ในปี นี ้
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ด้วยคือ มี พวกที่ แตกแยกออกไปจ�ำนวน
หนึ่ ง ซึ่ง ได้ ไป หา ชาวเล มัน; และ พวก
เขาถูก ปลุก ปั่ นให้ เกิด โทสะต่อ ต้านชาว
นี ไฟอีก.
๑๕ และในปี เดียวกันนี ้ด้วยพวกเขายก
ลงมาพร้อมด้วยกองทัพ อัน มี ก�ำลัง คน
มากมายเพื่อท�ำสงครามกับผู้คนของโมโรไนฮาห์ก, หรือ กับ กองทัพ ของโมโรไน
ฮาห์, ซึง่ ในการนี ้พวกเขาต้องพ่ายแพ้และ
ถูกขับไล่กลับผืนแผ่นดินของตนเองอีก,
โดยได้รับความสูญเสียมาก.
๑๖ และปี ทีส่ ามสิบเก้าแห่งการปกครอง
้
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟก็สิน
สุดลงดังนี ้.
๑๗ และเรือ่ งราวของแอลมา, กับฮีลามัน
บุตรของท่าน, และชิ บ ลัน, ซึ่ง เป็ นบุตร
้ สุดลงดังนี ้.
ของท่านด้วยก็สิน

หนั งสือของฮีลามัน
เรือ่ งราวของชาวนี ไฟ. สงครามและความขัดแย้งของพวกเขา, และการแตกแยกของพวก
เขา. และค�ำพยากรณ์ ของศาสดาพยากรณ์ ผบู้ ริสท
ุ ธิห
์ ลายคนด้วย, ก่อนการเสด็จมาของ
พระคริสต์, ตามบันทึกของฮีลามัน, ผูเ้ ป็ นบุตรของฮีลามัน, และตามบันทึกของบุตรทัง้
หลายของเขาด้วย, แม้จนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์. และชาวเลมันเป็ นจ�ำนวนมาก
ได้รบั การเปลีย่ นใจเลือ่ มใสด้วย. เรือ่ งราวเกีย่ วกับการเปลีย่ นใจเลือ่ มใสของพวกเขา. เรือ่ ง
๙ ก ฮีล. ๓:๑๑–๑๒.
๑๑ ก ดู หัวบทหนั งสือของฮีลา
มัน.

๑๒ ก แอลมา ๑๘:๓๖.
		ข แอลมา ๓๗:๒๗–๓๒.
๑๓ ก แอลมา ๓๗:๔.

๑๕ ก แอลมา ๖๒:๔๓.

ฮีลามัน ๑:๑–๙
ราวเกีย่ วกับความชอบธรรมของชาวเลมัน, และความชัว่ ร้ายและความน่ าชิงชังของชาวนี ไฟ, ตามบันทึกของฮีลามันและบุตรของท่าน, แม้จนถึงการเสด็จมาของพระคริสต์, ซึง่
่ ๆ.
เรียกว่าหนั งสือของฮีลามัน, และอืน
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บทที่ ๑
เพโฮรันทีส่ องเป็ นหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาและ
ถูกฆาตกรรมโดยคิชคูเม็น—เพคูมิ ไนขึน้
นั่ ง บัลลังก์ พิพากษา—โคริแอนทะเมอร์
น� ำกองทัพชาวเลมัน, เข้ายึดเซราเฮ็มลา,
และสังหารเพคูมิ ไน—โมโรไนฮาห์ท�ำให้
ชาวเลมันพ่ายแพ้และยึดเซราเฮ็มลาคืน,
และโคริแอนทะเมอร์ถกู สังหาร. ประมาณ
๕๒–๕๐ ปี ก่อนคริสตกาล.

แ

ละบัดนี ้ดเู ถิด, เหตุการณ์ ได้บงั เกิด
้ ในต้นปี ที่สี่สิบแห่งการปกครอง
ขึน
ของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อผูค้ นของนี ไฟ, เริม่ มี
สถานการณ์ ลำ� บากร้ายแรงในบรรดาผูค้ น
ของชาวนี ไฟ.
๒ เพราะดูเถิด, เพโฮรันกตาย, และไป
ตามทางของมวลแผ่นดินโลกนี ้; ฉะนั ้น
จึงเริม่ มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงว่าผู้ ใด
่ ้ อง, ซึง่ เป็ นบุตรของเพโฮรัน
ในบรรดาพีน
จะได้น่ั งบัลลังก์พิพากษา.
๓ บัดนี ้ นี่ คือ ชื่อ ของพวกเขาผู้ ซึ่ง เข้า
แข่งขันเพื่อนั่ งบัลลังก์พิพากษา, ซึ่งเป็ น
เหตุให้ผู้คนขัดแย้งกันด้วย: คือ เพโฮรัน,
เพแอนไค, และเพคูมิ ไน.
๔ บัดนี ้คนเหล่านี ้มิ ใช่บตุ รทัง้ หมดของ
เพโฮรัน (เพราะท่านมีบุตรมาก), แต่คน
เหล่า นี ้ เป็ นผู้ ท่ี เข้า แข่งขัน เพื่อ บัลลังก์
[ฮีลามัน]
๑ ๒ ก แอลมา ๕๐:๔๐.

พิพากษา; ฉะนั ้ น, พวก เขา ท�ำให้ เกิด
การแบ่งแยกเป็ นสามฝ่ ายในบรรดาผูค้ น.
๕ กระนั ้น ก็ตาม, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือเสียงกของผู้คนก�ำหนดให้เพโฮรัน
ขึน
เป็ นหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษาและเป็ นผูป้ กครอง
เหนื อผู้คนของนี ไฟ.
้ คือเพคู๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มิ ไนนั ้น, เมื่อเห็นว่าตนไม่อาจนั่ งบัลลังก์
พิพากษา, เขาจึงเข้ามารวมกับเสียงของ
ผู้คน.
๗ แต่ดูเถิด, เพแอนไค, และผู้คนส่วน
นั ้นที่ ปรารถนาจะให้ เขาเป็ นผู้ ปกครอง
ของตน, เกรีย้ วโกรธยิง่ ; ฉะนั ้น, เขาก�ำลัง
้ กบฏต่อ พี่
จะยุยงคนเหล่า นั ้น ให้ ลุก ขึน
น้ องของตน.
้ ขณะที่
๘ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
เขาก�ำลัง จะท�ำการนี , ดูเถิด, เขาถูก จับ,
และถูกพิจารณาโทษตามเสียงของผู้คน,
และต้องรับ โทษประหาร; เพราะเขาลุก
้ กบฏ และ พยายาม ท�ำลาย เสรีภาพก
ขึน
ของผู้คน.
๙ บัดนี ้เมือ่ ผูค้ นเหล่านั ้นทีป่ รารถนาจะ
ให้ เขาเป็ นผู้ ปกครองของตนเห็นว่า เขา
ต้องรับโทษประหาร, ฉะนั ้นพวกเขาโกรธ,
และดูเถิด, พวกเขาส่งคนผูห
้ นึ่ งชือ่ คิชคูเม็นไป, แม้จนถึงบัลลังก์พพ
ิ ากษาของเพโฮรัน, และลอบสังหารเพโฮรันขณะนั่ งอยู่
บนบัลลังก์พิพากษา.

๕ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๖–๒๙.
๘ ก คมพ. เสรีภาพ.

ฮีลามัน ๑:๑๐–๒๐
๑๐ และผู้รับใช้ของเพโฮรันไล่ตามเขา
ไป; แต่ดูเถิด, การหนี ของคิช คูเม็ นรวด
เร็วนั กจนไม่มี ใครตามเขาได้ทัน.
๑๑ และเขาไปยังพวกที่ส่งเขามา, และ
พวก เขา ทั ง้ หมด เข้ า ท� ำ พั น ธ สั ญ ญา,
แท้จริงแล้ว, สาบานโดยพระผู้รังสรรค์ที่
เป็ นนิ จของพวกเขา, ว่าพวกเขาจะไม่บอก
ใครเลยว่าคิชคูเม็นลอบสังหารเพโฮรัน.
๑๒ ฉะนั ้น, บรรดาผู้คนของนี ไฟจึงไม่
รู้จัก คิช คู เม็น, เพราะเขาอยู่ ในลักษณะ
ปลอมแปลงตนในเวลาที่เขาลอบสังหาร
เพโฮรัน. และคิช คู เม็ นกับ พรรคพวก
ของเขา, ที่ท�ำพันธสัญญากับเขา, ปะปน
อยู่ ในบรรดาผู้คน, ในลักษณะที่ ไม่มี ใคร
ค้นพบพวกเขา; แต่มากเท่าที่คน
้ พบต้อง
ก
รับโทษประหาร .
๑๓ และบัดนี ้ดเู ถิด, เพคูมิ ไนได้รบั แต่ง
ตัง้ , ตามเสียงของผู้คน, ให้เป็ นหัวหน้ าผู้
พิพากษาและผู้ปกครองเหนื อผู้คน, เพื่อ
ปกครองแทนเพโฮรันพีช่ ายของเขา; และ
มันเป็ นไปตามสิทธิของเขา. และทัง้ หมด
นี ้เป็ นไปในปี ที่ส่ีสิบแห่งการปกครองของ
้ สุดลง.
ผู้พิพากษา; และมันสิน
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี ทีส่ ี่
สิบเอ็ดแห่งการปกครองของผู้พิพากษา,
คือ ชาวเลมันรวบรวมกองทัพ อัน มี ก�ำลัง
คนนั บ ไม่ ถ้วน, และให้ ดาบคนเหล่า นั ้น
เป็ นอาวุธ, และกระบี่ และคัน ธนู , และ
ลูกธนู , และหมวกเกราะ, และเกราะอก,
และโล่ต่าง ๆ ทุกชนิ ด.
๑๕ และพวกเขายกลงมาอีกเพือ่ จะเข้าสู้
รบกับชาวนี ไฟ. และพวกเขามีชายผูห
้ นึ่ ง
เป็ นผูน
้ � ำชือ่ โคริแอนทะเมอร์; และเขาเป็ น
๑๒ ก คมพ. โทษประหารชีวติ .
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ผูส้ ืบตระกูลของเซราเฮ็มลา; และเขาเป็ น
ผู้ ที่ แตกแยกออกไปจากบรรดาชาวนี ไฟ;
และเขาเป็ นคนร่างใหญ่และมีพละก�ำลัง.
๑๖ ฉะนั ้น, กษั ตริย์ ของ ชาวเล มัน, ผู้
มีชื่อ ว่า ทูบ ะลอธ, ผู้ เป็ นบุตรของแอโมรอนก, โดยที่ คิด ว่า โคริแอนทะเมอร์, ซึ่ง
เป็ นคนมีพละก�ำลัง, จะยืนหยัดต่อสู้ชาว
นี ไฟ ได้, ด้วยก�ำลัง ของเขาและปัญญา
อันเป็ นเลิศของเขาด้วย, ถึงขนาดที่ โดย
การส่งเขาออกไปเขาก็ จะมีชัยเหนื อชาว
นี ไฟได้—
๑๗ ฉะนั ้นเขายั่วยุให้คนทัง้ หลายโกรธ,
และเขารวบรวมกองทัพของเขา, และเขา
แต่งตัง้ โคริแอนทะเมอร์เป็ นผูน
้ � ำคนเหล่า
นี ้, และให้ออกเดินทัพลงไปแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาเพื่อสู้รบกับชาวนี ไฟ.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เพราะความขัดแย้งมากเช่นนี ้และความ
ยุง่ ยากมากเช่นนี ้ ในฝ่ ายปกครอง, พวกเขา
จึงไม่มยี ามเพียงพอในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา; เพราะพวกเขาคิด ว่า ชาวเลมัน
ไม่ กล้า ยกมาถึงใจกลางผืน แผ่น ดินของ
ตนเพื่อโจมตีเมืองเซราเฮ็มลาที่ยิ่งใหญ่.
้ คือ โค๑๙ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ริ แอนทะเมอร์ เดิน ทัพ น� ำ หน้ า ไพร่พล
จ�ำนวนมากมายของเขา, และเข้าโจมตีผู้
อยู่อาศัยของเมือง, และการเดินทัพของ
คนเหล่า นี ้ เป็ นไป โดยรวดเร็ว ยิ่ง นั ก ถึง
ขนาดที่ ไม่มีเวลาพอให้ชาวนี ไฟรวบรวม
กองทัพของพวกเขา.
๒๐ ฉะนั ้นโคริแอนทะเมอร์ตีฝ่าทหาร
้ ล ทัง้
ยาม ตรง ทาง เข้า เมือง, และ ยก รีพ
กองทัพ ของเขาเข้า เมือง, และพวกเขา

๑๖ ก แอลมา ๕๒:๓.
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สังหารทุกคนทีข่ ดั ขวางพวกเขา, ถึงขนาด
ที่ ได้ครอบครองเมืองทัง้ เมือง.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเพคูมิ ไน, ซึง่ เป็ นหัวหน้ าผูพ
้ พ
ิ ากษา, หลบหนี
ไปจากโคริแอนทะเมอร์, แม้จนถึงก�ำแพง
เมือง. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริแอนทะเมอร์ฟันเขาปะทะก�ำแพง, จน
้
เขาตาย. และวัน เวลาของเพคู มิ ไนสิน
สุดลงดังนี ้.
๒๒ และบัดนี ้เมือ่ โคริแอนทะเมอร์เห็น
ว่าเขาได้ครอบครองเมืองแห่งเซราเฮ็มลา,
และเห็นว่าชาวนี ไฟหลบหนี ไปจากพวก
เขา, และถูกสังหาร, และถูกจับ, และถูก
โยนเข้าเรือนจ�ำ, และว่าเขายึดทีม่ น
ั่ ทีแ่ ข็ง
แรงทีส่ ุดในทัว่ แผ่นดินได้, ใจเขาก็ฮึกเหิม
ถึงขนาดที่คิดจะยกไปรบทั่วแผ่นดิน.
๒๓ และบัดนี ้เขาไม่รรี ออยู่ ในแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, แต่เขายกออกไปพร้อม
ด้วย กองทัพ ใหญ่, แม้ มุ่ง ไป เมือง อุดม
มัง่ คัง่ ; เพราะเป็ นความตัง้ ใจของเขาทีจ่ ะ
ยกไปและฟาดฟันไปตลอดทางด้วยดาบ,
เพื่อจะยึดแผ่นดินส่วนต่าง ๆ ทางเหนื อ.
๒๔ และ, โดยที่ คิด ว่า ก�ำลัง ส�ำคัญ ที่สุด
ของพวกนั ้นอยู่ ในส่วนกลางของแผ่นดิน,
ฉะนั ้นเขายกไป, โดยไม่ ให้เวลาพวกนั ้น
รวบรวมกันนอกจากเป็ นกลุม่ เล็ก ๆ; และ
โดยวิธี นี้ พวกเขาเข้า โจมตี และฟาดฟัน
้ ดิน.
คนเหล่านั ้นลงสู่พืน
๒๕ แต่ดเู ถิด, การเดินทัพครัง้ นี ้ของโคริ แอนทะเมอร์ ผ่านส่วนกลางของแผ่น
ดินท�ำให้ โมโรไนฮาห์ ได้ เปรียบพวกเขา
มาก, ทัง้ ที่ ชาวนี ไฟเป็ นจ�ำนวนมากมาย
ถูกสังหารแล้ว.
๓๐ ก ฮีล. ๑:๑๕.

ฮีลามัน ๑:๒๑–๓๑
๒๖ เพราะ ดูเถิด, โม โร ไน ฮาห์ คิด ว่า
ชาวเลมันไม่กล้าเข้ามาในส่วนกลางของ
แผ่นดิน, แต่คดิ ว่าพวกนั ้นจะโจมตีเมือง
ต่าง ๆ โดยรอบชายแดนดังที่พวกเขาได้
ท�ำ มาแต่ ก่อน; ฉะนั ้นโมโรไนฮาห์ จึง ให้
กองทัพที่แข็งแกร่งของพวกเขาไปรักษา
แผ่นดินส่วนต่าง ๆ โดยรอบใกล้ชายแดน.
๒๗ แต่ ดูเถิด, ชาวเลมัน ไม่ ตกใจกลัว
ตามที่ ท่านปรารถนาไว้, แต่ พวกนั ้น ยก
เข้า มา ใน ส่วน กลาง ของ แผ่นดิน, และ
ยึดเมืองหลวงซึ่งคือเมืองแห่งเซราเฮ็มลา, และ ก�ำลัง เดิน ทัพ ผ่าน ส่วน ส�ำคัญ
ที่สุด ของแผ่นดิน, สังหารผู้คนด้วยการ
เข่นฆ่าไม่เลือกหน้ า, ทัง้ ชาย, หญิง, และ
เด็ก, โดยเข้าครอบครองเมืองหลายเมือง
และที่มั่นหลายแห่ง.
๒๘ แต่ เมื่อ โมโรไนฮาห์ ค้นพบเรื่องนี ้,
ท่านส่งลี ไฮพร้อมด้วยกองทัพให้ยกอ้อม
ไปทันที เพื่อ สกัด กัน
้ พวกนั ้น ก่อนจะมา
ถึงแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง.
๒๙ และ ท่านท�ำ ไป ดัง นั ้น; และ ท่าน
สกัด พวก เขา ไว้ ก่อน จะ มา ถึง แผ่น ดิน
อุดมมั่งคั่ง, และเข้าสู้รบกับพวกเขา, ถึง
ขนาดที่พวกเขาเริม่ ถอยกลับไปแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา.
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนฮาห์สกัดกัน
้ พวกนั ้นระหว่างการถอย,
และเข้า สู้ รบกับพวกเขา, ถึง ขนาดที่ มัน
กลายเป็ นการสู้ รบที่ นองเลือดอย่างยิ่ง;
แท้จริง แล้ว, คนเป็ นอัน มากถูก สังหาร,
และในบรรดาคนที่ถูกสังหารมี โคริแอนทะเมอร์กด้วย.
๓๑ และ บั ด นี ้ , ดูเ ถิ ด , ชาวเล มั น ไม่

ฮีลามัน ๑:๓๒–๒:๗
สามารถถอยทัพไปทางหนึ่ งทางใดได้, ไม่
ว่าทางเหนื อ, หรือทางใต้, ทางตะวันออก,
หรือตะวันตก, เพราะพวกเขาถูกชาวนี ไฟ
ล้อมไว้ทุกด้าน.
๓๒ และโคริแอนทะเมอร์ ได้น�ำชาวเลมัน เข้าไป ท่ามกลาง ชาว นี ไฟ ดังนี ้ , ถึง
ขนาดที่พวกเขาอยู่ ในอ�ำนาจของชาวนี ไฟ, และตัวเขาเองถูกสังหาร, และชาวเลมันยอมมอบตัวอยู่ ในเงือ้ มมือชาวนี ไฟ.
๓๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมโรไนฮาห์เข้าครอบครองเมืองแห่งเซราเฮ็มลาอีก, และให้ชาวเลมันที่ถูกจับเป็ น
เชลยออกไปจากแผ่นดินโดยสันติ.
๓๔ และปี ที่สี่สิบเอ็ดแห่งการปกครอง
้ สุดลงดังนี ้.
ของผู้พิพากษาสิน
บทที่ ๒
ฮีลามัน, บุตรของฮีลามัน, ได้เป็ นหัวหน้ า
ผูพ
้ พ
ิ ากษา—แกดิแอนทันน� ำกองโจรของ
คิชคูเม็น—ผูร้ บั ใช้ของฮีลามันสังหารคิชคูเม็น, และกองโจรแกดิแอนทันหลบหนี
ไป ในแดนทุรกันดาร. ประมาณ ๕๐–๔๙
ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ในปี ที่ สี่ สิบ
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สองแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา, หลัง
่
จากที โมโรไนฮาห์สถาปนาสันติภาพขึน้ อีก
ระหว่างชาวนี ไฟกับชาวเลมัน, ดูเถิดไม่มี
้ สู่ บัลลังก์ พิพากษา; ฉะนั ้น
ผู้ ใดที่ จะขึน
เริม่ มีความขัดแย้งอีกในบรรดาผูค้ นเกีย่ ว
้ สู่บัลลังก์พิพากษา.
กับว่าผู้ ใดจะขึน
้ คือฮีลา๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
๒ ๓ ก ฮีล. ๑:๙.
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มัน, ผู้ เป็ นบุตรของฮี ลามัน, ได้ รับ แต่ง
้ สู่ บัลลังก์ พิพากษา, โดย เสียง
ตัง้ ให้ ขึน
ของผู้คน.
๓ แต่ดูเถิด, คิชคูเม็นก, ซึ่งลอบสังหาร
เพโฮรัน, เฝ้ าคอยท�ำลายฮีลามันด้วย; และ
เขาได้รบั การสนั บสนุ นจากพรรคพวกของ
เขา, ซึ่งได้เข้าสู่พันธสัญญาว่าจะไม่มี ใคร
รู้ความชั่วร้ายของเขา.
๔ เพราะมีคนผูห
้ นึ่ งทีช่ อ่ื แกดิแอนทันก,
ซึ่งช�ำนาญยิ่งในการใช้ค�ำพูดต่าง ๆ, และ
ในเล่หเ์ หลีย่ มของเขาด้วย, ทีจ่ ะท�ำงานลับ
เกีย่ วกับฆาตกรรมและเกีย่ วกับโจรกรรม;
ฉะนั ้น เขาได้ เป็ นผู้น�ำ กองโจรของคิชคูเม็น.
๕ ฉะนั ้นเขาพูดป้ อยอคนเหล่านั ้น, และ
คิชคูเม็นด้วย, ว่าหากคนเหล่านั ้นให้เขา
อยู่ ในบัลลังก์ พิพากษาเขาจะให้ คนที่อยู่
ในกองโจรของเขามีพลังอ�ำนาจและสิทธิ
อ�ำนาจในบรรดาผูค้ น; ฉะนั ้นคิชคูเม็นจึง
หมายมั่นจะท�ำลายฮีลามัน.
้ ขณะที่
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขาออกไปยังบัลลังก์พพ
ิ ากษาเพือ่ ท�ำลาย
ฮี ลามัน, ดูเถิด ผู้รับ ใช้ คนหนึ่ ง ของฮี ลามัน, โดยที่ ออกไปข้างนอกในเวลากลาง
คืน, และ โดย การ ปลอม ตัว, จึง รู้ แผน
เหล่านั ้นซึ่งกองโจรนี ้ออกอุบายไว้เพื่อท�ำ
ลายฮีลามัน—
้ คือ เขา
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พบคิชคูเม็น, และส่งสัญญาณให้เขา; ฉะ
นั ้นคิช คูเม็นจึง ให้ เขารู้ถึง จุด ประสงค์ที่
ตนปรารถนา, โดยปรารถนาจะให้เขาน� ำ
ตนไปยัง บัลลังก์ พิพากษาเพื่อ เขาจะได้
ลอบสังหารฮีลามัน.

๔ ก คมพ. โจรแกดิแอนทัน.
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๘ และเมื่อผู้รับใช้ของฮีลามันรู้เรื่องใน
ใจคิชคูเม็นทัง้ หมด, และรูว้ า่ จุดประสงค์
ของเขาคือ ลอบสังหาร, และรู้ ด้วยว่า จุด
ประสงค์ ของ ผู้คนที่ อยู่ ใน กอง โจร ของ
เขาคือฆาตกรรม, และขโมย, และให้ ได้
อ�ำนาจมา, (และนี่ เป็ นแผนลับกของพวก
เขา, และการมั่วสุมของพวกเขา) ผู้รบั ใช้
ของฮีลามันกล่าวแก่คชิ คูเม็นว่า: ให้เราไป
บัลลังก์พิพากษากันเถิด.
๙ บัดนี ้ น่ี ท�ำให้คิชคูเม็นพอใจอย่างยิ่ง,
เพราะเขาคิดว่าเขาจะท�ำส�ำเร็จตามแผน
ของเขา; แต่ดูเถิด, ขณะที่พวกเขาก�ำลัง
ออกไปยังบัลลังก์พพ
ิ ากษา, ผูร้ บั ใช้ของฮีลามัน, แทงคิชคูเม็นตรงหัวใจ, จนเขาล้ม
ลงตายโดยไม่มีเสียงร้องเลย. และเขาวิ่ง
ไปบอกฮีลามันถึงเรือ่ งทัง้ หมดซึง่ เขาเห็น,
และได้ยิน, และท�ำไป.
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือฮีลามัน ส่ง คนออกไปจับ กองโจรและฆาตกร
ลับ พวกนี ้, เพื่อ พวกเขาจะถูก ประหาร
ตามกฎ.
๑๑ แต่ดเู ถิด, เมือ่ แกดิแอนทันพบว่าคิชคูเม็นไม่กลับมาเขากลัวเกลือกว่าเขาจะ
ถูกท�ำลาย; ฉะนั ้นเขาให้กองโจรของเขา
ติดตามเขาไป. และคนเหล่านี ้หนี ออกจาก
แผ่นดิน, โดยทางลับ, เข้าแดนทุรกันดาร
ไป; และดังนั ้นเมื่อฮีลามันส่งคนไปจับจึง
ไม่พบคนเหล่านี ้ ในที่ ใดเลย.
๑๒ และจะมีการพูดถึงแกดิแอนทันผู้
นี ้อีกต่อจากนี ้. และปี ที่สี่สิบสองแห่งการ
ปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษาเหนื อผูค้ นของนี ้ สุดลงดังนี ้.
ไฟสิน
๑๓ และดูเถิด, ตอนท้ายหนั งสือนี ้ท่าน
๘ ก ๒ นี . ๑๐:๑๕.

ฮีลามัน ๒:๘–๓:๓
จะเห็นว่า แกดิ แอนทันกผู้ นี้ เป็ นต้น เหตุ
ของ การ ล้ม ล้าง, แท้จริง แล้ว, ของ การ
้ .
ท�ำลายผู้คนของนี ไฟเกือบหมดสิน
๑๔ ดูเถิด ข้าพเจ้า ไม่ ได้ หมายถึง ตอน
ท้ายหนั งสือของฮีลามัน, แต่ขา้ พเจ้าหมาย
ถึง ตอนท้าย หนั งสือ ของ นี ไฟ, ซึ่ง จาก
หนั งสือ นั ้นข้าพเจ้า เอาเรื่องราวทัง้ หมด
มาเขียน.
บทที่ ๓
ชาวนี ไฟเป็ นอัน มากอพยพไปแผ่น ดิน
ทางเหนื อ—พวกเขาสร้างบ้านปูน และ
่ คน
ท�ำ บันทึก มากมาย— คนหลาย หมืน
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสและรับบัพติศมา—พระ
วจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า น� ำ มนุ ษย์ ไปสู่
ความรอด—นี ไฟบุตรของฮีลามันขึน้ นั่ ง
บัลลังก์ พิพากษา. ประมาณ ๔๙– ๓๙ ปี
ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี ทีส่ ี่
สิบสามแห่งการปกครองของผู้พิพากษา,
ไม่มคี วามขัดแย้งในบรรดาผูค้ นของนี ไฟ
นอกจากมีความจองหองเล็กน้ อยซึง่ อยู่ ใน
ศาสนจักร, ที่ท�ำให้เกิดการแตกแยกเล็ก
น้ อยในบรรดาผู้คน, ซึ่งกิจจานุ กิจต่าง ๆ
ก็ตกลงกันได้ ในปลายปี ที่สี่สิบสาม.
๒ และไม่มีความขัดแย้งในบรรดาผู้คน
ในปี ทีส่ ี่สิบสี่; ทัง้ ไม่มคี วามขัดแย้งมากนั ก
ในปี ที่สี่สิบห้า.
้ ในปี ที่สี่
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สิบหก, แท้จริงแล้ว, มีความขัดแย้งมาก
และการแตกแยกมาก; ซึง่ ในการนี ้มผี คู้ น

คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).

๑๓ ก ฮีล. ๖:๑๘; ๔ นี . ๑:๔๒.

ฮีลามัน ๓:๔–๑๔
มากมายยิง่ ทีอ่ อกไปจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และออกไปสู่แผ่นดินทางเหนื อก
เพื่อครอบครองแผ่นดิน.
๔ และพวกเขาเดินทางเป็ นระยะไกล
มาก, จน มา ถึง น่ านน� ้ ำ กว้าง ใหญ่กและ
แม่น�้ำหลายสาย.
๕ แท้จริงแล้ว, และพวกเขายังกระจาย
ออกไปในทุกส่วนของแผ่นดิน, เข้าไปใน
ส่วนใดก็ตามที่ ไม่ ได้ถูกทิง้ ให้รกร้างและ
ไม่มี ป่ า ไม้, เพราะ มี ผู้ อยู่ อาศัย เป็ น อัน
มากที่ ได้เข้าครอบครองแผ่นดินมาก่อน.
๖ และบัดนี ้ ไม่มีส่วนใดของแผ่นดินที่
รกร้าง, นอกจากในเรื่องของป่ าไม้; แต่
เพราะความพินาศกอย่างใหญ่ หลวงของ
ผู้คนซึ่ง ได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน มาก่อน
มันจึงเรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่าข.
๗ และโดยที่ มี ป่าไม้ เพียงเล็ก น้ อยบน
ผืนแผ่นดิน, กระนั ้นก็ตามผู้คนที่เข้าไป
กลับเป็ นผู้ช�ำนาญมากในการท�ำงานปูน;
ฉะนั ้นพวกเขาสร้างบ้านปูน, ซึ่งพวกเขา
พ�ำนั กอยู่ ในนั ้น.
้ คือพวก
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาขยายเผ่า พันธุ์ และกระจายออกไป,
และออกไปจากแผ่นดินทางใต้สู่แผ่นดิน
ทางเหนื อ, และกระจายไปจนกระทัง่ พวก
เขาเริม่ ครอบคลุมทัว่ พืน้ พิภพ, จากทะเล
ทางใต้ถึงทะเลทางเหนื อ, จากทะเลทาง
ตะวันตกกถึงทะเลทางตะวันออก.
๙ และผู้คนซึ่งอยู่ ในแผ่นดินทางเหนื อ
พ�ำนั กอยู่ ในกระโจม, และในบ้านปูน, และ
้ อยู่ตาม
ปล่อยให้ต้นไม้ ไม่วา่ ชนิ ดใดที่ขึน
๓ ๓ ก แอลมา ๖๓:๔.

๔ ก โมไซยาห์ ๘:๘; มอร. ๖:๔.
๖ ก โมไซยาห์ ๒๑:๒๕–๒๗.
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ผืนแผ่นดินเติบโต, เพื่อในที่สุดพวกเขา
จะมี ไม้ สร้างบ้านของตน, แท้จริง แล้ว,
เมือง ของ ตน, และ วิหาร ของ ตน, และ
บรรดา ธรรม ศาลา ของ ตน, และ สถาน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ ตน, และ อาคาร ทุก ชนิ ด
ของตน.
๑๐ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ ้น
เนื่ องจากไม้หาได้ยากมากในแผ่นดินทาง
เหนื อ, พวกเขาจึงส่งไปมากโดยทางเรือก.
๑๑ และดังนั ้นพวกเขาสามารถช่วยผูค้ น
ในแผ่นดินทางเหนื อให้สร้างเมืองหลาย
แห่ง, ทัง้ ด้วยไม้และด้วยปูน.
้ คือ มี
๑๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
ผูค้ น ของแอมันหลายคน, ซึง่ เป็ นชาวเลมันโดยก�ำเนิ ด, เข้าไปในแผ่นดินนี ้ด้วย.
๑๓ และ บัดนี ้ มี บันทึก หลาย ฉบับ, ที่
หลาย คนในพวก นี ้ กล่าว ถึง การก ระ ท�ำ
ของคนพวกนี ้, ซึ่ง เป็ นเรื่องราวละเอียด
และยาวมาก, เกี่ยวกับพวกเขา.
๑๔ แต่ดูเถิด, หนึ่ งในร้อยส่วนของการ
กระท�ำของผูค้ นเหล่านี ้, แท้จริงแล้ว, เรือ่ ง
ราวของชาวเลมันและของชาวนี ไฟ, และ
สงคราม, และ ความ ขัด แย้ง, และ การ
แตกแยกของพวกเขา, และการสั่ง สอน
ของพวกเขา, และการพยากรณ์ ของพวก
เขา, และการเดินเรือของพวกเขาและการ
ต่อเรือของพวกเขา, และการสร้างวิหารก,
และบรรดาธรรมศาลาของพวกเขาและ
สถานศักดิ์สิทธิ์ ของพวกเขา, และความ
ชอบธรรมของพวกเขา, และความชั่วร้าย
ของพวกเขา, และการกระท�ำ ฆาตกรรม

		ข แอลมา ๒๒:๓๑.
๘ ก แอลมา ๒๒:๒๗, ๓๒.
๑๐ ก แอลมา ๖๓:๕–๘.

๑๒ ก แอลมา ๒๗:๒๑–๒๖.
๑๔ ก ๒ นี . ๕:๑๖; เจคอบ ๑:๑๗;
๓ นี . ๑๑:๑.
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ของพวกเขา, และการโจรกรรมของพวก
เขา, และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา,
และสิ่งน่ าชิงชังและการผิดประเวณี ทุก
อย่าง ของ พวก เขา, ไม่ สามารถ กล่าว ไว้
ได้ ในงานนี ้.
๑๕ แต่ดูเถิด, มีหนั งสือหลายเล่มและ
บันทึก หลายฉบับ เกี่ยวกับ ทุก เรื่อง, และ
ส่วนใหญ่ชาวนี ไฟเป็ นผู้บันทึกไว้.
๑๖ และชาวนี ไฟสืบทอดกจากรุ่น สู่ รุ่น,
แม้ จนพวก เขา ตก ไป สู่ การ ล่วง ละเมิด
และถูก ฆาตกรรม, ถูก ปล้น สะดม, และ
ถูกตามล่า, และถูกขับไล่, และถูกสังหาร,
และกระจัดกระจายไปตามพืน้ พิภพ, และ
ปะปนกับชาวเลมันจนไม่เรียกว่าชาวนี ไฟอีก ต่อ ไปข, โดยที่ กลับ ชั่ว ร้าย, และป่ า
เถื่อน, และดุร้าย, แท้จริง แล้ว, แม้ กลับ
กลายเป็ นชาวเลมัน.
๑๗ และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า กลับ มา สู่ เรื่อง
ของข้าพเจ้า อีก; ฉะนั ้น, อะไรที่ ข้าพเจ้า
้ หลัง จากมี ความขัด แย้ง,
พูด ไว้ ก็ เกิด ขึน
และความยุ่งยาก, และการสงคราม, และ
การแตกแยกอย่างใหญ่ หลวง, ในบรรดา
ผู้คนของนี ไฟ.
๑๘ ปี ที่สี่สิบหกแห่งการปกครองของผู้
้ สุดลง;
พิพากษาสิน
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือยังมี
ความขัดแย้งอย่างใหญ่หลวงในแผ่นดิน,
แท้จริงแล้ว, แม้ ในปี ที่ส่ีสิบเจ็ด, และปี ที่
สี่สิบแปดด้วย.
๒๐ กระนั ้นก็ ตามฮี ลามันท�ำหน้ าที่บน
บัลลังก์พิพากษาด้วยความยุติธรรมและ
๑๖ ก ๑ นี . ๕:๑๖–๑๙;
แอลมา ๓๗:๔.
		ข แอลมา ๔๕:๑๒–๑๔.

ฮีลามัน ๓:๑๕–๒๕
ความเสมอภาค; แท้จริงแล้ว, ท่านยึดมั่น
ต่อการรักษากฎเกณฑ์, และค�ำพิพากษา,
และพระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า; และ
ท่านท�ำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็ นเจ้าตลอดเวลา; และท่านเดิน
ตามทางของบิดาท่าน, จนท่านรุง่ เรืองอยู่
ในแผ่นดิน.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
มีบุตรสองคน. ท่านให้ชื่อคนโตว่านี ไฟก,
และคนเล็ก, ชือ่ ว่าลี ไฮข. และพวกเขาเริม่
เติบโตในทางของพระเจ้า.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สงครามและความขัดแย้งเริม่ ยุต,ิ ในระดับ
หนึ่ ง, ในบรรดาผูค้ นของชาวนีไฟ, ในตอน
ปลายปี ทีส่ ี่สิบแปดแห่งการปกครองของผู้
พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ.
้ ในปี ที่
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สี่สิบเก้าแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา,
้ ในแผ่นดิน,
มี สันติ ต่อ เนื่ องสถาปนาขึน
ในทุก ที่ เว้น แต่ การมั่วสุม ลับ ซึ่ง โจรแกดิ
้ ในส่วนต่าง ๆ ของแผ่น
แอนทันกตัง้ ขึน
่
ดินทีมีผู้คนอาศัยอยู่กันมาก, ซึ่งในเวลา
นั ้น คนที่ เป็ น ผู้น�ำ ของ ฝ่ าย ปกครอง ยัง
ไม่รู้; ฉะนั ้นพวกนี ้จึงไม่ถูกท�ำลายไปจาก
แผ่นดิน.
้ คือใน
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปี เดียวกันนี ้ มีความรุ่งเรืองอันกว้างขวาง
ยิ่งในศาสนจักร, ถึงขนาดที่มีผู้คนหลาย
พัน คนเข้า ร่วมกับ ศาสนจักรและได้ รับ
บัพติศมาสู่การกลับใจ.
๒๕ และ ความ รุ่งเรือง ของ ศาสนจักร

๒๑ ก คมพ. นี ไฟ, บุตรของฮีลามัน.
		ข คมพ. ลี ไฮ, ผูส้ อนศาสนา

ชาวนี ไฟ.
๒๓ ก ฮีล. ๒:๔.

ฮีลามัน ๓:๒๖–๓๕
กว้างขวางยิ่งนั ก, และพรที่เทลงบนผู้คน
นั ้น มากมาย, จนแม้ มหาปุ โรหิต และผู้
สอนเองแปลกใจเกินจะประมาณได้.
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืองาน
ของ พระเจ้า รุ่งเรือง จนน� ำ จิต วิญญาณ
มากมาย, ไปสู่ การรับ บัพ ติศ มาและการ
รวมกัน เป็ นหนึ่ ง เดียวกับ ศาสนจักรของ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, แท้จริง แล้ว, แม้ หลาย
หมื่นดวง.
๒๗ ดัง นั ้น เรา จึง เห็น ว่า พระเจ้า ทรง
เมตตาทุก คนผู้ ท่ี จะ, เรียกหาพระนาม
อันบริสุทธิข์ องพระองค์, ด้วยความจริงใจ
ของใจพวกเขา.
๒๘ แท้จริง แล้ว, ดัง นั ้น เรา จึง เห็น ว่า
ประตูกแห่งสวรรค์เปิ ดให้ทุกคนข, แม้ ให้
ผูท
้ จ่ี ะเชือ่ ในพระนามของพระเยซูคริสต์,
ผู้ทรงเป็ นพระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๙ แท้จริงแล้ว, เราจึงเห็นว่าผู้ ใดก็ตาม
ก
ทีป่ รารถนาก็อาจยึดมัน
่ ในพระวจนะ ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง มี ชีวิต และทรงพลังข,
ซึ่ง จะแยกกลโกงและบ่วงและกลอุบาย
ของมารทัง้ หมดออกจากกัน, และน� ำคน
ของ พระ คริสต์ ไป ในทาง คับ แคบ และ
แคบคข้ามห้วงงอันเป็ นนิ จแห่งความเศร้า
หมองซึ่งเตรียมไว้ ให้กลืนคนชั่วร้าย—
๓๐ และวางจิตวิญญาณพวกเขา, แท้จริง
แล้ว, จิตวิญญาณอันเป็ นอมตะของพวก
เขา, ไว้ทางพระหัตถ์ขวากของพระผู้เป็ น
เจ้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์, เพือ่ จะนั่ งลง
๒๘ ก ๒ นี . ๓๑:๙, ๑๗.
		ข กิจการ ๑๐:๒๘;
รม. ๒:๑๐–๑๑.
๒๙ ก คมพ. พระค�ำของพระผู้
เป็ นเจ้า.
		ข ฮบ. ๔:๑๒; คพ. ๑๑:๒.
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กับอับราฮัม, และอิสอัค, และกับยาโคบ,
และกับบรรพบุรษ
ุ ผู้บริสุทธิ์ทัง้ หลายของ
เรา, และไม่ออกไปอีกเลย.
่ ชมยินดีตลอด
๓๑ และในปี นี ้มคี วามชืน
เวลาในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และใน
ภูมภิ าคต่าง ๆ โดยรอบ, แม้ ในทัว่ แผ่นดิน
ที่ชาวนี ไฟครอบครอง.
้ คือ มี
๓๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สันติและความปรีดียิ่งนั กในเวลาที่เหลือ
ของปี ทีส่ ่ีสิบเก้า; แท้จริงแล้ว, และมีสันติ
และมีความปรีดยี งิ่ อย่างต่อเนื่ องด้วยในปี
ที่ห้าสิบแห่งการปกครองของผู้พิพากษา.
๓๓ และ ใน ปี ที่ ห้ า สิ บ เอ็ ด แห่ ง การ
ปกครองของผู้พิพากษามีสันติด้วย, เว้น
แต่ ความ หยิ่ง จองหอง ซึ่ง เริ่ม เข้า มา สู่
ศาสนจักร—มิใช่ สู่ ศาสนจักรของพระผู้
เป็ นเจ้า, แต่สู่หัวใจผู้คนที่อ้างว่าเป็ นของ
ศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้า—
๓๔ และพวกเขาทะนงตนด้วยความ
ถือดีก, แม้จนถึงการข่มเหงพี่น้องของตน
เป็ นอัน มาก. บัดนี ้ นี่ คือ ความชั่ว มหันต์,
ซึ่ง ท�ำให้ ผู้คนที่ ถ่อมตนมากกว่า ต้องทน
ต่อการข่มเหงหนั ก, และต้องฟันฝ่ าความ
ทุกข์ยิ่งนั ก.
๓๕ กระนั ้น ก็ตามพวกเขาอดอาหารก
และ สวด อ้อนวอนขบ่อย ครัง้ , และ เข้ม
้ และยิ่งขึน
้ ในความนอบน้ อมค
แข็งยิ่งขึน
้ และยิ่ง ขึน
้ ใน
ของตน, และมั่นคงยิ่ง ขึน
ศรัทธาแห่ง พระคริสต์, จนถึง การท�ำให้

		ค ๒ นี . ๙:๔๑; ๓๓:๙.
		ง ๑ นี . ๑๕:๒๘–๓๐.
๓๐ ก มธ. ๒๕:๓๓–๓๔.
๓๔ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).

๓๕ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
		ข คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ค คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
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จิตวิญญาณพวกเขาเปี่ ยมด้วยปี ติและการ
ปลอบประโลม, แท้จริง แล้ว, แม้ ถึง การ
ช�ำระงและท�ำให้ ใจพวกเขาบริสุทธิ์จ, ซึ่ง
การช�ำระให้บริสุทธิน
์ ี ้เกิดขึน้ ได้เพราะการ
ฉ
ยอมถวาย ใจพวกเขาต่อพระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือปี ที่
๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ สุดลงในสันติด้วย, เว้นแต่
ห้าสิบสองสิน
ความจองหองอย่างรุนแรงซึ่งเข้าไปถึงใจ
ผู้คน; และมันเป็ นเพราะความมั่งคั่งกยิ่ง
ของพวกเขาและความรุ่งเรืองของพวก
เขาในแผ่นดิน; และนั บวันมันได้เติบโต
อยู่ ในพวกเขา.
้ ใน
๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี ที่ ห้า สิบ สาม แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา, ฮี ลามัน ตาย, และนี ไฟบุตร
คนโตของท่านเริ่ม ปกครองแทน. และ
้ คือท่านท�ำหน้ าที่
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
บนบัลลังก์ พิพากษาด้วยความยุติธรรม
และความเสมอภาค; แท้จริง แล้ว, ท่าน
รักษาพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
เดินในทางของบิดาท่าน.
บทที่ ๔
ผู้ แตกแยกชาวนี ไฟและชาวเลมันรวม
ก� ำ ลั ง กั น และ ยึ ด แผ่ น ดิ น แห่ ง เซราเฮ็ มลา—การพ่ายแพ้ ของชาวนี ไฟเกิด
้ เพราะ ความ ชั่ว ร้าย ของ พวก เขา—
ขึน
ศาสนจั ก ร เสื่อ มโทรม, และ ผู้ ค น กลั บ
อ่อนแอเหมือนชาวเลมัน. ประมาณ ๓๘–
๓๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
๓๕ ง คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
		จ คมพ. ท�ำ (ช�ำระ)

ฮีลามัน ๓:๓๖–๔:๖
้ ในปี ที่ห้าสิบ
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สี่ มี การแตกแยกมากในศาสนจักร, และ
มี ความขัด แย้งก ในบรรดาผู้คนด้วย, ถึง
ขนาดที่มีการนองเลือดอย่างมาก.
๒ และฝ่ ายกบฏถูก สังหารและถูก ขับ
ออกจากแผ่นดิน, และพวกเขาจึง ไปหา
กษั ตริย์ของชาวเลมัน.
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พวก เขา พยายาม ปลุก ปั่ นชาวเล มัน ให้
ท�ำสงครามกับชาวนี ไฟ; แต่ดเู ถิด, ชาวเลมันกลัวอย่างยิ่ง, ถึงขนาดที่ ไม่ยอมสดับ
ฟังค�ำของพวกที่แตกแยกนั ้น.
้ ในปี ที่ห้า
๔ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สิบหกแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา, มี
ก
ผูแ้ ตกแยก ซึง่ ละจากชาวนี ไฟไปหาชาวเลมัน; และพวกเขาได้รบั ความส�ำเร็จในการ
ปลุก ปั่ นคนอื่น ๆ เหล่า นั ้นให้ เกิด โทสะ
ต่อ ต้านชาว นี ไฟ; และ พวก เขา เตรียม
สงครามตลอดปี นั ้น.
๕ และในปี ที่ ห้า สิบ เจ็ด พวกเขายกมา
รบ กับ ชาว นี ไฟ, และ พวก เขา เริ่ม งาน
แห่ง ความตาย; แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาดที่
ในปี ที่ห้าสิบแปดแห่งการปกครองของผู้
พิพากษาพวกเขาได้รบั ความส�ำเร็จในการ
เข้าครอบครองแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา;
แท้จริง แล้ว, และ ผืน แผ่น ดิน ทัง้ หมด
ด้วย, แม้ จนถึง แผ่น ดินซึ่ง อยู่ ใกล้ แผ่น
ดินอุดมมั่งคั่ง.
๖ และชาวนี ไฟกับ บรรดากองทัพ ของ
โมโรไนฮาห์ถกู ขับไล่แม้จนเข้าไปในแผ่น
ดินแห่งอุดมมั่งคั่ง;

ให้บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ฉ ๒ พศด. ๓๐:๘;
โมไซยาห์ ๓:๑๙.

๔

๓๖ ก คมพ. มัง่ คัง่ (ความ).
๑ ก ๓ นี . ๑๑:๒๙.
๔ ก ฮีล. ๕:๑๗.

ฮีลามัน ๔:๗–๑๕
๗ และที่นั่นพวกเขาสร้างแนวป้ องกัน
ชาวเลมัน, จากทะเลตะวันตก, แม้จนถึง
ตะวันออก; โดยเป็ นเวลาการเดินทางหนึ่ ง
วันส�ำหรับชาวนี ไฟ, บนเส้นทางซึ่งพวก
เขาสร้างแนวป้ องกันและวางก�ำลังทัพไว้
ป้ องกันประเทศของตนทางเหนื อ.
๘ และดังนั ้นผูแ้ ตกแยกไปจากชาวนี ไฟ
เหล่านั ้น, ด้วยความช่วยเหลือจากกองทัพ
อัน มี ก�ำลัง มากมายของชาวเลมัน, จึง ได้
ทรัพย์สิน ทัง้ หมดของชาวนี ไฟที่ อยู่ ใน
แผ่น ดิน ทางใต้. และทัง้ หมดนี ้ เป็ นไป
ในปี ที่ห้าสิบแปดและห้าสิบเก้าแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษา.
่ ก
๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี ทีห
สิบแห่งการปกครองของผู้พิพากษา, โมโรไนฮาห์ ได้รับความส�ำเร็จด้วยก�ำลังทัพ
ของท่านในการยึดหลายส่วนของแผ่นดิน;
แท้จริงแล้ว, พวกเขาได้เมืองหลายเมือง
ซึ่งตกอยู่ ในมือของชาวเลมันคืนมา.
้ ใน
๑๐ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึน
ปี ที่ หก สิบ เอ็ด แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา พวก เขา ได้ รับ ความ ส�ำเร็จ ใน
การได้ แม้ ก่ึง หนึ่ ง ของทรัพย์สินทัง้ หมด
ของพวกเขาคืนมา.
๑๑ บัดนี ก้ ารสูญเสียครัง้ ใหญ่นีข้ องชาวนี ไฟ, และการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้ าซึง่ เกิดขึน้
ในบรรดาพวกเขา, จะไม่ เกิด ขึน้ เลยหาก
ไม่ ใช่ความชัว่ ร้ายของพวกเขาและความน่ า
ชิงชังของพวกเขาซึง่ มีอยู่ ในบรรดาพวกเขา;
แท้จริงแล้ว, และมันอยู่ ในบรรดาคนทีอ่ า้ ง
ว่าเป็ นของศาสนจักรของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย.
๑๒ ก อบด. ๑:๓–๔;
คพ. ๑๐๑:๔๒.
		ข ๑ ทธ. ๖:๑๗;
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๑๒ และมัน เป็ นเพราะความจองหองก
ของ ใจ พวก เขา, เพราะ ความ มั่งคั่งขยิ่ง
ของพวกเขา, แท้จริงแล้ว, เป็ นเพราะการ
่ พ
่ี วกเขามีตอ่ คนยากจนค, โดยทีก่ กั
กดขีท
อาหารของพวกเขาไว้จากคนหิวโหย, กัก
เครือ่ งนุ่ งห่มของพวกเขาไว้จากคนเปลือย
เปล่า, และตบหน้ า พี่ น้องผู้ ถ่อมตนของ
พวกเขา, ล้อ เลียนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์, ปฏิเสธ
วิญญาณแห่ง การพยากรณ์ และการเปิ ด
เผย, กระท�ำฆาตกรรม, ปล้นสะดม, พูด
เท็จ, ขโมย, ประพฤติล่วง ประเวณี , ลุก
้ ขัดแย้งกันอย่างรุนแรง, และซมซาน
ขึน
หนี ไป ในแผ่น ดิน แห่ง นี ไฟ, ในบรรดา
ชาวเลมัน—
๑๓ และเพราะความชั่วร้ายมหันต์ของ
พวกเขา, และการโอ้อวดก ในก�ำลัง ของ
ตนเอง, พวกเขาจึง ถูก ทิง้ ให้ อยู่ กับ ก�ำลัง
ของตนเอง; ฉะนั ้นพวกเขาจึงไม่รงุ่ เรือง,
แต่ ได้ รับ ทุกข์ และถูก ลงทัณฑ์, และถูก
ขับ ไล่ ไปซึ่ง หน้ า ชาวเลมัน, จนต้องสูญ
เสีย ความเป็ นเจ้าของผืน แผ่นดิน เกือบ
ทัง้ หมดของตน.
๑๔ แต่ดูเถิด, โมโรไนฮาห์สั่งสอนผู้คน
หลายเรือ่ งเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
พวกเขา, และนี ไฟกกับ ลี ไฮ, ผู้ เป็ นบุตร
ของฮีลามันด้วย, สั่งสอนผู้คนหลายเรือ่ ง,
แท้จริง แล้ว, และพยากรณ์ แก่ พวกเขา
หลายเรื่องเกี่ยวกับ ความชั่ว ช้า สามานย์
ของพวกเขา, และสิ่งทีจ่ ะเกิดกับพวกเขา
หากไม่กลับใจจากบาป.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก

๒ นี . ๙:๔๒.
		ค คพ. ๔๒:๓๐–๓๑.
๑๓ ก คมพ. จองหอง (ความ),

ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
๑๔ ก ฮีล. ๓:๒๑.
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เขากลับใจ, และตราบเท่าที่พวกเขากลับ
ใจพวกเขาเริ่มรุ่งเรือง.
๑๖ เพราะเมื่อ โมโรไนฮาห์ เห็นว่า พวก
เขากลับ ใจ ท่านจึง เสี่ยงพาพวกเขาจาก
ที่ หนึ่ ง ไปที่ หนึ่ ง, และจากเมืองหนึ่ ง ไป
เมืองหนึ่ ง, แม้จนพวกเขาได้กึ่งหนึ่ งของ
ทรัพย์สินตนและกึง่ หนึ่ งของผืนแผ่นดิน
ทัง้ หมดของตนคืนมา.
่ กสิบเอ็ดแห่งการปกครอง
๑๗ และปี ทีห
้ สุดลงดังนี ้.
ของผู้พิพากษาสิน
้ ใน
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี ที่ หก สิ บ สอง แห่ ง การ ปกครอง ของ
ผู้ พิพากษา, คือ โม โร ไน ฮาห์ ไม่ อาจ ได้
ทรัพย์สินคืนมาจากชาวเลมันอีก.
๑๙ ฉะนั ้นพวกเขาเลิก แผนของตนใน
การที่จะได้ผืนแผ่นดินที่เหลืออยู่ของตน
คืนมา, เพราะชาวเลมันมีจ�ำนวนมากนั ก
จนเป็ นไป ไม่ ได้ ส�ำหรับ ชาวนี ไฟที่ จะมี
อ�ำนาจเหนื อพวกนั ้นได้มากขึน้ อีก; ดังนั ้น
โมโรไนฮาห์ ใช้กำ� ลังทัพทัง้ หมดของท่านใน
การธ�ำรงรักษาแผ่นดินส่วนที่ท่านได้มา.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ , เพราะ
ความมากมายของจ�ำนวนชาวเลมัน ชาว
นี ไฟจึงกลัวมาก, เกลือกพวกเขาจะพ่าย
แพ้, และถูก เหยียบย�่ำ, และถูก สังหาร,
และถูกท�ำลาย.
๒๑ แท้ จ ริง แล้ ว , พวก เขา เริ่ม จ� ำ ค� ำ
พยากรณ์ ของ แอ ลมา ได้, และ ถ้อยค�ำ
ของโมไซยาห์ดว้ ย; และพวกเขาเห็นแล้ว
ว่าตนเป็ นคนดือ้ รัน้ , และว่าพวกเขาถือว่า
พระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้าไร้ค่า;
๒๒ ก แอลมา ๑:๑.
๒๓ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
๒๔ ก โมไซยาห์ ๑:๑๓.

ฮีลามัน ๔:๑๖–๒๖
๒๒ และว่า พวกเขาเปลี่ยนแปลงและ
เหยียบ ย�่ำ กฎกของ โม ไซ ยาห์ ไว้ ใต้เท้า,
หรือ สิ่ง ซึ่ง พระเจ้า ทรงบัญชาท่านว่า ให้
มอบแก่ผคู้ น; และพวกเขาเห็นว่ากฎของ
ตนเสื่อม, และว่าพวกเขากลับกลายเป็ น
่ วกเขาชัว่ ร้ายแม้
ผูค้ นชัว่ ร้าย, ถึงขนาดทีพ
เหมือนดังชาวเลมัน.
๒๓ และเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
พวกเขาศาสนจักรเริ่มเสื่อมโทรมก; และ
พวกเขาเริ่ม ไม่ เชื่อ ในวิญญาณแห่ง การ
พยากรณ์ และ ในวิญญาณ แห่ง การ เปิ ด
เผย; และการพิพากษาของพระผู้ เป็ น
เจ้าจ้องหน้ าพวกเขาอยู่.
๒๔ และ พวก เขา เห็ น ว่ า ตน กลั บ
อ่อนแอก, เหมือนกับชาวเลมันพี่น้องของ
ตน, และว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่
ทรงปกปักรักษาพวกเขาอีกต่อไป; แท้จริง
แล้ว, พระองค์ทรงถอนองค์ ไปจากพวก
เขาเพราะพระวิญญาณขของพระเจ้า ไม่
ประทับอยู่ ในวิหารที่ ไม่บริสุทธิ์ค—
๒๕ ฉะนั ้ น พระเจ้ า ทรง ยุ ติ การ ปก
ปัก รัก ษา พวก เขา โดย เดชานุ ภ าพ อั น
ปาฏิ ห าริ ย์ และ หา ที่ เปรี ย บ มิ ได้ ของ
พระองค์, เพราะ พวก เขา ตก ไป อยู่ ใน
สภาพของความไม่เชื่อกและความชั่วร้าย
อันน่ าพรัน
่ พรึง; และพวกเขาเห็นว่าชาวเลมันมีจำ� นวนมากกว่าตนมากมายนั ก, และ
เว้น แต่ พวกเขาจะมาแนบสนิ ทขอยู่ กับ
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของตน พวกเขา
ย่อมตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้.
๒๖ เพราะดูเถิด, พวกเขาเห็นว่า ก�ำลัง

		ข คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
		ค โมไซยาห์ ๒:๓๗;
แอลมา ๗:๒๑; ๓๔:๓๖.

๒๕ ก คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
		ข เจคอบ ๖:๕.

ฮีลามัน ๕:๑–๘
ของชาวเลมัน มากเท่ากับ ก�ำลัง ของตน,
แม้คนต่อคน. และดังนั ้นพวกเขาได้ตกไป
สู่การล่วงละเมิดร้ายแรง; แท้จริงแล้ว, ดัง
นั ้นพวกเขากลับอ่อนแอ, เพราะการล่วง
ละเมิดของตน, ในเวลาไม่กี่ปีก.
บทที่ ๕
นี ไฟกับ ลี ไฮอุทิศ ตนเพือ่ การสั่ง สอน—
ชือ่ ของพวกท่านพาให้ พวกท่านด�ำเนิ น
ชีวิต ตามแบบบรรพชนของท่าน—พระ
คริสต์ ทรงไถ่ ผู้ ที่กลับ ใจ—นี ไฟและลี ไฮ
พาผู้คนมากมายเปลีย่ นใจเลือ่ มใสและ
ถูกคุมขัง, และไฟล้อมพวกท่านเป็ นวง—
เมฆแห่งความมืดบดบังเหนื อคนสามร้อย
คน— แผ่น ดิน สั่น สะเทือน, และ เสียง
หนึ่ ง บัญชาให้ มนุ ษย์ กลับ ใจ—นี ไฟและ
ลี ไฮสนทนากับเทพ, และฝูงชนถูกล้อมไว้
ในวงไฟ. ประมาณ ๓๐ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือ ใน ปี
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
้
เดียวกั น นี , ดูเ ถิ ด , นี ไฟ มอบ บั ล ลั ง ก์
พิพากษาให้ชายผู้หนึ่ งชื่อซี โซรัม.
๒ เพราะดังที่กฎของพวกเขาและฝ่ าย
ปกครองของพวกเขาได้ รับ การสถาปนา
โดยเสียงกของผูค้ น, และคนทีเ่ ลือกขความ
ชัว่ มีจำ� นวนมากกว่าคนทีเ่ ลือกความดี, ดัง
นั ้นพวกเขาก�ำลังสุกงอมเพือ่ ความพินาศ,
เพราะกฎเสื่อมแล้ว.
๓ แท้จริง แล้ว, และ นี่ ไม่ ใช่ ทัง้ หมด;
พวกเขาเป็ นคนดือ้ รัน
้ , ถึง ขนาดที่ พวก
๒๖ ก แอลมา ๔๖:๘;
ฮีล. ๑๒:๓–๔.
๕ ๑ ก ฮีล. ๓:๓๗.
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เขาจะรับ การปกครองโดยกฎหรือ ความ
ยุติธรรมไม่ ได้, เว้น แต่ เพื่อ ความพินาศ
ของตน.
้ คือ นี ๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ไฟ กลับ เหนื่ อย อ่อน เพราะ ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ ของ พวก เขา; และ ท่าน สละก
บัลลังก์ พิพากษา, และเลือกการสั่ง สอน
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า ตลอดวัน
เวลาที่ เหลือ อยู่ ของท่าน, และลี ไฮน้ อง
ชายท่าน, ก็สั่งสอนตลอดวันเวลาที่เหลือ
อยู่ของท่านด้วย;
๕ เพราะพวกท่านจ�ำถ้อยค�ำซึ่งฮีลามัน
บิดาของพวกท่านพูดไว้กบั พวกท่าน. และ
นี่ คือถ้อยค�ำที่ท่านพูด:
๖ ดูเถิด, ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาให้ลกู จดจ�ำ
ทีจ่ ะรักษาพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ นเจ้า;
และพ่ออยากให้ลูกประกาศถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ ต่อผู้คน. ดูเถิด, พ่อตัง้ ชื่อลูกตามบิดา
มารดากแรกของเราผู้ออกมาจากแผ่นดิน
แห่งเยรูซาเล็ม; และการนี ้ พ่อท�ำไปเพื่อ
ว่าเมื่อลูกนึ กถึงชื่อของลูก ลูกก็จะนึ กถึง
พวก ท่าน; และ เมื่อ ลูก นึ กถึง พวก ท่าน
ลูก จะนึ กถึง งานของพวกท่าน; และเมื่อ
ลูกนึ กถึงงานของพวกท่านลูกจะรูว้ า่ เรือ่ ง
นี ้มีกล่าวไว้, และเขียนไว้ด้วย, ว่างานของ
พวกท่านประเสริฐข.
๗ ฉะนั ้น, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลกู ท�ำสิ่งที่
ดี, เพื่อลูกจะเป็ นที่กล่าวขวัญ, และเขียน
่ วกท่านเป็ นทีก่ ล่าวขวัญ
ไว้ดว้ ย, แม้ดงั ทีพ
และเขียนไว้.
๘ และบัดนี ้ลูกพ่อ, ดูเถิดพ่อปรารถนา

๒ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๕–๒๗.
		ข แอลมา ๑๐:๑๙.
๔ ก แอลมา ๔:๑๕–๒๐.

๖ ก ๑ นี . ๑:๑, ๕.
		ข ๒ นี . ๓๓.
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อะไร บาง อย่ า ง จาก ลู ก อี ก , ซึ่ ง ความ
ปรารถนาคือ, ลูก จะไม่ ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้ เพื่อ
ลูก จะโอ้อวด, แต่ ว่า ลูก จะท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้
เพื่อ สะสม ทรัพย์ สมบัติก ใน สวรรค์ เพื่อ
ตน, แท้จริง แล้ว, ซึ่ง เป็ นนิ รัน ดร์, และ
ซึ่ง ไม่ หมดไป; แท้จริง แล้ว, เพื่อ ลูก จะมี
ของประทานอัน มี ค่าขแห่ง ชีวิต นิ รัน ดร์,
ซึ่งเรามีเหตุผลที่จะคิดว่าบรรพบุรษ
ุ ของ
เราได้รับมา.
๙ โอ้จงจ�ำ, จงจ�ำไว้, ลูกพ่อ, ถ้อยค�ำกซึ่ง
กษั ตริยเ์ บ็นจามินกล่าวแก่ผคู้ นของท่าน;
แท้จริงแล้ว, จงจ�ำไว้วา่ ไม่มีทางหรือวิธีอ่น
ื
ใดเลยที่ โดยทางนั ้น มนุ ษย์ จะได้ รับ การ
ช่วยให้รอดได้, นอกจากโดยทางพระโลหิต
ทีช่ ดใช้ขของพระเยซูคริสต์, ผูจ้ ะเสด็จมา;
แท้จริงแล้ว, จงจ�ำไว้ว่าพระองค์จะเสด็จ
มาเพื่อไถ่ค โลกง.
๑๐ และ จง จ�ำ ถ้อยค�ำกซึ่ง อมิวเล็ค พูด
กับซีเอสรอม, ในเมืองแอมันไนฮาห์ด้วย;
เพราะท่านกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าจะเสด็จ
มาแน่ นอนเพื่อไถ่ผู้คนของพระองค์, แต่
ว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาเพื่อไถ่พวกเขา
ในบาปของพวกเขา, แต่ ทรงไถ่ พวกเขา
จากบาปของพวกเขา.
๑๑ และพระองค์ทรงมีพลังซึง่ ได้รบั จาก
พระบิดาเพือ่ ไถ่พวกเขาจากบาปของพวก
เขาเพราะการกลับใจ; ฉะนั ้นพระองค์จึง
ทรงส่งกเทพของพระองค์มาประกาศข่าว
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการกลับใจ, ซึ่งน� ำไป
๘ ก ๓ นี . ๑๓:๑๙–๒๑.
		ข คพ. ๑๔:๗.
๙ ก โมไซยาห์ ๒:๙.
		ข โมไซยาห์ ๓:๑๗–๑๘.
คมพ. ชดใช้ (การ).
		ค คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).

ฮีลามัน ๕:๙–๑๕
สู่เดชานุ ภาพของพระผู้ ไถ่, ไปสู่ความรอด
ของจิตวิญญาณพวกเขา.
๑๒ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, จงจ�ำ, จงจ�ำไว้วา่
บนศิลากของพระผู้ ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็ น
พระคริสต์, พระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ที่
ลูกต้องสร้างรากฐานขของลูก; เพือ่ เมือ่ มาร
จะส่งลมอันมีกำ� ลังแรงของเขามา, แท้จริง
แล้ว, ลูก ศรของเขาในลมหมุน, แท้จริง
แล้ว, เมื่อ ลูกเห็บ ของเขาและพายุคอัน มี
ก�ำลัง แรงของเขาทัง้ หมดจะกระหน�่ ำ มา
บนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนื อลูกเพื่อลาก
่ ว้ งแห่งความเศร้าหมองและ
เอาลูกลงไปสูห
้ สุดไม่, เพราะศิลาซึ่งบน
วิบัติอันหาได้สิน
นั ้นลูกได้รบั การสร้างขึน้ , ซึง่ เป็ นรากฐาน
อันแน่ นอน, รากฐานซึง่ หากมนุ ษย์จะสร้าง
บนนั ้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ ได้.
้ คือ นี่
๑๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
เป็ นถ้อยค�ำซึง่ ฮีลามันสอน บุตรของท่าน;
แท้จริงแล้ว, ท่านสอนบุตรของท่านหลาย
เรือ่ งซึ่งไม่มีเขียนไว้, และหลายเรือ่ งซึ่งมี
เขียนไว้ด้วย.
๑๔ และ คนทัง้ สอง จดจ�ำ ถ้อยค�ำ ของ
ท่าน; และฉะนั ้น คนทัง้ สองจึง ออกเดิน
ทาง, โดยรักษาพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, เพือ่ จะสอนพระวจนะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าในบรรดาผู้คนของนี ไฟทัง้ หมด, โดย
เริ่มที่เมืองอุดมมั่งคั่ง;
่ ั ้นต่อไปยังเมืองแห่งกิด;
๑๕ และจากทีน
และจากเมืองแห่งกิดไปเมืองแห่งมิวเล็ค;

		ง คมพ. โลก—ผู้ ไม่เชือ่ ฟัง
พระบัญญัต.ิ
๑๐ ก แอลมา ๑๑:๓๔.
๑๑ ก แอลมา ๑๓:๒๔–๒๕.
๑๒ ก มธ. ๗:๒๔–๒๗;
คพ. ๖:๓๔;
โมเสส ๗:๕๓.

คมพ. ศิลามุมเอก; ศิลา.
		ข อสย. ๒๘:๑๖;
เจคอบ ๔:๑๖.
		ค ๓ นี . ๑๔:๒๕, ๒๗.
๑๓ ก โมไซยาห์ ๑:๔.

ฮีลามัน ๕:๑๖–๒๗
๑๖ และแม้ จากเมืองหนึ่ ง ไปอีก เมือง
หนึ่ ง, จนพวกท่านออกไปในบรรดาผู้คน
ของ นี ไฟ ทัง้ หมด ที่ อยู่ ใน แผ่น ดิน ทาง
ใต้; และจากนั ้น เข้าไป ในแผ่น ดิน แห่ง
เซราเฮ็มลา, ในบรรดาชาวเลมัน.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
ท่านสั่งสอนด้วยพลังอันยิง่ ใหญ่, ถึงขนาด
ที่ ท�ำให้ ผู้ แตกแยกกจากชาวนี ไฟเป็ นอัน
มากต้องจ�ำนน, ถึง ขนาดที่ พวกเขาออก
มาและสารภาพบาปของตนและรับบัพติศมาสู่การกลับใจ, และกลับไปหาชาวนี ไฟในทันทีเพื่อพยายามแก้ ไขความผิดที่
พวกเขากระท�ำต่อคนเหล่านั ้น.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ นี ไฟ
กับลี ไฮสั่งสอนชาวเลมันด้วยพลังอ�ำนาจ
และสิทธิ อ�ำนาจยิ่ง ใหญ่ เช่นนั ้น, เพราะ
พวกท่านมีพลังอ�ำนาจและสิทธิอ�ำนาจที่
ประทานให้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะ
พูดก, และพวกท่านมีเรือ่ งทีป่ ระทานให้แก่
พวกท่านด้วยว่าควรพูดอะไร—
๑๙ ฉะนั ้นพวกท่านพูดโดยยังความฉงน
ยิง่ นั กแก่ชาวเลมัน, จนท�ำให้พวกเขาเชือ่ ก,
ถึงขนาดที่มีชาวเลมันแปดพันคนซึ่งอยู่
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาและโดยรอบ
รับบัพติศมาสู่การกลับใจ, และตระหนั ก
ถึง ความชั่ว ร้ายของประเพณี บรรพบุรุษ
ของพวกเขา.
้ คือนี ๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไฟกับ ลี ไฮออกจากที่ น่ั น ไปยัง แผ่น ดิน
แห่งนี ไฟ.
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
๑๗ ก ฮีล. ๔:๔.
๑๘ ก คพ. ๑๐๐:๕–๘.
คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
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ท่านถูกกองทัพชาวเลมันจับโยนเข้าเรือน
จ�ำก; แท้จริงแล้ว, แม้เป็ นเรือนจ�ำเดียวกัน
่ ้ องของท่านถูกผูร้ บั ใช้
กับทีแ่ อมันและพีน
ของลิมไฮกักขัง.
๒๒ และหลังจากที่พวกท่านถูกจับเข้า
เรือน จ�ำ แล้ว หลาย วัน โดย ไม่มี อาหาร,
ดูเถิด, คนเหล่านั ้นเข้าไปในเรือนจ�ำเพื่อ
จับพวกท่านไปสังหารเสีย.
้ คือนี ๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไฟกับ ลี ไฮถูก ล้อมไว้ ราวกับ ด้วยไฟก, แม้
ถึงขนาดทีค่ นเหล่านั ้นไม่กล้าจับพวกท่าน
เพราะกลัวว่าตนจะไหม้. กระนั ้นก็ตาม, นี ไฟกับลี ไฮมิ ได้ ไหม้; และพวกท่านเหมือน
ก�ำลังยืนอยู่ท่ามกลางไฟและมิ ได้ ไหม้.
๒๔ และเมื่อพวกท่านเห็นว่าเสาเพลิงก
ล้อมพวกท่านไว้, และเห็นว่ามันมิ ได้ ไหม้
พวกท่าน, พวกท่านมีขวัญก�ำลังใจ.
๒๕ เพราะพวกท่านเห็น ว่า ชาวเลมัน
ไม่กล้าจับพวกท่าน; ทัง้ ไม่กล้าเข้ามาใกล้
พวกท่าน, แต่ ยืน อยู่ ราวกับ พวกเขาถูก
ท�ำให้เป็ นใบ้ด้วยความพิศวง.
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือนี ไฟ
กับลี ไฮยืนขึน้ พูดกับพวกนั ้น, มีความว่า :
อย่ากลัวเลย, เพราะดูเถิด, พระผู้เป็ นเจ้า
นั่ นเองที่ทรงแสดงสิ่งอัศจรรย์นี้แก่ท่าน,
ซึง่ ในการแสดงแก่ทา่ นนี ้เพือ่ ให้ทา่ นเห็น
ว่าจะจับเราไปสังหารไม่ ได้.
๒๗ และ ดูเถิด, เมื่อ พวก ท่าน กล่าว
ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้, แผ่น ดิน ก็ สั่น สะเทือน
อย่ า ง ยิ่ ง , และ ก� ำ แพง เรื อ น จ� ำ ได้ สั่ น
้
สะเทือนราวกับ ว่า จะ พัง ทลาย ลง สู่ พืน

๑๙ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ); งานเผยแผ่ศาสนา.
๒๑ ก โมไซยาห์ ๗:๖–๗; ๒๑:๒๓.
๒๓ ก อพย. ๓:๒.

๒๔ ก อพย. ๑๔:๒๔;
๑ นี . ๑:๖;
คพ. ๒๙:๑๒;
จส—ป ๑:๑๖.

509
ดิน; แต่ดูเถิด, มันไม่ ได้พัง. และดูเถิด,
คนที่อยู่ ในเรือนจ�ำเป็ นชาวเลมันกับชาว
นี ไฟผู้ที่แตกแยกมา.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาถูกบดบังด้วยเมฆแห่งความมืดก, และ
ความกลัวอันน่ าพรัน
่ พรึงอย่างรุนแรงมา
สู่พวกเขา.
้ คือ มี
๒๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
้ ราวกับ ว่า อยู่ เหนื อ เมฆแห่ง
เสียง ดัง ขึน
ความมืด, กล่าวว่า: เจ้าจงกลับใจ, เจ้าจง
กลับ ใจ, และอย่า พยายามท�ำลายผู้รับ ใช้
ของเราอีกต่อไปผู้ซ่ึงเราส่งมายังเจ้าเพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐ.
้ เมื่อ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาได้ยิน เสียงนี ้, และเห็นว่า ไม่ใช่
เสียงฟ้ าร้อง, ทัง้ มิ ใช่เสียงดังกึกก้อง, แต่
ดูเถิด, มัน เป็ นเสียงสงบกแห่ง ความนุ่ ม
นวล อย่าง สมบูรณ์ , ราวกับ ว่า เป็ น เสียง
กระซิบ, และเสียงนั ้นเสียดแทงแม้จนถึง
จิตวิญญาณทีเดียว—
๓๑ และทัง้ ที่ เสียงนั ้นนุ่ ม นวล, ดูเถิด
แผ่น ดิน ยัง สั่น สะเทือน อย่าง ยิ่ง, และ
ก�ำแพงเรือนจ�ำสั่นอีก, ราวกับว่าก�ำลังจะ
พังทลายลงสู่พน
ื ้ ดิน; และดูเถิดเมฆแห่ง
ความมืด, ซึ่งบดบังเหนื อพวกเขา, หาได้
กระจายไปไม่—
้ มาอีก, กล่าว
๓๒ และดูเถิดเสียงดังขึน
ว่า: เจ้า จงกลับ ใจ, เจ้า จงกลับ ใจ, เพราะ
อาณาจักรแห่ง สวรรค์ อยู่ แค่ เอือ้ ม; และ
อย่าพยายามท�ำลายผู้รับใช้ของเราอีกต่อ
้ คือแผ่น
ไป. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ดินสั่นสะเทือนอีก, และก�ำแพงสั่น.
๒๘ ก อพย. ๑๔:๒๐.
๒๙ ก ๓ นี . ๑๑:๓–๑๔.

ฮีลามัน ๕:๒๘–๓๘
๓๓ และเสียงดัง มาอีก เป็ นครัง้ ที่ สาม
ด้วย, และกล่าวถ้อยค�ำอันน่ าอัศจรรย์แก่
พวก เขา ซึ่ง มนุ ษย์ เอือ้ น เอ่ย มิ ได้; และ
ก�ำแพงสั่นอีก, และแผ่นดินสั่นสะเทือน
ราวกับว่าก�ำลังจะแยกออกจากกัน.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน หลบหนี ไป ไม่ ได้ เพราะเมฆ
แห่ง ความ มืด ซึ่ง บดบัง เหนื อ พวก เขา;
แท้จริง แล้ว, และพวกเขาเคลื่อนไหวไม่
ได้ด้วยเพราะความกลัวซึ่งมาสู่พวกเขา.
๓๕ บัดนี ้มีคนผู้หนึ่ งในบรรดาพวกเขา
ซึ่งเป็ นชาวนี ไฟโดยก�ำเนิ ด, ซึ่งครัง้ หนึ่ ง
เป็ นของศาสนจักรของพระผู้เป็ นเจ้าแต่
ได้แตกแยกออกไปจากคนเหล่านั ้น.
้ คือเขา
๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หันกลับไป, และดูเถิด, เขาเห็นหน้ าของ
นี ไฟกับลี ไฮผ่านเมฆแห่งความมืด; และ
ดูเถิด, ดวงหน้ านั ้นสว่างกยิ่ง, แม้ดังหน้ า
ของเทพ. และเขาเห็นว่า พวกท่านมอง
้ ไป บนฟ้ า สวรรค์; และ พวก ท่าน อยู่
ขึน
ในลักษณะราวกับก�ำลังพูดคุยหรือก�ำลัง
เปล่งเสียงพูดกับผู้หนึ่ งผู้ ใดที่พวกท่าน
มองเห็น.
๓๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาย
ผูน
้ ี ้รอ้ งเรียกฝูงชน, เพือ่ พวกเขาจะได้หน
ั
มาดู. และดูเถิด, มี พลัง ประทานให้ คน
เหล่า นั ้น จนพวกเขาหัน มาดู; และพวก
เขาเห็นหน้ าของนี ไฟกับลี ไฮ.
๓๘ และ พวก เขา พูด กับ ชาย นั ้ น ว่า:
ดูเถิด, ทัง้ หมดนี ้ หมายความว่า อย่างไร,
และคนที่ ชายเหล่า นั ้น สนทนาอยู่ ด้วยนี ้
เป็ นใคร?

๓๐ ก ๑ พกษ. ๑๙:๑๒;
คพ. ๘๕:๖.

๓๖ ก อพย. ๓๔:๒๙–๓๕;
กิจการ ๖:๑๕.

ฮีลามัน ๕:๓๙–๕๑
๓๙ บัดนี ้ชายคนนั ้นชือ่ อมินาแดบ. และ
อมินาแดบกล่าวแก่พวกเขาว่า: คนทัง้ สอง
สนทนากับเหล่าเทพของพระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือ
๔๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันกล่าวแก่เขาว่า: เราจะท�ำอย่างไรก
เพื่อเมฆแห่งความมืดนี ้ จะเลื่อนออกไป
จากการบดบังเรา?
๔๑ และอมินาแดบกล่าวแก่พวกเขาว่า:
ท่านต้องกลับใจก, และวิงวอนต่อเสียงนั ้น,
แม้ จนกระทั่ง ท่านจะมี ศรัทธาข ในพระ
คริสต์, ซึ่งแอลมา, และอมิวเล็ค, และซีเอสรอมสอนท่านไว้เกีย่ วกับพระองค์; และ
เมือ่ ท่านจะท�ำดังนี ้, เมฆแห่งความมืดจะ
เคลื่อนไปจากการบดบังท่าน.
๔๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาทัง้ หมดเริม่ วิงวอนต่อเสียงของผูท้ ท่ี ำ� ให้
่ สะเทือน; แท้จริงแล้ว, พวกเขา
แผ่นดินสัน
วิงวอนแม้จนเมฆแห่งความมืดกระจายไป.
๔๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขากวาดสายตาดู, และเห็นว่า เมฆ
แห่ง ความมืด กระจายไปจากการบดบัง
พวกเขาแล้ว, ดูเถิด, พวกเขาเห็นว่าเสา
เพลิงล้อมกพวกเขาไว้, แท้จริงแล้วทุกคน.
๔๔ และนี ไฟกับ ลี ไฮอยู่ ท่ามกลางพวก
เขา; แท้จริง แล้ว, พวก เขา ถูก ล้อม ไว้;
แท้จริงแล้ว, ราวกับว่าอยู่ท่ามกลางเปลว
ไฟ, กระนั ้น มัน ก็ ไม่ ได้ ท�ำ อันตรายพวก
เขา, ทัง้ ไม่ ได้ ลาม ติด ก�ำแพง เรือน จ�ำ;
และ พวก ท่าน เปี่ ยม ด้วย ปี ติกนั ้น ซึ่ง สุด
จะพรรณนาและเปี่ ยมด้วยความยินดี.
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๔๕ และดูเถิด, พระวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์ก
ของพระผู้เป็ นเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์,
และทรงเข้า สู่ ใจพวกเขา, และพวกเขา
ได้รบั การเติมให้เต็มราวกับด้วยไฟ, และ
พวกเขาพูดขถ้อยค�ำอันน่ าอัศจรรย์ออกมา.
๔๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีเสียง
ดังมาถึงพวกเขา, แท้จริงแล้ว, เสียงอันน่ า
่ ชม, ราวกับเป็ นเสียงกระซิบ, กล่าวว่า:
ชืน
๔๗ สั นติก, สั นติ จง มี แก่ เจ้า, เพราะ
ศรัทธาของเจ้าในผูท
้ รี่ กั ยิง่ ของเรา, ผูด้ ำ� รง
อยู่แล้วนั บแต่การวางรากฐานของโลก.
๔๘ และบัดนี ้, เมื่อ พวกเขาได้ยินดังนี ้
้ ราวกับ จะดู
พวกเขาจึง กวาดสายตาขึน
ว่าเสียงมาจากที่ ใด; และดูเถิด, พวกเขา
เห็นฟ้ าสวรรค์กเปิ ด; และเทพลงมาจาก
สวรรค์และปฏิบัติต่อพวกเขา.
๔๙ และมีอยูป่ ระมาณสามร้อยคนทีเ่ ห็น
และได้ยิน เรื่องเหล่า นี ้; และพวกเขาได้
รับค�ำ สั่ง ให้ ออกไปและไม่ ให้ ประหลาด
ใจ, ทัง้ ไม่ให้สงสัย.
๕๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาออกไป, และปฏิบัติ ต่อ ผู้คน, โดยที่
ประกาศ เรื่อง ทัง้ หมด ที่ พวก เขา ได้ยิน
และได้ เห็น มาตลอดทั่ว ภาคต่าง ๆ โดย
รอบ, ถึง ขนาดที่ ชาวเลมัน ส่วนใหญ่ เชื่อ
เรื่องเหล่า นี ้, เพราะความส�ำคัญ ยิ่ง ของ
หลักฐานที่พวกเขาได้รับมา.
๕๑ และ มาก เท่า ที่ เชื่อกก็ ได้ วาง อาวุธ
สงครามของตน, และความเกลียดชังของ
ตนและประเพณี บรรพบุรษ
ุ ของตนด้วย.

๔๐ ก กิจการ ๒:๓๗–๓๙.
๔๕ ก ๓ นี . ๙:๒๐;
๔๑ ก คมพ. กลับใจ (การ).
อีเธอร์ ๑๒:๑๔.
		ข คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ). 		ข คมพ. ของประทานทาง
๔๓ ก ๓ นี . ๑๗:๒๔; ๑๙:๑๔.
วิญญาณ, ของประทาน
๔๔ ก คมพ. ปี ต.ิ
แห่งพระวิญญาณ.

๔๗ ก คมพ. สงบ (ความ),
สงบสุข (ความ), สันติ,
สันติสขุ .
๔๘ ก ๑ นี . ๑:๘.
๕๑ ก แอลมา ๓๑:๕.
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้ คือ
๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขามอบผืนแผ่นดินต่าง ๆ ซึ่งพวก
เขาครอบครองให้แก่ชาวนี ไฟ.
บทที่ ๖
ชาวเลมันที่ชอบธรรมสั่งสอนชาวนี ไฟที่
ชั่ว ร้าย—ทัง้ สองพวกรุ่งเรืองระหว่างยุค
แห่งความสงบสุขและความอุดมมั่งคั่ง—
ลูซิเฟอร์, ผู้ก่อบาป, ปลุกปั่ นใจคนชั่วร้าย
และพวกโจรแกดิ แอนทัน ในฆาตกรรม
และความชัว่ ร้าย—พวกโจรยึดอ�ำนาจจาก
ฝ่ ายปกครองของชาวนี ไฟ. ประมาณ ๒๙–
๒๓ ปี ก่อนคริสตกาล.
่ี ก
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่ ปี ทห
สิบสองแห่งการปกครองของผู้พิพากษา
้ แล้ว และ
้ สุด, เรื่องทัง้ หมดนี ้ เกิด ขึน
สิน
ชาวเลมัน, ส่วนใหญ่, กลับกลายเป็ นคน
ชอบธรรม, ถึง ขนาดที่ ความชอบธรรมก
ของพวกเขามียงิ่ กว่าของชาวนี ไฟ, เพราะ
ความมั่นคงของพวกเขาและความแน่ ว
แน่ ในศรัทธาของพวกเขา.
๒ เพราะดูเถิด, มีชาวนี ไฟจ�ำนวนมาก
ที่กลับแข็งกระด้างกและไม่ส�ำนึ กผิดและ
้ ดี, ถึง ขนาดที่ พวกเขาปฏิเสธ
ชั่ว ร้ายสิน
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า และค�ำ สั่ง
สอนและการพยากรณ์ ทัง้ หมดที่ ได้เกิด
้ ในบรรดาพวกเขา.
ขึน
๓ กระนั ้น ก็ตาม, ผู้คนของศาสนจักร
มี ความ ปรี ดี ยิ่ ง เพราะ การ เปลี่ ย น ใจ
๖

๑ ก ฮีล. ๑๓:๑.
๒ ก รม. ๑:๒๘–๓๒.
๓ ก คมพ. ผูกมิตร.

ฮีลามัน ๕:๕๒–๖:๘
เลื่ อ มใส ของ ชาวเล มั น , แท้ จ ริ ง แล้ ว ,
เพราะศาสนจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง
้ ในบรรดาพวกเขา. และพวก
สถาปนาขึน
เขาผูกมิตรกกัน, และชื่นชมยินดีรว่ มกัน,
และมีความปรีดียิ่ง.
๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมันจ�ำนวนมากลงมายังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, และประกาศต่อ ผู้คนชาวนี ไฟถึงหนทางของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสก
ของพวกเขา, และกระตุ้น คนเหล่า นี ้ ถึง
ศรัทธาและการกลับใจ.
๕ แท้จริง แล้ว, และหลายคนสั่ง สอน
ด้ ว ย พลั ง อ� ำ นาจ และ สิ ท ธิ อ� ำ นาจ ใหญ่
หลวงยิ่ง, จนน� ำ หลายคนในพวกนี ้ ลงไป
สู่ ห้วงลึก แห่ง ความถ่อมตน, เพื่อ เป็ นผู้
ติดตามที่ถ่อมตนของพระผู้เป็ นเจ้าและ
พระเมษโปดก.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมัน จ�ำนวน มาก เข้าไป ใน แผ่น ดิน ทาง
เหนื อ; และนี ไฟกับลี ไฮเข้าไปสู่แผ่นดิน
ทางเหนื อกด้วย, เพื่อสั่งสอนผู้คน. และปี
้ สุดลงดังนี ้.
ที่หกสิบสามสิน
๗ และดูเถิด, มี ความสงบสุข ในแผ่น
ดินทัง้ หมด, ถึงขนาดที่ชาวนี ไฟเข้าไปใน
แผ่นดินส่วนใดก็ตามที่พวกเขาต้องการ,
ไม่ว่าในบรรดาชาวนี ไฟหรือชาวเลมัน.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมันไปที่ ใดก็ตามที่พวกเขาต้องการด้วย,
ไม่วา่ ในบรรดาชาวเลมันหรือในบรรดาชาว
นี ไฟ; และด้วยเหตุนี้พวกเขามีการติดต่อ
กันโดยอิสระ, เพื่อซือ้ และเพื่อขาย, และ

๔ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส
(การ).
๖ ก แอลมา ๖๓:๔–๙;

ฮีล. ๓:๑๑–๑๒.

ฮีลามัน ๖:๙–๑๘
เพือ่ หาผลประโยชน์ , ตามความปรารถนา
ของพวกเขา.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
นี กลับร�ำ่ รวยยิ่ง, ทัง้ ชาวเลมันและชาวนี ไฟ; และพวกเขามี ทอง, และเงิน, และ
โลหะมี ค่า นานาชนิ ด มากมายยิ่ง, ทัง้ ใน
แผ่นดินทางใต้และในแผ่นดินทางเหนื อ.
๑๐ บัดนี ้ แผ่น ดิน ทางใต้ เรียกว่า ลี ไฮ,
และแผ่น ดินทางเหนื อ เรียกว่า มิวเล็คก,
ซึ่งเรียกตามบุตรของเศเดคียาห์; เพราะ
พระเจ้าทรงน� ำมิวเล็คเข้ามาในแผ่นดิน
ทางเหนื อ, และลี ไฮเข้า มาในแผ่น ดิน
ทางใต้.
๑๑ และดูเถิด, มี ทองนานาชนิ ด อยู่ ใน
ผืนแผ่นดินทัง้ สองแห่งนี ้, และเงิน, และ
แร่ทม่ี คี า่ ทุกชนิ ด; และมีชา่ งฝี มือประณี ต
ด้วย, ซึง่ ท�ำงานกับแร่ทกุ อย่างและถลุงแร่;
และดังนั ้นพวกเขากลายเป็ นคนร�่ำรวย.
๑๒ พวกเขาปลูก ธัญพืช มากมายเหลือ
ล้น, ทัง้ ในทาง เหนื อ และ ทาง ใต้; และ
พวกเขาเจริญ อย่างยิ่ง, ทัง้ ในทางเหนื อ
และ ในทาง ใต้. และ พวก เขา ขยาย เผ่า
้ ใน แผ่ นดิน .
พั นธุ์ และ แข็ ง แรง ยิ่ ง ขึน
และพวกเขาเลีย้ งฝูง สัตว์ เลีย้ งและฝูง
สัตว์ ใหญ่ มากมาย, แท้จริง แล้ว, ลูก สัตว์
อ้วนมากมาย.
๑๓ ดู เ ถิ ด พวก ผู้ หญิ ง ของ พวก เขา
ท� ำ งานหนั ก และ ปั่ น ฝ้ าย, และ ทอ ผ้ า
นานา ชนิ ด, ผ้า ป่ าน เนื ้ อ ดี และ ผ้า ทุก
ชนิ ด, เพื่อห่อหุ้มความเปลือยเปล่าของ
พวกเขา. และดังนั ้ นปี ที่หกสิ บสี่ ผ่านไป
ในความสงบสุข.
๑๐ ก โมไซยาห์ ๒๕:๒–๔;
ฮีล. ๘:๒๑.

๑๕ ก ฮีล. ๕:๑.
๑๗ ก ๓ นี . ๙:๙.
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๑๔ และในปี ที่หกสิบห้าพวกเขามีความ
ปรีดี ยิ่ง และความสงบสุข, แท้จริง แล้ว,
การสั่ง สอนมากและค�ำ พยากรณ์ หลาย
อย่างเกี่ยวกับ สิ่ง ที่ จะมาถึง. และปี ที่ หก
สิบห้าก็ผ่านไปดังนี ้.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ในปี ที่ หกสิบ หกแห่ง การปกครองของผู้
พิพากษา, ดูเถิด, ซี โซรัมกถูก มือ ลึกลับ
ลอบ สั ง หาร ขณะ ที่ นั่ ง อยู่ บน บั ล ลั ง ก์
้
พิพากษา. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือในปี เดียวกันนั ้น, บุตรของเขา, ซึง่ ผูค้ น
ก�ำหนดขึน้ แทนเขา, ก็ถกู ลอบสังหารด้วย.
้ สุดลงดังนี ้.
และปี ที่หกสิบหกสิน
๑๖ และในตอนต้นของปี ที่ หกสิบ เจ็ด
ผู้คนเริ่มทวีความชั่วร้ายอย่างยิ่งอีก.
๑๗ เพราะดูเถิด, พระเจ้า ประทานพร
ให้ พวกเขามานานด้วยความมั่งคั่ง ทาง
โลกจนไม่มี การยั่ว ยุ เขาให้ โกรธ, ให้ ท�ำ
สงคราม, หรือ ให้ นองเลือด; ฉะนั ้นพวก
เขาจึงเริ่มหมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่งของ
ตน; แท้จริงแล้ว, พวกเขาเริม่ แสวงหาผล
้ เหนื อ
ประโยชน์ เพื่อพวกเขาจะถูกยกขึน
กัน และกัน; ฉะนั ้น พวกเขาเริ่ม กระท�ำ
ฆาตกรรมลับก, และขโมยและปล้นสะดม,
เพื่อพวกเขาจะได้ผลประโยชน์ .
๑๘ และ บัดนี ้ ดูเถิด, ฆาตกร และ นั ก
ปล้น สะดมเหล่า นี ้ คือ กองโจรซึ่ง คิช คู้ . และ
เม็น และแกดิ แอนทันก ได้ ตัง้ ขึน
้ คือ, แม้ ใน
บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
บรรดาชาวนี ไฟ, ก็มกี องโจรของแกดิแอนทัน มากมาย. แต่ ดูเถิด, พวกนี ้ มี จ�ำนวน
มากกว่า กลุ่ม ชนชาวเลมันที่ ชั่ว ร้ายกว่า.
๑๘ ก ฮีล. ๒:๔, ๑๒–๑๓.
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และพวกนี ้ เรียกว่า เหล่า โจรและฆาตกร
ของแกดิแอนทัน.
๑๙ และพวกนี ้ เองที่ ลอบสังหารซี โซรัมหัวหน้ าผู้พิพากษา, และบุตรของเขา,
ขณะทีอ่ ยูบ่ นบัลลังก์พพ
ิ ากษา; และดูเถิด,
หามี ใครพบพวกเขาไม่.
้
๒๐ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ ชาวเลมันรู้ ว่า มี โจรปะปนอยู่ ใน
พวกตนก็ โทมนั สยิ่ง; และพวกเขาใช้ทุก
วิถีทางที่อยู่ ในอ�ำนาจของตนเพื่อท�ำลาย
้ พิภพ.
พวกนั ้นให้หมดจากพืน
๒๑ แต่ ดูเถิด, ซาตานยั่ว ยุ ใจชาวนี ไฟ
ส่วนมาก, ถึง ขนาดที่ พวกเขาสมทบกับ
กองโจรเหล่า นั ้น, และเข้า สู่ พันธสัญญา
ของ พวก เขา และ ค�ำ ปฏิญาณ ของ พวก
เขา, ว่า พวกเขาจะคุ้มครองและปกปัก
รักษากันในสถานการณ์ ยงุ่ ยากใด ๆ ก็ตาม
ที่ พวกเขาจะเผชิญ, เพื่อ จะไม่ ต้องเป็ น
ทุกข์เพราะการกระท�ำฆาตกรรมของตน,
และการปล้นสะดมของตน, และการลัก
ขโมยของตน.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก เขา มี เครื่อ งหมาย, แท้ จ ริง แล้ ว ,
เครื่องหมาย ลับกของ พวก เขา, และ ค�ำ
พูดลับของพวกเขา; และการนี ้ เพื่อพวก
เขาจะรู้จักพี่น้องที่เข้ามาในพันธสัญญา,
เพื่อความชั่วร้ายใด ๆ ก็ตามที่พี่น้องของ
้ เขาก็ จะไม่ ได้ รับ อันตราย
เขากระท�ำ ขึน
โดยพี่น้องของเขา, หรือโดยบรรดาผู้เป็ น
สมาชิก ในกองโจรของเขา, ซึ่ง รับ พันธสัญญานี ้ ไว้แล้ว.
๒๒ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๒๔ ก คมพ. ชัว่ , ชัว่ ร้าย (ความ).
๒๕ ก แอลมา ๓๗:๒๗–๓๒.

ฮีลามัน ๖:๑๙–๒๘
๒๓ และ ดั ง นั ้ น พวก เขา จะ กระท� ำ
ฆาตกรรม, และ ปล้ น สะดม, และ ลั ก
ขโมย, และกระท�ำ การผิด ประเวณี และ
การชั่วร้ายนานาชนิ ด, ตรงกันข้ามกับกฎ
ของประเทศตนและกฎของพระผู้ เป็ น
เจ้าของตนด้วย.
๒๔ และผู้ ใดก็ตามในบรรดาผู้ ซึ่ง เป็ น
สมาชิกกองโจรของพวกเขาที่เปิ ดเผยให้
โลกรูถ้ งึ ความชัว่ ร้ายกของตนและความน่ า
ชิงชังของตน, จะถูกพิจารณาโทษ, ไม่ ใช่
ตามกฎของประเทศตน, แต่ตามกฎความ
ชั่วร้ายของตน, ซึ่งแกดิแอนทันและคิชคูเม็นให้ ไว้.
๒๕ บัดนี ้ดเู ถิด, ค�ำปฏิญาณกและพันธ
สัญญาลับเหล่านี ้เองทีแ่ อลมาสั่งบุตรท่าน
ไม่ ให้เผยออกไปสู่ โลก, เกลือกมันจะเป็ น
วิถีทางของการน� ำผู้คนไปสู่ความพินาศ.
๒๖ บัดนี ้ ดูเถิด, ค�ำปฏิญาณและพันธ
สัญญาลับกเหล่านั ้นไม่ ได้มาสู่แกดิแอน
ทัน จากบันทึก ที่ มอบไว้ ให้ ฮี ลามัน; แต่
ดูเถิด, สัต ภาวะเดียวกันขนั ้นที่ ได้ ชักจูง
บิดามารดาแรกของเราให้ กิน ผลไม้ ต้อง
ห้ามใส่มันไว้ ในใจแกดิแอนทัน—
๒๗ แท้จริง แล้ว, สัต ภาวะเดียวกันนั ้น
เองทีว่ างแผนกับคาอินก, ว่าหากเขากระท�ำ
ฆาตกรรมอาแบลน้ องชายของเขา เรือ่ งนี ้ก็
จะไม่เป็ นทีร่ แู้ ก่ โลก. และเขาวางแผนกับ
คาอินและผูต้ ดิ ตามเขานั บแต่เวลานั ้นมา.
๒๘ และสัต ภาวะเดียวกันนั ้น เองเช่น
กันที่ ใส่มน
ั ไว้ ในใจผูค้ นให้สร้างกหอสูงจน
สูงพอที่พวกเขาจะไปถึงฟ้ าสวรรค์. และ

๒๖ ก โมเสส ๕:๒๙, ๔๙–๕๒.
		ข ๓ นี . ๖:๒๘;
โมเสส ๔:๖–๑๒.

๒๗ ก โมเสส ๕:๑๘–๓๓.
๒๘ ก ปฐก. ๑๑:๑–๔;
อีเธอร์ ๑:๓.

ฮีลามัน ๖:๒๙–๓๗
สัตภาวะเดียวกันนั ้นเองที่ชักน� ำผู้คนซึ่ง
มาจากหอสูง นั ้นที่ เข้า มาในแผ่น ดินนี ้;
ซึ่ง แพร่ งานแห่ง ความมืด และความน่ า
ชิงชัง ตลอดทั่ว ผืน แผ่นดิน, จนเขาลาก
้ ข, และไป
เอาผู้คนลงไปสู่ความพินาศสิน
สู่นรกอันเป็ นนิ จ.
๒๙ แท้จริง แล้ว, สัต ภาวะเดียวกันนั ้น
เอง ซึ่ง ใส่ ไว้ ในใจ แกดิ แอ นทันก ให้ คง
ท�ำงานแห่งความมืด, และแห่งฆาตกรรม
ลับ ต่อ ไป; และเขาน� ำ มัน ออกมานั บ จาก
กาลเริ่มต้นของมนุ ษย์แม้จนถึงเวลานี ้.
๓๐ และ ดูเถิด, เขา นั่ นเอง ซึ่ง เป็ น ผู้
ก่อกบาปทัง้ ปวง. และดูเถิด, เขาท�ำงาน
แห่ง ความมืด และฆาตกรรมลับ ของเขา
ต่อ ไป, และ สืบทอด แผนของ พวก เขา,
และค�ำปฏิญาณของพวกเขา, และพันธ
สัญญาของพวกเขา, และแผนแห่งความ
ชั่วร้ายอันน่ าพรั่นพรึงของพวกเขา, จาก
รุน
่ สู่รน
ุ่ ถึงขนาดทีเ่ ขาจะครอบครองใจลูก
หลานมนุ ษย์ ได้.
๓๑ และบัดนี ้ ดูเถิด, เขาครอบครองใจ
ชาวนี ไฟได้มาก; แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่
พวกเขากลับชั่วร้ายอย่างยิ่ง; แท้จริงแล้ว,
คนส่วนมากในบรรดาพวกเขาหันออกไป
นอก ทาง ของ ความ ชอบ ธรรม เสีย แล้ว,
และเหยียบย�ำ่ กพระบัญญัตขิ องพระผูเ้ ป็ น
เจ้า ไว้ ใต้เท้า ของพวกเขา, และหัน ไปสู่
ทางของพวกเขาเอง, และสร้างรูปเคารพ
เพือ่ ตัวเองด้วยทองและเงินของพวกเขา.
้ คือ
๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่ วกเขา
ความชัว่ ช้าสามานย์ทงั ้ หมดนี ้มาสูพ
๒๘ข อีเธอร์ ๘:๙, ๑๕–๒๕.
๒๙ ก ฮีล. ๒:๔–๑๓.
๓๐ ก แอลมา ๕:๓๙–๔๒;
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ภายในเวลาไม่กป่ี ี ก, ถึงขนาดทีส่ ว่ นใหญ่มาสู่
่ กสิบเจ็ดแห่งการปกครอง
พวกเขาในปี ทีห
ของผู้พิพากษาเหนื อผู้คนของนี ไฟ.
๓๓ และพวกเขาแก่กล้าในความชั่วช้า
สามานย์ ของตนในปี ที่ หกสิบ แปดด้วย,
จนเป็ นที่ โทมนั ส และน่ า ร�่ำไห้ อย่างใหญ่
หลวงของคนชอบธรรม.
๓๔ และเราจึง เห็น ดัง นั ้นว่า ชาวนี ไฟ
เริ่ม เสื่อมโทรมในความไม่ เชื่อ, และแก่
กล้า ในความชั่ว ร้ายและความน่ า ชิงชัง,
ในขณะที่ ชาวเลมัน เริ่ม แก่ กล้า อย่างยิ่ง
ใน ความ รู้ เกี่ยว กับ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
พวกเขา; แท้จริงแล้ว, พวกเขาเริ่มรักษา
กฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์,
และด�ำเนิ นชีวติ อยู่ ในความจริงและความ
ซื่อตรงต่อพระพักตร์พระองค์.
๓๕ และ เรา จึ ง เห็ น ดั ง นั ้ น ว่ า พระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า เริ่ม ถอยกจาก ชาว
นี ไฟ, เพราะความชั่ว ร้ายและความแข็ง
กระด้างของใจพวกเขา.
๓๖ และเราจึงเห็นดังนั ้นว่าพระเจ้าทรง
เริม่ เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้
ชาวเลมัน, เพราะความว่าง่ายของพวกเขา
และความเต็มใจของพวกเขาที่จะเชื่อใน
พระวจนะของพระองค์.
้ คือ
๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน ล่า กองโจรของแกดิ แอนทัน;
และพวกเขาสั่ง สอนพระวจนะของพระ
ผู้เป็ นเจ้าในบรรดาพวกที่ช่ัวร้ายมากกว่า
ของคนเหล่า นี ้, ถึง ขนาดที่ กองโจรนี ้ ถูก
้ จากบรรดาชาวเลมัน.
ท�ำลายสิน

โมโร. ๗:๑๒, ๑๗;
โมเสส ๔:๔.
๓๑ ก ๑ นี . ๑๙:๗.

๓๒ ก แอลมา ๔๖:๘.
๓๕ ก โมไซยาห์ ๒:๓๖;
คพ. ๑๒๑:๓๗.

ฮีลามัน ๖:๓๘–๗:๔
้ อีก ด้วยโรคระบาด; พวกเขากลับใจและหัน
๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ด้านหนึ่ ง, คือ ชาวนี ไฟส่ ง เสริม พวกเขา มาหาพระองค์. แซมิว เอล, ชาวเลมัน,
และสนั บสนุ นพวกเขา, โดยเริ่มกับพวก พยากรณ์ ต่อชาวนี ไฟ.
ที่ชั่วร้ายมากกว่า, จนพวกนั ้ นแพร่ ไปทั่ว
ประกอบด้วยบทที่ ๗ ถึง ๑๖.
แผ่น ดิน ชาวนี ไฟ, และล่อลวงคนชอบ
ธรรมส่วนมากจนคนเหล่านั ้ นลงมาเชื่อ
บทที่ ๗
ในงานของพวกเขาและมีส่วนในสิ่งของ
ที่ ปล้น มาของพวกเขา, และสมคบกับ
พวก เขา ใน การก ระ ท�ำ ฆาตกรรม และ นี ไฟถูก ปฏิเสธในทางเหนื อ และกลับ มา
เซราเฮ็ มลา—ท่านสวดอ้อนวอนบนหอ
มั่วสุมลับ.
๓๙ และ ดังนี ้ พวก เขา จึง ได้ เป็ น ฝ่ าย สูง ในสวนของท่าน จากนั ้น จึง ร้องเรียก
จั ด การ ใน การ ปกครอง แต่ ฝ่ าย เดี ย ว, ให้ ผู้คนกลับ ใจหาไม่ ก็ พินาศ. ประมาณ
ถึง ขนาด ที่ พวก เขา เหยียบ ย�่ำ ไว้ ใต้เท้า ๒๓–๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
และโบยตีและท�ำร้ายและหันหลังให้ผู้ท่ี
ยากจนกและผู้ท่ีอ่อนโยน, และผู้ติดตาม ดูเถิด, บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี ท่ี
หกสิบเก้าแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา
ที่ถ่อมตนของพระผู้เป็ นเจ้า.
๔๐ และเราจึงเห็นดังนั ้นว่าพวกเขาอยู่ เหนื อผูค้ นชาวนี ไฟ, คือนี ไฟ, บุตรของฮีก
ก
่ ่ าพรัน
ในสภาพทีน
่ พรึง, และก�ำลังสุกงอม ลามัน, กลับ มาแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา
จากแผ่นดินทางเหนื อ.
เพื่อความพินาศอันเป็ นนิ จ.
้ คือ ๒ เพราะท่านออกไปในบรรดาผู้คนซึ่ง
๔๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี ที่ หก สิ บ แปด แห่ง การ ปกครอง ของ อยู่ ในแผ่นดินทางเหนื อ, และสั่งสอนพระ
้ สุด วจนะของพระผู้เป็ นเจ้าแก่คนทัง้ หลาย,
ผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิ น
และพยากรณ์ หลายเรื่องแก่พวกเขา;
ลงดังนี ้ .
๓ และพวกเขาปฏิเสธถ้อยค�ำ ทัง้ หมด
ของท่าน, ถึง ขนาดที่ ท่านอยู่ ในหมู่ ชน
ค�ำ พยากรณ์ ของ นี ไฟ, บุตร ของ ฮี ลา- เหล่า นั ้น ไม่ ได้, แต่ กลับ มาแผ่น ดิน อัน
มัน—พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงขู่ ผู้คนของนี - เป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอีก.
ไฟ ว่า พระองค์ จะ เสด็จ เยือนพวก เขา ๔ และโดยเห็นว่าผู้คนอยู่ ในสภาพแห่ง
ใน พระพิ โรธ ของ พระองค์ , ถึ ง ความ ความชัว่ ร้ายอันน่ าพรัน
่ พรึงเช่นนั ้น, และ
้ ของพวกเขาเว้น แต่ พวกเขา โจรแกดิแอนทันเหล่านั ้นเข้ามาในบัลลังก์
พินาศสิ น
กลับ ใจ จาก ความ ชั่ว ร้าย ของ ตน. พระ พิพากษา—โดยที่แย่งชิงพลังอ�ำนาจและ
ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ลง ทัณฑ์ ผู้คนของ นี ไฟ สิทธิ อ�ำนาจ ของ แผ่น ดิน ไว้; ละทิง้ พระ

515

๓๙ ก สดด. ๑๐๙:๑๖;
แอลมา ๕:๕๔–๕๖;

คพ. ๕๖:๑๖.
๔๐ ก ฮีล. ๕:๒; ๑๑:๓๗;

๗

คพ. ๑๘:๖.
๑ ก ฮีล. ๖:๖.

ฮีลามัน ๗:๕–๑๔
บัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า, และท�ำไม่ถูก
ต้องแม้แต่ น้อยต่อ พระพักตร์ พระองค์;
ไม่ ให้ความยุติธรรมแก่ลูกหลานมนุ ษย์;
๕ กล่าวโทษคนชอบธรรมเพราะความ
ชอบธรรมของพวกเขา; ปล่อยคนผิดและ
คนชั่ว ร้ายไว้ ไม่ ให้ ถูก ลงโทษเพราะเงิน
ตราของพวกเขา; และยิ่งกว่านั ้นยังอยู่ ใน
ต�ำแหน่ ง หัวหน้ า ของฝ่ ายปกครอง, เพื่อ
ปกครองและท�ำ ตามความประสงค์ ของ
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์
และ ค� ำ สรรเสริญ ของ โลก ก, และ, ยิ่ ง
กว่า นั ้น, เพื่อ พวก เขา จะ ประพฤติ ล่วง
ประเวณี , และลักขโมย, และฆ่า, และท�ำ
ตามความประสงค์ของตนเองได้งา่ ยขึน้ —
๖ บัดนี ้ ความชั่ว ช้า สามานย์ ใหญ่ หลวง
นี ้มาสู่ชาวนี ไฟ, ในเวลาเพียงไม่กี่ปี; และ
เมื่อนี ไฟเห็นมัน, ใจท่านท้นด้วยโทมนั ส
ภายในทรวง; และท่านร้องอุทานด้วยความ
ปวดร้าวแห่งจิตวิญญาณท่านว่า:
๗ โอ้, หากข้าพเจ้ามีวน
ั เวลาของข้าพเจ้า
อยู่ ได้ ใน สมัย ที่ นี ไฟ บิดา ข้าพเจ้า แรก
เริ่ม ออกมาจากแผ่น ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม,
หาก ข้าพเจ้า จะ ปี ติ กับ ท่านได้ ใน แผ่น
ดิน ที่ สัญญา ไว้; เวลา นั ้น ผู้คนของ ท่าน
ว่า ง่ า ย, มั่ นคง ที่ จะ รัก ษา พระ บั ญ ญั ติ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, และเชื่องช้าที่จะถูก
น� ำ ไปท�ำความชั่ว ช้า สามานย์; และพวก
เขารวดเร็ว ที่ จะสดับ ฟังพระวจนะของ
พระเจ้า—
๘ แท้จริงแล้ว, หากวันเวลาของข้าพเจ้า
ได้ อยู่ ใน สมัย นั ้น, เมื่อ นั ้น จิต วิญญาณ
ข้าพเจ้า คงมี ปีติ ในความชอบธรรมของ
พี่น้องข้าพเจ้า.
๕ ก มธ. ๑๓:๒๒; ๑๖:๒๖.
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๙ แต่ ดูเถิด, พระองค์ ทรงก�ำหนดแก่
ข้าพเจ้าแล้วว่านี่ คือวันเวลาของข้าพเจ้า,
และว่า จิต วิญญาณข้าพเจ้า จะเปี่ ยมด้วย
โทมนั ส เพราะ ความ ชั่ว ร้าย ของ พี่ น้ อง
ข้าพเจ้านี ้.
๑๐ และดูเถิด, บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิด
ขึน้ คือมันเกิดขึน้ บนหอสูง, ซึง่ อยู่ ในสวน
ของนี ไฟ, ซึ่ง อยู่ ริม ทางหลวงอันน� ำ ไปสู่
ตลาดใหญ่, ซึ่งอยู่ ในเมืองแห่งเซราเฮ็มลา; ฉะนั ้น, นี ไฟคุกเข่า อยู่ บนหอสูง ซึ่ง
อยู่ ในสวนของท่าน, ซึ่งหอสูงนั ้นอยู่ ใกล้
กับประตูสวนอันน� ำไปสู่ทางหลวงด้วย.
้ คือ มี
๑๑ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนบางคนผ่านมาเห็นนี ไฟขณะที่ ท่าน
ก�ำลังทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านแด่พระ
ผู้ เป็ นเจ้า บนหอสูง; และคนเหล่า นั ้นวิ่ง
ไปบอกผู้คนถึง สิ่ง ที่ พวกเขาเห็น, และ
ผู้คนมารวมกันเป็ นกลุ่มชนเพื่อพวกเขา
จะได้รเู้ หตุของความโศกเศร้าใหญ่หลวง
นี ้เนื่ องจากความชั่วร้ายของผู้คน.
้ ท่านเห็น
๑๒ และบัดนี ้, เมื่อนี ไฟลุกขึน
่
กลุ่มชนทีมารวมกัน.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
เอ่ยปากกล่าวแก่พวกเขาว่า: ดูเถิด, เหตุ
ใดท่านมารวมกันกอยู่ เล่า? เพื่อ ข้าพเจ้า
จะบอกท่านถึง ความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
ท่านหรือ?
้
๑๔ แท้ จ ริง แล้ ว , เพราะ ข้ า พเจ้ า ขึน
มา บนหอ สูง ของ ข้าพเจ้า เพื่อ จะ ทุ่มเท
จิต วิญญาณของข้าพเจ้า แด่ พระผู้ เป็ น
เจ้าของ ข้าพเจ้า, เพราะ โทมนั ส ยิ่ง ของ
้ เพราะความชั่วช้า
ใจข้าพเจ้า, ซึ่งเกิดขึน
สามานย์ของพวกท่าน!

๑๓ ก มธ. ๓:๕–๘.
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๑๕ และเพราะความโศกเศร้า และการ
คร�่ำครวญ ของ ข้าพเจ้า ท่าน จึง มา รวม
กัน อยู่, และ ประหลาด ใจ; แท้จริง แล้ว,
และท่านจ�ำเป็ นยิ่งนั กที่จะประหลาดใจ;
แท้จริงแล้ว, ท่านควรประหลาดใจเพราะ
ท่านยอมตนจนมารยึดครองใจท่านอย่าง
แน่ วแน่ เช่นนี ้.
๑๖ แท้จริงแล้ว, ท่านเปิ ดทางได้อย่างไร
แก่การชักจูงของเขาผูก้ ำ� ลังพยายามเหวีย่ ง
จิต วิญญาณท่านลงไปสู่ ความเศร้า หมอง
้ สุดไม่?
อันเป็ นนิ จและวิบัตอิ ันหาได้สิน
๑๗ โอ้ ท่านจงกลับ ใจ, ท่านจงกลับ ใจ!
เพราะเหตุอันใดท่านจะตายเล่าก? จงหัน
มา, หัน มาสู่ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
ท่าน เถิด. เหตุ ใด พระองค์ จึง ทรง ทอด
ทิง้ ท่านเล่า?
๑๘ มั น เป็ น เพราะ ท่ า น ท� ำ ใจ แข็ ง
กระด้าง; แท้จริง แล้ว, ท่านไม่ สดับ ฟัง
สุรเสียง ของ พระ เมษ บาล ผู้ ประเสริฐก;
แท้จริงแล้ว, ท่านยั่วยุขพระองค์ ให้ทรงมี
พระพิ โรธต่อท่าน.
๑๙ และ ดู เ ถิ ด , แทนที่ จะ ทรง รวม ก
พวกท่าน, เว้นแต่ท่านจะกลับใจ, ดูเถิด,
พระองค์จะทรงท�ำให้ทา่ นกระจัดกระจาย
ไปจนท่านจะกลายเป็ นมังสาหารส�ำหรับ
สุนัขและสัตว์ป่ากินเนื ้อ.
๒๐ โอ้, ท่านลืมพระผู้เป็ นเจ้าของท่าน
ได้ อย่างไร ในวัน นั ้น เอง ที่ พระองค์ ทรง
ปลดปล่อยท่าน?
๒๑ แต่ ดูเถิด, มัน เป็ นไป เพื่อ หา ผล
๑๗ ก อสค. ๑๘:๒๓, ๓๑–๓๒.
๑๘ ก อสค. ๓๔:๑๒;
ยอห์น ๑๐:๑๔–๑๖;
แอลมา ๕:๓๘–๔๑,
๕๗–๖๐. คมพ. พระเมษ-

ฮีลามัน ๗:๑๕–๒๔
ประโยชน์ , เพื่ อ ให้ มนุ ษย์ สรรเสริ ญ ,
แท้จริง แล้ว, และ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ทอง
และเงิน. และท่านหมกมุ่น อยู่ กับ ความ
มัง่ คัง่ และสิ่งไร้ประโยชน์ ของโลกกนี ้, เพือ่
สิ่งเหล่านี ้ท่านจึงกระท�ำฆาตกรรม, และ
ปล้น สะดม, และขโมย, และเป็ นพยาน
เท็จขปรักปร�ำเพือ่ นบ้านท่าน, และท�ำความ
ชั่วช้าสามานย์นานั ปการ.
๒๒ และเพราะเหตุนี้วบิ ัติจะมาถึงท่าน
เว้นแต่ทา่ นจะกลับใจ. เพราะหากท่านจะ
ไม่ กลับ ใจ, ดูเถิด, เมืองยิ่ง ใหญ่ นี้, และ
บรรดาเมืองยิ่งใหญ่ทัง้ ปวงเหล่านั ้นด้วย
ซึ่ง อยู่ รายรอบ, ซึ่ง อยู่ ในแผ่น ดิน ที่ เรา
ครอบครอง, จะถูก ยึด ไปจนท่านจะไม่มี
ที่ อยู่ ใน เมือง เหล่า นั ้ น; เพราะ ดูเถิด,
พระเจ้าจะไม่ประทานก�ำลังก ให้ท่าน, ดัง
ที่ พระองค์ ประทานมาแล้ว ก่อนหน้ า นี ้,
เพื่อยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของท่าน.
๒๓ เพราะดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี ้ ว่า:
เราจะไม่ส�ำแดงพละก�ำลังของเรากับคน
ชั่ว ร้าย, กับ คนหนึ่ ง มากกว่า อีก คนหนึ่ ง,
นอกจากกับคนทีก่ ลับใจจากบาปของพวก
เขา, และสดับ ฟังค�ำ ของเรา. ฉะนั ้น, พี่
น้ องข้าพเจ้า, บัดนี ้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่าน
เห็น, ว่า จะเป็ นการดีกส�ำหรับ ชาวเลมัน
มากกว่าท่านเว้นแต่ท่านจะกลับใจ.
๒๔ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ชอบ ธรรม
ยิ่งกว่าท่าน, เพราะพวกเขาไม่ ได้ท�ำบาป
กับ ความรู้ อัน มากยิ่ง ซึ่ง พวกท่านได้ รับ;
ฉะนั ้ น พระเจ้า จะ ทรง เมตตา พวก เขา;

บาลผูป้ ระเสริฐ.
		ข เจคอบ ๑:๘;
แอลมา ๑๒:๓๖–๓๗.
๑๙ ก ๓ นี . ๑๐:๔–๗.
๒๑ ก คมพ. ฝักใฝ่ ทางโลก

(ความ).
		ข อพย. ๒๐:๑๖;
มธ. ๑๕:๑๙–๒๐.
๒๒ ก โมไซยาห์ ๗:๒๙.
๒๓ ก ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๕.

ฮีลามัน ๗:๒๕–๘:๕
แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ ทรง ท�ำให้ วัน
เวลาของพวกเขานานขึน้ กและเพิม่ จ�ำนวน
พงศ์ พันธุ์ ของพวกเขา, แม้ ขณะที่ ท่าน
้ เว้นแต่ท่านจะกลับใจ.
ถูกท�ำลายขจนสิน
๒๕ แท้จริงแล้ว, วิบตั จิ งมีแก่ทา่ นเพราะ
ความ น่ า ชิงชัง ร้าย แรง นั ้ น ซึ่ง มี อยู่ ใน
บรรดาพวกท่าน; และท่านเป็ นหนึ่ งเดียว
กับมัน, แท้จริงแล้ว, กับกองโจรลับกนั ้นซึง่
ก่อตัง้ โดยแกดิแอนทัน!
๒๖ แท้จริงแล้ว, วิบตั กิ จะมาถึงท่านเพราะ
ความถือดี นั้นซึง่ ท่านยอมให้ เข้า มาในใจ
ท่าน, ซึง่ ท�ำให้ทา่ นทะนงตนเหนื อสิ่งที่ดี
งามเพราะทรัพย์สินขอันมีคา่ ยิง่ ของท่าน!
๒๗ แท้จริงแล้ว, วิบตั จิ งมีแก่ทา่ นเพราะ
ความชั่วร้ายและความน่ าชิงชังของท่าน!
๒๘ และเว้นแต่ทา่ นกลับใจท่านจะตาย;
แท้จริงแล้ว, แม้ผน
ื แผ่นดินของท่านก็จะ
เอาไปจากท่าน, และท่านจะถูกท�ำลายไป
้ พิภพ.
จากพืน
๒๙ ดูเถิดบัดนี ้, ข้าพเจ้าไม่กล่าวด้วยตัว
ข้าพเจ้าเองว่าเรือ่ งเหล่านี ้จะเป็ นไป, เพราะ
ไม่ ใช่ดว้ ยตัวข้าพเจ้าทีข่ า้ พเจ้ารูก้ เรือ่ งเหล่า
นี ้; แต่ดเู ถิด, ข้าพเจ้ารูว้ า่ เรือ่ งเหล่านี ้จริง
เพราะพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงท�ำให้เป็ น
ที่รแู้ ก่ข้าพเจ้า, ฉะนั ้นข้าพเจ้าเป็ นพยาน
ว่าเรือ่ งเหล่านี ้จะเป็ นไป.
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ซีนัค, อิ ไซอัส, อิสยาห์, เยเรมีย,์ ลี ไฮ, และ
นี ไฟทัง้ หมดเป็ นพยานถึง พระคริสต์—
โดยการดลใจนี ไฟประกาศเรือ่ งการลอบ
้ พ
ิ ากษา. ประมาณ ๒๓–
สังหารหัวหน้ าผูพ
๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.

้ คือเมื่อ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นี ไฟกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว, ดูเถิด, มีคน
ทีเ่ ป็ นผูพ
้ พ
ิ ากษา, ซึ่งเป็ นสมาชิกกองโจร
ลับ ของแกดิ แอนทัน ด้วย, และพวกเขา
โกรธ, และพวกเขาร้องคัดค้านท่าน, โดย
กล่าวแก่ผคู้ นว่า: เหตุใดท่านจึงไม่จบั ชาย
ผู้นี้และน� ำเขาออกมา, เพื่อจะกล่าวโทษ
ตามความผิดที่เขาท�ำ?
๒ เหตุ ใดท่านจึง มาดู ชายผู้ นี้, และฟัง
เขาสบประมาทผู้คนเหล่านี ้ และติเตียน
กฎของเรา?
๓ เพราะดูเถิด, นี ไฟพูด กับ พวกเขา
เกี่ยวกับความทุจริตของกฎของพวกเขา;
แท้จริงแล้ว, นี ไฟพูดหลายเรือ่ งซึ่งเขียน
ไว้ ไม่ ได้; และท่านไม่ ได้พดู สิ่งใดทีต่ รงกัน
ข้ามกับพระบัญญัติของพระผู้เป็ นเจ้า.
๔ และผู้ พิพากษาเหล่า นั ้น โกรธท่าน
เพราะ ท่านพูดกอย่าง เปิ ด เผย กับ พวก
เขา เกี่ยว กับ งาน ลับ แห่ง ความ มืด ของ
พวกเขา; กระนั ้นก็ตาม, พวกเขาไม่กล้า
จับ ท่านด้วยมือ ตนเอง, เพราะพวกเขา
่
บทที ๘
เกรงกลัวผู้คนเกลือกคนเหล่านั ้นจะร้อง
คัดค้านพวกเขา.
ผู้ พิพากษาที่ทุจริต พยายามยุยงผู้คนให้ ๕ ฉะนั ้นพวกเขาร้องต่อผู้คน, มีความ
ต่อ ต้านนี ไฟ—อับ ราฮัม, โมเสส, ซีนั ส, ว่า: เหตุ ใด ท่าน จึง ยอม ให้ ชาย ผู้ นี ้ สบ
๒๔ ก แอลมา ๙:๑๖;
คพ. ๕:๓๓.
		ข แอลมา ๙:๑๙.

๒๕ ก ฮีล. ๓:๒๓.
๒๖ ก อสย. ๕:๘–๒๕.
		ข เจคอบ ๒:๑๓.

๘

๒๙ ก แอลมา ๕:๔๕–๔๖.
๔ ก ๑ นี . ๑๖:๒–๓.
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ประมาทเรา? เพราะดูเถิด เขากล่าวโทษ
คนพวกนี ้ทงั ้ หมด, แม้จนถึงความพินาศ;
แท้จริง แล้ว, และว่า เมืองยิ่ง ใหญ่ เหล่า นี ้
ของเราจะถูกช่วงชิงไปจากเราด้วย, ว่าเรา
จะไม่มีที่อยู่ ในเมืองของเรา.
๖ และบัดนี ้เรารูว้ า่ นี่ เป็ นไปไม่ ได้, เพราะ
ดูเถิด, เรามี พลัง, และเมืองของเรายิ่ง
ใหญ่, ฉะนั ้นศัตรูของเราจะมีพลังเหนื อ
เราไม่ ได้.
้ คือพวก
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขายั่ว ยุ ผู้คนให้ เกิด โทสะต่อ ต้านนี ไฟ
ดังนี ้ , และ ท�ำให้ เกิด ความ ขัด แย้ง ใน
บรรดาคนเหล่านี ้; เพราะมีบางคนที่ร้อง
ว่า: อย่ายุ่งกับชายผู้นี้, เพราะเขาเป็ นคน
ดี, และสิ่ง เหล่า นั ้นที่ เขากล่าวจะบังเกิด
้ อย่างแน่ นอนเว้นแต่เราจะกลับใจ;
ขึน
๘ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด, การ พิพากษา
ทัง้ หมดซึ่ง เขาเป็ นพยานแก่เราจะมา
สู่ เรา; เพราะ เรา รู้ ว่า เขา เป็ นพยาน ถูก
ต้องแก่ เราเกี่ยวกับ ความชั่ว ช้า สามานย์
ของเรา. และดูเถิดมันมีอยู่มากมายนั ก,
และเขารู้กเรื่องทัง้ หมดที่ จะเกิด กับ เรา
เช่น เดียวกัน กับ ที่ เขา รู้ ถึง ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของเรา;
๙ แท้จริง แล้ว, และดูเถิด, หากเขาไม่
ได้เป็ นศาสดาพยากรณ์ เขาจะเป็ นพยาน
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั ้นไม่ ได้.
้ คือคน
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พวกนั ้นที่หมายมั่นจะท�ำลายนี ไฟถูกบีบ
บังคับไม่ ให้จบั ท่าน, เพราะความเกรงกลัว
ของพวกเขา; ฉะนั ้นท่านจึง เริ่ม พูด กับ
๘ ก ฮีล. ๗:๒๙.
๑๑ ก อพย. ๑๔:๑๖;
๑ นี . ๑๗:๒๖;
โมไซยาห์ ๗:๑๙;

ฮีลามัน ๘:๖–๑๔
พวกเขาอีก, โดยเห็นว่า ท่านได้ รับ ความ
นิ ยมในสายตาของคนบางคน, ถึงขนาด
ที่พวกที่เหลือเกิดความเกรงกลัว.
๑๑ ฉะนั ้นท่านถูกบีบคัน
้ ให้พูดกับพวก
่ ้ องข้าพเจ้า,
เขาต่อไปมีความว่า: ดูเถิด, พีน
ท่านไม่ เคย อ่านหรือ ว่า พระ ผู้ เป็ น เจ้า
ประทานพลังให้ชายผูห
้ นึ่ ง, แม้ โมเสส, ให้
ฟาดผืนน� ้ำแห่งทะเลกแดง, และมันแยก
ไปทางโน้ นและทางนี ้, จนชาวอิสราเอล, ผู้
เป็ นบรรพบุรุษของเรา, ผ่านมาบนแผ่น
ดิน แห้ง, และผืนน� ้ำ ประสานกันดัง เดิม
ท่วมกองทัพของชาวอียิปต์และกลืนคน
้ ?
เหล่านั ้นสิน
๑๒ และบัดนี ้ดเู ถิด, หากพระผู้เป็ นเจ้า
ประทานพลังเช่นนั ้นแก่ชายผูน
้ ี ้, แล้วเหตุ
ใดพวกท่านจึงเถียงกันเอง, และกล่าวว่า
พระองค์ ไม่ประทานพลังให้ขา้ พเจ้าซึง่ โดย
พลังนั ้นข้าพเจ้าจะรูเ้ กีย่ วกับการพิพากษา
ที่จะมาสู่ท่านเว้นแต่ท่านจะกลับใจ?
๑๓ แต่, ดูเถิด, ท่านไม่เพียงแต่ปฏิเสธ
ถ้อยค�ำข้าพเจ้า, แต่ทา่ นยังปฏิเสธถ้อยค�ำ
ทัง้ หมดซึ่งบรรพบุรุษของเราพูดไว้ด้วย,
และถ้อยค�ำ ซึ่ง โมเสส, ชายผู้ นี้, ผู้ ได้ รับ
พลัง ยิ่ง ใหญ่ เช่นนั ้นพูด ไว้, แท้จริง แล้ว,
ถ้อยค�ำ ซึ่ง ท่านพูด ไว้ เกี่ยวกับ การเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์.
๑๔ แท้จริง แล้ว, ท่านไม่ ได้ เป็ นพยาน
หรือว่าพระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จ
้ ในแดน
มา? และท่านยกกงูทองเหลืองขึน
ทุรกันดารฉั นใด, แม้ฉันนั ้นพระองค์ผจู้ ะ
้ .
เสด็จมาจะถูกยกขึน

คพ. ๘:๒–๓;
โมเสส ๑:๒๕.
๑๔ ก กดว. ๒๑:๖–๙;
๒ นี . ๒๕:๒๐;

แอลมา ๓๓:๑๙–๒๒.
คมพ. พระเยซูคริสต์—
รูปแบบหรือสัญลักษณ์
ของพระคริสต์.

ฮีลามัน ๘:๑๕–๒๓
๑๕ และมากเท่าที่มองดูงูนั้นจะมีชีวติ ก
ฉั นใด, แม้มากเท่าที่มองดูพระบุตรของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยศรัทธา, โดยมีวญ
ิ ญาณ
ข
่
ทีส�ำนึ กผิด, จะได้มีชีวิต ฉั นนั ้น, แม้จน
ไปสู่ชีวิตนั ้นซึ่งเป็ นชีวิตนิ รันดร์.
๑๖ และบัดนี ้ ดเู ถิด, โมเสสไม่เพียงเป็ น
พยาน เกี่ยว กับ เรือ่ ง เหล่า นี ้, แต่ ศาสดา
พยากรณ์ ผบู้ ริสท
ุ ธิท์ งั ้ หลายกด้วย, นั บแต่วน
ั
เวลาของท่านแม้จนถึงวันเวลาของอับราฮัม.
๑๗ แท้จริงแล้ว, และดูเถิด, อับราฮัมก
เห็นการเสด็จมาของพระองค์, และเปี่ ยม
ด้วยความยินดีและชื่นชมยินดี.
๑๘ แท้จริง แล้ว, และ ดูเถิด ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ว่าไม่เพียงอับราฮัมที่รเู้ รือ่ ง
เหล่า นี ้, แต่ ยัง มี หลายกคนที่ ได้ รับ เรียก
โดยระเบียบขของพระผู้ เป็ นเจ้า ก่อนวัน
เวลาของอับ ราฮัม; แท้จริง แล้ว, แม้ ตาม
ระเบียบของพระบุตรของพระองค์; และ
การนี ้ เพื่อจะแสดงแก่ผู้คน, หลายพันปี
ก่อนการเสด็จมาของพระองค์, ว่าแม้การ
ไถ่ก็จะมาถึงพวกเขา.
๑๙ และบัดนี ้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู,้ ว่า
แม้ นับ แต่วัน เวลาของอับ ราฮัม มี ศาสดา
พยากรณ์ หลายคนทีเ่ ป็ นพยานถึงสิ่งเหล่า
นี ้; แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, ศาสดาพยากรณ์
ซีนัสกเป็ นพยานอย่างอาจหาญ; ซึ่งเพราะ
การนี ้ท่านจึงถูกสังหาร.
๑๕ ก ๑ นี . ๑๗:๔๑;
แอลมา ๓๗:๔๕–๔๗;
๓ นี . ๑๕:๙.
		ข ยอห์น ๑๑:๒๕.
๑๖ ก เจคอบ ๔:๔–๕; ๗:๑๑.
๑๗ ก ปฐก. ๒๒:๘–๑๔;
ยอห์น ๘:๕๖.
๑๘ ก แอลมา ๑๓:๑๙;
คพ. ๘๔:๖–๑๖; ๑๓๖:๓๗.
		ข คมพ. เมลคีเซเดค,
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๒๐ และดูเถิด, ซี นัคกด้วย, และอิ ไซอัส
ด้วย, และอิสยาห์ขด้วย, และเยเรมียค์ , (เยเรมียค์ อื ศาสดาพยากรณ์ คนเดียวกันกับคนที่
เป็ นพยานถึงความพินาศของเยรูซาเล็มง)
และบัดนี ้ เรารู้วา่ เยรูซาเล็มถูกท�ำลายแล้ว
ตามถ้อยค�ำของเยเรมีย.์ โอ้แล้วเหตุใดพระ
บุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า จึง จะไม่ เสด็จ มา,
ตามค�ำพยากรณ์ ของท่านเล่า?
๒๑ และ บั ด นี ้ ท่ า น จะ เถี ย ง หรื อ ว่ า
เยรูซาเล็มก ไม่ ถูก ท�ำลาย? ท่านจะกล่าว
หรือว่าบรรดาบุตรขของเศเดคียาห์ ไม่ถูก
สังหาร, ทัง้ หมดเว้นแต่มิวเล็คค? แท้จริง
แล้ว, และท่านไม่ เห็นหรือ ว่า พงศ์ พันธุ์
ของเศเดคิ ยาห์ อยู่ กับ เรา, และพวกเขา
ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม?
แต่ดูเถิด, นี่ ไม่ใช่ทัง้ หมด—
๒๒ ลี ไฮบิดาเราถูกไล่ออกจากเยรูซาเล็ม
เพราะท่านเป็ นพยานถึง สิ่ง เหล่า นี ้. นี ไฟ เป็ นพยาน ถึง สิ่ ง เหล่า นี ้ ด้วย, และ
บรรพบุรษ
ุ ของเราแทบทัง้ หมดด้วย, แม้
ลงมาจนถึงเวลานี ้; แท้จริงแล้ว, คนเหล่านี ้
เป็ นพยานถึงการเสด็จมากของพระคริสต์,
และตัง้ ตารอ, และชื่นชมยินดี ในวันที่จะ
มาถึงของพระองค์.
๒๓ และดูเถิด, พระองค์ทรงเป็ นพระผู้
เป็ นเจ้า, และพระองค์ทรงอยูก่ บั คนเหล่า
นั ้น, และทรงแสดงองค์ ให้ ประจักษ์ ต่อ

ฐานะปุ โรหิตแห่ง.
๑๙ ก แอลมา ๓๔:๗.
๒๐ ก ๑ นี . ๑๙:๑๐;
๓ นี . ๑๐:๑๕–๑๖.
คมพ. พระคัมภีร—
์
พระคัมภีรท์ สี่ ญ
ู หาย.
		ข อสย. ๕๓.
		ค ๑ นี . ๕:๑๓; ๗:๑๔.
		ง ยรม. ๒๖:๑๘; ๑ นี . ๑:๔.
๒๑ ก ๒ นี . ๖:๘; ออมไน ๑:๑๕.

		ข ๒ พกษ. ๒๕:๗;
ยรม. ๓๙:๖; ๕๒:๑๐.
		ค อสค. ๑๗:๒๒–๒๓;
ฮีล. ๖:๑๐.
๒๒ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.

ฮีลามัน ๘:๒๔–๙:๓
พวกเขา, ว่าพระองค์ทรงไถ่พวกเขา; และ ๒๘ และ ดูเถิด, พวก เขา เป็ น สมาชิก
พวกเขาน้ อมสรรเสริญ พระองค์, เพราะ กองโจรลับของท่าน, ซึง่ ผูต้ งั ้ กมันคือแกดิสิ่งที่จะมาถึงนั ้น.
แอนทันและมารร้ายผู้พยายามท�ำลายจิต
้
่
่
๒๔ และบัดนี , โดยที เห็นว่า ท่านรู้ เรือง วิญญาณมนุ ษย์.
เหล่านี ้และปฏิเสธมันไม่ ได้เว้นแต่จะพูด
เท็จ, ฉะนั ้นในการนี ้ ท่านท�ำบาป, เพราะ
บทที่ ๙
ท่านปฏิเสธ เรื่อง เหล่า นี ้ ทัง้ หมด, ทัง้ ที่
มี หลัก ฐานมากมายเช่นนี ้ ซึ่ง ท่านได้ รบั ; ผู้ ส่ง สารพบหัวหน้ า ผู้ พิพากษาตายอยู่
แท้จริงแล้ว, แม้ท่านได้รบั ทุกสิ่งก, ทัง้ สิ่ ง ที่ บัลลังก์ พิพากษา—พวกเขาถูก จ�ำ คุก
ในสวรรค์, และสิ่ ง ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในแผ่น และต่อ มาได้ รับ การปล่อยตัว—โดยการ
ดินโลก, เพื่อเป็ นพยานว่าสิ่งเหล่านี ้ จริง. ดลใจนี ไฟชีว้ า่ ซีแอนทัมคือฆาตกร—บาง
๒๕ แต่ดเู ถิด, ท่านปฏิเสธความจริง, และ คนยอมรับว่านี ไฟเป็ นศาสดาพยากรณ์ .
กบฏกต่อพระผู้เป็ นเจ้าผู้บริสท
ุ ธิ์ของท่าน; ประมาณ ๒๓–๒๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
และแม้ ในเวลานี ,้ แทนที่ จะสะสมทรัพย์
้ คือ
่ ั่ นไม่มสี งิ่ ใด ดูเถิด, บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สมบัตขิ ในสวรรค์เพือ่ ตน, ซึง่ ทีน
่
้
่
่
่
เน่ าเปื อย, และทีนั่นไม่มสี งิ่ ใดที ไม่สะอาดจะ เมือนี ไฟพูดถ้อยค�ำเหล่านี แล้ว, คนบาง
เข้าไปได้, ท่านก�ำลังกอบโกยเอาพระพิ โรธไว้ คนซึ่งอยู่ ในบรรดาพวกเขาวิ่งไปบัลลังก์
พิพากษา; แท้จริงแล้ว, แม้มีห้าคนที่ ไป,
เพือ่ ตนเองในวันแห่งการพิพากษาค.
๒๖ แท้จริงแล้ว, แม้ ในเวลานี ้ทา่ นก�ำลัง และพวกเขาพูดกัน, ขณะที่ ไปว่า:
สุกงอม, ส�ำหรับ ความพินาศอัน เป็ นนิ จ, ๒ ดูเถิด, บัดนี ้เราจะรูถ้ ึงความแน่ นอน
้ ี ้เป็ นศาสดาพยากรณ์ และพระผู้
เพราะการกระท�ำฆาตกรรมของท่านและ ว่าชายผูน
ก
การ ผิด ประเวณี และ ความ ชั่ว ร้าย ของ เป็ นเจ้า ทรงบัญชาให้ เขาพยากรณ์ เรื่อง
ท่าน; แท้จริง แล้ว, และเว้น แต่ ท่านจะ อัศจรรย์เช่นนั ้นแก่เราหรือไม่. ดูเถิด, เรา
ไม่เชือ่ ว่าพระองค์ทรงกระท�ำ; แท้จริงแล้ว,
กลับใจมันจะมาถึงท่านในไม่ช้า.
๒๗ แท้จริงแล้ว, ดูเถิดบัดนี ้มน
ั อยูแ่ ม้ที่ เรา ไม่ เชื่อ ว่า เขา เป็ น ศาสดา พยากรณ์ ;
ประตูของท่าน; แท้จริงแล้ว, ท่านจงไปยัง กระนั ้นก็ตาม, หากเรื่องที่เขากล่าวเกี่ยว
บัลลังก์พิพากษา, และค้นดู; และดูเถิด, กับ หัวหน้ า ผู้ พิพากษาจริง, คือ เขาตาย,
ผู้พิพากษาของท่านถูกลอบสังหาร, และ เมื่อนั ้นเราจึงจะเชื่อว่าถ้อยค�ำอื่น ๆ ที่เขา
เขานอนจมกองเลือดก; และเขาถูก น้ อง พูดเป็ นเรื่องจริง.
้ คือพวก
ชายขของเขา, ซึ่ง พยายามจะนั่ ง บัลลังก์ ๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขา วิ่ง ไป อย่าง สุด ก�ำลัง, และ เข้า มา ถึง
พิพากษาลอบสังหาร.
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๒๔ ก แอลมา ๓๐:๔๔;
โมเสส ๖:๖๓.
๒๕ ก โมไซยาห์ ๒:๓๖–๓๘;
๓:๑๒.

		ข ฮีล. ๕:๘;
๓ นี . ๑๓:๑๙–๒๑.
		ค คพ. ๑๐:๒๐–๒๓;
๑๒๑:๒๓–๒๕.

๒๖ ก คมพ. ผิดประเวณี (การ).
๒๗ ก ฮีล. ๙:๓, ๑๕.
		ข ฮีล. ๙:๖, ๒๖–๓๘.
๒๘ ก ฮีล. ๖:๒๖–๓๐.

ฮีลามัน ๙:๔–๑๕
บัลลังก์ พิพากษา; และดูเถิด, หัวหน้ า ผู้
้ ดิน, และนอนจม
พิพากษาล้ม อยู่ ที่ พืน
ก
กองเลือด .
๔ และบัดนี ้ดเู ถิด, เมือ่ พวกเขาเห็นเช่น
นี ้พวกเขาฉงนยิ่ง, ถึงขนาดที่พวกเขาล้ม
่ ีลงสู่พน
ื ้ ดิน; เพราะพวกเขาไม่เชือ่ ค�ำทีน
ไฟพูดเกี่ยวกับหัวหน้ าผู้พิพากษา.
๕ แต่บัดนี ้, เมื่อเห็นแล้วพวกเขาเชื่อ,
และ ความ กลัว เกิด แก่ พวก เขา เกลือก
การพิพากษาทัง้ หมดที่นี ไฟพูดไว้จะเกิด
แก่ผู้คน; ฉะนั ้นพวกเขาตัวสั่น, และล้ม
้ ดิน.
ลงสู่พืน
๖ บัดนี ้, ในทันที เมือ่ ผู้ พพ
ิ ากษาถูก ลอบ
สังหาร—เขาถูกแทงโดยน้ องชายของเขา
ซึง่ แต่ง กายอ�ำพราง, และเขาหลบหนี ไป,
และพวกผูร้ บั ใช้วงิ่ ไปบอกผูค้ น, ส่งเสียงร้อง
บอกเรือ่ งการลอบสังหารในบรรดาพวกเขา;
๗ และดูเถิด ผู้คนมารวมกันที่ บัลลังก์
พิพากษา— และ ดูเถิด, ยัง ความ แปลก
ใจให้พวกเขา พวกเขาเห็นคนทัง้ ห้านั ้น
้ ดิน.
ล้มอยู่ที่พืน
๘ และบัดนี ้ ดูเถิด, ผู้คนหารู้เรื่องเกี่ยว
กับกลุ่มชนซึ่งไปรวมกันที่สวนกของนี ไฟ
ไม่; ฉะนั ้นพวกเขาจึงกล่าวในบรรดาพวก
เขาเองว่า: คนเหล่า นี ้ คือ ผู้ ที่ ลอบสังหาร
ผู้ พิพากษา, และพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงลง
ทัณฑ์ พวกเขาเพื่อ พวกเขาจะหลบหนี
เราไปไม่ ได้.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาจับพวกนั ้น, และมัดพวกเขาและโยน
เข้า เรือนจ�ำ. และมี ถ้อยแถลงส่ง ออกไป
ภายนอกว่าผู้พิพากษาถูกสังหาร, และว่า
ฆาตกรถูกจับเข้าเรือนจ�ำแล้ว.
๙

๓ ก ฮีล. ๘:๒๗.
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๑๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในวัน
พรุง่ ผูค้ นมาชุมนุ มกันเพือ่ คร�ำ่ ครวญและ
เพื่อ อดอาหารก, ในพิธี ฝังศพผู้ พิพากษา
สูงสุดซึ่งถูกสังหาร.
๑๑ และดังนั ้นบรรดาผู้พิพากษาซึ่งอยู่
ในสวนของนี ไฟด้วย, และได้ยิน ถ้อยค�ำ
ของท่าน, มารวมกันในพิธีฝังศพด้วย.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวก เขา สอบถาม ในบรรดา ผู้คน, โดย
กล่าวว่า: คนห้าคนที่ส่งมาสอบถามเกี่ยว
กับ หัวหน้ า ผู้ พิพากษาว่า เขาตายหรือ ไม่
นั ้นอยู่ที่ ไหน? และพวกเขากล่าวตอบว่า:
่ า่ นว่าท่านส่งมา, เรา
เกีย่ วกับคนห้าคนทีท
หารู้ ไม่; แต่มีห้าคนที่เป็ นฆาตกร, ซึ่งเรา
จับเข้าเรือนจ�ำแล้ว.
้ คือ ผู้
๑๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พิพากษาปรารถนาให้น�ำพวกเขามา; และ
พวกเขาถูก น� ำ ตัว มา, และดูเถิด, พวก
เขาคือ คนห้า คนที่ ส่ง มา; และดูเถิด, ผู้
พิพากษาสอบถามพวกเขาเพื่อจะรู้เกี่ยว
กับ เรื่อง นี ้, และ พวก เขา บอก คน เหล่า
นั ้นถึงเรื่องทัง้ หมดที่พวกเขาท�ำไป, โดย
กล่าวว่า:
๑๔ เราวิง่ มาถึงสถานทีบ่ ลั ลังก์พพ
ิ ากษา,
และเมื่อ เราเห็นทุก สิ่ง แม้ ดัง ที่ นี ไฟเป็ น
พยานไว้แล้ว, เราฉงนถึงขนาดทีเ่ ราล้มลง
่ น
สูพ
ื ้ ดิน; และเมือ่ เราหายฉงนแล้ว, ดูเถิด
พวกเขาก็จับเรามาเข้าเรือนจ�ำ.
๑๕ บัดนี ้, เรื่อง การ ลอบ สังหาร ชาย ผู้
นี ้, เราหารู้ ไม่ ว่า ใครท�ำ; และเรารู้ เพียง
เท่า นี ้ คือ, เราวิ่ง มาตามที่ ท่านปรารถนา,
และดูเถิด เขาตายเสีย แล้ว, ตามถ้อยค�ำ
ของนี ไฟ.

๘ ก ฮีล. ๗:๑๐.

๑๐ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
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้
๑๖ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ พวกผู้ พิพากษาอรรถาธิบายเรื่องแก่
ผู้คน, และร้องกล่าวโทษนี ไฟ, โดยกล่าว
ว่า: ดูเถิด, เรารู้ว่า นี ไฟผู้ นี้ ต้องตกลงกับ
ใครสักคนให้สังหารผู้พิพากษา, และแล้ว
เขาจะได้ประกาศเรื่องนี ้ แก่เรา, เพื่อเขา
จะท�ำให้ เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ ความ
เชื่อของเขา, เพื่อเขาจะยกตนเป็ นคนยิ่ง
ใหญ่, ผู้ ท่ี พระผู้ เป็ นเจ้า ทรงเลือก, และ
เป็ นศาสดาพยากรณ์ .
๑๗ และบัดนี ้ดูเถิด, เราจะเปิ ดโปงชาย
ผู้นี้, และเขาจะสารภาพความผิดของเขา
และให้ เรารู้ ถึงฆาตกรตัว จริง ที่ สังหารผู้
พิพากษา.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือคนทัง้
ห้าได้รบั การปล่อยตัวในวันฝังศพ. กระนั ้น
ก็ตาม, พวกเขาติ เตียนพวกผู้ พิพากษา
เกี่ยวกับ ถ้อยค�ำ ที่ พวกเขาได้พูด ปรักปร�ำ
นี ไฟ, และโต้แย้งกับคนเหล่านั ้นทีละคน,
ถึงขนาดที่ท�ำให้คนเหล่านั ้นจ�ำนน.
๑๙ กระนั ้นก็ตาม, คนเหล่านั ้นยังได้จบั
นี ไฟมามัด และพามาอยู่ ต่อ หน้ า ฝูง ชน,
และพวกเขาเริ่ม ไต่สวนท่านในหลายวิธี
เพือ่ จะท�ำให้ทา่ นกล่าววาจาหักล้างตนเอง,
เพื่อจะได้กล่าวหาท่านให้ถึงตาย—
๒๐ โดย กล่าว แก่ ท่านว่า: ท่าน คือ ผู้
สมรู้ ร่วมคิด; ใครคือ ชายผู้ ที่ ได้ กระท�ำ
ฆาตกรรมนี ้? บัดนี ้จงบอกเรา, และยอมรับ
ความผิดของท่าน; โดยกล่าวว่า, ดูเถิดนี่
คือ เงินตรา; และเราจะให้ ท่านมี ชีวิต อยู่
ด้วยหากท่านจะบอกเรา, และยอมรับสิ่ง
ที่ท่านตกลงไว้กับเขา.
๒๑ ก กิจการ ๗:๕๑.
		ข คมพ. กบฏ (การ).

ฮีลามัน ๙:๑๖–๒๗
๒๑ แต่นี ไฟกล่าวแก่พวกเขาว่า: โอ้ทา่ น
คนโง่ก, ท่านผู้มี ใจที่มิ ได้เข้าสุหนั ต, ท่าน
คนมืดบอด, และท่านคนดือ้ รัน
้ ข, ท่านรู้
ไหมว่าพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของท่านจะ
ปล่อยให้ท่านเดินไปในทางบาปของท่าน
อีกนานเท่าไร?
๒๒ โอ้ ท่านควรเริ่ม คร�ำ่ ครวญและโศก
เศร้าก, เพราะความพินาศใหญ่ หลวงซึ่ง
เวลานี ้คอยท่านอยู,่ เว้นแต่ทา่ นจะกลับใจ.
๒๓ ดูเถิด ท่าน กล่าว ว่า ข้าพเจ้า ตกลง
กับ ชายผู้ หนึ่ ง ว่า เขาจะลอบสังหารซี เอโซรัม, หัวหน้ า ผู้ พิพากษา ของ เรา. แต่
ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน, ว่า นี่ เป็ น
เพราะข้าพเจ้า เป็ นพยานไว้ กับ ท่านเพื่อ
ท่านจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี ้; แท้จริงแล้ว,
แม้ เพื่อ เป็ นพยานต่อ ท่าน, ว่า ข้าพเจ้า รู้
ความชั่ว ร้ายและความน่ า ชิงชัง ซึ่ง มี อยู่
ในบรรดาพวกท่าน.
๒๔ และเพราะข้าพเจ้า ท�ำ สิ่ง นี ้, ท่าน
จึง กล่าวว่า ข้าพเจ้า ตกลงกับ ชายผู้ หนึ่ ง
เพื่อ ให้ เขาท�ำ สิ่ง นี ้; แท้จริง แล้ว, เพราะ
ข้าพเจ้าแสดงเครือ่ งหมายนี ้แก่ท่านท่าน
จึงโกรธข้าพเจ้า, และหมายมั่นจะท�ำลาย
ชีวิตข้าพเจ้า.
๒๕ และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะแสดง
เครื่องหมายอีก อย่างหนึ่ ง แก่ ท่าน, และ
ดูซิ ว่า ท่านจะพยายามท�ำลายข้าพเจ้า ใน
เรื่องนี ้หรือไม่.
๒๖ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ นว่า: จงไป
บ้านของซีแอนทัม, ผูเ้ ป็ นน้ องชายกของซีเอโซรัม, และจงกล่าวแก่เขา—
๒๗ นี ไฟ, ผู้แสร้งเป็ นศาสดาพยากรณ์ ,

๒๒ ก โมไซยาห์ ๗:๒๔.
๒๖ ก ฮีล. ๘:๒๗.

ฮีลามัน ๙:๒๘–๔๑
ผู้พยากรณ์ เกี่ยวกับความชั่วร้ายมากมาย
ของคนพวกนี ้, ตกลงกับท่านไว้หรือ, ใน
การที่ ท่านลอบสังหารซี เอโซรัม, ผู้ เป็ น
พี่ชายท่าน?
๒๘ และ ดูเถิด, เขา จะ กล่าว แก่ ท่าน
ว่า, เปล่า.
๒๙ และท่านจะกล่าวแก่ เขาว่า: ท่าน
ลอบสังหารพี่ชายท่านหรือ?
๓๐ และเขาจะยืนด้วยความกลัว, และ
ไม่รจู้ ะพูดอะไร. และดูเถิด, เขาจะปฏิเสธ
ท่าน; และเขาจะท�ำ ราวกับ ว่า เขาฉงน;
กระนั ้นก็ตาม, เขาจะประกาศต่อท่านว่า
เขาบริสุทธิ์.
๓๑ แต่ดูเถิด, ท่านจงตรวจดูเขา, และ
ท่านจะพบเลือดติด ที่ ชายเสือ้ คลุม ของ
เขา.
๓๒ และเมือ่ ท่านเห็นสิง่ นี ้, ท่านจะกล่าว
ว่า: เลือดนี ้มาจากไหน? เราจะไม่รห
ู้ รือว่า
มันเป็ นเลือดของพี่ชายท่าน?
๓๓ และเมื่อ นั ้น เขาก็ จะตัว สั่น, และ
หน้ า ซีด, แม้ ราวกับ ความตายมาถึง เขา
แล้ว.
๓๔ และเมื่อนั ้นท่านจะกล่าวว่า: เพราะ
ความ กลัว นี ้ และ ความ ซีดเซียว นี ้ ซึ่ง มี
อยู่บนหน้ าท่าน, ดูเถิด, เรารู้ว่าท่านผิด.
้ จะมา
๓๕ และแล้ว ความกลัว มากขึน
สู่ เขา; และแล้ว เขาจะสารภาพกับ ท่าน,
และ หา ปฏิเสธ ต่อ ไป ไม่ ว่า เขา กระท� ำ
ฆาตกรรมนี ้.
๓๖ และเมื่อ นั ้น เขาจะกล่าวแก่ ท่าน,
ว่า ข้าพเจ้า, นี ไฟ, หารู้ อะไรไม่ เกี่ยวกับ
เรื่อง นั ้ น เว้น แต่ ข้าพเจ้า ได้ รับ มา โดย
เดชานุ ภาพของพระผู้เป็ นเจ้า. และเมื่อ
นั ้นท่านจะรู้ ว่า ข้าพเจ้า เป็ นคนซื่อสัตย์,
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และพระผู้ เป็ นเจ้า ทรงส่ง ข้าพเจ้า มายัง
ท่าน.
๓๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือคน
เหล่านี ้ออกไปท�ำ, แม้ตามที่นี ไฟกล่าวแก่
่ า่ นกล่าวไว้
พวกเขา. และดูเถิด, ถ้อยค�ำทีท
จริง; เพราะเขาได้ปฏิเสธตามถ้อยค�ำนั ้น;
และเขาได้สารภาพตามถ้อยค�ำนั ้นด้วย.
๓๘ และเขาถูก พามาพิสูจน์ ว่า ตัว เขา
นั่ นเองทีเ่ ป็ นฆาตกร, ถึงขนาดทีค่ นทัง้ ห้า
ได้รับการปล่อยตัว, และนี ไฟด้วย.
๓๙ และมีชาวนี ไฟบางคนที่เชื่อถ้อยค�ำ
ของ นี ไฟ; และ มี บาง คน ด้วย, ซึ่ง เชื่อ
เพราะ ประจั ก ษ์ พยาน ของ คนทั ง้ ห้ า ,
เพราะ พวก เขา เปลี่ยนใจ เลื่อมใส ขณะ
อยู่ ในเรือนจ�ำ.
๔๐ และบัดนี ้มบี างคนในบรรดาผูค้ น, ที่
กล่าวว่านี ไฟเป็ นศาสดาพยากรณ์ .
๔๑ และมี คนอื่น ๆ ที่ กล่าวว่า: ดูเถิด,
ท่านเป็ นเทพเจ้า, เพราะเว้นแต่ทา่ นเป็ น
เทพเจ้าแล้ว ท่านจะรูท
้ ุกสิ่งไม่ ได้. เพราะ
ดูเถิด, ท่านบอกเราถึงความนึ กคิดของใจ
เรา, และบอกเราถึง สิ่ง ต่าง ๆ ด้วย; และ
แม้ทา่ นท�ำให้เรารูต้ วั ฆาตกรทีแ่ ท้จริงของ
หัวหน้ าผู้พิพากษาของเรา.
บทที่ ๑๐
พระเจ้าประทานอ�ำนาจการผนึ กให้นีไฟ—
ท่านได้ รับ อ�ำนาจที่ จะผูก ไว้ หรือ คลายไว้
บน แผ่น ดิน โลก และ ใน สวรรค์— ท่าน
บัญชาผู้คนให้ กลับ ใจหรือ พินาศ—พระ
วิญญาณทรงน� ำท่านไปจากกลุ่มชนหนึ่ ง
ยังอีกกลุ่มชนหนึ่ ง. ประมาณ ๒๑–๒๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.
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และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีการแบ่ง
แยกกันขึน้ ในบรรดาผูค้ น, ถึงขนาดทีแ่ บ่ง
กันไปทางนี ้ และทางนั ้นและไปตามทาง
ของตน, ทิง้ ให้นี ไฟอยู่ตามล�ำพัง, ขณะที่
ท่านก�ำลังยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา.
้ คือนี ไฟ
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไปตามทางของท่านไปยัง บ้านท่านเอง,
โดยที่ ไตร่ตรองกถึงเรื่องต่าง ๆ ที่พระเจ้า
ทรงแสดงแก่ท่าน.
้ ขณะที่
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท่านก�ำลังไตร่ตรองอยู่ดังนั ้น—โดยที่ ใจ
ห่อเหี่ยวมากเพราะความชั่วร้ายของผู้คน
ชาวนี ไฟ, งานลับแห่งความมืดของพวก
เขา, และการกระท�ำ ฆาตกรรมของพวก
เขา, และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา,
และความชัว่ ช้าสามานย์นานั ปการ—และ
้ ขณะทีท
่ า่ นก�ำลัง
เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน
ไตร่ตรองในใจดังนี ้, ดูเถิด, เสียงหนึ่ งมา
ถึงท่านโดยกล่าวว่า:
๔ เจ้า จงเป็ นสุข เถิด, นี ไฟ, เพราะสิ่ง
เหล่านั ้นทีเ่ จ้าท�ำไป; เพราะเราเห็นแล้วว่า
เจ้าประกาศถ้อยค�ำ, ซึ่งเราให้เจ้า, แก่คน
พวกนี ้ โดยไม่รจู้ ักเหน็ ดเหนื่ อยก. และเจ้า
ไม่ ได้กลัวพวกเขาเลย, และไม่ ได้แสวงหา
เพือ่ ชีวติ เจ้าข, แต่แสวงหาความประสงค์ค
ของเรา, และเพื่อรักษาบัญญัติของเรา.
๕ และ บัดนี ้, เพราะ เจ้า ท�ำการ นี ้ ด้วย
ความไม่รจู้ กั เหน็ ดเหนื่ อยเช่นนั ้น, ดูเถิด,
เราจะอวยพรเจ้า ตลอดกาล; และเราจะ
๑๐ ๒ ก คมพ. ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง.
๔ ก คมพ. ขยันหมัน
่ เพียร

(ความ).
		ข คมพ. เครือ่ งพลีบชู า,
พลีพระชนม์ชพ
ี , สละ
(ชีวติ ), เสียสละ.

ฮีลามัน ๑๐:๑–๑๑
ท�ำให้ เจ้า ทรงพลัง ในค�ำ พูด และการกระ
ท�ำ, ในศรัทธาและในการงาน; แท้จริงแล้ว,
แม้จนสิ่งทัง้ หมดกที่จะเป็ นไปกับเจ้าตาม
ถ้อยค�ำขของเจ้า, เพราะเจ้า จะไม่ ขอคสิ่ง
ซึ่งตรงกันข้ามกับความประสงค์ของเรา.
๖ ดูเถิด, เจ้าคือนี ไฟ, และเราคือพระผู้
เป็ นเจ้า. ดูเถิด, เราประกาศมันแก่เจ้าต่อ
หน้ าเหล่าเทพของเรา, ว่าเจ้าจะมีอ�ำนาจ
เหนื อ คนพวกนี ้, และจะลงทัณฑ์ แผ่น
ดินโลกด้วยความอดอยากก, และด้วยโรค
ระบาด, และการท�ำลาย, ตามความชัว่ ร้าย
ของคนพวกนี ้.
๗ ดูเถิด, เราให้อ�ำนาจแก่เจ้า, คืออะไร
ก็ตามที่ เจ้า จะผนึ กก ไว้ บนแผ่น ดิน โลก
จะผนึ ก ไว้ ในสวรรค์; และอะไรก็ตามที่
เจ้า คลายไว้ บนแผ่น ดิน โลกจะคลายไว้
ในสวรรค์; และดัง นั ้น เจ้า จะมี อ�ำนาจใน
บรรดาคนพวกนี ้.
๘ และดังนั ้น, หากเจ้าจะกล่าวต่อวิหาร
นี ้ ให้มันแยกออกเป็ นสอง, มันจะเป็ นไป
เช่นนั ้น.
๙ และหากเจ้า จะกล่าวแก่ ภูเขากนี ้ ว่า,
จง พัง ลง มา และ กลับ ราบ เรียบ, มัน จะ
เป็ นไปเช่นนั ้น.
๑๐ และดูเถิด, หากเจ้าจะกล่าวว่าพระ
ผู้เป็ นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์คนพวกนี ้, มัน
้ .
จะบังเกิดขึน
๑๑ และบัดนี ้ดเู ถิด, เราสั่งเจ้า, ให้เจ้าไป
ประกาศแก่ คนพวกนี ้, ว่า พระเจ้า พระผู้

		ค ๓ นี . ๑๑:๑๑.
๕ ก ๓ นี . ๑๘:๒๐;
คพ. ๘๘:๖๓–๖๕.
		ข อีนัส ๑:๑๒.
		ค ๒ นี . ๔:๓๕;
คพ. ๔๖:๓๐.

๖ ก ฮีล. ๑๑:๔–๑๘.
๗ ก มธ. ๑๖:๑๙.
คมพ. ผนึ ก (การ).
๙ ก มธ. ๑๗:๒๐; เจคอบ ๔:๖;
มอร. ๘:๒๔;
อีเธอร์ ๑๒:๓๐.

ฮีลามัน ๑๐:๑๒–๑๑:๒
เป็ นเจ้า, ซึ่ง เป็ นพระผู้ทรงฤทธานุ ภาพ
ตรัสดังนี ้ ว่า: เว้นแต่เจ้าจะกลับใจเจ้าจะ
ถูกลงทัณฑ์, แม้จนถึงความพินาศก.
๑๒ และ ดู เ ถิ ด , บั ด นี ้ เหตุ ก ารณ์ ได้
้ คือ เมื่อ พระเจ้า รับสั่ง ถ้อยค�ำ
บังเกิด ขึน
เหล่า นี ้ กับ นี ไฟ แล้ว, ท่านหยุด และ ไม่
ได้ ไป บ้านของ ท่าน เอง, แต่ กลับ ไป ยัง
ฝูงชนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผืน
แผ่นดิน, และเริ่ม ประกาศแก่พวกเขา
ถึง พระ วจนะ ของ พระเจ้า ซึ่ง รับสั่ง กับ
ท่าน, เกี่ยวกับ ความพินาศของพวกเขา
หากพวกเขาไม่กลับใจ.
๑๓ บัดนี ้ ดูเถิด, ทัง้ ที่ มี ปาฏิหาริย์ อัน
ส� ำคัญ ยิ่ ง นั ้ น ที่ นี ไฟ กระท� ำ ไป ใน การ
บอกพวกเขาเรื่องการตายของหัวหน้ า ผู้
พิพากษา, พวกเขายัง ท�ำใจแข็ง กระด้าง
และไม่ ได้สดับฟังพระวจนะของพระเจ้า.
๑๔ ฉะนั ้นนี ไฟจึง ประกาศพระวจนะ
ของ พระเจ้ า กั บ พวก เขา, มี ความ ว่า :
พระเจ้าตรัสไว้ดังนี ้, เว้นแต่ท่านกลับใจ,
ท่านจะถูกลงทัณฑ์แม้จนถึงความพินาศ.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
นี ไฟประกาศพระวจนะแก่ คนเหล่า นั ้น
แล้ว, ดูเถิด, พวกเขายังท�ำใจแข็งกระด้าง
และไม่ ยอมสดับ ฟังค�ำ ของท่าน; ฉะนั ้น
พวกเขาสบประมาทท่าน, และหมายมั่น
จะจับท่านโยนเข้าเรือนจ�ำ.
๑๖ แต่ ดูเถิด, เดชานุ ภาพ ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า อยู่ กับ ท่าน, และพวกเขาจึง จับ
ท่านโยนเข้า เรือนจ�ำ ไม่ ได้, เพราะพระ
วิญญาณ ทรง พา ท่านไป และ น� ำ ออก ไป
จากกลุ่มชนเหล่านี ้.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
๑๑ ก ฮีล. ๕:๒.
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ออกไปในพระวิญญาณดังนี ้, จากกลุม่ ชน
หนึ่ งไปอีกกลุม่ ชนหนึ่ ง, โดยประกาศพระ
วจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า, แม้ จนท่านได้
ประกาศพระวจนะแก่ คนทัง้ หลายโดย
ทั่ว กัน, หรือ ประกาศ ออก ไป ในบรรดา
ผู้คนทัง้ หมดนั ้น.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�ำของท่าน; และ
เริม่ มีการโต้แย้ง, ถึงขนาดที่พวกเขาแบ่ง
แยกกันเองและเริ่มสังหารกันด้วยดาบ.
๑๙ และปี ทีเ่ จ็ดสิบเอ็ดแห่งการปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.
บทที่ ๑๑
นี ไฟ ทู ล ขอ พระเจ้ า ให้ ทรง เปลี่ ย น
สงคราม เป็ น ความ อดอยาก— ผู้คน ล้ม
ตายมากมาย—พวกเขากลับใจ, และนี ไฟ
วิงวอนขอฝนจากพระเจ้า—นี ไฟกับลี ไฮได้
รับการเปิ ดเผยหลายเรือ่ ง—เหล่าโจรแกดิแอนทัน ตัง้ ตนเป็ นปึ กแผ่นในแผ่นดิน.
ประมาณ ๒๐–๖ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ใน
และ บั ด นี ้ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ปี ที่ เจ็ด สิบ สองแห่ง การปกครองของผู้
้ , ถึง
พิพากษาคือ มี ความขัด แย้ง เพิ่ม ขึน
่
ขนาดที มี สงครามอยู่ ตลอดทั่ว แผ่น ดิน
ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของนี ไฟ.
๒ และ เป็ นก อง โจร ลับกพวก นี ้ ที่ ได้
ด�ำเนิ นงานแห่งการท�ำลายล้างและความ
ชั่ว ร้าย. และสงครามนี ้ มี อยู่ ตลอดปี นั ้น;
และในปี ที่เจ็ดสิบสามมันก็ยังมีอยู่ด้วย.

๑๑ ๒ ก ฮีล. ๖:๑๘–๒๔; ๑๑:๒๕–๒๖.
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๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี นี ้
นี ไฟร้องทูลพระเจ้า, โดยกล่าวว่า:
๔ ข้า แต่ พระเจ้า, ขออย่า ทรงปล่อยให้
คนเหล่านี ้ถูกท�ำลายด้วยคมดาบ; ทว่าข้า
แต่ พระเจ้า, ขอทรงให้ มี ความอดอยากก
้ แทนในแผ่นดิน, เพื่อปลุกเร้าให้พวก
ขึน
เขาระลึก ถึง พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของ
ตน, และพวกเขาอาจจะกลับใจและหัน
มาหาพระองค์.
๕ และ มัน เป็ น ไป ดังนี ้ , ตาม ถ้อยค�ำ
ของนี ไฟ. และมี ความอดอยากครัง้ ใหญ่
ในแผ่นดิน, ในบรรดาผู้คนทัง้ หมดของ
นี ไฟ. และดัง นั ้น ในปี ที่ เจ็ด สิบ สี่ ความ
อดอยาก มี อยู่ ต่อ ไป, และ งาน แห่ง การ
ท�ำลายล้างด้วยดาบหยุดลงแต่กลับรุนแรง
ด้วยความอดอยาก.
๖ และงานแห่งการท�ำลายล้างนี ้ด�ำเนิ น
อยูต่ อ่ ไปในปี ทีเ่ จ็ดสิบห้าด้วย. เพราะแผ่น
ดิน ถูก ลงทัณฑ์ จนแห้ง แล้ง, และไม่มี
ธัญพืชออกมาในฤดูกาลของธัญพืช; และ
ทัง้ แผ่นดินโลกถูกลงทัณฑ์, แม้ ในบรรดา
ชาวเลมันดัง เช่นในบรรดาชาวนี ไฟ, ดัง
นั ้น พวกเขาถูกลงทัณฑ์เพื่อพวกเขาจะ
ตายเป็ นพัน ๆ คนในส่วนของแผ่นดินที่
ชั่วร้ายมากกว่า.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ผู้คนเห็นว่าตนก�ำลังจะตายเพราะความ
อดอยาก, และ พวก เขา เริ่ ม ระลึ ก กถึ ง
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา; และ
พวกเขาเริ่มระลึกถึงถ้อยค�ำของนี ไฟ.
๘ และ ผู้คน เริ่ม วิงวอน กับ หัวหน้ า ผู้
พิพากษาของตนและผู้น�ำของตน, เพื่อ
๔ ก ๑ พกษ. ๑๗:๑;
ฮีล. ๑๐:๖.

ฮีลามัน ๑๑:๓–๑๓
คนพวกนั ้น จะกล่าวแก่ นี ไฟว่า: ดูเถิด,
เรารูว้ า่ ท่านคือคนของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
ฉะนั ้น โปรด ร้อง ทูล พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงปัดความ
อดอยากนี ้ ไปจากเรา, เกลือกค�ำกทัง้ หมด
ที่ท่านพูดไว้เกี่ยวกับความพินาศของเรา
จะเกิดสัมฤทธิผล.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ผู้ พิพากษากล่าวแก่ นี ไฟ, ตามถ้อยค�ำ ที่
ต้องการให้พูด. และเหตุการณ์ ได้บังเกิด
้ คือ เมื่อ นี ไฟเห็นว่า ผู้คนกลับ ใจและ
ขึน
นอบน้ อมถ่อมตนอยู่ ในผ้ากระสอบ, ท่าน
จึงร้องทูลพระเจ้าอีก, โดยกล่าวว่า:
๑๐ ข้า แต่ พระเจ้า, ทรงดูเถิด คนเหล่า
นี ้กลับใจแล้ว; และพวกเขากวาดล้างกอง
โจรแกดิ แอนทัน ออกไปจากบรรดาพวก
้ , และ
เขาถึง ขนาดที่ คนพวกนั ้น สูญ สิน
คนพวกนั ้นซ่อนแผนลับของตนไว้ ในดิน.
๑๑ บัดนี ้, ข้า แต่ พระเจ้า, เพราะความ
อ่อนน้ อมของพวกเขานี ้ ขอพระองค์ทรง
คลายพระพิ โรธของพระองค์ เถิด, และ
ขอให้ พระพิ โรธของพระองค์ ผ่อนคลาย
ลงในความพินาศของคนชั่วร้ายเหล่านั ้น
้ แล้ว.
ซึ่งพระองค์ทรงท�ำลายสิน
๑๒ ข้า แต่ พระเจ้า, ขอ พระองค์ ทรง
คลายพระพิ โรธของพระองค์เถิด, แท้จริง
แล้ว, พระพิ โรธอันรุนแรงของพระองค์,
และทรงท�ำให้ความอดอยากในแผ่นดิน
นี ้ยุติลงเถิด.
๑๓ ข้า แต่ พระเจ้า, ขอทรงสดับ ฟังข้า
พระองค์, และทรงให้เป็ นไปตามถ้อยค�ำ
ของข้า พระองค์, และทรงส่ง ฝนกมาบน

๗ ก ฮีล. ๑๒:๓.
๘ ก ฮีล. ๑๐:๑๑–๑๔.

๑๓ ก ๑ พกษ. ๑๘:๑, ๔๑–๔๖.

ฮีลามัน ๑๑:๑๔–๒๓
้ พิภพ, เพื่อ นาง จะ ผลิ ดอก ออก ผล,
พืน
และธัญพืชของนางในฤดูกาลของธัญพืช.
๑๔ ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรงสดับฟัง
ถ้อยค�ำของข้าพระองค์กเมือ่ ข้าพระองค์ทลู
ว่า, ขอให้มีความอดอยาก, เพื่อโรคระบาด
ทีเ่ กิดจากดาบจะได้ยตุ ;ิ และข้าพระองค์รู้
ว่าพระองค์, แม้ ในเวลานี ้, จะทรงสดับฟัง
ถ้อยค�ำ ของข้า พระองค์, เพราะพระองค์
ตรัสว่า: หากคนพวกนี ้กลับใจเราจะละเว้น
พวกเขา.
๑๕ แท้จริงแล้ว, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์
ทรงเห็นว่า พวกเขากลับ ใจแล้ว, เพราะ
ความอดอยากและโรคระบาดและความ
พินาศที่เกิดกับพวกเขา.
๑๖ และบัดนี ้, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์
จะไม่ทรงคลายพระพิ โรธของพระองค์ ไป
หรือ, และไม่ทรงลองดูอีกหรือว่าพวกเขา
จะรับใช้พระองค์? และหากเป็ นเช่นนั ้น,
ข้า แต่ พระเจ้า, พระองค์ จะทรงอวยพร
พวกเขาได้ ตามพระด�ำรัส ของพระองค์
ที่ตรัสไว้.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี
ที่เจ็ดสิบหกพระเจ้าทรงคลายพระพิ โรธ
ของ พระองค์ จาก ผู้คน, และ ทรง ท�ำให้
ฝนกตกบนแผ่นดินโลก, ถึง ขนาดที่ นาง
ได้ผลิดอกออกผลในฤดูกาลแห่งผล. และ
้ คือนางให้ธัญพืช
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ของนางในฤดูกาลแห่งธัญพืช.
๑๘ และดูเถิด, ผู้คนชื่นชมยินดี และ
เฉลิมพระเกียรติพระผู้เป็ นเจ้า, และทั่ว
ทัง้ ผืน แผ่น ดิน เต็ม ไปด้วยความชื่นชม
ยินดี; และพวกเขาไม่ ได้พยายามท�ำลาย
๑๔ ก ฮีล. ๑๑:๔.
๑๗ ก ฉธบ. ๑๑:๑๓–๑๗.
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นี ไฟอีก ต่อ ไป, แต่ พวกเขานั บถือ ท่าน
เป็ น ศาสดา พยากรณ์ ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ก, และ
เป็ นบุรุษ ของพระผู้ เป็ นเจ้า, โดยที่ ได้
รับ พลัง อ�ำนาจและสิ ทธิอ�ำนาจยิ่ง ใหญ่
จากพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๙ และดูเถิด, ลี ไฮ, น้ องท่าน, ไม่ ได้
ด้อยกกว่า ท่านแม้แต่ น้อยในเรื่องที่ เกี่ยว
กับความชอบธรรม.
๒๐ และ ดัง นั ้ น เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือ ผู้คนของ นี ไฟ เริ่ม รุ่งเรือง อีก ใน
ขึน
แผ่นดิน, และ เริ่ม สร้าง แผ่น ดิน รกร้าง
้ มาใหม่, และเริ่ม ขยาย
ของพวกเขาขึน
เผ่าพันธุ์และกระจายออกไป, แม้จนพวก
เขาพ�ำนั ก อยู่ ทั่ว ทัง้ ผืน แผ่นดิน, ทัง้ ทาง
เหนื อและทางใต้, จากทะเลตะวันตกไป
ทะเลตะวันออก.
้ คือปี ที่
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ สุดลงในความสงบสุข. และ
เจ็ดสิบหกสิน
ปี ทีเ่ จ็ดสิบเจ็ดเริม่ ด้วยความสงบสุข; และ
ศาสนจักรกขยายออกไปทัว่ ทัง้ ผืนแผ่นดิน;
และผูค้ นส่วนมาก, ทัง้ ชาวนี ไฟและชาวเลมัน, เป็ นของศาสนจักร; และพวกเขามี
ความสงบสุขยิ่งนั กในแผ่นดิน; และปี ที่
้ สุดลงดังนี ้.
เจ็ดสิบเจ็ดสิน
๒๒ และพวกเขามีความสงบสุขในปี ที่
เจ็ดสิบแปดด้วย, นอกจากมีความขัดแย้ง
บ้างเกี่ยวกับประเด็นของหลักค�ำสอนซึ่ง
ศาสดาพยากรณ์ วางไว้.
๒๓ และในปี ทีเ่ จ็ดสิบเก้าเริม่ มีการวิวาท
้ คือนี ไฟ
มาก. แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
กับ ลี ไฮ, และพี่ น้องพวกท่านซึ่ง รู้ เกี่ยว
กับ ประเด็น ที่แท้ จริง ของ หลัก ค�ำ สอน,

๑๘ ก ฮีล. ๑๐:๕–๑๑.
๑๙ ก ฮีล. ๕:๓๖–๔๔.

๒๑ ก คมพ. ศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์.
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โดยได้รับการเปิ ดเผยกอยู่ทุกวัน, ฉะนั ้น
พวกท่านสั่ง สอนผู้คน, ถึง ขนาดที่ ท�ำให้
้ สุด ลงในปี
การวิวาทของคนทัง้ หลายสิน
เดียวกันนั ้น.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ในปี ที่ แปด สิบ แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา เหนื อ ผู้คนของ นี ไฟ, มี ผู้คน
ที่ แตกแยกไปจากผู้คนของนี ไฟจ�ำนวน
หนึ่ ง, ซึง่ ไม่กปี่ ี ก่อนนี ้แยกไปหาชาวเลมัน,
และรับเอาชือ่ ชาวเลมันไว้กบั ตน, และอีก
จ�ำนวนหนึ่ งด้วยซึ่งเป็ นผู้สืบตระกูลที่แท้
จริงของชาวเลมัน, โดยที่ถูกคนเหล่านั ้น,
หรือพวกที่แตกแยกยั่วยุให้ โกรธ, ฉะนั ้น
พวกเขาจึงเริ่มท�ำสงครามกับพี่น้องตน.
๒๕ และพวกเขากระท�ำฆาตกรรมและ
การปล้นสะดม; และแล้วจะถอยกลับไปใน
ภูเขา, และในแดนทุรกันดารและสถาน
ที่ลับ, โดยซ่อนตัวมิให้ ใครพบได้, โดยมี
้ ทุกวัน, ถึงขนาดที่
ผูค้ นมาเพิม่ จ�ำนวนขึน
มีพวกแตกแยกออกไปหาพวกเขา.
๒๖ และดัง นั ้นหลัง จากช่วงเวลาหนึ่ ง,
แท้จริง แล้ว, แม้ ในเวลาไม่ กี่ ปี, พวกเขา
กลายเป็ นกองโจรขนาดใหญ่ยงิ่ ; และพวก
เขาค้นแผนลับทัง้ หมดของแกดิแอนทัน
ออกมา; และดังนั ้นพวกเขากลายเป็ นโจร
ของแกดิแอนทัน.
๒๗ บัดนี ้ ดูเถิด, พวกโจรเหล่า นี ้ ท�ำให้
เกิดความหายนะร้ายแรง, แท้จริงแล้ว, แม้
ความพินาศใหญ่หลวงในบรรดาผูค้ นของ
นี ไฟ, และในบรรดาผู้คนชาวเลมันด้วย.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สมควร ที่ จะ มี การ หยุด ยัง้ งาน แห่ง การ
ท�ำลายล้างนี ้; ฉะนั ้นพวกเขาจึงส่งกองทัพ
๒๓ ก แอลมา ๒๖:๒๒; คพ. ๑๐๗:๑๙.

ฮีลามัน ๑๑:๒๔–๓๓
ทีม่ กี ำ� ลังพลเข้มแข็งไปในแดนทุรกันดาร
และบนภูเขาเพื่อค้นหาโจรกลุ่มนี ้, และ
ท�ำลายพวกเขาเสีย.
๒๙ แต่ดเู ถิด, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ
ในปี เดียวกันนั ้นพวกเขาถูกขับไล่กลับมา
แม้เข้ามาในผืนแผ่นดินของตนเอง. และปี
ทีแ่ ปดสิบแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา
้ สุดลงดังนี ้.
เหนื อผู้คนของนี ไฟสิน
้ ในต้น
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
ปี ทีแปดสิบเอ็ดพวกเขายกออกไปต่อสู้กบั
โจรกลุ่ม นี ้ อีก, และท�ำลายพวกนั ้น เป็ น
จ�ำนวน มาก; และ พวก เขา ได้ รับ ความ
พินาศมากด้วย.
๓๑ และพวกเขาจ�ำ ต้องกลับ จากแดน
ทุรกันดารและจากภูเขามายังผืนแผ่นดิน
ของตนอีก, เพราะจ�ำนวนอันมากมายยิ่ง
นั กของโจรเหล่านั ้นซึง่ มีอยูช่ กุ ชุมในภูเขา
และแดนทุรกันดาร.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือปี นี ้
้ สุดลงดังนี ้. และพวกโจรยังคงเพิม่ ขึน้
สิน
และทวีก�ำลัง, ถึงขนาดที่พวกเขาท้าทาย
กองทัพ ทัง้ หมดของชาวนี ไฟ, และของ
ชาวเล มัน ด้วย; และ พวก เขา น� ำ ความ
หวาดกลัว อย่างใหญ่ หลวงมาสู่ ผู้คนทั่ว
ผืนแผ่นดิน.
๓๓ แท้จริงแล้ว, เพราะพวกนี ้ ไปเยือน
หลาย ส่วนของ แผ่นดิน, และ ก่อ ความ
พินาศ ใหญ่ หลวง แก่ สถานที่ เหล่า นั ้ น;
แท้จริงแล้ว, ฆ่าเสียเป็ นอันมาก, และพา
คนอื่น ๆ ไปเป็ นเชลยในแดนทุรกันดาร,
แท้จริง แล้ว, และยิ่ง กว่า นั ้น โดยเฉพาะ
พวกผู้ หญิง ของพวกเขาและลูก ๆ ของ
พวกเขา.

ฮีลามัน ๑๑:๓๔–๑๒:๓
๓๔ บัดนี ้ความชัว่ ใหญ่หลวงนี ้, ซึง่ มาถึง
ผู้คนเพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวก
้ อีกให้ระลึกถึง
เขา, ได้ปลุกเร้าพวกเขาขึน
พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขา.
๓๕ และ ปี ที่ แปด สิ บ เอ็ ด แห่ ง การ
้ สุดลงดังนี ้.
ปกครองของผู้พิพากษาสิน
๓๖ และในปี ที่แปดสิบสองพวกเขาเริม่
ลืมกพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา
อีก. และในปี ที่ แปดสิบ สามพวกเขาเริ่ม
้ ในความชั่ว ช้า สามานย์. และ
แก่ กล้า ขึน
ในปี ที่แปดสิบสี่พวกเขาไม่ ได้เปลี่ยนทาง
เดินของตน.
้ ในปี
๓๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ และ
ที่ แปดสิบ ห้า พวกเขาแก่ กล้า ยิ่ง ขึน
้ ในความจองหองของตน, และใน
ยิ่ง ขึน
ความชั่วร้ายของตน; และดังนั ้นพวกเขา
ก�ำลังสุกงอมอีกครัง้ ส�ำหรับความพินาศ.
้ สุดลงดังนี ้.
๓๘ และปี ที่แปดสิบห้าสิน
บทที่ ๑๒
มนุ ษย์ ไม่ม่ันคงและโง่เขลาและรวดเร็ว
ที่ จะท�ำ ชั่ว—พระเจ้า ทรงว่า กล่าวผู้คน
ของพระองค์— ความไม่ สลัก ส�ำคัญ ของ
มนุ ษย์ เปรียบกับ เดชานุ ภาพของพระผู้
เป็ นเจ้า—ในวันแห่งการพิพากษา, มนุ ษย์
จะได้ชีวิตอันเป็ นนิ จหรือความอัปมงคล
อันเป็ นนิ จ. ประมาณ ๖ ปี ก่อนคริสตกาล.
และดัง นั ้น เราจะเห็นว่าการหลอกลวง,
และความรวนเรของใจลูก หลานมนุ ษย์
๓๖ ก แอลมา ๔๖:๘.
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เป็ นอย่างไรด้วย; แท้จริงแล้ว, เราจะเห็น
ว่า พระเจ้า ในพระ มหากรุณาธิคุณ อัน
ไม่มี ที่สุด ของพระองค์ ประทานพรและ
ทรง ท�ำให้ คนที่ มอบ ความ ไว้ วางใจก ใน
พระองค์รุ่งเรืองข.
๒ แท้จริงแล้ว, และเราจะเห็นในเวลา
นั ้ นเองเมื่อพระองค์ทรงท�ำให้ผู้คนของ
พระองค์ รุ่งเรือง, แท้จริง แล้ว, ใน การ
เพิ่มพูน ท้อง ทุ่ง ของ พวก เขา, ฝูง สั ตว์
เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขา, และ
ในทอง, และในเงิน, และในสิ่ ง มี ค่า ทุก
ประเภทของทุกชนิ ดและทุกอย่าง; ทรง
ไว้ ชี วิต พวก เขา, และ ทรง ปลด ปล่ อ ย
พวก เขา จาก เงือ้ ม มือ ศั ตรู; ทรง ท�ำให้
ใจ ศัตรู ของ พวก เขา อ่อน ลง เพื่อ จะ ไม่
ประกาศ สงคราม กับ พวก เขา; แท้จริง
แล้ว, และท้ายที่สุด, ทรงท�ำ ทุก สิ่ ง เพื่อ
ความผาสุก และความสุข ของผู้คนของ
พระองค์; แท้จริง แล้ว, หลัง จากนั ้ น คือ
เวลาที่ พวก เขา ท�ำใจตนแข็ง กระด้างก,
และลืม พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของพวก
เขา, และ เหยี ย บ ย�่ ำ ขพระ ผู้ บริสุ ท ธิ์ ไว้
ใต้เท้า ของพวกเขา—แท้จริง แล้ว, และ
นี่ เพราะความสบายของพวกเขา, และ
ความรุ่งเรืองยิ่งของพวกเขา.
๓ และ ดั ง นั ้ น เรา จึ ง เห็ น ว่า เว้น แต่
พระเจ้าจะทรงลงโทษกผูค้ นของพระองค์
ด้วยความทุกข์หลายอย่าง, แท้จริงแล้ว,
เว้นแต่พระองค์จะทรงเยือนพวกเขาด้วย
ความตายและด้วยความหวาดหวัน
่ , และ
ด้วยความอดอยากและด้วยโรคระบาด

		ข ๒ พศด. ๒๖:๕;
สดด. ๑:๒–๓.
๒ นี . ๒๒:๒; โมไซยาห์ ๔:๖.
๒ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
คมพ. วางใจ (ความ).

๑๒ ๑ ก สดด. ๓๖:๗–๘;

		ข แอลมา ๕:๕๓;
๓ นี . ๒๘:๓๕.
๓ ก โมไซยาห์ ๒๓:๒๑;
คพ. ๙๘:๒๑; ๑๐๑:๘.
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นานั ปการ แล้ว, พวก เขา จะ ไม่ นึ กถึงข
พระองค์.
๔ โอ้ ช่าง โง่ เขลา, และ ช่าง ถือดี เพียง
ไร, และชั่ว, และคล้ายดัง มารเพียงใด,
และรวดเร็วกเพียงใดที่ จะท�ำความชั่ว ช้า
สามานย์, และเชื่องช้าเพียงใดที่จะท�ำดี,
คือลูกหลานมนุ ษย์; แท้จริงแล้ว, รวดเร็ว
เพียงใดที่จะสดับฟังถ้อยค�ำของมารร้าย,
และที่จะให้ ใจขพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับสิ่ง
ที่ ไร้ประโยชน์ ของโลก!
๕ แท้จริง แล้ว, รวดเร็ว เพียง ใด ที่ จะ
ทะนงตนด้วยความถือดีก; แท้จริง แล้ว,
รวดเร็ว เพียงใดที่ จะโอ้อวด, และท�ำ สิ่ง
นานั ปการ ซึ่ง เป็ นความ ชั่ว ช้า สามานย์;
และพวกเขาเชื่องช้า เพียงใดที่ จะระลึก
ถึง พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา,
และ เงี่ยหู ฟัง ค�ำ ปรึกษา ของ พระองค์,
แท้จริง แล้ว, เชื่องช้า เพียงใดที่ จะเดินข
ในทางแห่งปัญญา!
๖ ดูเถิด, พวกเขาไม่ปรารถนาให้พระเจ้า
พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา, ผู้ทรงสร้างก
พวกเขา, ทรงปกครองขและทรงครองเหนื อ
พวกเขา; ทัง้ ที่ ทรงมี พระคุณ ความดี อัน
ใหญ่ หลวงและพระเมตตาของพระองค์
ทีม่ ตี อ่ พวกเขา, พวกเขายังถือว่าค�ำปรึกษา
ของพระองค์ ไร้คา่ , และพวกเขาไม่ยอมให้
พระองค์เป็ นผู้น�ำทางของพวกเขา.
๗ โอ้ความไม่สลักส�ำคัญกของลูกหลาน
มนุ ษย์ ใหญ่ หลวงเพียงใด; แท้จริง แล้ว,
๓ข อาโมส ๔:๖–๑๑.
๔ ก อพย. ๓๒:๘.
		ข มธ. ๑๕:๑๙; ฮบ. ๓:๑๒.
๕ ก สภษ. ๒๙:๒๓.
คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).

ฮีลามัน ๑๒:๔–๑๕
แม้ พวกเขาเล็ก น้ อยกว่า ผงธุลี ของแผ่น
ดินโลก.
๘ เพราะดูเถิด, ภัส มธุ ลี ของแผ่น ดิน
โลกเคลื่อนไปทางนี ้ และทางโน้ น, เพื่อ
แยกออกจากกัน, ด้วยบัญชาของพระผู้
เป็ นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็ นนิ จของเรา.
๙ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด โดยสุรเสียงของ
พระองค์ท�ำให้เนิ นเขาและภูเขาสั่นและ
หวั่นไหวก.
๑๐ และ โดย พลั ง กแห่ ง สุ ร เสี ย ง ของ
พระองค์ มั น แตกแยก, และ กลั บ ราบ
เรียบ, แท้จริงแล้ว, แม้เหมือนกับหุบเขา.
๑๑ แท้จริง แล้ว, โดยพลัง แห่ง สุรเสียง
่ สะเทือน;
ของพระองค์ทงั ้ แผ่นดินโลกกสัน
๑๒ แท้จริง แล้ว, โดยพลัง แห่ง สุรเสียง
ของ พระองค์ , รากฐาน โยก, แม้ ถึ ง ใจ
กลางทีเดียว.
๑๓ แท้จริง แล้ว, และหากพระองค์ จะ
ตรัส กับ แผ่น ดิน โลก—จงเคลื่อน—มัน
ก็เคลื่อน.
๑๔ แท้จริง แล้ว, หากพระองค์ ตรัส กับ
แผ่นดินโลกก—เจ้าจงกลับไปข, เพื่อยืดค
วันออกไปหลายชั่วโมง—มันก็จะเป็ นไป;
๑๕ และด้วยเหตุนี้, ตามพระวจนะของ
พระองค์แผ่นดินโลกจึงกลับไป, และมัน
ปรากฏแก่ มนุ ษย์ ว่า ดวงอาทิตย์ หยุด นิ่ ง;
แท้จริง แล้ว, และดูเถิด, นี่ เป็ นเช่นนั ้น;
เพราะโดยแน่ แท้ แล้ว มัน เป็ นแผ่น ดิน
โลกซึ่งเคลื่อนที่และไม่ใช่ดวงอาทิตย์.

		ข คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น,
เดินกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๖ ก อสย. ๔๕:๙; คพ. ๕๘:๓๐;
โมเสส ๗:๓๒–๓๓.
		ข คพ. ๖๐:๔.
๗ ก อสย. ๔๐:๑๕, ๑๗;
โมไซยาห์ ๔:๑๙;

โมเสส ๑:๑๐.
๙ ก ๓ นี . ๒๒:๑๐.
๑๐ ก ๑ นี . ๑๗:๔๖.
๑๑ ก มอร. ๕:๒๓; อีเธอร์ ๔:๙.
๑๔ ก ยชว. ๑๐:๑๒–๑๔.
		ข อสย. ๓๘:๗–๘.
		ค ๒ พกษ. ๒๐:๘–๑๑.

ฮีลามัน ๑๒:๑๖–๒๖
๑๖ และดูเถิด, หากพระองค์ตรัสเช่นกัน
กับผืนน� ้ำกแห่งห้วงลึกอันใหญ่หลวง—เจ้า
จงแห้งขอดข—มันก็จะเป็ นไป.
๑๗ ดูเถิด, หากพระองค์ ตรัส กับ ภูเขา
้ , และ มา กตกลง บน
นี ้ — เจ้ า จง ยก ขึ น
เมืองนี ้, เพื่อ ฝังมัน—ดูเถิด มัน จะเป็ น
ไปเช่นนั ้น.
๑๘ และดูเถิด, หากมนุ ษย์ซ่อนกทรัพย์
สมบัติ ไว้ ใน แผ่นดิน, และ พระเจ้า จะ
ตรัส— ให้ มัน ถูก สาปข, เพราะ ความ ชั่ว
ช้าสามานย์ของเขาที่ซ่อนมันไว้—ดูเถิด,
มันจะถูกสาป.
๑๙ และหากพระเจ้าจะตรัสว่า—เจ้าจง
ถูก สาป, เพื่อ จะไม่มี ผู้ ใดพบเจ้า นั บ แต่
เวลานี ้ ไปและตลอดกาล—ดูเถิด, ไม่มีผู้
ใดเจอมันได้นับแต่นี้ ไปและตลอดกาล.
๒๐ และดูเถิด, หากพระเจ้าจะตรัสกับ
ผู้ ใด— เพราะ ความ ชั่ว ช้า สามานย์ ของ
เจ้า, เจ้า จะ ถูก สาป ตลอด กาล— มัน จะ
เป็ นไปเช่นนั ้น.
๒๑ และหากพระเจ้า จะตรัส—เพราะ
ความ ชั่ว ช้า สามานย์ ของ เจ้า เจ้า จะ ถูก
ตัดขาด จาก ที่ อยู่ ของ เรา— พระองค์ จะ
ทรงท�ำให้มันเป็ นไปเช่นนั ้น.
๒๒ และ วิบัติ แก่ เขา ผู้ ซึ่ง พระองค์ จะ
ตรัส เช่นนี ้, เพราะมัน จะบังเกิด กับ เขาผู้
ท�ำความชัว่ ช้า สามานย์, และเขาจะได้ รบั
การช่วยให้ รอดไม่ ได้; ฉะนั ้น, เพราะเหตุ
นี ้, เพือ่ มนุ ษย์จะได้รบั การช่วยให้รอด, จึง
ประกาศการกลับใจ.
๒๓ ฉะนั ้น, คนทัง้ หลาย ที่ จะ กลับ ใจ
๑๖ ก มธ. ๘:๒๗.
		ข อสย. ๔๔:๒๗; ๕๑:๑๐.
๑๗ ก ๓ นี . ๘:๑๐.
๑๘ ก มอร. ๑:๑๘;
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และสดับ ฟังสุรเสียงของพระเจ้า พระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขาเป็ นสุข; เพราะคน
เหล่านี ้คือคนที่จะได้รับการช่วยให้รอดก.
๒๔ และ ขอ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า โปรด
ประทาน, ใน ความ บริบูรณ์ อัน หา ที่สุด
มิ ได้ ของพระองค์, เพื่อ จะน� ำ มนุ ษย์ มา
สู่ การกลับ ใจและงานดี, เพื่อ จะน� ำ พวก
เขากลับ สู่ พระคุณ แทนพระคุณก, ตาม
งานของพวกเขา.
๒๕ และข้าพเจ้าอยากให้มนุ ษย์ทัง้ ปวง
ได้รบั การช่วยให้รอด. แต่เราอ่านว่าในวัน
สุดท้ายและส�ำคัญยิ่งมีบางคนที่จะถูกขับ
ไล่, แท้จริงแล้ว, ผู้ซ่ึงจะถูกขับออกจากที่
ประทับของพระเจ้า;
๒๖ แท้จริงแล้ว, ผูซ
้ ง่ึ จะถูกส่งไปสู่สภาพ
้ สุดไม่,
แห่งความเศร้าหมองอันหาได้สิน
ท�ำให้ ถ้อยค�ำ เกิด สัมฤทธิ ผลซึ่ง กล่าวว่า:
พวกเขาที่ท�ำดีจะมีชีวติ อันเป็ นนิ จก; และ
พวกเขาที่ ท�ำ ชั่ว จะมี ความอัปมงคลขอัน
เป็ นนิ จ. และมันจะเป็ นไปดังนั ้น. เอเมน.
ค�ำ พยากรณ์ ของแซมิว เอล, ชาวเลมัน,
ต่อชาวนี ไฟ.
ประกอบด้วยบทที่ ๑๓ ถึง ๑๕.

บทที่ ๑๓
แซ มิว เอล ชาวเล มัน พยากรณ์ ถึง ความ
พินาศของชาวนี ไฟเว้น แต่ พวกเขาจะ
กลับใจ—ชาวนี ไฟและสมบัตพ
ิ สั ถานของ

อีเธอร์ ๑๔:๑.
		ข ฮีล. ๑๓:๑๗.
๒๓ ก คมพ. ความรอด.
๒๔ ก คมพ. พระคุณ.

๒๖ ก มธ. ๒๕:๔๖;
ยอห์น ๕:๒๘–๒๙;
รม. ๖:๑๓.
		ข คมพ. อัปมงคล (ความ).
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พวกเขาถูก สาปแช่ง—พวกเขาปฏิเสธ
และ ขว้าง ก้อนหิน ใส่ ศาสดา พยากรณ์ ,
ถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าภูตผี, และแสวงหา
ความสุข ในการท�ำความชั่ว ช้า สามานย์.
ประมาณ ๖ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ ในปี ที่
และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แปดสิบหก, ชาวนี ไฟยังคงอยู่ ในความชั่ว
ร้าย, แท้จริงแล้ว, ในความชั่วร้ายมหันต์,
ในขณะที่ชาวเลมันกยึดมั่นโดยเคร่งครัด
ต่อ การรักษาพระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า, ตามกฎของโมเสส.
๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี นี ้
มีชาวเลมันผูห
้ นึ่ ง, ชือ่ แซมิวเอล, ท่านเข้า
มาในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็ มลา, และเริ่ม
สั่ง สอนผู้คน. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด
ขึน้ คือท่านสั่งสอนผูค้ น, เรือ่ งการกลับใจ,
อยูห
่ ลายวัน, และพวกเขาขับไล่ทา่ น, และ
ท่านก�ำลังจะกลับไปแผ่นดินของท่านเอง.
๓ แต่ดูเถิด, สุรเสียงของพระเจ้ามาถึง
ท่าน, ให้ทา่ นกลับไปอีก, และพยากรณ์ แก่
ผูค้ นถึงเรือ่ งอะไรก็ตามทีเ่ ข้ามาในใจกท่าน.
้ คือพวก
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาไม่ยอมให้ท่านเข้าเมือง; ฉะนั ้นท่าน
จึงไปและขึน้ ไปบนก�ำแพงเมืองนั ้น, และ
ยื่น มือ ออกไปและร้องด้วยเสียงอัน ดัง,
และพยากรณ์ แก่ ผู้คนถึง เรื่องใดก็ตาม
ที่พระเจ้าทรงใส่ ไว้ ในใจท่าน.
๕ และ ท่าน กล่าว แก่ คน เหล่า นั ้ น ว่า:
ดูเถิด, ข้าพเจ้า, แซมิวเอล, ชาวเลมัน, พูด
พระวจนะของพระเจ้าซึง่ พระองค์ทรงใส่
๑๓ ๑ ก ฮีล. ๑๕:๔–๕.

๓ ก คพ. ๑๐๐:๕.
๕ ก แอลมา ๖๐:๒๙; ๓ นี . ๒:๑๙.

ฮีลามัน ๑๓:๑–๙
ไว้ ในใจข้าพเจ้า; และดูเถิดพระองค์ทรง
ใส่มันไว้ ในใจข้าพเจ้าเพื่อให้กล่าวแก่คน
เหล่านี ้วา่ ดาบกแห่งความยุตธิ รรมเงือดเงือ้
อยูเ่ หนื อคนเหล่านี ้; และเวลาสี่รอ้ ยปี จะไม่
ผ่านไปเว้นแต่ดาบแห่งความยุติธรรมจะ
ตกลงบนคนเหล่านี ้.
๖ แท้จริง แล้ว, ความพินาศกอย่างหนั ก
คอย คน เหล่า นี ้ อยู่, และ มัน มา ถึง คน
เหล่านี ้ โดยแน่ แท้, และจะไม่มีอะไรช่วย
คนเหล่านี ้ ให้รอดได้นอกจากการกลับใจ
และศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์, ผู้
จะเสด็จมาในโลกโดยแน่ แท้, และจะทรง
ทนทุกขเวทนาหลายสิ่ง และจะถูก ปลง
พระชนม์เพื่อผู้คนของพระองค์.
๗ และดูเถิด, เทพกของพระเจ้าประกาศ
เรื่องนี ้ แก่ ข้าพเจ้า, และท่านน� ำ ข่าวอัน
น่ ายินดีขมาให้จิตวิญญาณข้าพเจ้า. และ
ดูเถิด, พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามายังท่าน
เพื่อ ประกาศ เรื่อง นี ้ แก่ ท่าน ด้วย, เพื่อ
ท่านจะมี ข่าวอันน่ า ยินดี; แต่ ดูเถิด ท่าน
ไม่ยอมรับข้าพเจ้า.
๘ ฉะนั ้น, พระเจ้าตรัสไว้ดงั นี ้วา่ : เพราะ
ความแข็ง กระด้างของใจผู้คนชาวนี ไฟ,
เว้น แต่ พวกเขาจะกลับ ใจเราจะเอาพระ
วจนะของเราไปจากพวกเขา, และเราจะ
ถอนกพระวิญญาณของเราจากพวกเขา,
และเราจะไม่ ทนพวกเขาอีก ต่อ ไป, และ
่ ้ องของพวกเขาให้ตอ่ ต้าน
เราจะหันใจพีน
พวกเขา.
๙ และสี่รอ้ ยปี กจะยังไม่ผ่านไปก่อนที่เรา
จะท�ำให้พวกเขาถูกลงทัณฑ์; แท้จริงแล้ว,

๖ ก แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔;
ฮีล. ๑๕:๑๗.
๗ ก แอลมา ๑๓:๒๖.

		ข อสย. ๕๒:๗.
๘ ก ฮีล. ๖:๓๕.
๙ ก แอลมา ๔๕:๑๐–๑๒.

ฮีลามัน ๑๓:๑๐–๑๙
เราจะมาเยือนพวกเขาด้วยดาบและด้วย
ความอดอยากและด้วยโรคระบาด.
๑๐ แท้จริงแล้ว, เราจะมาเยือนพวกเขา
ในความเกรีย้ วโกรธของเรา, และจะมีคน
เหล่า นั ้น ใน อนุ ชนรุ่น ที่ สี่ก, จาก บรรดา
ศัตรู ของเจ้า, ที่ จะมี ชีวิต เพื่อ เห็น ความ
้
้ ของเจ้า; และการนี ้ จะเกิด ขึน
พินาศสิน
โดยแน่ แท้เว้นแต่เจ้าจะกลับใจ, พระเจ้า
ตรัส; และ อนุ ชนในรุ่น ที่ สี่ จะ ก่อ ความ
พินาศแก่เจ้า.
๑๑ แต่หากเจ้าจะกลับใจและหันกมาหา
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเจ้าเราจะคลาย
ความโกรธของเรา, พระเจ้าตรัส; แท้จริง
แล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี ้, คนที่กลับใจและ
หันมาหาเราย่อมเป็ นสุข, แต่วบิ ัติแก่คน
ที่หากลับใจไม่.
๑๒ แท้จริงแล้ว, วิบัติกแก่เมืองแห่งเซราเฮ็มลาที่ยิ่งใหญ่นี้; เพราะดูเถิด, นี่ เป็ น
เพราะคนเหล่านั ้นที่ชอบธรรมเมืองนี ้จึง
รอด; แท้จริงแล้ว, วิบัตแิ ก่เมืองยิ่งใหญ่นี้,
พระเจ้าตรัส, เพราะเราเห็น, ว่ามีอยู่เป็ น
อันมาก, แท้จริงแล้ว, แม้คนส่วนมากของ
เมืองยิ่ง ใหญ่ นี้, ที่ จะท�ำใจพวกเขาแข็ง
กระด้างต่อเรา, พระเจ้าตรัส.
๑๓ แต่คนที่ กลับ ใจเป็ นสุข, เพราะเรา
จะละเว้น พวกเขา. แต่ ดูเถิด, หากมิใช่
เพราะคนชอบธรรมที่อยู่ ในเมืองยิ่งใหญ่
นี ้, ดูเถิด, เราจะให้ ไฟกลงมาจากฟ้ าสวรรค์
และท�ำลายมันเสีย.
๑๔ แต่ดเู ถิด, เพือ่ เห็นแก่คนชอบธรรม
จึงได้รบั การละเว้น. แต่ดเู ถิด, เวลามาถึง,
๑๐ ก ๑ นี . ๑๒:๑๒; ๒ นี . ๒๖:๙;
๓ นี . ๒๗:๓๒.
๑๑ ก ๓ นี . ๑๐:๕–๗.
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พระเจ้า ตรัส, คือ เมื่อ เจ้า จะขับ คนชอบ
ธรรมออกจากบรรดาพวกเจ้า, เมือ่ นั ้นเจ้า
จะสุกงอมเพื่อความพินาศ; แท้จริงแล้ว,
วิบัติจงมีแก่เมืองยิ่งใหญ่นี้, เพราะความ
ชั่วร้ายและความน่ าชิงชังซึ่งอยู่ ในมัน.
๑๕ แท้จริงแล้ว, และวิบัติจงมีแก่เมือง
แห่งกิเดียน, เพราะความชัว่ ร้ายและความ
น่ าชิงชังซึ่งอยู่ ในนั ้น.
๑๖ แท้จริงแล้ว, และวิบัติจงมีแก่เมือง
ทัง้ หมดซึง่ อยู่ ในแผ่นดินโดยรอบ, ซึง่ ชาว
นี ไฟครอบครอง, เพราะความชั่วร้ายและ
ความน่ าชิงชังซึ่งอยู่ ในนั ้น.
๑๗ และดูเถิด, การสาปแช่งกจะเกิดแก่
แผ่นดิน, พระเจ้า จอมโยธาตรัส, เพราะ
เพือ่ เห็นแก่ผคู้ นทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดิน, แท้จริง
แล้ว, เพราะความชัว่ ร้ายของพวกเขาและ
ความน่ าชิงชังของพวกเขา.
๑๘ และ เหตุ ก ารณ์ จะ บั ง เกิ ด ขึ ้น ,
พระเจ้าจอมโยธาตรัส, แท้จริงแล้ว, พระผู้
เป็ นเจ้าทีย่ งิ่ ใหญ่และองค์จริงของเราตรัส,
คือ ผู้ ใดที่ ซ่อนกทรัพย์ สมบัติ ไว้ ในแผ่น
ดินโลกจะหามันไม่พบอีกเลย, เพราะการ
สาปแช่งอันใหญ่หลวงของแผ่นดิน, เว้น
แต่เขาจะเป็ นคนชอบธรรมและซ่อนมัน
ไว้กับพระเจ้า.
๑๙ พระเจ้า ตรัส, เพราะเรา, ประสงค์
ให้ พวก เขา ซ่อนทรัพย์ สมบัติ ของ พวก
เขา ไว้ กับ เรา; และ คนที่ ไม่ ซ่อนทรัพย์
สมบัติของพวกเขาไว้กับเราถูกสาปแช่ง;
เพราะไม่มี ใครจะซ่อนทรัพย์สมบัติของ
เขาไว้กับเรานอกจากคนชอบธรรม; และ

๑๒ ก ๓ นี . ๘:๘, ๒๔; ๙:๓.
๑๓ ก ปฐก. ๑๙:๒๔;
๒ พกษ. ๑:๙–๑๖;

๓ นี . ๙:๑๑.
๑๗ ก ฮีล. ๑๒:๑๘.
๑๘ ก มอร. ๑:๑๘; อีเธอร์ ๑๔:๑.
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เขาที่ ไม่ ซ่อนทรัพย์ สมบัติ ของเขาไว้ กับ
เรา, เขาก็ถูกสาปแช่ง, และทรัพย์สมบัติ
ด้วย, และไม่มี ใครจะไถ่มันเพราะค�ำสาป
แช่งของแผ่นดิน.
๒๐ และวันนั ้นจะมาถึง คือ พวกเขาจะ
ซ่อนทรัพย์สมบัตขิ องตน, เพราะพวกเขา
หมกมุน
่ อยูก่ บั สมบัตพ
ิ สั ถาน; และเพราะ
พวกเขาหมกมุน
่ อยูก่ บั สมบัตพ
ิ สั ถานของ
ตน, และจะซ่อนทรัพย์สมบัตขิ องตนเมือ่
พวกเขาจะหลบหนีไปซึง่ หน้ าศัตรู; เพราะ
พวกเขาจะไม่ซ่อนมันไว้กับเรา, พวกเขา
จึงถูกสาปแช่งและทรัพย์สมบัติของพวก
เขาด้วย; และในวันนั ้นพวกเขาจะถูกลง
ทัณฑ์, พระเจ้าตรัส.
๒๑ ดู เ ถิ ด ท่ า น, ซึ่ ง เป็ น ผู้ ค น ของ
เมืองยิ่ง ใหญ่ นี้, และจงสดับ ฟังกถ้อยค�ำ
ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, จง สดับ ฟัง
พระด�ำรัส ที่ พระเจ้า ตรัส; เพราะดูเถิด,
พระองค์ ตรัส ว่า ท่านถูก สาปแช่ง เพราะ
สมบั ติ พั ส ถาน ของ ท่ า น, และ สมบั ติ
พัสถานของท่านถูก สาปแช่ง ด้วยเพราะ
ท่านหมกมุ่น อยู่ กับ มัน, และไม่ สดับ ฟัง
พระ วจนะ ของ พระองค์ ผู้ ประทาน สิ่ ง
เหล่านั ้นให้ท่าน.
๒๒ ท่านไม่ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของท่านในสิ่ง ซึ่ง พระองค์ ประทาน
ให้ ท่าน, แต่ ท่านนึ กถึง สมบัติ พัสถานก
ของท่านตลอดเวลา, ไม่น้อมขอบพระทัย
พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของท่านส�ำหรับ
สิ่ง เหล่า นั ้น; แท้จริง แล้ว, ใจท่านไม่ ได้
๒๑ ก คมพ. สดับฟัง.
๒๒ ก ลูกา ๑๒:๓๔.
คมพ. มัง่ คัง่ (ความ);
ฝักใฝ่ ทางโลก (ความ).
		ข คมพ. จองหอง (ความ),

ฮีลามัน ๑๓:๒๐–๒๖
้ ด้ว ย
มุ่ ง ไป ที่ พระเจ้ า , แต่ มั น พอง ขึ น
ข
ความ จองหอง อย่าง ใหญ่ หลวง, จนถึง
การโอ้อวด, และจนถึง การผยอง, ความ
ริษยาค, การวิวาท, การมี เจตนาร้าย, การ
ข่มเหง, และการกระท�ำฆาตกรรม, และ
ความชั่วช้าสามานย์นานั ปการ.
๒๓ เพราะเหตุนี้พระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้า
จึง ทรง ให้การ สาป แช่ง มา บน แผ่นดิน,
และบนสมบัตพ
ิ สั ถานของท่านด้วย, และ
่นี เพราะความชั่วช้าสามานย์ของท่าน.
๒๔ แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนพวก นี ้ ,
เพราะเวลานี ้ ซึ่ง มาถึง แล้ว, คือ ท่านขับ
ไล่กศาสดาพยากรณ์ , และล้อ เลียนพวก
ท่าน, และขว้างปาก้อนหินใส่ พวกท่าน,
และสังหารพวกท่าน, และท�ำความชั่วช้า
สามานย์นานั ปการต่อพวกท่าน, แม้ดังที่
ท�ำในสมัยโบราณ.
๒๕ และบัดนี ้ เมื่อ ท่านพูด, ท่านกล่าว
ว่า: หากวันเวลาของเราอยู่ ในวันเวลาของ
บรรพบุรุษกสมัย ก่อนของ เรา, เรา จะ ไม่
สังหารศาสดาพยากรณ์ ; เราจะไม่ขว้างปา
ก้อนหินใส่พวกท่าน, และขับไล่พวกท่าน.
๒๖ ดูเถิด ท่านเลวยิ่ง กว่า คนเหล่า นั ้น;
่ ระเจ้าทรงพระชนม์อยู,่ หาก
เพราะดังทีพ
ศาสดาพยากรณ์ กมาในบรรดาพวกท่าน
และประกาศพระวจนะของพระเจ้า แก่
ท่าน, ซึ่งเป็ นพยานถึงบาปและความชั่ว
ช้าสามานย์ของท่าน, ท่านก็ โกรธขศาสดา
พยากรณ์ , และขับ ไล่ ท่านและพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะท�ำลายท่าน; แท้จริงแล้ว,

ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
		ค คมพ. ริษยา (ความ),
อิจฉา.
๒๔ ก ๒ พศด. ๓๖:๑๕–๑๖;

๑ นี . ๑:๒๐.
๒๕ ก กิจการ ๗:๕๑.
๒๖ ก ๒ พศด. ๑๘:๗;
ลูกา ๑๖:๓๑.
		ข อสย. ๓๐:๙–๑๐.

ฮีลามัน ๑๓:๒๗–๓๔
ท่านจะกล่าวว่าเขาเป็ นศาสดาพยากรณ์ ค
ปลอม, และว่าเขาเป็ นคนบาป, และเป็ น
ของ มาร, เพราะ เขา เป็ นพยานงว่าการ
กระท�ำของท่านชั่ว.
๒๗ แต่ ดูเถิด, หาก คนหนึ่ ง จะ มา ใน
บรรดาพวกท่านและจะกล่าวว่า: จงท�ำ
ดังนี ้, และจะไม่เป็ นความชั่วช้าสามานย์;
จง ท�ำ อย่าง นั ้น และ ท่านจะ ไม่ ต้อง ทน
ทุกข์; แท้จริง แล้ว, เขา จะ กล่าว ว่า: จง
เดิน ไป ตาม ความ ถือดี ของ ใจ ท่าน เอง
เถิด; แท้จริง แล้ว, จงเดิน ไปตามความ
ถือดีของสายตาท่าน, และท�ำสิ่งใดก็ตาม
ที่ ใจท่านปรารถนา—และหากคนหนึ่ ง
จะมาในบรรดาพวกท่านและกล่าวอย่าง
นี ้, ท่านจะรับ เขา, และกล่าวว่า เขาเป็ น
ศาสดาพยากรณ์ ก.
๒๘ แท้จริงแล้ว, ท่านจะยกเขาขึน้ , และ
ท่านจะให้ทรัพย์สินของท่านแก่เขา; ท่าน
จะให้ทองของท่าน, และเงินของท่านแก่
เขา, และจะห่อ หุ้ม เขาด้วยเสือ้ ผ้า ราคา
แพง; และเพราะเขาใช้คำ� พูดป้ อยอกท่าน,
และเขากล่าวว่าทุกอย่างดี, เมื่อนั ้นท่าน
จะไม่ว่าเขาเป็ นคนผิด.
๒๙ โอ้ ท่ า น อนุ ชน ที่ ชั่ ว ร้ า ย และ มี
มิจฉาทิฐิ; ท่านคนแข็งกระด้างและท่าน
คนดือ้ รัน
้ , ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงทน
ท่านไปนานเท่าใดหรือ? แท้จริงแล้ว, ท่าน
จะปล่อยตนให้คนน� ำทางที่เขลากและมืด
บอดขน� ำท่านไปนานเท่าใดหรือ? แท้จริง
แล้ว, ท่านจะเลือกคความมืด แทนความ
สว่างง ไปนานเท่าใดหรือ?
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๓๐ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด, ความกริว้ ของ
้ แล้ ว กั บ ท่ า น; ดู เ ถิ ด ,
พระเจ้ า เกิ ด ขึ น
พระองค์ ทรง สาป แช่ง แผ่น ดิน เพราะ
ความชั่วช้าสามานย์ของท่าน.
๓๑ และ ดูเถิด, เวลา มา ถึงที่ พระองค์
ทรงสาปแช่งสมบัติพัสถานของท่าน, ให้
มัน กลับ ลื่นหลุดก ไป, เพื่อ ท่านจะยึด ไว้
ไม่ ได้; และในวัน เวลาแห่ง ความยากจน
ของท่าน ท่านจะเก็บสิ่งเหล่านั ้นไว้ ไม่ ได้.
๓๒ และในวัน เวลาแห่ง ความยากจน
ของ ท่าน ท่าน จะ ร้อง หา พระเจ้า; และ
ท่านจะร้องโดยเปล่า ประโยชน์ , เพราะ
ความ หายนะ ของ ท่าน มา ถึง ท่าน แล้ว,
และความพินาศของท่านแน่ นอนแล้ว;
และเมื่อนั ้นท่านจะร้องไห้และคร�ำ่ ครวญ
ในวัน นั ้น, พระเจ้า จอมโยธาตรัส. และ
เมื่อนั ้นท่านจะคร�ำ่ ครวญ, และกล่าวว่า:
๓๓ โอ้หากข้าพเจ้าได้กลับใจก, และไม่ ได้
ฆ่าศาสดาพยากรณ์ , และขว้างปาขก้อนหิน
ใส่พวกท่าน, และขับไล่พวกท่าน. แท้จริง
แล้ว, ในวันนั ้นท่านจะกล่าวว่า: โอ้หากเรา
ระลึก ถึง พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ เรา
ในวันที่ พระองค์ ประทานสมบัติ พัสถาน
ของเราให้ แก่ เรา, และเมื่อ นั ้น มัน จะไม่
กลับ ลื่น หลุด ไปจนเราต้องสูญ เสีย มัน;
เพราะ ดูเถิด, สมบัติ พัสถานของ เรา ไป
จากเราแล้ว.
๓๔ ดูเถิด, เราวางเครื่องมือ ไว้ท่ีน่ี และ
วันพรุ่ง มันหายไป; และดูเถิด, ดาบของ
เราหายไปจากเราในวัน ที่ เราค้นหามัน
เพื่อการสู้รบ.

๒๖ค มธ. ๑๓:๕๗.
๒๘ ก ๒ ทธ. ๔:๓–๔.
		ง กท. ๔:๑๖.
๒๙ ก ๒ นี . ๒๘:๙.
๒๗ ก มีคาห์ ๒:๑๑. คมพ. ฉ้ อฉล 		ข มธ. ๑๕:๑๔.
ในอ�ำนาจปุ โรหิต (การ).
		ค ยอห์น ๓:๑๙.

		ง โยบ ๒๔:๑๓.
๓๑ ก มอร. ๑:๑๗–๑๘.
๓๓ ก มอร. ๒:๑๐–๑๕.
		ข มธ. ๒๓:๓๗.

ฮีลามัน ๑๓:๓๕–๑๔:๔
บทที่ ๑๔
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๓๕ แท้จริงแล้ว, เราซ่อนทรัพย์ของเราไว้
และมันลื่นหลุดไปจากเรา, เพราะค�ำสาป
แช่งของแผ่นดิน.
๓๖ โอ้หากเรากลับใจในวันที่พระวจนะ
ของพระเจ้ามาถึงเรา; เพราะดูเถิดแผ่น
ดิน ถูก สาปแช่ง, และสิ่ง ทัง้ ปวงกลับ ลื่น
หลุดไป, และเรายึดมันไว้ ไม่ ได้.
๓๗ ดูเถิด, เราถูก ห้อมล้อมด้วยเหล่า
ภูตผี, แท้จริง แล้ว, เรา ถูก ล้อม ไว้ ด้วย
บริวารของเขาผู้ หมายมั่น จะท�ำลายจิต
วิญญาณเรา. ดูเถิด, ความชั่วช้าสามานย์
ของ เรา ใหญ่ หลวง. ข้ า แต่ พระเจ้ า ,
พระองค์ จะ ทรง คลาย ความ กริ ว้ ของ
พระองค์ ไป จาก พวก ข้า พระองค์ มิ ได้
หรือ? และนี่ จะเป็ นค�ำ พูด ของท่านใน
วันเหล่านั ้ น.
๓๘ แต่ดเู ถิด, วันเวลาแห่งการทดลองก
ของท่านผ่านไปแล้ว; ท่านผัด วันขแห่ง
ความ รอด ของ ท่าน จน มัน สาย เกิน ไป
อยู่ เป็ นนิ จ, และความพินาศของท่านก็
แน่ นอนแล้ว; แท้จริงแล้ว, เพราะตลอด
วันเวลาของชีวติ ท่าน ท่านแสวงหาสิ่งซึ่ง
ท่านไม่สามารถได้รับ; และท่านแสวงหา
ความสุขคด้วยการท�ำความชัว่ ช้าสามานย์,
ซึง่ สิง่ นี ้ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของความ
ชอบ ธรรม นั ้น ซึ่ง อยู่ ในพระ ประมุข นิ รันดร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา.
๓๙ โอ้ทา่ นผูค้ นของแผ่นดิน, หากท่าน
จะฟังถ้อยค�ำข้าพเจ้า! และข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอให้ความกริว้ ของพระเจ้าคลาย
ไปจากท่าน, และขอให้ท่า นกลับ ใจและ
ได้รับการช่วยให้รอด.
๓๘ ก มอร. ๒:๑๕.
		ข แอลมา ๓๔:๓๓–๓๔.

แซมิว เอลพยากรณ์ ถึง แสงสว่างในเวลา
กลางคืนและดาวดวงใหม่ขณะพระคริสต์
ประสูต—
ิ พระคริสต์ทรงไถ่มนุษย์จากความ
ตายทางโลกและทางวิญญาณ—เครือ่ งหมาย
้ พระชนม์ของพระองค์รวมถึง
แห่งการสิน
เวลาสามวันแห่งความมืด, การแตกของศิลา,
และความปั่ นป่ วนใหญ่หลวงของธรรมชาติ.
ประมาณ ๖ ปี ก่อนคริสตกาล.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือแซมิวเอลก, ชาวเลมัน, พยากรณ์ อีกมากมาย
หลายเรื่องที่เขียนไว้ ไม่ ได้.
๒ และดูเถิด, ท่านกล่าวแก่พวกเขาว่า:
ดูเถิด, ข้าพเจ้า ให้ เครื่องหมายแก่ ท่าน;
เพราะอีก ห้า ปี ที่ จะถึง, และดูเถิด, เมื่อ
นั ้นพระบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า จะเสด็จ
มาเพื่อไถ่คนทัง้ ปวงที่จะเชื่อในพระนาม
ของพระองค์.
๓ และดูเถิด, ข้าพเจ้าจะให้สิ่งนี ้แก่ทา่ น
เพื่อ เป็ น เครื่องหมายก ใน เวลา ของ การ
เสด็จมาของพระองค์; เพราะดูเถิด, จะมี
แสงสว่างเจิดจ้าในฟ้ าสวรรค์, ถึงขนาดที่
่ ระองค์เสด็จมาจะไม่มคี วาม
ในคืนก่อนทีพ
มืด, ถึง ขนาดที่ มัน จะปรากฏแก่ มนุ ษย์
ประหนึ่ งว่าเป็ นกลางวัน.
๔ ฉะนั ้น, จะมี วน
ั หนึ่ ง กับ คืนหนึ่ ง กับ
วันหนึ่ ง, ประหนึ่ งว่าเป็ นวันเดียวและไม่มี
กลางคืน; และนี่ จะเป็ นเครือ่ งหมายแก่
้ ของดวง
ท่าน; เพราะท่านจะรู้ ถึง การขึน
อาทิตย์ และการตกของมัน ด้วย; ฉะนั ้น

		ค แอลมา ๔๑:๑๐–๑๑.
๑๔ ๑ ก ฮีล. ๑๓:๒.

๓ ก ๓ นี . ๑:๑๕.

ฮีลามัน ๑๔:๕–๑๕
พวกเขาจะรูถ้ งึ ความแน่ นอนว่าจะมีสองวัน
กับหนึ่ งคืน; กระนั น
้ ก็ตามคืนนั น
้ จะไม่มดื ;
่ ระองค์ประสูตกิ .
และมันจะเป็ นคืนก่อนทีพ
้ มา,
๕ และดูเถิด, จะมี ดาวกดวงใหม่ ขึน
่ า่ นไม่เคยเห็นเช่นนี ม้ าก่อน;
ซึง่ เป็ นดาวทีท
และนี่ จะเป็ นเครือ่ งหมายต่อท่านด้วย.
๖ และ ดู เ ถิ ด นี่ มิ ใช่ ทั ้ง หมด, จะ มี
เครื่องหมายและการอัน น่ า พิศวงหลาย
อย่างในฟ้ าสวรรค์.
้ คือท่าน
๗ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ทุก คนจะประหลาดใจ, และพิศวง, ถึง
้ ดิน.
ขนาดที่ท่านจะล้มกลงสู่พืน
้ คือผู้ ใด
๘ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
ก็ตามทีจ่ ะเชือ่ ในพระบุตรของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ผู้นั้นจะมีชีวิตอันเป็ นนิ จ.
๙ และดูเถิด, พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า
ดังนี ้, โดยเทพของพระองค์, ให้ข้าพเจ้า
มาบ อก เรื่อ ง นี ้ แก่ ท่ า น; แท้ จ ริง แล้ ว ,
พระองค์ ทรงบัญชาให้ ข้าพเจ้า พยากรณ์
เรือ่ งเหล่านี ้แก่ทา่ น; แท้จริงแล้ว, พระองค์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า: จงป่ าวร้องกับคนพวก
นี ้, จงกลับใจและเตรียมทางของพระเจ้า.
๑๐ และบัดนี ้, เพราะข้าพเจ้าเป็ นชาวเลมัน, และ พูด กับ ท่าน ถึง พระ ด�ำรัส ซึ่ง
พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า, และเพราะมัน
เป็ นเรือ่ งยุง่ ยากส�ำหรับท่าน, ท่านจึงโกรธ
ข้าพเจ้า และหมายมัน
่ จะท�ำลายข้าพเจ้า,
ก
และขับไล่ ข้าพเจ้าออกจากบรรดาพวกท่าน.
๑๑ และท่านควรสดับฟังถ้อยค�ำข้าพเจ้า,
๔ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระ
เยซูคริสต์.
๕ ก มธ. ๒:๑–๒;
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เพราะ, เพือ่ เจตนานี ้ขา้ พเจ้าจึงขึน้ มาบน
ก�ำแพง เมือง นี ้, เพื่อ ท่านจะ ได้ยิน และ
รู้ ถึง การพิพากษาของพระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง
คอยท่า นอยู่ เพราะความชั่ว ช้า สามานย์
ของท่าน, และเพื่อ ท่านจะได้ รู้ เงื่อนไข
ของการกลับใจด้วย;
๑๒ และเพื่อ ท่านจะรู้ด้วยถึง การเสด็จ
มาของพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า, พระบิดากแห่ง ฟ้ าสวรรค์ และ
แห่งแผ่นดินโลก, พระผู้สร้างสารพัดสิ่ง
นั บ จากกาลเริ่ม ต้น; และเพื่อ ท่านจะรู้
ถึง เครื่องหมายต่าง ๆ ของการเสด็จ มา
ของพระองค์, ด้วยเจตนาว่า ท่านจะเชื่อ
ในพระนามของพระองค์.
๑๓ และหากท่านเชื่อก ในพระนามของ
พระองค์ท่านจะกลับใจจากบาปทัง้ หมด
ของท่าน, เพื่อ โดยการนั ้นท่านจะได้ รับ
การปลดบาปจากสิ่งเหล่านี ้ผา่ นคุณความ
ดีขของพระองค์.
๑๔ และ ดู เ ถิ ด , อนึ่ ง, ข้ า พเจ้ า ให้
เครือ่ งหมายอีกอย่างหนึ่ งแก่ทา่ น, แท้จริง
้ พระชนม์
แล้ว, คือ เครื่องหมาย การ สิ น
ของพระองค์.
๑๕ เพราะดูเถิด, พระองค์จะสิน้ พระชนม์
โดยแน่ แท้เพือ่ ความรอดกจะเกิดขึน้ ; แท้จริง
แล้ว, พระองค์ทรงเห็นจ�ำเป็ นและพระองค์
พึงต้องสิน้ พระชนม์, เพือ่ ให้เกิดการฟื ้ นคืน
ชีวติ ขของคนตาย, เพือ่ ด้วยการนั ้น จะน� ำ
มนุ ษย์เข้าในทีป่ ระทับของพระเจ้า.

๓ นี . ๑:๒๑.
๗ ก ๓ นี . ๑:๑๖–๑๗.
๘ ก ยอห์น ๓:๑๖.
๑๐ ก ฮีล. ๑๓:๒.
๑๒ ก โมไซยาห์ ๓:๘;
๓ นี . ๙:๑๕;

อีเธอร์ ๔:๗.
คมพ. พระเยซูคริสต์.
๑๓ ก กิจการ ๑๖:๓๐–๓๑.
		ข คพ. ๑๙:๑๖–๒๐.
๑๕ ก คมพ. พระผูช้ ว่ ยให้รอด.

539
้ พระชนม์
๑๖ แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, การสิน
นี ้ ท�ำให้ เกิด การ ฟื ้ น คืน ชีวิต, และ ไถ่ก
มนุ ษ ยชาติ ทั ง้ ปวง จาก ความ ตาย ครัง้
แรก—ความตายทางวิญญาณนั ้น; เพราะ
มนุ ษยชาติทงั ้ ปวง, โดยการตกขของอาดัม
ซึ่งถูกตัดขาดคจากที่ประทับของพระเจ้า,
ถือว่าตายงแล้ว, ทัง้ กับสิ่งทางโลกและกับ
สิ่งทางวิญญาณ.
๑๗ แต่ ดู เ ถิ ด , การ ฟื ้ นคื น พระชนม์
ของพระคริส ต์ ไถ่ กมนุ ษ ยชาติ , แท้ จ ริง
แล้ ว , แม้ มนุ ษยชาติ ทั ้ง ปวง, และ
น� ำ พวก เขา กลั บ เข้ า ในที่ ประทั บ ของ
พระเจ้ า .
๑๘ แท้จริง แล้ว, และสิ่ง นั ้นท�ำให้ เกิด
เงื่อนไขแห่งการกลับใจ, คือผู้ ใดก็ตามที่
กลับใจผูน
้ ั ้นย่อมไม่ถกู โค่นและโยนเข้าไป
ในไฟ; แต่ ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ กลับ ใจจะถูก
โค่นและโยนเข้าไปในไฟ; และความตาย
ทางวิญญาณจะมาถึงพวกเขาอีก, แท้จริง
แล้ว, คือความตายครัง้ ที่สอง, เพราะพวก
เขาถูก ตัดขาดอีก ครัง้ จากสิ่ง ที่ เกี่ยวกับ
ความชอบธรรม.
๑๙ ฉะนั ้นท่านจงกลับใจ, ท่านจงกลับ
ใจ, เกลือกโดยการรูเ้ รือ่ งเหล่านี ้และไม่ทำ�
ท่านจะปล่อยให้ ตนเองมาอยู่ ภายใต้ การ
กล่าวโทษ, และท่านถูก น� ำ ลงมาสู่ ความ
ตายครัง้ ที่สองนี ้.
๒๐ แต่ ดูเถิด, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านแล้ว เกี่ยวกับ เครื่องหมายกอีก อย่าง
๑๕ข แอลมา ๔๒:๒๓.
คมพ. ฟื ้ นคืนชีวต
ิ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
๑๖ ก คมพ. แผนแห่งการไถ่.
		ข คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.

ฮีลามัน ๑๔:๑๖–๒๓
้ พระชนม์ ของ
หนึ่ ง, เครื่องหมายการสิน
พระองค์, ดูเถิด, ในวันนั ้นที่พระองค์จะ
ทรงรับ ความตายพระองค์ จะทรงท�ำให้
ดวงอาทิตย์ อับ แสงขและไม่ ให้ แสงสว่าง
แก่ท่าน; และดวงจันทร์กับดวงดาวด้วย;
และจะไม่มีความสว่างบนผืนแผ่นดินนี ้,
แม้ตัง้ แต่เวลาที่พระองค์จะทรงทนทุกข์
กับความตาย, ตลอดเวลาสามควัน, จนถึง
้ จากบรรดา
เวลาที่พระองค์จะทรงลุกขึน
คนตายอีก.
๒๑ แท้ จ ริง แล้ ว , ใน เวลา ที่ พระองค์
จะ ทรง คืน พระ วิญญาณ จะ มี ฟ้ า ค�ำรน
ค�ำรามกและสายฟ้ าฟาดต่อเนื่ องเป็ นเวลา
หลายชัว่ โมง, และแผ่นดินจะไหวและสั่น
้ พิภพนี ้,
สะเทือน; และศิลาซึ่งอยู่บนพืน
่
ซึง อยู่ ทัง้ เหนื อ และใต้แผ่นดิน, ซึ่ง ท่าน
รู้ อยู่ ในเวลานี ้ ว่า เป็ นของแข็ง, หรือ ส่วน
มากของมันเป็ นมวลสารทีม่ อี งค์ประกอบ
แข็งแกร่ง, จะแตกออกข;
๒๒ แท้จริง แล้ว, มัน จะแยกออกเป็ น
สอง, และนั บ แต่ นั้น จะพบกอยู่ ตามร่อง
และ ตาม รอย แตก, และ เป็ น เศษ หั ก
้ พิภพ, แท้จริง แล้ว,
เกลื่อน กล่น ทั่ว พืน
ทัง้ เหนื อและใต้แผ่นดิน.
๒๓ และดูเถิด, จะมีพายุฝนฟ้ าคะนอง
รุนแรง, และจะมีภูเขามากมายทลายลง,
เหมือนกับหุบเขา, และจะมีที่หลายแห่ง
ซึ่งบัดนี ้เรียกว่าหุบเขาจะกลับเป็ นภูเขา,
ซึ่งมีความสูงมาก.

		ค แอลมา ๔๒:๖–๙.
		ง คมพ. ความตาย, ทาง
วิญญาณ.
๑๗ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
๒๐ ก ๓ นี . ๘:๕–๒๕.

		ข ลูกา ๒๓:๔๔.
		ค โมไซยาห์ ๓:๑๐.
๒๑ ก ๓ นี . ๘:๖.
		ข ๓ นี . ๑๐:๙.
๒๒ ก ๓ นี . ๘:๑๘.

ฮีลามัน ๑๔:๒๔–๑๕:๑
๒๔ และทางหลวงหลายสายจะขาด, และ
เมืองกหลายเมืองจะกลับรกร้างว่างเปล่า.
๒๕ และ หลุม ศพกหลาย แห่ง จะ เปิ ด,
และ จะ ปล่อย คน ตาย เป็ น อัน มาก ของ
้ มา; และวิสุทธิชนเป็ นอันมากจะ
มันขึน
มาปรากฏแก่คนมากมาย.
๒๖ และดูเถิด, เทพกกล่าวแก่ ข้าพเจ้า
ดังนี ้; เพราะท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าจะมี
ฟ้ าค�ำรนค�ำรามและสายฟ้ าฟาดต่อเนื่ อง
เป็ นเวลาหลายชั่วโมง.
๒๗ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าขณะ
ที่ ฟ้าร้องและสายฟ้ าฟาดยัง มี อยู่, และ
พายุ ฝนฟ้ าคะนอง, ว่า สิ่ง เหล่า นี ้ จะเป็ น
้
ไป, และว่า ความมืดกจะปกคลุม ทั่ว พืน
พิภพต่อเนื่ องเป็ นเวลาสามวัน.
๒๘ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า คน
เป็ นอัน มากจะเห็น สิ่ง อัน ยิ่ง ใหญ่ กว่า สิ่ง
เหล่า นี ้, ด้วยเจตนาว่า พวกเขาจะเชื่อ ว่า
เครือ่ งหมายกเหล่านี ้และการอันน่ าพิศวง
เหล่า นี ้ จะบังเกิด ทั่ว ผืน แผ่นดินนี ้, ด้วย
เจตนาว่า จะไม่มี เหตุ ให้ เกิด ความกังขา
ในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์—
๒๙ และนี่ เพื่อ เจตนาว่า ผู้ ใดก็ตามที่
จะเชื่อจะได้รับการช่วยให้รอด, และว่าผู้
ใดก็ตามที่ จะไม่ เชื่อ, การพิพากษากอัน
ชอบธรรมจะมาถึง พวกเขา; และอีก ทัง้
หากพวกเขาถูกกล่าวโทษพวกเขาจะน� ำ
การกล่าวโทษของพวกเขามาสู่ตนเอง.
๓๐ และบัดนี ้ จงจ�ำ ไว้, จงจ�ำ ไว้, พี่ น้อง
๒๔ ก ๓ นี . ๙:๓–๑๒.
๒๕ ก มธ. ๒๗:๕๐–๕๔;
๓ นี . ๒๓:๙–๑๑.
๒๖ ก แอลมา ๑๓:๒๖.
๒๗ ก ๑ นี . ๑๙:๑๐;
๓ นี . ๘:๓.
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ข้าพเจ้า, ว่า ผู้ ใด ก็ตาม ที่ พินาศ, ย่อม
พินาศเพราะตัวเขาเอง; และผู้ ใดก็ตามที่
ท�ำความชั่วช้าสามานย์, ก็ท�ำมันให้ตวั เขา
เอง; เพราะดูเถิด, ท่านเป็ นอิสระก; ท่าน
ได้ รับ อนุ ญาตให้ ท�ำ เพื่อ ตนเอง; เพราะ
ดูเถิด, พระผู้เป็ นเจ้าประทานความรูข้ ให้
ท่านและทรงท�ำให้ท่านมีอิสระ.
๓๑ พระองค์ ประทานให้ ท่านเพื่อ ท่าน
จะรู้กความดี จากความชั่ว, และพระองค์
ประทานให้ ท่านเพื่อ ท่านจะเลือกขชีวิต
หรือ ความตาย; และท่านอาจท�ำความดี
เพื่อพระเจ้าจะทรงน� ำท่านกลับคืนคมาสู่
สิ่งที่ดี, หรือมีสิ่งที่ดี ได้รบั การน� ำกลับคืน
มาสู่ท่าน; หรือท่านอาจท�ำความชั่ว, และ
มีสิ่งที่ชั่วถูกน� ำกลับคืนมาสู่ท่าน.
บทที่ ๑๕
พระเจ้ า ทรง ตี สอน ชาว นี ไฟ เพราะ
พระองค์ ทรงรัก พวกเขา—ชาวเลมัน ที่
เปลีย่ นใจเลือ่ มใสมั่นคงและแน่ ว แน่ ใน
ความ เชื่อ— พระเจ้า จะ ทรง เมตตา ต่อ
ชาวเลมัน ในยุค สุดท้าย. ประมาณ ๖ ปี
ก่อนคริสตกาล.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, ดูเถิด,
และบัดนี ้, พีน
ข้าพเจ้าประกาศแก่ทา่ นว่าเว้นแต่ทา่ นจะ
กลับใจบ้านเรือนท่านจะถูกทิง้ ให้รกร้างก.
๒ แท้จริง แล้ว, เว้น แต่ ท่าน กลับ ใจ,

๒๘ ก ๑ นี . ๑๒:๔–๕.
๒๙ ก คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๓๐ ก ๒ นี . ๒:๒๖–๒๙;
โมเสส ๖:๕๖.
คมพ. สิทธิเ์ สรี.

		ข คมพ. ความรู.้
๓๑ ก โมโร. ๗:๑๖.
		ข ๒ นี . ๒:๒๘–๒๙;
แอลมา ๓:๒๖–๒๗.
		ค แอลมา ๔๑:๓–๕.
๑๕ ๑ ก มธ. ๒๓:๓๗–๓๘.
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พวกผู้ หญิง ของท่านจะมี เหตุ ใหญ่ หลวง
ที่ จะโศกเศร้า ในวันที่ พวกนางจะให้ นม;
เพราะท่านจะพยายามหลบหนี และจะ
ไม่มี ที่ พ�ำนั ก พักพิง; แท้จริง แล้ว, และ
วิบัติ แก่ พวกนางที่ มี ครรภ์ก, เพราะพวก
นางจะอุ้ยอ้ายและหลบหนี ไม่ ได้; ฉะนั ้น,
พวกนางจะถูกเหยียบจนแหลกเหลวและ
จะถูกทิง้ ให้ตาย.
๓ แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนพวกนี ้ ซึ่ง
เรียกว่าผู้คนของนี ไฟเว้นแต่พวกเขาจะ
กลับ ใจ, เมื่อ พวก เขา เห็น เครื่องหมาย
และการอันน่ าพิศวงทัง้ หมดนี ้ซง่ึ จะแสดง
แก่ พวกเขา; เพราะดูเถิด, พวกเขาเป็ น
ผู้คนที่ เลือก แล้ว ของ พระเจ้า; แท้จริง
แล้ว, พระองค์ทรงรักผูค้ นของนี ไฟ, และ
พระองค์ทรงตีสอนกพวกเขาด้วย; แท้จริง
แล้ว, ในวันเวลาแห่งความชั่วช้าสามานย์
ของพวกเขาพระองค์ทรงตีสอนพวกเขา
เพราะทรงรักพวกเขา.
่ ้ องข้าพเจ้า, พระองค์ทรง
๔ แต่ดเู ถิดพีน
เกลียดชังชาวเลมันเพราะการกระท�ำของ
พวกเขาชัว่ ตลอดเวลา, และนี่ เพราะความ
ชั่ว ช้า สามานย์ ของประเพณี กบรรพบุรุษ
ของพวกเขา. แต่ดูเถิด, ความรอดมาถึง
พวกเขาแล้วผ่านทางค�ำสัง่ สอนของชาวนี ไฟ; และเพื่อเจตนานี ้พระเจ้าจึงทรงยืดข
วันเวลาของพวกเขาออกไป.
๕ และข้าพเจ้าอยากให้ท่านเห็นว่าพวก
เขาส่วนมากกอยู่ ในทางแห่งหน้ าทีข่ องตน,
และพวกเขาด�ำเนิ น ชีวิต อย่างรอบคอบ
ต่อ พระพักตร์ พระผู้ เป็ นเจ้า, และพวก
๒ ก มธ. ๒๔:๑๙.
๓ ก สภษ. ๓:๑๒;
ฮบ. ๑๒:๕–๑๑;
คพ. ๙๕:๑.

ฮีลามัน ๑๕:๓–๙
เขายึด มั่น ต่อ การรักษาพระบัญญัติ ของ
พระองค์ และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์
และการพิพากษาของพระองค์ ตามกฎ
ของโมเสส.
๖ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน,
ว่า พวกเขาส่วนมากก�ำลัง ท�ำ ดังนี ้, และ
พวกเขาก�ำลัง ขวนขวายด้วยความขยัน
หมัน
่ เพียรอันไม่รเู้ หน็ ดเหนื่ อยเพือ่ จะน� ำ
พี่น้องที่เหลืออยู่ของพวกเขามาสู่ความรู้
เรื่องความจริง; ฉะนั ้นทุก ๆ วันพวกเขา
จึงมีคนเพิ่มจ�ำนวนเข้ามามาก.
๗ และดูเถิด, ท่านรู้ ด้วยตัว ท่านเอง,
เพราะท่านเห็น, ว่า พวกเขามากเท่า ที่ พี่
น้ องพวกเขาพามาสู่ ความรู้ เรื่องความ
จริง, และรูเ้ รือ่ งประเพณี อน
ั ชัว่ ร้ายและน่ า
ชิงชังของบรรพบุรุษพวกเขา, และจูงใจ
ให้ เชื่อ พระคัมภีร์ อัน ศักดิ์สิทธิ์, แท้จริง
แล้ว, ค�ำ พยากรณ์ ของศาสดาพยากรณ์
ผู้ บริสุทธิ์, ซึ่ง มี เขียนไว้, ซึ่ง จูงใจ พวก
เขา มา สู่ ศรัทธา ในพระเจ้า, และ สู่ การ
กลับใจ, ซึ่งศรัทธาและการกลับใจนั ้นน� ำ
การเปลี่ยนแปลงกแห่งใจมาสู่พวกเขา—
๘ ฉะนั ้น, ท่านจึงรูด้ ้วยตัวท่านว่า, มาก
เท่า ที่มาถึง เพียงนี ้ ย่อมมั่นคงกและแน่ ว
แน่ ในความเชื่อ, และในสิ่งซึ่งด้วยสิ่งนั ้น
ท�ำให้พวกเขาเป็ นอิสระมาแล้ว.
๙ และท่านรู้ ด้วยว่า พวกเขาฝังกอาวุธ
สงครามของตนแล้ว, และพวกเขากลัว
้ มา เกลือก โดย ทาง ใด
ที่ จะ หยิบ มัน ขึน
ทาง หนึ่ ง พวก เขา จะ ท� ำ บาป; แท้ จ ริง
แล้ว, ท่านเห็น แล้ว ว่า พวกเขากลัว ที่ จะ

๔ ก คมพ. ประเพณี .
		ข แอลมา ๙:๑๖.
๕ ก ฮีล. ๑๓:๑.
๗ ก คมพ. เปลีย่ นใจเลือ่ มใส

(การ).
๘ ก แอลมา ๒๓:๖; ๒๗:๒๗;
๓ นี . ๖:๑๔.
๙ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๙.

ฮีลามัน ๑๕:๑๐–๑๗
ท�ำบาป— เพราะ ดูเถิด พวก เขา จะ ยอม
ตนให้ศัตรูเหยียบย�่ำและสังหาร, และจะ
้ ต่อสู้, และนี่
ไม่ ยอมยกดาบของตนขึน
เพราะศรัทธาของพวกเขาในพระคริสต์.
๑๐ และบัดนี ้, เพราะความแน่ วแน่ ของ
พวกเขาเมือ่ พวกเขาเชือ่ ในสิ่งนั ้นซึง่ พวก
เขาเชื่อ, เพราะด้วยความมั่นคงของพวก
เขาทันที ท่ี ได้ รับ ความสว่างแล้ว, ดูเถิด,
พระเจ้า จะประทานพรให้ พวกเขาและ
ทรงยืดวันเวลาของพวกเขา, ทัง้ ที่มีความ
ชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา—
๑๑ แท้จริง แล้ว, แม้ หาก พวก เขา จะ
เสื่อมโทรมอยู่ ในความไม่เชื่อพระเจ้าจะ
ทรงยืดกวัน เวลาของพวกเขา, จนกว่า จะ
ถึงเวลา ซึง่ บรรพบุรษ
ุ ของเรา, และศาสดา
ข
พยากรณ์ ซน
ี ั ส , และศาสดาพยากรณ์ คน
อื่น ๆ อีกหลายคนพูดไว้เช่นกัน, เกี่ยวกับ
การน� ำคพี่น้อง, ชาวเลมันของเรา, กลับมา
สู่ความรู้เรื่องความจริงอีก—
๑๒ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,
ว่า ในเวลาสุดท้ายสัญญากของพระเจ้า ได้
่ ให้ชาวเลมัน, พีน
่ ้ องของเรา; และ
หยิบยืน
ทัง้ ที่พวกเขาจะได้รบั ความทุกข์มากมาย,
และทัง้ ที่พวกเขาจะถูกขับไล่ข ไปมาบน
้ พิภพ, และถูก ล่า, และถูก ลงทัณฑ์
พืน
และกระจัดกระจายกันอยู่ท่ัวไป, โดยไร้ท่ี
พ�ำนั กพักพิง, พระเจ้าจะยังทรงเมตตาค
พวกเขา.
๑๓ และนี่ เป็ นไปตามค�ำพยากรณ์ , คือ
๑๑ ก แอลมา ๙:๑๖.
		ข ฮีล. ๘:๑๙.
		ค ๒ นี . ๓๐:๕–๘.
๑๒ ก อีนัส ๑:๑๒–๑๓.
		ข มอร. ๕:๑๕.
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พวกเขาจะถูกน� ำกมาสู่ความรูท
้ แ่ี ท้จริงอีก,
ซึ่งคือความรู้เรื่องพระผู้ ไถ่ของพวกเขา,
และพระเมษบาลขผู้ ยิ่ง ใหญ่ และแท้จริง
ของพวกเขา, และนั บ อยู่ ในบรรดาแกะ
ของพระองค์.
๑๔ ฉะนั ้ น ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, จะ
เป็ นการดีกส�ำหรับ พวกเขามากกว่า พวก
ท่านเว้นแต่พวกท่านกลับใจ.
๑๕ เพราะดูเถิด, หากงานอัน ยิ่ง ใหญ่
แสดงแก่พวกเขาซึ่งแสดงแก่ท่านแล้วก,
แท้จริงแล้ว, แก่พวกเขาซึ่งเสื่อมโทรมอยู่
ในความไม่เชือ่ เพราะประเพณี บรรพบุรษ
ุ
ของพวกเขา, ท่านจะเห็นได้ดว้ ยตัวท่านว่า
พวกเขาจะไม่มีวน
ั เสื่อมโทรมอยู่ ในความ
ไม่เชื่ออีกเลย.
๑๖ ฉะนั ้น, พระเจ้า ตรัส ว่า: เรา จะ ไม่
้ , แต่เราจะท�ำให้
ท�ำลายคนเหล่านั ้นจนสิน
พวกเขากลับมาหาเราอีกในวันแห่งปรีชา
ญาณของเรา, พระเจ้าตรัส.
๑๗ และบัดนี ้ดูเถิด, พระเจ้าตรัสเกี่ยว
กับ ผู้คนชาว นี ไฟ ว่า: หาก พวก เขา จะ
ไม่ กลับ ใจ, และไม่ ถือ ปฏิบัติ ตามความ
ประสงค์ ของเรา, เราจะท�ำลายกพวกเขา
้ , พระเจ้ า ตรัส , เพราะความไม่ เชื่อ
สิ น
ของพวกเขาทัง้ ที่มีงานอันยิ่งใหญ่หลาย
อย่างที่เราท�ำไปในบรรดาพวกเขา; และ
โดย แน่ แท้ ดั ง พระเจ้ า ทรง พระชนม์
อยู่ ฉั นใด สิ่ ง เหล่ า นี ้ จะ เป็ นไป ฉั น นั ้ น ,
พระเจ้ า ตรัส .

		ค ๑ นี . ๑๓:๓๑;
๒ นี . ๑๐:๑๘–๑๙;
เจคอบ ๓:๕–๖.
๑๓ ก ๓ นี . ๑๖:๑๒.
		ข คมพ. พระเมษบาลผู้

ประเสริฐ.
๑๔ ก ฮีล. ๗:๒๓.
๑๕ ก มธ. ๑๑:๒๐–๒๓.
๑๗ ก ฮีล. ๑๓:๖–๑๐.
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บทที่ ๑๖
ชาวนี ไฟซึง่ เชือ่ แซมิวเอลรับบัพติศมาโดย
นี ไฟ—ลูกธนู และก้อนหินของชาวนี ไฟผู้
ไม่กลับใจไม่สามารถสังหารแซมิวเอล—
บางคนท�ำใจของตนแข็ง กระด้าง, และ
่ ๆ เห็นเทพ—บรรดาผู้ ไม่เชือ่ กล่าว
คนอืน
ว่า ไม่มีเหตุผลทีจ่ ะเชือ่ ในพระคริสต์และ
การเสด็จ มาของพระองค์ ในเยรูซาเล็ม
ประมาณ ๖–๑ ปี ก่อนคริสตกาล.
้ คือมี
และบัดนี ้, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คนเป็ นอันมากที่ ได้ยน
ิ ถ้อยค�ำของแซมิวเอล, ชาวเลมัน, ซึ่งพูดบนก�ำแพงเมือง.
และมากเท่าทีเ่ ชือ่ ในถ้อยค�ำของท่านออก
ไปค้นหานี ไฟ; และเมื่อ พวกเขาออกไป
และพบท่านพวกเขาสารภาพบาปของตน
ต่อท่านและไม่ปฏิเสธ, โดยทีป่ รารถนาจะ
ได้รับบัพติศมาสู่พระเจ้า.
๒ แต่ มากเท่า ที่ ไม่ เชื่อ ในถ้อยค�ำ ของ
แซมิว เอลโกรธท่าน; และพวกเขาขว้าง
ปาก้อนหินใส่ท่านบนก�ำแพง, และหลาย
่ า่ นยืนอยู่
คนยิงธนูไปยังท่านด้วยขณะทีท
บนก�ำแพง; แต่พระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงอยูก่ บั ท่าน, ถึงขนาดทีค่ นเหล่านั ้นไม่
อาจขว้างก้อนหินหรือยิงธนู มาถูกท่าน.
๓ บัดนี ้ เมื่อ พวกเขาเห็นว่า ไม่ สามารถ
ท�ำอันตรายท่าน, จึงมีคนที่เชื่อในถ้อยค�ำ
้ อีกหลายคน, ถึงขนาดที่
ของท่านเพิ่มขึน
พวกเขาออกไปหานี ไฟเพื่อรับบัพติศมา.
๔ เพราะดูเถิด, นี ไฟก�ำลังให้บัพติศมา,
และพยากรณ์ , และสั่งสอน, ป่ าวร้องการ
กลับใจต่อผูค้ น, แสดงเครือ่ งหมายและการ
๑๖ ๔ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์

ฮีลามัน ๑๖:๑–๙
อันน่ าพิศวง, และท�ำปาฏิหาริยก์ ในบรรดา
ผู้คน, เพื่อพวกเขาจะรูว้ า่ พระคริสต์ต้อง
เสด็จมาในไม่ช้าข—
๕ โดยบอกพวกเขาถึงเรือ่ งที่จะต้องเกิด
ขึน้ ในไม่ ชา้ , เพือ่ พวกเขาจะรู้ และจดจ�ำ
เมือ่ ถึงเวลาที่สิ่งเหล่านั ้นเกิดขึน้ ว่าเรือ่ งนี ้
ได้ทำ� ให้เป็ นทีร่ แู้ ก่พวกเขามาล่วงหน้ าแล้ว,
ด้วยเจตนาทีว่ า่ พวกเขาจะเชือ่ ; ฉะนั ้นมาก
เท่าทีเ่ ชือ่ ในถ้อยค�ำของแซมิวเอลจึงออกไป
หาท่านเพือ่ รับบัพติศมา, เพราะพวกเขามา
โดยทีก่ ลับใจและสารภาพบาปของพวกเขา.
๖ แต่พวกเขาส่วนมากไม่เชื่อในถ้อยค�ำ
ของแซมิว เอล; ฉะนั ้น เมื่อ เห็น ว่า พวก
เขาท�ำ อันตรายท่านไม่ ได้ ด้วยก้อนหิน
และลูก ธนู ของตน, พวกเขาจึง ร้องบอก
นายทัพ ของตน, มี ความว่า: จงจับ คนผู้
นี ้ และมัด ไว้, เพราะดูเถิด เขามี มารร้าย;
และเพราะอ�ำนาจของมารร้ายซึ่ง อยู่ ใน
เขาเราจึง ท�ำ อันตรายเขาไม่ ได้ ด้วยก้อน
หินและลูกธนู ของเรา; ฉะนั ้นจับเขาและ
มัดไว้, และเอาไปให้พ้น.
่ วกเขาออกไปเพือ่ จับท่าน,
๗ ในขณะทีพ
ดูเถิด, ท่านกระโจนลงจากก�ำแพง, และ
หลบหนี ออกจากผืน แผ่น ดิน ของพวก
เขา, แท้จริง แล้ว, แม้ ไปยัง ประเทศของ
ท่านเอง, และเริ่ม สั่ง สอนและพยากรณ์
อยู่ ในบรรดาผู้คนของท่านเอง.
๘ และดูเถิด, ไม่มี ใครในบรรดาชาวนีไฟ
ได้ยน
ิ เรือ่ งของท่านอีกเลย; และกิจจานุ กจิ
ของผู้คนเป็ นไปดังนี ้.
๙ และปี ที่แปดสิบหกแห่งการปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.

		ข ฮีล. ๑๔:๒.

ฮีลามัน ๑๖:๑๐–๒๑
๑๐ และปี ทแ่ี ปดสิบเจ็ดแห่งการปกครอง
้ สุดลงดังนี ้ด้วย, ผู้คน
ของผู้พิพากษาสิน
ส่วนมากคงอยู่ ในความจองหองและความ
ชั่วร้ายของตน, และคนส่วนน้ อยด�ำเนิ น
้ ต่อ พระพักตร์
ชีวิต อย่างรอบคอบยิ่ง ขึน
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๑ และนี่ คอื ความเป็ นไป, ในปี ทแี่ ปดสิบ
แปดแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษาด้วย.
๑๒ และ มี การ เปลี่ยนแปลง เพียง เล็ก
น้ อย ใน กิ จ จานุ กิ จ ของ ผู้ ค น, เว้ น แต่
้ ในความชั่ว
ผู้คนเริ่ม แข็ง กระด้างยิ่ง ขึน
ช้า สามานย์, และท�ำ สิ่ง ที่ ตรงกันข้ามกับ
้
พระบัญญัติ ของพระผู้ เป็ นเจ้า มากขึน
้ , ในปี ที่แปดสิบเก้าแห่งการ
และมากขึน
ปกครองของผู้พิพากษา.
้ ในปี ที่
๑๓ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เก้าสิบแห่งการปกครองของผูพ
้ พ
ิ ากษา, มี
ก
เครือ่ งหมายส�ำคัญ , และการอันน่ าพิศวง
แสดงแก่ ผู้คน; และถ้อยค�ำ ของศาสดา
พยากรณ์ เริ่มขจะเกิดสัมฤทธิผล.
๑๔ และ เทพกปรากฏ ต่อ มนุ ษย์, นั ก
ปราชญ์, และประกาศข่าวอันน่ ายินดีแห่ง
ความปรีดี ยิ่ง แก่ พวกเขา; ดัง นั ้น ในปี นี ้
พระคัมภีร์เริ่มเกิดสัมฤทธิผล.
๑๕ กระนั ้น ก็ตาม, ผู้คนเริ่ม ท�ำใจแข็ง
กระด้างทุก คน, นอกจากพวกที่ มี ความ
เชื่อมากที่สุด, ทัง้ ชาวนี ไฟและชาวเลมัน
ด้วย, และเริม่ พึง่ พาก�ำลังของตนเองและ
ปัญญาของตนเองก, โดยกล่าวว่า:
๑๖ บางสิ่ง พวกเขาอาจเดาถูก ต้อง, ใน
บรรดาหลาย ๆ สิ่ง; แต่ดูเถิด, เรารูว้ า่ งาน
๑๓ ก ๓ นี . ๑:๔.
		ข ฮีล. ๑๔:๓–๗.
๑๔ ก แอลมา ๑๓:๒๖.
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ส�ำคัญยิง่ และอัศจรรย์เหล่านี ้, ซึง่ ได้พดู ถึง
้ ไม่ ได้
จะเกิดขึน
๑๗ และพวกเขาเริม่ แสดงเหตุผลและ
โต้ แย้ง กัน ในบรรดา พวก เขา เอง, โดย
กล่าวว่า:
๑๘ หาใช่สิ่งทีม่ เี หตุผลไม่กทีค่ นเช่นพระ
คริสต์จะเสด็จมา; และพระองค์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระบิดาแห่ง
ฟ้ าสวรรค์ และแผ่น ดิน โลก, ดัง ที่ มี พูด
ไว้, ถ้าเช่นนั ้น, เหตุใดพระองค์จะไม่ทรง
แสดงองค์แก่เราเช่นเดียวกับที่แสดงแก่
คนทัง้ หลายซึ่งจะอยู่ที่เยรูซาเล็ม?
๑๙ แท้จริง แล้ว, เหตุ ใดพระองค์ จะไม่
แสดงองค์ ในแผ่นดินนี ้ เช่น เดียวกับ ใน
แผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม?
๒๐ แต่ดเู ถิด, เรารูว้ า่ นี่ เป็ นประเพณี กชัว่
ร้าย, ซึ่ง สืบทอดมาถึง เราโดยบรรพบุรุษ
ของเรา, เพื่อท�ำให้เราเชื่อในสิ่งส�ำคัญยิ่ง
และ น่ า อัศจรรย์ บาง อย่าง ซึ่ง จะ บังเกิด
้ , แต่ มิใช่ ในบรรดาเรา, แต่ ในแผ่น
ขึน
ดินที่ อยู่ ห่างไกล, แผ่น ดินซึ่ง เราหารู้จัก
ไม่; ฉะนั ้นพวกเขาจึงท�ำให้เราอยู่ ในความ
ไม่รู้ ได้, เพราะเราเห็นข ไม่ ได้ด้วยดวงตา
ของเราเองว่ามันจริง.
๒๑ และโดยเล่หเ์ หลีย่ มพลิกแพลงและ
ลีล้ บั ของมารร้าย, พวกเขาจะ, ท�ำการลีล้ บั
ใหญ่หลวงบางอย่างซึง่ เราไม่อาจเข้าใจ, ซึง่
จะท�ำให้เราลงไปเป็ นผู้รับใช้ตามถ้อยค�ำ
ของพวกเขา, และเป็ นผู้รับ ใช้ พวกเขา
ด้วย, เพราะเราต้องพึ่งพาพวกเขาเพื่อ
สอนถ้อยค�ำ แก่ เรา; และดัง นั ้นพวกเขา

๑๕ ก อสย. ๕:๒๑.
๑๘ ก แอลมา ๓๐:๑๒–๑๓.
๒๐ ก คมพ. ประเพณี .

		ข อีเธอร์ ๑๒:๕–๖, ๑๙.
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จะท�ำให้เราอยู่ ในความไม่รตู้ ลอดวันเวลา
ของชีวิตเรา, หากเราจะยอมมอบตนแก่
พวกเขา.
๒๒ และ มี อีก หลาย เรื่อง ที่ ผู้คนวาด
้ เอง, ซึ่ง เป็ น เรื่อง โง่ เขลา
มโนภาพ ขึน
และเปล่าประโยชน์ ก; และพวกเขาวุน
่ วาย
ใจ มาก, เพราะ ซาตาน ยั่ว ยุพ วก เขา ให้
ท�ำความชัว่ ช้าสามานย์ตลอดเวลา; แท้จริง
แล้ว, ได้ เที่ยวไปแพร่ ข่าวลือ และความ
ขัดแย้งทั่วผืนแผ่นดิน, เพื่อเขาจะท�ำให้
ใจผู้คนแข็งกระด้างต่อสิ่งที่ดีและต่อสิ่ง
ที่จะมาถึง.

ฮีลามัน ๑๖:๒๒–๓ นี ไฟ ๑:๒
๒๓ และ ทั ง้ ที่ เครื่อ งหมาย และ การ
้ ในบรรดา
อันน่ า พิศวงต่าง ๆ กระท�ำ ขึน
ผู้คนของพระเจ้า, และปาฏิหาริย์ หลาย
อย่างที่ คนเหล่า นั ้ นท�ำ ไป, ซาตานมี การ
ควบคุมอย่างใหญ่หลวงเหนื อจิตใจผู้คน
ทั่วผืนแผ่นดิน.
๒๔ และ ปี ที่ เก้า สิบ แห่ง การ ปกครอง
้
ของผู้ พิพากษาเหนื อ ผู้คนของนี ไฟสิน
สุดลงดังนี ้.
๒๕ และหนั งสื อของฮี ลามัน, ตามบัน
ทึก ของ ฮี ลา มัน และ บุตร ของ ท่าน จบ
ลงดังนี ้ .

นี ไฟฉบับทีส่ าม
หนั งสือของนี ไฟ

บุตรของนี ไฟ, ผูเ้ ป็ นบุตรของฮีลามัน

และฮีลามันเป็ นบุตรของฮีลามัน, ผูเ้ ป็ นบุตรของแอลมา, ผูเ้ ป็ นบุตรของแอลมา, โดยที่
เป็ นผูส้ ืบตระกูลของนี ไฟ ผูเ้ ป็ นบุตรของลี ไฮ, ผูอ้ อกจากเยรูซาเล็มในปี แรกแห่งการปก
ครองของเศเดคียาห์, กษั ตริยแ์ ห่งยูดาห์
บทที่ ๑

และพวกโจรแกดิ แอนทัน เข่น ฆ่า ผู้คน
มากมาย. ประมาณ ค.ศ. ๑–๔.

นี ไฟ, บุ ต ร ของ ฮี ลา มั น , ออก ไป จาก
แผ่นดิน, และนี ไฟบุตรท่านรักษาบันทึก
ไว้—แม้มเี ครือ่ งหมายและการอันน่ าพิศวง
เป็ นอันมาก, คนชัว่ ร้ายยังวางแผนสังหาร
คนชอบธรรม—คืน แห่ง การประสูติของ
พระคริสต์มาถึง—มีเครือ่ งหมายประทาน
้ —
มา ให้, และ ดาว ดวง ใหม่ ปรากฏ ขึน
การ พูด เท็จ และ การ หลอก ลวง ทวี ขึน้ ,
๒๒ ก คมพ. ถือดี (ความ),
ถือตัว (ความ), เปล่า

บั

้ คือปี ที่
ดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เก้าสิบเอ็ดผ่านไปและเป็ นหกร้อย
ก
ปี นั บจากเวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม;
และ เป็ นปี ที่ เล โค นิ อัส เป็ นหัวหน้ า ผู้
พิพากษาและผู้ปกครองเหนื อแผ่นดิน.
๒ และนี ไฟ, บุตรของฮีลามัน, ออกเดิน
ทางจากแผ่น ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, โดย

ประโยชน์ , อย่างไม่
สมควร.

[๓ นี ไฟ]
๑ ๑ ก ๒ นี . ๒๕:๑๙.

๓ นี ไฟ ๑:๓–๑๓
มอบหมายหน้ าที่ แก่ นี ไฟกบุตรท่าน, ซึ่ง
เป็ นบุตรคนโต, เกี่ยวกับ แผ่นจารึก ทอง
เหลืองข, และบันทึก ทัง้ หมดที่ ได้ รักษา
ไว้, และสิ่ง ทัง้ หมดนั ้นซึ่ง ได้ รักษาไว้ ให้
ศักดิ์สิทธิ์ นั บ จาก การ เดิน ทางออก จาก
เยรูซาเล็มของลี ไฮ.
๓ แล้วท่านออกจากแผ่นดิน, และท่าน
ไปที่ ใดก, ไม่มี ผู้ ใดรู้; และนี ไฟบุตรของ
ท่านได้เก็บรักษาบันทึกแทนท่าน, แท้จริง
แล้ว, บันทึกของผู้คนเหล่านี ้.
้ คือ ใน
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ตอนต้น ของปี ที่ เก้า สิบ สอง, ดูเถิด, ค�ำ
พยากรณ์ ของ ศาสดา พยากรณ์ เริ่ม เกิด
้ ; เพราะ
สัมฤ ทธิ ผล โดย สมบูรณ์ ยิ่ง ขึน
้ และ
เริ่ม มี เครื่องหมายที่ น่า พิศวงยิ่ง ขึน
่
้
่
ปาฏิหาริย์ ที น่า พิศวงยิ่ง ขึนซึง กระท�ำ ใน
บรรดาผู้คน.
๕ แต่มีบางคนซึ่งเริ่มกล่าวว่าเวลาผ่าน
ไป แล้ว ส� ำหรับ ถ้อยค�ำ, ซึ่ง แซ มิว เอล,
ชาวเลมันพูดก ไว้ว่าจะเกิดสัมฤทธิผล.
๖ และพวกเขาเริม่ แสดงความเริงร่าใส่พี่
น้ องของตน, โดยกล่าวว่า: ดูเถิดเวลาผ่านไป
แล้ว, และถ้อยค�ำของแซมิวเอลไม่เกิดสัมฤท
ธิผล; ฉะนั ้น, ปี ติของท่านและศรัทธาของ
ท่านเกีย่ วกับเรือ่ งนี ้ ไร้ประโยชน์ .
้ คือพวก
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขา ก่อ ความ วุ่นวาย ครัง้ ใหญ่ ตลอด ทั่ว
แผ่นดิน; และผู้คนซึ่งเชื่อเริม่ โทมนั สยิ่ง,
่ ดู ไว้จะ
เกลือกว่าโดยทางใดทางหนึ่ งสิ่งทีพ
้ .
ไม่บังเกิดขึน
๒ ก คมพ. นี ไฟ, บุตรของนี ไฟ, บุตรของฮีลามัน.
		ข แอลมา ๓๗:๓–๕.
๓ ก ๓ นี . ๒:๙.
๕ ก ฮีล. ๑๔:๒–๔.
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๘ แต่ ดูเถิด, พวกเขาเฝ้ าคอยวัน นั ้น
และคืน นั ้น อย่างแน่ ว แน่ ซึ่ง จะเป็ นดัง
วัน เดียวกัน ราวกับ ไม่มี กลาง คืน, เพื่อ
พวกเขาจะได้รู้ว่าศรัทธาของพวกเขาไม่
ไร้ประโยชน์ .
้ คือมีอยู่
๙ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วันหนึ่ งซึ่งพวกที่ ไม่เชื่อก�ำหนดไว้, เพื่อ
คนที่เชื่อในประเพณี เหล่านั ้นจะถูกฆ่าก
เว้นแต่เครือ่ งหมาย, ซึ่งแซมิวเอลศาสดา
้ .
พยากรณ์ ให้ ไว้จะบังเกิดขึน
๑๐ บัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
นี ไฟ, บุตรของนี ไฟ, เห็น ความชั่ว ร้าย
นี ้ของผู้คนของท่าน, ใจท่านโทมนั สยิ่ง.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
้ ดิน, และ
ออกไปและน้ อมกายลงกับ พืน
ร้องทูล พระผู้ เป็ นเจ้าของท่านอย่างสุด
ก�ำลังเพื่อผู้คนของท่าน, แท้จริงแล้ว, คน
ทีก่ ำ� ลังจะถูกท�ำลายเพราะศรัทธาของพวก
เขาในประเพณี บรรพบุรุษของพวกเขา.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือท่าน
ร้องทูล พระเจ้า อย่างสุด ก�ำลัง ตลอดกวัน
นั ้น; และดูเถิด, สุรเสียงของพระเจ้า มา
ถึงท่าน, มีความว่า:
๑๓ จงเงยหน้ าของเจ้าและรื่นเริงเถิด;
เพราะดูเถิด, เวลาอยู่ แค่ เอือ้ ม, และใน
คืนนี ้ เราจะมอบเครื่องหมายให้, และใน
วันพรุ่งกเราจะเข้า มาในโลก, เพื่อ แสดง
แก่ โลกว่าเราจะท�ำให้ทุกสิ่งซึ่งเราให้ปาก
ของศาสดาพยากรณ์ ผบู้ ริสท
ุ ธิข์ องเราพูดข
ไว้เกิดสัมฤทธิผล.

๙ ก คมพ. มรณสักขี (ผูเ้ ป็ น).
๑๒ ก อีนัส ๑:๔;
แอลมา ๕:๔๖.
๑๓ ก ลูกา ๒:๑๐–๑๑.
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—

ค�ำพยากรณ์ เกีย่ วกับ
การประสูตแิ ละการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซู
คริสต์.
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๑๔ ดูเถิด, เรามากหาผู้คนของเรา, เพื่อ
ท�ำให้ ทุก สิ่ง เกิด สัมฤทธิ ผลขซึ่ง เราท�ำให้
เป็ นที่ รู้ แก่ ลูก หลาน มนุ ษย์ นั บ แต่ การ
วางรากฐานคของโลก, และเพื่อท�ำตามน� ้ำ
พระทัย, ของทัง้ งพระบิดาและของพระ
บุตร—ของพระบิดาเพราะเรา, และของ
พระ บุตร เพราะ เนื ้อ หนั ง ของ เรา. และ
ดูเถิด, เวลาอยู่ แค่ เอือ้ ม, และคืนนี ้ จะมี
เครื่องหมายประทานมาให้.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ถ้อยค�ำที่มาถึงนี ไฟเกิดสัมฤทธิผล, ตาม
ที่ พูด ไว้; เพราะ ดูเถิด, เมื่อ ดวง อาทิตย์
ตกไม่มีกความมืดเลย; และผู้คนเริม่ ฉงน
เพราะไม่มีความมืดเมื่อกลางคืนมาถึง.
๑๖ และมี คนเป็ นอัน มาก, ซึ่ง ไม่ เชื่อ
ถ้อยค�ำ ของศาสดาพยากรณ์ , จึง ล้มกลง
้ ดินและเป็ นราวกับว่าพวกเขาตาย,
สู่พืน
เพราะพวกเขารู้ว่าแผนขการท�ำลายใหญ่
หลวงที่ พวกเขาวางไว้ ส�ำหรับ คนที่ เชื่อ
ในถ้อยค�ำ ของศาสดาพยากรณ์ ล้ม เหลว
แล้ว; เพราะเครื่องหมายซึ่ง ประทานมา
้ แล้ว.
ให้เกิดขึน
๑๗ และพวกเขาเริ่ม รู้ ว่า พระบุตรของ
พระผู้ เป็ นเจ้า ต้องเสด็จ มาปรากฏในไม่
ช้า; แท้จริงแล้ว, ท้ายที่สุด, ผู้คนทัง้ หมด
้ พิภพจากตะวันตกถึง ตะวัน ออก,
ทั่ว พืน
ทัง้ ในแผ่นดินทางเหนื อและในแผ่นดิน
้ ดิน.
ทางใต้, ฉงนอย่างยิ่งจนล้มลงสู่พืน
๑๘ เพราะพวกเขารูว้ า่ ศาสดาพยากรณ์
เป็ นพยานถึงเรือ่ งเหล่านี ้มาหลายปี แล้ว,
และว่าเครือ่ งหมายซึ่งประทานมาให้เกิด
๑๔ ก ยอห์น ๑:๑๑.
		ข มธ. ๕:๑๗–๑๘.
		ค แอลมา ๔๒:๒๖.
		ง คพ. ๙๓:๓–๔.

๓ นี ไฟ ๑:๑๔–๒๔
ขึน้ แล้ว; และพวกเขาเริม่ กลัวเพราะความ
ชั่วช้าสามานย์และความกังขาของตน.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่มี
ความมืดตลอดคืนนั ้น, แต่มน
ั สว่างราวกับ
้ คือ
เที่ยงวัน. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน
้ มา อีก ในตอน เช้า, ตาม
ดวง อาทิตย์ ขึน
ระเบียบอันถูกต้องของมัน; และพวกเขา
รู้ ว่า เป็ นวันที่ พระเจ้า จะประสูติก, เพราะ
เครื่องหมายที่ประทานมาให้.
้ แล้ว,
๒๐ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แท้จริง แล้ว, สิ่ง ทัง้ หมด, ทุก ตัว อักษร,
ตามถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ .
้ ด้วย
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
ก
้ ,
คือ ดาว ดวง ใหม่ ดวง หนึ่ ง ปรากฏ ขึน
ตามถ้อยค�ำ.
้ คือนั บ
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากเวลานี ้ ไปเริม่ มีการพูดเท็จแพร่ออกไป
ในบรรดาผู้คน, โดยซาตาน, เพื่อท�ำให้ ใจ
พวกเขาแข็งกระด้าง, ด้วยเจตนาที่จะไม่
ให้พวกเขาเชือ่ ในเครือ่ งหมายและการอัน
น่ าพิศวงเหล่านั ้นซึ่งพวกเขาเห็น; แต่ทงั ้
ที่ มี การพูด เท็จ และการหลอกลวงนี ้ คน
ส่วนมากยัง เชื่อ, และเปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาสู่พระเจ้า.
้ คือนี ๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไฟออกไป ในบรรดาผู้คน, และคนอื่น ๆ
อีกหลายคนด้วย, เพื่อให้บัพติศมาสู่การก
ลับใจ, ซึ่งในการนั ้นมีการปลดบาปกอย่าง
มากมาย. และดังนั ้นผูค้ นเริม่ มีความสงบ
สุขอีกในแผ่นดิน.
๒๔ และ ไม่มี ความ ขัด แย้ง, นอกจาก

๑๕ ก ฮีล. ๑๔:๓.
๑๖ ก ฮีล. ๑๔:๗.
		ข ๓ นี . ๑:๙.
๑๙ ก ลูกา ๒:๑–๗.

๒๑ ก มธ. ๒:๑–๒;
ฮีล. ๑๔:๕.
๒๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

๓ นี ไฟ ๑:๒๕–๒:๑
คนไม่ ก่ี คนที่ เริ่ม สั่ง สอน, โดยพยายาม
พิสูจน์ ดว้ ยพระคัมภีรว์ า่ ไม่สมควรกอีกต่อ
ไปแล้วที่จะยึดถือกฎของโมเสส. บัดนี ้ ใน
เรือ่ งนี ้พวกเขาผิดพลาด, โดยที่ ไม่เข้าใจ
พระคัมภีร์.
้ คือ ใน
๒๕ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ไม่ ช้า พวก เขา เปลี่ยนใจ เลื่อมใส, และ
ตระหนั กในความผิดพลาดซึ่งพวกเขามี,
เพราะพระเจ้า ทรงท�ำให้ เป็ นที่ รู้แก่ พวก
เขาว่า กฎยัง ไม่ สมบูรณ์ ก, และว่า มัน จะ
ต้องสมบูรณ์ ในทุกตัวอักษร; แท้จริงแล้ว,
ถ้อยค�ำ มาถึง พวกเขาว่า มัน จะสมบูรณ์ ;
แท้จริงแล้ว, ว่าจุดหนึ่ งหรืออนุ ภาคหนึ่ ง
จะ ไม่ สูญหาย ไป จนกว่า มัน จะ สมบูรณ์
ทัง้ หมด; ฉะนั ้น ในปี เดียวกัน นี ้ พระเจ้า
จึงทรงน� ำพวกเขาไปสู่ ความรู้เรื่องความ
ผิด พลาด ของ ตน และ สารภาพขความ
ผิดของตน.
๒๖ และ ปี ที่ เก้า สิบ สอง ผ่านไป ดังนี ้ ,
โดยน� ำ ข่าวอันน่ า ยินดี มาถึง ผู้คนเพราะ
เครือ่ งหมายซึง่ ได้บงั เกิดขึน้ , ตามถ้อยค�ำ
แห่งการพยากรณ์ ของศาสดาพยากรณ์ ผู้
บริสุทธิ์ทัง้ ปวง.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี ที่ เก้า สิบ สามผ่านไป โดยสงบสุข ด้วย,
นอกจากพวกโจรแกดิแอนทันก, ซึง่ พ�ำนั ก
อยู่บนภูเขา, ซึ่งรบกวนแผ่นดิน; เพราะ
ที่ มั่น ของ พวก เขา และ สถานที่ ลับ ของ
พวก เขา แข็ง แรง มาก จน ผู้คน เอาชนะ
พวก เขา ไม่ ได้; ฉะนั ้ น พวก เขา กระท�ำ
ฆาตกรรมมากมาย, และเข่น ฆ่า บรรดา
ผู้คนไว้มากนั ก.
๒๔ ก แอลมา ๓๔:๑๓.
๒๕ ก มธ. ๕:๑๗–๑๘.
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้ คือใน
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปี ที่ เก้า สิบ สี่ คนพวกนั ้น เริ่ม ทวี จ�ำนวน
มากมาย, เพราะมี คนที่ แตกแยกไปจาก
ชาวนี ไฟเป็ นอันมากหลบหนี ไปหาพวก
เขา, ซึ่งท�ำให้เกิดโทมนั สยิ่งแก่ชาวนี ไฟ
เหล่านั ้นที่คงอยู่ ในแผ่นดิน.
๒๙ และมี เหตุ ท�ำให้ เกิด โทมนั ส ยิ่ง ใน
บรรดาผู้คนชาวเลมันด้วย; เพราะดูเถิด,
พวกเขามี ลูก หลายคนที่ เติบโตและเริ่ม
มีอายุ, จนเป็ นตัวของตัวเอง, และถูกบาง
คนซึ่งเป็ นชาวโซรัมก, ชักน� ำไปโดยวาจา
เท็จ และค�ำ ป้ อยอของคนพวกนั ้น, เพื่อ
ไปรวมกับพวกโจรแกดิแอนทันเหล่านั ้น.
๓๐ และดัง นั ้น ชาวเลมัน จึง เป็ นทุกข์
ด้วย, และเริม่ เสื่อมลงในเรือ่ งของศรัทธา
และความชอบธรรมของพวกเขา, เพราะ
ความชั่วร้ายของอนุ ชนรุ่นหลัง.
บทที่ ๒
ความ ชั่ว ร้าย และ ความ น่ า ชิงชัง ทวี ขึน้
ในบรรดา ผู้คน— ชาว นี ไฟ และ ชาวเลมัน สามัคคี กัน เพือ่ ป้ องกัน ตนจากพวก
โจรแกดิ แอนทัน—ชาวเลมัน ที่ เปลีย่ น
ใจเลือ่ มใสกลับ มี ผิว ขาวและเรียกว่า ชาว
นี ไฟ. ประมาณ ค.ศ. ๕–๑๖.
้ คือ ปี ที่ เก้า
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สิบห้าผ่านไปดังนี ้ ด้วย, และผู้คนเริ่มลืม
เครื่องหมาย และ การ อัน น่ า พิศวง เหล่า
นั ้นซึ่ง พวกเขาได้ยิน มา, และเริ่ม แปลก
ใจน้ อยลงน้ อยลงเกีย่ วกับเครือ่ งหมายหรือ

		ข โมไซยาห์ ๒๖:๒๙.
๒๗ ก คมพ. โจรแกดิแอนทัน.

๒๙ ก แอลมา ๓๐:๕๙.
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การอันน่ าพิศวงจากฟ้ าสวรรค์, ถึงขนาด
ที่พวกเขาเริม่ แข็งกระด้างในใจ, และมืด
บอดในจิต, และเริม่ ไม่เชื่อทุกสิ่งซึ่งพวก
เขาได้ยินและเห็นมา—
๒ โดยที่ จินตนาการถึง สิ่ง ไร้ ประโยชน์
บาง อย่าง ในใจ พวก เขา, ว่า มนุ ษย์ และ
้ , เพื่อชักจูง
อ�ำนาจของมารกระท�ำมันขึน
ก
และหลอกลวง ใจผูค้ น; และดังนี ้ซาตาน
ครอบ ครอง ใจ ผู้คน อีก, ถึง ขนาด ที่ เขา
ท�ำให้ดวงตาของคนเหล่านั ้นมืดบอดและ
ชักน� ำ ไป ให้ เชื่อ ว่า หลัก ค�ำ สอนของพระ
คริสต์เป็ นสิ่งโง่เขลาและเปล่าประโยชน์ .
้ คือผู้คน
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ ในความชั่วร้ายและความ
เริ่มแก่กล้าขึน
น่ า ชิงชัง; และ พวก เขา ไม่ เชื่อ ว่า จะ มี
เครือ่ งหมายหรือการอันน่ าพิศวงประทาน
ให้อีก; และซาตานออกไปทั่วก, เพื่อจูงใจ
ผู้คนไป, โดยที่ ล่อลวงพวกเขาและเป็ น
เหตุให้พวกเขาท�ำความชั่วร้ายใหญ่หลวง
ในแผ่นดิน.
๔ และปี ที่เก้าสิบหกผ่านไปดังนี ้; และ
ปี ที่เก้าสิบเจ็ดด้วย; และปี ที่เก้าสิบแปด
ด้วย; และปี ที่เก้าสิบเก้าด้วย;
๕ และหนึ่ งร้อยปี ผ่านไปนั บแต่วน
ั เวลา
ก
ของโมไซยาห์ , ผู้ เป็ นกษั ตริย์ ปกครอง
ผู้คนของชาวนี ไฟ.
๖ และหกร้อยเก้า ปี ผ่านไปนั บ แต่ ลี ไฮ
ออกจากเยรูซาเล็ม.
๗ และ เก้า ปี ผ่านไป นั บ แต่ เวลา ที่ มี
เครื่ อ งหมาย ประทาน ให้ , ซึ่ ง ศาสดา
พยากรณ์ พูด ไว้, ว่า พระ คริสต์จะ เสด็จ
มาในโลก.
๒ ๒ ก คมพ. หลอกลวง (การ),

หลอกลวง (ค�ำ).

๓ นี ไฟ ๒:๒–๑๒
๘ บัดนี ้ชาวนี ไฟเริม่ นั บเวลาของพวกเขา
จากระยะนี ้ ไปเมือ่ มีเครือ่ งหมายประทาน
ให้, หรือ นั บ จาก การ เสด็จ มา ของ พระ
คริสต์; ฉะนั ้น, เก้าปี ผ่านไป.
๙ และ นี ไฟ, ผู้ เป็ นบิดา ของ นี ไฟ, ผู้
มีหน้ าทีด่ แู ลบันทึก, ไม่ ได้กลับก ไปสู่แผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, และหาได้มีผู้ ใดพบ
ท่านอีกเลยในทั่วแผ่นดิน.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คนยัง คงอยู่ ในความชั่ว ร้าย, ทัง้ ที่ มี ค�ำ
สั่ง สอนและค�ำ พยากรณ์ มากซึ่ง ส่ง ออก
ไปในบรรดาพวกเขา; และปี ที่สิบผ่านไป
ดังนี ้ดว้ ย; และปี ทีส่ ิบเอ็ดผ่านไปในความ
ชั่วช้าสามานย์ด้วย.
้ ในปี ที่
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สิบ สามเริ่ม มี สงครามและความขัด แย้ง
ตลอดทัว่ แผ่นดิน; เพราะพวกโจรแกดิแอนทัน กลับ มี จ�ำนวนมากมาย, และสังหาร
ผู้คนเป็ นอัน มาก, และท�ำให้ เมืองหลาย
เมืองรกร้างว่างเปล่า, และแพร่ความตาย
และการเข่นฆ่าอย่างหนั กหน่ วงตลอดทัว่
ทัง้ แผ่นดิน, จนสมควรที่ผู้คนถ้วนหน้ า,
ทัง้ ชาวนี ไฟและชาวเลมัน, จะจับอาวุธขึน้
ต่อสู้กับคนพวกนั ้น.
๑๒ ฉะนั ้ น, ชาวเล มัน ทัง้ หมด ที่ กลับ
เปลี่ยนใจ เลื่อมใส มา สู่ พระเจ้า สามัคคี
กับชาวนี ไฟ, พี่น้องของตน, และถูกบีบ
บังคับ, ให้จบั อาวุธขึน้ ต่อสูก้ บั โจรแกดิแอนทัน เหล่า นั ้ น, เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ
ชีวิต ตนและผู้ หญิง และลูก ๆ ของตน,
แท้จริงแล้ว, และเพื่อธ�ำรงรักษาสิทธิ์ของ
ตน, และอภิสิทธิ์ ของศาสนจักรตนและ

๓ ก คพ. ๑๐:๒๗.
๕ ก โมไซยาห์ ๒๙:๔๖–๔๗.

๙ ก ๓ นี . ๑:๒–๓.

๓ นี ไฟ ๒:๑๓–๓:๒
การนมัสการของตน, และอิสรภาพกและ
เสรีภาพขของตน.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือก่อน
ปีทีส่ ิบสามนี ้จะผ่านไปชาวนี ไฟถูกคุกคาม
้ เพราะสงครามครัง้ นี ้,
ด้วยความพินาศสิน
ซึ่งดุเดือดอย่างยิ่ง.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน เหล่า นั ้นซึ่ง มารวมเข้า กับ ชาว
นี ไฟนั บอยู่ ในบรรดาชาวนี ไฟ;
๑๕ และพระเจ้า ทรงถอนค�ำ สาปกที่ อยู่
กับพวกเขาไปจากพวกเขา, และผิวพวก
เขากลับขาวขเหมือนกับชาวนี ไฟ;
๑๖ และคนหนุ่ ม ของพวกเขาและธิดา
ของพวกเขากลับ งดงามยิ่ง นั ก, และนั บ
พวกเขาอยู่ ในบรรดาชาวนี ไฟ, และมีช่ือ
ว่าชาวนีไฟ. และปี ทส่ี บิ สามสิน้ สุดลงดังนี ้.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในตอน
ต้นของปี ทีส่ ิบสี่, สงครามระหว่างพวกโจร
กับผูค้ นของนี ไฟด�ำเนิ นต่อไปและกลับดุ
้ ; กระนั ้นก็ตาม, ผู้คนของนี เดือดยิ่งขึน
ไฟยังได้เปรียบพวกโจรอยู่บ้าง, ถึงขนาด
ที่ พวกเขาขับ ไล่ คนพวกนั ้น กลับ ออกไป
จากผืน แผ่น ดิน ของตนเข้าไป ในภูเขา
และสถานที่ลับของคนพวกนั ้น.
้ สุด ลงดังนี ้. และ
๑๘ และปี ที่ สิบ สี่ สิน
ในปี ที่ สิบ ห้า คนพวกนั ้น ยกมาต่อสู้ กับ
ผู้คนของนี ไฟ; และเพราะความชั่ว ร้าย
ของ ผู้คนของ นี ไฟ, และ ความ ขัด แย้ง
และการแตกแยกหลายครัง้ ของพวกเขา,
พวกโจรแกดิ แอนทัน จึง ได้ เปรียบพวก
เขาหลายอย่าง.
้ สุด ลงดังนี ้, และ
๑๙ และปี ที่ สิบ ห้า สิน
๑๒ ก คมพ. อิสระ, อิสรภาพ.
		ข คมพ. เสรีภาพ.
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ผู้คนอยู่ ในสภาพแห่ง ความทุกข์หลาย
อย่าง ดังนี ้ ; และ ดาบกแห่ง ความ พินาศ
เงือดเงือ้ อยู่ เหนื อ พวกเขา, ถึง ขนาดที่
พวกเขาก�ำลัง จะถูก มันฟาดฟัน, และนี่
เพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา.
บทที่ ๓
กิดดิแอนไฮ, ผู้น�ำโจรแกดิแอนทัน, ต้อง
การให้ เลโคนิ อัส และชาวนี ไฟยอมมอบ
ตนและผืนแผ่นดินของพวกเขา—เลโคนิ อัส ก�ำ หนดให้ กิ ดกิด โดไนเป็ นแม่ทัพ
ของกองทัพ—ชาวนี ไฟชุมนุ มกันในเซราเฮ็มลาและอุดมมัง่ คัง่ เพือ่ ป้ องกันตนเอง.
ประมาณ ค.ศ. ๑๖–๑๘.
้ คือ ใน
และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี ที่ สิบ หกนั บ จากการเสด็จ มาของพระ
คริสต์, เลโคนิ อสั , ผูป้ กครองแผ่นดิน, ได้
รับสาส์นจากผู้น�ำและผู้ปกครองของโจร
กลุ่ม นี ้; และ นี่ คือ ถ้อยค�ำ ที่ เขียนไว้, มี
ความว่า:
๒ เลโคนิ อสั , ผูม้ ศี ักดิส์ ูงสุดและหัวหน้ า
ผูป้ กครองแผ่นดิน, ดูเถิด, ข้าพเจ้าเขียน
สาส์นนี ้มายังท่าน, และมอบการยกย่องสูง
ยิ่งให้ท่านเพราะความแน่ วแน่ ของท่าน,
และความแน่ วแน่ ของผูค้ นของท่านด้วย,
ในการธ�ำรงรักษาสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็ นสิทธิ
และเสรีภาพของท่าน; แท้จริงแล้ว, ท่าน
มั่นคง, ราวกับ ท่านได้ รับ การค�ำ้ จุน โดย
มือ ของเทพเจ้า, ในการป้ องกัน เสรีภาพ
ของ ท่าน, และ ทรัพย์ สมบัติ ของ ท่าน,

๑๕ ก แอลมา ๑๗:๑๕; ๒๓:๑๘.
		ข ๒ นี . ๕:๒๑; ๓๐:๖;

เจคอบ ๓:๘.
๑๙ ก แอลมา ๖๐:๒๙.
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และ ประเทศ ของ ท่าน, หรือ สิ่ง ที่ ท่าน
เรียกเช่นนั ้น.
๓ และ ดู เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สงสาร ส� ำหรับ
ข้าพเจ้า, เลโคนิ อัสผู้มีศักดิส์ ูงสุด, ที่ท่าน
จะโง่เขลาและหลงตนเช่นนั ้นที่จะคิดว่า
ท่านจะยืนหยัดต่อสู้กบั คนกล้าหาญซึง่ อยู่
ในบัญชาข้าพเจ้า มากมายเช่นนี ้ ได้, ซึ่ง
บัดนี ้ ในเวลานี ้พร้อมจับอาวุธ, และคอยค�ำ
สั่งอยูด่ ว้ ยความร้อนรนอย่างยิง่ —จงยกลง
ไปโจมตีชาวนี ไฟและท�ำลายพวกเขาเสีย.
๔ และข้าพเจ้า, โดยทีร่ จู้ กั วิญญาณที่ ไม่
ยอมแพ้ ของคนเหล่า นี ้, โดยพิสูจน์ พวก
เขามาแล้ว ในสนามรบ, และโดยที่ รู้จัก
ความเกลียดชังอันเป็ นนิ จของพวกเขาที่
มีตอ่ ท่านเพราะความผิดหลายประการซึง่
ท่านท�ำแก่พวกเขา, ฉะนั ้นหากพวกเขาจะ
ยกลงมาต่อสู้กับท่าน พวกเขาจะมาเยือน
้ .
ท่านพร้อมกับความพินาศสิน
๕ ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนสาส์นนี ้, ผนึ ก
มันด้วยมือข้าพเจ้าเอง, โดยรูซ
้ ึง้ ถึงความ
ผาสุกของท่าน, เพราะความแน่ วแน่ ของ
ท่านใน สิ่ ง ที่ ท่าน เชื่อ ว่า ถูก ต้อง, และ
วิญญาณอันสูงศักดิ์ของท่านในสนามรบ.
๖ ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนมาถึงท่าน, โดย
ปรารถนาให้ท่านยอมมอบเมืองของท่าน,
ผืนแผ่นดินของท่าน, และทรัพย์สินของ
ท่าน, ให้ คนเหล่า นี ้ ของข้าพเจ้า, แทนที่
จะให้พวกเขามาเยือนท่านด้วยดาบและ
ให้ความพินาศมาถึงท่าน.
๗ หรือ อีก นั ย หนึ่ ง, จงยอมมอบตัว แก่
เรา, และมารวมกับเราและมาคุ้นเคยกับ
งานลับกของเรา, และกลับเป็ นพี่น้องของ
๓ ๗ ก ฮีล. ๖:๒๒–๒๖.

๘ ก อีเธอร์ ๘:๑๓–๑๔.

๓ นี ไฟ ๓:๓–๑๑
เราเพื่อท่านจะเป็ นเหมือนกับเรา—มิใช่
ทาสของเรา, แต่เป็ นพี่น้องและหุ้นส่วน
ในทรัพย์สินทัง้ หมดของเรา.
๘ และ ดู เ ถิ ด , ข้ า พเจ้ า สาบาน ก กั บ
ท่าน, หากท่านจะท�ำดังนี ้, พร้อมด้วยค�ำ
ปฏิญาณ, ท่านจะไม่ ถูก ท�ำลาย; แต่ หาก
ท่านไม่ ท�ำ ดังนี ้, ข้าพเจ้า สาบานกับ ท่าน
ด้วยค�ำปฏิญาณ, ว่าเดือนหน้ าข้าพเจ้าจะ
สั่งให้กองทัพของข้าพเจ้ายกลงมาโจมตี
ท่าน, และ พวก เขา จะ ไม่ ยัง้ มือ และ ไม่
ละเว้น, แต่ จะสังหารพวกท่าน, และจะ
ให้ ดาบฟาดฟันลงบนท่านแม้ จนท่าน
้ .
ถึงกับสูญสิน
๙ และดูเถิด, ข้าพเจ้า คือ กิดดิ แอนไฮ;
และข้าพเจ้า เป็ นผู้ ปกครองสมาคมลับก
นี ้ แห่ง แกดิ แอนทัน; ซึ่ง สมาคมนี ้ และ
งานของมันข้าพเจ้ารู้ว่าดีข; และมันเป็ น
ของโบราณกาลคและมันสืบทอดมาถึงเรา.
๑๐ และข้าพเจ้าเขียนสาส์นนี ้มาถึงท่าน,
เลโคนิ อสั , และข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะมอบ
ผืน แผ่นดินของท่านและทรัพย์สินของ
ท่าน, โดยปราศจากการหลั่ง เลือด, เพื่อ
คนเหล่านี ้ของข้าพเจ้าผูท
้ แี่ ตกแยกไปจาก
ท่านเพราะความชัว่ ร้ายของท่านในการยึด
เอาสิทธิการปกครองของพวกเขาไป, จะ
ได้รับสิทธิและการปกครองของพวกเขา
คืน, และเว้นแต่ท่านท�ำดังนี ้, ข้าพเจ้าจะ
แก้แค้นส�ำหรับความอยุติธรรมที่เกิดกับ
พวกเขา. ข้าพเจ้าคือกิดดิแอนไฮ.
้
๑๑ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อเลโคนิ อัสได้รบั สาส์นนี ้เขาฉงนอย่าง
ยิ่ง, เพราะความอวดดี ของกิดดิ แอนไฮ

๙ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
		ข แอลมา ๓๐:๕๓.

		ค ฮีล. ๖:๒๖–๓๐;
โมเสส ๕:๒๙, ๔๙–๕๒.

๓ นี ไฟ ๓:๑๒–๒๑
โดยที่ เรียก ร้อง ความ เป็ น เจ้าของ แผ่น
ดินของชาวนี ไฟ, และข่มขู่ผู้คนและแก้
แค้นส�ำหรับความอยุติธรรมให้คนที่มิ ได้
รับความอยุตธิ รรมด้วย, นอกจากพวกเขา
ที่ ได้ทำ� ความอยุตธิ รรมก ให้ตนเองโดยการ
แตกแยกออกไปหาพวกโจรที่ช่ัวร้ายและ
น่ าชิงชังเหล่านั ้น.
๑๒ บัดนี ้ดูเถิด, เลโคนิ อัส, ผู้ปกครองผู้
นี ้, เป็ นคนเที่ยงธรรม, และข้อ เรียกร้อง
และการข่มขู่ของโจรก ไม่ท�ำให้เขาตกใจ
กลัว; ฉะนั ้น เขาจึง ไม่ สดับ ฟังสาส์นของ
กิดดิ แอนไฮ, ผู้ ปกครอง ของ พวก โจร,
แต่เขาให้ผู้คนของเขาร้องทูลพระเจ้าขอ
ประทานก�ำลังในเวลาที่พวกโจรยกลงมา
โจมตีพวกเขา.
๑๓ แท้จริง แล้ว, เขา ส่ง ถ้อยแถลง ไป
ในบรรดาผู้คนทัง้ ปวง, เพื่อ พวกเขาจะ
รวบรวมผู้ หญิง, และลูก ๆ ของตน, ฝูง
สัตว์เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของตน, และ
ทรัพย์สินของตนทัง้ หมด, นอกจากแผ่น
ดินของตน, มาอยู่ที่เดียวกัน.
้
๑๔ และ เขา ให้ สร้าง แนว ป้ องกัน ขึน
โดยรอบคนเหล่านี ้, และให้ที่นั้นมีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งนั ก. และเขาให้กองทัพ,
ทัง้ ของชาวนี ไฟและของชาวเลมัน, หรือ
ของคนทัง้ หมดที่นับอยู่ ในบรรดาชาวนี ไฟ, มาประจ�ำที่เพื่อเฝ้ าระวังพวกเขาโดย
รอบ, และเฝ้ าระวังพวกเขาจากพวกโจร
ทัง้ กลางวันและกลางคืน.
๑๕ แท้จริง แล้ว, เขากล่าวแก่ คนเหล่า
นั ้นว่า: ตราบที่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่,
เว้น แต่ พวกท่านกลับ ใจจากความชั่ว ช้า
๑๑ ก ฮีล. ๑๔:๓๐.
๑๒ ก แอลมา ๕๔:๕–๑๑;
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สามานย์ ทัง้ หมดของท่าน, และร้องทูล
พระเจ้า แล้ว, ท่านจะไม่มี ทางหลุด พ้น
จากเงือ้ มมือ ของพวกโจรแกดิ แอนทัน
เหล่านั ้น.
๑๖ และค�ำพูดและการพยากรณ์ ของเลโคนิ อัส ส�ำคัญ ยิ่ง และน่ า อัศจรรย์ นัก จน
ท�ำให้ความกลัวเกิดแก่ผู้คนทัง้ ปวง; และ
พวกเขาพยายามอย่างสุดก�ำลังของตนที่
จะท�ำตามถ้อยค�ำของเลโคนิ อัส.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เลโคนิ อัส ก�ำหนดแม่ทัพ นายกองเหนื อ
กองทัพทัง้ หมดของชาวนี ไฟ, เพื่อบังคับ
บัญชาพวกเขาเวลาพวกโจรยกลงมาโจมตี
พวกเขาจากแดนทุรกันดาร.
๑๘ บัดนี ้ มี การก�ำหนดต�ำแหน่ ง สูงสุด
ในบรรดาแม่ทัพ นายกองทัง้ หมดและผู้
บังคับบัญชาใหญ่ของกองทัพทัง้ หมดของ
ชาวนี ไฟ, และชือ่ ของท่านคือกิดกิดโดไนก.
๑๙ บัดนี ้ เป็ นธรรมเนี ยมในบรรดาชาว
นี ไฟทุก คนที่ จะก�ำหนดแม่ทัพ ของตน,
(เว้นแต่ ในเวลาแห่งความชั่วร้าย) ให้เป็ น
คนหนึ่ งทีม่ วี ญ
ิ ญาณแห่งการเปิ ดเผยและ
วิญญาณแห่งการพยากรณ์ กด้วย; ฉะนั ้น,
กิ ดกิด โดไนผู้ นี้ เป็ นศาสดาพยากรณ์ ที่
ยิ่ง ใหญ่ ในบรรดาพวกเขา, เช่น เดียวกับ
หัวหน้ าผู้พิพากษาด้วย.
๒๐ บัดนี ้ ผู้คนกล่าวแก่ กิ ดกิด โดไนว่า:
จงสวดอ้อนวอนขอพระเจ้า, และให้ เรา
้ ไปบนภูเขาและในแดนทุรกันดาร,
ยกขึน
เพื่อเราจะโจมตีพวกโจรและท�ำลายพวก
เขาในผืนแผ่นดินของพวกเขาเอง.
๒๑ แต่กิดกิดโดไนกล่าวแก่พวกเขาว่า:

๓ นี . ๔:๗–๑๐.
๑๘ ก ๓ นี . ๖:๖.

๑๙ ก คมพ. ค�ำพยากรณ์ ,
พยากรณ์ .
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้ ไป
พระเจ้า ทรงห้ามก; เพราะหากเราขึน
ข
โจมตีพวกเขาพระเจ้าจะทรงส่ง เราไปสู่
เงือ้ มมือพวกเขา; ฉะนั ้นเราจะเตรียมตัว
เราเองที่ ใจกลางผืนแผ่นดินของเรา, และ
เราจะรวบรวมกองทัพทัง้ หมดของเราไว้,
และเราจะไม่ยกไปโจมตีพวกเขา, แต่เรา
จะคอยจนกว่าพวกเขาจะยกมาโจมตีเรา;
ฉะนั ้น พระเจ้า ทรง พระชนม์ อยู่ ฉั นใด,
หากเราท�ำ ดังนี ้ พระองค์ จะทรงส่ง พวก
เขามาสู่เงือ้ มมือเราฉั นนั ้น.
้ ในปี ที่
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สิบเจ็ด, ในตอนปลายปี , มีถ้อยแถลงของ
เลโคนิ อัส ออกไปตลอดทั่ว ผืน แผ่นดิน,
และพวกเขาพาม้า ของตน, และรถศึก
ของตน, และฝูงปศุสัตว์ของตน, และฝูง
สัตว์เลีย้ ง, และฝูงสัตว์ ใหญ่ทัง้ หมดของ
ตน, และธัญพืช ของตน, และทรัพย์สิน
ทัง้ หมด ของ ตน, และ ยก ออก ไป หลาย
พันหลายหมื่นคน, จนพวกเขาออกไปถึง
สถานที่ซึ่งก�ำหนดให้พวกเขามารวมกัน,
เพื่อป้ องกันตนให้พ้นจากศัตรู.
๒๓ และแผ่นดินซึ่งก�ำหนดไว้คือแผ่น
ดิน แห่ง เซราเฮ็ มลา, และแผ่น ดินที่ อยู่
ระหว่างแผ่นดินเซราเฮ็มลากับแผ่นดิน
อุดม มั่งคั่ง, แท้จริง แล้ว, ตาม เขตแดน
ซึง่ อยูร่ ะหว่างแผ่นดินอุดมมัง่ คัง่ กับแผ่น
ดินรกร้าง.
๒๔ และมี ผู้คนหลายพัน คนที่ มีชื่อ ว่า
ชาวนี ไฟ, ซึ่งมารวมกันในแผ่นดินนี ้. บัด
นี ้เลโคนิ อัสให้พวกเขาไปรวมกันในแผ่น
ดินทางใต้, เพราะค�ำสาปแช่งร้ายแรงซึ่ง
อยู่กับแผ่นดินทางเหนื อก.
๒๑ ก แอลมา ๔๘:๑๔.
		ข ๑ ซมอ. ๑๔:๑๒.

๓ นี ไฟ ๓:๒๒–๔:๑
๒๕ และ พวก เขา สร้า ง แนว ป้ องกั น
ต้านทานศัตรู; และพวกเขาพ�ำนั กอยู่ ใน
แผ่น ดิน เดียว, และในกลุ่ม เดียว, และ
พวกเขาเกรงกลัวถ้อยค�ำที่เลโคนิ อัสพูด
ไว้, ถึง ขนาดที่ พวกเขากลับ ใจจากบาป
ทัง้ หมดของตน; และพวกเขาน้ อมสวด
อ้อนวอนพระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของตน,
เพื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยกพวกเขา
ในเวลาที่ศัตรูจะยกลงมาโจมตี.
๒๖ และพวกเขาโทมนั สยิ่งเพราะศัตรู.
และกิ ดกิด โดไนให้ พวกเขาสร้างอาวุธก
้ ทุก ชนิ ด, และ ให้ พวก เขา
สงคราม ขึน
แข็งแกร่ง ด้วยเกราะ, และด้วยโล่, และ
ด้วยดัง้ , ตามรูปแบบค�ำแนะน� ำของท่าน.
บทที่ ๔
กองทัพชาวนี ไฟท�ำให้พวกโจรแกดิแอน
ทันพ่ายแพ้—กิดดิแอนไฮถูกสังหาร, เซ็มนา ไร ฮาห์, ผู้ สื บ ต�ำแหน่ ง ของ เขา, ถูก
แขวนคอ— ชาว นี ไฟสรรเสริญ พระเจ้า
ส�ำหรับ ชัยชนะของตน. ประมาณ ค.ศ.
๑๙–๒๒.
้ คือ ในตอน
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปลายปี ที่ สิบ แปดกองทัพ เหล่า นั ้น ของ
พวกโจรได้เตรียมการสู้รบ, และเริม่ ลงมา
และจู่ โจมจากเนิ นเขา, และออกจากภูเขา,
และแดนทุรกันดาร, และที่ม่ันของพวก
เขา, และสถานที่ ลับ ของพวกเขา, และ
เริ่มเข้าครอบครองผืนแผ่นดิน, ทัง้ ที่อยู่
ในแผ่น ดินทางใต้ และที่ อยู่ ในแผ่น ดิน

๒๔ ก แอลมา ๒๒:๓๑.
๒๕ ก คมพ. วางใจ (ความ).

๒๖ ก ๒ นี . ๕:๑๔.

๓ นี ไฟ ๔:๒–๑๐
ทางเหนื อ, และเริ่มครอบครองผืนแผ่น
ดินทัง้ หมดซึ่งชาวนี ไฟทิง้ ก ไว้, และเมือง
ต่าง ๆ ซึ่งทิง้ ไว้ ให้รกร้างว่างเปล่า.
๒ แต่ ดูเถิด, ไม่มี สัตว์ป่าหรือ สัตว์ท่ี ล่า
ได้ ในผืนแผ่นดินเหล่านั ้นซึง่ ชาวนี ไฟทิง้
ไว้, และไม่มี สัตว์ ที่ ล่า ได้ ส�ำหรับ พวกโจร
นอกจากที่อยู่ ในแดนทุรกันดาร.
๓ และ พวก โจร ด� ำ รง ชี วิต อยู่ ไม่ ได้
นอกจากในแดนทุรกันดาร, เพราะขาด
อาหาร; เพราะชาวนี ไฟทิง้ ผืน แผ่น ดิน
ของพวกเขาไว้ ให้ รกร้างว่างเปล่า, และ
รวบรวม ฝูง สัตว์ เลีย้ ง และ ฝูง สัตว์ ใหญ่
ของพวกเขาและทรัพย์สินทัง้ หมดของ
พวกเขาไว้, และพวกเขาอยูเ่ ป็ นกลุม่ เดียว.
๔ ฉะนั ้น, ไม่มี โอกาสส�ำหรับพวกโจรที่
จะปล้นสะดมและได้อาหารมา, นอกจาก
จะยกมาสู้ รบอย่างเปิ ดเผยกับ ชาวนี ไฟ;
และชาวนี ไฟโดยที่อยู่กันเป็ นกลุ่มเดียว,
และมี จ�ำนวนมากมาย, และเก็บ ส�ำรอง
เสบียงสัมภาระ, และม้าและฝูงปศุสัตว์,
และฝูง สัตว์ ทุก ชนิ ด ไว้ ส�ำหรับ ตน, เพื่อ
พวกเขาจะอยู่ ได้ เป็ นเวลาเจ็ด ปี , ซึ่ง ใน
เวลา นั ้น พวก เขา หวัง ว่า จะ ท�ำลาย พวก
โจรให้ หมดไปจากผืน แผ่นดิน; และปี ที่
สิบแปดผ่านไปดังนี ้.
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี ที่
สิบเก้ากิดดิแอนไฮเห็นว่าสมควรที่เขาจะ
ยกไปสู้รบกับชาวนี ไฟ, เพราะไม่มีทางใด
่ วกเขาจะอยู่ ได้นอกจากจะปล้นสะดม
ทีพ
และปล้นและกระท�ำฆาตกรรม.
๖ และพวกเขาไม่กล้ากระจายไปตามผืน
แผ่นดินมากนั กถึงขนาดทีจ่ ะปลูกธัญพืช
ได้, เกลือกชาวนี ไฟจะยกมารบและสังหาร
๔

๑ ก ๓ นี . ๓:๑๓–๑๔, ๒๒.
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พวกเขาเสีย; ฉะนั ้นกิดดิแอนไฮจึงออกค�ำ
สั่งแก่กองทัพของเขาว่าในปี นี ้พวกเขาจะ
ยกไปสู้รบกับชาวนี ไฟ.
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือ พวก
เขายกมาสู้ รบ; และมัน เป็ นไป ในเดือน
ที่ หก; และดูเถิด, วันที่ พวกเขายกมาสู้
รบนั ้น เป็ นวันที่ ส�ำคัญ ยิ่ง และน่ า สะพรึง
กลัว; และพวกเขาแต่งกายตามแบบอย่าง
ของโจร; และพวกเขาคาดหนั งแกะรอบ
เอว, และพวกเขาย้อมกายด้วยเลือด, และ
ผมพวกเขาเกรียนติด หนั ง ศีรษะ, และ
พวกเขามีหมวกเกราะ; และลักษณะของ
กองทัพกิดดิแอนไฮยิง่ ใหญ่และน่ าสะพรึง
กลัว, เพราะเกราะพวกเขา, และเพราะ
พวกเขาย้อมกายด้วยเลือด.
้ คื อ
๘ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กองทัพ ของชาวนี ไฟ, เมื่อ พวกเขาเห็น
ลักษณะของกองทัพ กิดดิ แอนไฮ, ก็ ล้ม
้ ดินทุก คน, และเปล่ง เสียงร้อง
ลงสู่ พืน
ทูล พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขา,
เพื่อ พระองค์ จะทรงละเว้นพวกเขาและ
ทรงปลดปล่อยพวกเขาให้ พ้น เงือ้ มมือ
ศัตรูของพวกเขา.
้ คือ เมื่อ
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพของกิดดิแอนไฮเห็นดังนี ้พวกเขา
เริม่ ตะโกนด้วยเสียงอันดัง, เพราะปี ติของ
พวกเขา, เพราะพวกเขาคิดว่าชาวนี ไฟล้ม
ลงด้วยความกลัวเพราะความหวาดหวัน
่ ที่
เกิดจากกองทัพของตน.
๑๐ แต่ ในเรือ่ งนี ้พวกเขาผิดหวัง, เพราะ
ชาวนี ไฟไม่ ได้กลัวพวกเขา; แต่พวกเขา
เกรงกลัวกพระผู้เป็ นเจ้าของพวกเขาและ
ทูล อ้อนวอนพระองค์ ขอความคุ้มครอง;

๑๐ ก คมพ. ความกลัว.
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ฉะนั ้น, เมื่อ กองทัพ ของกิดดิ แอนไฮพุ่ง
เข้า ใส่ พวก เขา พวก เขา ก็ เตรียม พร้อม
ที่ จะ เผชิญ กับ คนพวก นี ้; แท้จริง แล้ว,
พวกเขาต้องรับคนพวกนี ้ ด้วยพละก�ำลัง
ของพระเจ้า.
้ ในเดือนที่ หก
๑๑ และการสู้ รบเริ่ม ขึน
นี ้; และการสู้รบครัง้ นี ้ ใหญ่หลวงและน่ า
สะพรึงกลัว, แท้จริงแล้ว, การเข่นฆ่าครัง้
นี ้ ใหญ่หลวงและน่ าสะพรึงกลัว, ถึงขนาด
ที่ ไม่เคยรูจ้ ักการเข่นฆ่าที่สาหัสยิ่งเช่นนี ้
มาก่อนในบรรดาผู้คนทัง้ ปวงของลี ไฮนั บ
แต่ท่านออกมาจากเยรูซาเล็ม.
๑๒ และทัง้ ทีม่ กี ารข่มขูก่ และค�ำปฏิญาณ
ซึ่งกิดดิแอนไฮท�ำไว้, ดูเถิด, ชาวนี ไฟยัง
ได้ชนะคนพวกนี ้, ถึงขนาดทีแ่ ตกพ่ายไป
ซึ่งหน้ าพวกเขา.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
กิ ดกิ ด โด ไน สั่ ง ให้ กองทั พ ของ ท่ า น
ติดตามคนพวกนี ้ ไปไกลถึงเขตชายแดน
ทุรกันดาร, และมิ ให้ละเว้นผู้ ใดที่ตกอยู่
ใน เงือ้ ม มือ พวก เขา ระหว่าง ทาง; และ
ดังนั ้นพวกเขาติดตามคนพวกนี ้ ไปและ
สังหารพวกเขาไป, จนถึง เขตชายแดน
ทุรกันดาร, แม้จนท�ำให้ค�ำสั่งของกิดกิด้ จริง.
โดไนบังเกิดขึน
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือกิดดิแอนไฮ, ผูย้ น
ื หยัดต่อสู้ดว้ ยความอาจหาญ,
ถูก ติดตามขณะที่ หลบหนี ; และโดยที่
เหน็ ดเหนื่ อย เพราะ การ ต่อสู้ อย่าง หนั ก
ของเขา เขาจึงถูกตามทันและถูกสังหาร.
และดังนี ้คือจุดจบของโจรกิดดิแอนไฮ.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพของชาวนี ไฟกลับมายังทีป่ ลอดภัย
๑๒ ก ๓ นี . ๓:๑–๑๐.

๓ นี ไฟ ๔:๑๑–๒๑
ของพวกเขาอีก. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิด
้ คือปี ที่สิบเก้านี ้ ผ่านไป, และพวกโจร
ขึน
มิ ได้ ยกมาสู้ รบอีก; ทัง้ มิ ได้ ยกมาอีก ใน
ปี ที่ย่ีสิบ.
๑๖ และในปี ที่ยี่สิบเอ็ดพวกเขาไม่ ได้ยก
มาสู้ รบ, แต่ ยกมาทุก ด้านเพื่อ ล้อมผู้คน
ของนี ไฟ ไว้ โดยรอบ; เพราะพวกเขาคิด
ว่าหากพวกเขากันผู้คนของนี ไฟออกจาก
ผืนแผ่นดินของพวกเขา, และล้อมไว้ทุก
ด้าน, และหากพวกเขากัน คนเหล่า นั ้น
ออกจากสิ่ง เกือ้ หนุ น ภายนอกของพวก
เขาทัง้ หมด, คือพวกเขาจะท�ำให้คนเหล่า
นั ้นมอบตัวตามความปรารถนาของตน.
๑๗ บัดนี ้ คนพวกนี ้ ก�ำหนดผู้น�ำอีกคน
้ , ซึ่งชื่อของเขาคือเซ็มนาไรฮาห์;
หนึ่ งขึน
ฉะนั ้น เซ็ มนาไรฮาห์ นั่นเองที่ ท�ำให้ เกิด
การปิ ดล้อมครัง้ นี ้.
๑๘ แต่ดูเถิด, นี่ เป็ นการได้เปรียบของ
ชาวนี ไฟ; เพราะเป็ นไปไม่ ได้ส�ำหรับพวก
โจรที่ จะล้อมอยู่ นานเพียงพอที่ จะเกิด
ผลอ ย่าง ใด กับ ชาว นี ไฟ, เพราะ เสบียง
กรังมากมายของพวกเขาซึ่งได้สะสมไว้,
๑๙ และเพราะการขาดแคลนเสบียงกรัง
ในบรรดาพวกโจร; เพราะดูเถิด, พวกเขา
ไม่มี อะไรเลยนอกจากเนื ้อ สัตว์ เพื่อ การ
ด�ำรงอยู่ของตน, ซึ่งเป็ นเนื ้อสัตว์ที่พวก
เขาได้มาจากแดนทุรกันดาร;
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือสัตว์
ป่ าที่ล่าได้กกลับหายากในแดนทุรกันดาร
่ วกโจรก�ำลังจะตายด้วยความ
ถึงขนาดทีพ
หิวโหย.
๒๑ และชาวนี ไฟเดินทัพออกไปอย่างต่อ
เนื่ องตลอดทัง้ วันและคืน, และเข้าโจมตี

๑๓ ก ๓ นี . ๓:๑๘.

๒๐ ก ๑ นี . ๑๘:๒๕.

๓ นี ไฟ ๔:๒๒–๓๒
กองทัพของพวกเขา, และห�ำ้ หั่นพวกเขา
ลงหลายพันหลายหมื่นคน.
๒๒ และ ดั ง นั ้ น จึ ง กลั บ เป็ น ความ
ปรารถนาของผู้คนของเซ็ มนาไรฮาห์ ที่
จะเลิก แผนของตน, เพราะความพินาศ
ใหญ่หลวงซึ่งมาถึงพวกเขาในเวลากลาง
คืนและเวลากลางวัน.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เซ็ มนาไรฮาห์ ออกค�ำ สั่ง แก่ ผู้คนของเขา
ให้ถอนตัวจากการปิ ดล้อม, และเดินทัพ
ไปสู่ส่วนที่ ไกลสุดของแผ่นดินทางเหนื อ.
๒๔ และบัดนี ้, กิ ดกิด โดไนโดยที่ รู้ ถึง
แผนของคนพวกนี ้, และโดยที่รถู้ ึงความ
อ่อนแอของพวกเขาเพราะขาดอาหาร,
้
และการเข่นฆ่า ไม่ เลือกหน้ า ซึ่ง เกิด ขึน
ในบรรดาพวกเขา, ฉะนั ้นท่านส่งกองทัพ
ของท่านออกไป ในเวลากลางคืน, และ
สกัด กัน
้ ทาง หนี ของ พวก เขา, และ วาง
ก�ำลังทัพไว้ตามทางหนี ของพวกเขา.
๒๕ และการนี ้ พวกเขาท�ำในเวลากลาง
คืน, และ เดิน ทัพ เลย หน้ า พวก โจร ไป,
เพื่อ ว่า ในวันพรุ่ง, เมื่อ พวกโจรเริ่ม เดิน
ทัพ, พวกเขาจึง พบกับ กองทัพ ของชาว
นี ไฟทัง้ ด้านหน้ าและด้านหลัง.
๒๖ และพวกโจรซึ่งอยู่ทางใต้ก็ถูกสกัด
กัน
้ ในสถานที่ซึ่งพวกเขาถอยหนี มาด้วย.
และ ทั ง้ หมด นี ้ เป็ น ไป โดย ค� ำ สั่ ง ของ
กิดกิดโดไน.
๒๗ และมี หลายพัน คนที่ ยอมมอบตัว
เป็ นเชลยต่อ ชาวนี ไฟ, และพวกที่ เหลือ
ก็ถูกสังหาร.
๓๐ ก แอลมา ๒๙:๑๑.
		ข อีเธอร์ ๔:๑๕.
๓๑ ก แอลมา ๒๖:๘.
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๒๘ และเซ็ มนาไรฮาห์, ผู้น�ำ ของพวก
เขา, ถู ก จั บ และ แขวน คอ บน ต้ นไม้ ,
แท้จริงแล้ว, แม้บนยอดไม้จนตาย. และ
เมือ่ แขวนคอเขาจนตายแล้วพวกเขาโค่น
้ ดิน, และร้องขึน
้ ด้วยเสียง
ต้นไม้ลงสู่พืน
อันดัง, มีความว่า:
๒๙ ขอพระเจ้า ทรงโปรดปกปักรักษา
ผู้คนของ พระองค์ ใน ความ ชอบ ธรรม
และในความบริสุทธิข์ องใจเถิด, เพือ่ พวก
เขาจะท�ำให้คนที่หมายมั่นจะสังหารพวก
เขาเพื่ออ�ำนาจและการมั่วสุมลับถูกโค่น
้ ดิน, แม้ ดัง ที่ ชายผู้ นี้ ถูก โค่น ลง
ลงสู่ พืน
้ ดิน.
สู่พืน
่ ชมยินดีและร้องขึน้
๓๐ และพวกเขาชืน
อีกเป็ นเสียงเดียวกัน, มีความว่า: ขอพระ
ผู้ เป็ นเจ้ากของอับ ราฮัม, และพระผู้ เป็ น
เจ้า ของอิ สอัค, และพระผู้ เป็ นเจ้าของ
ยาโคบ, ทรงคุ้มครองคนเหล่านี ้ ในความ
ชอบธรรม, ตราบเท่า ที่ พวกเขาจะเรียก
หาขพระนามของพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขาเพื่อการคุ้มครอง.
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาทัง้ หมดเปล่งเสียง, เป็ นเสียงเดียวกัน,
ในการร้องเพลง, และการสรรเสริญกพระ
ผู้ เป็ นเจ้าของพวกเขาเพื่อ สิ่ง อัน ส�ำคัญ
ยิ่ง ซึ่ง พระองค์ ทรงกระท�ำ เพื่อ พวกเขา,
ในการปกปักรักษาพวกเขามิ ให้ตกไปใน
เงือ้ มมือศัตรู.
๓๒ แท้จริงแล้ว, พวกเขาร้องว่า: โฮซันนากแด่ พระ ผู้ เป็ น เจ้า สูงสุด. และ พวก
เขาร้องว่า: ขอพระนามของพระเจ้าพระ

คมพ. ขอบพระทัย,

ขอบพระทัยพระเจ้า
(การ, น้ อม), ความ

ขอบคุณ.
๓๒ ก คมพ. โฮซันนา.
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ผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงฤทธานุ ภาพข, พระผู้เป็ น
เจ้าสูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด.
๓๓ และใจพวกเขาเบ่งบานด้วยปี ติ, จน
หลัง่ น� ้ำตาออกมาพรัง่ พรู, เพราะพระคุณ
ความดีอน
ั หาทีส่ ุดมิ ได้ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในการปลดปล่อยพวกเขาจากเงือ้ มมือ
ศัตรู; และพวกเขารูว้ า่ เป็ นเพราะการกลับ
ใจของตนและความนอบน้ อมของตนที่
พวกเขาได้ รับ การปลดปล่อยจากความ
พินาศอันเป็ นนิ จ.
บทที่ ๕
ชาวนี ไฟกลับใจและละทิง้ บาปของตน—
มอรมอนเขียนประวัติผู้คนของท่านและ
ประกาศ พระ วจนะ อัน เป็ นนิ จ แก่ พวก
เขา—พระองค์ จะทรงรวมอิสราเอลเข้า
ด้วยกันหลังจากกระจัดกระจายเป็ นเวลา
ยาวนาน. ประมาณ ค.ศ. ๒๒–๒๖.
และบัดนี ด้ เู ถิด, ไม่มคี นทีม่ ชี วี ติ สักคนเดียว
ในบรรดาผูค้ นทัง้ หมดของชาวนี ไฟทีส่ งสัย
แม้แต่น้อยในถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์
ผู้ บริสท
ุ ธิ์ ทงั ้ ปวงซึง่ ได้ พดู ไว้; เพราะพวก
เขารูว้ า่ จ�ำเป็ นทีส่ งิ่ นี จ้ ะต้องเกิดสัมฤทธิผล.
๒ และพวกเขารูว้ า่ สมควรที่พระคริสต์
ต้อง เสด็จ มา, เพราะ เครื่องหมาย หลาย
อย่าง ซึ่ง ประทาน ให้, ตาม ถ้อยค�ำ ของ
ศาสดาพยากรณ์ ; และเพราะสิ่งต่าง ๆ ที่
้ แล้วพวกเขาจึงรูว้ า่ จ�ำเป็ นที่สิ่ง
บังเกิดขึน
้ ตามที่พูดไว้.
ทัง้ หมดจะบังเกิดขึน
๓ ฉะนั ้นพวกเขาทิง้ บาปทัง้ หมดของ
๓๒ข ๑ นี . ๑:๑๔. คมพ. พระผู้
เป็ นเจ้า, พระผูเ้ ป็ นเจ้า

๕

๓ นี ไฟ ๔:๓๓–๕:๘
ตน, และความน่ าชิงชังของตน, และการ
ผิดประเวณี ของตน, และรับใช้พระผูเ้ ป็ น
เจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความ
สามารถทัง้ วันและคืน.
้
๔ และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ พวกเขาได้ จับ พวกโจรเป็ นเชลย
ทัง้ หมด, ถึง ขนาด ที่ ไม่มี ผู้ ใด ที่ ไม่ ถูก
สังหารหนี ไปได้, พวกเขาน� ำเชลยของตน
เข้าเรือนจ�ำ, และให้สั่งสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็ นเจ้าแก่คนเหล่านั ้น; และมาก
เท่าที่จะกลับใจจากบาปของพวกเขาและ
เข้าสู่พน
ั ธสัญญาว่าจะไม่กระท�ำฆาตกรรม
อีกก็ ได้รับอิสรภาพก.
๕ แต่ มากเท่า ที่ ไม่ เข้า ในพันธสัญญา,
และผูท
้ ย่ี งั คงมีการฆาตกรรมลับเหล่านั ้น
อยู่ ในใจพวกเขาต่อไป, แท้จริงแล้ว, มาก
เท่าที่ถูกพบว่าเอ่ยค�ำข่มขู่พ่ีน้องของตน
ถูกกล่าวโทษและลงโทษตามกฎ.
๖ และ ด้วย เหตุ นี ้ พวก เขา จึง ได้ หยุด
การมั่วสุม ลับ, อัน ชั่ว ร้าย, และน่ า ชิงชัง
ทัง้ หมดนั ้น, ซึ่ง ในนี ้ มี ความชั่ว ร้ายมาก,
และการกระท�ำฆาตกรรมมากมาย.
๗ และปี ที่ ยี่สิบ สองกผ่านไปดังนี ้, และ
ปี ที่ยี่สิบสามด้วย, และปี ที่ยี่สิบสี่, และปี
ทีย่ สี่ ิบห้า; และเวลายีส่ ิบห้าปี ผ่านไปดังนี ้.
๘ และมีหลายเรือ่ งเกิดขึน้ ซึง่ , ในสายตา
ของคนบางคน, เป็ นเรื่องส�ำคัญ ยิ่ง และ
น่ า อัศจรรย์; กระนั ้ น ก็ตาม, ก็ เขียนไว้
ไม่ ได้ ทัง้ หมดในหนั งสือ เล่ม นี ้; แท้จริง
แล้ว, หนั งสือเล่มนี ้ ไม่อาจมี ได้แม้หนึ่ งใน
ร้อยส่วนกของสิ่งที่เป็ นไปในบรรดาผู้คน
มากมายเช่นนั ้นตลอดระยะเวลายีส่ บิ ห้าปี ;

สามพระองค์.
๔ ก คมพ. เสรีภาพ.

๗ ก ๓ นี . ๒:๘.
๘ ก ๓ นี . ๒๖:๖–๑๒.

๓ นี ไฟ ๕:๙–๒๒
๙ แต่ ดูเถิด มี บันทึกกซึ่ง มี เรื่องการกระ
ท�ำ ทัง้ หมดของคนเหล่า นี ้; และนี ไฟ ให้
้ กว่าไว้.
เรื่องราวที่จริงแต่สัน
๑๐ ฉะนั ้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ท�ำ บั นทึ ก ของ
ข้าพเจ้า เกี่ยวกับ เรื่องเหล่า นี ้ ตามบันทึก
ของนี ไฟ, ซึ่งได้รับการจารึกอยู่บนแผ่น
จารึกที่เรียกว่าแผ่นจารึกของนี ไฟ.
๑๑ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ท�ำ บันทึก บน
แผ่นจารึกซึ่งข้าพเจ้าท�ำด้วยมือข้าพเจ้า
เอง.
๑๒ และดูเถิด, ข้าพเจ้า ชื่อ มอรมอนก,
โดย เรียก ตาม แผ่นดินขแห่ง มอ รมอน,
แผ่นดินทีแ่ อลมาได้สถาปนาศาสนจักรใน
บรรดาผู้คน, แท้จริงแล้ว, เป็ นศาสนจักร
้ ในบรรดาคนเหล่า
แห่งแรกที่สถาปนาขึน
นั ้นหลังจากการล่วงละเมิดของพวกเขา.
๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็ นสานุ ศิษย์ ของ
พระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็ น
เจ้า. ข้าพเจ้าได้รับการเรียกจากพระองค์
ให้ ประกาศ พระ วจนะ ใน บรรดา ผู้ ค น
ของพระองค์, เพื่อ พวกเขาจะมี ชีวิต อัน
เป็ นนิ จ.
๑๔ และ สมควร ที่ ข้าพเจ้า, ตามพ ระ
ประสงค์ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ที่ จะ ท�ำ
บันทึกกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นไปเหล่านี ้, เพื่อ
ค�ำสวดอ้อนวอนของคนที่จากไปแล้วนั บ
แต่นั้น, ซึง่ เป็ นผูบ้ ริสุทธิ,์ จะเกิดสัมฤทธิผลตามศรัทธาของพวกเขา—
๑๕ แท้จริง แล้ว, บันทึก เล็ก น้ อย ของ
้ นั บแต่เวลาที่ลี ไฮออกจาก
เรื่องที่เกิดขึน
เยรูซาเล็ม, แม้ลงมาจนถึงเวลาปัจจุบัน.
๙ ก ฮีล. ๓:๑๓–๑๕.
๑๒ ก มอร. ๑:๑–๕.
		ข โมไซยาห์ ๑๘:๔;
แอลมา ๕:๓.
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๑๖ ฉะนั ้นข้าพเจ้าท�ำบันทึกของข้าพเจ้า
จากเรื่องราวซึ่ง คนที่ อยู่ มาก่อนข้าพเจ้า
ให้ ไว้, จนถึง ตอน แรก เริ่ม ของ วัน เวลา
ข้าพเจ้า;
๑๗ และแล้วข้าพเจ้าท�ำบันทึกกเกีย่ วกับ
สิ่งต่าง ๆ ทีข่ า้ พเจ้าเห็นมาด้วยตาตนเอง.
๑๘ และข้าพเจ้ารูว้ า่ บันทึกซึง่ ข้าพเจ้าท�ำ
เป็ นบันทึกที่เที่ยงธรรมและจริง; กระนั ้น
ก็ตามยังมีหลายสิ่งซึ่ง, เราไม่สามารถจะ
เขียนก ได้, ตามภาษาของเรา.
๑๙ และบัดนี ้ขา้ พเจ้าจะยุตคิ ำ� กล่าวของ
ข้าพเจ้า, ซึ่งเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเอง, และ
เริม่ เล่าเรือ่ งราวของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่
้ ก่อนข้าพเจ้า.
เกิดขึน
๒๐ ข้ า พเจ้ า คื อ มอ รมอน, และ เป็ น
ผู้ สืบ ตระกูล โดย แท้ ของ ลี ไฮ. ข้าพเจ้า
มี เหตุผล ที่ จะ ถวาย พระพร พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของข้าพเจ้าและพระเยซูคริสต์พระ
ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ ข้าพเจ้า, ที่ พระองค์
ทรงน� ำ บรรพบุรุษ ของเราออกจากแผ่น
ดินแห่งเยรูซาเล็ม, (และไม่มี ใครรู้เรื่อง
นี ้กนอกจากพระองค์และคนเหล่านั ้นซึ่ง
พระองค์ ทรง น� ำ ออก จาก แผ่น ดิน นั ้น)
และ ที่ พระองค์ ประทาน ความ รู้ อย่ า ง
มากมายให้ขา้ พเจ้าและผูค้ นของข้าพเจ้า
อัน น� ำ ไป สู่ ความ รอด แห่ง จิต วิญญาณ
ของเรา.
๒๑ พระองค์ทรงอวยพรให้เชือ้ สายกแห่ง
ยาโคบข โดยแน่ แท้, และทรงเมตตาคพงศ์
พันธุ์ของโยเซฟ.
๒๒ และตราบเท่า ที่ ลูก หลานของลี ไฮ

๑๔ ก อีนัส ๑:๑๓–๑๘;
คพ. ๓:๑๙–๒๐.
๑๗ ก มอร. ๑:๑.
๑๘ ก อีเธอร์ ๑๒:๒๕.

๒๐ ก ๑ นี . ๔:๓๖.
๒๑ ก คมพ. อิสราเอล.
		ข ปฐก. ๓๒:๒๘.
		ค ฉธบ. ๓๓:๑๓–๑๗.

๓ นี ไฟ ๕:๒๓–๖:๓
บทที่ ๖
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รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก พระองค์
ทรงอวยพรพวกเขาและทรงท�ำให้ พวก
เขารุ่งเรืองตามพระวจนะของพระองค์.
๒๓ แท้จริง แล้ว, และพระองค์ จะทรง
น� ำส่วนหนึ่ งที่เหลืออยู่กของพงศ์พันธุ์ โยเซฟมาสู่ความรูข้ เรื่องพระเจ้าพระผู้เป็ น
เจ้าของพวกเขาอีกโดยแน่ แท้.
๒๔ และ โดย แน่ แท้ ดัง ที่ พระเจ้า ทรง
พระชนม์ อยู่ ฉั นใด, พระองค์ จะ ทรง
รวมกส่ วนที่ เหลือ อยู่ ทัง้ หมด ของ พงศ์
พันธุ์ยาโคบจากสี่เสีย้ วของแผ่นดินโลก,
้
ซึ่ง กระจัดกระจาย กัน อยู่ ทั่วไป ตาม พืน
พิภพฉั นนั ้น.
๒๕ และ ดัง ที่ พระองค์ ทรง ท�ำ พั นธสั ญ ญา ไว้ กั บ เชื ้อ สาย แห่ ง ยา โค บทั ้ง
หมดฉั นใด, แม้ ฉั นนั ้ นพั นธสั ญ ญาซึ่ ง
พระองค์ ท รงท�ำ ไว้ กับ เชื อ้ สายแห่ ง ยาโคบจะเกิดสัมฤทธิผลในเวลาอันเหมาะ
สมของพระองค์เอง, จนถึงการน� ำกเชือ้
สายแห่ง ยาโคบทัง้ หมดกลับ มาสู่ ความ
รู้ เรื่องพันธสั ญญาที่ พระองค์ ทรงท�ำ ไว้
กับพวกเขา.
๒๖ และจากนั ้ นพวกเขาจะรู้จักกพระ
ผู้ ไถ่ ของ ตน, ซึ่ ง คื อ พระ เยซู คริส ต์ ,
พระ บุ ต ร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ; และ
แล้ว พระองค์ จะ ทรง รวม พวก เขา จาก
สี่ เสี ย้ ว ของ แผ่น ดิน โลก มา สู่ ผืน แผ่น
ดิน ของ ตนเอง, ซึ่ง จาก ที่ นั ้ น พวก เขา
กระจัดกระจายไป; แท้จริงแล้ว, พระเจ้า
ทรงพระชนม์ อยู่ ฉันใดมันจะเป็ นไปดัง
นั ้ น. เอเมน.
๒๒ ก ๒ นี . ๑:๒๐.
๒๓ ก แอลมา ๔๖:๒๔.
		ข ๒ นี . ๓:๑๒.

ชาว นี ไฟ รุ่ ง เรื อ ง— เริ่ ม มี ความ หยิ่ ง
จองหอง, ความ มั่ ง คั่ ง , และ การ แบ่ ง
ชนชัน
้ — ศาสนจักร ร้าว ฉาน เพราะ การ
แตกแยก—ซาตานน� ำ ผู้คนในการกบฏ
อย่าง เปิ ด เผย— ศาสดา พยากรณ์ หลาย
คนป่ าวร้องการกลับ ใจและถูก สังหาร—
ฆาตกรสมคบกันยึดอ�ำนาจการปกครอง.
ประมาณ ค.ศ. ๒๖–๓๐.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
ของชาวนี ไฟทัง้ หมดกลับไปสูผ่ น
ื แผ่นดิน
ของพวกเขาเองในปี ที่ ยี่สิบ หก, ชายทุก
คน, พร้อมด้วยครอบครัวของเขา, ฝูงสัตว์
เลีย้ งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของเขา, ม้าของเขา
และฝูงปศุสตั ว์ของเขา, และสิง่ ทัง้ หมดไม่
ว่าอะไรก็ตามที่เป็ นของพวกเขา.
้ คือพวก
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาไม่ ได้กน
ิ เสบียงอาหารจนหมด; ฉะนั ้น
พวกเขาขนสิ่งทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้ทงั ้ หมดมากับ
พวกเขา, มี ธัญพืช ทัง้ หมดทุก ชนิ ด ของ
พวกเขา, และทองของพวกเขา, และเงิน
ของพวกเขา, และของมี ค่า ทัง้ หมดของ
พวกเขา, และกลับ ไปผืน แผ่น ดิน ของ
พวกเขาเองและทรัพย์สินของพวกเขา,
ทัง้ ทางเหนื อและทางใต้, ทัง้ ในแผ่นดิน
ทางเหนื อและในแผ่นดินทางใต้.
๓ และ พวก เขา ให้ ผืน แผ่น ดิน ตาม
จ�ำนวน คน มาก น้ อย แก่ พวก โจร เหล่า
นั ้นซึ่งได้เข้ามาในพันธสัญญาที่จะรักษา

๒๔ ก คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
๒๕ ก ๓ นี . ๑๖:๕.

๒๖ ก ๒ นี . ๓๐:๕–๘;
๓ นี . ๒๐:๒๙–๓๔.

๓ นี ไฟ ๖:๔–๑๕
สันติภาพของแผ่นดิน, ผู้ซึ่งปรารถนาจะ
ยัง เป็ นชาวเลมัน ต่อ ไป, เพื่อ พวกเขาจะ
มี, สิ่ง ที่ ท�ำให้ ด�ำรง อยู่ ได้, ด้วย แรงงาน
ของตน; และดังนั ้นพวกเขาได้สถาปนา
้ ทั่วแผ่นดิน.
สันติภาพขึน
๔ และพวกเขาเริม่ รุง่ เรืองอีกและมั่งคัง่
้ ; และปี ที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดผ่าน
ยิ่งขึน
ไป, และมีความเป็ นระเบียบอย่างมากใน
แผ่นดิน; และพวกเขาตัง้ กฎของตนตาม
ความเสมอภาคและความยุติธรรม.
๕ และบัดนี ้ ไม่มีสิ่งใดทั่วทัง้ แผ่นดินที่
จะขัด ขวางไม่ ให้ ผู้คนรุ่งเรืองตลอดไป,
เว้นแต่พวกเขาจะตกไปสู่การล่วงละเมิด.
๖ และบัดนี ้กดิ กิดโดไน, และเลโคนิ อสั ,
ผู้ พิพากษา, และบรรดาคนที่ ก�ำหนดให้
เป็ น ผู้น�ำ, เป็ น ผู้ สถาปนา สันติภาพ อัน
้ ในแผ่นดิน.
ใหญ่หลวงนี ้ขึน
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีการ
สร้างเมืองหลายเมืองขึน้ ใหม่อกี ครัง้ , และ
ซ่อมแซมเมืองเก่าหลายเมือง.
๘ และสร้างทางหลวงหลายสาย, และ
ท�ำ ถนนหลายเส้น, ซึ่ง น� ำ จากเมืองหนึ่ ง
ไป ถึง อีก เมือง หนึ่ ง, และ จาก แผ่น ดิน
หนึ่ งถึงอีกแผ่นดินหนึ่ ง, และจากที่หนึ่ ง
ถึงอีกที่หนึ่ ง.
๙ และปี ที่ ยี่สิบ แปดผ่านไปดังนี ้, และ
ผู้คนมีความสงบสุขตลอดเวลา.
้ ในปี ที่ย่ีสิบ
๑๐ แต่เหตุการณ์ ได้เกิดขึน
เก้า เริ่ม มี การโต้ แย้ง บ้างในบรรดาผู้คน;
และบางคนทะนงตนด้วยความถือดีกและ
การโอ้อวดเพราะความมั่งคั่ง มากมายยิ่ง
๖ ๑๐ ก คมพ. จองหอง (ความ), ถือดี

(ความ), ล�ำพอง (ความ).
๑๒ ก ๑ ทธ. ๖:๑๗–๑๙;
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นั ก ของพวกเขา, แท้จริง แล้ว, แม้ จนไป
สู่การข่มเหงอย่างรุนแรง;
๑๑ เพราะมีพ่อค้ามากในแผ่นดิน, และ
ทนายมาก, และเจ้าหน้ าที่มากด้วย.
๑๒ และผูค้ นเริม่ แบ่งแยกกันตามฐานะ,
ตามความมั่งคั่งกของพวกเขาและโอกาส
ของ การ เล่า เรียนของ พวก เขา; แท้จริง
แล้ว, บาง คนขาด ความ รู้ เพราะ ความ
ยากจนของตน, และคนอื่น ๆ ได้รับการ
เล่า เรียน อย่าง กว้าง ขวาง เพราะ ความ
มั่งคั่งของตน.
๑๓ บาง คนทะนง ตนด้วย ความ ถือดี,
และ คน อื่น ถ่อม ตน อย่าง ยิ่ง; บาง คน
ตอบโต้การบริภาษด้วยการบริภาษ, ขณะ
ที่ คนอื่น ๆ ทนรับ การบริภาษและการ
ข่มเหงกและความทุกข์ นานั ปการ, และ
ไม่ ได้ หันไปจ้วงจาบขเป็ นการตอบแทน,
แต่ ถ่อมตนและส�ำนึ ก ผิด ต่อ พระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๔ และดัง นั ้นจึง มี ความไม่ เสมอภาค
อย่าง ร้าย แรง ทั่ว แผ่นดิน, ถึง ขนาด ที่
ศาสนจักรเริ่มแตกแยก; แท้จริงแล้ว, ถึง
ขนาดที่ ในปี ทีส่ ามสิบศาสนจักรแตกแยก
กันทัว่ ทัง้ แผ่นดินนอกจากในบรรดาชาวเลมันไม่กี่คนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ความ
เชือ่ ทีแ่ ท้จริง; และพวกเขาจะไม่ละทิง้ ไป,
เพราะพวกเขามั่นคง, และแน่ วแน่ , และ
ไม่หวัน
่ ไหว, เต็มใจทีจ่ ะรักษาพระบัญญัติ
ก
ของพระเจ้าด้วยความขยันหมัน
่ เพียร จน
สุดความสามารถ.
๑๕ บัดนี ้สาเหตุของความชัว่ ช้าสามานย์

ฮีล. ๔:๑๒.
๑๓ ก คมพ. ข่มเหง (การ).
		ข มธ. ๕:๓๙; ๔ นี . ๑:๓๔;

คพ. ๙๘:๒๓–๒๕.
๑๔ ก คมพ. ขยันหมัน
่ เพียร
(ความ).
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นี ้ของผูค้ นคือดังนี ้—ซาตานมีพลังอ�ำนาจ
ยิ่ง, ใน การ ยั่ว ยุ ผู้คนให้ ท�ำความ ชั่ว ช้า
สามานย์นานั ปการ, และในการท�ำให้พวก
เขาล�ำพองด้วยความจองหอง, โดยล่อลวง
พวก เขา ให้ แสวงหา พลัง อ�ำนาจ, และ
สิทธิ อ�ำนาจ, และความมั่งคั่ง, และสิ่ง ไร้
ประโยชน์ ของโลก.
๑๖ และดัง นั ้นซาตานชักน� ำ ใจผู้คนให้
ท�ำความชั่วช้าสามานย์นานั ปการ; ฉะนั ้น
่ ชมกับสันติภาพเพียงไม่กปี่ ี .
พวกเขาจึงชืน
๑๗ และ ดัง นั ้น, ใน ตอน ต้น ของ ปี ที่
สามสิบ—ผู้คนถูก ปล่อยเป็ นระยะเวลา
นานให้ถล�ำไปโดยการล่อลวงกของมารไป
สู่ที่ ใดก็ตามทีเ่ ขาปรารถนาจะพาไป, และ
ให้ทำ� ความชัว่ ช้าสามานย์ ใด ๆ ก็ตามทีเ่ ขา
ปรารถนาจะให้ทำ� —และดังนั ้นในตอนต้น
ของปี , ที่สามสิบนี ้, คนทัง้ หลายจึงอยู่ ใน
สภาพของความชั่วร้ายอันน่ าพรั่นพรึง.
๑๘ บัดนี ้พวกเขาไม่ ได้ทำ� บาปโดยความ
เขลาก, เพราะพวกเขารูพ
้ ระประสงค์ของ
พระผู้ เป็ นเจ้า เกี่ยวกับ พวกเขา, เพราะ
พวกเขาได้รับการสอนแล้ว; ฉะนั ้นพวก
เขากบฏขต่อพระผู้เป็ นเจ้าอย่างจงใจ.
๑๙ และบัดนี ้มน
ั อยู่ ในวันเวลาของเลโคนิ อสั , ผูเ้ ป็ นบุตรของเลโคนิ อสั , เพราะเลโคนิ อสั รับต�ำแหน่ งของบิดาและปกครอง
ผู้คนในปี นั ้น.
๒๐ และเริ่ม มี คนได้ รับ การดลใจกจาก
สวรรค์ และ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง ส่ง ออก
ไป, ยืนอยู่ ในบรรดาผู้คนทั่วทัง้ แผ่นดิน,
โดยสั่งสอนและเป็ นพยานอย่างอาจหาญ
๑๗ ก คมพ. ล่อลวง (การ).
๑๘ ก โมไซยาห์ ๓:๑๑.
		ข คมพ. กบฏ (การ).
๒๐ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง

๓ นี ไฟ ๖:๑๖–๒๕
ถึ ง บาป และ ความ ชั่ ว ช้ า สามานย์ ของ
ผู้คน, และเป็ นพยานแก่ พวกเขาเกี่ยว
กับ การไถ่ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงกระท�ำ เพื่อ
ผู้คนของพระองค์, หรืออีกนั ยหนึ่ ง, การ
ฟื ้ น คืน พระชนม์ ของ พระ คริสต์; และ
คน เหล่า นี ้ เป็ นพยาน อย่าง อาจหาญ ถึง
้ พระชนม์ขและ ทุกขเวทนา ของ
การ สิ น
พระองค์.
๒๑ บัดนี ้ มี ผู้คน เป็ น อัน มาก ที่ เกรีย้ ว
โกรธเพราะบรรดาผู้ เป็ นพยานเกี่ยวกับ
เรือ่ งเหล่านี ้; และคนที่ โกรธส่วนมากเป็ น
พวกหัวหน้ าผู้พิพากษา, และพวกที่เคย
เป็ นกมหาปุ โรหิตและทนาย; แท้จริงแล้ว,
คนทัง้ หมดที่ เป็ นทนายโกรธบรรดาผู้ ที่
เป็ นพยานถึงเรื่องเหล่านี ้.
๒๒ บัดนี ้ ไม่มท
ี นายหรือผูพ
้ พ
ิ ากษาหรือ
มหาปุ โรหิตคนใดที่มีอ�ำนาจกล่าวโทษผู้
ใดถึง ตายนอกจากผู้ ปกครองของแผ่น
ดินจะลงชื่อในค�ำกล่าวโทษของพวกเขา.
๒๓ บัดนี ้ มี หลายคนในบรรดาผู้ ท่ี เป็ น
พยาน ถึ ง เรื่อ ง เกี่ ย ว กั บ พระ คริส ต์ ซึ่ ง
เป็ นพยานอย่างอาจหาญ, ซึ่ง ถูก พวกผู้
พิพากษา จับกุม และ แอบ สั งหาร, เพื่อ
การตายของพวกเขาจะไม่รถู้ ึงผู้ปกครอง
แผ่นดินจนภายหลังการตายของพวกเขา.
๒๔ บัดนี ้ ดูเถิด, การนี ้ ตรงกัน ข้ามกับ
กฎ ของ แผ่นดิน, ที่ จะ ประหาร ผู้ ใด ไม่
ได้ นอกจากพวกเขาจะได้ รับ อ�ำนาจจาก
ผู้ปกครองแผ่นดิน—
้ ไปแผ่นดิน
๒๕ ฉะนั ้นจึงมีค�ำร้องส่งขึน
แห่งเซราเฮ็ มลา, ถึงผู้ปกครองแผ่นดิน,

บันดาลใจ; ศาสดา
พยากรณ์ .
		ข คมพ. ชดใช้ (การ);
ตรึงกางเขน (การ).

๒๑ ก คพ. ๑๒๑:๓๖–๓๗.
คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).

๓ นี ไฟ ๖:๒๖–๗:๕
ฟ้ องร้องผู้ พิพากษาเหล่า นี ้ ที่ กล่าวโทษ
ศาสดาพยากรณ์ ของพระเจ้าให้ตาย, โดย
ไม่เป็ นไปตามกฎ.
้ คือ
๒๖ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนพวกนี ้ ถูก จับ และน� ำ ไปอยู่ ต่อ หน้ า ผู้
พิพากษา, เพื่อ รับ การพิพากษาเกี่ยวกับ
โทษานุ โทษที่พวกเขาท�ำลงไป, ตามกฎก
ซึ่งผู้คนตัง้ ไว้.
้ คือผู้
๒๗ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
พิพากษาเหล่านั ้นมีเพือนและญาติเป็ น
อันมาก; และพวกทีเ่ หลืออยู,่ แท้จริงแล้ว,
แม้ทนายและมหาปุ โรหิตเกือบทัง้ หมด,
ได้ มารวมกัน, และสามัคคี กับ ญาติ ของ
ผู้ พิพากษา เหล่า นั ้น ซึ่ง จะ ถูก พิจารณา
โทษตามกฎ.
๒๘ และพวกเขาเข้าในพันธสัญญากร่วม
กัน, แท้จริงแล้ว, แม้ ในพันธสัญญานั ้นซึง่
คนแต่เก่าก่อนให้ ไว้, ซึ่งพันธสัญญานั ้น
มารข ให้ ไว้ และด�ำเนิ น การ, เพื่อ จะรวม
กันต่อสู้ความชอบธรรมทัง้ ปวง.
๒๙ ฉะนั ้นพวกเขาพร้อมใจกันต่อสูผ้ คู้ น
ของพระเจ้า, และเข้า มาในพันธสัญญา
เพื่อ ท�ำลายคนเหล่า นั ้น, และเพื่อ ปลด
ปล่อยคนเหล่านั ้นทีม่ คี วามผิดฐานกระท�ำ
ฆาตกรรมจากเงือ้ มมือของความยุตธิ รรม,
ซึ่งก�ำลังจะได้รับการปฏิบัติตามกฎ.
๓๐ และพวกเขาต่อ ต้านกฎและสิทธิ
ของประเทศตน; และพวกเขาท�ำ พันธสัญญา ไว้ แก่ กัน ที่ จะ ท�ำลาย ผู้ ปกครอง,
้ เหนื อแผ่นดิน,
และสถาปนากษั ตริย์กขึน
เพื่อแผ่นดินจะไม่มีเสรีภาพอีกต่อไปแต่
้ อยู่กับกษั ตริย์.
จะขึน
๒๖ ก โมไซยาห์ ๒๙:๒๕;
แอลมา ๑:๑๔.
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บทที่ ๗
หัวหน้ า ผู้ พิพากษาถูก ลอบสังหาร, ฝ่ าย
ปกครองถูก ท�ำลาย, และผู้คนแบ่ง แยก
เป็ นเผ่าต่าง ๆ —เจคอบ, ผู้ต่อต้านพระ
คริสต์, กลายเป็ นกษั ตริย์ของพวกมั่วสุม
ลับ—นี ไฟสั่งสอนการกลับใจและศรัทธา
ในพระคริสต์—เทพปฏิบตั ติ อ่ ท่านทุกวัน,
และท่านท�ำให้น้องชายลุกขึน้ จากบรรดา
คนตาย—หลายคนกลับใจและรับบัพติศมา. ประมาณ ค.ศ. ๓๐–๓๓.
บัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะแสดงแก่ ท่านว่า
้ เหนื อ
พวกเขาไม่ ได้ สถาปนากษั ตริย์ ขึน
แผ่นดิน; แต่ ในปี เดียวกันนี ้, แท้จริงแล้ว,
ปี ที่ สามสิบ, พวกเขาท�ำลายบนบัลลังก์
พิพากษา, แท้จริงแล้ว, ลอบสังหารหัวหน้ า
ผู้พิพากษาของแผ่นดิน.
๒ และผู้คนแตกหมู่เหล่าเป็ นศัตรูกัน;
และคนทัง้ หลายแยกกันเป็ นเผ่าต่าง ๆ,
ทุก คนตามครอบครัว ของเขาและวงศา
คณาญาติ และมิตรสหายของเขา; และ
ดังนี ้ พวก เขา ท�ำลาย การ ปกครอง ของ
แผ่นดิน.
๓ และทุกเผ่าก�ำหนดหัวหน้ าหรือผู้น�ำ
้ เหนื อ พวกเขา; และดัง นั ้นพวกเขา
ขึน
กลับเป็ นเผ่าต่าง ๆ และผู้น�ำเผ่า.
๔ บัดนี ้ ดูเถิด, ไม่มี ใครในบรรดาพวก
เขาที่ ไม่มี ครอบครัว มากและวงศาคณา
ญาติ และมิตรสหายมาก; ฉะนั ้น บรรดา
เผ่าของพวกเขาจึงมีจ�ำนวนมากมายยิ่ง.
๕ บัดนี ้ ทัง้ หมดนี ้ เป็ นไป, และยัง ไม่มี

๒๘ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
		ข ฮีล. ๖:๒๖–๓๐.

๓๐ ก ๑ ซมอ. ๘:๕–๗;
แอลมา ๕๑:๕.
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สงครามในบรรดาพวกเขา; และความชั่ว
ช้า สามานย์ ทัง้ หมดนี ้ มาถึง ผู้คนเพราะ
พวกเขายอมตนกต่ออ�ำนาจของซาตาน.
๖ และ ข้อ บังคับ ของ ฝ่ าย ปกครอง ถูก
ท�ำลาย, เพราะ การ มั่วสุม ลับกของ มิตร
สหายและวงศาคณาญาติ ของคนเหล่า
นั ้นที่กระท�ำฆาตกรรมศาสดาพยากรณ์ .
๗ และพวกเขาท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงในแผ่นดิน, ถึงขนาดที่ผู้คนส่วน
ที่ ชอบธรรมมากกว่า เกือบกลายเป็ นคน
ชั่วร้ายไปทัง้ หมด; แท้จริงแล้ว, มีคนชอบ
ธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนในบรรดาพวกเขา.
๘ และดังนั ้นเวลาหกปี ยังไม่ผ่านไปนั บ
แต่ ผู้คนส่วนใหญ่ หันหลัง ให้ ความชอบ
ธรรมของพวกเขา, เหมือนกับสุนัขทีก่ ลับ
ไปสู่ส�ำรอกกของมัน, หรือเหมือนกับสุกร
ตัวเมียที่กลับไปเกลือกกลิง้ ในปลักตม.
๙ บัดนี ้การมัว่ สุมลับนี ้ซง่ึ น� ำความชัว่ ช้า
สามานย์มหันต์มาสู่ ผู้คน, ได้รวมตัวเข้า
ด้วยกัน, และตัง้ ชายผู้ หนึ่ ง ซึ่ง พวกเขา
้ เป็ นหัวหน้ า;
เรียกว่าเจคอบขึน
๑๐ และ พวก นี ้ เรียก เขา เป็ น กษั ตริย์
ของตน; ฉะนั ้นเขาจึงกลายเป็ นกษั ตริย์
ปกครองคนชัว่ ร้ายกลุม่ นี ้; และเขาเป็นคน
ส�ำคัญที่สุดคนหนึ่ งซึ่งออกเสียงต่อต้าน
ศาสดาพยากรณ์ ทเ่ี ป็ นพยานถึงพระเยซู.
้ คือคน
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้
กลุ่ม นี ไม่มี ผู้คนมากดัง เผ่า ต่าง ๆ ของ
ผู้คน, ซึ่ง รวมอยู่ ด้วยกัน เพียงแต่ ผู้น�ำ
้ , ทุก คน
ของพวกเขาตัง้ กฎของตนขึน
ตามเผ่า ของตน; กระนั ้น ก็ตามพวกเขา
ยังเป็ นศัตรูกัน; ทัง้ ที่พวกเขาไม่ใช่ผู้คน
๗ ๕ ก รม. ๖:๑๓–๑๖;

แอลมา ๑๐:๒๕.

๓ นี ไฟ ๗:๖–๑๔
ชอบธรรม, ทว่า พวกเขายัง พร้อมใจกัน
เกลียดชังผูค้ นทีเ่ ข้ามาในพันธสัญญาเพือ่
ท�ำลายฝ่ ายปกครอง.
๑๒ ฉะนั ้น, เจคอบโดยที่ เห็นว่า ศัตรู มี
จ�ำนวนมากกว่า พวกเขา, โดยที่ เขาเป็ น
กษั ตริย์ ของกลุ่ม, ฉะนั ้น เขาจึง สั่ง ผู้คน
ของเขาให้หนี ไปยังแผ่นดินส่วนเหนื อสุด,
่ ั่ นเพือ่ ตนเอง,
และสร้างอาณาจักรกขึน้ ทีน
จนกว่า พวก ที่ แตกแยก จะ มา รวม ด้วย,
(เพราะเขาป้ อยอคนพวกนั ้นว่าจะมีพวก
แตกแยกเป็ นอันมาก) และพวกเขากลับ
มีก�ำลังเข้มแข็งพอทีจ่ ะต่อสู้กบั เผ่าต่าง ๆ
ของผู้คน; และพวกเขาจึงท�ำเช่นนั ้น.
๑๓ และการเดินทัพของพวกเขารวดเร็ว
มากจนไม่มี อะไรขัด ขวางได้ จนพวกเขา
ออกไปพ้นระยะทีผ่ คู้ นจะตามทัน, และปี
้ สุดลงดังนั ้น; และกิจจานุ กจิ
ที่สามสิบสิน
ของผู้คนของนี ไฟเป็ นไปดังนี ้.
้ ในปี
๑๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ที่ สามสิบ เอ็ด คือ พวกเขาแบ่ง แยกออก
เป็ น เผ่า ต่าง ๆ, ทุก คน ตาม ครอบครัว,
วงศาคณาญาติ และมิตรสหายของเขา;
กระนั ้นก็ตามพวกเขายังตกลงกันว่าพวก
เขาจะไม่ทำ� สงครามต่อกัน; แต่พวกเขาไม่
ได้ เห็นพ้องกันในเรื่องกฎของตน, และ
วิธีการปกครองของตน, เพราะมันได้รับ
การสถาปนาตามความคิดเห็นของคนที่
เป็ นหัวหน้ า และผู้น�ำ ของตน. แต่ พวก
เขาสถาปนากฎอันเคร่งครัดมากเพื่อเผ่า
หนึ่ งจะไม่ล่วงล�ำ้ อีกเผ่าหนึ่ ง, ถึงขนาดที่
มีสันติ ในแผ่น ดิน พอสมควร; กระนั ้น
ก็ตาม, ใจพวกเขายัง หัน ไปจากพระเจ้า

๖ ก ๒ นี . ๙:๙.
๘ ก สภษ. ๒๖:๑๑;

๒ ปต. ๒:๒๒.
๑๒ ก ๓ นี . ๖:๓๐.

๓ นี ไฟ ๗:๑๕–๒๓
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของตน, และพวกเขาขว้าง
ปาก้อนหินใส่ศาสดาพยากรณ์ และขับไล่
พวกท่านออกจากบรรดาพวกเขา.
้ คือนี ๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ไฟ —โดยที่ ได้ รับ การมาเยือนจากเทพ
และสุรเสียงของพระเจ้า ด้วย, ฉะนั ้นจึง
เห็นเทพ, และเป็ นพยานด้วยตา, และโดย
มีพลังความสามารถที่ประทานมาให้ท่าน
เพื่อท่านจะรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระคริสต์, และเป็ นพยานด้วยตาถึง
การหันกลับโดยเร็วของพวกเขาด้วยจาก
ความชอบธรรมไปสูค่ วามชัว่ ร้ายและความ
น่ าชิงชังของพวกเขา;
๑๖ ฉะนั ้น, โดยที่ โศกเศร้าเพราะความ
แข็ง กระด้าง ของ ใจ พวก เขา และ ความ
มืด บอดของจิต พวกเขา—จึง ออกไป ใน
บรรดาพวกเขาในปี เดียวกันนั ้น, และเริม่
เป็ นพยาน, อย่างอาจหาญ, เรื่องการกลับ
ใจและการปลดบาป โดยทางศรัทธาใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์.
๑๗ และท่านปฏิบัติหลายอย่างต่อพวก
เขา; และไม่อาจเขียนเรื่องทัง้ หมดไว้ ได้,
และการเขียนส่วนหนึ่ งของเรือ่ งนี ้ ไม่เพียง
พอ, ฉะนั ้นจึง ไม่มี เขียนไว้ ในหนั งสือ นี ้.
และนี ไฟได้ปฏิบัติด้วยพลังอ�ำนาจกและ
สิทธิอ�ำนาจมากมาย.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนทัง้ หลายโกรธท่าน, แม้ เพราะท่านมี
พลัง ยิ่ง ใหญ่ กว่า พวกเขา, เพราะเป็ นไป
ไม่ ได้กที่ พวกเขาจะไม่ เชื่อ ถ้อยค�ำ ท่าน,
เพราะศรัทธาของท่านในพระเจ้าพระเยซู
๑๕ ก ๓ นี . ๑:๒.
๑๗ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.

564
คริสต์แน่ วแน่ ยิ่งนั กจนเทพมาปฏิบัติต่อ
ท่านทุกวัน.
๑๙ และในพระนามของพระเยซู ท่าน
ขับ เหล่า มารและวิญญาณที่ ไม่ สะอาดก;
และแม้ จนท่านท�ำให้ น้องชายของท่าน
้ จากบรรดาคนตาย, หลังจากที่เขา
ลุกขึน
ถูก ขว้างปาด้วยก้อนหิน และได้ รับ ความ
ตายเพราะผู้คน.
๒๐ และผูค้ นเห็นการนี ้, และเป็ นพยาน
ถึงเรือ่ งนี ้, และโกรธท่านเพราะพลังความ
สามารถของท่าน; และท่านท�ำปาฏิหาริย์
อีก หลายอย่างก, ในสายตาของผู้คน, ใน
พระนามของพระเยซู.
้ คือปี ที่
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สามสิบเอ็ดผ่านไป, และมีคนเพียงไม่กคี่ น
ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า; แต่มาก
เท่าที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้แสดงแก่ผู้คน
โดยแท้ว่าพวกเขาได้รับการมาเยือนโดย
เดชานุ ภาพ และ พระ วิญญาณ ของ พระ
ผู้ เป็ นเจ้า, ซึ่ง อยู่ ในพระเยซู คริสต์, ซึ่ง
ในพระองค์พวกเขาเชื่อ.
๒๒ และมากเท่าที่เหล่ามารถูกขับออก
จากพวกเขา, และได้ รับ การรักษาความ
เจ็บไข้ของพวกเขาและความทุพพลภาพ
ของ พวก เขา, ได้ แสดง ให้ ประจักษ์ แก่
ผู้คนโดยแท้ ว่า พวกเขาได้รับ การกระท�ำ
โดยพระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
ได้รับการรักษาแล้ว; และพวกเขาแสดง
เครือ่ งหมายให้เห็นด้วยและท�ำปาฏิหาริย์
บางอย่างในบรรดาผู้คน.
๒๓ ปี ที่ สามสิบ สองผ่านไปดังนี ้ ด้วย.

๑๘ ก ๒ นี . ๓๓:๑;
แอลมา ๔:๑๙.
๑๙ ก คมพ. วิญญาณ—

วิญญาณร้าย.
๒๐ ก ๓ นี . ๘:๑.
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และนี ไฟป่ าวร้องแก่ผู้คนในตอนต้นของ
ปี ที่ สามสิบ สาม; และท่านสั่ง สอนเรื่อง
การกลับใจและการปลดบาปแก่พวกเขา.
๒๔ บัดนี ้ ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านจ�ำ ไว้ ด้วย,
ว่า ไม่มี ผู้ ใดที่ ได้ รับ การน� ำ มาสู่ การกลับ
ใจแล้วผู้นั้นไม่ ได้รับบัพติศมากด้วยน� ้ำ.
๒๕ ฉะนั ้น, มีผู้ท่ีนี ไฟแต่งตัง้ , เพื่อการ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจนี ้, เพือ่ คนเช่นนั ้นทุกคน
ที่มาสู่ พวกเขาจะรับ บัพ ติศ มาด้วยน� ้ำ,
และนี่ เป็ นพยานและประจักษ์ พยานต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, และต่อผู้คน,
ว่าพวกเขากลับใจและได้รบั การปลดบาปก
ของพวกเขาแล้ว.
๒๖ และในตอนต้นของปี นี ้มคี นเป็ นอัน
มากได้รบั บัพติศมาสูก่ ารกลับใจ; และเวลา
ส่วนมากของปี ผ่านไปดังนี ้.
บทที่ ๘
พายุ ฝนฟ้ าคะนอง, แผ่นดินไหว, เพลิง,
ลมหมุน, และความปั่ นป่ วนทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ยืนยัน การตรึง กางเขนของพระ
คริสต์— ผู้คน เป็ น อัน มาก ถูก ท�ำลาย—
ความมืดปกคลุมแผ่นดินสามวัน—บรรดา
ผู้ทีเ่ หลืออยู่คร�่ำครวญถึงชะตากรรมของ
พวกเขา. ประมาณ ค.ศ. ๓๓–๓๔.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ตาม บันทึก ของ เรา, และ เรา รู้ ว่า บันทึก
ของเราเป็ นเรื่องจริง, เพราะดูเถิด, ชาย
๒๔ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
๒๕ ก คพ. ๒๐:๓๗.
คมพ. ปลดบาป (การ).
๘ ๑ ก ๓ นี . ๗:๑๙–๒๐;

๓ นี ไฟ ๗:๒๔–๘:๗
เที่ยง ธรรม เป็ น ผู้ จด บันทึก นี ้ — เพราะ
โดยแท้ แล้ว ท่านได้ ท�ำ ปาฏิหาริย์กหลาย
ประการในพระนามขของพระเยซู; และ
ไม่มี คนใด ที่ ท�ำ ปาฏิหาริย์ ในพระนาม
ของพระเยซูได้นอกจากพระองค์จะทรง
ท�ำให้สะอาดหมดจดแล้วจากความชั่วช้า
สามานย์ของเขา—
้ ,
๒ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
หากไม่มี ความผิด พลาดในการนั บ เวลา
ของเราโดยชายผู้นี้แล้ว, ปี ที่สามสิบสามก
ได้ผ่านพ้นไป;
๓ และผูค้ นเริม่ มองหาเครือ่ งหมายด้วย
ความตัง้ ใจอย่างมากซึ่งแซมิวเอลศาสดา
พยากรณ์ , ชาวเลมันได้ ให้ ไว้, แท้จริงแล้ว,
ตัง้ ตารอเวลาทีจ่ ะมีความมืดกต่อเนื่ องเป็ น
เวลาสามวันบนผืนแผ่นดิน.
๔ และ เริ่ม มี ความ สงสั ย และ การ โต้
เถียงอย่างรุนแรงในบรรดาผู้คน, ทัง้ ที่มี
เครื่องหมายกมากมายให้ ไว้ดังนั ้น.
้ ในปี ที่
๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
สามสิบ สี, ใน เดือน แรก, ในวัน ที่ สี่ ของ
เดือน, เกิดพายุรา้ ย, อย่างที่ ไม่มีผู้ ใดเคย
พบเห็นมาก่อนทั่วทัง้ แผ่นดิน.
๖ และมี พายุ ฝนฟ้ าคะนองรุนแรงน่ า
สะ พรึง กลัว ด้วย; และ มี ฟ้ าร้องกน่ า สะพรึง กลัว, ถึง ขนาด ที่ ท�ำให้ ทั่ว แผ่น ดิน
โลกสั่นสะเทือนขประหนึ่ งว่าก�ำลังจะแยก
ออกจากกัน.
๗ และมีสายฟ้ าฟาดแปลบปลาบยิง่ นั ก,
อย่างที่ ไม่เคยพบเห็นมาในทั่วแผ่นดิน.

มอร. ๙:๑๘–๑๙.
		ข กิจการ ๓:๖; เจคอบ ๔:๖.
๒ ก ๓ นี . ๒:๘.
๓ ก ๑ นี . ๑๙:๑๐;
ฮีล. ๑๔:๒๐, ๒๗;

๓ นี . ๑๐:๙.
๔ ก คมพ. ตรึงกางเขน (การ).
๖ ก ๑ นี . ๑๙:๑๑;
ฮีล. ๑๔:๒๑.
		ข มธ. ๒๗:๔๕, ๕๐–๕๑.

๓ นี ไฟ ๘:๘–๒๒
๘ และเมืองแห่งเซราเฮ็มลากเกิดไฟไหม้.
๙ และ เมือง แห่ง โม โร ไนจม ลง สู่ ห้วง
ลึก ของทะเล, และผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น จม
น� ้ำตาย.
้ ไปถมเมือง
๑๐ และแผ่นดินถูกหอบขึน
แห่ง โมโรไนฮาห์, จนกลับ มี ภูเขามหึมา
้ แทนเมือง.
ขึน
๑๑ และมีความพินาศรุนแรงและน่ าสะพรึงกลัวในแผ่นดินทางใต้.
๑๒ แต่ดเู ถิด, มีความพินาศรุนแรงและ
น่ า สะ พรึง กลัว มากกว่า นั ้น ใน แผ่น ดิน
ทางเหนื อ; เพราะดูเถิด, ทั่ว ทัง้ ผืน แผ่น
ดิน เปลี่ยนไป, เพราะพายุ ฝนฟ้ าคะนอง
และลมหมุน, และฟ้ าค�ำรนค�ำรามและ
สายฟ้ าฟาด, และการสั่น สะเทือนอย่าง
ร้ายแรงยิ่งของทัง้ แผ่นดินโลก;
๑๓ และ ทางหลวงกสาย ต่า ง ๆ ขาด,
และถนนที่ราบเรียบเสียหาย, และที่ราบ
มากมายกลับกลายเป็ นที่ขรุขระ.
๑๔ และ เมือง ยิ่ง ใหญ่ และ มีชื่อ เสี ยง
หลายเมืองจมก, และหลายเมืองถูก เผา,
และหลายเมืองสั่น สะเทือนจนอาคารที่
้ ดิน, และผู้อยู่อาศัย
อยู่ ในนั ้นพังลงสู่พืน
ในนั ้น ถูก สังหาร, และสถานที่ ต่าง ๆ ถูก
ทิง้ ให้รกร้างว่างเปล่า.
๑๕ และมีบางเมืองทีเ่ หลืออยู;่ แต่ความ
เสียหายของมันใหญ่หลวงยิ่งนั ก, และมี
คนเป็ นอันมากในนั ้นถูกสังหาร.
๑๖ และมีบางคนถูกลมหมุนพัดไป; และ
พวกเขาไปที่ ไหนไม่มผี ู้ ใดรู,้ นอกจากรูว้ า่
พวกเขาถูกพัดไป.
๘ ก ๔ นี . ๑:๗–๘.
๑๓ ก ฮีล. ๑๔:๒๔;
๓ นี . ๖:๘.
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้ พิภพจึง เสีย รูป
๑๗ และดัง นั ้นทัง้ พืน
ไป, เพราะ พายุ ฝนฟ้ า คะนอง, และ ฟ้ า
ค�ำรนค�ำราม, และสายฟ้ าฟาด, และการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดิน.
๑๘ และดูเถิด, ศิลากถูก แยกเป็ นสอง;
้ พิภพ, ถึง ขนาดที่ พบ
มัน แตกอยู่ ทั่ว พืน
มัน เป็ นเศษหัก, และเป็ นร่องและเป็ น
รอยแตก, อยู่ทั่วผืนแผ่นดิน.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
เมือ ฟ้ า ค�ำรน ค�ำราม, และ สายฟ้ า ฟาด,
และ พายุ ร้าย, และ พายุ ฝนฟ้ า คะนอง,
และ การ สั่ น สะเทือน ของ แผ่น ดิน ยุติ
ลง—เพราะดูเถิด, มัน มี อยู่ เป็ นเวลาราว
สามชั่วโมงก; และบางคนว่านานกว่านั ้น;
กระนั ้น ก็ตาม, เหตุการณ์ อัน ใหญ่ หลวง
และน่ าสะพรึงกลัวทัง้ หมดนี ้ ผ่านพ้นไป
ในเวลาราวสามชั่วโมง—และแล้วดูเถิด,
มีความมืดบนผืนแผ่นดิน.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
มี ความมืด หนาทึบ ทั่ว ผืน แผ่นดิน, ถึง
ขนาดที่ ผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้นซึ่ง ยัง ไม่ ได้ ล้ม
ตายสัมผัสก ไอแห่งความมืดข ได้;
๒๑ และมีความสว่างไม่ ได้, เพราะความ
มืด, ไม่มีทัง้ ความสว่างจากเทียน, ทัง้ จาก
ไต้; ทัง้ ก่อไฟด้วยไม้ดีและแห้งสนิ ทของ
พวกเขาก็ ไม่ ติด, ดัง นั ้นจึง มี ความสว่าง
ไม่ ได้เลย;
๒๒ และไม่มคี วามสว่างให้เห็นได้เลย, ทัง้
ไฟ, หรือแสงริบหรี,่ ทัง้ ดวงอาทิตย์, และดวง
จันทร์, ทัง้ ดวงดาว, เพราะหมอกแห่งความ
มืดซึง่ อยูบ่ นผืนแผ่นดินหนาทึบยิง่ นั ก.

๑๔ ก ๑ นี . ๑๒:๔.
๑๘ ก ฮีล. ๑๔:๒๑–๒๒.
๑๙ ก ลูกา ๒๓:๔๔.

๒๐ ก อพย. ๑๐:๒๑–๒๒.
		ข ๑ นี . ๑๒:๕; ๑๙:๑๑.
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้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
มันคงอยู่ตลอดเวลาสามวัน ที่ ไม่มีความ
สว่างให้ เห็น; และมี ความโศกเศร้า และ
คร�ำ่ ครวญและพิลาปร�ำพันในบรรดาผูค้ น
ทัง้ ปวงตลอดเวลา; แท้จริงแล้ว, เสียงร้อง
ระงมคือเสียงครวญครางของผูค้ น, เพราะ
ความมืดและความพินาศอันใหญ่หลวงซึง่
มาถึงพวกเขา.
๒๔ และในสถานที่หนึ่ งได้ยินเสียงร้อง,
ว่า: โอ้ หากเรากลับ ใจก่อนวัน อัน ยิ่ง ใหญ่
และน่ าสะพรึงกลัวนี ้, และเมื่อนั ้นพี่น้อง
ของเราคงจะได้รับการละเว้น, และพวก
เขาคงจะไม่ถูกเผาอยู่ ในเมืองเซราเฮ็ม
ลากที่ยิ่งใหญ่นั้น.
๒๕ และในอีก สถานที่ หนึ่ ง ได้ยินพวก
เขา ร้อง และ คร�่ำครวญ, ว่า: โอ้ หาก เรา
กลับใจก่อนวันอันยิ่งใหญ่และน่ าสะพรึง
กลัวนี ้, และไม่ ได้ฆ่าและขว้างปาศาสดา
พยากรณ์ ด้วยก้อนหิน, และขับ ไล่ พวก
ท่าน; เมื่อ นั ้น แม่ของเราและลูกสาวที่
งดงามของเรา, และลูก ๆ ของเราคงจะ
ได้ รับ การละเว้น, และคงจะไม่ ถูก ฝังอยู่
ในเมืองโมโรไนฮาห์อน
ั ส�ำคัญยิง่ นั ้น. และ
เสียงคร�ำ่ ครวญของผูค้ นเป็ นไปอย่างใหญ่
หลวงและน่ าสะพรึงกลัวดังนั ้น.
บทที่ ๙
ใน ความ มื ด , สุ ร เสี ย ง ของ พระ คริส ต์
ประกาศ ถึง ความ พินาศ ของ ผู้คน และ
เมื อง เป็ น อัน มาก เพราะ ความ ชั่ ว ร้าย
ของพวกเขา—พระองค์ ทรงประกาศถึง
๒๓ ก ๑ นี . ๑๙:๑๐.
๒๔ ก ฮีล. ๑๓:๑๒.

๙

๓ นี ไฟ ๘:๒๓–๙:๖
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ด้วย, ทรง
ประกาศว่า กฎของโมเสสสมบูรณ์ แล้ว,
และทรงเชือ้ เชิญมนุ ษย์มาสู่พระองค์และ
รับการช่วยให้รอด. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
้ คือ มี เสียงก
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ได้ยินกันในบรรดาผู้อยู่อาศัยทัง้ ปวงของ
แผ่น ดิน โลก, ทั่ว ผืน แผ่น ดิน นี ้ , โดย
ร้องว่า:
๒ วิบัติ, วิบัติ, วิบัติแก่คนพวกนี ้; วิบัติก
แก่ผู้อยู่อาศัยของทัง้ แผ่นดินโลกเว้นแต่
พวกเขาจะกลับ ใจ; เพราะมารหัวเราะข,
่ ชมยินดี, เพราะ
และเหล่าเทพของเขาชืน
บุตรและธิดาผู้ งดงามแห่ง ผู้คนของเรา
ถูก สังหาร; และ เป็ น เพราะ ความ ชั่ว ช้า
สามานย์และความน่ าชิงชังของพวกเขา
ที่พวกเขาล้มตาย!
๓ ดูเถิด, เราเผาเซราเฮ็ มลาเมืองที่ยิ่ง
ใหญ่นั้นด้วยไฟ, และผู้อยู่อาศัยในนั ้น.
๔ และดูเถิด, เราให้ โมโรไนเมืองยิง่ ใหญ่
นั ้นจมในห้วงลึกของทะเล, และผูอ้ ยูอ่ าศัย
ในนั ้นจมน� ้ำตาย.
๕ และดูเถิด, เรากลบโมโรไนฮาห์เมือง
ยิง่ ใหญ่นั้นด้วยดิน, และผูอ้ ยูอ่ าศัยในนั ้น,
เพือ่ ซ่อนความชัว่ ช้าสามานย์ของพวกเขา
และความน่ าชิงชังของพวกเขาให้พน
้ จาก
หน้ าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์
้ มาหาเราเพื่อฟ้ อง
และวิสุทธิชนจะไม่ขึน
พวกเขาอีกต่อไป.
๖ และดูเถิด, เราท�ำให้เมืองแห่งกิลแกล
จม, และผู้อยู่อาศัยในนั ้นถูกฝังอยู่ ในห้วง
ลึกของแผ่นดินโลก;

๑ ก ๑ นี . ๑๙:๑๑;
๓ นี . ๑๑:๑๐.

๒ ก มธ. ๑๑:๒๐–๒๑.
		ข โมเสส ๗:๒๖.

๓ นี ไฟ ๙:๗–๑๔
๗ แท้จริง แล้ว, และเมืองแห่ง โอไนฮาห์
และผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น, และเมืองแห่ง โมคัม และผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น, และเมืองแห่ง
เยรูซาเล็ม และผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น; และเรา
ให้น�้ำกขึน้ มาแทนที,่ เพือ่ ซ่อนความชัว่ ร้าย
และความน่ าชิงชังของพวกเขาให้พน
้ จาก
หน้ า เรา, เพือ่ เลือดของศาสดาพยากรณ์
ึ ้ มาหาเราเพือ่ ฟ้ อง
และวิสท
ุ ธิ ชนจะไม่ ขน
พวกเขาอีกต่อไป.
๘ และดูเถิด, เมืองแห่งแกดิแอนได, และ
เมืองแห่งแกดิออมนาห์, และเมืองแห่งเจ
คอบ, และเมืองแห่ งกิ มกิ มโน, ทัง้ หมดนี ้
เราท�ำให้จม, และท�ำให้เนิ นเขากและหุบเขา
่ ั ้น; และเราฝังผูอ้ ยูอ่ าศัย
มาอยู่ ณ สถานทีน
ในนั ้นไว้ ในห้วงลึกของแผ่นดินโลก, เพื่อ
ซ่อนความชั่วร้ายและความน่ าชิงชังของ
พวกเขาให้พน
้ จากหน้ าเรา, เพือ่ เลือดของ
ุ ธิชนจะไม่ขน
ึ ้ มา
ศาสดาพยากรณ์ และวิสท
หาเราเพื่อฟ้ องพวกเขาอีกต่อไป.
๙ และดูเถิด, เจโคบูกธั เมืองยิง่ ใหญ่นั้น,
ซึ่ง เป็ นที่ อาศัย ของผู้คนของกษั ตริย์ เจคอบ, เราท�ำให้ ไหม้ดว้ ยไฟเพราะบาปของ
พวกเขาและความชัว่ ร้ายของพวกเขา, ซึง่
เกินกว่าความชั่วร้ายทัง้ หมดของทัง้ แผ่น
ดินโลก, เพราะฆาตกรรมลับกับการมัว่ สุม
ลับกของพวกเขา; เพราะพวกเขานั่ นเอง
ที่ ได้ทำ� ลายความสงบสุขของผูค้ นของเรา
และการปกครองแผ่นดิน; ฉะนั ้นเราท�ำให้
พวกเขาถูกเผาไหม้, เพื่อท�ำลายขพวกเขา
ให้พ้นจากหน้ าเรา, เพื่อเลือดของศาสดา
๗ ก อสค. ๒๖:๑๙.
๘ ก ๑ นี . ๑๙:๑๑.
๙ ก ฮีล. ๖:๑๗–๑๘, ๒๑.
		ข โมไซยาห์ ๑๒:๘.
๑๑ ก ๒ พกษ. ๑:๙–๑๖;
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พยากรณ์ และวิสุทธิชนจะไม่ขน
ึ ้ มาหาเรา
เพื่อฟ้ องพวกเขาอีกต่อไป.
๑๐ และดูเถิด, เมืองแห่ง เลมัน, และ
เมืองแห่งจอช, และเมืองแห่งแกด, และ
เมืองคิชคูเม็น, และผู้อยู่อาศัยในนั ้น, เรา
ท�ำให้ ไหม้ดว้ ยไฟ, เพราะความชัว่ ร้ายของ
พวก เขา ใน การ ขับ ไล่ ศาสดา พยากรณ์ ,
และขว้างปาก้อนหิน แก่ คนเหล่า นั ้นซึ่ง
เราส่ง ไปเพื่อ ประกาศแก่ พวกเขาเกี่ยว
กับ ความชั่ว ร้ายของพวกเขาและความ
น่ าชิงชังของพวกเขา.
๑๑ และเพราะพวกเขาขับคนเหล่านั ้น
ทัง้ หมดไป, จนไม่มี คนชอบธรรมเลยใน
บรรดาพวกเขา, เราจึงส่งไฟกลงไปท�ำลาย
พวกเขา, เพือ่ ซ่อนความชัว่ ร้ายและความ
น่ าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้ าเรา,
เพือ่ เลือดของศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิ
ชนที่เราส่งไปในบรรดาพวกเขาจะไม่รอ้ ง
จากพืน้ ดินขขึน้ มาถึงเราเพือ่ ฟ้ องพวกเขา.
๑๒ และเราให้ความพินาศมหันต์หลาย
อย่างกเกิดแก่แผ่นดินนี ้, และแก่คนเหล่า
นี ้, เพราะความชั่ว ร้ายของพวกเขาและ
ความน่ าชิงชังของพวกเขา.
๑๓ โอ้ พวก เจ้ า ทั ง้ หมด ที่ ได้ รับ การ
ละเว้นกเพราะเจ้าชอบธรรมกว่าพวกเขา,
บัดนี ้เจ้าจะไม่หน
ั กลับมาหาเรา, และกลับ
ใจจากบาปของเจ้า, และได้รบั การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสหรือ, เพื่อเราจะรักษาขเจ้า?
๑๔ แท้จริง แล้ว, ตามจริง แล้ว เรากล่าว
แก่เจ้า, ว่าหากเจ้ามาหาเรากเจ้าจะมีชีวิต

ฮีล. ๑๓:๑๓.
		ข ปฐก. ๔:๑๐.
๑๒ ก ๓ นี . ๘:๘–๑๐, ๑๔.
๑๓ ก ๓ นี . ๑๐:๑๒.
		ข ยรม. ๓:๒๒;

๓ นี . ๑๘:๓๒.
๑๔ ก ๒ นี . ๒๖:๒๔–๒๘;
แอลมา ๕:๓๓–๓๖.
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๓ นี ไฟ ๙:๑๕–๒๒
ไม่ รับ เครื่องพลี บูชาของเจ้า และเครื่อง
เผาบูชาของเจ้า.
๒๐ และ เจ้า จะ ถวาย ใจ ที่ ชอกช�ำ้ และ
วิญญาณที่ส�ำนึ กผิดแก่เราเป็ นเครือ่ งพลี
บูชาก. และผู้ ใดทีม่ าหาเราด้วยใจทีช่ อกช�ำ้
และวิญญาณที่ ส�ำนึ ก ผิด, เราจะให้ บัพติศมาขเขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ,์ แม้ดงั ทีช่ าวเลมัน, ได้รบั บัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์,
เพราะศรัทธาของพวกเขาที่ มี ต่อ เราใน
เวลาที่ พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส, และ
พวกเขาหารู้ ไม่.
๒๑ ดูเถิด, เรามายัง โลกเพื่อ น� ำ การไถ่
มายังโลก, เพื่อช่วยให้ โลกรอดจากบาป.
๒๒ ฉะนั ้น, ผู้ ใดที่ กลับ ใจกและมาหา
เราดัง เด็กขเล็ก ๆ, เราจะรับ เขา, เพราะ
ส�ำหรับคนเช่นนั ้นคืออาณาจักรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า. ดูเถิด, เพื่อ คนเช่นนั ้น เราจึง
้ มาอีก;
สละชีวิต ของเราค, และมี ชีวิต ขึน
ฉะนั ้น จงกลับ ใจ, และมาหาเราเถิด เจ้า
ทัง้ หลายสุดแดนแผ่นดินโลก, และได้รบั
การช่วยให้รอด.

นิ รน
ั ดร์ข. ดูเถิด, แขนแห่งความเมตตาค
ของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะ
มา, ผู้นั้นเราจะรับ; และคนที่มาหาเราจะ
เป็ นสุข.
๑๕ ดูเถิด, เราคือ พระเยซู คริสต์ พระ
บุตร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า. เรา สร้าง กฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก, และสิ่งทัง้ ปวงที่
อยู่ ในนั ้น. เราอยู่กับพระบิดานั บจากกาล
เริม่ ต้น. เราอยู่ ในพระบิดาข, และพระบิดา
ในเรา; และในเราพระบิดาทรงแผ่ รัศมี
ภาพพระนามของพระองค์.
๑๖ เรามาหาคนของเรา, และคนของเรา
หารับเราไม่ก. และพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับการ
มาของเราจึงเกิดสัมฤทธิผล.
๑๗ และ มาก เท่า ที่ รับ เรา, เรา ให้กแก่
พวกเขาเพื่อ มาเป็ นบุตรของพระผู้ เป็ น
เจ้า; และแม้เช่นนั ้นเราจะให้แก่มากเท่า
ที่ เชื่อ ในนามของเรา, เพราะดูเถิด, การ
ไถ่ขมาโดยเรา, และในเรากฎของโมเสสค
จึงสมบูรณ์ .
๑๘ เรา เป็ น แสง สว่างกและ ชีวิต ของ
โลก. เรา เป็ น อัลฟาขและ โอ เม กา, ปฐม
และอวสาน.
๑๙ และเจ้า จะไม่ ถวายเครื่องบูชาด้วย
บทที่ ๑๐
ก
การ หลั่ง เลือด อีก ต่อ ไป ; แท้จริง แล้ว,
เครื่อง พลี บูชา ของ เจ้า และ เครื่อง เผา มี ความ เงี ย บ สงั ด หลาย ชั่ ว โมง ใน
บูชาของเจ้า จะยกเลิก ไป, เพราะเราจะ แผ่นดิน—สุรเสียงของพระคริสต์สัญญา
๑๔ข ยอห์น ๓:๑๖.
หลาย—มนุ ษย์, ศักยภาพ
		ค แอลมา ๑๙:๓๖.
ทีจ่ ะเป็ นเหมือนพระบิดา
๑๕ ก ยอห์น ๑:๑–๓; คส. ๑:๑๖;
บนสวรรค์; บุตรและธิดา
ฮีล. ๑๔:๑๒; อีเธอร์ ๔:๗;
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
คพ. ๑๔:๙.
		ข คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
		ข ยอห์น ๑๗:๒๐–๒๒;
(ได้รบั การ).
๓ นี . ๑๑:๒๗; ๑๙:๒๓, ๒๙. 		ค ๓ นี . ๑๒:๑๙, ๔๖–๔๗;
๑๖ ก ยอห์น ๑:๑๑; คพ. ๖:๒๑.
๑๕:๒–๙.
๑๗ ก ยอห์น ๑:๑๒.
๑๘ ก คมพ. สว่าง (ความ), แสง
คมพ. มนุ ษย์, มนุ ษย์ทงั ้
สว่าง, แสงสว่างของพระ

คริสต์.
		ข วว. ๑:๘.
คมพ. อัลฟาและโอเมกา.
๑๙ ก แอลมา ๓๔:๑๓.
๒๐ ก ๓ นี . ๑๒:๑๙; คพ. ๒๐:๓๗.
		ข ๒ นี . ๓๑:๑๓–๑๔.
๒๒ ก คมพ. กลับใจ (การ).
		ข มาระโก ๑๐:๑๕; โมไซยาห์
๓:๑๙; ๓ นี . ๑๑:๓๗–๓๘.
		ค ยอห์น ๑๐:๑๕–๑๘.

๓ นี ไฟ ๑๐:๑–๑๐
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จะรวบรวมผู้คนของพระองค์ เหมือนดัง แล้ว; แท้จริง แล้ว, กี่ ครัง้ กี่ หนเล่า ที่ เรา
แม่ ไก่ รวมลูก ๆ ของมัน—ผู้คนส่วนที่ อาจรวมพวกเจ้าดังแม่ ไก่รวมลูกของมัน,
ชอบธรรมมากกว่าได้รับการปกปักรักษา และเจ้าหายอมไม่.
ไว้. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.
๖ โอ้ เจ้า เชือ้ สายแห่ง อิสราเอลผู้ ท่ี เรา
ละเว้นก, กี่ ครัง้ กี่ หนเล่า ที่ เราจะรวมเจ้า
้ ดังแม่ ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้ ใต้ปีกของมัน,
และบัดนี ้ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
คือผู้คนทัง้ หมดในแผ่นดินได้ยินค�ำพูด หากเจ้าจะกลับใจและกลับมาหาเราขด้วย
เหล่านี ้, และเป็ นพยานเรื่องนี ้. และหลัง ความตัง้ ใจคเด็ดเดี่ยว.
จากค�ำพูดเหล่านี ้แล้วมีความเงียบสงัดใน ๗ แต่หากไม่, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล,
แผ่นดินต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายชั่วโมง; สถานที่ พ�ำนั ก ของ เจ้า จะ กลาย เป็ นที่
๒ เพราะความฉงนของผู้คนใหญ่หลวง รกร้างว่างเปล่า จนถึง เวลาแห่ง การท�ำให้
นั ก จนพวกเขาหยุด คร�่ำครวญและร�่ำไห้ พันธ สัญญากที่ ท�ำ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
เพราะการสูญเสียวงศาคณาญาติของตน เจ้าสมบูรณ์ .
้ คือ
ซึ่งถูกสังหาร; ฉะนั ้นจึงมีความเงียบสงัด ๘ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ทั่วทัง้ แผ่นดินตลอดเวลาหลายชั่วโมง. หลัง จากผู้คนได้ยิน ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว,
๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีเสียง ดูเถิด, พวกเขาเริม่ ร้องไห้และคร�ำ่ ครวญ
มาถึง ผู้คนอีก, และผู้คนทัง้ หมดได้ยิน, อีกเพราะการสูญเสียวงศาคณาญาติและ
และเป็ นพยานถึงเสียงนั ้น, ซึ่งกล่าวว่า: มิตรสหายของตน.
้ คือสาม
๔ โอ้ เจ้า ผู้คนของเมืองยิ่ง ใหญ่กเหล่า นี ้ ๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ซึ่งถล่มลงแล้ว, ซึ่งเป็ นผู้สืบตระกูลของ วันนั ้นผ่านไปดังนี ้. และมันเป็ นเวลาเช้า,
ยาโคบ, แท้จริง แล้ว, ผู้ เป็ นของเชือ้ สาย และความมืดกกระจายไปจากผืนแผ่นดิน,
แห่งอิสราเอล, กี่ครัง้ กี่หนเล่าที่เราได้รวม และแผ่นดินโลกหยุดสั่นสะเทือน, และ
พวกเจ้าดังแม่ ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้ ใต้ปีก ศิลาหยุด แยก, และเสียงครวญครางอัน
ของมัน, และบ�ำรุงเลีย้ งขเจ้ามา.
น่ า พรั่นพรึง ได้ ยุติ ลง, และเสียงกึกก้อง
ก
๕ และอนึ่ ง, กี่ ครัง้ กี่ หน เล่า ที่ เราอาจ ทัง้ หมดสงบลง.
รวมพวกเจ้า ดัง แม่ ไก่ รวมลูก เจี๊ยบมาไว้ ๑๐ และแผ่นดินโลกเข้ามาประสานกัน
ใต้ ปีกของมัน, แท้จริง แล้ว, โอ้ เจ้า ผู้คน อีก, คือธ�ำรงอยู่; และความโศกเศร้า, และ
ของเชือ้ สายแห่ง อิสราเอล, ผู้ ล้ม ตายไป การร้องไห้, และพิลาปร�ำพัน ของผู้คน
แล้ว; แท้จริง แล้ว, โอ้ เจ้า ผู้คนของ เชือ้ ซึ่ง ได้ รับ การละเว้นหยุด ลง; และความ
สาย แห่ง อิสราเอล, เจ้า ที่ พ�ำนั ก อยู่ ใน โศก เศร้า ของ พวก เขา เปลี่ยน เป็ นปี ติ,
เยรูซาเล็ม, เหมือน กับ เจ้า ที่ ล้ม ตาย ไป และการคร�่ำครวญของพวกเขาเปลี่ยน
๑๐ ๔ ก ๓ นี . ๘:๑๔.

		ข ๑ นี . ๑๗:๓.
๕ ก มธ. ๒๓:๓๗;
คพ. ๔๓:๒๔–๒๕.

๖ ก ๓ นี . ๙:๑๓.
		ข ๑ ซมอ. ๗:๓;
ฮีล. ๑๓:๑๑;
๓ นี . ๒๔:๗.

		ค อสค. ๓๖:๒๖.
๗ ก คมพ. พันธสัญญา.
๙ ก ๓ นี . ๘:๑๙.
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เป็ นการสรรเสริญและน้ อมขอบพระทัย
พระเจ้า พระเยซู คริสต์, พระผู้ ไถ่ ของ
พวกเขา.
๑๑ และพระคัมภีรจ์ นถึงตอนนี เ้ กิดสัมฤทธิผลกแล้วดังที่ศาสดาพยากรณ์ พูดไว้.
๑๒ และผู้คนส่วนที่ชอบธรรมมากกว่าก
นี่ เองที่ ได้รบั การช่วยให้รอด, และคนเหล่า
นี ้นี่เองที่ยอมรับศาสดาพยากรณ์ และไม่
ขว้างปาก้อนหินใส่พวกท่าน; และคนเหล่า
นี ้น่ี เองที่ ไม่ทำ� ให้วสิ ท
ุ ธิชนนองเลือด, และ
เป็ นผู้ ได้รับการละเว้น—
๑๓ และพวกเขาได้รับการละเว้นและ
ไม่ จมและไม่ ถูก ฝังอยู่ ในดิน; และพวก
เขาไม่ จมอยู่ ในห้วงลึก ของทะเล; และ
ไม่ถูกเผาด้วยไฟ, ทัง้ ไม่ถูกทับและไม่ถูก
บดขยีจ้ นตาย; และพวกเขาไม่ถูกพัดไป
ในลมหมุน; ทัง้ พวกเขาไม่หมดก�ำลังด้วย
ไอแห่งควันและแห่งความมืด.
๑๔ และบัดนี ้, ผู้ ใดที่ อ่าน, ก็ ขอให้ เขา
เข้าใจเถิด; คนที่มีพระคัมภีร,์ ก็ขอให้เขา
ค้นหาก, และอ่านและดูว่าความตายและ
ความพินาศด้วยไฟทัง้ ปวงนี ้, และด้วย
ควัน, และด้วยพายุ ฝนฟ้ าคะนอง, และ
ด้วยลมหมุน, และด้วยการแยกขของแผ่น
ดินโลกเพื่อ รับ พวกเขา, และสิ่ง ทัง้ หมด
นี ้ หาได้ เป็ นไปเพื่อ ให้ ค�ำ พยากรณ์ ของ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ หลายคนเกิด
สัมฤทธิผลดอกหรือ.
๑๕ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, แท้จริง
แล้ว, หลายคนได้เป็ นพยานถึงเรือ่ งเหล่า
นี ้ ในเวลาที่ พระคริสต์ เสด็จ มา, และถูก
๑๑ ก กิจการ ๓:๑๘–๒๐.
๑๒ ก ๒ นี . ๒๖:๘; ๓ นี . ๙:๑๓.
๑๔ ก คมพ. พระคัมภีร—
์
คุณค่าของพระคัมภีร.์

๓ นี ไฟ ๑๐:๑๑–๑๙
สังหารกเพราะพวกเขาเป็ นพยานถึงเรือ่ ง
เหล่านี ้.
๑๖ แท้จริงแล้ว, ศาสดาพยากรณ์ ซีนัสก
เป็ นพยานถึงเรื่องเหล่านี ้, และซีนัคพูด
เกี่ยวกับเรือ่ งเหล่านี ้ด้วย, เพราะพวกเขา
เป็ นพยานโดยเฉพาะเกีย่ วกับเรา, ซึง่ เป็ น
ผู้ที่เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์ของพวกเขา.
๑๗ ดูเถิด, ยา โคบ บรรพบุรุษ เรา เป็ น
พยานเกี่ยวกับผู้ท่เี หลืออยูก่ ของพงศ์พน
ั ธุ์
่
โยเซฟด้วย. และดูเถิด, เรามิ ใช่ผท
ู้ เี หลืออยู่
ของพงศ์พน
ั ธุ์ โยเซฟหรือ? และเรือ่ งเหล่า
นี ้ซง่ึ เป็นพยานถึงผองเรา, มิ ได้เขียนไว้บน
แผ่นจารึกทองเหลืองซึง่ ลี ไฮบรรพบุรษ
ุ เรา
น� ำออกมาจากเยรูซาเล็มหรือ?
้ คือใน
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
่
ปลาย ปี ที สามสิบ สี, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ
แสดงแก่ ท่านว่า ผู้คนของนี ไฟซึ่ง ได้ รับ
การ ละเว้น, และ พวก คนที่ เรียก กัน ว่า
ชาวเลมัน ด้วย, ซึ่ง ได้ รับ การละเว้น, ได้
รับความโปรดปรานมากที่แสดงแก่พวก
เขา, และ พร อัน ส�ำคัญ ยิ่ง เท ลง มา บน
ศีรษะพวกเขา, ถึง ขนาดที่ ไม่ นานหลัง
้ กสวรรค์ ของพระคริสต์
จากการเสด็จ ขึน
แล้วพระองค์ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์
แก่พวกเขาจริง ๆ —
๑๙ โดยทรงแสดงพระวรกายแก่ พวก
เขาก, และทรงปฏิบัติ ต่อ พวกเขา; และ
เรือ่ งราวเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์ จะมี กล่าวต่อ ไปจากนี ้. ฉะนั ้น
ส�ำหรับ เวลา นี ้ ข้าพเจ้า ยุติ ค�ำ กล่าว ของ
ข้าพเจ้า.

		ข ๑ นี . ๑๙:๑๑; ๒ นี . ๒๖:๕.
๑๕ ก คมพ. มรณสักขี (ผูเ้ ป็ น).
๑๖ ก ฮีล. ๘:๑๙–๒๐.
๑๗ ก ๒ นี . ๓:๔–๕;

แอลมา ๔๖:๒๔;
๓ นี . ๕:๒๓–๒๔.
๑๘ ก กิจการ ๑:๙–๑๑.
๑๙ ก ๓ นี . ๑๑:๑๒–๑๕.

๓ นี ไฟ ๑๑:๑–๘
พระ เยซู คริสต์ ทรง แสดง องค์ ต่อ ผู้คน
ของนี ไฟ, ในขณะที่ ฝูง ชนมารวมกันใน
แผ่น ดิน อุดมมั่งคั่ง, และทรงปฏิบัติ ต่อ
พวกเขา; และโดยวิธน
ี ี ้พระองค์ทรงแสดง
องค์ต่อพวกเขา.
ประกอบด้วยบทที่ ๑๑ ถึง ๒๖.

บทที่ ๑๑
พระบิดาทรงเป็ นพยานถึงพระบุตรทีร่ กั
ของพระองค์—พระคริสต์ทรงปรากฏองค์
และ ประกาศ การ ชดใช้ ของ พระองค์—
ผู้คน สัมผัส รอย แผล ในพระหัตถ์, และ
พระบาท, และพระปรัศว์ของพระองค์—
พวก เขา เปล่ ง เสี ย ง ร้ อ ง โฮ ซั น นา—
พระองค์ ทรง ก� ำ หนด ลั ก ษณะ และ วิธี
ปฏิบัติของการบัพติศมา—วิญญาณของ
ความขัดแย้งเป็ นของมาร—หลักค�ำสอน
ของพระคริสต์คือมนุ ษย์ควรเชือ่ และรับ
บัพ ติศ มาและรับ พระวิญญาณบริสุทธิ์.
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือมีฝูง
ชนเป็ นจ�ำนวนมาก, ของผูค้ นของนี ไฟมา
รวมกัน, รอบพระวิหารซึ่งอยู่ ในแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง; และพวกเขาก�ำลังประหลาด
ใจและพิศวงกันอยู่, และก�ำลังชีช้ วนกัน
ให้ดคู วามเปลีย่ นแปลงอันยิง่ ใหญ่และน่ า
้ .
อัศจรรย์กที่ ได้เกิดขึน
๒ และพวกเขาก�ำลังพูดกันถึงพระเยซู
คริส ต์ องค์ นี้ ด้ว ย, ผู้ ซึ่ ง มี เครื่อ งหมายก
๑๑ ๑ ก ๓ นี . ๘:๑๑–๑๔.

๒ ก ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗.
๓ ก ฉธบ. ๔:๓๓–๓๖;
ฮีล. ๕:๒๙–๓๓.
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ให้ ไว้ เกี่ ย ว กั บ การ สิ ้นพระชนม์ ของ
พระองค์.
๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือขณะ
่ วกเขาก�ำลังพูดกันอยูด่ งั นั ้น, พวกเขา
ทีพ
ได้ยิน เสียงกหนึ่ ง ประหนึ่ ง ว่า ดัง มา จาก
ฟ้ า สวรรค์; และ พวก เขา จึง กวาดตา ไป
โดย รอบ, เพราะ หา เข้าใจ เสียง ที่ ได้ยิน
ไม่; และเสียงนั ้น มิใช่ เสียงกระด้าง, ทัง้
มิใช่ เสียงดัง; กระนั ้น ก็ตาม, และแม้ จะ
เป็ นเสียงเบาขแต่ก็เสียดแทงคนที่ ได้ยิน
จนถึงกลางใจ, ถึงขนาดที่ ไม่มสี ่วนใดของ
ร่างกายของพวกเขาทีเ่ สียงนั ้นจะไม่ทำ� ให้
สั่น ได้; แท้จริง แล้ว, มัน เสียดแทงพวก
เขาจนถึงจิตวิญญาณทีเดียว, และท�ำให้
ใจพวกเขาไหม้.
้ คือพวก
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาได้ยินเสียงอีก, และพวกเขาหาเข้าใจ
ไม่.
๕ และพวกเขาได้ยิน เสียงอีก เป็ นครัง้
ที่สาม, และได้เงี่ยหูฟัง; และดวงตาของ
พวกเขามองไปทางเสียงนั ้น; และพวกเขา
เพ่งมองดูไปทางฟ้ าสวรรค์, ซึ่งมีเสียงดัง
มาจากที่นั่น.
๖ และดูเถิด, ครัง้ ที่ สามพวกเขาจึง ได้
เข้าใจ เสียง ที่ พวก เขา ได้ยิน; และ เสียง
นั ้นกล่าวแก่พวกเขาว่า:
๗ จงดู บุตรที่รักกของเรา, ผู้ ท่ี เราพอใจ
มากข, ใน เขา เรา แผ่ รัศมี ภาพ นาม ของ
เรา—เจ้าจงฟังเขา.
้ , เมื่อ
๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
พวกเขาเข้าใจพวกเขากวาดสายตาขึน

		ข ๑ พกษ. ๑๙:๑๑–๑๓;
คพ. ๘๕:๖.
๗ ก มธ. ๓:๑๗; ๑๗:๕;
จส—ป ๑:๑๗.

		ข ๓ นี . ๙:๑๕.
๘ ก ๑ นี . ๑๒:๖;
๒ นี . ๒๖:๑.
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ไป ทาง ฟ้ า สวรรค์ อีก; และ ดูเถิด, พวก
เขาเห็นกชายผู้ หนึ่ ง ลงมาจากฟ้ าสวรรค์;
และ พระองค์ ทรง สวม เสื อ้ คลุม สี ขาว;
และพระองค์ ลงมายืน อยู่ ท่ามกลางพวก
เขา; และดวงตาของฝูง ชนทัง้ หมดหัน
มา ที่ พระองค์, และ พวก เขา ไม่ กล้า อ้า
ปาก, แม้แต่จะพูดกันเอง, และไม่รวู้ า่ มัน
มีความหมายอะไร, เพราะคิดว่าเป็ นเทพ
ที่มาปรากฏแก่พวกเขา.
้ คื อ
๙ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ของพระองค์
ออกมาและตรัสกับผู้คน, ว่า:
๑๐ ดูเถิด, เราคือ พระเยซู คริสต์, ผู้ ที่
ศาสดาพยากรณ์ เป็ นพยานว่าจะมาในโลก.
๑๑ และดูเถิด, เราเป็ นแสงสว่างกและ
เป็ นชีวิต ของโลก; และเราดื่ม แล้ว จาก
ถ้วยขอัน ขมขื่น ซึ่ง พระบิดาประทานให้
เรา, และถวายสรรเสริญพระบิดาโดยรับ
เอาบาปของโลกมาไว้บนเราค, ซึ่ง ในการ
นี ้เรายอมตามพระประสงค์งของพระบิดา
ในสิ่งทัง้ ปวงนั บจากกาลเริ่มต้น.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระเยซู รับสั่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ ฝูง ชน
ทัง้ หมดล้มลงสู่พน
ื ้ ดิน; เพราะพวกเขาจ�ำ
ได้วา่ มีการพยากรณ์ ก ไว้ ในบรรดาพวกเขา
ว่าพระคริสต์จะทรงแสดงองค์กบั พวกเขา
้ สู่สวรรค์.
หลังจากการเสด็จขึน
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้ารับสั่งกับพวกเขามีความว่า:
๑๑ ก คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
คริสต์.
		ข มธ. ๒๖:๓๙, ๔๒.
		ค ยอห์น ๑:๒๙;
คพ. ๑๙:๑๘–๑๙.
		ง มาระโก ๑๔:๓๖;

๓ นี ไฟ ๑๑:๙–๑๙
้ และออกมาหาเรา, เพื่อเจ้า
๑๔ จงลุกขึน
ก
จะได้แยง มือเข้าไปในสีข้างของเรา, และ
เพือ่ เจ้าจะได้สัมผัสขรอยตะปูทมี่ อื เราและ
เท้า เราด้วย, เพื่อ เจ้า จะรู้ ว่า เราคือ พระผู้
เป็ นเจ้าคแห่ง อิสราเอล, และพระผู้ เป็ น
เจ้าของทัง้ แผ่นดินโลกง, และถูกประหาร
เพื่อบาปของโลก.
้ คือฝูง
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ชนได้ออกไป, และยื่นมือพวกเขาเข้าไป
ในพระ ปรัศว์ ของ พระองค์, และ สัมผัส
รอยตะปู ท่ี พระหัตถ์ ของพระองค์ และที่
พระบาทของพระองค์; และการนี ้พวกเขา
ท�ำ, โดยออกไปทีละคนจนพวกเขาทัง้ หมด
ได้ ออกไป, และเห็น ด้วยตาของตนและ
สัมผัสด้วยมือของตน, และรูแ้ น่ แก่ ใจและ
เป็ นพยาน, ว่าคือพระองค์ก, ผู้ซึ่งศาสดา
พยากรณ์ เขียนไว้, ว่าจะเสด็จมา.
๑๖ และเมื่อพวกเขาทัง้ หมดได้ออกไป
และเห็นด้วยตนเอง, พวกเขาร้องออกมา
เป็ นเสียงเดียว, มีความว่า:
๑๗ โฮซันนา! ขอพระนามของพระผู้
เป็ นเจ้าสูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิรเิ ถิด!
และพวกเขาทรุด ลงแทบพระบาทของ
พระเยซู, และนมัสการกพระองค์.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
พระองค์ รับสั่ง กับ นี ไฟ (เพราะนี ไฟอยู่
ในบรรดาฝูงชน) และพระองค์ทรงบัญชา
ให้ท่านออกมา.
้ และออกไป, และ
๑๙ และนี ไฟลุก ขึน

ยอห์น ๖:๓๘;
คพ. ๑๙:๒.
๑๒ ก แอลมา ๑๖:๒๐.
๑๔ ก ยอห์น ๒๐:๒๗.
		ข ลูกา ๒๔:๓๖–๓๙;
คพ. ๑๒๙:๒.
		ค อสย. ๔๕:๓;

๓ นี . ๑๕:๕.
		ง ๑ นี . ๑๑:๖.
๑๕ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
การปรากฏหลังความเป็ น
มรรตัยของพระคริสต์.
๑๗ ก คมพ. นมัสการ.
๑๘ ก ๓ นี . ๑:๒, ๑๐.

๓ นี ไฟ ๑๑:๒๐–๓๐
น้ อมกายลง ณ เบือ้ งพระพักตร์พระองค์
และจูบพระบาทของพระองค์.
๒๐ และพระเจ้า ทรงบัญชาให้ ท่านลุก
้ . และท่านลุก ขึน
้ ยืน ต่อ พระพักตร์
ขึน
พระองค์.
๒๑ และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า: เราจะให้
อ�ำนาจกแก่เจ้าเพือ่ เจ้าจะให้บพ
ั ติศมาขคน
้ สวรรค์อีก.
เหล่านี ้เมื่อเรากลับขึน
๒๒ และพระเจ้าทรงเรียกคนอื่น ๆก มา
อีก, และตรัสกับพวกเขาท�ำนองเดียวกัน;
และพระองค์ประทานอ�ำนาจแก่พวกเขา
ที่ จะให้ บัพ ติศ มา. และพระองค์ ตรัส กับ
พวกเขาว่า: เจ้าจงให้บัพติศมาตามวิธีนี้;
และจะไม่มกี ารโต้แย้งข ในบรรดาพวกเจ้า.
๒๓ แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ ใด
ทีก่ ลับใจจากบาปของเขาโดยผ่านถ้อยค�ำก
ของเจ้า, และปรารถนาขที่จะรับบัพติศมา
ในนามของเรา, ตามวิธน
ี ี ้เจ้าจงให้บพ
ั ติศมาพวกเขา—ดูเถิด, เจ้าจะลงไปและยืน
ในน� ้ำค, และในนามของเราเจ้าจะให้บัพติศมาพวกเขา.
๒๔ และบัดนี ้ ดูเถิด, เจ้า จงพูด ถ้อยค�ำ
เหล่านี ้, โดยเรียกชื่อพวกเขา, กล่าวว่า:
๒๕ โดยที่มีอ�ำนาจกประทานให้ข้าพเจ้า
จากพระเยซูคริสต์, ข้าพเจ้าให้บัพติศมา
ท่านในพระนามของพระบิดาข, และของ
๒๑ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ข คมพ. บัพติศมา,
ให้บพ
ั ติศมา.
๒๒ ก ๑ นี . ๑๒:๗;
๓ นี . ๑๒:๑.
		ข ๓ นี . ๑๘:๓๔.
๒๓ ก ๓ นี . ๑๒:๒.
		ข คมพ. บัพติศมา, ให้
บัพติศมา—คุณสมบัติ
ส�ำหรับบัพติศมา.
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พระบุตร, และของพระวิญญาณบริสุทธิ์.
เอเมน.
๒๖ และแล้ว เจ้า จงจุ่มกพวกเขาในน� ้ำ,
้ มาจากน� ้ำอีก.
และขึน
๒๗ และตามวิธีนี้เจ้าจงให้บัพติศมาใน
นามของเรา; เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, ว่าพระบิดา, และพระบุตร,
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นหนึ่ งก;
และเราอยู่ ในพระบิดา, และพระบิดาใน
เรา, และพระบิดาและเราเป็ นหนึ่ ง.
๒๘ และตามที่เราสั่งเจ้า เจ้าจะให้บัพติศมาดังนี ้ . และจะไม่มีการโต้เถียงก ใน
บรรดาพวกเจ้า, ดังที่เคยมีมาก่อน; ทัง้ จะ
ไม่มี การโต้ เถียงในบรรดาพวกเจ้า เกี่ยว
กับ ประเด็น ของหลัก ค�ำ สอนเรา, ดัง ที่
เคยมีมาก่อน.
๒๙ เพราะตามจริง แล้ว, ตามจริง แล้ว
เรากล่าวแก่เจ้า, คนทีม่ วี ญ
ิ ญาณของความ
ก
ขัดแย้ง ย่อมไม่เป็ นของเรา, แต่เป็ นของ
มารข, ผู้เป็ นบิดาแห่งความขัดแย้ง, และ
เขา ยั่ว ยุ ใจ มนุ ษย์ ให้ ขัด แย้ง ด้วย ความ
โกรธ, ต่อกัน.
๓๐ ดูเถิด, นี่ ไม่ ใช่หลักค�ำสอนของเรา,
ที่จะยั่วยุใจมนุ ษย์ ให้มีความโกรธกัน; แต่
นี่ เป็ นหลัก ค�ำ สอนของเรา, ว่า เรื่องเช่น
นั ้นจะหมดไป.

		ค ๓ นี . ๑๙:๑๐–๑๓.
๓ นี . ๒๘:๑๐;
๒๕ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๓;
มอร. ๗:๗; คพ. ๒๐:๒๘.
คพ. ๒๐:๗๓.
๒๘ ก ๑ คร. ๑:๑๐;
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศอฟ. ๔:๑๑–๑๔;
มา—สิทธิอำ� นาจทีถ่ กู ต้อง.
คพ. ๓๘:๒๗.
		ข คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
๒๙ ก ๒ ทธ. ๒:๒๓–๒๔;
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
โมไซยาห์ ๒๓:๑๕.
๒๖ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั คมพ. ขัดแย้ง (การ,
ติศมา—บัพติศมาโดยลง
ความ).
ไปในน� ้ำทัง้ ตัว.
		ข ปจส. อฟ. ๔:๒๖;
๒๗ ก ยอห์น ๑๗:๒๐–๒๒;
โมไซยาห์ ๒:๓๒–๓๓.
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๓๑ ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว,
เรากล่าวแก่ เจ้า, เราจะประกาศหลัก ค�ำ
สอนกของเราแก่เจ้า.
๓๒ และนี่ คอื หลักค�ำสอนกของเรา, และ
มันคือหลักค�ำสอนซึง่ พระบิดาประทานให้
เรา; และเราเป็ นพยานขถึงพระบิดา, และ
พระบิดาทรงเป็ นพยานถึงเรา, และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์คทรงเป็ นพยานถึง พระ
บิดาและเรา; และเราเป็ นพยานว่า พระ
บิดาทรงบัญชามนุ ษย์ทัง้ ปวง, ทุก แห่ง
หน, ให้กลับใจและเชื่อในเรา.
๓๓ และผู้ ใดที่ เชื่อ ในเรา, และรับ บัพ
ติศ มาก, ผู้ เดียวกันนั ้น จะได้ รับ การช่วย
ให้รอดข; และพวกเขาเป็ นผู้ที่จะสืบทอด
อาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้าเป็ นมรดกค.
๓๔ และผู้ ใดที่ ไม่เชื่อในเรา, และไม่รบั
บัพติศมา, จะต้องอัปมงคล.
๓๕ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กล่าวแก่ เจ้า, ว่า นี่ คือ หลัก ค�ำ สอนของ
เรา, และเราเป็ นพยานถึง สิ่ ง นี ้ จากพระ
บิดา; และผู้ ใดที่เชื่อก ในเราย่อมเชื่อใน
พระบิดาด้วย; และแก่ผู้นั้นพระบิดาจะ
ทรงเป็ นพยานถึงเรา, เพราะพระองค์จะ
เสด็จ มาเยือนเขาด้วยไฟขและด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ค.
๓๖ และพระบิดาจะทรงเป็ นพยานถึง
เรา ดังนี ้ , และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ จะ
๓๑ ก ๒ นี . ๓๑:๒–๒๑.
๓๒ ก คมพ. หลักค�ำสอนของ
พระคริสต์.
		ข ๑ ยน. ๕:๗.
		ค ๓ นี . ๒๘:๑๑;
อีเธอร์ ๕:๔.
๓๓ ก มาระโก ๑๖:๑๖.
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศมา—จ�ำเป็ น.

๓ นี ไฟ ๑๑:๓๑–๔๑
ทรงเป็ นพยานแก่ เขาถึง พระบิดาและ
เรา; เพราะพระบิดา, และเรา, และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ นหนึ่ ง.
๓๗ และเรากล่าวแก่เจ้าอีก, เจ้าต้องกลับ
ใจ, และกลับเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆก, และ
รับบัพติศมาในนามของเรา, มิฉะนั ้นเจ้า
ไม่มีทางจะได้รับสิ่งเหล่านี ้ ได้เลย.
๓๘ และเรากล่าวแก่เจ้าอีก, เจ้าต้องกลับ
ใจ, และรับบัพติศมาในนามของเรา, และ
กลับเป็ นเหมือนเด็กเล็ก ๆ, มิฉะนั ้นเจ้า
ไม่มีทางจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็ นเจ้าเป็ นมรดกได้เลย.
๓๙ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, ว่านี่ คือหลักค�ำสอนของเรา, และ
ผู้ ใดที่สร้างกอยู่บนนี ้ย่อมสร้างอยู่บนศิลา
ของเรา, และประตูขแห่งนรกจะเอาชนะ
พวกเขาไม่ ได้.
๔๐ และผู้ ใดที่ประกาศมากหรือน้ อยไป
กว่านี ้, และสถาปนามันเป็ นหลักค�ำสอน
ของเรา, คนคนนั ้นมาจากความชั่ว, และ
ไม่ สร้างอยู่ บนศิลาของเรา; แต่ เขาสร้าง
อยู่บนรากฐานทรายก, และประตูแห่งนรก
เปิ ดรับ คนเช่นนั ้น เมื่อ น� ้ำ ท่วมและพายุ
กระหน�่ ำมาที่พวกเขา.
๔๑ ฉะนั ้น, จง ออก ไป สู่ ผู้คน เหล่า นี ้,
และประกาศพระวจนะที่ เราพูด, จนถึง
สุดแดนแผ่นดินโลก.

		ข คมพ. ความรอด.
		ค คมพ. รัศมีภาพซีเลสเชียล.
๓๕ ก อีเธอร์ ๔:๑๒.
		ข ๓ นี . ๙:๒๐; ๑๒:๒.
		ค คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
๓๗ ก มาระโก ๑๐:๑๕;
ลูกา ๑๘:๑๗;

โมไซยาห์ ๓:๑๙;
๓ นี . ๙:๒๒.
๓๙ ก มธ. ๗:๒๔–๒๙;
ฮีล. ๕:๑๒.
คมพ. ศิลา.
		ข ๓ นี . ๑๘:๑๒–๑๓.
๔๐ ก ๓ นี . ๑๔:๒๔–๒๗.

๓ นี ไฟ ๑๒:๑–๗
บทที่ ๑๒
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พระ เยซู ทรง เรียก และ มอบ อ�ำนาจ ให้
ท่านทัง้ สิบ สองคน—พระองค์ ประทาน
ค�ำเทศนาคล้ายกับค�ำเทศนาบนภูเขาแก่
ชาวนี ไฟ—พระองค์ ตรัส ถึง ผู้ เป็ นสุข—
ค�ำ สอนของพระองค์ สูง กว่า และมี ความ
ส�ำคัญ เหนื อ กฎของโมเสส—มนุ ษย์ ได้
่ ระองค์และ
รับบัญชาให้ดพ
ี ร้อมแม้ดงั ทีพ
พระบิดาทรงดีพร้อม—เปรียบเทียบมัทธิว
๕. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
้ คือ เมื่อพระ
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เยซูรบั สั่งถ้อยค�ำเหล่านี ้กับนี ไฟ, และกับ
คนที่ ได้ รับ เรียกมาแล้ว, (บัดนี ้ จ�ำนวน
คนที่ ได้ รับ เรียก, และได้ รับ พลัง อ�ำนาจ
และสิทธิ อ�ำนาจเพื่อ ให้ บัพ ติศ มา, มี สิบ
สองกคน) และ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ยื่น
พระหัตถ์ออกไปยังฝูงชน, และรับสั่งกับ
พวกเขา, มีความว่า: เจ้าเป็ นสุขขแล้วหาก
เจ้า จะใส่ ใจถ้อยค�ำ ของคนสิบ สองคนนี ้
ซึ่ง เราเลือกคมาจากบรรดาพวกเจ้า เพื่อ
ให้ปฏิบัติต่อเจ้า, และให้เป็ นผู้รับใช้ของ
เจ้า; และแก่คนเหล่านี ้เราให้พลังอ�ำนาจ
เพื่อ พวกเขาจะให้ บัพ ติศ มาเจ้า ด้วยน� ้ำ;
และหลัง จากเจ้า ได้ รับ บัพ ติศ มาด้วยน� ้ ำ
แล้ว, ดูเถิด, เราจะให้ บัพ ติศ มาเจ้า ด้วย
๑๒ ๑ ก ๓ นี . ๑๓:๒๕.
		ข คมพ. พร, เป็ นสุข, ให้พร.
		ค คมพ. เรียก (การ), เรียก

จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ).
๒ ก คพ. ๔๖:๑๓–๑๔.
คมพ. เชือ่ (ความ).
		ข อีเธอร์ ๔:๑๓–๑๕.
		ค ๓ นี . ๑๑:๓๕; ๑๙:๑๓.

ไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์; ฉะนั ้น
เจ้าเป็ นสุขแล้วหากเจ้าจะเชื่อในเราและ
รับบัพติศมา, หลังจากที่เจ้าเห็นเราและรู้
ว่าเราด�ำรงอยู่.
๒ และอนึ่ ง, คนทีเ่ ชือ่ ก ในถ้อยค�ำของเจ้า
เป็ นสุขมากกว่าเพราะเจ้าจะเป็ นพยานว่า
เจ้า เห็น เรา, และว่า เจ้า รู้ ว่า เราด�ำรงอยู่.
แท้จริงแล้ว, คนที่เชื่อในถ้อยค�ำของเจ้า,
และมาขสู่ ห้วงลึกแห่งความถ่อมตนและ
รับ บัพ ติศ มา ย่อม เป็ นสุข, เพราะ พวก
เขาจะรับการเยือนด้วยไฟคและด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, และจะได้ รับ การปลด
บาปของพวกเขา.
๓ แท้ จ ริ ง แล้ ว , คน ที่ ยากจน ทาง
วิญญาณกที่มาหาเราขย่อมเป็ นสุข, เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็ นของพวกเขา.
๔ และ อนึ่ ง, คนทัง้ ปวง ที่ โศก เศร้า
ย่อมเป็ นสุข, เพราะพวกเขาจะได้รบั การ
ปลอบโยน.
๕ และ คนที่ อ่ อ น โยน กย่ อ ม เป็ นสุ ข ,
เพราะ พวก เขา จะ ได้ รับ แผ่น ดิน โลกข
เป็ นมรดก.
๖ และคนทัง้ ปวงที่ หิวกและกระหายข
ความชอบธรรมคย่อมเป็ นสุข, เพราะพวก
เขาจะอิ่มเอมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๗ และ คนที่ มี เมตตา กย่ อ ม เป็ นสุ ข ,
เพราะพวกเขาจะได้รับความเมตตา.

๓ ก คพ. ๕๖:๑๗–๑๘.
คมพ. นอบน้ อม (ความ),
อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
		ข มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
๕ ก รม. ๑๒:๑๖;
โมไซยาห์ ๓:๑๙.
คมพ. อ่อนน้ อม
(ความมี ใจ), อ่อนน้ อม

(ความสุภาพ), อ่อนโยน
(คน, ความ).
		ข คมพ. แผ่นดินโลก.
๖ ก ๒ นี . ๙:๕๑;
อีนัส ๑:๔.
		ข ยรม. ๒๙:๑๓.
		ค สภษ. ๒๑:๒๑.
๗ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
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๘ และคนทัง้ ปวงที่ มี ใจบริสุทธิ์กย่อม
เป็ นสุข, เพราะ พวก เขา จะ เห็นขพระ ผู้
เป็ นเจ้า.
๙ และคนทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นผูส้ ร้างสันติกย่อม
เป็ นสุข, เพราะพวกเขาได้ชื่อว่าเป็ นลูกข
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๐ และคนทัง้ ปวงที่ ถูก ข่มเหงกเพราะ
เห็น แก่ นามของเราย่อมเป็ นสุข, เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็ นของพวกเขา.
๑๑ และเจ้า ย่อมเป็ นสุข เมื่อ มนุ ษย์ จะ
สบประมาทและข่มเหงเจ้า, และจะกล่าว
ความชั่วนานั ปการต่อต้านเจ้าอย่างผิด ๆ,
เพราะเห็นแก่เรา;
๑๒ เพราะเจ้าจะมีความปรีดียิ่งและจะ
ยินดียิ่ง, เพราะรางวัลก ในสวรรค์ของเจ้า
จะยิ่ง ใหญ่; เพราะศาสดาพยากรณ์ ที่ อยู่
มาก่อนเจ้าถูกข่มเหงเช่นนั ้น.
๑๓ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่ เจ้า, เราให้ แก่ เจ้า เพื่อ เป็ นเกลือกของ
แผ่นดินโลก; แต่หากเกลือจะหมดรส โลก
จะเค็มได้ด้วยสิ่งใด? นั บจากนั ้นเกลือจะ
ไม่มีประโยชน์ เลย, มีแต่จะเอาไปทิง้ เสีย
และถูกเหยียบย�่ำไว้ ใต้เท้ามนุ ษย์.
๑๔ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, เราให้แก่เจ้าเพื่อจะเป็ นแสงสว่าง
ของคนเหล่านี ้. เมืองที่ตัง้ อยู่บนเนิ นเขา
จะซ่อนไว้ ไม่ ได้.
๑๕ ดูเถิด, มนุ ษย์จะจุดเทียนกแล้วเอา
ถังครอบไว้หรือ? ไม่เลย, แต่จะวางไว้บน
๘ ก คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
		ข คพ. ๙๓:๑.
๙ ก คมพ. ผูส้ ร้างสันติ.
		ข คมพ. บุตรและธิดาของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๑๐ ก คพ. ๑๒๒:๕–๙.

๓ นี ไฟ ๑๒:๘–๒๑
เชิงเทียน, และมันให้แสงสว่างแก่คนทัง้
ปวงที่อยู่ ในบ้าน;
๑๖ ฉะนั ้น จงให้ แสงสว่างกของเจ้า ส่อง
เช่นนั ้นต่อหน้ าคนเหล่านี ้, เพื่อพวกเขา
จะเห็น งานดี ของเจ้า และสรรเสริญ พระ
บิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.
๑๗ อย่าคิดว่าเรามาเพื่อท�ำลายกฎหรือ
ศาสดาพยากรณ์ . เราไม่ ได้มาเพื่อท�ำลาย
แต่เพื่อท�ำให้สมบูรณ์ ;
๑๘ เพราะตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า,
จุดหนึ่ งหรืออนุ ภาคหนึ่ งก็จะไม่สูญหาย
ไป จาก กฎก, แต่ ใน เรา มัน จะ สมบูรณ์
ทัง้ หมด.
๑๙ และดูเถิด, เราให้กฎและพระบัญญัติ
ของพระบิดาเราแก่ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะเชื่อ
ในเรา, และเพื่อ เจ้า จะกลับ ใจจากบาป
ของเจ้า, และมาหาเราด้วยใจที่ ชอกช�ำ้ ก
และ วิญ ญาณ ที่ ส� ำ นึ ก ผิ ด . ดูเ ถิ ด , เจ้ า
มี พระบัญญัติ อยู่ ต่อ หน้ า เจ้า, และกฎข
สมบูรณ์ แล้ว.
๒๐ ฉะนั ้นจงมาหาเราและเจ้าจะได้รับ
การช่วยให้ รอด; เพราะตามจริง แล้ว เรา
กล่าวแก่เจ้า, ว่าเว้นแต่เจ้าจะรักษาบัญญัติ
ของเรา, ซึ่งเราบัญชาเจ้าในเวลานี ้, ไม่ว่า
ในกรณี ใดเจ้า จะเข้า ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ ไม่ ได้.
๒๑ เจ้า ได้ยิน แล้ว ว่า คนในสมัย โบราณ
กล่าวไว้, และมี เขียนไว้ ต่อ หน้ า เจ้า ด้วย,
ว่า เจ้า จะไม่ ฆ่าก, และผู้ ใดก็ตามที่ จะฆ่า

คมพ. ข่มเหง (การ).
๑๒ ก อีเธอร์ ๑๒:๔.
๑๓ ก คพ. ๑๐๑:๓๙–๔๐.
คมพ. เกลือ.
๑๕ ก ลูกา ๘:๑๖.
๑๖ ก ๓ นี . ๑๘:๒๔.
๑๘ ก คมพ. กฎของโมเสส.

๑๙ ก ๓ นี . ๙:๒๐.
่ อกช�ำ้ .
คมพ. ใจทีช
		ข ๓ นี . ๙:๑๗.
๒๑ ก อพย. ๒๐:๑๓;
โมไซยาห์ ๑๓:๒๑;
คพ. ๔๒:๑๘.

๓ นี ไฟ ๑๒:๒๒–๓๗
จะตกอยู่ ในข้อหาของการพิพากษาของ
พระผู้เป็ นเจ้า;
๒๒ แต่ เรากล่าวแก่ เจ้า, ว่า ผู้ ใดก็ตาม
ที่ โกรธพี่ น้องของเขาจะตกอยู่ ในข้อหา
แห่งการพิพากษาของพระองค์. และผู้ ใด
ก็ตามที่จะกล่าวกับพี่น้องของเขาว่า, เจ้า
ทึ่ม, ก็จะตกอยู่ ในข้อหาของสภา; และผู้
ใดก็ตามที่ จะกล่าว, เจ้า คนโง่, จะตกอยู่
ในข้อหาของไฟนรก.
๒๓ ฉะนั ้น, หากเจ้า จะมาหาเรา, หรือ
ปรารถนาจะมาหาเรา, และจ�ำได้วา่ พี่น้อง
ของเจ้ามีอะไรขัดเคืองอยู่กับเจ้า—
๒๔ จงไปตามทางของเจ้า ไปหาพี่ น้อง
ของเจ้า, และคืนดีกกับพี่น้องของเจ้าเสีย
ก่อน, และแล้วจึงมาหาเราด้วยความตัง้ ใจ
เด็ดเดี่ยว, และเราจะรับเจ้า.
๒๕ จง ปรองดอง กับ ปฏิปักษ์ ของ เจ้า
โดย เร็ว ขณะ ที่ เจ้ า อยู่ กั บ เขา บน เส้ น
ทาง เดี ย วกั น , เกลื อ ก ใน เวลา ใด เวลา
หนึ่ งเขาจะจับเจ้า, และเจ้าจะถูกพาเข้า
เรือนจ�ำ.
๒๖ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, เจ้าจะไม่มีทางออกจากที่นั่นเลย
จนกว่าเจ้าจะจ่ายจนซี ไนน์ สุดท้าย. และ
ขณะที่เจ้าอยู่ ในเรือนจ�ำเจ้าจะจ่ายแม้ซีไนน์ กหนึ่ งได้หรือ? ตามจริงแล้ว, ตามจริง
แล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ไม่เลย.
๒๗ ดูเถิด, คนสมัยโบราณเขียนไว้, ว่า
เจ้าจะไม่ประพฤติล่วงประเวณี ก;
๒๘ แต่เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ ใดก็ตามที่
๒๔ ก คมพ. ให้อภัย.
๒๖ ก แอลมา ๑๑:๓.
๒๗ ก ๒ นี . ๙:๓๖; คพ. ๕๙:๖.
๒๘ ก คพ. ๔๒:๒๓.
คมพ. ตัณหาราคะ.
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มองดู หญิง, ด้วยตัณหาราคะก ในนาง, ก็
ประพฤติล่วงประเวณี ในใจของตนแล้ว.
๒๙ ดูเถิด, เราให้บัญญัติแก่เจ้า, ว่าอย่า
ยอมให้เรื่องเหล่านี ้เข้ามาในใจกเจ้า;
๓๐ เพราะเป็ นการดีกว่าทีเ่ จ้าจะปฏิเสธ
ตนจากเรื่องเหล่า นี ้, ซึ่ง ในการนี ้ เจ้า จะ
แบกกางเขนกของเจ้า, แทนที่ จะถูก โยน
ลงในนรก.
๓๑ มี เขียนไว้, ว่า ผู้ ใดก็ตามที่ จะหย่า
ภรรยา ของ เขา, ก็ ให้ เขา เขียนหนั งสือ
หย่าก ให้นาง.
๓๒ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ ใดก็ตามทีจ่ ะหย่ากภรรยา
ของเขา, เว้นแต่เพราะเหตุผิดประเวณี ข
แล้ว, ย่อมเป็ นเหตุ ให้ นางประพฤติ ล่วง
ประเวณี ค; และผู้ ใดที่จะแต่งงานกับนาง
ซึ่งหย่าร้างย่อมประพฤติล่วงประเวณี .
๓๓ และมีเขียนไว้อีก, เจ้าจะไม่สาบาน
เท็จ, แต่ จะ ปฏิบัติ ค�ำ ปฏิญาณกของ เจ้า
ต่อพระเจ้า;
๓๔ แต่ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, อย่าสาบานเลยก; ทัง้ อย่าอ้าง
สวรรค์, เพราะนั่ น เป็ นพระราชบัลลังก์
ของพระผู้เป็ นเจ้า;
๓๕ หรืออย่าอ้างแผ่นดินโลก, เพราะนั่ น
เป็ นที่รองพระบาทของพระองค์;
๓๖ ทัง้ เจ้า จะไม่ สาบานโดยอ้างศีรษะ
ของเจ้า, เพราะเจ้าท�ำให้ผมสักเส้นหนึ่ ง
ด�ำหรือขาวไม่ ได้;
๓๗ แต่จงให้การสื่อสารของเจ้าเป็ นใช่,

๒๙ ก กิจการ ๘:๒๒.
๓๐ ก มธ. ๑๐:๓๘; ๑๖:๒๔;
ลูกา ๙:๒๓.
๓๑ ก คมพ. หย่าร้าง (การ).
๓๒ ก มาระโก ๑๐:๑๑–๑๒.

		ข คมพ. ผิดประเวณี (การ).
		ค คมพ. ล่วงประเวณี (การ).
๓๓ ก คมพ. ค�ำปฏิญาณ.
๓๔ ก คมพ. ดูแคลน (การ).

๓ นี ไฟ ๑๒:๓๘–๑๓:๓
ใช่; ไม่ ใช่, ไม่ ใช่; เพราะอะไรก็ตามที่ออก ๔๗ เรือ่ งเก่าหมดไปก, และทุกเรือ่ งกลับ
มาจากสิ่งที่เกินกว่านี ้เป็ นความชั่ว.
เป็ นเรื่องใหม่.
ก
๓๘ และดูเถิด, มี เขียนไว้, ตาต่อตา , ๔๘ ฉะนั ้น เราอยากให้ เจ้า ดี พร้อมกแม้
และฟันต่อฟัน;
ดัง เรา, หรือ พระบิดาของเจ้า ผู้ทรงสถิต
๓๙ แต่ เรา กล่าว แก่ เจ้า, ว่า เจ้า จะ ไม่ อยู่ ในสวรรค์ทรงดีพร้อม.
ต่อ ต้านกความ ชั่ว, แต่ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ตบ
แก้ม ขวาของเจ้า, จงหัน อีก ข้างหนึ่ ง ให้
บทที่ ๑๓
ข
เขาด้วย ;
๔๐ และหากคนใดจะฟ้ องเจ้าทีศ่ าลและ พระเยซู ทรงสอนค�ำ สวดอ้อนวอนของ
เอาเสือ้ ของเจ้าไป, จงให้เขาเอาเสือ้ คลุม พระเจ้า ให้ แก่ ชาว นี ไฟ— พวก เขา ต้อง
ของเจ้าไปด้วย;
สะสม ทรัพย์ ใน สวรรค์— ใน การ ปฏิบัติ
๔๑ และผู้ ใดก็ตามที่จะบีบบังคับเจ้าให้ ศาสนกิจ ของพวกท่าน พวกท่านทัง้ สิบ
ไปหนึ่ งไมล์, จงไปกับเขาสองไมล์.
สองคนได้ รับ บัญชาไม่ ให้ ใส่ ใจกับ เรือ่ ง
ก
๔๒ จงให้ แก่คนที่ขอเจ้า, และจากคน ทางโลก—เปรียบเทียบมัทธิว ๖. ประมาณ
ที่ขอยืมเจ้าจงอย่าหนี .
ค.ศ. ๓๔.
๔๓ และดูเถิด มี เขียนไว้ ดว้ ย, ว่า จงรัก
เพือ่ นบ้านของเจ้าและเกลียดศัตรูของเจ้า; ตามจริง แล้ว, ตามจริง แล้ว, เรากล่าวว่า
๔๔ แต่ ดูเถิด เรา กล่าว แก่ เจ้า, จงรัก เราอยากให้เจ้าท�ำทานกแก่คนจน; แต่จง
ศัตรูกของเจ้า, จงอวยพรคนที่ สาปแช่ง ระวังอย่าท�ำทานของเจ้าต่อหน้ าคนเพื่อ
เจ้า, จงท�ำดีต่อคนที่เกลียดเจ้า, และสวด ให้เขาเห็น; มิฉะนั ้นเจ้าจะไม่มรี างวัลของ
อ้อนวอนข ให้คนที่ ใช้เจ้าอย่างดูหมิน
่ และ พระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.
๒ ฉะนั ้น, เมื่อ เจ้า จะ ท�ำ ทานของ เจ้า
ข่มเหงเจ้า;
๔๕ เพื่อ เจ้า จะได้ เป็ นลูก ของพระบิดา อย่า เป่ าแตรไปข้างหน้ า เจ้า, ดัง คนหน้ า
ของเจ้า ผู้ทรงสถิต อยู่ ในสวรรค์; เพราะ ซื่อ ใจคดท�ำ ในบรรดาธรรมศาลาและใน
้ บนคน ถนน, เพือ่ พวกเขาจะได้รบั การสรรเสริญก
พระองค์ทรงท�ำให้ดวงอาทิตย์ขึน
จากมนุ ษย์. ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า,
ชั่วและบนคนดี.
๔๖ ฉะนั ้นเรื่องเหล่านี ้ ซ่ึงเป็ นของสมัย พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.
๓ แต่เมื่อเจ้าท�ำทานอย่าให้มือซ้ายของ
โบราณ, ซึ่ง อยู่ ภาย ใต้ กฎ, จึง สมบูรณ์
เจ้ารู้ว่ามือขวาของเจ้าท�ำอะไร;
ทัง้ หมดในเรา.
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๓๘ ก ลนต. ๒๔:๒๐.
๓๙ ก ๓ นี . ๖:๑๓;
๔ นี . ๑:๓๔;
คพ. ๙๘:๒๓–๓๒.
		ข คมพ. อดทน (ความ).
๔๒ ก เจคอบ ๒:๑๗–๑๙;

โมไซยาห์ ๔:๒๒–๒๖.
๔๔ ก สภษ. ๒๔:๑๗;
แอลมา ๔๘:๒๓.
		ข กิจการ ๗:๕๙–๖๐.
๔๗ ก ๓ นี . ๑๕:๒, ๗;
คพ. ๒๒:๑.

๔๘ ก มธ. ๕:๔๘;
๓ นี . ๒๗:๒๗.
คมพ. ดีพร้อม, บริบรู ณ์ ,
สมบูรณ์ .
๑๓ ๑ ก คมพ. ทาน, ท�ำทาน (การ).
๒ ก คพ. ๑๒๑:๓๔–๓๕.

๓ นี ไฟ ๑๓:๔–๑๙
๔ เพือ่ ทานของเจ้าจะเป็ นไปอย่างลับ ๆ;
และ พระ บิดา ของ เจ้า ผู้ทรง เห็น ลับ ๆ,
พระองค์นั่นเองจะประทานรางวัลแก่เจ้า
อย่างเปิ ดเผย.
๕ และเมื่อเจ้าสวดอ้อนวอนกจงอย่าท�ำ
เหมือนกับคนหน้ าซื่อใจคด, เพราะพวก
เขา ชอบ สวด อ้อนวอน, โดย ยืน ที่ ธรรม
ศาลาทัง้ หลายและที่ มุม ถนน, เพื่อ จะมี
คนเห็น. ตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า,
พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.
๖ แต่ เจ้า, เมื่อ เจ้า สวด อ้อนวอน, จง
เข้าไปในห้องส่วนตัว, และเมื่อปิ ดประตู
ของเจ้าแล้ว, จงสวดอ้อนวอนพระบิดาของ
เจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ลับ ๆ; และพระบิดาของ
เจ้า, ผู้ทรงเห็น ลับ ๆ, จะประทานรางวัล
แก่เจ้าอย่างเปิ ดเผย.
๗ แต่ เมื่อ เจ้า สวด อ้อนวอน, อย่า ใช้
ค�ำ พูด ซ�ำ้ ๆ ที่ ไร้ ประโยชน์ , ดัง คนนอก
ศาสนา, เพราะคนพวกนั ้น คิด ว่า จะมี ผู้
ได้ยินเพราะการพูดมาก ๆ ของพวกเขา.
๘ ฉะนั ้นเจ้าอย่าเป็ นเหมือนกับคนพวก
นั ้น, เพราะพระบิดาของเจ้าทรงรูก้ สิ่งทีเ่ จ้า
ขาดก่อนเจ้าขอพระองค์.
๙ ฉะนั ้นเจ้าจงสวดอ้อนวอนกตามวิธขี นี ้:
พระบิดาคของพวกข้าพระองค์ผู้ทรงสถิต
อยู่ ในสวรรค์, ขอพระนามของพระองค์
ทรงเป็ นที่สักการะ.
๑๐ ขอให้พระประสงค์ของพระองค์เป็ น
ไปบนแผ่นดินโลกดังที่เป็ นไปในสวรรค์.
๑๑ และขอทรงให้ อภัย หนี ้ แก่ พวกข้า
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พระองค์, ดัง ที่ พวกข้า พระองค์ ให้ อภัย
หนี ้แก่ลูกหนี ้ของพวกข้าพระองค์.
๑๒ และขอทรงน� ำกพวกข้า พระองค์ มิ
ให้ ไปสู่การล่อลวง, แต่ขอทรงปลดปล่อย
พวกข้าพระองค์จากความชั่ว.
๑๓ เพราะอาณาจักร, และเดชานุ ภาพ,
และรัศมี ภาพเป็ นของพระองค์, ตลอด
กาล. เอเมน.
๑๔ เพราะ, หากเจ้าให้อภัยกความผิดแก่
มนุ ษย์ พระบิดาบนสวรรค์ของเจ้าจะทรง
ให้อภัยแก่เจ้าด้วย;
๑๕ แต่ หากเจ้า ไม่ ให้ อภัย ความผิด แก่
มนุ ษย์ พระบิดาของเจ้าจะไม่ทรงให้อภัย
ความผิดแก่เจ้าด้วย.
๑๖ ยิ่ง กว่า นั ้น, เมื่อ เจ้า อดอาหารกอย่า
เป็ นดัง คนหน้ า ซื่อ ใจคด, ที่ มี สีหน้ า โศก
เศร้า, เพราะพวกนั ้นท�ำให้สีหน้ าของตน
ไม่ดเี พื่อพวกเขาจะให้มนุ ษย์รวู้ า่ พวกเขา
อดอาหาร. ตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า,
พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.
๑๗ แต่เจ้า, เมือ่ เจ้าอดอาหาร, เจ้าจงเจิม
น� ้ำมันบนศีรษะ, และล้างหน้ า;
๑๘ เพื่อเจ้าจะไม่ดูเหมือนว่าอดอาหาร
ต่อผู้คน, ทว่าต่อพระบิดาของเจ้า, ผู้ทรง
สถิต อยู่ ลับ ๆก; และ พระ บิดา ของ เจ้า,
ผู้ทรงเห็นลับ ๆ, จะประทานรางวัลให้เจ้า
อย่างเปิ ดเผย.
๑๙ อย่าสะสมทรัพย์ ไว้เพื่อตนบนแผ่น
ดิน โลก, ที่ ซ่ึง แมลงกิน ผ้า และสนิ ม จะ
ท�ำลาย, และขโมยจะบุกเข้ามาลักไป;

๕ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ข มธ. ๖:๙–๑๓.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
		ค คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
๘ ก คพ. ๘๔:๘๓.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์—
๙ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดา.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๑๒ ก ปจส. มธ. ๖:๑๔.

๑๔ ก โมไซยาห์ ๒๖:๓๐–๓๑;
คพ. ๖๔:๙. คมพ. ให้อภัย.
๑๖ ก อสย. ๕๘:๕–๗.
คมพ. อดอาหาร (การ).
๑๘ ก คพ. ๓๘:๗.
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๒๐ แต่ จง สะสม ทรัพย์ก ไว้ เพื่อ ตนใน
สวรรค์, ที่ ซึ่ง แมลง กิน ผ้า และ สนิ ม จะ
ไม่ ท�ำลาย, และที่ ซ่ึง ขโมยจะไม่ บุก เข้า
มาลักไป.
๒๑ เพราะทรัพย์ ของเจ้า อยู่ ที่ ไหน, ใจ
ของเจ้าจะอยู่ที่น่ั นด้วย.
๒๒ แสงสว่างกของร่างกายคือ ดวงตา;
ฉะนั ้น, หาก, ดวงตา ของ เจ้า เป็ นหนึ่ ง,
ทัง้ ร่างของเจ้าจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง.
๒๓ แต่หากดวงตาของเจ้าชั่ว, ทัง้ ร่าง
ของเจ้าจะเต็มไปด้วยความมืด. ฉะนั ้ น,
หาก, แสง สว่า ง ที่ อยู่ ใน เจ้ า เป็ นความ
มื ด แล้ ว , ความ มื ด นั ้ น จะ ใหญ่ หลวง
เพีย งใด !
๒๔ ไม่มี ผู้ ใด รับ ใช้กนาย สอง คน ได้;
เพราะเขาจะเกลียดคนหนึ่ ง และรัก อีก
คนหนึ่ ง, หรือ เขาจะยึด คนหนึ่ ง และดู
หมิ่นอีกคนหนึ่ ง. เจ้าจะรับใช้พระผู้เป็ น
เจ้าพร้อมกับความร�่ำรวยไม่ ได้.
๒๕ และ บั ด นี ้ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด
้ คือ เมื่อ พระเยซู รับสั่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
ขึน
แล้ว พระองค์ ทรงมองดู คนสิบ สองคนที่
พระองค์ ทรงเลือกไว้, และตรัส กับ พวก
ท่านว่า: จงจ�ำ ถ้อยค�ำ ซึ่ง เราพูด. เพราะ
ดูเถิด, เจ้าคือผูท
้ เ่ี ราเลือกไว้ปฏิบตั กิ ต่อคน
เหล่านี ้. ฉะนั ้นเรากล่าวแก่เจ้า, อย่าคิดถึง
ชีวิตของเจ้าข, ว่าเจ้าจะกินอะไร, หรือเจ้า
จะดื่มอะไร; หรือไม่คิดแม้ส�ำหรับร่างกาย
ของเจ้า, ว่าจะสวมใส่อะไร. ชีวติ ส�ำคัญยิ่ง
กว่าเนื ้อ, และร่างกายยิ่งกว่าเครือ่ งนุ่ งห่ม
มิใช่หรือ?
๒๐ ก ฮีล. ๕:๘; ๘:๒๕.
๒๒ ก คพ. ๘๘:๖๗.
๒๔ ก ๑ ซมอ. ๗:๓.

๓ นี ไฟ ๑๓:๒๐–๓๔
๒๖ จงดูสัตว์ปีกในอากาศ, เพราะมันไม่
หว่าน, ทัง้ มันไม่ เก็บ เกี่ยวหรือ รวมไว้ ใน
ยุง้ ; กระนั ้นพระบิดาบนสวรรค์ของเจ้ายัง
ทรงเลีย้ งดูมัน. เจ้าไม่ดีกว่ามันมากหรือ?
๒๗ ใครในพวกเจ้าเพียงแต่คดิ ก็จะเพิม่
ความสูงได้สักหนึ่ งคิวบิทเล่า?
๒๘ และเหตุ ใดเจ้า จึง คิดถึง เครื่องนุ่ ง
ห่ม เล่า? จงพิจารณาพลับพลึง ในทุ่ง ว่า
มัน เติบโตอย่างไร; มันไม่ ท�ำงาน, ทัง้ ไม่
ปั่ นด้าย;
๒๙ และ กระนั ้ น เรา ยัง กล่าว แก่ เจ้า,
แม้แต่ซาโลมอน, ในความรุง่ โรจน์ ทงั ้ หมด
ของ เขา, ก็ มิ ได้ รับ การ ตกแต่ง เหมือน
ต้นไม้เหล่านี ้สักต้น.
๓๐ ดังนั ้น, หากพระผู้เป็ นเจ้าทรงแต่ง
หญ้า ในทุ่ง, ซึ่ง วันนี ้ เป็ นอยู่, และพรุ่ง นี ้
โยนเข้าเตาไฟ, แม้เช่นนั ้ นพระองค์ก็จะ
ทรงแต่งเจ้า, หากเจ้าไม่ด้อยในศรัทธา.
๓๑ ฉะนั ้นอย่าคิด, โดยกล่าวว่า, เราจะ
กินอะไร? หรือ, เราจะดื่มอะไร? หรือ, เรา
จะแต่งกายด้วยอะไร?
๓๒ เพราะพระบิดาบนสวรรค์ ของเจ้า
ทรง รู้ ว่า เจ้า ขาดแคลน สิ่ง ทัง้ หลาย ทัง้
ปวงนี ้.
๓๓ แต่ เจ้า จงแสวงหาอาณาจักรกของ
พระผู้ เป็ นเจ้า และความชอบธรรมของ
พระองค์ เสีย ก่อน, และสิ่ง ทัง้ หมดนี ้ จะ
มีเพิ่มเติมมาให้เจ้า.
๓๔ ฉะนั ้ น อย่า คิดถึง วัน พรุ่ง, เพราะ
วันพรุ่งจะคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ของมันเอง.
แต่ละวันมีความเลวร้ายพออยู่แล้ว.

๒๕ ก คมพ. ปฏิบตั ,ิ
ปฏิบตั ศิ าสนกิจ,
ผูป้ ฏิบตั ศิ าสนกิจ.

		ข แอลมา ๓๑:๓๗–๓๘;
คพ. ๘๔:๗๙–๘๕.
๓๓ ก ลูกา ๑๒:๓๑.

๓ นี ไฟ ๑๔:๑–๑๕
บทที่ ๑๔
พระเยซูทรงบัญชาว่า: อย่าตัดสิน; ทูลขอ
พระผู้เป็ นเจ้า; จงระวังศาสดาพยากรณ์
ปลอม— พระองค์ ทรง สัญญา ความ รอด
่ �ำตามพระประสงค์ของพระ
ส�ำหรับผู้ทีท
บิดา— เปรียบ เทียบมัทธิว ๗. ประมาณ
ค.ศ. ๓๔.
้ คือเมื่อ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระเยซูรบั สั่งถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้วพระองค์
ทรงหัน ไปทางฝูง ชนอีก, และทรงเผย
พระโอษฐ์ กับ พวก เขา อีก, โดย ตรัส ว่า:
ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่
เจ้า, อย่าตัดสินก, เพื่อเจ้าจะไม่ถูกตัดสิน.
๒ เพราะด้วยการตัดสินใดที่เจ้าตัดสิน,
เจ้าจะถูกตัดสินก; และด้วยมาตรใดที่เจ้า
วัด, ก็จะน� ำมาวัดเจ้าเช่นกัน.
๓ และเหตุ ใดเจ้า จึง มองเห็น ผงที่ อยู่
ในดวงตาพี่น้องของเจ้า, แต่หาพิจารณา
ท่อนไม้ท่ีอยู่ ในดวงตาของตนเองไม่?
๔ หรือเจ้าจะกล่าวแก่พ่ีน้องของเจ้าได้
อย่างไรเล่า ว่า: จงให้ ข้าพเจ้า เขี่ย ผงออก
จากดวงตาของท่าน—และดูเถิด, มีท่อน
ไม้อยู่ ในดวงตาของเจ้าเอง?
๕ เจ้า คนหน้ า ซื่อ ใจคด, เอาท่อนไม้ก
ออกจากดวงตาของเจ้าเองเสียก่อน; และ
แล้วเจ้าจะมองเห็นชัดเพือ่ เอาผงออกจาก
ดวงตาพี่น้องของเจ้า.
๑๔ ๑ ก ปจส. มธ. ๗:๑–๒;
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๖ อย่าให้สิ่งที่ศักดิส์ ิทธิก์ แก่สุนัข, ทัง้ อย่า
โยนไข่มุก ของเจ้า ให้ สุกร, เกลือกมัน จะ
เหยียบย�่ำ ไว้ ใต้เท้า, และหัน กลับ มาอีก
และท�ำร้ายเจ้า.
๗ ขอก, แล้วเจ้าจะได้รบั ; หา, แล้วเจ้าจะ
พบ; เคาะ, และจะเปิ ดมันให้เจ้า.
๘ เพราะทุก คนที่ ขอ, ย่อมได้ รับ; และ
คนที่หา, ย่อมพบ; และแก่ผู้ที่เคาะ, มัน
จะเปิ ดให้.
๙ หรือมีคนใดเล่าในพวกเจ้า, ซึ่ง, หาก
บุตรขอขนมปัง, เจ้าจะให้ก้อนหิน?
๑๐ หรือหากขอปลา, เขาจะให้งู?
๑๑ เมื่อ เป็ นดัง นั ้น, โดยที่ ช่ัว, หากเจ้า
รู้ ว่า จะให้ ของขวัญดี ๆ แก่ ลูก ๆ อย่างไร
แล้ว, พระบิดาของเจ้า ผู้ทรงสถิต อยู่ ใน
สวรรค์จะประทานสิ่งดี ๆ ให้คนที่ทูลขอ
พระองค์มากกว่านั ้นสักเพียงใด?
๑๒ ฉะนั ้น, ทุกสิ่งไม่วา่ อะไรก็ตามที่เจ้า
อยากให้มนุ ษย์ท�ำกับเจ้า, เจ้าจงท�ำกเช่น
นั ้ น กับ พวก เขา, เพราะ นี่ เป็ น กฎ และ
ศาสดาพยากรณ์ .
๑๓ เจ้าจงเข้าทางประตูคบั แคบก; เพราะ
กว้างคือ ประตู, และกว้างขวางขคือ ทาง,
ซึ่ง น� ำ สู่ ความพินาศ, และมี คนเป็ นอัน
มากที่ ไปทางนั ้น;
๑๔ เพราะคับแคบคือประตูก, และแคบข
คือทาง, ซึ่งน� ำไปสู่ ชีวิต, และมีน้อยคคน
ที่พบ.
๑๕ จง ระวัง ศาสดา พยากรณ์ ปลอมก,

สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
ยอห์น ๗:๒๔.
๑๒ ก คมพ. สงสาร (ความ).
๒ ก มอร. ๘:๑๙.
๑๓ ก ลูกา ๑๓:๒๔;
๕ ก ยอห์น ๘:๓–๑๑.
๓ นี . ๒๗:๓๓.
๖ ก คมพ. บริสท
ุ ธิ,์ ศักดิส์ ิทธิ.์ 		ข คพ. ๑๓๒:๒๕.
๗ ก ๓ นี . ๒๗:๒๙.
๑๔ ก ๒ นี . ๙:๔๑;
คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
๓๑:๙, ๑๗–๑๘;

คพ. ๒๒:๑–๔.
		ข ๑ นี . ๘:๒๐.
		ค ๑ นี . ๑๔:๑๒.
๑๕ ก ยรม. ๒๓:๒๑–๓๒;
๒ นี . ๒๘:๙, ๑๒, ๑๕.
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ผู้ จะมาหาเจ้า ในเครื่องนุ่ ง ห่ม ของแกะ,
แต่ภายในพวกเขาเป็ นสุนัขป่ าที่หิวโหย.
๑๖ เจ้าจะรูจ้ ักพวกเขาด้วยผลของพวก
เขา. มนุ ษย์จะเก็บองุน
่ จากกอหนาม, หรือ
เก็บมะเดื่อจากต้นหนามได้หรือ?
๑๗ แม้กระนั ้นต้นไม้ดีทุกต้นย่อมออก
ผลดี; แต่ต้นไม้มี โรคย่อมออกผลชั่ว.
๑๘ ต้นไม้ดจี ะออกผลชัว่ ไม่ ได้, ทัง้ ต้นไม้
มี โรคจะออกผลดี ไม่ ได้.
๑๙ ต้นไม้ทุกต้นที่ ไม่ออกผลดีกย่อมถูก
โค่น, และโยนเข้าไปในไฟ.
๒๐ ดัง นั ้น, โดยผลกของมัน เจ้า จะรู้จัก
มัน.
๒๑ มิใช่ทุกคนที่กล่าวแก่เรา, พระเจ้า,
พระเจ้า, จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์;
แต่ คือ คนที่ ท�ำ ตามน� ้ำ พระทัย ของพระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.
๒๒ หลายคนจะกล่าวกแก่ เราในวันนั ้น
ว่า: พระเจ้า, พระเจ้า, พวก ข้า พระองค์
มิ ได้ พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์
หรือ, และ ในพระนาม ของ พระองค์ ขับ
เหล่า มาร, และในพระนามของพระองค์
ท�ำงานอันน่ าพิศวงหลายอย่างหรือ?
๒๓ และเมื่อนั ้นเราจะประกาศแก่พวก
เขาว่า: เราไม่เคยรู้จักกเจ้า; จงออกไปจาก
เราข, เจ้าที่ท�ำความชั่วช้าสามานย์.
๒๔ ฉะนั ้น, ผู้ ใดที่ ได้ยน
ิ ค�ำกล่าวเหล่านี ้
ของเราและท�ำตาม, เราจะเปรียบเขาเช่น
คนฉลาด, ผู้สร้างบ้านของตนบนศิลาก—
๒๕ และฝนกลงมา, และน� ้ำ ท่วม, และ
๑๙ ก มธ. ๓:๑๐;
แอลมา ๕:๓๖–๔๑;
คพ. ๙๗:๗.
๒๐ ก ลูกา ๖:๔๓–๔๕;
โมโร. ๗:๕.

๓ นี ไฟ ๑๔:๑๖–๑๕:๒
พายุพดั , และกระหน�่ ำมาทีบ่ า้ นนั ้น; และ
มันหาพังข ไม่, เพราะมันมีรากฐานบนศิลา.
๒๖ และทุกคนที่ ได้ยินค�ำกล่าวเหล่านี ้
ของเราและหาท�ำ ตามไม่ จะเปรียบเช่น
คนโง่, ผู้สร้างบ้านของตนบนทรายก—
๒๗ และฝนลงมา, และน� ้ำ ท่วม, และ
พายุ พัด, และ กระหน�่ ำ มา ที่ บ้านนั ้ น;
และมัน พัง, และการพัง ทลายนั ้น ใหญ่
หลวงนั ก.
บทที่ ๑๕
พระ เยซู ทรง ประกาศ ว่า กฎ ของ โมเสส
สมบูรณ์ แล้ว ในพระองค์— ชาวนี ไฟคือ
่ ซึง่ พระองค์รบั สั่งในเยรูซาเล็ม—
แกะอืน
เพราะ ความ ชั่ว ช้า สามานย์, ผู้คนของ
พระเจ้ า ใน เยรูซาเล็ ม ไม่ รู้ เรื่อ ง แกะ ที่
กระจัดกระจายไปของอิสราเอล. ประมาณ
ค.ศ. ๓๔.
้ คือ
และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
เมือ พระเยซู ทรงมี พระด�ำรัส ดังนี ้ แล้ว
พระองค์ ทอดพระเนตรฝูง ชนโดยรอบ,
และตรัสกับพวกเขาว่า: ดูเถิด, เจ้าได้ยิน
้ ไปเฝ้ าพระ
เรือ่ งที่เราสอนก่อนที่เราจะขึน
บิดาของเราแล้ว; ฉะนั ้น, ผู้ ใดที่จดจ�ำค�ำ
กล่าวเหล่านี ้ของเราและท�ำกตาม, ผูน
้ ั ้นเรา
ข
้
จะยกขึน ในวันสุดท้าย.
้ คือเมื่อ
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระเยซูตรัสถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้วพระองค์

๒๒ ก แอลมา ๕:๑๗.
๒๓ ก โมไซยาห์ ๕:๑๓;
๒๖:๒๔–๒๗.
		ข ลูกา ๑๓:๒๗.
๒๔ ก คมพ. ศิลา.

๒๕ ก แอลมา ๒๖:๖; ฮีล. ๕:๑๒.
		ข สภษ. ๑๒:๗.
๒๖ ก ๓ นี . ๑๑:๔๐.
๑๕ ๑ ก ยากอบ ๑:๒๒.
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๗; คพ. ๕:๓๕.

๓ นี ไฟ ๑๕:๓–๑๗
ทรงเห็นว่า มี บางคนในบรรดาพวกเขาที่
ประหลาดใจ, และพิศวงว่าพระองค์ทรง
ประสงค์ เช่น ไรเกี่ยวกับ กฎของโมเสสก;
เพราะพวกเขาไม่ เข้าใจค�ำ กล่าวที่ ว่า สิ่ง
เก่าได้ผ่านไปแล้ว, และว่าสิ่งทัง้ ปวงกลับ
เป็ นสิ่งใหม่.
๓ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า:
อย่า ประหลาดใจที่ เรากล่าวแก่ เจ้า ว่า สิ่ง
เก่า ได้ ผ่านไปแล้ว, และสิ่ง ทัง้ ปวงกลับ
เป็ นสิ่งใหม่.
๔ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าว่ากฎกที่ ให้แก่
โมเสสสมบูรณ์ แล้ว.
๕ ดูเถิด, เรา คือ ผู้ ที่ ให้ กฎก, และ เรา
คือ ผู้ ท�ำ พันธ สั ญญา กับ อิสราเอล ผู้คน
ของเรา; ฉะนั ้น, ในเรากฎสมบูรณ์ แล้ว,
เพราะเรามาเพื่อให้กฎสมบูรณ์ ข; ฉะนั ้น
มันจึงมีที่สุด.
๖ ดูเถิด, เราไม่ทำ� ลายกศาสดาพยากรณ์ ,
เพราะ มาก เท่า ที่ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ใน เรา,
ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ทัง้ หมดจะ
สมบูรณ์ .
๗ และเพราะเรากล่าวแก่ เจ้า ว่า สิ่ง เก่า
ผ่านไปแล้ว, เราไม่ ท�ำลายเรื่องที่ พูด ไว้
เกี่ยวกับสิ่งที่จะมาถึง.
๘ เพราะดูเถิด, พันธสัญญากที่เราท�ำกับ
ผูค้ นของเรายังไม่สมบูรณ์ ทงั ้ หมด; แต่กฎ
ที่ ให้แก่ โมเสสมีท่ีสุดในเรา.
๙ ดูเถิด, เราคือกฎก, และแสงสว่างข. จง
๒ ก คมพ. กฎของโมเสส.
๔ ก โมไซยาห์ ๑๓:๒๗–๓๑;
๓ นี . ๙:๑๗–๒๐.
๕ ก ๑ คร. ๑๐:๑–๔;
๓ นี . ๑๑:๑๔.
คมพ. พระเยโฮวาห์.
		ข แอลมา ๓๔:๑๓.
๖ ก ๓ นี . ๒๓:๑–๕.
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ดูท่ีเรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่,
และเจ้าจะมีชวี ติ ค; เพราะแก่คนทีอ่ ดทนง
จนกว่าชีวติ จะหาไม่เราจะให้ชวี ติ นิ รน
ั ดร์.
ก
๑๐ ดูเถิด, เราให้บัญญัติ แก่เจ้า; ฉะนั ้น
จงรักษาบัญญัตขิ องเรา. และนี่ คอื กฎและ
ศาสดาพยากรณ์ , เพราะสิ่ง เหล่า นี ้ เป็ น
พยานขถึงเราโดยแท้.
้
๑๑ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเมื่อพระเยซูรบั สั่งถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว,
พระองค์ ตรัส กับ คน สิบ สอง คนนั ้น ซึ่ง
พระองค์ทรงเลือกไว้ว่า:
๑๒ เจ้า เป็ นสานุ ศิษย์ ของเรา; และเจ้า
เป็ นแสงสว่างต่อคนเหล่านี ้, ซึ่งเป็ นพวก
ที่เหลืออยู่ของเชือ้ สายแห่งโยเซฟก.
๑๓ และ ดู เ ถิ ด , นี่ คื อ แผ่ นดิ น กแห่ ง
มรดก ของ เจ้า; และ พระ บิดา ประทาน
มันให้เจ้า.
๑๔ และไม่ เคยสัก ครัง้ ที่ พระบิดาทรง
มี พระบัญชาแก่ เราว่า ให้ บอกกเรื่องนี ้ แก่
พี่น้องของเจ้าที่เยรูซาเล็ม.
๑๕ ทัง้ ไม่ เคยสัก ครัง้ ที่ พระบิดาทรงมี
พระบัญชาให้เราบอกพวกเขาเกีย่ วกับเผ่า
อื่น ๆก ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล, ที่พระ
บิดาทรงน� ำออกมาจากแผ่นดิน.
๑๖ พระบิดาได้ ทรงบัญชาเรา, ให้ บอก
พวกเขาเพียงเท่านี ้ว่า:
๑๗ แกะอื่นนั ้นเราก็มีซึ่งหาได้เป็ นของ
คอกนี ้ ไม่; เราต้องน� ำเข้ามาด้วย, และพวก

๘ ก ๓ นี . ๕:๒๔–๒๖.
		ข โมไซยาห์ ๑๓:๓๓.
๙ ก ๒ นี . ๒๖:๑.
๑๒ ก คมพ. โยเซฟ, บุตรของยา		ข คมพ. สว่าง (ความ),
โคบ.
แสงสว่าง, แสงสว่างของ
๑๓ ก ๑ นี . ๑๘:๒๒–๒๓.
พระคริสต์.
๑๔ ก ๓ นี . ๕:๒๐.
		ค ยอห์น ๑๑:๒๕; คพ. ๘๔:๔๔.
๑๕ ก ๓ นี . ๑๖:๑–๔.
		ง คมพ. อดทน (ความ).
คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
๑๐ ก ๓ นี . ๑๒:๒๐.
สูญหายไปของอิสราเอล.
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เขาจะได้ยินเสียงของเรา; และจะมีคอก
เดียว, และเมษบาลกเดียว.
๑๘ และบัดนี ้, เพราะความดือ้ รัน
้ และ
ก
่
ความไม่เชือพวกเขาหาเข้าใจ ถ้อยค�ำของ
เราไม่; ฉะนั ้นเราได้รบั บัญชาจากพระบิดา
ไม่ ให้กล่าวแก่พวกเขาอีกเกี่ยวกับเรือ่ งนี ้.
๑๙ แต่, ตามจริง แล้ว, เรากล่าวแก่ เจ้า
ว่า พระบิดาทรงบัญชาเรา, และเราบอก
เรื่องนี ้ แก่เจ้า, ว่าทรงแยกเจ้าจากบรรดา
พวกเขาเพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
พวกเขา; ฉะนั ้น เป็ นเพราะความชั่ว ช้า
สามานย์ของพวกเขาที่พวกเขาหารู้เรื่อง
ของเจ้าไม่.
๒๐ และตามจริง แล้ว, เรากล่าวแก่ เจ้า
อีก ว่า พระ บิดา ทรง แยก เผ่า อื่น ๆ จาก
พวก เขา; และ เป็ น เพราะ ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของพวกเขาที่พวกเขาหารู้เรื่อง
คนเหล่านั ้นไม่.
๒๑ และตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่า
เจ้าคือคนเหล่านั ้นที่เรากล่าวถึงว่า: แกะ
อื่นกเราก็มีซ่ึงหาได้เป็ นของคอกนี ้ ไม่; เรา
ต้องน� ำพวกเขามาด้วย, และพวกเขาจะ
ได้ยิน เสียงของเรา; และจะมี คอกเดียว,
และเมษบาลเดียว.
๒๒ และพวกเขาหาเข้าใจเราไม่, เพราะ
พวกเขาคิด ว่า เป็ นคนต่างชาติก; เพราะ
พวก เขา หา เข้าใจ ไม่ ว่า คน ต่าง ชาติ จะ
เปลี่ยนใจ เลื่อมใสข โดย ผ่านค�ำ สั่ง สอน
ของพวกเขา.
๑๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
๑๘ ก คพ. ๑๐:๕๙.
๒๑ ก ยอห์น ๑๐:๑๔–๑๖.
๒๒ ก คมพ. คนต่างชาติ.
		ข กิจการ ๑๐:๓๔–๔๘.

๓ นี ไฟ ๑๕:๑๘–๑๖:๒
๒๓ และ พวก เขา หา เข้ า ใจ เรา ไม่ ที่
เรา กล่าว ว่า พวก เขา จะ ได้ยิน เสียง ของ
เรา; และพวกเขาหาเข้าใจเราไม่ที่ว่าคน
ต่างชาติกจะไม่ ได้ยิน เสียงของเราไม่ ว่า
เวลาใด—ว่า เราจะไม่ แสดงตนให้ เป็ นที่
ประจักษ์ แก่พวกเขานอกจากจะเป็ นโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ข.
๒๔ แต่ ดูเถิด, เจ้า ทัง้ ได้ยิน เสียง ของ
เราก, และเห็น เรา; และเจ้า คือ แกะของ
เรา, และนั บ เจ้า อยู่ ในบรรดาคนที่ พระ
บิดาประทานให้ขเรา.
บทที่ ๑๖
่ ๆ ทีส่ ูญหาย
พระเยซูจะทรงเยือนแกะอืน
ไป ของ อิ ส ราเอล— ใน ยุ ค สุ ด ท้ า ย พระ
กิตติคุณ จะไปสู่ คนต่างชาติ แล้ว จึง ไปสู่
เชือ้ สายแห่งอิสราเอล—ผูค้ นของพระเจ้า
จะได้ เห็น กับ ตาเมือ่ พระองค์ ทรงน� ำ ไซ
อันมาอีก. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
และตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้าว่าเรามีแกะอื่นก, ซึ่งไม่อยู่ ในแผ่น
ดินนี ้, ทัง้ ไม่อยู่ ในแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม,
ทัง้ ไม่อยู่ ในส่วนหนึ่ งส่วนใดของแผ่นดิน
โดยรอบนั ้นซึ่งเราเคยปฏิบัติศาสนกิจ.
๒ เพราะคนที่ เราพูด ถึง คือ คนที่ ยัง ไม่
เคย ได้ยิน เสียง ของ เรา; ทัง้ เรา ไม่ เคย
แสดงตนให้ประจักษ์ ต่อพวกเขาสักครัง้ .

๒๓ ก มธ. ๑๕:๒๔.
		ข ๑ นี . ๑๐:๑๑.
คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
๒๔ ก แอลมา ๕:๓๘;
๓ นี . ๑๖:๑–๕.

		ข ยอห์น ๖:๓๗;
คพ. ๒๗:๑๔.
๑๖ ๑ ก ๓ นี . ๑๕:๑๕.
คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
สูญหายไปของอิสราเอล.

๓ นี ไฟ ๑๖:๓–๙
๓ แต่ เราได้ รับ บัญชาจากพระบิดาให้
เราไปหาพวกเขาก, และพวกเขาจะได้ยิน
เสียงของเรา, และจะนั บ พวกเขาอยู่ ใน
บรรดาแกะของเรา, เพื่อ จะมี คอกเดียว
และเมษบาลเดียว; ฉะนั ้นเราจึงไปแสดง
ตนต่อพวกเขา.
๔ และ เรา สั่ง เจ้า ว่า จง เขียนค�ำ กล่าวก
เหล่า นี ้ หลัง จากเราไปแล้ว, เพื่อ หากเป็ น
ไปว่า ผู้คนของเราที่เยรูซาเล็ม, คนที่ เคย
เห็นเราและอยูก่ บั เราในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของเรา, ไม่ขอพระบิดาในนามของเรา,
เพื่อ พวกเขาจะได้ รบั ความรู้เรือ่ งเจ้า โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์, และเรือ่ งเผ่าอื่น ๆ
อีก ด้วยซึ่ง พวกเขาหารู้ ไม่, เพื่อ ค�ำ กล่าว
เหล่า นี ้ ซึ่ง เจ้า จะเขียนจะได้ รบั การเก็บ
รักษาไว้และน� ำมาแสดงให้ประจักษ์ แก่คน
ต่างชาติข, เพื่อโดยทางความบริบูรณ์ ของ
คนต่างชาติ, พวกทีเ่ หลืออยูข่ องพงศ์พน
ั ธุ์
ของพวกเขา, ซึ่ง กระจัดกระจายไปตาม
พืน้ พิภพเพราะความไม่เชือ่ ของพวกเขา,
คนต่างชาติจะน� ำเข้ามา, หรือจะน� ำเข้ามา
สู่ความรูค้ เรือ่ งเรา, พระผู้ ไถ่ของพวกเขา.
๕ และเมื่อ นั ้น เราจะรวมกพวกเขาเข้า
มาจากสี่เสีย้ วของแผ่นดินโลก; และเมื่อ
นั ้นเราจะด�ำเนิ นตามพันธสัญญาขซึง่ พระ
บิดาทรงท�ำกับผูค้ นทัง้ หมดของเชือ้ สายค
แห่งอิสราเอล.
๖ และคนต่างชาติกย่อมเป็ นสุข, เพราะ
๓ ก ๓ นี . ๑๗:๔.
๔ ก คมพ. พระคัมภีร.์
		ข ๑ นี . ๑๐:๑๔;
๓ นี . ๒๑:๖.
		ค อสค. ๒๐:๔๒–๔๔;
๓ นี . ๒๐:๑๓.
๕ ก คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.
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ความเชื่อของพวกเขาในเรา, ในและจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ข, ซึ่ง เป็ นพยานต่อ
พวกเขาถึงเราและถึงพระบิดา.
๗ ดูเถิด, พระบิดาตรัสว่า, เพราะความ
เชื่อของพวกเขาในเรา, และเพราะความ
ไม่เชื่อของเจ้า, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล,
ในยุค สุดท้ายกความจริง จะมาถึง คนต่าง
ชาติ, เพื่อความสมบูรณ์ ของเรื่องเหล่านี ้
จะเป็ นที่รู้แก่พวกเขา.
๘ แต่, พระบิดาตรัสว่า, วิบัติแก่คนต่าง
ชาติที่ ไม่ เชื่อ—เพราะทัง้ ที่ พวกเขาออก
มาอยู่ บนผืน แผ่นดินนี ้, และท�ำให้ ผู้คน
ของเราซึ่งเป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล
กระจัดกระจายก ไป; และขับขผูค้ นของเรา
ซึง่ เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลออกจาก
บรรดาพวกเขา, และถูก พวกเขาเหยียบ
ย�่ำอยู่ ใต้เท้า;
๙ และเพราะพระเมตตาของพระบิดาที่
ทรงมี ตอ่ คนต่างชาติ, และการพิพากษา
่ รงมีตอ่ ผูค้ นของเราผูเ้ ป็ น
ของพระบิดาทีท
ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลด้วย, ตามจริงแล้ว,
ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าหลังจาก
ทัง้ หมดนี ้, และเราท�ำให้ ผคู้ นของเราซึง่
เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลถูกลงทัณฑ์,
และได้รบั ความทุกข์, และถูกสังหารก, และ
ถูกขับออกจากบรรดาพวกเขา, และกลับถูก
พวกเขาเกลียดชัง, และกลับเป็ นทีด่ ห
ู มิน
่
เหยียดหยามในบรรดาพวกเขา—

		ข ๓ นี . ๕:๒๔–๒๖.
		ค ๑ นี . ๒๒:๙;
๓ นี . ๒๑:๒๖–๒๙.
๖ ก ๑ นี . ๑๓:๓๐–๔๒;
๒ นี . ๓๐:๓.
		ข ๒ นี . ๓๒:๕;
๓ นี . ๑๑:๓๒, ๓๕–๓๖.
คมพ. พระวิญญาณ

บริสท
ุ ธิ.์
๗ ก คมพ. ฟื ้ นฟูพระกิตติคณ
ุ
(การ).
๘ ก ๑ นี . ๑๓:๑๔;
มอร. ๕:๙, ๑๕.
		ข ๓ นี . ๒๐:๒๗–๒๙.
๙ ก อาโมส ๙:๑–๔.
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๑๐ และพระบิดาทรงบัญชาให้เรากล่าว
แก่ เจ้า ดังนี ้: ในวัน นั ้น เมื่อ คนต่างชาติ
จะท�ำบาปขัด กับ กิตติคุณ ของเรา, และ
จะ ปฏิเสธ ความ สมบูรณ์ แห่ง กิตติคุณ
ของเรา, และทะนงตนกด้วยความถือดี
ในใจตนเหนื อ ประชาชาติ ทัง้ ปวง, และ
เหนื อ ผู้คนทัง้ ปวงของทัง้ แผ่น ดิน โลก,
และจะเต็มไปด้วยการพูดเท็จ, และการ
หลอกลวง, และการก่อกวนต่าง ๆ นานา,
และ การ หน้ า ซื่อ ใจ คด นานั ปการ, และ
ฆาตกรรม, และ การ ฉ้ อฉล ใน อ� ำ นาจ
ปุ โรหิตข, และการผิดประเวณี , และความ
น่ า ชิงชัง ลับ; และหากพวกเขาจะท�ำ สิ่ง
ทัง้ หมดนี ้, และจะปฏิเสธความสมบูรณ์
แห่งกิตติคณ
ุ ของเรา, ดูเถิด, พระบิดาตรัส
ว่า, เราจะน� ำความสมบูรณ์ แห่งกิตติคุณ
ของเราไปจากบรรดาพวกเขา.
๑๑ และเมือ่ นั ้นเราจะนึ กกถึงพันธสัญญา
ของเราซึ่งท�ำกับผู้คนของเรา, โอ้เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล, และเราจะน� ำกิตติคณ
ุ ของ
เรามาสู่พวกเขา.
๑๒ และเราจะแสดงแก่เจ้า, โอ้เชือ้ สาย
แห่ง อิสราเอล, ว่า คน ต่าง ชาติ จะ ไม่มี
อ�ำนาจเหนื อเจ้า; แต่เราจะระลึกถึงพันธสั ญญาของเราที่ ให้ กับ เจ้า, โอ้ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล, และเจ้าจะเข้าถึงความรูก้
เรือ่ งความสมบูรณ์ แห่งกิตติคุณของเรา.
๑๓ พระบิดาตรัสว่า, แต่หากคนต่างชาติ
จะกลับใจและกลับมาหาเรา, ดูเถิดจะนั บก
๑๐ ก มอร. ๘:๓๕–๔๑.
		ข ๒ นี . ๒๖:๒๙.
๑๑ ก ๓ นี . ๒๑:๑–๑๑;
มอร. ๕:๒๐.
๑๒ ก ฮีล. ๑๕:๑๒–๑๓.
๑๓ ก กท. ๓:๗, ๒๙;

๓ นี ไฟ ๑๖:๑๐–๑๙
พวกเขาอยู่ ในบรรดาผู้คนของเรา, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล.
๑๔ และเราจะไม่ยอมให้ผคู้ นของเรา, ซึง่
เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล, เข้าไปใน
บรรดาพวกเขา, และเหยียบย�่ำ พวกเขา,
พระบิดาตรัส.
๑๕ แต่หากพวกเขาจะไม่หันมาหาเรา,
และสดับ ฟังเสียงของเรา, เราจะยอมให้
พวกเขา, แท้จริงแล้ว, เราจะยอมให้ผู้คน
ของเรา, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล, คือพวก
เขาจะเข้าไปในบรรดาคนเหล่านั ้น, และ
จะเหยียบย�ำ่ กพวกเขา, และพวกเขาจะเป็ น
ดังเกลือที่หมดรส, ซึ่งนั บแต่นั้นไปย่อม
ไม่มี ค่า แต่ จะถูก โยนทิง้ , และถูก เหยียบ
ย�่ำไว้ ใต้เท้าของผู้คนของเรา, โอ้เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๑๖ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่ เจ้า, พระบิดาทรงสั่ง เราไว้ ดังนี ้— ให้
เราประทานแผ่นดินนี ้แก่คนเหล่านี ้เป็ น
มรดกของพวกเขา.
๑๗ และ เมื่อ นั ้ น ถ้อยค�ำกของ อิส ยาห์
ศาสดาพยากรณ์ จะเกิด สัมฤทธิ ผล, ซึ่ง
กล่าวว่า:
๑๘ ยามกของเจ้าขจะเปล่งเสียง; พวกเขา
จะร่วมร้องเพลงเป็ นเสียงเดียวกัน, เพราะ
พวกเขาจะเห็นด้วยตาตนเองเมือ่ พระเจ้า
จะทรงน� ำไซอันกลับมาอีก.
๑๙ จงเปล่งเสียงด้วยปี ต,ิ จงร้องเพลงกัน
เถิด, เจ้า ที่ รกร้างของเยรูซาเล็ม; เพราะ

๑ นี . ๑๕:๑๓–๑๗;
๒ นี . ๑๐:๑๘;
๓ นี . ๓๐:๒;
อับรา. ๒:๙–๑๑.
๑๕ ก มีคาห์ ๕:๘–๑๕;
๓ นี . ๒๐:๑๖–๑๙;

๒๑:๑๒–๒๑;
คพ. ๘๗:๕.
๑๗ ก ๓ นี . ๒๐:๑๑–๑๒.
๑๘ ก อสค. ๓๓:๑–๗.
คมพ. เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
		ข อสย. ๕๒:๘–๑๐.

๓ นี ไฟ ๑๖:๒๐–๑๗:๙
พระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์
แล้ว, พระองค์ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว.
๒๐ พระเจ้ า ทรง เผย พระพาหุ อั น
ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็ นเจ้า.
บทที่ ๑๗
พระ เยซู ทรง สั่ง ผู้คนให้ ไตร่ตรอง พระ
วจนะของพระองค์และสวดอ้อนวอนเพือ่
ความเข้าใจ—พระองค์ทรงรักษาคนป่ วย
ของพวกเขา—พระองค์ทรงสวดอ้อนวอน
เพือ่ ผู้คน, โดยทรงใช้ภาษาทีม่ ิอาจเขียน
ไว้ ได้—เทพปฏิบตั ติ อ่ เด็กเล็ก ๆ ของพวก
เขาและไฟล้อมเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขาไว้.
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
้ คือ
ดูเถิด, บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระ เยซู รับสั่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว
พระองค์ ทรง มอง ดู ฝูง ชนโดย รอบ อีก,
และพระองค์ ตรัส กับ พวกเขาว่า: ดูเถิด,
เวลากของเราอยู่แค่เอือ้ ม.
๒ เราเห็นว่า เจ้า อ่อนแอ, ว่า เจ้า เข้าใจก
ถ้อยค�ำทัง้ หมดของเราไม่ ได้ซึ่งพระบิดา
ทรงบัญชาให้เราพูดกับเจ้าในเวลานี ้.
๓ ฉะนั ้น, เจ้า จงไปบ้านของเจ้า, และ
ไตร่ตรองกถึง เรื่องที่ เราพูด, และทูล ถาม
พระบิดา, ในนามของเรา, เพือ่ จะได้เข้าใจ,
๑๗ ๑ ก อส. กลับไปหาพระบิดา.

ดู ข้อ ๔.
๒ ก ยอห์น ๑๖:๑๒;
คพ. ๗๘:๑๗–๑๘.
๓ ก คมพ. ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง.
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และจงเตรียมขจิตใจไว้ ส�ำหรับ วัน พรุ่งค,
และเราจะมาหาเจ้าอีก.
๔ แต่บัดนี ้เราจะไปเฝ้ ากพระบิดา, และ
แสดงตนขแก่ บรรดาเผ่า ของอิสราเอลที่
หายไปคด้วย, เพราะพวกเขาไม่ ได้หายไป
ส�ำหรับพระบิดา, เพราะพระองค์ทรงรูว้ า่
พระองค์ทรงน� ำพวกเขาไปไว้ที่ ใด.
้ คือ เมื่อ
๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
พระเยซูรบั สั่งดังนั ้นแล้ว, พระองค์ทอด
พระเนตรฝูงชนโดยรอบอีก, และทรงเห็น
พวกเขาน� ้ำตาไหล, และได้เพ่งดูพระองค์
ราวกับ ว่า จะทูล ขอให้ พระองค์ คงอยู่ กับ
พวกเขาอีกสักเล็กน้ อย.
๖ และ พระองค์ ตรัส กั บ พวก เขา ว่า :
ดูเ ถิ ด , อุ ท ร ของ เรา เต็ ม ไป ด้ว ย ความ
สงสารกต่อพวกเจ้า.
๗ เจ้ามีผู้ ใดทีเ่ จ็บป่ วยในบรรดาพวกเจ้า
ไหม? จงน� ำเขามาที่นี่. พวกเจ้ามีคนใดที่
เป็ นง่อย, หรือตาบอด, หรือขาเสีย, หรือ
พิการ, หรือเป็ นโรคเรือ้ น, หรือทีผ่ อมแห้ง,
่ ห
หรือทีห
ู นวก, หรือทีร่ บั ทุกข์ดว้ ยประการ
่ ี่ และเราจะ
ใด ๆ ไหม? จงน� ำพวกเขามาทีน
รักษาพวกเขา, เพราะเรามี ความสงสาร
เจ้า; อุทรของเราเต็มไปด้วยความเมตตา.
๘ เพราะเราเห็นว่าเจ้าปรารถนาจะให้เรา
แสดงแก่ เจ้า ว่า เราท�ำ อะไรให้ พี่ น้องของ
เจ้าทีเ่ ยรูซาเล็ม, เพราะเราเห็นว่าศรัทธาก
ของเจ้าเพียงพอขที่เราจะรักษาเจ้า.
้ คือ เมื่อ
๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์รบั สั่งดังนั ้นแล้ว, ฝูงชนทัง้ หมด,

		ข คพ. ๑๓๒:๓.
สูญหายไปของอิสราเอล.
		ค ๓ นี . ๑๙:๒.
๖ ก คมพ. สงสาร (ความ).
๔ ก ๓ นี . ๑๘:๓๙.
๘ ก ลูกา ๑๘:๔๒.
		ข ๓ นี . ๑๖:๑–๓.
		ข ๒ นี . ๒๗:๒๓;
อีเธอร์ ๑๒:๑๒.
		ค คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
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ได้พร้อมใจกัน, ออกไปพร้อมด้วยคนเจ็บ
ป่ วยของพวกเขาและคนมีทุกข์ของพวก
เขา, และคนเป็ นง่อยของพวกเขา, พร้อม
ด้วยคนตาบอดของพวกเขา, และพร้อม
ด้วยคนใบ้ ของพวกเขา, และพร้อมด้วย
คนทัง้ หมดที่ มี ทุกข์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง;
และพระองค์ ทรงรักษากเขาทุก คนเมื่อ
น� ำพวกเขาออกมาเฝ้ าพระองค์.
๑๐ และพวกเขาทัง้ หลายทัง้ ปวง, ทัง้
พวกที่ ได้รบั การรักษาและผูท
้ สี่ มประกอบ,
น้ อมกายลงแทบพระบาท, และนมัสการ
พระองค์; และมากเท่า ที่มา แม้ว่า มี ฝูง
ชน ก็ ได้ จูบกพระบาทของพระองค์, ถึง
ขนาดที่ พวกเขาอาบพระบาทด้วยน� ้ ำตา
ของพวกเขา.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
ก
พระองค์ทรงบัญชาให้น�ำเด็กเล็ก ๆ ของ
พวกเขามา.
๑๒ ดังนั น
้ พวกเขาน� ำเด็กเล็ก ๆ ของพวก
เขามาวางบนพืน้ ดินรอบ ๆ พระองค์, และ
พระเยซู ทรงยืน อยู่ ตรงกลาง; และฝูง ชน
เปิ ดทางให้คนน� ำเด็กทัง้ หมดมาถึงพระองค์.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
น� ำเด็กทัง้ หมดมาแล้ว, และพระเยซูทรง
ยืนอยูต่ รงกลาง, พระองค์ทรงสั่งให้ฝูงชน
้ ดิน.
คุกเข่ากลงกับพืน
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาคุกเข่าลงกับพืน้ ดิน, พระเยซูทรง
คร�่ำครวญในพระทัย, และตรัส ว่า: พระ
บิดา, ข้า พระองค์ ยุ่ง ยากใจกเพราะความ
ชัว่ ร้ายของผูค้ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๙ ก โมไซยาห์ ๓:๕;
๓ นี . ๒๖:๑๕.
๑๐ ก ลูกา ๗:๓๘.
๑๑ ก มธ. ๑๙:๑๓–๑๔;

๓ นี ไฟ ๑๗:๑๐–๒๑
๑๕ และเมือ่ พระองค์ตรัสถ้อยค�ำเหล่านี ้
แล้ว, พระองค์เองทรงคุกเข่าลงกับพืน้ ดิน
ด้วย; และดูเถิดพระองค์ทรงสวดอ้อนวอน
่ ระองค์ทรงสวด
ถึงพระบิดา, และเรือ่ งทีพ
อ้อนวอนไม่อาจจะเขียนไว้ ได้, และฝูงชน
ที่ ได้ยินพระองค์เป็ นพยาน.
๑๖ และพวกเขาจึง เป็ นพยานตามวิธี
นี ้: ดวงตาไม่เคยเห็นก, ทัง้ หูไม่เคยได้ยิน,
เรื่องส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์เช่นนั ้นมา
ก่อน, เมือ่ เราเห็นและได้ยน
ิ พระเยซูรบั สั่ง
กับพระบิดา;
๑๗ และไม่มีลน
ิ ้ ก ใดจะพูดได้, ทัง้ ไม่มีผู้
ใดจะเขียนไว้ ได้, ทัง้ ใจมนุ ษย์เข้าใจเรื่อง
ส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์เช่นนี ้ ไม่ ได้เมื่อ
เราทัง้ เห็นและได้ยินพระเยซูรบั สั่ง; และ
ไม่มี ใครเข้าใจถึงปี ติซึ่งเต็มจิตวิญญาณ
เราในเวลาที่ เราได้ยินพระองค์ ทรงสวด
อ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อเรา.
้ คือ
๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระเยซู ทรงยุติ การสวดอ้อนวอน
้ ;
ถึง พระบิดาแล้ว, พระองค์ ทรงลุก ขึน
ก
แต่ปีติ ของฝูงชนใหญ่หลวงจนพวกเขา
หมดก�ำลัง.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพระ
เยซู รับสั่ง กับ พวกเขา, และทรงบอกให้
้ .
พวกเขาลุกขึน
้ จาก พืน
้ ดิน,
๒๐ และ พวก เขา ลุก ขึน
และพระองค์ ตรัส กับ พวกเขาว่า: เจ้า จง
เป็ นสุขเพราะศรัทธาของเจ้า. และบัดนี ้
ดูเถิด, ปี ติของเราเต็มเปี่ ยม.
๒๑ และเมื่อ พระองค์ ตรัส ถ้อยค�ำ เหล่า

๓ นี . ๒๖:๑๔, ๑๖.
๑๓ ก ลูกา ๒๒:๔๑;
กิจการ ๒๐:๓๖.
๑๔ ก โมเสส ๗:๔๑.

๑๖ ก อสย. ๖๔:๔; ๑ คร. ๒:๙;
คพ. ๗๖:๑๐, ๑๑๔–๑๑๙.
๑๗ ก ๒ คร. ๑๒:๔.
๑๘ ก คมพ. ปี ต.ิ

๓ นี ไฟ ๑๗:๒๒–๑๘:๗
นี ้ แล้ว, พระองค์ ทรง กันแสงก, และ ฝูง
ชนเป็ นพยานเรื่องนี ้, และพระองค์ ทรง
พาเด็ก เล็ก ๆ ของพวกเขามา, ที ละคน,
และประทานพรข ให้ พวกเขา, และทรง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา.
๒๒ และเมื่อ พระองค์ ทรงท�ำ สิ่ง นี ้ แล้ว
พระองค์ทรงกันแสงอีก;
๒๓ และพระองค์รบั สั่งกับฝูงชน, และ
ตรัส กับ พวกเขาว่า: จงดู เด็ก เล็ก ๆ ของ
เจ้า.
๒๔ และเมื่อ พวกเขามองไปเพื่อ จะดู
พวก เขา ทอด สายตา ไป ทาง ฟ้ า สวรรค์,
และ พวก เขา เห็น ฟ้ า สวรรค์ เปิ ด, และ
พวกเขาเห็นเทพพากันลงมาจากสวรรค์
ประหนึ่ งว่าอยูท
่ า่ มกลางไฟ; และพวกเทพ
ลงมาห้อมล้อมกเด็กเล็ก ๆ เหล่านั ้น, และ
ไฟล้อมรอบพวกเขา; และเทพปฏิบัติต่อ
พวกเขา.
๒๕ และฝูงชนเห็นและได้ยินและเป็ น
พยาน; และพวกเขารู้ว่า ประจักษ์ พยาน
ของพวกเขาจริง เพราะพวกเขาทัง้ หมด
เห็นและได้ยิน, ทุกคนด้วยตนเอง; และ
พวกเขามีจำ� นวนประมาณสองพันห้าร้อย
คน; และพวกเขาประกอบด้วยทัง้ ชาย,
หญิง, และเด็ก.
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พระองค์— บรรดาผู้ ที่กินพระมังสะของ
พระองค์และดืม่ พระโลหิตของพระองค์
ิ ย์
โดยไม่มีค่าควรย่อมอัปมงคล—สานุ ศษ
่
ได้ รับ อ�ำนาจที จะประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

้ คือพระเยซู
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ิ ย์ของพระองค์ ให้พวกท่าน
ทรงสั่งสานุ ศษ
น� ำขนมปังและเหล้าองุ่นกจ�ำนวนหนึ่ งมา
ถวายพระองค์.
๒ และ ขณะ ที่ พวก ท่ า น ออก ไป หา
ขนมปังและเหล้า องุ่น, พระองค์ ทรงสั่ง
้ ดิน.
ฝูงชนให้พวกเขานั่ งลงบนพืน
ิ ย์กลับมาด้วยขนมปัง
๓ และเมือ่ สานุ ศษ
ก
และเหล้าองุน
่ , พระองค์ทรงหยิบขนมปัง
มา หัก และ ทรง อวยพร; และ พระองค์
ประทานให้สานุ ศิษย์และทรงสั่งให้พวก
ท่านกิน.
๔ และเมื่อ พวกท่านกิน และอิ่ม แล้ว,
พระองค์ทรงสั่งให้พวกท่านให้แก่ฝูงชน.
๕ และ เมื่ อ ฝู ง ชน กิ น และ อิ่ ม แล้ ว ,
พระองค์ รับสั่ง กับ สานุ ศิษย์ ว่า: ดูเถิด จะ
มี คนหนึ่ ง ในบรรดาพวกเจ้า ที่ จะได้ รับ
แต่งตัง้ , และเราจะให้อ�ำนาจแก่เขาเพื่อ
หักกขนมปังและอวยพรมันและให้มน
ั แก่
ผูค้ นของศาสนจักรของเรา, แก่คนทัง้ ปวง
ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาในนามของเรา.
บทที่ ๑๘
๖ และสิ่ง นี ้ เจ้า จงถือ ปฏิบัติ เสมอ, แม้
พระ เยซู ทรง จัด ตัง้ ศีล ระลึก ในบรรดา ดัง ที่ เราท�ำ, แม้ ดัง ที่ เราหัก ขนมปังและ
ชาว นี ไฟ— พวก เขา ได้ รั บ บั ญ ชา ให้ อวยพรมันและให้มันแก่เจ้า.
ก
สวด อ้ อ นวอน เสมอ ใน พระนาม ของ ๗ และสิ่งนี ้ เจ้าจงท�ำในความระลึก ถึง
๒๑ ก ยอห์น ๑๑:๓๕.
		ข มาระโก ๑๐:๑๔–๑๖.
๒๔ ก ฮีล. ๕:๒๓–๒๔, ๔๓–๔๕.

๑๘ ๑ ก มธ. ๒๖:๒๖–๒๘.
๓ ก คมพ. ศีลระลึก.

๕ ก โมโร. ๔.

๗ ก โมโร. ๔:๓.
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กายของเรา, ซึ่งเราแสดงให้เจ้าเห็น. และ
มัน จะเป็ นประจักษ์ พยานต่อ พระบิดา
ว่า เจ้า ระลึก ถึง เราตลอดเวลา. และหาก
เจ้า ระลึก ถึง เราตลอดเวลาเจ้า จะมี พระ
วิญญาณของเราอยู่กับเจ้า.
้ คือเมื่อ
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระองค์ตรัสถ้อยค�ำเหล่านี ้แล้ว, พระองค์
ิ ย์ของพระองค์ ให้พวกท่าน
ทรงสั่งสานุ ศษ
รับเหล้าองุ่นจากถ้วยไปและดื่มมัน, และ
ให้พวกท่านให้แก่ฝูงชนด้วยเพื่อพวกเขา
จะดื่มมัน.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท่านท�ำตามนั ้น, และดืม่ มันและอิม่ ; และ
พวกท่านให้แก่ฝูงชน, และพวกเขาดื่ม,
และพวกเขาอิ่ม.
๑๐ และเมื่อสานุ ศิษย์ท�ำสิ่งนี ้แล้ว, พระ
เยซูตรัสกับพวกท่านว่า: เจ้าเป็ นสุขแล้ว
เพราะสิ่งนี ้ซ่ึงเจ้าท�ำไป, เพราะนี่ เป็ นการ
ท�ำให้บัญญัติของเราสมบูรณ์ , และนี่ เป็ น
พยานต่อพระบิดาว่าเจ้าเต็มใจปฏิบัติสิ่ง
ที่เราสั่งเจ้า.
๑๑ และสิ่งนี ้เจ้าจงปฏิบัตเิ สมอแก่คนที่
กลับใจและรับบัพติศมาในนามของเรา;
และเจ้า จงท�ำ ด้วยความระลึก ถึง โลหิต
ของเรา, ซึ่ง เราหลั่ง เพื่อ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะ
เป็ นพยาน ต่อ พระ บิดา ว่า เจ้า ระลึก ถึง
เราตลอดเวลา. และหากเจ้าระลึกถึงเรา
ตลอดเวลาเจ้าจะมีพระวิญญาณของเรา
อยู่กับเจ้า.
๑๒ และเราให้ บัญญัติ แก่ เจ้า ว่า เจ้า จง
๑๒ ก คมพ. ศิลา.
๑๓ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่ (การ).
		ข ๓ นี . ๑๑:๓๙.
๑๕ ก แอลมา ๓๔:๑๗–๒๗.

๓ นี ไฟ ๑๘:๘–๑๘
ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้. และหากเจ้า ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้
เสมอเจ้าย่อมเป็ นสุข, เพราะเจ้าสร้างอยู่
บนศิลากของเรา.
๑๓ แต่ ผู้ ใด ในบรรดา พวก เจ้า จะ ท�ำ
มากหรือน้ อยไปกว่านี ้ ย่อมไม่ ได้สร้างอยู่
บนศิลาของเรา, แต่ สร้างอยู่ บนรากฐาน
ทราย; และเมื่อ ฝนลงมา, และน� ้ำ ท่วม,
และลมพัด, กระหน�่ ำมาที่พวกเขา, พวก
เขาจะล้มก, และประตูขแห่งนรกเปิ ดพร้อม
ที่จะรับพวกเขา.
๑๔ ฉะนั ้นเจ้าย่อมเป็ นสุขหากเจ้ารักษา
บัญญัตขิ องเรา, ซึง่ พระบิดาทรงบัญชาเรา
ว่าเราควรให้แก่เจ้า.
๑๕ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, เจ้าต้องเฝ้ าดูและสวดอ้อนวอนก
เสมอ, เกลือกมารจะล่อลวงเจ้า, และเขา
จะน� ำเจ้าไปเป็ นเชลย.
๑๖ และ ดัง ที่ เรา สวด อ้อนวอน อยู่ ใน
บรรดา พวก เจ้า แม้ เช่น นั ้ น เจ้า จง สวด
อ้อนวอนในศาสนจักรของเรา, ในบรรดา
ผู้คนของเราซึ่งกลับใจและรับบัพติศมา
ในนามของเรา. ดูเถิด เราคือ แสงสว่างก;
เราท�ำตัวอย่างข ไว้ ให้เจ้า.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พระเยซูรบั สั่งถ้อยค�ำเหล่านี ้กบั สานุ ศิษย์
ของพระองค์แล้ว, พระองค์ทรงหันไปหา
ฝูงชนอีกและตรัสกับพวกเขาว่า:
๑๘ ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว,
เรากล่าวแก่ เจ้า, เจ้า ต้องเฝ้ าดู และสวด
อ้อนวอนเสมอเกลือกเจ้า จะเข้าไปสู่ การ

คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),

สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๑๖ ก คมพ. สว่าง (ความ), แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ

คริสต์.
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
แบบอย่างของพระเยซู
คริสต์.

๓ นี ไฟ ๑๘:๑๙–๓๐
ล่อลวง; เพราะซาตานกปรารถนาจะได้เจ้า,
เพื่อเขาจะฝัดเจ้าดังข้าวสาลี.
๑๙ ฉะนั ้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระ
บิดาเสมอในนามของเรา;
๒๐ และอะไรก็ตามกที่เจ้าจะทูลขอพระ
บิดาในนามของเรา, ซึ่งถูกต้อง, โดยเชื่อ
ว่าเจ้าจะได้รบั , ดูเถิดพระองค์จะประทาน
ให้เจ้า.
๒๑ จงสวดอ้อนวอนก ในครอบครัวของ
เจ้า ถึง พระ บิดา, ในนาม ของ เรา เสมอ,
เพื่อภรรยาและลูก ๆ ของเจ้าจะได้รบั พร.
๒๒ และดูเถิด, เจ้าจงประชุมกันบ่อย ๆ;
และเจ้าจะไม่ห้ามผู้ ใดจากการเข้ามาหา
เจ้า เมื่อ เจ้า จะประชุม กัน, แต่ จงปล่อย
พวก เขา ให้ เข้ า มา หา เจ้ า และ ไม่ ห้ า ม
พวกเขา;
๒๓ แต่ เจ้า จงสวดอ้อนวอนกเพื่อ พวก
เขา, และจะไม่ขบั ไล่พวกเขาออกไป; และ
หากเป็ นไปว่าพวกเขามาหาเจ้าบ่อยเจ้าจง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพือ่ พวกเขา, ใน
นามของเรา.
้
๒๔ ฉะนั ้น, จงชู แสงสว่างกของเจ้า ขึน
เพื่อ มัน จะส่องโลก. ดูเถิด เราเป็ นแสง
้ —ซึ่งเจ้าเห็นเราท�ำ.
สว่างขซึ่งเจ้าจะชูขึน
ดูเถิดเจ้าเห็นเราสวดอ้อนวอนพระบิดา,
และเจ้าเห็นแล้วทุกคน.
๒๕ และเจ้าเห็นว่าเราสั่งว่าไม่ ให้ผู้ ใดก
ในพวกเจ้า จากไป, แต่ ท่ี จริง แล้ว สั่ง ให้
๑๘ ก ลูกา ๒๒:๓๑;
๒ นี . ๒:๑๗–๑๘;
คพ. ๑๐:๒๒–๒๗.
๒๐ ก มธ. ๒๑:๒๒;
ฮีล. ๑๐:๕;
โมโร. ๗:๒๖;
คพ. ๘๘:๖๓–๖๕.
๒๑ ก แอลมา ๓๔:๒๑.
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เจ้ามาหาเรา, เพื่อเจ้าจะสัมผัสขและเห็น;
แม้ เช่นนั ้น เจ้า จงปฏิบัติ ต่อ โลก; และผู้
ใดก็ตามที่ ฝ่าฝื นบัญญัติ นี้ ยอมให้ ตนถูก
ชักน� ำไปสู่การล่อลวง.
้
๒๖ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือเมื่อพระเยซูคริสต์รับสั่งถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ แล้ว, พระองค์ ทรงเหลียวดู สานุ ศิษย์
ที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้ อีก, และตรัส กับ
พวกท่านว่า:
๒๗ ดูเถิด ตามจริง แล้ว, ตามจริง แล้ว,
เรากล่าวแก่เจ้า, เราให้บัญญัติอีกข้อหนึ่ ง
แก่เจ้า, และจากนั ้นเราจะต้องไปเฝ้ าพระ
บิดากของเราเพื่อ เราจะท�ำให้ บัญญัติ ข้อ
อื่น ๆข ที่พระองค์ประทานให้เราสมบูรณ์ .
๒๘ และบัดนี ้ ดูเถิด, นี่ คือบัญญัติที่เรา
ให้แก่เจ้า, คือเจ้าโดยที่รู้จะไม่ปล่อยให้ผู้
ใดรับส่วนกเนื ้อหนั งและโลหิตของเราโดย
ไม่มีค่าควรข, เมื่อเจ้าปฏิบัติมัน;
๒๙ เพราะผู้ ใดกินและดืม่ เนื ้อหนั งและ
โลหิตกของเราโดยไม่มคี า่ ควรขย่อมกินและ
ดืม่ ความอัปมงคลเข้าไปสู่จติ วิญญาณของ
เขา; ฉะนั ้นหากเจ้ารูว้ า่ คนใดไม่มคี า่ ควรที่
จะกินและดื่มเนื ้อหนั งและโลหิตของเรา
เจ้าจงห้ามเขา.
๓๐ กระนั ้นก็ตาม, เจ้าจะไม่ขบั กเขาออก
จากในบรรดาพวกเจ้า, แต่เจ้าจะปฏิบตั ติ อ่
เขาและสวดอ้อนวอนพระบิดาเพือ่ เขา, ใน
นามของเรา; และหากเป็ นไปว่าเขากลับใจ

๒๓ ก ๓ นี . ๑๘:๓๐.
		ข ๓ นี . ๑๖:๑–๓.
๒๔ ก มธ. ๕:๑๖.
๒๘ ก ๑ คร. ๑๑:๒๗–๓๐.
		ข โมไซยาห์ ๑๖:๙.
		ข มอร. ๙:๒๙.
๒๕ ก แอลมา ๕:๓๓.
๒๙ ก คมพ. เลือด, โลหิต;
		ข ๓ นี . ๑๑:๑๔–๑๗.
ศีลระลึก.
๒๗ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ 		ข คพ. ๔๖:๔.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์—
๓๐ ก คพ. ๔๖:๓.
พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดา.
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และรับบัพติศมาในนามของเรา, เมื่อนั ้น
เจ้า จงรับ เขา, และปฏิบัติ เนื ้อ หนั ง และ
โลหิตของเราให้แก่เขา.
๓๑ แต่ หากเขาไม่ กลับ ใจเราจะไม่ นับ
เขาอยู่ ในบรรดาผู้คนของเรา, เพื่อเขาจะ
ไม่ ท�ำลายผู้คนของเรา, เพราะดูเถิด เรา
รูจ้ กั แกะของเราก, และนั บพวกเขาไว้แล้ว.
๓๒ กระนั ้นก็ตาม, เจ้าจะไม่ขับเขาออก
จากบรรดาธรรมศาลาของเจ้า, หรือสถาน
นมัสการของเจ้า, เพราะแก่ คนเช่นนั ้น
เจ้า จงปฏิบัติ ต่อ ไป; เพราะเจ้า หารู้ ไม่ ว่า
เผื่อพวกเขาจะกลับมาและกลับใจ, และ
มาหาเราด้วยความตัง้ ใจเด็ด เดี่ยว, และ
เราจะรักษากพวกเขา; และเจ้าจะเป็ นวิถี
ทางแห่งการน� ำความรอดมาสู่พวกเขา.
๓๓ ฉะนั ้น, จงรักษาค�ำ พูด เหล่า นี ้ ซ่ึง
เราสั่ง เจ้า เพื่อ เจ้า จะไม่ มาอยู่ ภายใต้ การ
กล่าว โทษก; เพราะ วิบัติ แก่ เขา ผู้ ที่ พระ
บิดาทรงกล่าวโทษ.
๓๔ และ เรา ให้ บัญญัติ เหล่า นี ้ แก่ เจ้า
เพราะ การ โต้ เถียง ซึ่ง มี ในบรรดา พวก
เจ้า. และเจ้า จงเป็ นสุข หากเจ้า ไม่มี การ
โต้เถียงก ในบรรดาพวกเจ้า.
๓๕ และ บัดนี ้ เรา จะ ไป เฝ้ า พระ บิดา,
เพราะสมควรที่เราจะไปเฝ้ าพระบิดาเพื่อ
เห็นแก่เจ้าก.
้ คือ
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
เมือ พระเยซู ทรงยุติ การกล่าวถ้อยเหล่า
นี ้ แล้ว, พระองค์ ทรงสัมผัส สานุ ศิษย์กที่
๓๑ ก ยอห์น ๑๐:๑๔;
แอลมา ๕:๓๘;
๓ นี . ๑๕:๒๔.
๓๒ ก ๓ นี . ๙:๑๓–๑๔;
คพ. ๑๑๒:๑๓.
๓๓ ก คมพ. กล่าวโทษ (การ),
ต�ำหนิ .

๓ นี ไฟ ๑๘:๓๑–๓๙
พระองค์ ทรง เลือก ไว้ ด้วย พระหัตถ์ข, ที
ละคน, แม้ จนทรงสัมผัส พวกท่านครบ
ทุก คน, และรับสั่ง กับ พวกท่านขณะที่
ทรงสัมผัสพวกท่าน.
่ ระองค์
๓๗ และฝูงชนไม่ ได้ยน
ิ ด�ำรัสทีพ
รับสัง่ , ฉะนั ้นพวกเขาไม่ ได้เป็ นพยาน; แต่
สานุ ศิษย์เป็ นพยานว่าพระองค์ประทาน
อ�ำนาจก ให้พวกท่านที่จะให้พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิข์ . และข้าพเจ้าจะแสดงแก่ทา่ นต่อ
ไปนี ้ว่าบันทึกนี ้จริง.
๓๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พระเยซูทรงสัมผัสพวกท่านทุกคนแล้ว,
มีเมฆกมาบังฝูงชนจนพวกเขาไม่อาจมอง
เห็นพระเยซูได้.
๓๙ และขณะที่ พวกเขาถูก บัง อยู่ นั้น
พระองค์ ทรงจากพวกเขาไป, และเสด็จ
้ สวรรค์. และสานุ ศิษย์ เห็น และเป็ น
ขึน
้ สวรรค์อีก.
พยานว่าพระองค์เสด็จขึน
บทที่ ๑๙
สานุ ศิษย์ ทัง้ สิบ สองปฏิบัติ ต่อ ผู้คนและ
สวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์—
สานุ ศิ ษ ย์ รั บ บั พ ติ ศ มา และ รั บ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์และการปฏิบัติของเหล่า
เทพ—พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนโดยใช้
ถ้อยค�ำทีม่ ิอาจเขียนไว้ ได้—พระองค์ทรง
ยืนยันศรัทธาอันยิง่ ใหญ่ของชาวนี ไฟเหล่า
นี ้. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

๓๔ ก ๓ นี . ๑๑:๒๘–๓๐.
๓๕ ก ๑ ยน. ๒:๑;
๒ นี . ๒:๙;
โมโร. ๗:๒๗–๒๘;
คพ. ๒๙:๕.
๓๖ ก ๑ นี . ๑๒:๗;
๓ นี . ๑๙:๔.

		ข คมพ. มือ, การวาง.
๓๗ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ข คมพ. ของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
๓๘ ก อพย. ๑๙:๙, ๑๖.

๓ นี ไฟ ๑๙:๑–๑๔
้ คือเมื่อ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระเยซูเสด็จขึน้ สวรรค์แล้ว, ฝูงชนแยก
ย้ายกันไป, และทุกคนพาภรรยาและลูก ๆ
ของตนกลับไปบ้านของตนเอง.
๒ และ มี เสียง พูด กัน ทั่วไป ในบรรดา
ผู้คนโดยทันที, ก่อนจะมืดค�่ำ, ว่า ฝูง ชน
เห็นพระเยซู, และว่าพระองค์ทรงปฏิบัติ
ต่อ คนเหล่า นั ้น, และว่า พระองค์จะทรง
แสดงองค์แก่ฝูงชนในวันพรุ่ง.
๓ แท้จริงแล้ว, และแม้ตลอดคืนมีเสียง
พูดกันทั่วไปเกี่ยวกับพระเยซู; และพวก
เขาส่งข่าวไปยังผูค้ นจนมีคนเป็ นอันมาก,
แท้จริงแล้ว, จ�ำนวนมากมายยิง่ , ได้ทำ� งาน
อย่างหนั กยิง่ ตลอดคืนนั ้น, เพือ่ ในวันพรุง่
่ ง่ึ พระเยซูจะ
พวกเขาจะได้อยู่ ในสถานทีซ
ทรงแสดงองค์ต่อฝูงชน.
้ คือ ใน
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
วัน พรุ่ง, เมื่อ ฝูง ชน มา รวม กัน, ดูเถิด,
นี ไฟและน้ องชายท่านซึง่ ท่านท�ำให้ลกุ ขึน้
จากบรรดาคนตาย, ซึง่ มีชอ่ื ว่าทิมะธี, และ
บุตรของท่าน, ซึ่งมีชื่อว่าโจนั สด้วย, และ
แมโธไน, และแมโธไนฮาห์, น้ องชายของ
เขา, และคูเม็น, และคูเม็นออนไฮ, และ
เจราไมยา, และเช็มนอน, และโจนั ส, และ
เซเดไคยา, และไอเซยา—เหล่า นี ้ คือ ชื่อ
ของสานุ ศิษย์ที่พระเยซูทรงเลือก—และ
้ คือพวกท่านออก
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไปยืนท่ามกลางฝูงชน.
๕ และดูเถิด, ฝูงชนมีมากมายจนพวก
เขาให้แยกกันออกเป็ นสิบสองกลุ่ม.
๖ และคนทัง้ สิบ สองสอนฝูง ชน; และ
๑๙ ๙ ก ๓ นี . ๙:๒๐.

๑๑ ก ๓ นี . ๑๑:๒๓.
๑๓ ก คมพ. บัพติศมา,
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ดูเถิด, พวกท่านให้ ฝูง ชนคุกเข่า ลงบน
้ แผ่นดิน, และสวดอ้อนวอนต่อ พระ
พืน
บิดาในพระนามของพระเยซู.
๗ และสานุ ศิษย์ สวดอ้อนวอนถึง พระ
บิดาในพระนามของพระเยซู ด้วย. และ
้ คือ พวกท่านลุก
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ และปฏิบัติต่อผู้คน.
ขึน
๘ และเมื่อ พวกเขาสอนถ้อยค�ำ เดียว
กับที่พระเยซูรบั สั่ง—โดยไม่ผิดจากพระ
ด�ำรัสที่พระเยซูรบั สั่ง—ดูเถิด, พวกท่าน
คุกเข่าลงอีกและสวดอ้อนวอนพระบิดาใน
พระนามของพระเยซู.
๙ และพวกท่านสวดอ้อนวอนขอสิ่งซึ่ง
พวกท่านปรารถนาที่สุด; และพวกท่าน
ปรารถนาว่าจะได้รบั พระวิญญาณบริสท
ุ ธิก์
ประทานมาให้พวกท่าน.
๑๐ และเมือ่ พวกท่านสวดอ้อนวอนดังนี ้
แล้วพวกท่านจึงลงไปริมน� ้ำ, และฝูงชน
ตามพวกท่านไป.
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือนี ไฟ
ลงไปในน� ้ำกและได้รับบัพติศมา.
้ มาจากน� ้ำ และเริ่ม ให้
๑๒ และท่านขึน
บัพ ติศ มา. และท่านให้ บัพ ติศ มาทุก คน
ที่พระเยซูทรงเลือกไว้.
้ เมื่อ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
พวกท่านรับบัพติศมา แล้วทุกคนและขึน้
มาจากน� ้ำแล้ว, พระวิญญาณบริสท
ุ ธิเ์ สด็จ
ลงมาบนพวกท่าน, และพวกท่านเปี่ ยม
ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขและด้วยไฟ.
๑๔ และดูเถิด, พวกท่านถูกล้อมก ไว้ โดย
รอบประหนึ่ งว่าด้วยไฟ; และไฟนั ้นลงมา

ให้บพ
ั ติศมา.
		ข ๓ นี . ๑๒:๒; มอร. ๗:๑๐.
คมพ. ของประทานแห่ง

พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ.์
๑๔ ก ฮีล. ๕:๒๓–๒๔, ๔๓–๔๕;
๓ นี . ๑๗:๒๔.
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จากฟ้ าสวรรค์, และฝูงชนเห็นสิ่งนี ้, และ
เป็ นพยาน; และเทพออกจากสวรรค์ลงมา
ปฏิบัติต่อพวกท่าน.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ขณะที่ เทพก�ำลัง ปฏิบัติ ต่อ สานุ ศิษย์ อยู่
นั ้น, ดูเถิด, พระเยซู เสด็จ มายืน อยู่ ตรง
กลางและปฏิบัติต่อพวกท่าน.
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์ รับสั่ ง กับ ฝูง ชน, และ ทรง สั่ ง
้ ดิน, และให้
พวกเขาให้ คุกเข่า ลงกับ พืน
้
สานุ ศิษย์ ของพระองค์ คุกเข่า ลงกับ พืน
ดินด้วย.
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
้ ดินทุกคนแล้ว,
พวกเขาคุกเข่าลงกับพืน
พระองค์ ทรง สั่ง สานุ ศิษย์ ของ พระองค์
ให้พวกท่านสวดอ้อนวอน.
๑๘ และ ดู เ ถิ ด , พวก ท่ า น เริ่ ม สวด
อ้อนวอน; และ พวก ท่าน สวด อ้อนวอน
ต่อพระเยซู, โดยเรียกพระองค์วา่ พระเจ้า
ของ พวก ท่าน และ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ
พวกท่าน.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพระ
เยซูเสด็จออกไปจากท่ามกลางพวกท่าน,
และเสด็จ ไปห่างพวกท่านเล็ก น้ อยและ
้ ดิน, และ
ทรงน้ อมพระวรกายอยู่ กับ พืน
พระองค์ตรัส:
๒๐ พระบิดา, ข้าพระองค์ขอบพระทัย
ที่ ป ระทานพระวิญ ญาณบริสุ ท ธิ์ ให้ ค น
เหล่ า นี ้ ซึ่ ง ข้ า พระองค์ เลื อ ก ไว้ ; และ
เป็ น เพราะ ความ เชื่ อ ของ พวก เขา ใน
ข้าพระองค์ท่ีข้าพระองค์เลือกพวกเขา
ออกมาจากโลก.
๒๓ ก ๓ นี . ๙:๑๕.
		ข ยอห์น ๑๗:๒๑–๒๓.

๓ นี ไฟ ๑๙:๑๕–๒๕
๒๑ พระบิดา, ข้าพระองค์สวดอ้อนวอน
พระองค์ ว่า พระองค์ จะ ประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้ทกุ คนทีเ่ ชือ่ ในถ้อยค�ำ
ของพวกเขา.
๒๒ พระ บิดา, พระองค์ ประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้ พวกเขาเพราะพวก
เขาเชื่อในข้าพระองค์; และพระองค์ทรง
เห็นว่า พวกเขาเชื่อ ในข้า พระองค์เพราะ
พระองค์ ทรง ได้ยิน พวก เขา, และ พวก
เขาสวดอ้อนวอนข้า พระองค์; และพวก
เขา สวด อ้อนวอนข้า พระองค์ เพราะ ข้า
พระองค์อยู่กับพวกเขา.
๒๓ และบัดนี ้พระบิดา, ข้าพระองค์สวด
อ้อนวอนพระองค์เพื่อพวกเขา, และเพื่อ
ทุก คนที่ จะเชื่อ ในถ้อยค�ำ ของพวกเขา,
เพือ่ พวกเขาจะเชือ่ ในข้าพระองค์, เพือ่ ข้า
่ ระองค์ก,
พระองค์จะอยูก่ บั พวกเขา, ดังทีพ
พระบิดาทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์, เพื่อ
เราจะเป็ นหนึ่ งข.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พระเยซู ทรงสวดอ้อนวอนถึง พระบิดา
ดังนี ้ แล้ว, พระองค์เสด็จไปหาสานุ ศิษย์
ของ พระองค์, และ ดูเถิด, พวก ท่าน ยัง
คงสวดอ้อนวอนต่อ ไป, โดยไม่ หยุด สวด
อ้อนวอนพระองค์; และพวกท่านไม่ ได้
้ มากก, เพราะพวกท่านได้
เพิ่ม ค�ำ พูด ขึน
รับ มา แล้ว ว่า จะ สวด อ้อนวอนขอย่างไร,
และพวกท่านเต็มไปด้วยความปรารถนา.
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพระ
่ วกท่าน
เยซูประทานพรพวกท่านขณะทีพ
สวดอ้อนวอนพระองค์; และสีพระพักตร์
ทรงยิม้ แย้มกับพวกท่าน, และความสว่าง

คมพ. สามัคคี (ความ),

หนึ่ งเดียว (ความเป็ น).

๒๔ ก มธ. ๖:๗.
		ข คพ. ๔๖:๓๐.

๓ นี ไฟ ๑๙:๒๖–๓๕
่ วกท่าน, และ
ของสีพระพักตร์กส่องมาทีพ
ข
ดูเถิดพวกท่านขาว ดังสี พระพักตร์และ
ฉลอง พระองค์ ของ พระ เยซู ด้วย; และ
ดูเถิด ความขาวของมันนั ้น ยิ่ง กว่า ความ
ขาวทัง้ ปวง; แท้จริงแล้ว, แม้ ไม่มสี ิ่งใดบน
แผ่นดินโลกทีจ่ ะขาวได้เท่าความขาวนั ้น.
๒๖ และพระเยซู ตรัส กับ พวกท่านว่า:
จงสวดอ้อนวอนต่อไป; และพวกท่านไม่
ได้หยุดสวดอ้อนวอน.
๒๗ และพระองค์ทรงหันพระปฤษฎางค์
ไป จาก พวก ท่าน อีก, และ เสด็จ ไป ห่าง
จากพวกท่านเล็กน้ อยและทรงน้ อมพระ
้ ดิน; และพระองค์ ทรง
วรกายอยู่ กับ พืน
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาอีก, มีความว่า:
๒๘ พระบิดา, ข้าพระองค์ขอบพระทัย
พระองค์ ที่ ทรง ท�ำให้ คนที่ ข้า พระองค์
เลือกไว้ บริสุทธิ์ก, เพราะศรัทธาของพวก
เขา, และข้า พระองค์ สวดอ้อนวอนเพื่อ
พวกเขา, และเพื่อคนที่จะเชื่อในถ้อยค�ำ
ของพวกเขาด้วย, เพื่อ จะท�ำให้ พวกเขา
บริสุทธิ์ ในข้า พระองค์, โดยผ่านศรัทธา
่ ำ� ให้พวก
ในถ้อยค�ำของพวกเขา, แม้ดงั ทีท
เขาบริสุทธิ์ ในข้าพระองค์.
๒๙ พระ บิ ด า, ข้ า พระองค์ ไม่ สวด
อ้อนวอนเพื่อโลก, แต่เพื่อคนที่พระองค์
ประทานจากโลกก ให้ข้าพระองค์, เพราะ
ศรัทธาของพวกเขา, เพือ่ จะท�ำให้พวกเขา
บริสุทธิ์ ในข้าพระองค์, เพือ่ ข้าพระองค์จะ
อยู่ กับ พวกเขาดัง ที่ พระองค์, พระบิดา,
๒๕ ก กดว. ๖:๒๓–๒๗.
		ข คมพ. เปลีย่ นสภาพ
(การ)—สัตภาวะที่
เปลีย่ นสภาพ.
๒๘ ก โมโร. ๗:๔๘;
คพ. ๕๐:๒๘–๒๙;
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ทรงสถิต อยู่ กับ ข้า พระองค์, เพื่อ เราจะ
เป็ นหนึ่ ง, เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ รับ การ
สรรเสริญโดยผ่านพวกเขา.
๓๐ และเมื่อพระเยซูรบั สั่งถ้อยค�ำเหล่า
นี ้ แล้วพระองค์เสด็จมาหาสานุ ศิษย์ของ
พระองค์ อีก; และ ดูเถิด พวก ท่าน สวด
อ้อนวอนอย่างแน่ วแน่ , ต่อพระองค์, โดย
ไม่หยุด; และพระองค์ทรงแย้มพระสรวล
กับพวกท่านอีก; และดูเถิดพวกท่านขาวก,
แม้ดังพระเยซู.
้ คือ
๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์เสด็จออกห่างไปเล็กน้ อยอีกและ
ทรงสวดอ้อนวอนพระบิดา;
๓๒ และลิน
้ พูด ถ้อยค�ำ ที่ พระองค์ ทรง
สวด อ้อนวอน ไม่ ได้, ทัง้ มนุ ษย์ เขียน ก
่ ระองค์ทรงสวดอ้อนวอนไม่ ได้.
ถ้อยค�ำทีพ
๓๓ และฝูง ชนได้ยิน และเป็ นพยาน;
และใจพวกเขาเปิ ดและพวกเขาเข้าใจ
ถ้อยค�ำ ที่ พระองค์ ทรง สวด อ้อนวอนใน
ใจพวกเขา.
๓๔ กระนั ้นก็ตาม, ถ้อยค�ำซึ่งพระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนส�ำคัญและน่ าอัศจรรย์
ยิ่ง นั ก จน เขียนไว้ ไม่ ได้, ทัง้ มนุ ษย์ จะ
เอ่ยก ไม่ ได้.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พระ เยซู ทรง ยุติ การ สวด อ้อนวอน แล้ว
ิ ย์อกี , และตรัส
พระองค์เสด็จมาหาสานุ ศษ
ก
กับพวกท่านว่า: ศรัทธา มัน
่ คงเช่นนี ้เราไม่
เคยเห็นในบรรดาชาวยิวทัง้ ปวง; ดังนั ้นเรา

๘๘:๗๔–๗๕.
คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
๒๙ ก ยอห์น ๑๗:๖.
๓๐ ก มธ. ๑๗:๒.
๓๒ ก คพ. ๗๖:๑๑๖.

๓๔ ก ๒ คร. ๑๒:๔;
๓ นี . ๑๗:๑๗.
๓๕ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
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จึงแสดงปาฏิหาริยท
์ ยี่ งิ่ ใหญ่เช่นนี ้กบั พวก
เขาไม่ ได้, เพราะความกังขาขของพวกเขา.
๓๖ ตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า, ไม่มี
ใครในพวกเขาที่ ได้เห็นสิ่งส�ำคัญยิ่งเช่น
นี ้ดังที่เจ้าเห็น; ทัง้ พวกเขาไม่ ได้ยินเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญยิ่งเช่นนี ้ดังที่เจ้าได้ยิน.
บทที่ ๒๐
พระเยซูทรงจัดเตรียมขนมปังและเหล้า
องุน
่ อย่างปาฏิหาริยแ์ ละทรงปฏิบตั พ
ิ ธิ ศี ลี
ระลึกให้แก่ผคู้ นอีก—พวกผูท
้ เี่ หลืออยูข่ อง
ยาโคบจะเข้าถึงความรูเ้ รือ่ งพระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขาและจะรับดินแดนใน
ทวีปอเมริกาเป็ นมรดก—พระเยซูทรงเป็ น
ศาสดาพยากรณ์ ดงั เช่นโมเสส, และชาวนี ไฟเป็ นลูก หลานของศาสดาพยากรณ์ —
่ ๆ ของพระองค์
พระเจ้าจะทรงรวมผูค้ นอืน
ทีเ่ ยรูซาเล็ม. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
้ คือพระองค์
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ทรงสั่งฝูงชนให้หยุดสวดอ้อนวอน, และ
สานุ ศิษย์ของพระองค์ดว้ ย. และพระองค์
ทรงสั่งพวกเขาไม่ให้หยุดสวดอ้อนวอนก
ในใจ.
๒ และพระองค์ทรงสั่งพวกเขาให้ลกุ ขึน้
้ ยืน.
ยืน. และพวกเขาลุกขึน
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระองค์ ทรง หั ก ขนมปัง อี ก และ ทรง
อวยพร, และให้สานุ ศิษย์กิน.
๓๕ข มธ. ๑๓:๕๘.
คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
๒๐ ๑ ก ๒ นี . ๓๒:๙;
โมไซยาห์ ๒๔:๑๒.
๖ ก มธ. ๑๔:๑๙–๒๑.

๓ นี ไฟ ๑๙:๓๖–๒๐:๑๑
๔ และเมื่อ พวกท่านกิน แล้ว พระองค์
ทรงสั่ง พวกท่านให้ หัก ขนมปัง, และให้
แก่ฝูงชน.
๕ และเมือ่ พวกท่านให้ฝงู ชนแล้วพระองค์
ทรงให้เหล้าองุน
่ พวกท่านดืม่ ด้วย, และทรง
สั่งพวกท่านว่าพวกท่านควรให้แก่ฝงู ชน.
๖ บัดนี ้, ทัง้ สานุ ศิษย์, และฝูงชน, ไม่ ได้
เอาขนมปังก, และเหล้าองุ่นมา;
๗ แต่พระองค์ทรงให้กขนมปังคนเหล่า
นี ้กินจริง ๆ, และให้เหล้าองุ่นดื่มด้วย.
๘ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า:
คนที่ กินกขนมปัง นี ้ กิน ร่างกาย เรา เพื่อ
จิต วิญญาณเขา; และคนที่ ดื่ม เหล้า องุ่น
นี ้ ดื่มโลหิตเราเพื่อจิตวิญญาณเขา; และ
จิต วิญญาณ เขา จะ ไม่ หิว หรือ กระหาย,
แต่จะอิ่ม.
๙ บัดนี ้, เมื่อ ฝูง ชนกิน และดื่ม กันทุก
คน แล้ว, ดูเถิด, พวก เขา เปี่ ยม ไป ด้วย
พระวิญญาณ; และพวกเขาร้องออกมา
เป็ นเสียงเดียวกัน, และน้ อมสรรเสริญ
พระเยซู, ผู้ที่พวกเขาทัง้ เห็นและได้ยิน.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พวกเขาน้ อมสรรเสริญ พระเยซู กัน
ทุกคนแล้ว, พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า:
ดูเถิด บัดนี ้ เราท�ำให้ บัญญัติ ซ่ึง พระบิดา
ทรงบัญชาเราเกี่ยวกับ คนเหล่า นี ้ ลุล่วง,
ซึ่ง เป็ นพวกหนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๑๑ เจ้า คงจ�ำ ได้ ว่า เราพูด กับ เจ้า, และ
กล่าวว่า เมื่อ ถ้อยค�ำกของอิส ยาห์ขจะเกิด

๗ ก ยอห์น ๖:๙–๑๔.
๘ ก ยอห์น ๖:๕๐–๕๘;
๓ นี . ๑๘:๗.
คมพ. ศีลระลึก.
๑๑ ก ๓ นี . ๑๖:๑๗–๒๐;

๒๓:๑–๓.
		ข ๒ นี . ๒๕:๑–๕;
มอร. ๘:๒๓.

๓ นี ไฟ ๒๐:๑๒–๒๒
สัมฤทธิ ผล—ดูเถิด มัน มี เขียนไว้, เจ้า มี
อยู่ต่อหน้ าเจ้า, ฉะนั ้นจงค้นคว้ามัน—
๑๒ และตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, ว่าเมื่อมันเกิดสัมฤทธิผลจึง
เป็ นการ ท�ำให้ พันธ สัญญากซึ่ง พระ บิดา
ทรงท�ำ ไว้กับ ผู้คนของพระองค์สมบูรณ์ ,
โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๑๓ และ แล้ว พวก ที่ เหลือ อยู่ก, ซึ่ง จะ
้ พิภพ,
กระจัดกระจายขกันอยู่ท่วั ไปบนพืน
ค
เราจะน� ำ มารวม กัน จากตะวัน ออกและ
จากตะวัน ตก, และจากทางใต้ และจาก
ทางเหนื อ; และจะน� ำพวกเขามาสู่ความ
รู้งเรื่อง พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ พวก
เขา, ซึ่งทรงไถ่พวกเขา.
๑๔ และพระบิดาทรงบัญชาเราว่าให้เรา
มอบแผ่นดินกนี ้ แก่ เจ้า, เพื่อ เป็ นมรดก
ของเจ้า.
๑๕ และเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าหากคนต่าง
ชาติ ไม่ กลับ ใจกหลัง จาก พร ที่ พวก เขา
จะได้ รับ, หลัง จากที่ ท�ำให้ ผู้คนของเรา
กระจัดกระจายไปแล้ว—
๑๖ เมื่อนั ้นเจ้า, ผู้เป็ นพวกหนึ่ งที่เหลือ
อยู่ แห่ง เชือ้ สายแห่ง ยาโคบ, จะออกไป
ในบรรดา คน เหล่า นั ้ น; และ เจ้า จะ อยู่
ท่ามกลางพวกเขาซึ่งมีเป็ นอันมาก; และ
เจ้า จะ อยู่ ในบรรดา พวก เขา ดัง สิงห์ อยู่
ท่ามกลางฝูงสัตว์ ในป่ า, และดังสิงห์กหนุ่ ม
อยู่ท่ามกลางฝูงแกะ, ซึ่ง, หากมันเข้าไป
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ก็จะทัง้ เหยียบย�่ำขและฉี กเป็ นชิน
้ ๆ, และ
ไม่มี ใครจะปลดปล่อยได้.
๑๗ มือเจ้าจะยกอยูเ่ หนื อปฏิปักษ์ ของเจ้า,
และศัตรูทงั ้ หมดของเจ้าจะถูกตัดขาด.
๑๘ และเราจะรวมกผูค้ นของเราเข้าด้วย
กันดังคนรวมฟ่ อนข้าวบนลานนวดข้าว.
๑๙ เพราะเราจะท�ำให้ ผู้คนของเราซึ่ง
พระบิดาทรงท�ำพันธสัญญาด้วย, แท้จริง
แล้ว, เราจะท�ำให้เขากของเจ้าเป็ นเหล็ก,
และ เรา จะ ท� ำ ให้ กี บ ของ เจ้ า เป็ นทอง
เหลือง. และเจ้า จะทุบตี คนเป็ นอัน มาก
เป็ นชิน้ ๆ; และเราจะอุทศิ ข้าวของที่ ได้มา
ของพวกเขาถวายพระเจ้า, และทรัพย์สิน
ของพวกเขาถวายพระเจ้าของทัง้ แผ่นดิน
โลก. และดูเถิด, เราคือผู้นั้นที่ท�ำการนี ้.
้ , พระ
๒๐ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
บิดาตรัส, คือดาบ แห่งความยุตธิ รรมของ
เราจะเงือดเงือ้ อยูเ่ หนื อพวกเขาในวันนั ้น;
และเว้นแต่พวกเขากลับใจมันจะฟาดฟัน
ลงบนพวกเขา, พระบิดาตรัส, แท้จริงแล้ว,
แม้บนประเทศทัง้ ปวงของคนต่างชาติ.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน
ก
เราจะสถาปนาผู้คน ของเรา, โอ้ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๒๒ และดูเถิด, เราจะสถาปนาคนเหล่า
นี ้ ใน แผ่น ดิน นี ้ , เพื่อ ให้ พันธ สั ญญาก
ซึ่ง เราท�ำ ไว้ กับ ยาโคบบิดาเจ้า สมบูรณ์ ;
และ มัน จะ เป็ น เยรูซาเล็ ม ใหม่ข. และ

๑๒ ก ๓ นี . ๑๕:๗–๘.
๑๕ ก ๓ นี . ๑๖:๑๐–๑๔.
๒๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;
๑๓ ก ๓ นี . ๑๖:๑๑–๑๒;
๑๖ ก มอร. ๕:๒๔;
คพ. ๕๗:๒–๓.
๒๑:๒–๗.
คพ. ๑๙:๒๗.
		ข อสย. ๒:๒–๕;
		ข คมพ. อิสราเอล—การกระ 		ข มีคาห์ ๕:๘–๙;
๓ นี . ๒๑:๒๓–๒๔;
จัดกระจายของอิสราเอล.
๓ นี . ๑๖:๑๔–๑๕; ๒๑:๑๒.
อีเธอร์ ๑๓:๑–๑๒;
		ค คมพ. อิสราเอล—การ
๑๘ ก มีคาห์ ๔:๑๒.
คพ. ๘๔:๒–๔.
รวบรวมอิสราเอล.
๑๙ ก มีคาห์ ๔:๑๓.
คมพ. เยรูซาเล็มใหม่.
		ง ๓ นี . ๑๖:๔–๕.
๒๐ ก ๓ นี . ๒๙:๔.
๑๔ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
๒๑ ก ๓ นี . ๑๖:๘–๑๕.
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เดชานุ ภาพแห่ง สวรรค์ จะอยู่ ท่ามกลาง
คน เหล่า นี ้ ; แท้จริง แล้ว, แม้ เรา จะ อยู่
ท่ามกลางเจ้าค.
๒๓ ดูเถิด, เราคือ คนที่ โมเสสพูด ถึง,
ว่า: พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ ท่าน จะ
ทรง ยก ศาสดา พยากรณ์ ผู้ หนึ่ งกจาก พี่
้ มาให้ ท่าน, ซึ่ง เหมือน
น้ องของท่านขึน
ข้าพเจ้า; เพื่อจะได้ยินจากผู้นั้นในสิ่งทัง้
ปวงไม่วา่ เรือ่ งใดก็ตามที่ผู้นั้นจะกล่าวแก่
้ คือทุก
ท่าน. และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
คนทีจ่ ะไม่ฟังศาสดาพยากรณ์ ผน
ู้ ั ้นจะถูก
ตัดขาดจากบรรดาผู้คน.
๒๔ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แท้จริง
แล้ว, และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมดกนั บ
แต่ แซมิว เอลและคนอื่น ๆ ต่อ จากนั ้น
มา, มากเท่าที่พูดไว้, เป็ นพยานถึงเรา.
๒๕ และดูเถิด, เจ้า เป็ นลูก หลานของ
ศาสดาพยากรณ์ ; และเจ้าเป็ นของเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล; และเจ้าอยู่ ในพันธสัญญาก
ซึง่ พระบิดาทรงท�ำกับบรรพบุรษ
ุ เจ้า, โดย
ตรัส กับ อับ ราฮัม: และในพงศ์ พันธุ์ เจ้าข
ทุกตระกูลของแผ่นดินโลกจะได้รับพร.
้ มาให้
๒๖ พระบิดาโดยที่ ทรงยกเราขึน
แก่ เจ้า ก่อน, และทรงส่ง เรามาให้ พรเจ้า
ในการท�ำให้เจ้าทุกคนหันหลังก ให้ความ
ชั่วช้าสามานย์ของตน; และนี่ เพราะเจ้า
เป็ นลูกหลานแห่งพันธสัญญา—
๒๗ และหลังจากทีเ่ จ้าได้รบั พรแล้วพระ
๒๒ค อสย. ๕๙:๒๐–๒๑;
มลค. ๓:๑;
๓ นี . ๒๔:๑.
๒๓ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕–๑๙;
กิจการ ๓:๒๒–๒๓;
๑ นี . ๒๒:๒๐–๒๑.
๒๔ ก กิจการ ๓:๒๔–๒๖;
๑ นี . ๑๐:๕;

๓ นี ไฟ ๒๐:๒๓–๓๐
บิดาจึงจะทรงให้พันธสัญญาซึ่งพระองค์
ทรงท�ำกับอับราฮัมสมบูรณ์ , โดยตรัสว่า:
ในพงศ์พันธุ์เจ้ากทุกตระกูลของแผ่นดิน
โลกจะได้รับ พร—จนถึง การหลั่ง เทพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ผ่าน เรา ลง บนคนต่าง
ชาติ, ซึ่ง พรที่ มี กับ คนต่างชาติขจะท�ำให้
พวกเขายิง่ ใหญ่เหนื อคนทัง้ ปวง, จนท�ำให้
ผูค้ นของเรากระจัดกระจายไป, โอ้เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล.
๒๘ และพวกเขาจะเป็ นแส้ หวดกผู้คน
ของแผ่นดินนี ้. กระนั ้นก็ตาม, เมื่อพวก
เขาจะได้ รับ ความสมบูรณ์ แห่ง กิตติคุณ
ของเรา, จากนั ้นหากพวกเขาท�ำใจแข็ง
กระด้ า ง กั บ เรา เรา จะ ส่ ง ความ ชั่ ว ช้ า
สามานย์ ของพวกเขากลับ ไปบนศีรษะ
ของพวกเขาเอง, พระบิดาตรัส.
๒๙ และเราจะระลึกกถึงพันธสัญญาซึ่ง
เราท�ำกับผู้คนของเรา; และเราท�ำพันธสัญญากับพวกเขาว่าเราจะรวบรวมขพวก
เขาในเวลาอัน เหมาะสมของเรา, ว่า เรา
จะ ให้ แผ่นดินคของ บรรพบุรุษ พวก เขา
แก่ พวกเขาอีก เพื่อ เป็ นมรดกของพวก
เขา, ซึ่ง คือ แผ่นดิน แห่ง เยรูซาเล็มง, ซึ่ง
คือแผ่นดินที่สัญญาจะให้พวกเขาตลอด
กาล, พระบิดาตรัส.
๓๐ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ คือเวลา
จะมาถึง, เมือ่ จะสัง่ สอนความสมบูรณ์ แห่ง
กิตติคุณของเราแก่พวกเขา;

เจคอบ ๗:๑๑.
๒๕ ก คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
		ข ปฐก. ๑๒:๑–๓; ๒๒:๑๘.
๒๖ ก สภษ. ๑๖:๖.
๒๗ ก กท. ๓:๘;
๒ นี . ๒๙:๑๔;
อับรา. ๒:๙.

		ข ๓ นี . ๑๖:๖–๗.
๒๘ ก ๓ นี . ๑๖:๘–๙.
๒๙ ก อสย. ๔๔:๒๑;
๓ นี . ๑๖:๑๑–๑๒.
		ข คมพ. อิสราเอล—
การรวบรวมอิสราเอล.
		ค อาโมส ๙:๑๔–๑๕.
		ง คมพ. เยรูซาเล็ม.

๓ นี ไฟ ๒๐:๓๑–๔๓
๓๑ และพวกเขาจะเชื่อก ในเรา, ว่า เรา
คือ พระเยซู คริสต์, พระบุตรของพระผู้
เป็ นเจ้า, และจะสวดอ้อนวอนพระบิดา
ในนามของเรา.
๓๒ เมือ่ นั ้น ยามกของพวกเขาจะเปล่ง
เสียง, และพวกเขาจะขับ ขานเป็ นเสียง
เดียวกัน; เพราะพวกเขาจะเห็น ด้วยตา
ตนเอง.
๓๓ เมือ่ นั ้นพระบิดาจะทรงรวบรวมพวก
เขาด้วยกัน อีก, และประทานเยรูซาเล็ม
ให้ พวกเขาเพื่อ เป็ นแผ่น ดิน แห่ง มรดก
ของพวกเขา.
๓๔ เมือ่ นั ้นพวกเขาจะลิงโลดด้วยปี ติ—
จงพร้อมใจกันร้องเพลงก, เจ้าทีร่ กร้างของ
เยรูซาเล็ม; เพราะพระบิดาทรงปลอบโยน
ผู้คนของพระองค์ แล้ว, พระองค์ ทรงไถ่
เยรูซาเล็มแล้ว.
๓๕ พระ บิ ด า ทรง เผย พระพาหุ อั น
ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดิน โลกจะเห็น การช่วยให้ รอดของพระ
บิดา; และพระบิดากับเราเป็ นหนึ่ ง.
้ ซึ่งเขียนไว้
๓๖ และแล้วเรือ่ งจะเกิดขึน
ก
ว่า: จงตื่น เถิด, จงตื่น อีก ครัง้ เถิด, และ
สวม ก�ำลัง ของ เจ้า, โอ้ ไซ อัน; จง สวม
อาภรณ์ ท่ีสวยงามของเจ้า, โอ้เยรูซาเล็ม,
นครศักดิ์สิทธิ์, เพราะนั บแต่นี้ ไปก็จักหา
ได้มีผู้ ไม่เข้าสุหนั ตและผู้ ไม่สะอาดมาสู่
เจ้าอีกต่อไปเลย.
๓๑ ก ๓ นี . ๕:๒๑–๒๖;
๒๑:๒๖–๒๙.
๓๒ ก อสย. ๕๒:๘;
๓ นี . ๑๖:๑๘–๒๐.
คมพ. เฝ้ า, เฝ้ าดู, เฝ้ ารอ.
๓๔ ก อสย. ๕๒:๙.
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๓๗ จงสลัดตัวเจ้าออกจากภัสมธุลี; จง
้ , จงนั่ ง ลง, โอ้ เยรูซาเล็ม; จงปลด
ลุก ขึน
ปล่อยตนเอง จากโซ่ ตรวนที่ คอเจ้า, โอ้
ธิดาผู้เป็ นเชลยแห่งไซอัน.
๓๘ เพราะพระเจ้าตรัสดังนี ้: เจ้าขายตัว
ไปเปล่า ๆ, และเจ้าจะได้รบั การไถ่ โดยไม่
ใช้เงินตรา.
๓๙ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, ว่าผู้คนของเราจะรูจ้ ักชื่อของเรา;
แท้จริงแล้ว, ในวันนั ้นพวกเขาจะรู้ว่าเรา
คือคนที่พูด.
๔๐ และ จาก นั ้ น พวก เขา จะ กล่าว ว่า:
งดงามเพียงใดกเล่า บนภูเขาคือ เท้า ของ
ผู้ ซึ่ง น� ำ ข่าวประเสริฐ มาสู่ พวกเขา, ซึ่ง
ประกาศขสันติ; ซึ่ง น� ำ ข่าวประเสริฐ แห่ง
ความดี มาสู่ พวกเขา, ซึ่ง ประกาศความ
รอด; ซึ่ง กล่าว แก่ ไซ อันว่า: พระ ผู้ เป็ น
เจ้าของเจ้าทรงปกครอง!
๔๑ และแล้วจะมีเสียงร้องออกไปว่า: เจ้า
จงออกไปก, เจ้าจงออกไป, เจ้าจงไปจากที่
นั่ น, อย่าแตะต้องสิ่งที่ ไม่สะอาดข; เจ้าจง
ออกไปจากท่ามกลางมัน; เจ้าทีถ่ อื ภาชนะ
ของพระเจ้าจงสะอาดค.
๔๒ เพราะเจ้า จะไม่ ออกไปด้วยความ
รีบ ร้อนกหรือ หนี ไป; เพราะ พระเจ้า จะ
ทรง ไป เบือ้ ง หน้ า เจ้า, และ พระ ผู้ เป็ น
เจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงเป็ นหน่ วยระวัง
หลังของเจ้า.
๔๓ ดูเถิด, ผูร้ บั ใช้ของเราจะท�ำงานด้วย

๓๖ ก อสย. ๕๒:๑–๓;
คพ. ๑๑๓:๗–๑๐.
คมพ. ไซอัน.
๔๐ ก อสย. ๕๒:๗; นาฮูม ๑:๑๕;
โมไซยาห์ ๑๕:๑๓–๑๘;
คพ. ๑๒๘:๑๙.

		ข มาระโก ๑๓:๑๐;
๑ นี . ๑๓:๓๗.
๔๑ ก อสย. ๕๒:๑๑–๑๕.
		ข คมพ. สะอาดกับไม่สะอาด.
		ค คพ. ๑๓๓:๕.
๔๒ ก ๓ นี . ๒๑:๒๙.
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ปัญญาสุขุม; ท่านจะได้รับการเชิดชูและ
ยกย่องและจะสูงส่งมาก.
๔๔ ดัง ที่ คนเป็ นอัน มากฉงนต่อ ท่าน
ฉั นใด—หน้ าตาของท่านเสีย โฉม, เกิน
กว่า ผู้ ใด, และร่างกายของท่านเสีย โฉม
กว่าบรรดาบุตรของมนุ ษย์—
๔๕ ท่านก็จะโปรยปรายกบรรดาประชาชาติ
เป็ น อัน มาก ฉั น นั ้น; บรรดา กษั ตริย์ จะ
ปิ ดปากเพราะท่านคนนั ้น, เพราะพวกเขา
จะเห็นสิง่ ที่ ไม่มี ใครบอกพวกเขา; และพวก
เขาจะเข้าใจสิ่งที่ ไม่เคยได้ยน
ิ .
๔๖ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, สิ่งทัง้ หมดนี ้จะเกิดขึน้ อย่าง
่ ระบิดาทรงบัญชาเรา.
แน่ นอน, แม้ดงั ทีพ
เมื่อ นั ้น พันธ สัญญา นี ้ ซึ่ง พระ บิดา ทรง
ท�ำ พันธสัญญากับ ผู้คนของพระองค์ จะ
สมบูรณ์ ; และ จาก นั ้ น เยรูซาเล็มกจะ มี
ผูค้ นของเราอาศัยอยูอ่ กี , และจะเป็ นแผ่น
ดินแห่งมรดกของพวกเขา.
บทที่ ๒๑
อิสราเอลจะได้รบั การรวมเมือ่ พระคัมภีร์
มอ รมอนปรากฏ ออก มา— คนต่าง ชาติ
จะได้ รับ การสถาปนาเป็ นผู้คนอิสระใน
อเมริกา—พวกเขาจะได้รบั การช่วยให้รอด
หากพวกเขาเชือ่ และเชือ่ ฟัง; มิ ฉะนั ้น,
พวกเขาจะถูก ตัดขาดและถูก ท�ำลาย—
อิสราเอล จะ สร้าง เยรูซาเล็ม ใหม่, และ
่ ายไปจะกลับคืน. ประมาณ
เผ่าต่าง ๆ ทีห
ค.ศ. ๓๔.
๔๕ ก อสย. ๕๒:๑๕.
๔๖ ก อีเธอร์ ๑๓:๕, ๑๑.
๒๑ ๑ ก คมพ. ยุคสุดท้าย, วัน
เวลาสุดท้าย.

๓ นี ไฟ ๒๐:๔๔–๒๑:๔
และตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า, เราให้
เครื่องหมาย แก่ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะ รู้ เวลาก
้ —เมื่อ เรา
เมื่อ สิ่ง เหล่า นี ้ ก�ำลัง จะเกิด ขึน
จะ รวม, ผู้คนของ เรา, จาก การก ระ จัด
กระจายอันยาวนานของพวกเขา, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล, และจะสถาปนาไซอัน
ของเราในบรรดาพวกเขาอีก;
๒ และดูเถิด, นี่ คอื สิ่งที่เราจะให้แก่เจ้า
เป็ นเครือ่ งหมาย—เพราะตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้าว่าเมือ่ สิง่ เหล่านี ้ซง่ึ เราประกาศ
แก่เจ้า, ซึง่ เราจะประกาศแก่เจ้าด้วยตัวเรา
เองนั บแต่นี้ ไป, และโดยเดชานุ ภาพของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง เจ้า จะได้ รบั จาก
พระบิดา, จะเป็ นที่ รู้ แก่ คนต่างชาติ เพื่อ
พวกเขาจะรู้เกี่ยวกับผู้คนเหล่านี ้ ซึ่งเป็ น
พวกหนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้ สายแห่ง ยา
โคบ, และเกี่ยวกับ คนเหล่า นี ้ ของเราซึ่ง
พวกเขาจะท�ำให้กระจัดกระจายไป;
๓ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, เมือ่ เรือ่ งเหล่านี ้กจะเป็ นทีร่ แู้ ก่พวก
เขาโดยพระบิดา, และจะมาจากพระบิดา,
จากพวกเขามาถึงเจ้า;
๔ เพราะเป็ นปรีชาญาณของพระบิดาที่
พวกเขาจะได้รบั การสถาปนาในแผ่นดิน
นี ้, และได้รบั การตัง้ เป็ นผู้คนอิสระก โดย
เดชานุ ภาพของพระบิดา, เพื่อ สิ่ง เหล่า
นี ้ จะออกมาจากพวกเขามาถึง พวกหนึ่ ง
ที่ เหลือ อยู่ ของพงศ์ พันธุ์ เจ้า, เพื่อ พันธ
สัญญาขของพระบิดาซึง่ ทรงท�ำพันธสัญญา
กับผู้คนของพระองค์จะสมบูรณ์ , โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล;

๓ ก อีเธอร์ ๔:๑๗;
จส—ป ๑:๓๔–๓๖.
๔ ก ๑ นี . ๑๓:๑๗–๑๙;
คพ. ๑๐๑:๗๗–๘๐.

		ข มอร. ๕:๒๐.
คมพ. พันธสัญญาแห่ง
อับราฮัม.

๓ นี ไฟ ๒๑:๕–๑๓
๕ ฉะนั ้น, เมื่องานเหล่านี ้และงานที่จะ
กระท�ำ ในบรรดาพวกเจ้า นั บ แต่ นี้ ไปจะ
ออกจากคนต่างชาติก, มาถึง พงศ์ พันธุ์ข
เจ้า ซึ่ง จะเสื่อมโทรมอยู่ ในความไม่ เชื่อ
เพราะความชั่วช้าสามานย์;
๖ เพราะ ฉะนั ้ น พระ บิดา ทรง มี พระ
ประสงค์ ให้ มัน ออกมาจากคนต่างชาติก,
เพื่อ พระองค์ จะ ทรง แสดง เดชานุ ภาพ
ของพระองค์ออกมาต่อคนต่างชาติ, ด้วย
เหตุนี้เพือ่ คนต่างชาติ, หากพวกเขาจะไม่
ท�ำใจแข็งกระด้าง, เพือ่ พวกเขาจะกลับใจ
และมาหาเราและรับบัพติศมาในนามของ
เราและรูถ้ ึงประเด็นที่แท้จริงของหลักค�ำ
สอนเรา, เพือ่ จะนั บขพวกเขาอยู่ ในบรรดา
ผู้คนของเรา, โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล;
๗ และเมือ่ สิ่ง เหล่า นี ้ เกิด ขึน้ คือ พงศ์
พันธุก์ เจ้า จะเริม่ รู้ สิ่ง เหล่า นี ้— มัน จะเป็ น
เครือ่ งหมายแก่พวกเขา, เพือ่ พวกเขาจะรู้
ว่างานของพระบิดาเริม่ ต้นแล้วจนถึงความ
สมบูรณ์ แห่งพันธสัญญาซึง่ พระองค์ทรงท�ำ
กับผูค้ นซึง่ เป็ นของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๘ และเมื่อ วันนั ้นจะมาถึง, เหตุการณ์
จะบังเกิดขึน้ คือบรรดากษั ตริยจ์ ะปิดปาก;
เพราะพวกเขาจะเห็นสิ่งที่ ไม่มี ใครบอก
พวกเขา; และพวกเขาจะเข้าใจสิ่ง ที่ ไม่
เคยได้ยิน.
๙ เพราะในวันนั ้น, เพื่อเห็นแก่เราพระ
บิดาจะทรงงานงานหนึ่ ง, ซึ่งจะเป็ นงาน
ส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์ก ในบรรดาพวก
๕ ก ๓ นี . ๒๖:๘.
		ข ๒ นี . ๓๐:๔–๕; มอร.
๕:๑๕; คพ. ๓:๑๘–๑๙.
๖ ก ๑ นี . ๑๐:๑๔; เจคอบ
๕:๕๔; ๓ นี . ๑๖:๔–๗.
		ข กท. ๓:๗, ๒๙;
๓ นี . ๑๖:๑๓;
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เขา; และจะมีคนในบรรดาพวกเขาทีจ่ ะไม่
เชื่อ, แม้วา่ ชายคนหนึ่ งจะประกาศเรือ่ งนี ้
แก่พวกเขา.
๑๐ แต่ ดูเถิด, ชีวิต ผู้รับ ใช้ ของ เรา จะ
อยู่ ในมือ เรา; ฉะนั ้น คนเหล่า นั ้น จะไม่
ท�ำอันตรายท่าน, แม้ว่าท่านจะเสียโฉมก
เพราะคนเหล่า นั ้น. แต่ เรายัง จะรักษา
ท่าน, เพราะเราจะแสดงแก่คนเหล่านั ้น
ว่า ปรีชาญาณขของเรายิ่ง ใหญ่ กว่า กลโกง
ของมาร.
้ คือผู้
๑๑ ฉะนั ้นเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ใดก็ตามที่จะไม่เชื่อในค�ำของเรา, ซึ่งคือ
พระเยซูคริสต์, ซึง่ พระบิดาจะทรงให้เขาก
น� ำออกไปให้คนต่างชาติ, และจะประทาน
พลังความสามารถให้เขาเพื่อเขาจะน� ำค�ำ
ของเราออกไปให้คนต่างชาติ, (มันจะเป็ น
ไปแม้ ดัง ที่ โมเสสกล่าวไว้) คนเหล่า นั ้น
จะถูก ตัดขาดขจากบรรดาผู้คนของเราผู้
อยู่ ในพันธสัญญา.
๑๒ และผู้คนของเราที่เป็ นพวกหนึ่ งที่
เหลือ อยู่ ของยาโคบจะอยู่ ในบรรดาคน
ต่างชาติ, แท้จริงแล้ว, ท่ามกลางพวกนั ้น
ดังสิงห์กอยู่ ในบรรดาสัตว์แห่งป่ า, ดังสิงห์
หนุ่ มในบรรดาฝูงแกะ, ซึ่งหากมันเข้าไป
ก็จะทัง้ เหยียบย�่ำขและฉี กเป็ นชิน
้ ๆ, และ
ไม่มี ใครปลดปล่อยได้.
๑๓ มือพวกเขาจะยกอยู่เหนื อปฏิปักษ์
ของพวกเขา, และศัตรูทัง้ หมดของพวก
เขาจะถูกตัดขาด.

อับรา. ๒:๙–๑๑.
๗ ก ๓ นี . ๕:๒๑–๒๖.
๙ ก อสย. ๒๙:๑๓;
กิจการ ๑๓:๔๑;
๑ นี . ๒๒:๘. คมพ. ฟื ้ นฟู
พระกิตติคณ
ุ (การ).
๑๐ ก คพ. ๑๓๕:๑–๓.

		ข คพ. ๑๐:๔๓.
๑๑ ก ๒ นี . ๓:๖–๑๕;
มอร. ๘:๑๖, ๒๕.
		ข คพ. ๑:๑๔.
๑๒ ก มีคาห์ ๕:๘–๑๕;
๓ นี . ๒๐:๑๖.
		ข ๓ นี . ๑๖:๑๓–๑๕.
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๑๔ แท้จริง แล้ว, วิบัติ จะ มี แก่ คนต่าง
ชาติ เว้น แต่ พวก เขา จะ กลับ ใจก; เพราะ
เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ ในวัน นั ้น, พระ
บิดาตรัส, ว่า เราจะตัด ม้า ของเจ้า ออกจาก
ท่ามกลาง เจ้า, และ เรา จะ ท�ำลาย รถ ศึก
ของเจ้า;
๑๕ และเราจะตัดขาดเมืองแห่ง แผ่น
ดิ น ของ เจ้ า , และ ทลาย ที่ มั่ น ทั ง้ หมด
ของเจ้า;
๑๖ และเราจะตัดขาดเวทมนตร์ คาถา
จาก แผ่น ดิน เจ้า, และ เจ้า จะ ไม่มี นั ก
ท�ำนายอีกต่อไป;
๑๗ รูป บูชาที่ แกะสลักกของเจ้า เราจะ
ตัดขาดด้วย, และรูป บูชาของเจ้า ที่ มี อยู่
ออก จาก ท่ามกลาง เจ้า, และ เจ้า จะ ไม่
นมัสการงานจากมือของเจ้าอีกต่อไป;
๑๘ และเราจะถอนป่ าออกจากท่ามกลาง
เจ้า; เราจะท�ำลายเมืองของเจ้าด้วย.
้ คือการ
๑๙ และเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
ก
พูด เท็จ , และการหลอกลวง, และความ
ริษยา, และการวิวาท, และการฉ้ อฉลใน
อ�ำนาจปุ โรหิต, และการผิดประเวณี , จะ
้ .
ถูกก�ำจัดสิน
๒๐ เพราะเหตุการณ์ จะบังเกิดขึน้ , พระ
บิดาตรัส, คือในวันนั ้นผู้ ใดก็ตามที่จะไม่
กลับใจและมาหาบุตรที่รกั ของเรา, เราจะ
ตัดขาดพวกเขาจากบรรดาผู้คนของเรา,
โอ้เชือ้ สายแห่งอิสราเอล;
๒๑ และเราจะด�ำเนิ นการแก้แค้นและ
๑๔ ก ๒ นี . ๑๐:๑๘; ๓๓:๙.
๑๗ ก อพย. ๒๐:๓–๔;
โมไซยาห์ ๑๓:๑๒–๑๓;
คพ. ๑:๑๖.
คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).

๓ นี ไฟ ๒๑:๑๔–๒๖
เกรีย้ วกราดต่อ พวกเขา, แม้ ดัง ที่ ท�ำ กับ
คนนอกศาสนา, อย่างที่ พวกเขาไม่ เคย
ได้ยินมา.
๒๒ แต่หากพวกเขาจะกลับใจและสดับ
ฟังค�ำของเรา, และไม่ทำ� ให้ ใจแข็งกระด้าง
แล้ว, เราจะสถาปนากศาสนจักรของเราใน
บรรดาพวกเขา, และพวกเขาจะเข้ามาสู่
พันธสัญญาและจะนั บขเข้าในบรรดาพวก
ทีเ่ หลืออยูน
่ ี ้ของยาโคบ, ซึง่ แก่พวกเขาเรา
ให้แผ่นดินนี ้ ไว้เป็ นมรดก;
๒๓ และพวกเขาจะช่วยผู้คนของเรา,
พวกที่ เหลือ อยู่ ของยาโคบ, และคนจาก
เชือ้ สายแห่งอิสราเอลมากเท่าทีจ่ ะมาด้วย,
เพือ่ พวกเขาจะสร้างนครแห่งหนึ่ ง, ซึง่ จะ
เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่ก.
๒๔ และจากนั ้นพวกเขาจะช่วยผู้คน
ของ เรา, เพื่อ พวก เขา ที่ กระจัดกระจาย
อยู่ ทั่ว ผืน แผ่นดิน, จะได้ รับ การรวมเข้า
สู่เยรูซาเล็มใหม่.
๒๕ และเมื่อ นั ้น อ�ำนาจกแห่ง สวรรค์จะ
ลงมาในบรรดาพวกเขา; และเราจะอยู่
ท่ามกลางด้วยข.
๒๖ และจากนั ้น งานของพระบิดาจะ
เริ่ม ต้น ในวันนั ้น, แม้ เมื่อ กิตติคุณ นี ้ จะ
ได้ รับ การสั่ง สอนในบรรดาพวกที่ เหลือ
อยู่ของคนเหล่านี ้. ตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่เจ้า, ว่าในวันนั ้นงานของพระบิดาจะ
เริ่มต้นก ในบรรดาพวกที่กระจัดกระจาย
อยู่ทงั ้ หมดของผู้คนของเรา, แท้จริงแล้ว,

๑๙ ก ๓ นี . ๓๐:๒.
๒๒ ก คมพ. สมัยการประทาน.
		ข ๒ นี . ๑๐:๑๘–๑๙;
๓ นี . ๑๖:๑๓.
๒๓ ก ๓ นี . ๒๐:๒๒;
อีเธอร์ ๑๓:๑–๑๒.

คมพ. เยรูซาเล็มใหม่.
๒๕ ก ๑ นี . ๑๓:๓๗.
		ข อสย. ๒:๒–๔;
๓ นี . ๒๔:๑.
๒๖ ก ๑ นี . ๑๔:๑๗;
๓ นี . ๒๑:๖–๗.

๓ นี ไฟ ๒๑:๒๗–๒๒:๗
แม้เผ่าต่าง ๆ ที่หายไปข, ซึ่งพระบิดาทรง
น� ำออกไปจากเยรูซาเล็ม.
๒๗ แท้จริงแล้ว, งานจะเริม่ ต้นในบรรดา
ผู้ท่ีกระจัดกระจายกทัง้ หมดของผู้คนของ
เรา, กับ พระบิดาเพื่อ เตรียมทางซึ่ง โดย
ทางนั ้น พวกเขาจะมาหาเรา, เพื่อ พวก
เขาจะเรียกหาพระบิดาในนามของเรา.
๒๘ แท้จริง แล้ว, และ เมื่อ นั ้น งานจะ
เริม่ ต้น, กับพระบิดาในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ ปวงในการเตรียมทางซึ่งโดยทางนี ้จะ
ทรงรวบรวมกผู้คนของพระองค์กลับบ้าน
สู่แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขา.
๒๙ และพวกเขาจะออกจากประชาชาติ
ทัง้ ปวง; และพวกเขาจะไม่ ออกไปด้วย
ความรีบ ร้อนก, หรือ หนี ไป, เพราะเราจะ
ไปเบือ้ งหน้ าพวกเขา, พระบิดาตรัส, และ
เราจะเป็ นหน่ วยระวังหลังของพวกเขา.
บทที่ ๒๒
ในวันเวลาสุดท้าย, ไซอันและสเตคของ
นางจะได้ รับ การสถาปนา, และพระเจ้า
จะทรงรวบรวมอิสราเอลด้วยความเมตตา
และความละเอียดอ่อน—พวกเขาจะมี
ชัย—เปรียบเทียบอิส ยาห์ ๕๔. ประมาณ
ค.ศ. ๓๔.
้ :
และเมื่อ นั ้น สิ่ง ที่ เขียนไว้ จะบังเกิด ขึน
จงร้องเพลงเถิด, โอ้หญิงที่เป็ นหมัน, เจ้า
ผู้ ไม่ เคยได้ ให้ ก�ำเนิ ด; จงเปล่ง เสียงร้อง
เพลงกเถิด, และจงร้องดัง ๆ, เจ้าผู้ ไม่เคย
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เจ็บครรภ์เพราะคลอดลูก; เพราะลูกของ
หญิง ที่ อ้างว้างมี มากกว่า ลูก ของภรรยาที่
แต่งงาน, พระเจ้าตรัส.
๒ จงขยายที่ตงั ้ กระโจมของเจ้า, และให้
เขาทัง้ หลายท�ำม่านที่อยู่อาศัยของเจ้าให้
กว้างออก; อย่า เจียดไว้, จงต่อ เชือกของ
เจ้าให้ยาวและท�ำให้เสากของเจ้ามั่นคง;
๓ เพราะเจ้าจะขยายออกไปทางขวาและ
ทางซ้าย, และพงศ์ พันธุ์ เจ้า จะได้ มรดก
จาก คนต่าง ชาติกและ ท�ำให้ เมือง รกร้าง
ว่างเปล่าเป็ นที่อาศัย.
๔ อย่ากลัว, เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย;
ทัง้ เจ้า จะไม่ จ�ำนน, เพราะเจ้า จะไม่ ถูก
ท� ำ ให้ อั บ อาย ก; เพราะ เจ้ า จะ ลื ม ความ
อับอายในวัยเยาว์ของเจ้า, และจะไม่ต้อง
จ�ำ เรื่องอัปยศในวัย เยาว์ของเจ้า, และไม่
ต้องจ�ำเรือ่ งอัปยศในความเป็ นหม้ายของ
เจ้าอีกต่อไป.
๕ เพราะพระผู้ รังสรรค์ ของเจ้า, สามี
ของเจ้า, พระเจ้า จอมโยธาคือ พระนาม
ของ พระองค์; และ พระ ผู้ ไถ่ ของ เจ้า,
พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล—พระองค์
จะได้ พระนามว่า พระผู้ เป็ นเจ้าของทัง้
แผ่นดินโลก.
๖ เพราะ พระเจ้า ทรง เรียก เจ้า ว่า เป็ น
หญิง ที่ ถูก ทิง้ และโศกเศร้า ในวิญญาณ,
และภรรยาที่อ่อนวัย, เมื่อเจ้าถูกปฏิเสธ,
พระผู้เป็ นเจ้าของเจ้าตรัส.
๗ เราทิง้ เจ้า ไว้ ช่ัว ประเดี๋ยว, แต่ ด้วย
ความ เมตตา อั น หา ที่ สุ ด มิ ได้ เรา จะ
รวบรวมเจ้า.

๒๖ข คมพ. อิสราเอล—สิบเผ่าที่
การรวบรวมอิสราเอล.
สูญหายไปของอิสราเอล.
๒๙ ก อสย. ๕๒:๑๒;
๒๗ ก ๓ นี . ๑๖:๔–๕.
๓ นี . ๒๐:๔๒.
๒๘ ก คมพ. อิสราเอล—
๒๒ ๑ ก คมพ. ขับขาน, ร้อง,

ร้องเพลง.
๒ ก คมพ. สเตค.
๓ ก คมพ. คนต่างชาติ.
๔ ก ๒ นี . ๖:๗, ๑๓.
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๘ ในความโกรธเล็กน้ อยเราซ่อนหน้ าเรา
จากเจ้าชัว่ ครู,่ แต่ดว้ ยความกรุณาอันเป็ น
นิ จเราจะมีเมตตากต่อเจ้า, พระเจ้าพระผู้
ไถ่ของเจ้าตรัส.
๙ เพราะ ใน ยาม นั ้นก, เสมือน ผืน น� ้ำข
แห่งโนอาห์ต่อเรา, เพราะเราให้ค�ำมั่นว่า
ผืนน� ้ำแห่งโนอาห์จะไม่ ไหลท่วมแผ่นดิน
โลกอีกต่อไปฉั นใด, เราให้ค�ำมั่นว่าจะไม่
โกรธเจ้าฉั นนั ้น.
๑๐ เพราะภูเขากจะจากไปและเนิ นเขา
จะ ถูก ถอน, แต่ ความ กรุณา ของ เรา จะ
ไม่ ไปขจากเจ้า, ทัง้ จะไม่ถอนพันธสัญญา
แห่งสันติของเรา, พระเจ้าที่ทรงมีเมตตา
แก่เจ้าตรัส.
๑๑ โอ้ เจ้ า ผู้ มี ทุ ก ข์ , ถู ก พั ด พา โดย
พายุ ฝนฟ้ า คะนอง, และ ไม่ ได้ รับ การ
ปลอบโยน! ดูเถิด, เราจะวางศิลากของ
เจ้า เป็ น สี สุก ใส, และ วาง รากฐานของ
เจ้าด้วยไพลิน.
๑๒ และเราจะท�ำหน้ าต่างของเจ้าเป็ น
โมรา, และประตูของเจ้าเป็ นโกเมน, และ
ขอบทัง้ หมดของเจ้าเป็ นศิลางาม.
๑๓ และลูกหลานทัง้ หมดกของเจ้าจะได้
รับการสอนโดยพระเจ้า; และสันติของลูก
หลานเจ้าจะใหญ่หลวงนั ก.
๑๔ เจ้า จะได้ รับ การสถาปนาในความ
ชอบธรรมก; เจ้า จะห่างไกลจากการกดขี่
เพราะเจ้า จะไม่ กลัว, และห่างจากความ
หวาดกลัวเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า.
๑๕ ดูเถิด, พวกเขาจะรวมกัน ต่อ ต้าน
๘ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
๙ ก อสย. ๕๔:๙.
		ข คมพ. น� ้ำท่วมในสมัยโน
อาห์.

๓ นี ไฟ ๒๒:๘–๒๓:๒
เจ้า แน่ นอน, มิใช่ โดยเรา; ผู้ ใดก็ตามที่
จะรวมกันต่อต้านเจ้าจะล้มเพราะเจ้า.
๑๖ ดูเ ถิ ด , เราสร้า งช่ า งที่ เป่ าถ่ า นใน
ไฟ, และ ที่ น� ำ เครื่ อ ง มื อ ส� ำ หรั บ งาน
ของเขาออกมา; และเราสร้า งผู้ ผ ลาญ
เพื่ อ ท� ำ ลาย.
้ เพื่อ ต่อสู้ เจ้า
๑๗ ไม่มี อาวุธ ใดที่ ท�ำ ขึน
จะจ�ำเริญได้; และทุกลิน
้ ที่จะสบประมาท
เจ้าในการพิพากษาเจ้าจะกล่าวโทษ. นี่ คอื
มรดกของผูร้ บั ใช้พระเจ้า, และความชอบ
ธรรมของพวกเขามาจากเรา, พระเจ้าตรัส.
บทที่ ๒๓
พระเยซูทรงเห็นชอบกับถ้อยค�ำของอิสยาห์—พระองค์ทรงบัญชาผู้คนให้ค้นหา
ศาสดา พยากรณ์ — ถ้อยค�ำ ของ แซ มิวเอลชาวเลมัน เกีย่ วกับ การฟื ้ น คืน ชีวิต
ได้ รับ การเพิ่ม ไว้ ในบันทึก ของพวกเขา.
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
และบัดนี ้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้า
ควร ค้นหากสิ่ง เหล่า นี ้. แท้จริง แล้ว, เรา
ให้ บัญญัติ แก่ เจ้า ให้ เจ้า ค้นหาสิ่ง เหล่า นี ้
อย่างขยันหมั่น เพียร; เพราะถ้อยค�ำ ของ
อิสยาห์ขยิ่งใหญ่.
๒ เพราะ เขา พูด ไว้ ในทุก เรื่อง อย่าง
แน่ นอนเกี่ยวกับผู้คนของเราซึ่งเป็ นของ
เชือ้ สายแห่งอิสราเอล; ฉะนั ้นจ�ำเป็ นทีเ่ ขา
จะต้องพูดกับคนต่างชาติด้วย.

๑๐ ก อสย. ๔๐:๔.
		ข สดด. ๙๔:๑๔;
คพ. ๓๕:๒๕.
๑๑ ก วว. ๒๑:๑๘–๒๑.
๑๓ ก ยรม. ๓๑:๓๓–๓๔.

๑๔ ก คมพ. ชอบธรรม (ความ).
๒๓ ๑ ก คมพ. พระคัมภีร.์
		ข ๒ นี . ๒๕:๑–๕;
มอร. ๘:๒๓.
คมพ. อิสยาห์.

๓ นี ไฟ ๒๓:๓–๑๔
๓ และเรือ่ งทัง้ หมดทีเ่ ขาพูดเป็ นไปแล้ว
และจะเป็ นไปก, แม้ตามถ้อยค�ำซึง่ เขาพูด.
๔ ฉะนั ้ น จง ใส่ ใจ ถ้อยค�ำ ของ เรา; จง
เขียนเรื่องที่ เราบอกเจ้า; และตามเวลา
และพระประสงค์ของพระบิดามันจะออก
ไปสู่คนต่างชาติ.
๕ และ ผู้ ใด ก็ ตาม ที่ สดับ ฟัง ถ้อยค�ำ
ของเราและกลับ ใจและรับ บัพ ติศ มา, ผู้
เดียวกันนั ้นจะได้ รับ การช่วยให้ รอด. จง
ค้นหาศาสดาพยากรณ์ ก, เพราะมี หลาย
คนที่เป็ นพยานถึงเรื่องเหล่านี ้.
้
๖ และ บัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เมื่อ พระเยซู ตรัส ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว
พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา อีก, หลัง จาก
พระองค์ ได้ ทรงอรรถาธิบายพระคัมภีร์
ทัง้ หมดแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาได้รับมา,
พระองค์ตรัสกับพวกเขา: ดูเถิด, เราอยาก
ให้เจ้าเขียน, พระคัมภีร์อื่น, ที่เจ้าไม่มี.
้ คื อ
๗ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระองค์ ตรัส กับ นี ไฟว่า: จงน� ำ บันทึก ที่
เจ้าเก็บรักษาไว้ออกมา.
๘ และ เมื่ อ นี ไฟ น� ำ บั นทึ ก ออก มา,
และวางไว้ ต่อ พระพักตร์ พระองค์ แล้ว,
พระองค์ทอดพระเนตรมันและตรัสว่า:
๙ ตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า, เราสั่ง
ให้แซมิวเอลก, ชาวเลมันผู้รับใช้ของเรา,
ที่ จะเป็ นพยานกับ คนเหล่า นี ้, ว่า ในวัน
ที่ พระบิดาจะทรงแผ่ รัศมี ภาพพระนาม
ของพระองค์ ในเราจะมีวสิ ุทธิชนขเป็ นอัน
้ งจากบรรดาคนตาย, และจะ
มากคที่ลุกขึน
มาปรากฏแก่คนหลายคน, และจะปฏิบัติ
๓ ก ๓ นี . ๒๐:๑๑–๑๒.
๕ ก ลูกา ๒๔:๒๕–๒๗.
๙ ก ฮีล. ๑๓:๒.
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ต่อคนเหล่านั ้น. และพระองค์ตรัสกับพวก
เขาว่า: เป็ นเช่นนั ้นมิใช่หรือ?
๑๐ และสานุ ศิษย์ของพระองค์ทูลตอบ
พระองค์ และกล่าวว่า: ใช่ แล้ว, พระองค์
เจ้าข้า, แซมิวเอลพยากรณ์ ตามพระวจนะ
ของพระองค์, และพระวจนะเหล่านั ้นเกิด
สัมฤทธิผลแล้วทัง้ หมด.
๑๑ และ พระ เยซู ตรัส กับ พวก เขา ว่า:
เป็ นได้อย่างไรที่เจ้าไม่เขียนเรื่องนี ้, ที่วิสุทธิชนเป็ นอันมากลุกขึน้ และมาปรากฏ
แก่คนหลายคนและปฏิบัติต่อพวกเขา?
้ คือนี ๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไฟจ�ำได้ว่าเรื่องนี ้ ไม่ ได้เขียนไว้.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพระ
เยซูทรงสั่งให้เขียนไว้; ฉะนั ้นจึงมีเขียนไว้
ตามที่พระองค์ทรงสั่ง.
้
๑๔ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
คือเมื่อพระเยซูได้ทรงอรรถาธิบาย พระ
คัมภีร์ รวมกันทัง้ หมดแล้ว, ซึ่ง คนเหล่า
นั ้นเขียนไว้, พระองค์ทรงสั่งพวกท่านให้
สอนเรื่องที่ พระองค์ ได้ ทรงอรรถาธิบาย
แก่พวกท่าน.
บทที่ ๒๔
ผูส้ ง่ สารของพระเจ้าจะเตรียมทางส�ำหรับการ
เสด็จมาครัง้ ทีส่ อง—พระคริสต์จะทรงนั่ งอยู่
ในการพิพากษา—อิสราเอลได้รบั บัญชาให้
ถวายส่วนสิบและเครือ่ งถวายบูชา—มีการ
เก็บรักษาหนั งสือแห่งความทรงจ�ำ—เปรียบ
เทียบมาลาคี ๓. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

		ข คมพ. วิสท
ุ ธิชน.
		ค ฮีล. ๑๔:๒๕.
		ง มธ. ๒๗:๕๒–๕๓.

คมพ. ฟื ้ นคืนชีวต
ิ (การ),

ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
๑๔ ก ลูกา ๒๔:๔๔–๔๖.
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้ คือพระองค์
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ทรงสัง่ พวกท่านให้เขียนพระวจนะซึง่ พระ
บิดาได้ประทานให้มาลาคี, ซึง่ พระองค์จะ
ตรัสบอกแก่พวกท่าน. และเหตุการณ์ ได้
้ คือหลังจากที่เขียนพระวจนะ
บังเกิดขึน
เหล่า นั ้น แล้ว พระองค์ ทรง อรรถาธิบาย
พระวจนะเหล่า นั ้น. และนี่ คือ ถ้อยค�ำ ที่
พระองค์ ตรัส บอกพวกท่าน, มี ความว่า:
พระ บิดา ตรัส แก่ มาลา คี ดังนี ้ — ดูเถิด,
เราจะส่งผู้ส่งสารกของเราไป, และเขาจะ
เตรียมทางไว้เบือ้ งหน้ าเรา, และพระเจ้า
องค์ที่เจ้าแสวงหาจะเสด็จมาที่พระวิหาร
ของ พระองค์ อย่ า ง ฉั บ พลั น , แม้ ผู้ ส่ ง
สารแห่ง พันธสัญญา, ซึ่ง เจ้า เบิก บานใน
พระองค์; ดูเถิด, พระองค์จะมา, พระเจ้า
จอมโยธาตรัส.
๒ แต่ ใครเล่า จะยัง ทนกอยู่ ในวัน แห่ง
การเสด็จ มาของพระองค์, และใครเล่า
จะยืนอยูเ่ มือ่ พระองค์ทรงปรากฏ? เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นเหมือนไฟของคนถลุง
แร่ข, และเหมือนสบู่ของช่างฟอก.
๓ และ พระองค์ จะ ทรง นั่ ง เป็ น คน
ถลุง แร่ และ เป็ น คนท�ำให้ เงิน บริสุทธิ์;
และพระองค์จะทรงท�ำให้บุตรกของเลวี
บริสุทธิ์, และทรงช�ำระล้างพวกเขาดัง
ทอง และ เงิน, เพื่อ พวก เขา จะ ถวายข
เครื่อ ง ถวาย บู ชา แด่ พระเจ้ า ใน ความ
ชอบธรรม.
๔ เมื่อ นั ้น เครื่อง บูชา ของ ยู ดาห์ และ
๒๔ ๑ ก คพ. ๔๕:๙.

๒ ก ๓ นี . ๒๕:๑.
		ข ศคย. ๑๓:๙;
คพ. ๑๒๘:๒๔.
คมพ. แผ่นดินโลก—การ
ช�ำระล้างแผ่นดินโลก;
เสด็จมาครัง้ ทีส่ องของ

๓ นี ไฟ ๒๔:๑–๑๐
่ อพระทัยต่อพระเจ้า,
เยรูซาเล็มจะเป็ นทีพ
ดังในสมัยโบราณ, และดังปี ก่อน ๆ.
๕ และเราจะมาใกล้ เจ้า เพื่อ พิพากษา;
และ เรา จะ เป็ นพยานที่ รวดเร็ ว กล่ า ว
โทษนั กวิทยาคม, และกล่าวโทษคนล่วง
ประเวณี , และกล่าวโทษคนสาบานเท็จ,
และ กล่าว โทษ พวก ที่ กดขี่ ลูกจ้าง เรื่อง
ค่าแรง, แม่หม้ายและลูกที่ขาดพ่อก, และ
คนทีข่ บั ไล่คนแปลกหน้ า, และหากลัวเรา
ไม่, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๖ เพราะ เรา คื อ พระเจ้ า , เรา หา
เปลี่ยนแปลง ไม่; ฉะนั ้น เจ้า ผู้ เป็ นบุตร
ของยาโคบจะไม่ถูกเผาไหม้.
๗ แม้ ตัง้ แต่ วัน เวลา ของ บรรพบุรุษ
เจ้า เจ้าไปกจากพิธีการของเรา, และไม่ ได้
ปฏิบตั ติ ามศาสนพิธขี องเรา. จงกลับมาหา
เราขและเราจะกลับไปหาเจ้า, พระเจ้าจอม
โยธาตรัส. แต่เจ้ากล่าวว่า: พวกข้าพระองค์
จะกลับไปได้ด้วยวิธี ใดเล่า?
๘ คนจะปล้นพระผู้ เป็ นเจ้า หรือ? ทว่า
เจ้า ปล้น เรา. แต่ เจ้า กล่าว ว่า: พวก ข้า
พระองค์ปล้นพระองค์อย่างไรเล่า? ในเรือ่ ง
ส่วนสิบกและเครื่องถวายบูชาข.
๙ เจ้ า ถู ก สาป แช่ ง ด้ว ย ค�ำ สาป แช่ ง ,
เพราะเจ้าปล้นเรา, แม้คนทัง้ ประชาชาติ
นี ้.
๑๐ เจ้า จงน� ำ ส่วนสิบกทัง้ หมดมาไว้ ใน
คลัง, เพื่อ จะ มี อาหาร ในบ้านของ เรา;
และบัดนี ้จงพิสูจน์ เราโดยวิธีนี้, พระเจ้า

พระเยซูคริสต์ (การ).
๓ ก ฉธบ. ๑๐:๘;
คพ. ๘๔:๓๑–๓๔.
		ข คพ. ๑๓:๑.
๕ ก ยากอบ ๑:๒๗.
๗ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).

		ข ฮีล. ๑๓:๑๑;
๓ นี . ๑๐:๖;
โมโร. ๙:๒๒.
๘ ก คมพ. ส่วนสิบ (การจ่าย).
		ข คมพ. เครือ่ งถวายบูชา.
๑๐ ก คพ. ๖๔:๒๓;
๑๑๙:๑–๗.

๓ นี ไฟ ๒๔:๑๑–๒๕:๓
จอมโยธาตรัส, หากเราจะไม่เปิ ดหน้ าต่าง
สวรรค์ ให้เจ้า, และเทพรขมาให้เจ้าจนไม่มี
ที่พอรับมัน.
๑๑ และเราจะต�ำหนิ ผู้กลืนกินเพื่อเห็น
แก่ เจ้า, และเขาจะไม่ ท�ำลายผลจากดิน
ของเจ้า; ทัง้ เถาองุน
่ ของเจ้าจะไม่รว่ งหล่น
ในไร่ก่อนเวลา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๑๒ และประชาชาติทงั ้ ปวงจะเรียกเจ้าว่า
่ ่า
ผู้ ได้รบั พร, เพราะเจ้าจะเป็ นแผ่นดินทีน
่ชืนชม, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.
๑๓ ถ้ อ ยค�ำ ของ เจ้ า อาจหาญ ต่ อ เรา,
พระเจ้าตรัส. ทว่าเจ้ายังกล่าวว่า: พวกข้า
พระองค์กล่าวสิ่งใดขัดกับพระองค์เล่า?
๑๔ เจ้าได้กล่าวว่า: มันไร้ประโยชน์ ที่จะ
รับ ใช้ พระผู้ เป็ นเจ้า, และได้ ประโยชน์
อะไรเล่าทีเ่ รารักษาศาสนพิธขี องพระองค์
และที่ เราด�ำเนิ น ชีวิต อย่างโศกเศร้า ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าจอมโยธา?
๑๕ และบัดนี ้เราเรียกคนหยิง่ จองหองว่า
่ ำ� ความ
คนมีความสุข; แท้จริงแล้ว, คนทีท
ชัว่ ร้ายรุง่ เรือง; แท้จริงแล้ว, แม้คนทีล่ องดี
พระผู้เป็ นเจ้าก็ ได้รับการปลดปล่อย.
๑๖ แล้ว คนที่ เกรง กลัว พระเจ้า พูดก
บ่อย ๆ แก่กัน, และพระเจ้าทรงสดับฟัง
และทรงได้ยิน; และหนั งสือขแห่ง ความ
ทรงจ�ำ มี เขียนไว้ ต่อ พระพักตร์ พระองค์
ส�ำหรับ คนที่ เกรง กลัว พระเจ้า, และ ที่
นึ กถึงพระนามของพระองค์.
๑๗ และพวกเขาจะเป็ นของเรา, พระเจ้า
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จอมโยธาตรัส, ในวันนั ้นเมื่อเรารวบรวมก
เครื่องเพชรของเรา; และเราจะละเว้น
พวกเขาดังมนุ ษย์ละเว้นบุตรของตนเอง
ที่รับใช้ตน.
๑๘ จากนั ้นเจ้าจะกลับมาและเล็งเห็นก
ความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับ
คนชั่วร้าย, ระหว่างคนที่รบั ใช้พระผู้เป็ น
เจ้ากับคนที่ ไม่รับใช้พระองค์.
บทที่ ๒๕
ในการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง, คนหยิง่ จองหอง
และคนชัว่ ร้ายจะถูกเผาดังตอข้าว—เอลียาห์จะกลับคืนมาก่อนวันอันน่ าพรัน
่ พรึง
และส�ำคัญยิง่ นั ้น—เปรียบเทียบมาลาคี ๔.
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
เพราะดูเถิด, วันนั ้นย่อมมาถึงซึ่งจะไหม้ก
ดัง เตา เผา; และ คน จองหองขทัง้ หมด,
แท้จริงแล้ว, คนทัง้ หมดที่ท�ำชั่ว, จะเป็ น
ตอข้าว; และวันที่มาถึง จะเผาไหม้ พวก
เขาหมด, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, จนมัน
ไม่มีทัง้ รากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย.
๒ แต่ กับ เจ้า ที่ เกรงกลัว นามของเรา,
พระ บุตรกแห่ง ความ ชอบ ธรรม จะ ทรง
้ ด้วยปี กของพระองค์ ท่ี รักษาหาย;
ลุก ขึน
้ ดัง
และ เจ้า จะ ออก ไป และ เติบโต ขขึน
ค
ลูกวัว ในคอก.
๓ และ เจ้า จะ เหยียบ ย�่ำ กคน ชั่ ว ร้าย;

๑๐ข คมพ. พร, เป็ นสุข, ให้พร.
ประทานแห่ง.
๑๖ ก โมโร. ๖:๕.
๒๕ ๑ ก อสย. ๒๔:๖; ๑ นี . ๒๒:๑๕;
		ข คพ. ๘๕:๙; โมเสส ๖:๕.
๓ นี . ๒๔:๒; คพ. ๒๙:๙;
คมพ. หนั งสือแห่งความ
๖๔:๒๓–๒๔; ๑๓๓:๖๔;
ทรงจ�ำ.
จส—ป ๑:๓๗. คมพ.
๑๗ ก คพ. ๑๐๑:๓.
แผ่นดินโลก—การช�ำระ
๑๘ ก คมพ. เล็งเห็น (การ), ของ
ล้างแผ่นดินโลก.

		ข ๒ นี . ๒๐:๓๓. คมพ.
จองหอง (ความ), ถือดี
(ความ), ล�ำพอง (ความ).
๒ ก อีเธอร์ ๙:๒๒.
		ข คพ. ๔๕:๕๘.
		ค อาโมส ๖:๔; ๑ นี . ๒๒:๒๔.
๓ ก ๓ นี . ๒๑:๑๒.
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เพราะพวกเขาจะเป็ นเถ้า ถ่านอยู่ ใต้ ส้น
เท้าของเจ้าในวันทีเ่ ราจะท�ำการนี ้, พระเจ้า
จอมโยธาตรัส.
๔ เจ้า จงจ�ำ กฎของโมเสส, ผู้รับ ใช้ ของ
เรา, ซึง่ เราสั่งกับเขาที่ โฮเรบกเพือ่ อิสราเอล
ทัง้ หมด, พร้อม ด้วย กฎ เกณฑ์ และ ค�ำ
พิพากษา.
๕ ดูเถิ ด, เรา จะ ส่ ง เอ ลี ยาห์ กศาสดา
พยากรณ์ มา หา เจ้า ก่อน การ มา ของ วัน
ข
อันน่ าพรัน
่ พรึงและส�ำคัญยิง่ ของพระเจ้า;
๖ และเขาจะหันใจกบรรพบุรษ
ุ มาหาลูก
หลาน, และใจลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ
ของพวกเขา, เกลือกเราจะมาลงทัณฑ์
แผ่นดินโลกด้วยค�ำสาปแช่ง.
บทที่ ๒๖
พระเยซู ท รงอรรถาธิ บ ายเรื่อ งทั ง้ หมด
นั บ จากกาลเริ่ม ต้น จนสุ ด ท้ า ย—ทารก
และ เด็ ก เอ่ ย เรื่อ ง อั ศ จรรย์ ซึ่ง เขี ย นไว้
ไม่ ได้— ผู้ ที่ อยู่ ใน ศาสนจั ก ร ของ พระ
คริส ต์ มี สิ่ งของ ต่า ง ๆ เพื่อ ใช้ ร่ว ม กั น .
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.
้ คือเมื่อ
และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พระเยซูทรงเล่าเรือ่ งเหล่านี ้แล้วพระองค์
ทรงอรรถาธิบายแก่ฝูงชน; และพระองค์
๔ ก อพย. ๓:๑–๖.
๕ ก ๒ พกษ. ๒:๑–๒;
คพ. ๒:๑; ๑๑๐:๑๓–๑๖;
๑๒๘:๑๗–๑๘.
คมพ. เอลียาห์;
ความรอดของคนตาย;
ผนึ ก (การ).
		ข คมพ. เสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
ของพระเยซูคริสต์ (การ).
๖ ก คพ. ๒:๒.

๓ นี ไฟ ๒๕:๔–๒๖:๕
ทรงอรรถาธิบายเรือ่ งทัง้ หมดแก่พวกเขา,
ทัง้ เรื่องใหญ่น้อย.
๒ และพระองค์ตรัสว่า: พระคัมภีรเ์ หล่า
นี ้ก, ที่เจ้าไม่ ได้มีอยู่กับเจ้า, พระบิดาทรง
บัญชาเราให้ประทานแก่เจ้า; เพราะเป็ น
พระปรีชาญาณในพระองค์ทค่ี วรจะให้แก่
คนรุ่นต่อไปภายหน้ า.
๓ และ พระองค์ ทรง อรรถาธิบาย เรื่อง
ทัง้ หมด, แม้ นั บ จาก กาล เริ่ม ต้น จนถึง
เวลาที่ พระองค์ จะเสด็จ มาในรัศมี ภาพก
ของ พระองค์ — แท้ จ ริง แล้ ว , แม้ เรื่อ ง
้ บนพืน
้ พิภพ, แม้จน
ทัง้ หมดที่จะเกิดขึน
ข
ธาตุต่าง ๆ จะละลายด้วยความร้อนแรง
กล้า, และแผ่นดินโลกจะถูกม้วนคเข้าดัง
ม้วนกระดาษ, และฟ้ าสวรรค์ และแผ่น
้ ;
ดินโลกจะสูญสิน
๔ และแม้ จนถึง วัน สุดท้ายและส�ำคัญ
ยิ่งก, เมื่อ ทุก ผู้คน, และทุก ตระกูล, และ
ทุก ประชาชาติ และ ทุก ภาษา จะ ยืนขอยู่
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อรับการ
พิพากษาตามงานของพวกเขา, ไม่วา่ งาน
ดีหรือไม่ว่างานชั่ว—
๕ หากเป็ นงานดี, ก็ ไปสู่การฟื ้ นคืนชีวติ
ของชีวติ อันเป็ นนิ จก; และหากเป็ นงานชัว่ ,
ก็ ไปสู่การฟื ้ นคืนชีวติ ของความอัปมงคล;
โดยเป็ นการขนานกัน ไป, อย่างหนึ่ ง อยู่
ด้านหนึ่ งและอีกอย่างหนึ่ งอยูอ่ กี ด้านหนึ่ ง,

๒๖ ๒ ก อส. มลค. บทที่ ๓ และ ๔,

หยิบยกมากล่าวใน
๓ นี . บทที่ ๒๔ และ ๒๕.
๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
รัศมีภาพของพระเยซู
คริสต์.
		ข อาโมส ๙:๑๓;
๒ ปต. ๓:๑๐, ๑๒;
มอร. ๙:๒.
คมพ. แผ่นดินโลก—การ

ช�ำระล้างแผ่นดินโลก;
โลก—การสิน้ สุดของโลก.
		ค มอร. ๕:๒๓.
๔ ก ฮีล. ๑๒:๒๕;
๓ นี . ๒๘:๓๑.
		ข โมไซยาห์ ๑๖:๑๐–๑๑.
คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
๕ ก ดนล. ๑๒:๒;
ยอห์น ๕:๒๙.

๓ นี ไฟ ๒๖:๖–๑๕
ตามพระเมตตา, และความยุตธิ รรมข, และ
ความบริสุทธิซ
์ ึง่ มีอยู่ ในพระคริสต์, ผูท
้ รง
ค
ด�ำรงอยู่มาก่อนโลกเริ่มต้น .
๖ และบัดนี ้ ไม่อาจเขียนไว้ ในหนั งสือนี ้
ได้ แม้ หนึ่ ง ในร้อยส่วนกของเรื่องซึ่ง พระ
เยซูทรงสอนไว้ โดยแท้แก่ผู้คน;
๗ แต่ดูเถิดแผ่นจารึกกของนี ไฟมีเป็ น
่ ระองค์ทรงสอนผูค้ น.
ส่วนใหญ่คอื เรือ่ งทีพ
๘ และข้าพเจ้าเขียนเรือ่ งเหล่านี ้, ซึง่ เป็ น
ส่วนเล็กน้ อยจากเรือ่ งที่พระองค์ทรงสอน
ผูค้ น; และข้าพเจ้าเขียนไว้ดว้ ยเจตนาว่าคน
ต่างชาติกจะน� ำเรือ่ งเหล่านี ้มา, ถึงคนเหล่า
่ ระเยซูรบั สั่ง.
นี ้อกี , ตามถ้อยค�ำทีพ
๙ และเมื่อพวกเขาจะได้รับเรื่องนี ้, ซึ่ง
สมควรที่พวกเขาจะมีก่อน, เพื่อทดลอง
ศรัทธาของพวกเขา, และหากจะเป็ นไปว่า
พวกเขาจะเชื่อเรือ่ งเหล่านี ้จากนั ้นเรือ่ งที่
ยิง่ ใหญ่กว่ากจะเป็ นทีป่ ระจักษ์ แก่พวกเขา.
๑๐ และ หาก เป็ นไป ว่า พวก เขา จะ ไม่
เชื่อเรื่องเหล่านี ้, เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าจึงจะ
ถูกกันก ไว้ จาก พวก เขา, ซึ่ง น� ำ ไป สู่ การ
กล่าวโทษพวกเขา.
๑๑ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ก�ำลัง จะเขียนมัน,
เรือ่ งทัง้ หมดที่จารึกอยู่บนแผ่นจารึกของ
นี ไฟ, แต่พระเจ้าทรงห้าม, โดยตรัสว่า: เรา
จะทดลองกศรัทธาผู้คนของเรา.
๑๒ ฉะนั ้นข้าพเจ้า, มอรมอน, จึงเขียน
เรื่องซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า. และ
บัดนี ้ข้าพเจ้า, มอรมอน, ยุติคำ� กล่าวของ
๕ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ค อีเธอร์ ๓:๑๔. คมพ. พระ
เยซูคริสต์—การด�ำรงอยู่
ก่อนความเป็ นมรรตัย
ของพระคริสต์.
๖ ก ยอห์น ๒๑:๒๕;
๓ นี . ๕:๘.

610
ข้าพเจ้า, และเริม่ เขียนเรือ่ งซึง่ ข้าพเจ้าได้
รับบัญชาต่อไป.
๑๓ ฉะนั ้น, ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านเห็น
ว่า พระเจ้า ทรงสอนผู้คนโดยแท้, ตลอด
เวลาสามวัน; และหลังจากนั ้นทรงแสดง
องค์กแก่ พวกเขาบ่อยครัง้ , และทรงหัก
ขนมปังขบ่อยครัง้ , และให้ พรมัน, และ
ประทานให้พวกเขา.
้ คือ
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระองค์ ทรงสอนและปฏิบัติ ต่อ เด็กกๆ
ของฝูงชนซึง่ พูดถึงมาแล้ว, และพระองค์
ทรงปล่อยขลิน
้ พวกเขา, และพวกเขาพูด
ถึงเรื่องส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์แก่พวก
บิดาของตน, แม้ ยิ่ง กว่า ที่ พระองค์ ทรง
เปิ ดเผยกับ ผู้คนมาแล้ว; และพระองค์
ทรงปล่อยลิน
้ พวกเขาให้เอ่ยออกมาได้.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
้ สู่ สวรรค์ แล้ว—
จากที่ พระองค์ เสด็จ ขึน
หลัง จากครัง้ ที่ สองที่ ทรงแสดงองค์ ต่อ
พวกเขา, และเสด็จไปเฝ้ าพระบิดา, หลัง
จากทรงรักษากคนเจ็บป่ วยของพวกเขา,
และคนง่อยทัง้ หมดของพวกเขา, และ
ทรงเปิ ดตาของคนตาบอดของพวกเขา
และเปิ ดหู ของคนหู หนวก, และแม้ ทรง
ท�ำการรักษานานั ปการในบรรดาพวกเขา,
และทรงท�ำให้ชายผูห
้ นึ่ งลุกขึน้ จากบรรดา
คนตาย, และทรงแสดงเดชานุ ภาพของ
้ ไป
พระองค์ แก่ พวก เขา, และ เสด็จ ขึน
เฝ้ าพระบิดา—

๗ ก คมพ. แผ่นจารึก.
๘ ก ๓ นี . ๒๑:๕–๖.
๙ ก อีเธอร์ ๔:๔–๑๐.
๑๐ ก แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
๑๑ ก อีเธอร์ ๑๒:๖.
๑๓ ก ยอห์น ๒๑:๑๔.
		ข ๓ นี . ๒๐:๓–๙.

คมพ. ศีลระลึก.
๑๔ ก ๓ นี . ๑๗:๑๑–๑๒.
		ข แอลมา ๓๒:๒๓;
๓ นี . ๒๖:๑๖.
๑๕ ก ๓ นี . ๑๗:๙.
คมพ. รักษา, รักษาให้หาย
(การ); ปาฏิหาริย.์
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๑๖ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในวัน
พรุง่ คือฝูงชนมารวมกัน, และพวกเขาทัง้
เห็น และได้ยิน เด็ก เหล่า นี ้; แท้จริง แล้ว,
แม้ ทารกกก็ อ้า ปากและเอ่ย เรื่องอัศจรรย์
ออกมา; และเรื่องที่ พวกเขาเอ่ย ออกมา
ถูกห้ามมิให้ผู้ ใดเขียนไว้.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
สานุ ศิษย์ ซึ่งพระเยซูทรงเลือกไว้เริ่มให้
บัพ ติศ มาขและสอนคนจ�ำนวนทัง้ หมด
ทีม่ าหาพวกท่านตัง้ แต่เวลานั ้น; และมาก
เท่าที่ ได้รบั บัพติศมาในพระนามของพระ
เยซูเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๑๘ และหลายคนในพวกนั ้น เห็น และ
ได้ยินเรื่องซึ่งไม่อาจพูดได้, ซึ่งผิดกกฎที่
จะเขียนไว้.
๑๙ และพวกเขาสอน, และปฏิบัติ ต่อ
กันและกัน; และมีทุกสิ่งกเพื่อใช้รว่ มกันข
ในบรรดาพวกเขา, ทุกคนปฏิบัติต่อกัน,
อย่างเที่ยงธรรม.
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาท�ำ ทุก สิ่ง แม้ ดัง ที่ พระเยซู ทรง
สั่งพวกเขา.
๒๑ และคนทีร่ บั บัพติศมาในพระนามของ
พระเยซูเรียกว่าศาสนจักรก ของพระคริสต์.

๓ นี ไฟ ๒๖:๑๖–๒๗:๔
ภารกิจ และการพลี พระชนม์ ชีพ เพือ่ การ
ุ ของ
ชดใช้ของพระองค์กอ่ ร่างพระกิตติคณ
พระองค์— มนุ ษย์ ได้ รบั บัญชาให้ กลับ ใจ
และรับบัพติศมาเพือ่ พวกเขาจะได้รบั การ
ช�ำระให้บริสท
ุ ธิ์ โดยพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ—
์
พวกเขาต้องเป็ นแม้ดงั พระเยซูทรงเป็ น.
ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

้ คือ ขณะที่
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สานุ ศิษย์ ของพระเยซู เดิน ทางและสั่ง
สอนเรือ่ งซึ่งพวกท่านทัง้ ได้ยินและเห็น,
และให้บพ
ั ติศมาในพระนามของพระเยซู,
้ คือ สานุ ศิษย์ มา
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
รวมกัน และร่วมกัน สวดอ้อนวอนและ
อดอาหารขอย่างสุดก�ำลัง.
๒ และ พระ เยซู ทรง แสดง องค์ กแก่
พวกท่านอีก, เพราะพวกท่านก�ำลัง สวด
อ้อนวอน ต่อ พระ บิดา ในพระนาม ของ
พระองค์; และ พระ เยซู เสด็จ มา ยืน อยู่
ท่ามกลาง พวก ท่าน, และ ตรัส กับ พวก
ท่านว่า: เจ้าอยากให้เรามอบสิ่งใดแก่เจ้า?
๓ และ พวก ท่ า น ทู ล พระองค์ ว่ า :
พระองค์ เจ้าข้า, พวก ข้า พระองค์ อยาก
ให้ พระองค์ ทรงบอกพวกข้า พระองค์ ถึง
ชื่อ ที่ พวกข้า พระองค์ จะเรียกศาสนจักร
นี ้; เพราะ มี การ โต้ เถียง ในบรรดา ผู้คน
บทที่ ๒๗
เกี่ยวกับเรื่องนี ้.
พระ เยซู ทรง บั ญ ชา พวก เขา ให้ เรี ย ก ๔ และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านว่า: ตาม
ศาสนจักร ตามพ ระนาม ของ พระองค์— จริง แล้ว, ตามจริง แล้ว, เรากล่าวแก่ เจ้า,

๑๖ ก มธ. ๑๑:๒๕.
๑๗ ก ๓ นี . ๑๙:๔–๑๓.
		ข ๔ นี . ๑:๑.
๑๘ ก ๓ นี . ๒๖:๑๑.
๑๙ ก ๔ นี . ๑:๓.
		ข คมพ. อุทศิ , อุทศิ ถวาย

(การ).
๒๑ ก โมไซยาห์ ๑๘:๑๗.
คมพ. ศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์.
๒๗ ๑ ก คพ. ๒๙:๖.
		ข แอลมา ๖:๖.

คมพ. อดอาหาร (การ).
๒ ก ๓ นี . ๒๖:๑๓.
คมพ. พระเยซูคริสต์—
การปรากฏหลังความเป็ น
มรรตัยของพระคริสต์.

๓ นี ไฟ ๒๗:๕–๑๕
ท�ำไม ผู้คน จะ พร�่ำ บ่น และ โต้ เถียง กัน
เพราะเรื่องนี ้เล่า?
๕ พวกเขาไม่ ได้อา่ นพระคัมภีรห
์ รือ, ซึง่
ก
กล่าวว่า เจ้า ต้องรับ นาม ของพระคริสต์,
ซึ่ง เป็ นนามของเรา? เพราะจะเรียกเจ้า
โดยนามนี ้ ในวันสุดท้าย;
๖ และ ผู้ ใด ที่ รับ นาม ของ เรา, และ
อดทนกจนกว่า ชีวิต จะหาไม่, ผู้ เดียวกัน
นั ้นจะได้รบั การช่วยให้รอดในวันสุดท้าย.
๗ ฉะนั ้น, อะไรก็ตามที่ เจ้า จะท�ำ, เจ้า
จงท�ำ ในนามของเรา; ฉะนั ้น เจ้า จงเรียก
ศาสนจักรตามนามของเรา; และเจ้าจงเรียก
หาพระบิดาในนามของเราเพือ่ พระองค์จะ
ประทานพรให้ศาสนจักรเพื่อเห็นแก่เรา.
๘ และ จะ เป็ นศาสนจักรกของ เราข ได้
อย่างไรนอกจากจะเรียกตามชื่อของเรา?
เพราะ หาก ศาสนจักร เรียก ตาม ชื่อ ของ
โมเสส มัน ก็ เป็ น ศาสนจักร ของ โมเสส;
หรือ หากศาสนจักรเรียกชื่อ ตามชื่อ ของ
ชายคนหนึ่ งมันก็เป็ นศาสนจักรของชาย
คนหนึ่ ง; แต่ หากเรียกตามชื่อ ของเราก็
เป็ นศาสนจักรของเรา, หากเป็ นไปว่าพวก
เขาสร้างบนกิตติคุณของเรา.
๙ ตามจริง แล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า, ว่า เจ้า
สร้าง บน กิตติคุณ ของ เรา; ฉะนั ้น อะไร
ก็ตามที่เจ้าจะเรียกเจ้าจงเรียก, ตามนาม
ของเรา; ฉะนั ้นหากเจ้าเรียกหาพระบิดา,
เพื่อศาสนจักร, หากเป็ นไปตามนามของ
เราพระบิดาจะทรงได้ยินเจ้า;
๕ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๖ ก ๓ นี . ๑๕:๙.
๘ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระประมุขของ
ศาสนจักร.
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๑๐ และหากเป็ นไปว่า ศาสนจักรสร้าง
บน กิตติคุณ ของ เรา พระ บิดา ก็ จะ ทรง
แสดงงานของพระองค์ออกมาเองในนั ้น.
๑๑ แต่หากมันไม่สร้างบนกิตติคุณของ
เรา, และสร้างบนงานของมนุ ษย์, หรือ
บนงานของมาร, ตามจริง แล้ว เรากล่าว
แก่เจ้าว่าพวกเขามีปีติในงานของตนชั่ว
เวลาหนึ่ ง, และในไม่ ช้า ที่สุด ย่อมมาถึง,
และพวกเขาถูก โค่นกและโยนเข้าไป ใน
ไฟ, ซึ่งจากที่นั้นไม่มีการกลับมา.
๑๒ เพราะ งานของ พวก เขา ติดตามก
พวกเขาไป, ด้วยเหตุ จากงานของพวก
เขา พวกเขาจึงถูกโค่น; ฉะนั ้นจงจ�ำเรือ่ ง
ที่เราบอกเจ้าไว้.
๑๓ ดูเถิดเราให้กติ ติคณ
ุ กของเราแก่เจ้า,
และนี่ คือกิตติคุณที่เราให้แก่เจ้า—ว่าเรา
มาในโลกเพือ่ ท�ำตามน� ้ำพระทัยขของพระ
บิดาของเรา, เพราะพระบิดาของเราทรง
ส่งเรามา.
๑๔ และพระบิดาของเราทรงส่ง เรามา
้ กบนกางเขน; และ
เพื่อเราจะได้ถูกยกขึน
้ บนกางเขนแล้ว,
หลัง จากที่ เราถูก ยกขึน
ข
เพือ่ เราจะดึง มนุ ษย์ทงั ้ ปวงมาหาเรา, เพือ่
ดังทีเ่ ราถูกยกขึน้ โดยมนุ ษย์ฉันใด แม้ฉัน
้ โดยพระบิดา, เพื่อ
นั ้นมนุ ษย์จะถูกยกขึน
ยืนอยู่ต่อหน้ าเรา, เพื่อรับการพิพากษาค
ตามงานของพวกเขา, ไม่วา่ งานดีหรือไม่
ว่างานชั่ว—
๑๕ และเพราะเหตุนี้เราจึงได้รบั การยก

		ข คพ. ๑๑๕:๔.
๑๑ ก แอลมา ๕:๕๒.
๑๒ ก วว. ๑๔:๑๓;
คพ. ๕๙:๒.
๑๓ ก คพ. ๗๖:๔๐–๔๒.
คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
		ข ยอห์น ๖:๓๘–๓๙.

๑๔ ก ๑ นี . ๑๑:๓๒–๓๓;
โมเสส ๗:๕๕.
		ข ยอห์น ๖:๔๔;
๒ นี . ๙:๕;
คพ. ๒๗:๑๘.
		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา.
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้ ก; ฉะนั ้น, ตามเดชานุ ภาพของพระ
ขึน
บิดา เรา จะ ดึง มนุ ษย์ ทัง้ ปวง มา หา เรา,
เพื่อ พวกเขาจะได้ รับ การพิพากษาตาม
งานของตน.
้ , คือ ผู้
๑๖ และเหตุการณ์ จะบังเกิด ขึน
ก
ข
ใดกลับใจ และรับบัพติศมา ในนามของ
เรา จะ เต็ม เปี่ ยม; และ หาก เขา อดทนค
จนกว่าชีวิตจะหาไม่, ดูเถิด, เราจะถือว่า
เขา ไม่ มี ความ ผิ ด ต่ อ พระ พั ก ตร์ พระ
บิดาของเราในวันนั ้ นเมื่อเราจะยืนเพื่อ
พิ พากษาโลก.
๑๗ และเขาที่ ไม่อดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่, ผูเ้ ดียวกันนั ้นคือผูท
้ จี่ ะถูกโค่นและ
โยนเข้าไปในไฟ, ซึ่งจากที่นั้นพวกเขาจะ
กลับ มาอีก ไม่ ได้, เพราะความยุติธรรมก
ของพระบิดา.
๑๘ และ นี่ คื อ พระ ด� ำ รัส ที่ พระองค์
ประทานให้ลูกหลานมนุ ษย์. และเพราะ
เหตุนี้พระองค์จึงทรงท�ำให้พระวจนะซึ่ง
ประทานไว้เกิดสัมฤทธิผล, และพระองค์
ไม่ทรงกล่าวเท็จ, แต่ทรงท�ำให้พระวจนะ
ของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลทัง้ หมด.
๑๙ และไม่มสี ิ่งที่ ไม่สะอาดกจะเข้าไปใน
อาณาจักรของพระองค์ ได้; ฉะนั ้นไม่มสี ิ่ง
ใดเข้าไป ในสถานพักผ่อนขของพระองค์
นอกจากบรรดาผู้ท่ีล้างคอาภรณ์ ของพวก
เขาในเลือดของเรา, เพราะศรัทธาของ
พวกเขา, และการกลับใจจากบาปทัง้ หมด
๑๕ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
๑๖ ก คมพ. กลับใจ (การ).
		ข คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั
ติศมา.
		ค ๑ นี . ๑๓:๓๗. คมพ.
อดทน (ความ).
๑๗ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๑๙ ก แอลมา ๑๑:๓๗.

๓ นี ไฟ ๒๗:๑๖–๒๖
ของพวกเขา, และความซื่อสัตย์ จนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ของพวกเขา.
๒๐ บัดนี ้ นี่ คือ บัญญัติ: จงกลับ ใจก, เจ้า
ทัง้ หลายทั่ว สุด แดนแผ่น ดิน โลก, และ
มาหาเราและรับ บัพ ติศ มาข ในนามของ
เรา, และเจ้าจะได้รบั การช�ำระให้บริสุทธิ์ค
โดยการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้า
จะยืน อยู่ โดยไม่มี มลทินงต่อ หน้ า เราใน
วันสุดท้าย.
๒๑ ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้า, นี่ คือกิตติคุณของเรา; และเจ้ารู้
สิ่ง ที่ เจ้า จะต้องท�ำ ในศาสนจักรของเรา;
เพราะงานที่เจ้าเห็นเราท�ำมาแล้วเจ้าจง
ท�ำด้วย; เพราะสิ่งที่เจ้าเห็นเราท�ำมาแล้ว
แม้สิ่งนั ้นเจ้าจงท�ำ;
๒๒ ฉะนั ้น, หากเจ้า ท�ำ สิ่ง เหล่า นี ้ เจ้า
้ ใน
ย่อมเป็ นสุข, เพราะเราจะยกเจ้า ขึน
วันสุดท้าย.
๒๓ จงเขียนเรือ่ งซึ่งเจ้าเห็นและได้ยิน
มา, นอกจากเรื่องที่ห้ามก.
๒๔ จงเขียนเรือ่ งงานของคนพวกนี ้, ซึง่
จะเป็ นไป, แม้ดงั ทีม่ เี ขียนไว้, เกีย่ วกับเรือ่ ง
ที่เป็ นมาแล้ว.
๒๕ เพราะดูเถิด, จากบรรดาหนั งสือซึ่ง
มีเขียนไว้, และทีจ่ ะเขียน, คนพวกนี ้จะได้
รับการพิพากษาก, เพราะโดยหนั งสือเหล่า
นี ้งานขของพวกเขาจะเป็ นที่รู้แก่มนุ ษย์.
๒๖ และดูเถิด, พระบิดาทรงเขียนกเรือ่ ง

		ข คพ. ๘๔:๒๔. คมพ. พัก
ผ่อน, สถานพักผ่อน.
		ค วว. ๑:๕; ๗:๑๔; แอลมา
๕:๒๑, ๒๗; ๑๓:๑๑–๑๓.
๒๐ ก อีเธอร์ ๔:๑๘.
		ข คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศมา—จ�ำเป็ น.
		ค คมพ. ท�ำ (ช�ำระ) ให้

บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ง คพ. ๔:๒.
๒๓ ก ๓ นี . ๒๖:๑๖.
๒๕ ก ๒ นี . ๓๓:๑๐–๑๕;
คม. ๑:๑๑.
		ข ๑ นี . ๑๕:๓๒–๓๓.
๒๖ ก ๓ นี . ๒๔:๑๖. คมพ.
หนั งสือแห่งชีวติ .

๓ นี ไฟ ๒๗:๒๗–๒๘:๑
ทัง้ หมด; ฉะนั ้นโลกจะได้รบั การพิพากษา
จากหนั งสือซึ่งจะเขียนไว้.
๒๗ และเจ้าจงรูว้ า่ เจ้าจะเป็ นผูพ
้ พ
ิ ากษาก
แห่งคนเหล่านี ้, ตามค�ำพิพากษาซึง่ เราจะ
ให้แก่เจ้า, ซึ่งจะเที่ยงธรรม. ฉะนั ้น, เจ้า
ควรเป็ นคนขอย่างไรเล่า? ตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, แม้ดังที่เราเป็ นค.
๒๘ และบัดนี ้เราไปเฝ้ ากพระบิดา. และ
ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, สิ่งใดก็ตาม
ที่ เจ้า จะทูล ขอพระบิดาในนามของเรา
เจ้าจะได้รับ.
๒๙ ฉะนั ้น, ขอก, และเจ้าจะได้รบั ; เคาะ,
และจะเปิ ดมันให้เจ้า; เพราะคนทีข่ อ, ย่อม
ได้รับ; และกับผู้ท่ีเคาะ, มันจะเปิ ดให้.
๓๐ และบัดนี ้, ดูเถิด, ปี ติ ของเราใหญ่
หลวงนั ก, แม้จนถึงความบริบรู ณ์ , เพราะ
เจ้า, และคนรุ่นนี ้ด้วย; แท้จริงแล้ว, และ
แม้พระบิดาก็ทรงชื่นชมยินดี, และเทพ
ผู้บริสุทธิ์ทัง้ ปวงด้วย, เพราะเจ้าและคน
รุน
่ นี ้; เพราะไม่มีผู้ ใดในพวกเขาหายไปก.
๓๑ ดูเถิด, เราอยากให้เจ้าเข้าใจ; เพราะ
เราหมายถึงคนรุน
่ นี ้กซึ่งมีชีวติ อยูเ่ ดีย๋ วนี ้ข;
และไม่มีผู้ ใดในพวกเขาหายไป; และเรา
มีความบริบูรณ์ แห่งปี ติค ในคนเหล่านี ้.
๓๒ แต่ดเู ถิด, มันท�ำให้เราโทมนั สเพราะ
อนุ ชนรุน
่ ทีส่ ี่กนั บจากคนรุน
่ นี ้, เพราะพวก
เขาจะถูก น� ำ ไปเป็ นเชลยโดยคนนั ้น แม้
ดัง บุตรแห่ง หายนะ; เพราะพวกเขาจะ
ขายเราเพื่อ เงิน และเพื่อ ทอง, และเพื่อ
๒๗ ก ๑ นี . ๑๒:๙–๑๐;
มอร. ๓:๑๙.
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
แบบอย่างของพระเยซู
คริสต์.
		ค มธ. ๕:๔๘;
๓ นี . ๑๒:๔๘.
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สิ่งที่แมลงกินผ้าขท�ำลายและขโมยจะบุก
มาลักไปได้. และในวันนั ้นเราจะไปเยือน
พวกเขา, แม้น�ำงานของพวกเขากลับมา
บนศีรษะของตนเอง.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อพระเยซูทรงยุติค�ำกล่าวเหล่านี ้ แล้ว
พระองค์ ตรัส กับ สานุ ศิษย์ ของพระองค์
ว่า: เจ้าจงเข้าทางประตูคับแคบก; เพราะ
คับแคบคือประตู, และแคบคือทางซึง่ น� ำ
่ บ; แต่กว้างคือ
ไปสู่ชวี ติ , และมีน้อยคนทีพ
ประตู, และกว้างขวางคือทางซึง่ น� ำสูค่ วาม
ตาย, และมีคนมากทีเ่ ดินทางนั น
้ , จนกลาง
คืนมาถึง, ซึ่งเวลานั ้นไม่มีผู้ ใดท�ำงานได้.
บทที่ ๒๘
สานุ ศิษย์ เก้า คนใน จ�ำนวน สิ บ สอง คน
ปรารถนาและได้รบั สัญญาว่าจะได้รบั มรดก
ในอาณาจักรของพระคริสต์เมือ่ พวกท่าน
ตาย—ชาวนี ไฟสามคนปรารถนาและได้
รับ อ�ำนาจ เหนื อ ความ ตาย เพือ่ จะ ยัง อยู่
บนแผ่นดินโลกจนพระเยซูเสด็จมาอีก—
พวกท่านได้รบั การแปรสภาพและเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นการผิดกฎทีจ่ ะเอ่ยถึง, และ
พวกท่านก�ำลังปฏิบตั ศิ าสนกิจในหมูม่ นุ ษย์
ขณะนี ้. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.
้ เมื่อ พระ
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เยซูตรัสถ้อยค�ำนี ้แล้ว, พระองค์รบั สั่งกับ

๒๘ ก ยอห์น ๒๐:๑๗.
๒๙ ก มธ. ๗:๗;
๓ นี . ๑๔:๗.
๓๐ ก ยอห์น ๑๗:๑๒.
๓๑ ก ๓ นี . ๒๘:๒๓.
		ข ๓ นี . ๙:๑๑–๑๓; ๑๐:๑๒.
		ค คมพ. ปี ต.ิ

๓๒ ก ๒ นี . ๒๖:๙–๑๐;
แอลมา ๔๕:๑๐, ๑๒.
		ข มธ. ๖:๑๙–๒๑;
๓ นี . ๑๓:๑๙–๒๑.
๓๓ ก มธ. ๗:๑๓–๑๔;
๓ นี . ๑๔:๑๓–๑๔;
คพ. ๒๒:๑–๔.
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สานุ ศิษย์ของพระองค์, ทีละคน, โดยตรัส
กับพวกท่านว่า: เจ้าปรารถนาอะไรจากเรา,
หลังจากเราไปเฝ้ าพระบิดา?
๒ และพวกท่านทัง้ หมด, นอกจากสาม
คน, ทูล ว่า: พวก ข้า พระองค์ ปรารถนา
ว่า หลัง จาก มี ชีวิต อยู่ จนถึง อายุขัย ของ
มนุ ษย์ แล้ว, ขอ ให้การ ปฏิบัติ ศาสน กิจ
ของพวกข้า พระองค์, มาถึงที่ สุด, ซึ่ง ใน
การนั ้นพระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์มา,
เพื่อข้าพระองค์จะได้มาเฝ้ าพระองค์ ใน
อาณาจักรของพระองค์ โดยเร็ว.
๓ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก ท่านว่า:
เจ้า เป็ นสุข แล้ว เพราะเจ้า ปรารถนาสิ่ง นี ้
จากเรา; ฉะนั ้น, หลัง จากเจ้า มีอายุ เจ็ด
สิบสองปี เจ้าจงมาหาเราในอาณาจักรของ
เรา; และกับเราเจ้าจะพบความพักผ่อนก.
๔ และเมื่อพระองค์รับสั่งกับพวกท่าน
แล้ว, พระองค์ทรงหันมาหาสามคนนั ้น,
และตรัสกับพวกท่านว่า: เจ้าอยากให้เรา
ท�ำสิ่งใดให้เจ้า, เมื่อเราไปเฝ้ าพระบิดา?
๕ และพวกท่านโทมนั สอยู่ ในใจ, เพราะ
ไม่ กล้า ทูล พระองค์ ถึง เรื่อง ที่ พวก ท่าน
ปรารถนา.
๖ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก ท่านว่า:
ดูเถิด, เรารูก้ ความคิด ของเจ้า, และเจ้า
ปรารถนา สิ่ง ที่ ยอห์นข, ผู้ เป็ นที่รัก ของ
เรา, ผู้ อยู่ กับ เราในการปฏิบัติ ศาสนกิจ
ของเรา, ปรารถนาจากเรา, ก่อนที่ เราจะ
้ .
ถูกชาวยิวยกขึน
๒๘ ๓ ก คมพ. พักผ่อน, สถานพัก

ผ่อน.
๖ ก อาโมส ๔:๑๓;
แอลมา ๑๘:๓๒.
		ข ยอห์น ๒๑:๒๑–๒๓;
คพ. ๗:๑–๔.
๗ ก ๔ นี . ๑:๑๔;

๓ นี ไฟ ๒๘:๒–๑๐
๗ ฉะนั ้น, เจ้า เป็ นสุข กว่า นั ้น, เพราะ
เจ้า จะไม่ ต้องลิม้ รสกความตายขเลย; แต่
เจ้า จะ อยู่ เห็น การก ระ ท�ำ ทัง้ หมด ของ
พระบิดาที่ทรงมีต่อลูกหลานมนุ ษย์, แม้
จนสิ่งทัง้ ปวงจะเกิดสัมฤทธิผลตามพระ
ประสงค์ ของพระบิดา, เมื่อ เราจะมาใน
รัศมีภาพของเราพร้อมด้วยเดชานุ ภาพค
แห่งสวรรค์.
๘ และเจ้า จะไม่ ต้องทนรับ ความเจ็บ
ปวดของความตาย; แต่ เมื่อ เราจะมาใน
รัศมี ภาพของเราเราจะเปลี่ยนเจ้า ในชั่ว
พริบ ตา จา กมรรตัยกสู่ อมตะข; และ เมื่อ
นั ้ น เจ้า จะ ได้ รับ พร ใน อาณาจักร พระ
บิดาของเรา.
๙ และอนึ่ ง, เจ้า จะไม่มี ความเจ็บ ปวด
ขณะ ที่ เจ้า พ�ำนั ก อยู่ ใน เนื ้ อ หนั ง, ทัง้
ไม่มี โทมนั ส นอกจากเพื่อ บาปของโลก;
และทัง้ หมดนี ้ เราจะท�ำ เพราะสิ่ง ที่ เจ้า
ปรารถนาจากเรา, เพราะเจ้าปรารถนาว่า
เจ้าจะได้น�ำกจิตวิญญาณมนุ ษย์มาหาเรา,
ขณะที่ โลกจะยังคงอยู่.
๑๐ และ เพราะ เหตุ นี ้ เจ้า จะ มี ความ
บริบูรณ์ กแห่ง ปี ติ; และ เจ้า จะ นั่ ง ลง ใน
อาณาจักรพระบิดาของเรา; แท้จริงแล้ว,
ปี ติของเจ้าจะเต็มเปี่ ยม, แม้ดังพระบิดา
ประทาน ความ บริบูรณ์ แห่ง ปี ติ ให้ เรา;
และเจ้า จะเป็ นแม้ ดัง เราเป็ น, และเรา
เป็ น แม้ ดัง พระ บิดา; และ พระ บิดา กับ
เราเป็ นหนึ่ งข;

มอร. ๘:๑๐–๑๑;
อีเธอร์ ๑๒:๑๗.
		ข คมพ. สัตภาวะทีแ่ ปร
สภาพ.
		ค ๓ นี . ๒๐:๒๒.
๘ ก ๓ นี . ๒๘:๓๖–๔๐.
คมพ. มรรตัย

(ความเป็ น).
		ข คมพ. อมตะ (ความเป็ น).
๙ ก ฟป. ๑:๒๓–๒๔;
คพ. ๗:๕–๖.
๑๐ ก คพ. ๘๔:๓๖–๓๘.
		ข ยอห์น ๑๗:๒๐–๒๓.

๓ นี ไฟ ๒๘:๑๑–๒๓
๑๑ และ พระ วิ ญ ญาณ บริ สุ ท ธิ์ ก เป็ น
พยาน ถึง พระ บิดา และ เรา; และ พระ
บิดาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลูก
หลานมนุ ษย์, เพราะเรา.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระ เยซู รับสั่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ แล้ว,
พระองค์ ทรง สั มผัส พวก ท่านที ละ คน
ด้วย นิ ้ ว พระหัตถ์ นอกจาก สาม คนนั ้ น
ที่ จะคงอยู่ ต่อ ไป, และจากนั ้นพระองค์
เสด็จจากไป.
๑๓ และ ดูเถิด, ฟ้ า สวรรค์ เปิ ด, และ
้ สวรรค์,
พระองค์ ทรง พากพวก ท่านขึน
และเห็นและได้ยินเรือ่ งซึ่งไม่อาจพูดได้.
๑๔ และพวกท่านถูกห้ามก ไม่ ให้เอ่ย; ทัง้
พวกท่านไม่ ได้รบั อ�ำนาจให้เอ่ยได้ถึงเรือ่ ง
ที่พวกท่านเห็นและได้ยิน;
๑๕ และพวกท่านอยู่ ในร่างหรือนอกร่าง,
พวกท่านบอกไม่ ได้; เพราะพวกท่านได้
รู้สึก เหมือน เป็ นการ เปลี่ยน สภาพกของ
ตน, ว่าทรงเปลี่ยนพวกท่านจากร่างของ
เนื ้อ หนั ง เป็ นสภาพอัน เป็ นอมตะ, เพื่อ
จะเห็นสิ่งต่าง ๆ ของพระผู้เป็ นเจ้า.
้ คือพวก
๑๖ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
้ พิภพ;
ท่านได้ ปฏิบัติ ศาสนกิจ อีก บนพืน
กระนั ้นก็ตามพวกท่านไม่ ได้ปฏิบัติเกี่ยว
กับเรือ่ งที่ ได้ยน
ิ และเห็นมา, เพราะบัญชา
ซึ่งพวกท่านได้รับบนสวรรค์.
๑๗ และบัดนี ้, พวกท่านเป็ นมรรตัยหรือ
อมตะ, ตัง้ แต่วน
ั ที่เปลี่ยนสภาพของพวก
ท่าน, ข้าพเจ้าหารู้ ไม่;
๑๑ ก ๒ นี . ๓๑:๑๗–๒๑;
๓ นี . ๑๑:๓๒.
๑๓ ก ๒ คร. ๑๒:๒–๔.
๑๔ ก คพ. ๗๖:๑๑๔–๑๑๖.
๑๕ ก โมเสส ๑:๑๑.
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๑๘ แต่ขา้ พเจ้ารูเ้ พียงเท่านี ้, ตามบันทึก
ซึ่ง ได้ รับ มา—พวกท่านออกไปตามผืน
แผ่นดิน, และ ปฏิบัติ แก่ ผู้คนทัง้ ปวง,
โดยรวมมากเท่า ที่ ยอมเชื่อ ในค�ำ สั่ง สอน
ของพวกท่านเข้ามาสู่ศาสนจักร; ให้บัพติศมาพวกเขา, และมากเท่าที่รับบัพติศ
มารับพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๑๙ และพวกท่านถูก คนที่ ไม่ เป็ นของ
ศาสนจักร โยน เข้า เรือน จ�ำ. และ เรือน
จ�ำกขัง พวกท่านไว้ ไม่ ได้, เพราะมัน แยก
ออกเป็ นสอง.
๒๐ และ พวก ท่ า น ถู ก โยน ลง ไป ใน
แผ่นดิน; แต่ พวก ท่าน ตี แผ่น ดิน ด้วย
พระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า, ถึง ขนาด
ที่ โดย เดชานุ ภาพกของ พระองค์ ปล่อย
พวกท่านออกจากห้วงลึก ของแผ่นดิน;
และฉะนั ้นคนพวกนั ้นจึงขุดหลุมให้พอ
จะขังพวกท่านไม่ ได้.
๒๑ และพวกท่านถูกโยนเข้าไป ในเตา
หลอมกสามครัง้ และไม่ ได้รับอันตราย.
๒๒ และพวกท่านถูกโยนเข้าในถ�ำ้ กทีข่ งั
สัตว์ป่าสองครัง้ ; และดูเถิดพวกท่านเล่น
กับสัตว์ดงั เด็กเล่นกับลูกแกะทีย่ งั ดูดนม,
และไม่ ได้รับอันตราย.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกท่านออกไป ในบรรดาผู้คนทัง้ หมด
ของนี ไฟดังนี ้, และสั่งสอนพระกิตติคณ
ุ ก
ของพระคริส ต์ กั บ ผู้ ค นทั ง้ ปวงบนผื น
แผ่นดิน; และพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาสู่ พ ระเจ้ า , และเข้ า มาในศาสนจั ก ร

คมพ. เปลีย่ นสภาพ

(การ).
๑๙ ก กิจการ ๑๖:๒๖;
แอลมา ๑๔:๒๖–๒๘.
๒๐ ก มอร. ๘:๒๔.

๒๑ ก ดนล. ๓:๒๒–๒๗;
๔ นี . ๑:๓๒.
๒๒ ก ดนล. ๖:๑๖–๒๓;
๔ นี . ๑:๓๓.
๒๓ ก คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
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ของ พระ คริส ต์, และ ด้ว ย เหตุ นี ้ ผู้ ค น
รุ่นนั ้ นขจึงได้รับพร, ตามพระวจนะของ
พระเยซู .
๒๔ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, มอรมอน, ยุตกิ าร
พูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี ้ ไว้ชั่วเวลาหนึ่ ง.
๒๕ ดูเถิดข้าพเจ้าก�ำลังจะเขียนชือ่ กท่าน
เหล่า นั ้น ผู้ ไม่ ต้องลิม้ รสความตาย, แต่
พระเจ้าทรงห้ามไว้; ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงไม่
เขียน, เพราะชื่อซ่อนไว้จากโลก.
๒๖ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็น พวกท่าน,
และพวกท่านปฏิบัติต่อข้าพเจ้า.
๒๗ และดูเถิดพวกท่านจะอยู่ ในบรรดา
คนต่างชาติ, และคนต่างชาติ จะไม่รู้ จัก
พวกท่าน.
๒๘ พวกท่านจะอยู่ ในบรรดาชาวยิวด้วย,
และชาวยิวหารู้จักพวกท่านไม่.
้ ,
๒๙ และ เหตุการณ์ จะ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ พระเจ้า ทรงเห็น เหมาะสมในปรีชา
ญาณของพระองค์ ที่ พวกท่านจะปฏิบัติ
ต่อ บรรดา เผ่า ของ อิสราเอล ทัง้ หมด ที่
กระจัดกระจายกอยู่, และต่อ ประชาชาติ,
ตระกูล, ภาษาและผู้คนทัง้ ปวง, และจะ
น� ำ คนมากมายออกมาจากพวกนั ้น ไปสู่
พระเยซู, เพื่อ ความปรารถนาของพวก
ท่านจะสมบูรณ์ , และเพราะเดชานุ ภาพ
แห่งการสร้างความเชือ่ มัน
่ ของพระผูเ้ ป็ น
เจ้าซึ่งอยู่ ในพวกท่านด้วย.
๓๐ และ พวก ท่าน เป็ น ดัง เทพกของ
พระผู้เป็ นเจ้า, และหากพวกท่านจะสวด
อ้อนวอนพระ บิดา ในพระนาม ของ พระ
๒๓ข ๓ นี . ๒๗:๓๐–๓๑.
๒๕ ก ๓ นี . ๑๙:๔.
๒๙ ก คมพ. อิสราเอล—การกระ
จัดกระจายของอิสราเอล;
อิสราเอล—สิบเผ่าที่

๓ นี ไฟ ๒๘:๒๔–๓๖
เยซู พวกท่านจะแสดงตนให้ ผู้ ใดก็ตาม
ที่พวกท่านเห็นว่าดี.
๓๑ ฉะนั ้น, พวกท่านจะท�ำงานอันส�ำคัญ
ยิ่ง และน่ า อัศจรรย์, ก่อนวัน ส�ำคัญ ยิ่งกที่
ก�ำลัง จะมาถึง เมื่อ ผู้คนทัง้ หมดจะต้อง
มายืน อยู่ หน้ า บัลลังก์ พิพากษาของพระ
คริสต์ โดยแน่ แท้;
๓๒ แท้จริง แล้ว แม้ ในบรรดาคนต่าง
ชาติพวกท่านก็จะท�ำงานส�ำคัญยิง่ และน่ า
อัศจรรย์ก, ก่อนวันพิพากษานั ้น.
๓๓ และหากท่านมีพระคัมภีร์ทัง้ หมด
ซึง่ ให้เรือ่ งราวเกีย่ วกับงานอัศจรรย์ทงั ้ ปวง
ของพระคริสต์, ท่านจะรู,้ ตามพระวจนะ
ของพระคริสต์, ว่าสิ่งเหล่านี ้ จะต้องเกิด
โดยแน่ แท้.
๓๔ และวิบัติจงมีแก่คนที่ ไม่ยอมกสดับ
ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เยซู, และ คนที่
พระองค์ทรงเลือกไว้ขและส่งมาในบรรดา
พวก เขา ด้วย; เพราะ ผู้ ใด ที่ ไม่ รับ พระ
วจนะของพระเยซู และถ้อยค�ำ ของผู้ ที่
พระองค์ ทรงส่ง มาย่อมไม่ รับ พระองค์;
และฉะนั ้นพระองค์จะไม่ทรงรับพวกเขา
ในวันสุดท้าย;
๓๕ และจะเป็ นการดี กว่า ส�ำหรับ พวก
เขาหากพวกเขาไม่ ได้ เกิด. เพราะท่าน
คิด หรือ ว่า ท่าน จะ ก�ำจัด ความ ยุติธรรม
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ผู้ทรงขุ่น เคืองได้, ผู้
ถูก เหยียบย�่ำกอยู่ ใต้เท้า ของมนุ ษย์, เพื่อ
โดยการนั ้นความรอดจะได้มา?
๓๖ และบัดนี ้ ดูเถิด, ดัง ที่ ข้าพเจ้า พูด

สูญหายไปของอิสราเอล.
๓๐ ก คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
๓๑ ก ฮีล. ๑๒:๒๕;
๓ นี . ๒๖:๔–๕.
๓๒ ก ๒ นี . ๒๕:๑๗.

๓๔ ก อีเธอร์ ๔:๘–๑๒.
		ข คมพ. ศาสดาพยากรณ์ .
๓๕ ก ฮีล. ๑๒:๒.

๓ นี ไฟ ๒๘:๓๗–๒๙:๔
่ ระเจ้าทรงเลือก
เกีย่ วกับท่านเหล่านั ้นทีพ
ไว้, แท้จริงแล้ว, แม้คนสามคนที่ทรงพา
ขึน้ ไปในสวรรค์, คือข้าพเจ้าหารู้ ไม่วา่ ทรง
ช�ำระพวกท่านจากความเป็ นมรรตัยไปสู่
ความเป็ นอมตะหรือเปล่า—
๓๗ แต่ดูเถิด, นั บแต่ข้าพเจ้าเขียนมา,
ข้าพเจ้า ทูล ถาม พระเจ้า, และ พระองค์
ทรงแสดงให้ ประจักษ์ แก่ ข้าพเจ้า ว่า จ�ำ
ต้องให้ เกิด การเปลี่ยนแปลงกับ ร่างกาย
พวกท่าน, มิ ฉะนั ้น แล้ว ก็ จ�ำเป็ นที่ พวก
ท่านจะต้องลิม้ รสความตาย;
๓๘ ฉะนั ้น, เพื่อ พวกท่านจะไม่ ลิม้ รส
ความ ตาย จึง ให้ เกิด การ เปลี่ยนแปลงก
กับ ร่างกายพวกท่าน, เพื่อ จะได้ ไม่ ต้อง
รับ ความ เจ็บ ปวด หรือ โทมนั ส นอกจาก
เพราะบาปของโลก.
๓๙ แล้วการเปลีย่ นแปลงนี ้ ไม่อาจเทียบ
้ ในวัน
ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน
สุดท้าย; แต่เกิดการเปลีย่ นแปลงกับพวก
ท่าน, ถึงขนาดที่ซาตานจะมีอ�ำนาจเหนื อ
พวกท่านไม่ ได้, คือ เขาจะล่อลวงกพวก
ท่านไม่ ได้; และพวกท่านได้รับการช�ำระ
ให้บริสุทธิ์ขแล้วในเนื ้อหนั ง, จนพวกท่าน
บริสุทธิ์ค, และจนพลัง ของแผ่น ดิน โลก
จะยึดพวกท่านไว้ ไม่ ได้.
๔๐ และในสภาพนี ้ พวกท่านจะยัง คงอยู่
จนถึงวันพิพากษาของพระคริสต์; และในวัน
นัน
้ พวกท่านจะได้รบั การเปลีย่ นแปลงที่ ใหญ่
หลวงกว่า, และจะทรงรับเข้าไปในอาณาจักร
ของพระบิดาเพือ่ จะไม่ออกไปอีก, แต่จะพ�ำนัก
อยูก่ บั พระผูเ้ ป็ นเจ้าในสวรรค์ชวั่ นิ รน
ั ดร์.
๓๘ ก คมพ. สัตภาวะทีแ่ ปร
สภาพ.
๓๙ ก คมพ. ล่อลวง (การ).
		ข คมพ. ท�ำ (ช�ำระ)
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บทที่ ๒๙
การออกมาของพระคัมภีร์ มอรมอนคือ
เครือ่ งหมายที่ พระเจ้า เริ่ม รวมอิสราเอล
และ ท� ำ ให้ พั น ธ สั ญ ญา ของ พระองค์
สมบูรณ์ — ผู้ ที่ ปฏิเสธการเปิ ดเผยและ
ของประทานในยุค สุดท้ายของพระองค์
จะถูกสาปแช่ง. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.
และบัดนี ้ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ท่าน
ว่า เมื่อ พระเจ้า จะ ทรง เห็น เหมาะ สม,
ในปรีชาญาณของพระองค์, ว่า ค�ำ กล่าว
เหล่านี ้จะมากสู่คนต่างชาติตามพระวจนะ
ของพระองค์, เวลานั ้นท่านจะรู้ว่าพันธสั ญญาขซึ่ง พระ บิดา ทรง กระท�ำ กับ ลูก
หลานอิสราเอล, เกี่ยวกับการกลับคืนของ
พวกเขามาสู่ ผืนแผ่นดินแห่งมรดกของ
พวกเขา, ก�ำลังเริ่มเกิดสัมฤทธิผลแล้ว.
๒ และ ท่ า น จะ รู้ ว่ า พระ วจนะ ของ
พระเจ้า, ซึ่ง พูด ไว้ โดยศาสดาพยากรณ์
ผูบ้ ริสท
ุ ธิ,์ จะเกิดสัมฤทธิผลทัง้ หมด; และ
ท่านไม่จำ� ต้องกล่าวว่าพระเจ้าทรงรีรอกการ
เสด็จมาหาลูกหลานอิสราเอล.
๓ และท่านไม่ จ�ำ ต้องจินตนาการในใจ
่ ดู ไว้นั้นไร้ประโยชน์ ,
ท่านว่าพระวจนะทีพ
เพราะดูเถิด, พระเจ้าจะทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ซงึ่ ทรงกระท�ำกับผูค้ น
ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอลของพระองค์.
๔ และเมื่อท่านจะเห็นว่าค�ำกล่าวเหล่า
นี ้ ออกมาในบรรดาพวกท่าน, ท่านไม่ จ�ำ
ต้องลบหลู่การกระท�ำของพระเจ้าอีกต่อ

ให้บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ค คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
ศักดิส์ ิทธิ์ (ความ).
๒๙ ๑ ก ๒ นี . ๓๐:๓–๘.

		ข มอร. ๕:๑๔, ๒๐.
๒ ก ลูกา ๑๒:๔๕–๔๘.
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ไป, เพราะดาบกแห่ง ความยุติธรรมขของ
พระองค์อยู่ ในพระหัตถ์ขวา; และดูเถิด,
ในวันนั ้น, หากท่านจะลบหลู่ การกระท�ำ
ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระท�ำ
ให้มันตามมาทันท่านในไม่ช้า.
๕ วิบัติกแก่คนที่ลบหลู่ขการกระท�ำของ
พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนที่ จะ
ปฏิเสธคพระคริสต์และงานของพระองค์!
๖ แท้จริงแล้ว, วิบัติกแก่คนที่จะปฏิเสธ
การเปิ ดเผยของพระเจ้า, และที่จะกล่าว
ว่า พระเจ้า ไม่ ทรง ท� ำงาน โดย การ เปิ ด
เผย, หรือโดยการพยากรณ์ , หรือโดยของ
ประทานข, หรือ โดยภาษา, หรือ โดยการ
รักษา, หรือโดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้ว!
๗ แท้จริง แล้ว, และวิบตั ิ แก่ ผู้ นั้นที่ จะ
กล่าวในวันนั น
้ , เพือ่ หาผลประโยชน์ ก, ว่าไม่มี
ปาฏิหาริยข์ กระท�ำ ขึน้ โดยพระเยซู คริสต์;
่ ำ� การนี ้จะกลับเหมือนดังบุตร
เพราะคนทีท
แห่งหายนะค, ซึง่ ไม่มคี วามเมตตาส�ำหรับผู้
นั ้น, ตามพระวจนะของพระคริสต์!
๘ แท้จริงแล้ว, และท่านไม่จำ� ต้องติฉิน
นิ นทาก, หรือดูแคลนข, หรือเยาะเย้ยชาว
ยิวค, หรือ คนใด ในพวก ที่ เหลือ อยู่ ของ
เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล อีก ต่อ ไป; เพราะ
ดูเถิด, พระเจ้า ทรงระลึก ถึง พันธสัญญา
่ี รงท�ำไว้กบั พวกเขา, และ
ของพระองค์ทท
พระองค์จะทรงกระท�ำกับพวกเขาตามที่
ประทานค�ำมั่นไว้.
๔ ก ๓ นี . ๒๐:๒๐.
		ข คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
๕ ก ๒ นี . ๒๘:๑๕–๑๖.
		ข มอร. ๘:๑๗;
อีเธอร์ ๔:๘–๑๐.
		ค มธ. ๑๐:๓๒–๓๓.
๖ ก มอร. ๙:๗–๑๑, ๑๕.

๓ นี ไฟ ๒๙:๕–๓๐:๒
๙ ฉะนั ้ นท่ า นไม่ จ� ำ ต้อ งคิด ว่า ท่ า นจะ
หั น พระหั ต ถ์ ขวา ของ พระเจ้ า ไป ทาง
ซ้ า ยได้, เพื่ อ พระองค์ จ ะไม่ ด�ำเนิ น การ
พิ พ ากษา จนถึ ง การ ท� ำ ให้ พั นธ สั ญ ญา
ซึ่ ง พระองค์ ทรง ท� ำ กั บ เชื ้อ สาย แห่ ง
อิ ส ราเอลสมบู ร ณ์ .
บทที่ ๓๐
คน ต่าง ชาติ ใน ยุค สุดท้าย ได้ รับ บัญชา
ให้ กลับ ใจ, มา หา พระ คริสต์, และ นั บ
อยู่ กับ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล. ประมาณ
ค.ศ. ๓๔–๓๕.
จงสดับ ฟัง, โอ้ คนต่างชาติ, และจงฟัง
พระวจนะของพระเยซูคริสต์, พระบุตร
ของพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่, ซึ่ง
พระองค์ ทรงบัญชากข้าพเจ้า ให้ พูด เกี่ยว
กับท่าน, เพราะ, ดูเถิดพระองค์ทรงบัญชา
ข้าพเจ้าให้เขียนไว้, มีความว่า:
๒ จง หัน มา เถิด, เจ้า คนต่าง ชาติกทัง้
ปวง, หัน มาจากทางอัน ชั่ว ร้ายของเจ้า;
และกลับ ใจขจากการท�ำ ชั่ว ของเจ้า, จาก
การพูด เท็จ และการหลอกลวงของเจ้า,
จาก การ ผิด ประเวณี ของ เจ้า, และ จาก
ความ น่ า ชิงชัง ลับ ๆ ของ เจ้า, และ การ
ถือ รูป เคารพของเจ้า, และจากการกระ
ท�ำ ฆาตกรรมของเจ้า, และการฉ้ อฉลใน
อ�ำนาจปุ โรหิต ของเจ้า, และความริษยา

		ข คมพ. ของประทานทาง
วิญญาณ, ของประทาน
แห่งพระวิญญาณ.
๗ ก คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
		ข ๒ นี . ๒๘:๔–๖;
มอร. ๙:๑๕–๒๖.

		ค คมพ. บุตรแห่งหายนะ.
๘ ก ๑ นี . ๑๙:๑๔.
		ข ๒ นี . ๒๙:๔–๕.
		ค คมพ. ยิว (ชาว).
๓๐ ๑ ก ๓ นี . ๕:๑๒–๑๓.
๒ ก คมพ. คนต่างชาติ.
		ข คมพ. กลับใจ (การ).

๔ นี ไฟ ๓๐:๑–๕
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ของเจ้า, และการวิวาทของเจ้า, และจาก
ความชั่ว ร้ายและความน่ า ชิงชัง ทัง้ หมด
ของเจ้า, และจงมาหาเรา, และรับ บัพติศ มาในนามของเรา, เพื่อ เจ้า จะได้ รับ

การปลดบาปของเจ้า, และเปี่ ยมไปด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้าจะนั บคอยู่
กับผู้คนของเราซึ่งเป็ นของเชือ้ สายแห่ง
อิสราเอล.

นี ไฟฉบับทีส่ ่ี
หนั งสือของนี ไฟ
ผูเ้ ป็ นบุตรของนี ไฟ—สานุ ศิษย์คนหนึ่ งของพระเยซูคริสต์

เรือ่ งราวของผู้คนของนี ไฟ, ตามบันทึกของท่าน.
ชาวนี ไฟและชาวเลมันได้รับการเปลีย่ น
ใจเลือ่ มใสมาสู่พระเจ้าทัง้ หมด—พวกเขา
มีสรรพสิ่งทัง้ ปวงเพือ่ ใช้ร่วมกัน, ท�ำงาน
ปาฏิหาริย,์ และรุง่ เรืองในแผ่นดิน—หลัง
จากสองศตวรรษ, การแบ่ง แยก, ความ
ชั่ว, ศาสนจักรปลอม, และการข่มเหงเกิด
ขึน้ —หลังจากสามร้อยปี , ทัง้ ชาวนี ไฟและ
ชาวเลมันชั่วร้าย—แอมารอนซ่อนบันทึก
ศักดิ์สิทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๓๕–๓๒๑.

แ

้ คือ ปี ที่
ละเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สามสิบสี่ผา่ นไป, และปี ทีส่ ามสิบห้า
ด้วย, และดูเถิดสานุ ศิษย์ของพระเยซูตงั ้
้ ในผืนแผ่น
ศาสนจักรของพระคริสต์ขึน
ดิน ทัง้ หมดโดยรอบ. และมากเท่า ที่มา
หาพวกท่าน, และกลับ ใจจากบาปของ
พวกเขาอย่างแท้จริง, ได้รับบัพติศมาใน
พระนามของพระเยซู; และพวกเขาได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย.
๒ค กท. ๓:๒๗–๒๙;
๒ นี . ๑๐:๑๘–๑๙;
๓ นี . ๑๖:๑๐–๑๓;
๒๑:๒๒–๒๕;

้ ในปี ที่
๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สามสิบหก, ผูค้ นทัง้ หมดได้รบั การเปลีย่ น
ใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, ทั่วผืนแผ่นดิน,
ทัง้ ชาว นี ไฟ และ ชาวเล มัน, และ ไม่มี
ความขัด แย้ง และการโต้ เถียงในบรรดา
คนเหล่า นั ้น, และทุก คนปฏิบัติ ต่อ กัน
อย่างเที่ยงธรรม.
๓ และพวกเขามีสิ่งของทัง้ หมดกเพือ่ ใช้
ร่วมกันในบรรดาพวกเขา; ฉะนั ้นจึงไม่มี
คนรวยและคนจน, ทาสและไท, แต่พวก
เขาเป็ นอิสระทุกคน, และเป็ นผู้รับส่วน
ในของประทานจากสวรรค์.
้ คือ ปี ที่
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สามสิบ เจ็ด ผ่านไปด้วย, และยัง มี ความ
สงบสุขอยู่ต่อไปในแผ่นดิน.
๕ และมี งานส�ำคัญ ยิ่ง และน่ า อัศจรรย์
ซึ่ง สานุ ศิษย์ ของ พระ เยซู กระท�ำ, ถึง
ขนาดที่คนเหล่านั ้นรักษากคนป่ วย, และ
ท�ำให้คนตายฟื ้ น, และท�ำให้คนง่อยเดิน,

อับรา. ๒:๑๐.
[๔ นี ไฟ]
๓ ก กิจการ ๔:๓๒;

๑

๓ นี . ๒๖:๑๙. คมพ. อุทศิ ,
อุทศิ ถวาย (การ).
๕ ก คมพ. รักษา, รักษาให้หาย
(การ).
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และ คน ตาบอด ได้ รับ สายตา ของ พวก
เขา, และ คนหู หนวก ได้ยิน; และ พวก
ท่านท�ำ ปาฏิหาริย์ขนานั ปการ ในบรรดา
ลูกหลานมนุ ษย์; และพวกท่านไม่ได้ท�ำ
ปาฏิหาริย์ โดยวิธีอ่ืนนอกจากในพระนาม
ของพระเยซู.
๖ และปี ทส่ี ามสิบแปดผ่านไปดังนี ,้ และปี
ทีส่ ามสิบเก้าด้วย, และปี ทสี่ สี่ บิ เอ็ด, และสี่
สิบสอง, แท้จริงแล้ว, แม้จนสีส่ บิ เก้าปี ผา่ น
ไป, และห้า สิบ เอ็ด ด้วย, และห้า สิบ สอง;
แท้จริงแล้ว, และแม้จนห้าสิบเก้าปี ผา่ นไป.
๗ และพระเจ้าทรงท�ำให้พวกเขารุง่ เรือง
ยิ่ง ในแผ่นดิน; แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาดที่
้ อีก ในที่ ซ่ึง
พวกเขาสร้างเมืองต่าง ๆ ขึน
เคยมีเมืองต่าง ๆ ถูกเผา.
๘ แท้จริงแล้ว, แม้เมืองเซราเฮ็มลากทีย่ งิ่
้ อีก.
ใหญ่นั้นพวกเขาก็ ให้สร้างขึน
ก
๙ แต่ มี หลายเมืองซึ่ง จม อยู่, และน� ้ำ
เข้า มาแทนที่; ฉะนั ้นจึง สร้างเมืองเหล่า
นี ้ ใหม่ ไม่ ได้.
๑๐ และ บัดนี ้ , ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้
้ คือ ผู้คนของ นี ไฟ แข็งแกร่ง
บังเกิด ขึน
้ , และขยายเผ่า พันธุ์ อย่างรวดเร็ว ยิ่ง,
ขึน
และ กลับ กลาย เป็ น ผู้คนที่ งดงาม และ
จ�ำเริญตากยิ่งนั ก.
๑๑ และพวกเขาแต่งงาน, และยกให้
แต่งงานกัน, และได้รบั พรตามค�ำสัญญา
มากมาย หลาย ประการ ซึ่ง พระเจ้า ทรง
กระท�ำไว้กับพวกเขา.
๕ข ยอห์น ๑๔:๑๒.
คมพ. ปาฏิหาริย.์
๘ ก ๓ นี . ๘:๘.
๙ ก ๓ นี . ๙:๔, ๗.
๑๐ ก มอร. ๙:๖.
๑๒ ก ๒ นี . ๒๕:๓๐;
๓ นี . ๑๕:๒–๘.

๔ นี ไฟ ๑:๖–๑๖
๑๒ และ พวก เขา ไม่ ได้ ด� ำ เนิ น ตา
มการฏิบัติกและ ศาสนพิธี แห่ง กฎ ของ
โมเสสขอีกต่อไป; แต่พวกเขาด�ำเนิ นตามพ
ระบัญญัติ ซ่ึง พวกเขาได้ รับ จากพระเจ้า
ของพวกเขาและพระผู้เป็ นเจ้าของพวก
เขา, ด้วยการอดอาหารคและสวดอ้อนวอน
ต่อไป, และประชุมกันบ่อยครัง้ ทัง้ เพือ่ สวด
อ้อนวอนและฟังพระวจนะของพระเจ้า.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่มี
ความขัดแย้งในบรรดาผูค้ นทัง้ ปวง, ในทัว่
แผ่นดิน; แต่มปี าฏิหาริยย์ งิ่ ใหญ่กระท�ำขึน้
ในบรรดาสานุ ศิษย์ของพระเยซู.
้ คือปี ที่
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เจ็ด สิบ เอ็ด ผ่านไป, และปี ที่ เจ็ด สิบ สอง
ด้วย, แท้จริงแล้ว, และท้ายที่สุด, จนปี ที่
เจ็ดสิบเก้าผ่านไป; แท้จริงแล้ว, แม้หนึ่ ง
ร้อยปี ผ่านไป, และสานุ ศิษย์ของพระเยซู,
ผูท
้ พ
ี่ ระองค์ ได้ทรงเลือกไว้, จากไปสู่เมือง
บรมสุขเกษมกของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทัง้ หมด,
นอกจากสามคนขที่จะคงอยู่ต่อไป; และมี
สานุ ศิษย์คคนอื่น ๆ ได้รับแต่งตัง้ งแทนที่
พวกท่าน; และคนเป็ นอันมากในรุ่นนั ้น
ล่วงลับไป.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือไม่มี
ความขัดแย้งก ในแผ่นดิน, เพราะความรัก
ของพระผู้เป็ นเจ้าซึ่งสถิตอยู่ ในใจผู้คน.
๑๖ และ ไม่ มี ความ ริ ษ ยา ก, หรื อ การ
วิวาท, หรือ ความ วุ่นวาย, หรือ การ ผิด
ประเวณี , หรือ การพูด เท็จ, หรือ การกระ

		ข คมพ. กฎของโมเสส.
		ค โมโร. ๖:๕;
คพ. ๘๘:๗๖–๗๗.
๑๔ ก คมพ. เมืองบรมสุขเกษม.
		ข ๓ นี . ๒๘:๓–๙.
่ ปร
คมพ. สัตภาวะทีแ
สภาพ.

ิ ย์.
		ค คมพ. สานุ ศษ
		ง คมพ. แต่งตัง้ (การ).
๑๕ ก คมพ. สงบ (ความ),
สงบสุข (ความ), สันติ,
สันติสขุ .
๑๖ ก คมพ. สามัคคี (ความ),
หนึ่ งเดียว (ความเป็ น).

๔ นี ไฟ ๑:๑๗–๒๗
ท�ำ ฆาตกรรม, หรือ กามตัณหาขอย่างใด;
และแน่ แท้แล้วไม่มผี คู้ นใดมีความสุขคยิง่
่ ระหัตถ์
กว่านี ้ ได้ ในบรรดาผูค้ นทัง้ ปวงทีพ
้
ของพระผู้เป็ นเจ้าสร้างขึนมา.
๑๗ ไม่มี โจร, หรือฆาตกร, ทัง้ ไม่มชี าวเลมัน, หรือชาวใด ๆ; แต่คนทัง้ หลายอยู่กัน
เป็ นหนึ่ ง เดียวก, เป็ นลูก ของพระคริสต์,
และ ทายาท แห่ง อาณาจักร ของ พระ ผู้
เป็ นเจ้า.
๑๘ และพวกเขาเป็ นสุข อะไรเช่นนั ้น!
เพราะ พระเจ้า ประทานพร พวก เขา ใน
การกระท�ำทัง้ หมดของพวกเขา; แท้จริง
แล้ว, แม้ พวกเขาได้ รับ พรและรุ่งเรือง
จนถึง หนึ่ ง ร้อยสิบ ปี ผ่านไป; และคนรุ่น
แรกหลัง จากพระคริสต์ ก็ ได้ ล่วงลับ ไป,
และไม่มีความขัดแย้งทั่วทัง้ แผ่นดิน.
้ คือนี ๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไฟ, ท่านทีเ่ ก็บรักษาบันทึกสุดท้ายนี ้, ตาย
ไป, (และท่านเขียนบันทึกบนแผ่นจารึกก
ของนี ไฟ) และเอมัสบุตรท่านเก็บรักษา
บันทึก แทน; และ ท่าน เขียนบันทึก บน
แผ่นจารึกของนี ไฟด้วย.
๒๐ และท่านเก็บ รักษาบันทึก อยู่ แปด
สิบ สี่ ปี, และยัง คงมี ความสงบสุข อยู่ ใน
แผ่นดิน, นอกจากผู้คนส่วนน้ อยที่ ขบถ
ต่อ ศาสนจักร และ เรียก ชื่อ พวก ตนว่า
ชาวเลมัน; ฉะนั ้น จึง เริ่ม มี ชาวเลมัน อีก
ในแผ่นดิน.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๑๖ข คมพ. ตัณหาราคะ.
		ค โมไซยาห์ ๒:๔๑;
แอลมา ๕๐:๒๓.
คมพ. ปี ต.ิ
๑๗ ก ยอห์น ๑๗:๒๑.
คมพ. ไซอัน.
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เอมัสตายด้วย, (และเป็ นหนึ่ งร้อยเก้าสิบสีป่ ี
นั บแต่การเสด็จมาของพระคริสต์) และ
เอมั สบุตร ท่าน เก็บ รักษา บันทึก แทน;
และท่านเขียนบันทึกบนแผ่นจารึกของ
นี ไฟด้วย; และมี เขียนไว้ ในหนั งสือ ของ
นี ไฟด้วย, ซึ่งคือหนั งสือเล่มนี ้.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือสอง
ร้อยปี ผ่านไป; และคนรุน
่ ที่สองล่วงลับไป
หมดเหลืออยู่ ไม่กี่คน.
๒๓ และ บั ด นี ้ ข้ า พเจ้ า , มอ รมอน,
อยากให้ ท่านรู้ ว่า ผู้คนได้ ขยายเผ่า พันธุ์,
ถึง ขนาด ที่ พวก เขา กระจาย ไป ทั่ว ผืน
แผ่นดิน, และว่า พวกเขากลับ ร�่ำรวยยิ่ง,
เพราะความรุ่งเรืองของพวกเขาในพระ
คริสต์.
๒๔ และบัดนี ้, ในปี ทีส่ องร้อยหนึ่ งนี ้เริม่
มีคนทะนงตนด้วยความถือดีก ในบรรดา
พวกเขา, เช่น การสวมเสือ้ ผ้า ราคาแพง,
และ ไข่มุก งดงาม นานา ชนิ ด, และ สิ่ ง
สวยงามอันเป็ นของโลก.
๒๕ และนั บจากเวลานั ้นพวกเขาไม่ ได้มี
สิ่งของของตนและทรัพย์สินของตนเพื่อ
ใช้ร่วมกันก ในบรรดาพวกเขาอีกต่อไป.
๒๖ และพวกเขาเริ่ม แบ่ง ชนชัน
้ ; และ
ก
พวกเขาเริม่ สร้างศาสนจักร ให้ตนเพือ่ หา
ผลประโยชน์ ข, และเริม่ ปฏิเสธศาสนจักร
ที่แท้จริงของพระคริสต์.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อ สอง ร้อย สิ บ ปี ผ่าน ไป มี ศาสนจักร

๑๙ ก คมพ. แผ่นจารึก.
๒๔ ก คมพ. จองหอง (ความ),
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
(ความ).
๒๕ ก ๔ นี . ๑:๓.
๒๖ ก ๑ นี . ๒๒:๒๓;

๒ นี . ๒๘:๓;
มอร. ๘:๓๒–๓๘.
		ข คพ. ๑๐:๕๖.
คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
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หลาย แห่ง อยู่ ใน แผ่นดิน; แท้จริง แล้ว,
มีหลายศาสนจักรซึ่งประกาศว่ารูจ้ ักพระ
คริสต์, กระนั ้นพวกเขาก็ยงั ได้ปฏิเสธกพระ
กิตติคณ
ุ ส่วนใหญ่ของพระองค์, ถึงขนาด
ที่พวกเขายอมรับความชั่วร้ายนานั ปการ,
และได้ ปฏิบัติ สิ่ง ที่ ศักดิ์สิทธิ์ แก่ ผู้ นั้นซึ่ง
สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ดัง กล่าวถูก ห้ามข ไว้ ส�ำหรับ
เขาเพราะความไม่มีค่าควร.
๒๘ และ ศาสนจั ก ร กนี ้ ขยาย อย่ า ง ยิ่ ง
เพราะความชั่ว ช้า สามานย์, และเพราะ
อ�ำนาจซาตานซึ่งได้เกาะกุมใจพวกเขา.
๒๙ และอนึ่ ง, มีศาสนจักรอีกแห่งหนึ่ ง
ซึง่ ปฏิเสธพระคริสต์; และพวกนี ้ขม่ เหงก
ศาสนจักรทีแ่ ท้จริงของพระคริสต์, เพราะ
ความอ่อนน้ อมของพวกเขาและความเชือ่
ของพวกเขาในพระคริสต์; และคนพวกนี ้
เกลียดชังพวกเขาเพราะปาฏิหาริย์หลาย
อย่างซึ่งกระท�ำในบรรดาพวกเขา.
๓๐ ฉะนั ้น พวก นี ้ ใช้ พลัง อ�ำนาจ และ
สิทธิ อ�ำนาจเหนื อ สานุ ศิษย์ ของพระเยซู
ซึ่งยังคงอยู่กับพวกเขา, และพวกนี ้ โยน
พวกท่านเข้าเรือนจ�ำก; แต่ โดยเดชานุ ภาพ
แห่งพระวจนะของพระผู้เป็ นเจ้า, ซึ่งอยู่
กับพวกท่าน, เรือนจ�ำจึงแยกออกเป็ นสอง,
และพวกท่านออกมาท�ำปาฏิหาริยย์ งิ่ ใหญ่
ในบรรดาคนพวกนี ้.
๓๑ กระนั ้นก็ตาม, และทัง้ ทีม่ ปี าฏิหาริย์
ทัง้ ปวง เหล่า นี ้ , ผู้คน ยัง ท�ำใจ ตน แข็ง
กระด้าง, และหมายมั่น จะฆ่า พวกท่าน,
แม้ดังที่ชาวยิวในเยรูซาเล็มหมายมั่นจะ
๒๗ ก คมพ. ละทิง้ ความเชือ่
(การ).
		ข ๓ นี . ๑๘:๒๘–๒๙.
๒๘ ก คมพ. มาร—ศาสนจักร

๔ นี ไฟ ๑:๒๘–๓๖
ฆ่า พระเยซู มาแล้ว, ตามพระด�ำรัส ของ
พระองค์.
๓๒ และพวกนี ้ โยนพวกท่านเข้าในเตา
หลอมกแห่งเพลิงข, และพวกท่านออกมา
โดยไม่ ได้รับอันตราย.
๓๓ และคนพวกนี ้ โยนพวกท่านเข้าใน
ถ�ำ้ กขังสัตว์ป่าด้วย, และพวกท่านเล่นกับ
สัตว์ ป่าแม้ ดัง เด็ก เล่น กับ ลูก แกะ; และ
พวกท่านออกมาจากฝูงของพวกมัน, โดย
ไม่ ได้รับอันตราย.
๓๔ กระนั ้น ก็ตาม, ผู้คนท�ำใจตนแข็ง
กระด้าง, เพราะ พวก เขา ถูก ชักน� ำ โดย
ปุ โรหิต และ ศาสดา พยากรณ์ ปลอม เป็ น
อันมากให้สร้างศาสนจักรหลายแห่ง, และ
ท�ำความชัว่ ช้าสามานย์นานั ปการ. และพวก
เขาทุบตีกผูค้ นของพระเยซู; แต่ผคู้ นของ
พระเยซู ไม่ ได้ตอบโต้. และดัง นั ้นปี แล้ว
ปี เล่า, พวกเขาได้ เสื่อมโทรมลงในความ
ไม่ เชื่อ และความชั่ว ร้าย, แม้ จนสองร้อย
สามสิบปี ผ่านไป.
้
๓๕ และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
่
ในปี นี , แท้จริงแล้ว, ในปี ทีสองร้อยสามสิบ
เอ็ด, มี การแบ่ง แยกอย่างแพร่ หลายใน
บรรดาผู้คน.
้ คือใน
๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปี นี ้ เกิด มี ผู้คนกลุ่ม หนึ่ ง ซึ่ง มีช่ือ ว่า ชาว
นี ไฟ, และพวกนี ้ เป็ นผู้ เชื่อ ที่แท้ จริง ใน
พระคริสต์; และในบรรดาพวกเขามีพวก
ที่ ชาวเลมัน เรียกว่า—ชาวเจคอบ, และ
ชาวโจเซฟ, และชาวโซรัม;

ของมาร.
๒๙ ก คมพ. ข่มเหง (การ).
๓๐ ก ๓ นี . ๒๘:๑๙–๒๐.
๓๒ ก ๓ นี . ๒๘:๒๑.

		ข ดนล. ๓:๒๖–๒๗.
๓๓ ก ๓ นี . ๒๘:๒๒.
๓๔ ก ๓ นี . ๑๒:๓๙;
คพ. ๙๘:๒๓–๒๗.

๔ นี ไฟ ๑:๓๗–๔๘
๓๗ ฉะนั ้นผูเ้ ชือ่ ทีแ่ ท้จริงในพระคริสต์,
และผู้ นมัสการที่แท้ จริง ของพระคริสต์,
( ในบรรดาคนเหล่านี ้มีสานุ ศิษย์สามกคน
ที่ยังคงอยู่ของพระเยซูรวมอยู่ด้วย) เรียก
ว่าชาวนี ไฟ, และชาวเจคอบ, และชาวโจเซฟ, และชาวโซรัม.
้ คือ
๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คนที่ ปฏิเสธ พระ กิตติคุณ มีช่ือ ว่า ชาว
เลมัน, และชาวเลมิว เอล, และชาวอิช
มาเอล; และพวกนี ้ ไม่ ได้เสื่อมโทรมอยู่ ใน
ความไม่ เชื่อ, แต่ พวกเขาจงใจกบฏกต่อ
พระกิตติคุณ ของพระคริสต์; และพวก
เขาสอนลูกๆ ของตนไม่ ให้ เชื่อ, แม้ ดัง
บรรพบุรุษ ของ ตน, ได้ เสื่ อมโทรม มา,
นั บแต่ต้น.
๓๙ และเป็ นเพราะความชั่ว ร้ายและ
ความน่ า ชิงชัง ของบรรพบุรุษ พวกเขา,
แม้ดังที่เป็ นมานั บแต่ต้น. และพวกเขา
ถูก สอนก ให้ เกลียดลูก ๆ ของพระผู้ เป็ น
เจ้า, แม้ดังที่ชาวเลมันถูกสอนให้เกลียด
ลูกหลานของนี ไฟมานั บแต่ต้น.
้ คือสอง
๔๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ร้อยสี่ สิบสี่ ปีผ่านไป, และกิจจานุ กิจของ
ผู้คน เป็ นไป ดังนี ้ . และ ผู้คน ส่ วนที่ ชั่ว
้ , และ กลับ
ร้าย มากกว่า ก็ แข็งแกร่ง ขึน
มี จ�ำนวน มากกว่า ผู้คนของ พระ ผู้ เป็ น
เจ้าอย่างยิ่ง.
๔๑ และพวกเขายังคงสร้างศาสนจักรให้
ตนต่อ ไป, และตกแต่ง มันด้วยของมี ค่า
นานาชนิ ด. และสองร้อยห้าสิบปี ผ่านไป
ดังนั ้น, และสองร้อยหกสิบปี ด้วย.
๓๗ ก ๓ นี . ๒๘:๖–๗;
มอร. ๘:๑๐–๑๑.
๓๘ ก คมพ. กบฏ (การ).
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้ คือ
๔๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คนส่วนที่ชั่วร้ายเริม่ ก่อเกิดค�ำปฏิญาณ
และการมั่วสุมลับกของแกดิแอนทันอีก.
๔๓ และผู้คนที่ มีช่ือ ว่า ผู้คนของนี ไฟ
เริ่ม จองหอง ในใจ พวก เขา ด้วย, เพราะ
ความมัง่ คัง่ ยิง่ ของพวกเขา, และกลับถือดี
่ ้ องของพวกเขา.
เหมือนกับชาวเลมัน, พีน
ิ ย์เริม่
๔๔ และนั บแต่เวลานี ้เหล่าสานุ ศษ
ก
โทมนั สเพราะบาป ของโลก.
๔๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
สามร้อยปี ผ่านไป, ทัง้ ผู้คนของนี ไฟและ
ชาวเล มัน กลับ กลาย เป็ น คนชั่ว ร้าย ยิ่ง
เหมือนๆ กัน.
๔๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
โจรแกดิแอนทันแพร่ ไปทั่วผืนแผ่นดิน;
และไม่มี ใครสักคนที่ชอบธรรมนอกจาก
สานุ ศิษย์ของพระเยซู. และคนทัง้ หลาย
สะสมทองและเงิน ไว้ มากมายเหลือ ล้น,
และท�ำการค้าสินค้านานาชนิ ด.
๔๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากสามร้อยห้าปี ผ่านไป, (และผูค้ นยังคง
อยู่ ในความชัว่ ร้าย) เอมัสตาย; และแอมา
รอน, น้ องชายท่าน, เก็บรักษาบันทึกแทน.
๔๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
สามร้อยยี่สิบปี ผ่านไป, แอมารอน, โดยที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงบีบ คัน
้ , ซ่อน
ก
บั นทึ ก ซึ่ ง ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ ไว้— แท้ จ ริง แล้ ว ,
แม้ บันทึก ศักดิ์สิทธิ์ ทัง้ หมดซึ่ง สื บทอด
จากรุ่นสู่ รุ่น, ซึ่งศักดิ์สิทธิ์—แม้จนถึงปี
ที่ สามร้อยยี่สิบ นั บ แต่ การเสด็จ มาของ
พระคริสต์.

๓๙ ก โมไซยาห์ ๑๐:๑๗.
๔๒ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๔๔ ก ๓ นี . ๒๘:๙.

๔๘ ก ฮีล. ๓:๑๓, ๑๕–๑๖.

๔ นี ไฟ ๑:๔๙–มอรมอน ๑:๘
๔๙ และ ท่านซ่อนบันทึก ศักดิ์สิทธิ์ ไว้ สาย แห่ง ยา โคบ, ตาม ค�ำ พยากรณ์ และ
กับ พระเจ้า, เพื่อ บันทึก ดัง กล่าว จะ ได้ สัญญาของพระเจ้า. และบันทึกของแอออก มา อีกกถึง พวก ที่ เหลือ อยู่ ของ เชือ้ มารอนยุติดังนี ้.
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หนั งสือของมอรมอน
บทที่ ๑
แอมารอนสั่งสอนมอรมอนเกีย่ วกับบันทึก
ศักดิ์สิทธิ์—สงครามเริม่ ระหว่างชาวนี ไฟ
กับชาวเลมัน—พระเจ้าทรงพาชาวนี ไฟ
ทัง้ สามออกไป—ความชั่ว ร้าย, ความไม่
เชือ่ , วิทยาคม, และเวทมนตร์คาถาแพร่
ออกไปทั่ว. ประมาณ ค.ศ. ๓๒๑–๓๒๖.

แ

ละ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, มอ รมอนก, ท�ำ
บันทึกขเกี่ยวกับ เรื่องที่ ข้าพเจ้า ทัง้
เห็น และได้ยิน, และเรียกบันทึก นั ้น ว่า
หนั งสือของมอรมอน.
๒ และ ใกล้ เวลา ที่ แอ มา รอน กซ่ อ น
บันทึกไว้กับพระเจ้า, ท่านมาหาข้าพเจ้า,
(ข้าพเจ้ามีอายุประมาณสิบปี , และข้าพเจ้า
เริม่ มีการศึกษาขบ้างตามลักษณะการเรียน
รู้ของผู้คนของข้าพเจ้า) และแอมารอน
กล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า: ข้าพเจ้า เห็นว่า เจ้า
เป็ นเด็กมีสติ, และช่างสังเกต;
๓ ฉะนั ้ น, เมื่อ เจ้า อายุ ประมาณ ยี่สิบ
สี่ ปี ข้าพเจ้า อยากให้ เจ้า จดจ�ำ เรื่องที่ เจ้า
สังเกตมาเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี ้; และเมื่อ
๔๙ ก อีนัส ๑:๑๓.
[มอรมอน]
๑ ๑ ก คมพ. มอรมอน, ศาสดา
พยากรณ์ ชาวนี ไฟ.

เจ้าอายุเท่านั ้นจงไปยังแผ่นดินแอนทัม,
ไปยัง เนิ น เขาซึ่ง มีชื่อ ว่า ชิมก; และที่ นั่น
ข้าพเจ้าซ่อนค�ำจารึกอันศักดิส์ ิทธิท
์ งั ้ หมด
่
้
เกียวกับผู้คนเหล่านี ไว้กับพระเจ้า.
๔ และดูเถิด, เจ้าจงน� ำแผ่นจารึกกของ
นี ไฟไว้กับเจ้า, และที่เหลือเจ้าจงปล่อยไว้
ในสถานที่ที่มันอยู่; และเจ้าจงจารึกเรื่อง
ทัง้ หมดทีเ่ จ้าสังเกตมาเกีย่ วกับผูค้ นเหล่า
นี ้บนแผ่นจารึกของนี ไฟ.
๕ และข้าพเจ้า, มอรมอน, โดยที่เป็ นผู้
สืบตระกูลของนี ไฟก, (และชือ่ บิดาข้าพเจ้า
คือมอรมอน) ข้าพเจ้าจ�ำเรือ่ งทีแ่ อมารอน
สั่งข้าพเจ้าได้.
้ คื อ
๖ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า, เมื่ออายุสิบเอ็ดปี , บิดาข้าพเจ้า
พาข้าพเจ้าไปแผ่นดินทางใต้, แม้ถงึ แผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา.
๗ ผืนแผ่นดินทัง้ หมดกลับเต็มไปด้วย
อาคาร, และ มี ผู้ ค น มากมาย, แทบ ว่า
ประหนึ่ งทรายแห่งทะเล.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี นี้เริม่
มี สงครามระหว่างชาวนี ไฟ, ซึ่ง ประกอบ
ด้วย ชาว นี ไฟ และ ชาว เจ คอบ และ ชาว

		ข ๓ นี . ๕:๑๑–๑๘.
๒ ก ๔ นี . ๑:๔๗–๔๙.
		ข โมไซยาห์ ๑:๓–๕.
๓ ก อีเธอร์ ๙:๓.

๔ ก คม. ๑:๑, ๑๑.
คมพ. แผ่นจารึก.
๕ ก ๓ นี . ๕:๑๒, ๒๐.

มอรมอน ๑:๙–๑๙
โจเซฟและชาวโซรัม; และสงครามนี เ้ ป็ นไป
ระหว่างชาวนี ไฟ, กับ ชาวเลมัน และชาว
เลมิวเอลและชาวอิชมาเอล.
๙ บัดนี ้ เรียกชาวเลมันและชาวเลมิวเอล
และชาวอิชมาเอลว่าชาวเลมัน, และสอง
ฝ่ ายนั ้นคือชาวนี ไฟกับชาวเลมัน.
้ คือเริม่
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มี สงครามในบรรดาพวกเขาที่ ชายแดน
แห่งเซราเฮ็มลา, ใกล้ผืนน� ้ำแห่งไซดอน.
้ คือชาว
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
นี ไฟ รวบรวม คน เป็ น จ�ำนวน มาก, แม้
มากกว่าสามหมื่นคน. และเหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้ คือพวกเขามีการสู้รบหลายครัง้
ในปี เดียวกันนี ้, ซึ่ง ชาวนี ไฟ ได้ ชนะชาว
เลมันและสังหารพวกเขาหลายคน.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมัน ล้ม เลิก แผนการของพวกเขา,
และมี สันติ อยู่ ในแผ่นดิน; และสันติ คง
อยู่ ตลอดเวลาประมาณสี่ ปี, คือ ไม่มี การ
นองเลือด.
๑๓ แต่ ความชั่ว ร้ายแพร่ ออกไปทั่ว ทัง้
ผืน แผ่นดิน, ถึง ขนาดที่ พระเจ้า ทรงน� ำ
สานุ ศิษย์ ผู้ เป็ นที่รักกของ พระองค์ ไป,
และการท�ำงานปาฏิหาริย์ และการรักษา
ยุติเพราะความชั่วช้าสามานย์ของผู้คน.
๑๔ และไม่มีของประทานกจากพระเจ้า,
และพระวิญญาณบริสุทธิข์ ไม่ ได้เสด็จมา
บนผู้ ใด, เพราะความชั่วร้ายและความไม่
เชื่อคของพวกเขา.
๑๕ และข้าพเจ้า, อายุสิบห้าปี และโดยที่
๑๓ ก ๓ นี . ๒๘:๒, ๑๒.
๑๔ ก โมโร. ๑๐:๘–๑๘, ๒๔.
		ข คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
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มีจิตใจอันมีสติอยู่บ้าง, ฉะนั ้นข้าพเจ้าได้
รับการเสด็จมาเยือนจากพระเจ้า, และลิม้
รสและรูถ้ ึงพระคุณความดีของพระเยซู.
๑๖ และข้าพเจ้า พยายามสั่ง สอนผู้คน
เหล่านี ้, แต่ทรงปิ ดปากข้าพเจ้า, และทรง
ห้ามข้าพเจ้า ในการที่ ข้าพเจ้า จะสั่ง สอน
พวกเขา; เพราะดูเถิดพวกเขาจงใจกบฏก
ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้าของตน; และทรงพาข
เหล่าสานุ ศิษย์ผู้เป็ นที่รกั ไปจากแผ่นดิน,
เพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวกเขา.
๑๗ แต่ ข้าพเจ้า คง อยู่ ในบรรดา พวก
เขา, แต่ ทรงห้ามข้าพเจ้า ไม่ ให้ สั่ง สอน
พวกเขา, เพราะความแข็ง กระด้างของ
ใจพวกเขา; และเพราะความแข็งกระด้าง
ของใจพวกเขาแผ่น ดิน จึง ถูก สาปแช่งก
เพราะพวกเขา.
๑๘ และพวกโจรแกดิ แอนทัน เหล่า นี ้,
ซึ่ง อยู่ ในบรรดาชาวเลมัน, ได้ ก่อ ความ
ระส�่ำระสายแก่แผ่นดิน, ถึงขนาดที่ผู้อยู่
อาศัย ในนั ้น เริ่ม ซ่อนทรัพย์ สมบัติกของ
พวกเขาไว้ ในดิน; และมัน กลับ ลื่นหลุด
ไป, เพราะพระเจ้าทรงสาปแช่งแผ่นดิน
ไว้, เพือ่ พวกเขาจะยึดมันไว้ ไม่ ได้, ทัง้ เก็บ
มันไว้อีกก็ ไม่ ได้.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
มี วิทยาคม, และ เวทมนตร์ คาถา, และ
ไสยศาสตร์ ; และ อ� ำ นาจ ของ มาร ร้ า ย
กระท�ำ อยู่ ทั่ว ผืน แผ่นดิน, แม้ จนถึง การ
ท�ำให้ถ้อยค�ำของอบินาไดเกิดสัมฤทธิผล
ทัง้ หมด, และของแซมิวเอล ชาวเลมันด้วย.

		ค คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
๑๖ ก คมพ. กบฏ (การ).
		ข มอร. ๘:๑๐.
๑๗ ก ๒ นี . ๑:๗;

แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔, ๑๖.
๑๘ ก ฮีล. ๑๓:๑๘–๒๐;
อีเธอร์ ๑๔:๑–๒.
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บทที่ ๒
มอ รมอน เป็ น ผู้น�ำ กองทัพ ชาว นี ไฟ—
เลือดและการฆ่าฟันมีทั่วแผ่นดิน—ชาว
นี ไฟคร�ำ่ ครวญและโศกเศร้าด้วยโทมนั ส
ของผู้ที่อัปมงคล—วันแห่งพระคุณของ
พวกเขาผ่านไปแล้ว—มอรมอนได้ แผ่น
จารึก ของนี ไฟ—สงครามด�ำเนิ น ต่อ ไป.
ประมาณ ค.ศ. ๓๒๗–๓๕๐.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ในปี เดียวกัน
นั ้นเริม่ มีสงครามอีกระหว่างชาวนี ไฟกับ
ชาวเลมัน. และทัง้ ที่ อายุ น้อย, ข้าพเจ้า
มี ร่างสูง ใหญ่; ฉะนั ้น ผู้คนของนี ไฟจึง
ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูน
้ � ำพวกเขา, หรือ
เป็ นผู้น�ำกองทัพของพวกเขา.
้ คือใน
๒ ฉะนั ้นเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปี ที่สิบหกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ออกน� ำ
หน้ ากองทัพของชาวนี ไฟ, ไปต่อสู้ชาวเลมัน; ฉะนั ้นสามร้อยยี่สิบหกปี ผ่านไป.
้ คือในปี
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
่
ทีสามร้อยยีสิบเจ็ดชาวเลมันมาโจมตีเรา
ด้วยพลังอันเกรียงไกรยิ่งนั ก, ถึงขนาดที่
พวกเขาท�ำให้กองทัพของข้าพเจ้าหวาด
กลัว; ฉะนั ้น พวกเขาไม่ ยอมต่อสู้, และ
พวกเขาเริ่มถอยไปประเทศทางเหนื อ.
้ คือ เรา
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ได้มาถึงเมืองแห่งแอนโกลา, และเราเข้า
ครอบครองเมือง, และเตรียมพร้อมเพื่อ
ป้ องกันตนเองให้พ้นจากชาวเลมัน. และ
้ คือเราสร้างแนว
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ป้ องกันเมืองด้วยสุดก�ำลังของเรา; แต่ทงั ้ ที่
มี แนวป้ องกันทัง้ หมดของเราชาวเลมัน
มาโจมตีเราและขับไล่เราออกจากเมือง.

มอรมอน ๒:๑–๑๐
๕ และพวกเขาขับ ไล่ เราออกจากแผ่น
ดินแห่งเดวิดด้วย.
๖ และ เรา เดิน ทัพ ไป และ มา ถึง แผ่น
ดิน แห่ง จอชัว, ซึ่ง อยู่ ชายแดนตะวันตก
ใกล้ฝั่งทะเล.
้ คือ เรา
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
รวบรวมผู้คนของเราโดยเร็ว ที่สุด เท่า ที่
จะ ท�ำได้, เพื่อ เรา จะ รวม พวก เขา ไว้ ใน
กลุ่มเดียวกัน.
๘ แต่ ดูเถิด, แผ่น ดิน เต็ม ไปด้วยพวก
โจรและชาวเลมัน; และทัง้ ความพินาศ
อย่ า ง ใหญ่ หลวง ซึ่ ง ประชิ ด ผู้ ค น ของ
ข้าพเจ้าอยู่, พวกเขายังไม่กลับใจจากการ
กระท�ำชั่วของตน; ฉะนั ้นจึงมีเลือดและ
การฆ่าฟันแพร่ ไปตลอดทั่วผืนแผ่นดิน,
ทัง้ ฝ่ ายชาวนี ไฟและฝ่ ายชาวเลมันด้วย;
้
และการปฏิวัติ จากผู้คนทัง้ ปวงเกิด ขึน
ตลอดทั่วผืนแผ่นดิน.
๙ และบัดนี ้, ชาวเลมันมีกษั ตริย์, และ
ชือ่ ของเขาคือแอรัน; และเขามารบกับเรา
ด้วยก�ำลัง กองทัพ สี่ หมื่น สี่ พัน คน. และ
ดูเถิด, ข้าพเจ้า ต้านทาน เขา ด้วย ก�ำลัง
สี่ หมื่น สอง พัน คน. และ เหตุการณ์ ได้
้ คือข้าพเจ้าชนะเขาด้วยก�ำลัง
บังเกิดขึน
ทัพ ของ ข้าพเจ้า จน เขา หนี ไป ซึ่ง หน้ า
ข้าพเจ้า. และดูเถิด, ทัง้ หมดนี ้ เป็ นไป,
และสามร้อยสามสิบปี ผ่านไป.
้ คื อ
๑๐ และเหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ชาว นี ไฟ เริ่ ม กลั บ ใจ จาก ความ ชั่ ว ช้ า
สามานย์ ของ พวก เขา, และ เริ่ ม ร้ อ ง
แม้ ดั ง ที่ แซมิ ว เอลศาสดาพยากรณ์ ได้
พยากรณ์ ไว้ ; เพราะดู เ ถิ ด ไม่ มี ผู้ ใดจะ
รักษาสิ่ งที่เป็ นของตนเองไว้ ได้, เพราะ
ขโมย, และ โจร, และ ฆาตกร, และ

มอรมอน ๒:๑๑–๑๙
ไสยศาสตร์ , และเวทมนตร์ ค าถาซึ่ ง มี
อยู่ ในแผ่ น ดิ น .
๑๑ ดัง นั ้น จึง เริ่ม มี ความโศกเศร้า และ
การ คร�่ำครวญ อยู่ ทั่ว แผ่น ดิน เพราะ สิ่ง
เหล่านี ้, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดา
ผู้คนของนี ไฟ.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
ข้าพเจ้า, มอรมอน, เห็นการคร�ำ่ ครวญของ
พวกเขาและความโศกเศร้าของพวกเขา
และโทมนั ส ของพวกเขาต่อ พระพักตร์
พระเจ้า, ใจ ข้าพเจ้า เริ่ม ชื่นชม ยินดี อยู่
ภายในข้าพเจ้า, โดยที่ รู้ ถึง พระ เมตตา
และความอดกลัน้ ของพระเจ้า, ดังนั ้นด้วย
คิดว่าพระองค์จะทรงเมตตาพวกเขาเพือ่
พวกเขาจะกลับเป็ นผู้คนชอบธรรมอีก.
๑๓ แต่ ดูเถิด ปี ติ ของ ข้าพเจ้า นี ้ เปล่า
ประโยชน์ , เพราะโทมนั สกของพวกเขาหา
ใช่เพือ่ การกลับใจ, เพราะพระคุณความดี
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ไม่; แต่ แท้ ที่ จริง เป็ น
โทมนั สของผู้ที่อัปมงคลข, เพราะพระเจ้า
จะมิทรงยอมให้พวกเขาได้รับความสุขค
ในบาปเสมอไป.
๑๔ และพวกเขาไม่ ได้ มาหาพระเยซู
ด้วย ใจกที่ ชอกช�ำ้ และ วิญญาณ ที่ ส�ำนึ ก
ผิด, แต่พวกเขาสาปแช่งขพระผู้เป็ นเจ้า,
และปรารถนาจะตาย. กระนั ้นก็ตามพวก
เขายังจะต่อสู้ด้วยดาบเพื่อชีวิตของตน.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
โทมนั สของข้าพเจ้ากลับมาสู่ข้าพเจ้าอีก,
และข้าพเจ้าเห็นว่าวันกแห่งพระคุณขผ่าน
ไปคแล้วส�ำหรับพวกเขา, ทัง้ ทางโลกและ
๒ ๑๓ ก ๒ คร. ๗:๑๐;

แอลมา ๔๒:๒๙.
		ข คมพ. อัปมงคล (ความ).
		ค แอลมา ๔๑:๑๐.
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ทางวิญญาณ; เพราะข้าพเจ้าเห็นพวกเขา
หลายพันคนถูกโค่นในการกบฏต่อพระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขาอย่างเปิ ดเผย, และ
ถมทับอยูบ่ นผืนแผ่นดินดังมูลสัตว์. และ
สามร้อยสี่สิบสี่ปีผ่านไปดังนี ้.
้ คือในปี
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ที่สามร้อยสี่ สิบห้าชาวนี ไฟเริ่มหนี ไปซึ่ง
หน้ า ชาวเลมัน; และพวกเขาถูก ไล่ ตาม
จน กระทั่ง พวก เขา มา ถึง แผ่น ดิน แห่ง
เจชอน, ก่อนที่ จะสามารถหยุด พวกเขา
ซึ่งก�ำลังล่าถอย.
๑๗ และบัดนี ้, เมืองแห่งเจชอนอยู่ ใกล้
แผ่นดินกที่แอมารอนได้ซ่อนบันทึกไว้กับ
พระเจ้า, เพื่อ มัน จะไม่ ถูก ท�ำลาย. และ
ดูเถิด ข้าพเจ้า ไปตามค�ำ ของแอมารอน,
และเอาแผ่น จารึก ของนี ไฟมา, และท�ำ
บันทึกตามถ้อยค�ำของแอมารอน.
๑๘ และบนแผ่นจารึกของนี ไฟข้าพเจ้า
บันทึก เรื่องราวไว้ โดยครบถ้วนเกี่ยวกับ
ความชั่ว ร้ายและความน่ า ชิงชัง ทัง้ ปวง;
แต่ บนแผ่น จารึกกเหล่า นี ้ ข้าพเจ้า ยับยัง้
ที่จะบันทึกเรือ่ งราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับ
ความชั่วร้ายและความน่ าชิงชังของพวก
เขา, เพราะดูเถิด, ภาพของความชั่วร้าย
และความน่ าชิงชังมีอยูต่ อ่ สายตาข้าพเจ้า
ตลอดเวลานั บแต่ข้าพเจ้าอายุมากพอจะ
มองเห็นวิถีทางของมนุ ษย์.
๑๙ และข้าพเจ้าสังเวชใจนั กเพราะความ
ชัว่ ร้ายของพวกเขา; เพราะใจข้าพเจ้าเต็ม
ไปด้วยโทมนั สเพราะความชัว่ ร้ายของพวก
เขา, ตลอดวันเวลาของข้าพเจ้า; กระนั ้น

๑๔ ก คมพ. ใจทีช่ อกช�ำ้ .
		ข คมพ. ลบหลู่ (การ).
๑๕ ก ฮีล. ๑๓:๓๘.
		ข คมพ. พระคุณ.

		ค ยรม. ๘:๒๐;
คพ. ๕๖:๑๖.
๑๗ ก มอร. ๑:๑–๔.
๑๘ ก คมพ. แผ่นจารึก.
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ก็ตาม, ข้าพเจ้ารูว้ า่ ข้าพเจ้าจะได้รบั การยก
้ กในวันสุดท้าย.
ขึน
้ คือ
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
ในปี นี ผู้คนของนี ไฟถูก ล่า และถูก ขับ ไล่
้ คือ เรา
อีก. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ถูก ขับ ไล่ จนเรามาทางเหนื อ ถึง แผ่นดิน
ที่มีชื่อว่าเช็ม.
้ คือเรา
๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สร้างแนวป้ องกันเมืองแห่งเช็ม, และเรา
รวบรวมผู้คนของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้, เพือ่ บางทีเราอาจจะได้ชว่ ยพวกเขา
ให้พ้นจากความพินาศ.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้ บงั เกิด ขึน้ ในปี ที่
สามร้อยสีส่ บิ หกพวกนั น
้ เริม่ มาโจมตีเราอีก.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้าพเจ้า พูด กับ ผู้คนของ ข้าพเจ้า, และ
กระตุ้นพวกเขาด้วยความบากบั่น, เพื่อ
พวกเขาจะยืนหยัดอย่างอาจหาญต่อหน้ า
ชาวเลมัน และต่อสู้กเพื่อ ภรรยา, และลูก
ของพวกเขา, และบ้านของพวกเขา, และ
ที่พ�ำนั กของพวกเขา.
๒๔ และ ถ้อยค�ำ ของ ข้าพเจ้า ปลุก เร้า
้ บ้าง, ถึง ขนาด
พวกเขาให้ มี ก�ำลัง ใจขึน
ที่ พวก เขา ไม่ รีบ หนี ไป เบือ้ ง หน้ า ชาว
เลมัน, แต่ยืนหยัดต่อสู้คนเหล่านั ้นด้วย
ความอาจหาญ.
้ คือเรา
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
ต่อสู้กองทัพห้าหมืนคนด้วยกองทัพสาม
้
หมื่น คน. และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
คือ เรายืนหยัด ด้วยความมั่นคงเช่นนั ้น
ต่อ หน้ า พวกเขาจนพวกเขาหนี ไปจาก
เบือ้ งหน้ าเรา.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๒๓:๒๒;
อีเธอร์ ๔:๑๙.

มอรมอน ๒:๒๐–๒๙
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาหลบหนีไปเราไล่ตามพวกเขาด้วย
กองทัพ ของเรา, และรบกับ พวกเขาอีก,
และชนะพวกเขา; กระนั ้นก็ตามก�ำลังของ
พระเจ้าไม่ ได้อยู่กับเรา; แท้จริงแล้ว, เรา
ถูกทิง้ ไว้ ให้พงึ่ พาตนเอง, คือพระวิญญาณ
ของพระเจ้าไม่ทรงสถิตในเรา; ฉะนั ้นเรา
จึงกลับอ่อนแอเหมือนกับพี่น้องของเรา.
๒๗ และ ใจ ข้ า พเจ้ า โทมนั ส เพราะ
หายนะอันใหญ่หลวงนี ้ของผู้คนข้าพเจ้า,
เพราะความชัว่ ร้ายของพวกเขาและความ
น่ าชิงชังของพวกเขา. แต่ดูเถิด, เราออก
ไปสู้ รบกับ ชาวเลมัน และพวกโจรแกดิ
แอนทัน, จนกระทัง่ เราเข้าครอบครองผืน
แผ่นดินแห่งมรดกของเราอีก.
๒๘ และปี ที่ สามร้อยสี่ สิบ เก้า ผ่านไป.
และในปี ที่สามร้อยห้าสิบเราท�ำข้อตกลง
กับชาวเลมันและพวกโจรแกดิแอนทัน,
ซึ่ง ในนั ้ น เรา ได้ แบ่ง ผืน แผ่น ดิน แห่ง
มรดกของเรา.
๒๙ และชาวเลมัน ได้ ให้ แผ่น ดินทาง
เหนื อแก่เรา, แท้จริงแล้ว, แม้จนถึงทาง
แคบกที่ น�ำ ไปสู่ แผ่น ดินทางใต้. และเรา
ให้แผ่นดินทางใต้ทัง้ หมดแก่ชาวเลมัน.
บทที่ ๓
มอรมอนป่ าวร้องการกลับใจแก่ชาวนี ไฟ—
พวกเขาได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่และโอ้อวด
ในก�ำลังของตนเอง—มอรมอนปฏิเสธที่
จะน� ำพวกเขา, และค�ำสวดอ้อนวอนของ
ท่านเพือ่ พวกเขาปราศจากศรัทธา—พระ

๒๓ ก โมไซยาห์ ๒๐:๑๑;
แอลมา ๔๓:๔๕.

๒๙ ก แอลมา ๒๒:๓๒.

มอรมอน ๓:๑–๑๑
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คัมภีรม์ อรมอนเชือ้ เชิญเผ่าทัง้ สิบสองของ ชายแดน, ใกล้ ทางแคบซึ่ง น� ำ ไปสู่ แผ่น
อิสราเอลให้เชือ่ พระกิตติคุณ. ประมาณ ดินทางใต้.
ค.ศ. ๓๖๐–๓๖๒.
๖ และ ที่ นั่ น เรา วาง กองทัพ ของ เรา,
เพื่อเราจะได้หยุดกองทัพของชาวเลมัน,
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเลมัน เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ เข้า ครอบ ครอง ผืน
ไม่ ได้ มาสู้ รบอีก จนเวลาอีก สิบ ปี ผ่านไป. แผ่น ดิน ใด ๆ ของเรา; ฉะนั ้น เราสร้าง
และดูเถิด, ข้าพเจ้าใช้ชาวนี ไฟ, คนของ แนวป้ องกัน ต้านทานพวกเขาด้วยก�ำลัง
ข้าพเจ้า, ในการเตรี ยมผืน แผ่น ดินของ ทัง้ หมดของเรา.
้ คือ ใน
พวก เขา และ อาวุธ ของ พวก เขา ส�ำหรับ ๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
้
เวลาสูรบ.
ปี ที สามร้อยหกสิบ เอ็ด ชาวเลมัน ยกลง
้ คื อ มาถึง เมืองรกร้างเพื่อ สู้ รบกับ เรา; และ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
้ คือ ในปี นั ้น เรา
พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า: จง ป่ าว ร้อง เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กับคนพวกนี ้—เจ้าจงกลับใจ, และมาหา ชนะพวกเขา, ถึง ขนาดที่ พวกเขากลับ
เรา, และเจ้า จงรับ บัพ ติศ มา, และสร้าง ไปผืนแผ่นดินของตนเองอีก.
ศาสนจักรของเราอีก, และเจ้า จะได้ รับ ๘ และในปี ทีส่ ามร้อยหกสิบสองพวกเขา
การละเว้น.
ได้ยกลงมาสู้รบอีก. และเราชนะพวกเขา
๓ และข้าพเจ้า ได้ ป่าวร้องกับ คนพวก อีก, และสังหารพวกเขาเป็ นจ�ำนวนมาก,
นี ้, แต่ มัน เปล่า ประโยชน์ ; และพวกเขา และโยนคนตายของพวกเขาลงทะเล.
ไม่ ได้ ตระหนั ก ว่า พระเจ้า นั่ นเองที่ ทรง ๙ และบัดนี ้, เพราะสิ่ง อัน ส�ำคัญ ยิ่ง นี ้,
ละเว้นพวกเขา, และประทานโอกาสเพื่อ ที่ชาวนี ไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า, กระท�ำไป,
การกลับใจให้พวกเขา. และดูเถิดพวกเขา พวกเขาจึงเริ่มโอ้อวดก ในพละก�ำลังของ
ท�ำใจตนแข็ง กระด้างกับ พระเจ้า พระผู้ ตนเอง, และเริม่ สาบานต่อสวรรค์วา่ พวก
เป็ นเจ้าของตน.
เขาจะแก้แค้นเพื่อเลือดพี่น้องของตนที่
้ คือหลัง ถูกศัตรูของตนสังหาร.
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากปี ที่ สิบ นี ้ ผ่านไป, ซึ่ง, รวมเป็ น, สาม ๑๐ และพวกเขาสาบานโดยอ้างสวรรค์,
ร้อยหกสิบปี นั บแต่การเสด็จมาของพระ และพระราชบัลลังก์ ของพระผู้ เป็ นเจ้า
้ ไปสู้ รบกกับ ศัตรู
คริสต์, กษั ตริย์ของชาวเลมันส่งสาส์นมา ด้วย, ว่า พวกเขาจะขึน
ถึงข้าพเจ้า, ซึ่งท�ำให้ข้าพเจ้ารูว้ า่ พวกเขา ของ ตน, และ ตัด คนพวก นั ้น ออก จาก
ก�ำลังเตรียมจะยกมารบกับเราอีก.
ผืนแผ่นดิน.
้ คื อ ๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ คือ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
ข้าพเจ้า ให้ ผู้คนของข้าพเจ้า ไปรวมกัน ข้าพเจ้า, มอรมอน, ปฏิเสธเด็ด ขาดนั บ
ที่ แผ่น ดินรกร้าง, ไปยัง เมืองหนึ่ ง ซึ่ง อยู่ แต่เวลานี ้ ไปที่จะเป็ นผู้บังคับบัญชาและ
๓

๙ ก ๒ นี . ๔:๓๔.

๑๐ ก ๓ นี . ๓:๒๐–๒๑; มอร. ๔:๔.
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ผู้น�ำของผู้คนเหล่านี ้, เพราะความชั่วร้าย
และความน่ าชิงชังของพวกเขา.
๑๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ได้ น�ำ พวกเขา, ทัง้
ที่ พวกเขาชั่ว ร้ายข้าพเจ้า น� ำ พวกเขาสู้
รบหลายครัง้ , และรักพวกเขา, จนสุดใจ,
ตามความรักกของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีม่ อี ยู่ ใน
ข้าพเจ้า; และจิตวิญญาณข้าพเจ้าทุ่มเท
ออก มา ใน การ สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็ น
เจ้าของ ข้าพเจ้า ตลอด ทัง้ วัน เพื่อ พวก
เขา; กระนั ้นก็ตาม, โดยปราศจากศรัทธาข,
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา.
๑๓ และ สาม ครัง้ แล้ว ที่ ข้าพเจ้า ปลด
ปล่อย พวก เขา ให้ พ้น จาก เงือ้ ม มือ ศัตรู
ของพวกเขา, และพวกเขายัง ไม่ กลับ ใจ
จากบาปของตน.
๑๔ และเมื่อพวกเขาสาบานโดยอ้างทุก
สิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้
รอดของเราทรงห้ามก, ว่าพวกเขาจะขึน้ ไป
หาศัตรูของตนเพือ่ สูร้ บ, และแก้แค้นเพือ่
เลือดพี่ น้องของตน, ดูเถิด สุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า:
๑๕ การแก้ แค้นกเป็ นของเรา, และเรา
จะ ตอบแทนข; และ เพราะ ผู้คน เหล่า นี ้
ไม่ กลับ ใจหลัง จากที่ เราปลดปล่อยพวก
เขาแล้ว, ดูเถิด, พวกเขาจะถูก ตัดขาด
้ พิภพ.
จากพืน
้ คือ
๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
้
ข้าพเจ้า ปฏิเสธเด็ด ขาดที จะขึนไปต่อสู้
กับศัตรูของข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าท�ำแม้
ดังที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า; และ
๑๒ ก คมพ. รัก (ความ).
		ข มอร. ๕:๒.
๑๔ ก ๓ นี . ๑๒:๓๔–๓๗.
๑๕ ก คมพ. แก้แค้น (การ).
		ข คพ. ๘๒:๒๓.

มอรมอน ๓:๑๒–๒๐
ข้าพเจ้ายืนเป็ นพยานเฉย ๆ เพือ่ แสดงให้
ประจักษ์ แก่ โลกถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นและ
ได้ยน
ิ , ตามการแสดงให้ประจักษ์ ของพระ
วิญญาณซึง่ ได้เป็ นพยานถึงสิ่งทีจ่ ะมาถึง.
๑๗ ฉะนั ้ น ข้าพเจ้า จึง เขียน ถึงกท่าน,
คนต่างชาติ, และถึง ท่าน, เชือ้ สายแห่ง
อิสราเอลด้วย, เมื่อ งานจะเริ่ม, คือ ท่าน
ก�ำลัง เตรียมกลับ ไปแผ่น ดิน แห่ง มรดก
ของท่าน;
๑๘ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด, ข้าพเจ้า เขียน
ถึงทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก; แท้จริงแล้ว,
ถึงท่าน, ผู้เป็ นสิบสองเผ่าของอิสราเอล,
ผู้ จะรับ การพิพากษากตามงานของท่าน
โดยคนสิบสองคนซึ่งพระเยซูทรงเลือก
เป็ นสานุ ศิษย์ ของพระองค์ ในแผ่น ดิน
แห่งเยรูซาเล็ม.
๑๙ และข้าพเจ้าเขียนถึงผูท
้ เี่ หลืออยูข่ อง
ผูค้ นเหล่านี ้ดว้ ย, ผูจ้ ะรับการพิพากษาโดย
่ี ระเยซูทรงเลือกไว้ ใน
คนสิบสองกคนผูท
้ พ
แผ่นดินนี ้ด้วย; และคนเหล่านี ้จะรับการ
พิพากษาโดยคนอีก สิบ สองคนซึ่ง พระ
เยซูทรงเลือกในแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม.
๒๐ และ สิ่ง เหล่า นี ้ พระ วิญญาณ ทรง
แสดง ให้ ประจักษ์ แก่ ข้าพเจ้า; ฉะนั ้ น
ข้าพเจ้า จึง เขียน ถึง ท่านทัง้ ปวง. และ
เพราะ เหตุ นี ้ ข้าพเจ้า จึง เขียน ถึง ท่าน,
เพือ่ ท่านจะรูว้ า่ ท่านทุกคนต้องยืนอยูห
่ น้ า
ก
บัลลังก์พิพากษา ของพระคริสต์, แท้จริง
แล้ว, ทุกจิตวิญญาณทีเ่ ป็ นของครอบครัวข
มนุ ษยชาติ ทัง้ ปวงของอาดัม; และท่าน

๑๗ ก ๒ นี . ๓๐:๓–๘;
๓ นี . ๒๙:๑.
๑๘ ก มธ. ๑๙:๒๘;
ลูกา ๒๒:๒๙–๓๐;
คพ. ๒๙:๑๒.

๑๙ ก ๑ นี . ๑๒:๙–๑๐.
๒๐ ก คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ข คพ. ๒๗:๑๑.

มอรมอน ๓:๒๑–๔:๘
ต้องยืนรับการพิพากษาจากงานของท่าน,
ไม่ว่ามันดีหรือชั่ว;
๒๑ และเพื่อท่านจะเชื่อกพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ด้วย, ซึ่งท่านจะมีอยู่
ในบรรดา พวก ท่าน; และ เพื่อ ชาว ยิวข,
ผู้คนแห่ง พันธสัญญาของพระเจ้า, จะมี
พยานคอื่นนอกจากพระองค์ผู้ที่พวกเขา
เห็นและได้ยินด้วย, ว่าพระเยซู, ผู้ที่พวก
เขาสังหาร, ทรงเป็ นพระคริสต์องค์จริงง
และพระผู้เป็ นเจ้าองค์จริง.
๒๒ และข้าพเจ้า อยากชักชวนท่านทัง้
หลายกทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกให้กลับใจ
และเตรียมยืน อยู่ หน้ า บัลลังก์ พิพากษา
ของพระคริสต์.
บทที่ ๔
สงครามและการฆ่าฟันด�ำเนิ นต่อไป—คน
ชั่วร้ายลงโทษคนชั่วร้าย—ความชั่วร้ายที่
มีมากขึน้ แพร่ออกไปทั่วอิสราเอลยิ่งกว่า
ที่ เคย—ผู้ หญิง และเด็ก ถูก สังเวยต่อ รูป
เคารพ— ชาวเล มั น เริ่ม กวาดล้ า ง ชาว
นี ไฟไปจากเบือ้ งหน้ าพวกเขา. ประมาณ
ค.ศ. ๓๖๓–๓๗๕.
้ คือ ใน
และบัดนี ้ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ไป
ปี ที่ สามร้อยหกสิบ สามชาวนี ไฟขึน
่
พร้อมด้วยกองทัพของพวกเขาเพือสู้ รบ
กับชาวเลมัน, นอกแผ่นดินรกร้าง.
้ คื อ
๒ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กองทัพชาวนี ไฟถูกขับไล่กลับมาแผ่นดิน
๒๑ ก คพ. ๓:๒๐.
		ข คมพ. ยิว (ชาว).
		ค ๒ นี . ๒๕:๑๘.
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รกร้างอีก. และขณะที่พวกเขายังเหนื่ อย
อ่อน, กองทัพที่ยังสดชื่นของชาวเลมันก็
เข้าโจมตีพวกเขา; และคนเหล่านั ้นสู้รบ
กันอย่างดุเดือด, ถึงขนาดที่ชาวเลมันได้
ครอบครองเมืองรกร้าง, และสังหารชาวนี ไฟ
เป็ นอันมาก, และจับเชลยเป็ นอันมาก.
๓ และพวกทีเ่ หลืออยูร่ บี หนี ไปสมทบกับ
ผูอ้ ยูอ่ าศัยของเมืองทีแอนคัม. บัดนี ้เมือง
ทีแอนคัม ตัง้ อยู่ ชายแดนใกล้ฝั่ งทะเล;
และอยู่ ใกล้เมืองรกร้างด้วย.
๔ และเป็ นเพราะกองทัพกของชาวนี ไฟ
้ ไปตีชาวเลมันจึงท�ำให้พวกเขาเริม่
ยกขึน
ถูกลงทัณฑ์; เพราะหากไม่ใช่เพราะการ
นี ้, ชาวเลมันจะไม่มีพลังเหนื อพวกเขา.
๕ แต่, ดูเถิด, การพิพากษาของพระผู้
เป็ นเจ้า จะตามทัน คนชั่ว ร้าย; และโดย
คนชั่วร้ายนั่ นเองที่คนชั่วร้ายถูกลงโทษก;
เพราะ คือ คนชั่ว ร้าย ที่ ยั่ว ยุ ใจ ลูก หลาน
มนุ ษย์จนถึงการนองเลือด.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาวเล
มันเตรียมการเพือ่ ยกมาตีเมืองทีแอนคัม.
้ ในปี ที่
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สามร้อยหกสิบ สี่ ชาวเลมัน ยกมาตี เมือง
ทีแอนคัม, เพือ่ พวกเขาจะเข้าครอบครอง
เมืองทีแอนคัมด้วย.
้ คือพวก
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาถูกชาวนี ไฟตี โต้และขับไล่กลับไป. และ
เมือ่ ชาวนี ไฟเห็นว่าพวกเขาขับไล่ชาวเลมัน
ไปแล้วพวกเขาก็ โอ้อวดถึงก�ำลังของตนเอง
อีก; และพวกเขาออกไปด้วยพละก�ำลังของ
ตนเอง, และเข้าครอบครองเมืองรกร้างอีก.

		ง ๒ นี . ๒๖:๑๒;
โมไซยาห์ ๗:๒๗.
๒๒ ก แอลมา ๒๙:๑.

๔

๔ ก มอร. ๓:๑๐.
๕ ก คพ. ๖๓:๓๓.
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๙ และบัดนี ้เรือ่ งทัง้ หมดนี ้เกิดขึน้ , และ
มีคนหลายพันถูกสังหารทัง้ สองฝ่ าย, ทัง้
ชาวนี ไฟและชาวเลมัน.
้ คือปี ที่
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
สามร้อยหกสิบหกผ่านไป, และชาวเลมัน
ยกมาสู้รบกับชาวนี ไฟอีก; และชาวนี ไฟยัง
ไม่ยอมกลับใจจากความชั่วที่พวกเขาท�ำ,
แต่คงอยู่ ในความชั่วร้ายของตนต่อไป.
๑๑ และเป็ นไป ไม่ ได้ท่ี ลิน
้ จะบรรยาย,
่
หรือ ที มนุ ษย์ จะ เขียน ค�ำ บรรยาย อย่าง
สมบูรณ์ ถงึ ภาพอันน่ าพรัน
่ พรึงของเลือด
และการฆ่าฟันซึง่ มีอยู่ ในบรรดาผูค้ น, ทัง้
ของชาวนี ไฟและของชาวเลมัน; และใจ
ทุกดวงแข็งกระด้าง, เพื่อมันจะเบิกบาน
ในการหลั่งเลือดตลอดเวลา.
๑๒ และไม่เคยมีความชัว่ ร้ายก ใหญ่หลวง
เช่นนั ้นในบรรดาลูกหลานของลี ไฮ, หรือ
แม้ ในบรรดาเชือ้ สายแห่งอิสราเอลทัง้ ปวง,
ตามพระด�ำรัสของพระเจ้า, ดังที่เป็ นอยู่
ในบรรดาคนพวกนี ้.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันได้ เข้า ครอบครองเมืองรกร้าง
นั ้น, และนี่ เพราะจ�ำนวนกคนของพวก
เขามีมากกว่าจ�ำนวนคนของชาวนี ไฟ.
๑๔ และ พวก เขา เดิน ทัพ เข้า ตี เมือง
ทีแอนคัมด้วย, และขับไล่ผู้อยู่อาศัยออก
ไปจากเมือง, และจับ เชลยทัง้ หญิง และ
เด็ก ไปเป็ นอัน มาก, และมอบคนเหล่า
นั ้น เป็ น เครื่อง สังเวย เทพเจ้า ที่ เป็ นรูป
เคารพกของตน.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี
ทีส่ ามร้อยหกสิบเจ็ด, ชาวนี ไฟโดยที่ โกรธ
๑๒ ก ปฐก. ๖:๕; ๓ นี . ๙:๙.
๑๓ ก มอร. ๕:๖.

มอรมอน ๔:๙–๒๒
เพราะชาวเลมันพาผู้ หญิง ของพวกเขา
และลูกของพวกเขาไปเป็ นเครือ่ งสังเวย,
คือพวกเขาได้ยกไปสู้รบกับชาวเลมันด้วย
ความเกรีย้ วโกรธยิ่งนั ก, ถึงขนาดที่พวก
เขาชนะชาวเลมันอีก, และขับไล่พวกนั ้น
ออกจากผืนแผ่นดินของตน.
๑๖ และชาวเลมันไม่ ได้ยกมาตีชาวนี ไฟ
อีกจนถึงปี ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้า.
๑๗ และในปี นี ้ พวกเขายกลงมาตี ชาว
นี ไฟด้วยก�ำลังทัง้ หมดของพวกเขา; และ
ไม่ ได้ นับ จ�ำนวนพวกเขาไว้ เพราะความ
มากมายของจ�ำนวนผู้คนของพวกเขา.
๑๘ และนั บ แต่ เวลานี ้ ไปกชาวนี ไฟ ไม่
ได้มีพลังเหนื อชาวเลมัน, แต่เริ่มถูกคน
พวกนั ้น กวาดล้างแม้ ดัง น� ้ ำค้างอยู่ เบือ้ ง
หน้ าดวงอาทิตย์.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชาวเลมันยกมาตีเมืองรกร้าง; และมีการ
สู้รบอย่างดุเดือดยิง่ ในแผ่นดินรกร้างนั ้น,
ซึ่งในการนี ้พวกเขาชนะชาวนี ไฟ.
๒๐ และพวกเขาหนี ไปเบือ้ งหน้ า พวก
นั ้น อีก, และพวกเขามาถึง เมืองโบแอส;
และที่นั่นพวกเขายืนหยัดต่อสู้ชาวเลมัน
ด้วยความอาจหาญยิ่ง, ถึงขนาดที่ชาวเล
มันไม่ ได้ชนะพวกเขาจนพวกเขายกมาตี
อีกเป็ นครัง้ ที่สอง.
๒๑ และเมื่อ พวกนั ้น ยกมาเป็ นครัง้ ที่
สอง, ชาว นี ไฟ ถูก ขับ ไล่ และ ถูก สังหาร
ด้วยการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้ า; ผู้หญิงของ
พวกเขาและลูกของพวกเขาถูกน� ำไปเป็ น
เครื่องสังเวยรูปเคารพอีก.
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชาว

๑๔ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ
(การ).

๑๘ ก มอร. ๓:๓.

มอรมอน ๔:๒๓–๕:๘
นี ไฟรีบหนี ไปจากเบือ้ งหน้ าคนพวกนั ้น
อีก, โดยพาผู้อยู่อาศัยทัง้ หมดไปกับพวก
เขา, ทัง้ ที่อยู่ ในเมืองและหมู่บ้าน.
๒๓ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, มอรมอน, โดยที่
เห็นว่าชาวเลมันก�ำลังจะล้มล้างแผ่นดิน,
ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงไปยังเนิ นเขาชิมก, และ
หยิบเอาบันทึกทัง้ หมดซึง่ แอมารอนซ่อน
ไว้กับพระเจ้า.
บทที่ ๕
มอรมอนน� ำกองทัพชาวนี ไฟอีกในการสู้
รบนองเลือดและการฆ่าฟัน—พระคัมภีร์
มอรมอนจะออกมาเพือ่ ให้ อิสราเอลทัง้
ปวงเชือ่ มั่นว่า พระเยซู คือ พระคริสต์—
เพราะความไม่เชือ่ ของพวกเขา, ชาวเลมัน
จะ กระจัดกระจาย, และ พระ วิญญาณ
จะทรงละความเพียรกับพวกเขา—พวก
เขาจะรับพระกิตติคณ
ุ จากคนต่างชาติ ใน
ยุคสุดท้าย. ประมาณ ค.ศ. ๓๗๕–๓๘๔.
้ คือข้าพเจ้า
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ออกไปในบรรดาชาวนี ไฟ, และกลับใจจาก
ค�ำปฏิญาณกซึง่ ข้าพเจ้าได้ท�ำไว้วา่ ข้าพเจ้า
จะไม่ชว่ ยเหลือพวกเขาอีกต่อไป; และพวก
เขาให้อ�ำนาจบัญชาการกองทัพของพวก
เขาแก่ ข้าพเจ้า อีก, เพราะพวกเขามอง
ข้าพเจ้า ราวกับ ว่า ข้าพเจ้า จะปลดปล่อย
พวกเขาจากความทุกข์ของพวกเขาได้.
๒ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ปราศจาก ความ
หวังก, เพราะข้าพเจ้ารู้เรื่องการพิพากษา
ของพระเจ้า ซึ่ง จะมาสู่ พวกเขา; เพราะ
พวกเขาไม่ ยอมกลับ ใจจากความชั่ว ช้า
๒๓ ก มอร. ๑:๓.
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สามานย์ของตน, แต่ดิน
้ รนเพื่อชีวติ ของ
ตนโดยไม่ ได้เรียกหาพระสัตภาวะองค์นั้น
ที่ทรงสร้างพวกเขา.
้ คือ ชาว
๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
เลมัน ยกมาตี เราขณะที่ เราหลบหนี ไป
ถึง เมือง แห่ง จอร์แดน; แต่ ดูเถิด, พวก
เขาถูกขับไล่กลับไปจนพวกเขาไม่ ได้ยึด
เมืองในเวลานั ้น.
้ คือพวก
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขายกมาตีเราอีก, และเรารักษาเมืองไว้.
และมี เมืองอื่น ๆ ด้วยที่ ชาวนี ไฟรักษา
ไว้, ซึ่งที่มั่นเหล่านั ้นกันพวกเขาไม่ ให้เข้า
มาในแผ่นดินที่อยู่เบือ้ งหน้ าเราได้, เพื่อ
จะท�ำลายผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินของเรา.
้ คือ ผืน
๕ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
แผ่น ดิน ใดก็ตามที เราผ่านไป, และไม่
ได้รวบรวมผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น เข้า มา, ก็ ถูก
ชาวเลมันท�ำลาย, และเมือง, และหมูบ่ า้ น,
และนครของพวกเขาถูกเผาไหม้ด้วยไฟ;
และสามร้อยเจ็ดสิบเก้าปี ผ่านไปดังนี ้.
้ คือ ในปี
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ทีสามร้อยแปดสิบชาวเลมันยกมารบกับ
เราอีก, และเรายืนหยัดต่อสู้พวกเขาอย่าง
อาจหาญ; แต่ ทัง้ หมดนี ้ เปล่า ประโยชน์ ,
เพราะพวกเขามี จ�ำนวนมากมายจนได้
เหยียบ ย�่ำ ผู้คนของ ชาว นี ไฟ ไว้ ใต้เท้า
พวกเขา.
้ คือ เรา
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ได้รบี หนี อีก, และบรรดาคนที่หนี เร็วกว่า
่ นี
ชาวเลมันก็หนี ไปได้, และบรรดาคนทีห
ไม่พน
้ ชาวเลมันก็ถกู กวาดล้างและท�ำลาย.
๘ และบัดนี ้ดูเถิด, ข้าพเจ้า, มอรมอน,
ไม่ ปรารถนา ที่ จะ ทรมาน จิ ต วิญ ญาณ

๑ ก มอร. ๓:๑๑.

๒ ก มอร. ๓:๑๒.
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มนุ ษย์ โดยน� ำ ภาพอันน่ า พรั่นพรึง ของ
เลือด และ ซากศพ จาก การ ฆ่า ฟัน เช่น
นั ้น ดัง ที่ กองอยู่ ต่อ สายตาข้าพเจ้า มาอยู่
ต่อหน้ าพวกเขา; แต่ข้าพเจ้า, โดยรูว้ า่ สิ่ง
เหล่านี ้จะต้องเป็ นที่รู้ โดยแน่ แท้, และว่า
สิ่ง ทัง้ ปวงที่ ซ่อนอยู่ จะต้องเปิ ดเผยกบน
ดาดฟ้ าหลังคาบ้าน—
๙ และ รู้ ด้วย ว่า ความ รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง
เหล่า นี ้ จะต้องมาถึงกพวกที่ เหลือ อยู่ ของ
ผู้คนเหล่านี ้, และมาถึงคนต่างชาติดว้ ย,
ซึ่ง พระเจ้า ตรัส ว่า จะ ท�ำให้ ผู้คน เหล่า นี ้
กระจัดกระจายข, และจะนั บว่าคนพวกนี ้
ไร้ คา่ ในบรรดาพวกเขา—ฉะนั ้นข้าพเจ้า
้ ๆค, โดยที่ ไม่กล้าให้เรือ่ ง
จึงเขียนค�ำย่อสัน
ราวอันครบถ้วนเกีย่ วกับสิ่งทีข่ า้ พเจ้าเห็น,
เพราะพระบัญชาซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รบั , และ
เพือ่ ท่านจะไม่ ได้มี โทมนั สใหญ่หลวงเกิน
ไปเพราะความชัว่ ร้ายของผูค้ นเหล่านี ้ดว้ ย.
๑๐ และบัดนี ้ดูเถิด, เรือ่ งนี ้ข้าพเจ้าพูด
กับ พงศ์ พันธุ์ ของพวกเขา, และกับ คน
ต่างชาติ ผู้ มี ความใส่ ใจต่อ เชือ้ สายแห่ง
อิสราเอลด้วย, ซึ่ง ตระหนั ก และรู้ ว่า พร
ของพวกเขามาจากไหน.
๑๑ เพราะข้าพเจ้า รู้ วา่ ผูค้ นเช่น นั ้น จะ
โทมนั ส เพราะ หายนะ ของ เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอล; แท้จริงแล้ว, พวกเขาจะโทมนั ส
เพราะความพินาศของผูค้ นเหล่านี ้; พวก
เขาจะโทมนั สที่ผคู้ นเหล่านี ้ ไม่ ได้กลับใจ
เพือ่ พาหุของพระเยซูจะได้กอดรัดพวกเขา.
๘ ก ลูกา ๑๒:๒–๓;
๒ นี . ๒๗:๑๑; คพ. ๑:๓.
๙ ก ๔ นี . ๑:๔๙.
		ข ๓ นี . ๑๖:๘.
		ค มอร. ๑:๑.
๑๒ ก อีนัส ๑:๑๖;
ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๓. คมพ.

มอรมอน ๕:๙–๑๕
๑๒ บัดนี ้ เรื่องเหล่า นี ้กเขียนถึง พวกที่
เหลือ อยู่ขของเชือ้ สายแห่ง ยาโคบ; และ
เขียนไว้ ตามวิธี นี้, เพราะพระผู้ เป็ นเจ้า
ทรงรู้ ว่า ความชั่ว ร้ายจะไม่ น�ำ เรื่องเหล่า
นี ้ออกมาให้พวกเขา; และจะซ่อนค ไว้กับ
พระเจ้า เพื่อ จะออกมาในเวลาอัน เหมาะ
สมของพระองค์เอง.
๑๓ และนี่ คือพระบัญชาซึ่งข้าพเจ้าได้
รับ; และดูเถิด, สิ่งเหล่านี ้ จะออกมาตาม
บัญชาของพระเจ้า, เมื่อพระองค์จะทรง
เห็นสมควร, ในปรีชาญาณของพระองค์.
๑๔ และดูเถิด, สิ่ง เหล่า นี ้ จะไปถึง คน
ที่ ไม่ เชื่อ แห่ง ชาว ยิวก; และ จะ ไป เพื่อ
เจตนา นี ้ — เพื่อ พวก เขา จะ ได้ รับ การ
ชักชวนขว่า พระเยซู คือ พระคริสต์, พระ
บุตรของพระผู้เป็ นเจ้าซึ่งทรงพระชนม์
อยู่; เพื่อ พระบิดา จะทรงน� ำ มา, ซึ่ง จุด
ประสงค์อน
ั ส�ำคัญยิง่ และเป็ นนิ รน
ั ดร์ของ
พระองค์, โดยทางพระผูเ้ ป็ นทีร่ กั ทีส่ ดุ ของ
พระองค์, ในการน� ำชาวยิว, หรือเชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลทัง้ หมด, กลับคืนสู่แผ่นดิน
แห่งมรดกของพวกเขา, ซึง่ พระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้าของพวกเขาประทานให้พวกเขา,
เพือ่ ให้พน
ั ธสัญญาคของพระองค์สมบูรณ์ .
๑๕ และเพื่อ พงศ์ พันธุ์ ของผู้คนเหล่า
นี ้กจะเชื่อพระกิตติคุณของพระองค์เต็ม
้ ด้วย, ซึ่งจะออกขจากคนต่างชาติ
ที่ยิ่งขึน
ไป ถึง พวก เขา; เพราะ ผู้คน เหล่า นี ้ จะ
กระจัดกระจายค, และจะกลายงเป็ นผู้คน

พระคัมภีรม์ อรมอน.
		ข คพ. ๓:๑๖–๒๐.
		ค มอร. ๘:๔, ๑๓–๑๔;
โมโร. ๑๐:๑–๒.
๑๔ ก ๒ นี . ๒๙:๑๓; ๓๐:๗–๘.
คมพ. ยิว (ชาว).
		ข ๒ นี . ๒๕:๑๖–๑๗.

		ค ๓ นี . ๒๙:๑–๓.
๑๕ ก ๓ นี . ๒๑:๓–๗, ๒๔–๒๖.
		ข ๑ นี . ๑๓:๒๐–๒๙, ๓๘;
มอร. ๗:๘–๙.
		ค ๑ นี . ๑๐:๑๒–๑๔;
๓ นี . ๑๖:๘.
		ง ๒ นี . ๒๖:๓๓.

มอรมอน ๕:๑๖–๒๔
ผิวคล�ำ้ , สกปรก, และน่ ารังเกียจ, เกินค�ำ
บรรยายของสิ่งทีเ่ คยเป็ นมาในบรรดาเรา,
แท้จริงแล้ว, แม้สิ่งทีเ่ คยเป็ นมาในบรรดา
ชาวเลมัน, และนี่ เพราะความไม่เชื่อและ
การถือรูปเคารพของพวกเขา.
๑๖ เพราะ ดู เ ถิ ด , พระ วิญ ญาณ ของ
พระเจ้าทรงละความเพียรกกับบรรพบุรษ
ุ
ของ พวก เขา; และ พวก เขา อยู่ โดย
ปราศจากพระคริสต์ และพระผู้ เป็ นเจ้า
ในโลก; และ พวก เขา ถูก ต้อนไป มา ดัง
แกลบขต้องลม.
่ ่ าชม,
๑๗ ครัง้ หนึ่ งพวกเขาเป็ นผูค้ นทีน
และพวกเขามี พระคริสต์เป็ นพระเมษ
บาลกของพวกเขา; แท้จริง แล้ว, แม้ พระ
ผู้เป็ นเจ้าพระบิดาทรงน� ำพวกเขา.
๑๘ แต่บัดนี ้, ดูเถิด, พวกเขาถูกซาตาน
น� ำก ไป ทั่ว, แม้ ดัง แกลบ ที่ ต้อง ลม พัด
ไป, หรือ ดัง เรือ ถูก โยนไป มา ตาม คลื่น,
ปราศจากใบเรือหรือสมอ, หรือปราศจาก
สิ่งใดที่จะคัดท้ายมัน; และดังเรือเป็ นอยู่
ฉั นใด, พวกเขาก็เป็ นอยู่ฉันนั ้น.
๑๙ และ ดูเถิด, พระเจ้า ทรง สงวนพร
ของพวกเขา, ซึ่ง พวกเขาน่ า จะได้ รับ ใน
แผ่นดิน, ไว้ ให้แก่คนต่างชาติกผูจ้ ะครอบ
ครองแผ่นดิน.
้
๒๐ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ จะบังเกิดขึน
คือ พวกเขาจะถูกคนต่างชาติขับไล่และ
ท�ำให้ กระจัดกระจาย ไป; และ หลัง จาก
พวกเขาถูก คนต่างชาติ ขับ ไล่ และท�ำให้
กระจัดกระจายไป, ดูเถิด, เมือ่ นั ้นพระเจ้า
๑๖ ก ปฐก. ๖:๓; อีเธอร์ ๒:๑๕.
		ข สดด. ๑:๔.
๑๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ.
๑๘ ก ๒ นี . ๒๘:๒๑.
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จะทรงระลึกกถึงพันธสัญญาขซึ่งพระองค์
ทรงกระท�ำ กับ อับ ราฮัม และกับ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลทัง้ ปวง.
๒๑ และพระเจ้าจะทรงระลึกถึงค�ำสวด
อ้อนวอนกของคนชอบธรรม, ซึ่ง วิงวอน
พระองค์เพื่อพวกเขาด้วย.
๒๒ และจากนั ้น, โอ้ ท่านคนต่างชาติ,
ท่าน จะ ยืน อยู่ ต่อ หน้ า เดชานุ ภาพ ของ
พระผู้เป็ นเจ้าได้อย่างไร, เว้นแต่ท่านจะ
กลับใจและหันหลังให้ทางชั่วของท่าน?
๒๓ ท่านไม่รห
ู้ รือว่าท่านอยู่ ในพระหัตถ์
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า ? ท่ า น ไม่ รู้ หรือ ว่า
พระองค์ทรงมีเดชานุ ภาพทัง้ มวล, และ
โดยพระบัญชากอัน ยิ่ง ใหญ่ ของพระองค์
แผ่น ดิน โลกจะถูก ม้วนขเข้า ด้วยกัน ดัง
ม้วนกระดาษ?
๒๔ ฉะนั ้ น, ท่าน จง กลับ ใจ, และ จง
นอบน้ อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระองค์,
เกลือกพระองค์ จะเสด็จ ออกมาในความ
ยุติธรรม เพื่อ ลงโทษ ท่าน— เกลือก ผู้ ที่
เหลืออยูข่ องพงศ์พน
ั ธุย์ าโคบจะออกไปใน
บรรดาพวกท่านดังสิงห์ก, และฉี กท่านออก
เป็ นชิน
้ ๆ, และไม่มีผู้ ใดจะปลดปล่อย.
บทที่ ๖
ชาวนี ไฟไปรวมกันในแผ่นดินแห่งคาโม
ราห์เพือ่ การต่อสู้ครัง้ สุดท้าย—มอรมอน
ซ่อนบันทึกศักดิส์ ิทธิ์ ไว้ ในเนิ นเขาคาโม
ราห์—ชาวเลมันมีชัย, และประชาชาตินี

๑๙ ก ๓ นี . ๒๐:๒๗–๒๘.
มอร. ๙:๓๖–๓๗.
๒๐ ก ๓ นี . ๑๖:๘–๑๒.
๒๓ ก ฮีล. ๑๒:๘–๑๗.
		ข คมพ. พันธสัญญาแห่งอับ- 		ข ๓ นี . ๒๖:๓.
ราฮัม.
๒๔ ก มีคาห์ ๕:๘;
๒๑ ก อีนัส ๑:๑๒–๑๘;
๓ นี . ๒๐:๑๕–๑๖.
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ไฟ ถูก ท�ำลาย— ผู้คนหลาย แสน คน ถูก
สังหารด้วยดาบ. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.
และบัดนี ้ขา้ พเจ้ายุตบิ น
ั ทึกเกีย่ วกับความ
ก
พินาศ ของชาวนี ไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า.
้ คือ เราเดิน
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ทัพไปเบือ้ งหน้ าชาวเลมัน.
๒ และข้าพเจ้า, มอรมอน, เขียนสาส์น
ถึงกษั ตริย์ของชาวเลมัน, และปรารถนา
ให้เขายินยอมให้เรารวบรวมผู้คนของเรา
ไปยัง แผ่นดินกแห่ง คาโมราห์, ใกล้ เนิ น
เขาที่ มีชื่อ ว่า คาโมราห์, และที่ นั่น เราจะ
ต่อสู้กับพวกเขา.
้ คื อ
๓ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
กษั ตริยข์ องชาวเลมันยินยอมตามข้าพเจ้า
ในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนา.
้ คือ เรา
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เดินทัพไปแผ่นดินแห่งคาโมราห์, และเรา
ตัง้ กระโจมของเรารอบเนิ นเขาคาโมราห์;
และมันอยู่ ในแผ่นดินที่มีผืนน� ้ำ, แม่น�้ำ,
่ ี่ เรามีความ
และแหล่งน� ้ำมากมาย; และทีน
หวังที่จะได้เปรียบชาวเลมัน.
๕ และเมื่อสามร้อยแปดสิบสี่ปีผ่านไป,
เราได้รวมผู้คนที่เหลืออยู่ทัง้ หมดของเรา
เข้ามาในแผ่นดินแห่งคาโมราห์.
้ คือ เมื่อ
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เรารวมผู้คนของเราทัง้ หมดเข้าเป็ นกลุ่ม
เดียวกัน ที่ แผ่น ดิน แห่ง คาโมราห์ แล้ว,
ดูเถิด ข้าพเจ้า, มอรมอน, เริ่ม ชรา; และ
โดยรู้ ว่า มัน จะเป็ นการต่อสู้ ครัง้ สุดท้าย
ของผู้คนข้าพเจ้า, และโดยได้ รับ บัญชา
๖

๑ ก ๑ นี . ๑๒:๑๙; เจรอม ๑:๑๐;
แอลมา ๔๕:๙–๑๔;
ฮีล. ๑๓:๕–๑๑.

มอรมอน ๖:๑–๑๐
จากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยบันทึก
ที่ บรรพบุรุษ เราสืบทอดกัน มา, อัน เป็ น
บันทึกศักดิ์สิทธิ์, ให้ตกไปอยู่ ในเงือ้ มมือ
ชาวเลมัน, (เพราะชาวเลมัน จะท�ำลาย
บั นทึ ก เหล่ า นี ้ ) ฉะนั ้ น ข้ า พเจ้ า จึ ง ท� ำ
บันทึก นี ้กจากแผ่น จารึก ของนี ไฟ, และ
ซ่อนขบันทึก ทัง้ หมด ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รับ
มอบหมายมาโดยพระหัตถ์ ของพระเจ้า
ไว้ ในเนิ น เขาคาโมราห์, นอกจากแผ่น
จารึ ก สอง สาม แผ่ น คที่ ข้ า พเจ้ า ให้ แก่
โมโรไนงบุตรข้าพเจ้า.
้ คือผู้คน
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ของข้าพเจ้า, พร้อมด้วยภรรยาและลูก
ของพวกเขา, บัดนี ้มองเห็นกองทัพกของ
ชาวเลมันก�ำลังยกมายังพวกเขา; และด้วย
ความกลัวอันน่ าพรัน
่ พรึงต่อความตายทีม่ ี
อยู่เต็มอกของคนชั่วร้ายทุกคน, พวกเขา
รอตัง้ รับคนเหล่านั ้น.
้ คือพวก
๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขายกมาสู้รบกับเรา, และจิตวิญญาณทุก
ดวง เต็ม ไป ด้วย ความ หวาดหวั่น เพราะ
ความมากมายของจ�ำนวนคนของพวกเขา.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาเข้าโจมตีผู้คนของข้าพเจ้าด้วยดาบ,
และด้วยธนู , และด้วยลูก ธนู , และด้วย
ขวาน, และด้วยอาวุธสงครามนานาชนิ ด.
้ คือคน
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ของ ข้าพเจ้า ถูก โค่น, แท้จริง แล้ว, แม้
คนหนึ่ ง หมื่น คนของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ กับ
ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า ล้ม อยู่ ท่ามกลาง
พวก เขา เพราะ บาด เจ็บ; และ พวก เขา

๒ ก อีเธอร์ ๙:๓.
๖ ก คมพ. แผ่นจารึก.
		ข อีเธอร์ ๑๕:๑๑.

		ค คม. ๑:๒.
		ง มอร. ๘:๑.
๗ ก ๑ นี . ๑๒:๑๕.

มอรมอน ๖:๑๑–๒๑
ผ่านข้าพเจ้า ไป คือ พวก เขา ไม่ ได้ ท�ำให้
้ สุด.
ชีวิตข้าพเจ้าสิน
๑๑ และเมื่อ พวกเขาผ่านไปและโค่น
ผู้คนทัง้ หมดกของ ข้าพเจ้า ลง นอกจาก
เรายี่สิบสี่คน, (ซึ่งในบรรดาคนเหล่านั ้น
มี โมโรไน บุตรข้าพเจ้า) และเราผูร้ อดชีวติ
จากผูค้ นของเราทีต่ ายลง, ในวันพรุง่ , เมือ่
ชาวเลมัน กลับ ไปค่ายของพวกเขา, จาก
บนเนิ น เขาคาโมราห์, เราเห็น ผู้คนของ
ข้าพเจ้า หนึ่ ง หมื่น คนที่ ข้าพเจ้า, น� ำ อยู่
แนวหน้ าถูกโค่น.
๑๒ และเราเห็นผู้คนของข้าพเจ้าหนึ่ ง
หมื่นคนซึ่งโมโรไนบุตรข้าพเจ้าเป็ นผู้น�ำ
คนเหล่านั ้นด้วย.
๑๓ และดูเถิด, คนหนึ่ ง หมื่น คนของ
กิ ดกิด โด นาห์ ล้ม ตาย ไป, และ เขา อยู่
ท่ามกลางพวกนั ้นด้วย.
๑๔ และ เล มาห์ ล้ม ตาย พร้อม กับ คน
หนึ่ ง หมื่น คนของเขา; และกิล แกลล้ม
ตายพร้อมกับ คนหนึ่ ง หมื่น คนของเขา;
่
และลิมฮาห์ลม้ ตายพร้อมกับคนหนึ่ งหมืน
คนของเขา; และโจนี อมั ล้มตายพร้อมกับ
่ คนของเขา; และคูมี ไนฮาห์,
คนหนึ่ งหมืน
และโมโรไนฮาห์, และแอนทิ โอนั ม, และ
ชิบลัม, และเช็ม, และจอช, แต่ละคนล้ม
ตายพร้อมกับ คนหนึ่ ง หมื่นคนของพวก
เขาแต่ละคน.
้ คือ
๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
มี อีก สิบ คนที่ ล้ม ตาย ด้วย ดาบ, พร้อม
กับ คนหนึ่ ง หมื่น คนของพวกเขาแต่ละ
คน; แท้จริง แล้ว, แม้ ผู้คนของข้าพเจ้า
ทัง้ หมดก, ล้ม ตายลง, เว้น แต่ คนยี่สิบ สี่
๑๑ ก ๑ นี . ๑๒:๑๙–๒๐;
ฮีล. ๑๕:๑๗.
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คนทีอ่ ยูก่ บั ข้าพเจ้า, และไม่กคี่ นซึง่ หนี ไป
ประเทศทางใต้ด้วย, และไม่ก่คี นที่หนี ไป
หาชาวเลมัน, และเนื ้อหนั ง, และกระดูก,
้ ดิน,
และเลือดพวกเขาเรีย่ รายอยู่ตามพืน
โดยที่ ถูก ทิง้ ให้ เน่ า เปื่ อยอยู่ บนแผ่น ดิน
ด้วยมือคนทีส่ ังหารพวกเขา, และให้สลาย
ไปและกลับสู่แผ่นดินแม่ของพวกเขา.
๑๖ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าแตกสลาย
ด้ ว ย ความ ปวด ร้ า ว, เพราะ ผู้ ค น ของ
ข้าพเจ้าที่ถูกสังหาร, และข้าพเจ้าร้องว่า:
๑๗ โอ้ พวกท่านผู้ งดงาม, ท่านออกไป
จากทางของพระเจ้า ได้ อย่างไร! โอ้ พวก
ท่านผู้ งดงาม, ท่านปฏิเสธพระเยซู องค์
นั ้ น ได้ อย่างไร, ผู้ทรง ยืน กาง พระพาหุ
รับท่านอยู่!
๑๘ ดูเถิด, หากท่านไม่ ท�ำ เช่นนี ้, ท่าน
จะ ไม่ ล้ม ตาย. แต่ ดูเถิด, ท่าน ล้ม ตาย,
และข้าพเจ้าโศกเศร้ากับการสูญเสียท่าน.
๑๙ โอ้ท่านบุตรและธิดาที่งดงาม, ท่าน
บิดา และ มารดา, ท่าน สามี และ ภรรยา,
ท่านผู้ งดงาม, เป็ นไป ได้ อย่างไรที่ พวก
ท่านมาล้มตาย!
๒๐ แต่ ดูเถิด, ท่าน จาก ไป แล้ว, และ
โทมนั ส ของ ข้าพเจ้า จะ น� ำ ท่าน กลับ มา
ไม่ ได้.
๒๑ และ วัน นั ้น จะ มา ถึง ในไม่ ช้า เมื่อ
ร่างกายอัน เป็ นมรรตัย ของท่านจะต้อง
สวม ใส่ ความ เป็ น อมตะ, และ ร่างกาย
เหล่านี ้ซ่ึงก�ำลังผุพังในความเน่ าเปื่ อยใน
ไม่ ช้า จะต้องกลายเป็ นร่างที่ เน่ า เปื่ อยไม่
ได้ก; จากนั ้นท่านต้องยืน อยู่ หน้ า บัลลังก์
พิพากษา ของ พระ คริสต์, เพื่อ รับ การ

๑๕ ก แอลมา ๙:๒๔.
๒๑ ก ๑ คร. ๑๕:๕๓–๕๔.
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พิพากษา ตาม งานของ ท่าน; และ หาก
เป็ นไปว่า ท่านชอบธรรม, ท่านจึง จะได้
รับ พรพร้อมกับ บรรพบุรุษ ท่านซึ่ง จาก
ไปก่อนท่าน.
๒๒ โอ้ หาก ท่านได้ กลับ ใจ ก่อน ความ
พินาศ ใหญ่ หลวง นี ้ จะ มา ถึง ท่าน. แต่
ดูเถิด, ท่านจากไป, และพระบิดา, แท้จริง
แล้ว, พระ บิดา นิ รัน ดร์ แห่ง ฟ้ า สวรรค์,
ทรงรูส้ ถานะของท่าน; และพระองค์ทรง
กระท�ำ กับ ท่านตามความยุติธรรมกและ
พระเมตตาขของพระองค์.
บทที่ ๗
มอรมอนเชือ้ เชิญชาวเลมันยุคสุดท้ายให้
เชือ่ ในพระคริสต์, ยอมรับ พระกิตติคุณ
ของพระองค์, และได้รบั การช่วยให้รอด—
ทุกคนทีเ่ ชือ่ พระคัมภีร์ ไบเบิลจะเชือ่ พระ
คัมภีรม์ อรมอนด้วย. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.
และบัดนี ้, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะพูด บางสิ่ง
กับผู้ท่ีเหลืออยู่กของผู้คนเหล่านี ้ ที่ ได้รับ
การละเว้น, หากเป็ นไปว่า พระผู้ เป็ น
เจ้า จะ ประทาน ถ้อยค�ำ ของ ข้าพเจ้า ให้
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ
บรรพบุรษ
ุ พวกเขา; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้า
พูด กับ ท่าน, ท่านผู้ ที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ นี่ คือ ถ้อยค�ำ ที่
ข้าพเจ้าพูด:
๒๒ ก คมพ. ยุตธิ รรม (ความ).
		ข คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).
๗ ๑ ก ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๓.
๒ ก แอลมา ๑๐:๓.
๕ ก ๒ นี . ๓:๑๒.
		ข คมพ. เชือ่ (ความ);

มอรมอน ๖:๒๒–๗:๗
๒ ท่านจง รู้ ว่า ท่าน เป็ นของ เชือ้ สายก
แห่งอิสราเอล.
๓ ท่านจงรู้ว่าท่านต้องมาสู่การกลับใจ,
มิ ฉะนั ้น ท่านไม่ สามารถ ได้ รับ การ ช่วย
ให้รอด.
๔ ท่านจงรูว้ า่ ท่านต้องวางอาวุธสงคราม
ของท่าน, และไม่เบิกบานในการหลัง่ เลือด
อีก ต่อ ไป, และ ไม่ จับ มัน อีก, นอกจาก
พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงบัญชาท่าน.
๕ ท่านจงรู้ ว่า ท่านต้องเข้า ถึง ความรู้ก
เรื่อง บรรพบุรุษ ท่าน, และ กลับ ใจ จาก
บาป และ ความ ชั่ว ช้า สามานย์ ทัง้ หมด
ของ ท่าน, และเชื่อข ในพระเยซู คริสต์,
ว่า พระองค์ ทรงเป็ นพระบุตรของพระผู้
เป็ นเจ้า, และว่า พระองค์ ทรงถูก ชาวยิว
สั งหาร, และ โดย เดชานุ ภาพ ของ พระ
้ อีก, ซึ่ง โดยการ
บิดาพระองค์ ทรงลุก ขึน
นั ้น พระองค์ ทรงได้ ชัยชนะคเหนื อ หลุม
ศพ; และในพระองค์ความเจ็บแปลบแห่ง
ความตายถูกกลืนไว้ด้วย.
๖ และพระองค์ ทรงท�ำให้ เกิด การฟื ้ น
คืนชีวติ กของคนตาย, ซึ่งโดยการนั ้นต้อง
้ มายืนอยู่หน้ าบัลลังก์
ท�ำให้มนุ ษย์ลุกขึน
ข
พิพากษา ของพระองค์.
๗ และพระองค์ ทรงท�ำให้ เกิด การไถ่ก
ของโลก, ซึ่ง โดยการนั ้น ผู้ ท่ี พบว่า ไม่มี
ความผิดขต่อ พระพักตร์ พระองค์ ในวัน
พิพากษาย่อมได้ รับ อนุ ญาตให้ อยู่ค ในที่
ประทับ ของพระผู้ เป็ นเจ้า ในอาณาจักร

ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
		ค อสย. ๒๕:๘;
โมไซยาห์ ๑๖:๗–๘.
๖ ก คมพ. ฟื ้ นคืนชีวติ (การ),
ฟื ้ นคืนพระชนม์ (การ).
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา;

พิพากษา (การ), สุดท้าย.
๗ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
		ข คมพ. แก้ตา่ ง (การ),
รับรอง (การ).
		ค ๑ นี . ๑๐:๒๑; คพ. ๗๖:๖๒;
โมเสส ๖:๕๗.

มอรมอน ๗:๘–๘:๔
ของ พระองค์, เพื่อ ร้อง เพลง สรรเสริญ
ิ ้ สุดพร้อมกับคณะนั กร้องงเบือ้ ง
อย่างไม่สน
บน, แด่พระบิดา, และแด่พระบุตร, และ
แด่ พระวิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่ง เป็ นพระ
ผู้เป็ นเจ้าเดียวจ, ในสภาพของความสุขฉ
้ สุดไม่.
อันหาได้สิน
๘ ฉะนั ้น จงกลับ ใจ, และรับ บัพ ติศ มา
ในพระนามของพระเยซู, และยึด มั่นใน
พระกิตติคุณกของพระคริสต์, ซึ่งจะมี ไว้
ให้ทา่ น, ไม่เพียงในบันทึกนี ้แต่ ในบันทึกข
ซึง่ จะมาสู่คนต่างชาติจากชาวยิวคด้วย, ซึง่
บันทึกนั ้นจะมาจากคนต่างชาติสู่ท่านง.
๙ เพราะ ดูเถิด, เขียน บันทึก นี ้ กด้วย
เจตนา ว่า ท่าน จะ เชื่อขบันทึก นั ้ น; และ
หากท่านเชือ่ บันทึกนั ้นท่านจะเชือ่ บันทึก
นี ้ดว้ ย; และหากท่านเชือ่ บันทึกนี ้ทา่ นจะรู้
เกีย่ วกับบรรพบุรษ
ุ ท่าน, และงานอัศจรรย์
้ โดยเดชานุ ภาพของพระผู้
ซึ่งกระท�ำขึน
เป็ นเจ้าในบรรดาพวกเขาด้วย.
๑๐ และท่านจะรู้ ด้วยว่า ท่านเป็ นผู้ ที่
เหลืออยูข่ องพงศ์พน
ั ธุย์ าโคบ; ฉะนั ้นท่าน
นั บอยู่ ในบรรดาผูค้ นแห่งพันธสัญญาแรก;
และหากเป็ นไปว่าท่านเชื่อในพระคริสต์,
และรับบัพติศมา, ด้วยน� ้ำก่อน, ครัน้ แล้ว
ด้วย ไฟ และ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์,
ตามแบบอย่างกของพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา, ตามสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาเรา, สิ่ง
นี ้ จะดี กับ ท่านในวัน แห่ง การพิพากษา.
เอเมน.
๗ ง โมไซยาห์ ๒:๒๘.
		จ คพ. ๒๐:๒๘.
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ฉ คมพ. ปี ต.ิ
๘ ก คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
		ข คมพ. พระคัมภีร์ ไบเบิล.
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บทที่ ๘
ชาวเล มั น ออก ล่ า และ ท� ำ ลาย ชาว นี ไฟ— พระ คั ม ภี ร์ มอ รมอน จะ ออก มา
โดย เดชานุ ภ าพ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า —
วิ บั ติ ประกาศ แก่ ผู้ แสดง อาการ ขุ่ น
เคื อ ง และ ขั ด แย้ ง รุน แรง กั บ งาน ของ
พระเจ้า—บันทึกของชาวนี ไฟจะปรากฏ
ออก มา ในวัน แห่ ง ความ ชั่ว ร้า ย, ความ
เสื่อ มโทรม, และ การ ละทิ ง้ ความ เชื่อ .
ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
ดูเถิด ข้าพเจ้า, โมโรไนก, ยุติ บันทึกขของ
มอรมอน, บิดาข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
มีเพียงไม่กี่เรือ่ งที่จะเขียน, ซึ่งเรือ่ งเหล่า
นี ้บิดาข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้าไว้.
้ คือ
๒ และบัดนี ้เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หลังจากการสู้รบครัง้ ส�ำคัญและยิง่ ใหญ่กที่
คาโมราห์แล้ว, ดูเถิด, ชาวนี ไฟซึ่งหนี ไป
ประเทศทางใต้ถูกชาวเลมันขตามล่า, จน
พวกเขาถูกท�ำลายหมด.
๓ และบิดาข้าพเจ้าถูกพวกนั ้นฆ่าด้วย,
และข้าพเจ้า แม้ คงอยู่ ผู้ เดียวกเพื่อ เขียน
เรื่อ ง เศร้า ของ ความ พิ นาศ แห่ ง ผู้ ค น
ของข้าพเจ้า. แต่ ดูเถิด, พวกเขาจากไป
แล้ว, และข้าพเจ้าด�ำเนิ นตามค�ำสั่งของ
บิดาข้าพเจ้า. และคนพวกนั ้นจะสังหาร
ข้าพเจ้าหรือเปล่า, ข้าพเจ้าหารู้ ไม่.
๔ ฉะนั ้ น ข้าพเจ้า จะ เขียน และ ซ่อน

		ค ๒ นี . ๒๙:๔–๑๓.
		ง ๑ นี . ๑๓:๓๘.
๙ ก คมพ. พระคัมภีรม์ อรมอน.
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๘–๔๑.
๑๐ ก ๒ นี . ๓๑:๕–๙.
๘ ๑ ก คมพ. โมโรไน, บุตรของ

มอรมอน.
		ข คมพ. แผ่นจารึก.
๒ ก มอร. ๖:๒–๑๕.
		ข คพ. ๓:๑๘.
๓ ก โมโร. ๙:๒๒.
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้ ดิน; และข้าพเจ้าจะไปที่
บันทึกไว้ ในพืน
ใดก็ ไม่ส�ำคัญแล้ว.
๕ ดูเถิด, บิดาข้าพเจ้าท�ำบันทึกนี ้ก, และ
ท่านเขียนเจตนาของการนี ้ ไว้. และดูเถิด,
ข้าพเจ้า จะเขียนมันไว้ ด้วยหากข้าพเจ้า
มี ท่ี ว่างบนแผ่นจารึกข, แต่ ข้าพเจ้า ไม่มี;
และข้าพเจ้า ไม่มี แร่, เพราะข้าพเจ้า อยู่
คนเดียว. บิดาข้าพเจ้า ถูก สังหารในการ
สู้ รบ, และญาติ พี่ น้องข้าพเจ้า ทัง้ หมด,
และข้าพเจ้า ไม่มี เพื่อนทัง้ ไม่มี ที่ จะไป;
และพระเจ้าจะทรงยอมให้ข้าพเจ้ามีชีวติ
อยู่นานเท่าใดข้าพเจ้าหารู้ ไม่.
๖ ดูเถิด, สี่ ร้อยกปี ผ่านไป นั บ แต่ การ
เสด็จ มาของพระเจ้า และพระผู้ ช่วยให้
รอดของเรา.
๗ และดูเถิด, ชาวเลมันล่าชาวนีไฟผูค้ น
ของข้าพเจ้า, จากเมืองหนึ่ งถึงเมืองหนึ่ ง
และจากสถานที่หนึ่ งถึงสถานที่หนึ่ ง, แม้
้ ; และการล่ม สลายก
จนพวกเขาหมดสิน
ของพวกเขาใหญ่หลวง; แท้จริงแล้ว, ความ
พินาศของชาวนี ไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า
ใหญ่หลวงและน่ าอัศจรรย์ยิ่งนั ก.
๘ และ ดูเถิด, พระหัตถ์ ของ พระเจ้า
นั่ นเองที่ ทรงกระท�ำ สิ่ง นี ้. และจงดู ด้วย
เถิด, ชาวเลมันก�ำลังท�ำสงครามกระหว่าง
กัน; และทัว่ ผืนแผ่นดินนี ้เป็ นวัฏจักรหนึ่ ง
แห่ง การกระท�ำ ฆาตกรรมและการนอง
เลือด; และไม่มผี ู้ ใดรูถ้ งึ ทีส่ ดุ ของสงคราม.
๙ และบัดนี ้, ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไม่กล่าว
เกี่ยวกับ พวกเขาอีก ต่อ ไป, เพราะไม่มี ผู้
๕ ก มอร. ๒:๑๗–๑๘.
		ข มอร. ๖:๖.
๖ ก แอลมา ๔๕:๑๐.
๗ ก ๑ นี . ๑๒:๒–๓.
๘ ก ๑ นี . ๑๒:๒๐–๒๓.

มอรมอน ๘:๕–๑๕
ใดเลยนอกจากชาวเลมัน และพวกโจรก
ที่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดิน.
๑๐ และไม่มผี ู้ ใดรูจ้ กั พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์
จริงนอกจากสานุ ศิษย์กของพระเยซู, ผูค้ ง
อยู่ ในแผ่นดินจนความชั่ว ร้ายของผู้คน
ใหญ่หลวงนั กจนพระเจ้าไม่ทรงปล่อยพวก
ท่านให้อยู่ขกับผู้คน; และพวกท่านอยู่บน
ผืนแผ่นดินหรือเปล่าไม่มี ใครรู้.
๑๑ แต่ดเู ถิด, บิดากข้าพเจ้าและข้าพเจ้า
เห็นพวกท่านแล้ว, และพวกท่านปฏิบัติ
ต่อเรา.
๑๒ และผู้ ใดทีร่ บั บันทึกนี ้, และไม่กล่าว
โทษบันทึก นี ้ เพราะข้อ บกพร่องที่ อยู่ ใน
นั ้น, ผูเ้ ดียวกันนั ้นจะรูถ้ งึ เรือ่ งส�ำคัญกว่าก
เรื่องเหล่า นี ้. ดูเถิด, ข้าพเจ้า คือ โมโรไน;
และหากเป็ นไป ได้, ข้าพเจ้าจะท�ำให้ทุก
สิ่งเป็ นที่รู้แก่ท่าน.
๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ายุติการพูดเกี่ยวกับ
ผู้คนเหล่านี ้. ข้าพเจ้าเป็ นบุตรของมอร
มอน, และบิดาข้าพเจ้าเป็ นผู้สืบตระกูลก
ของนี ไฟ.
๑๔ และข้าพเจ้า คือ คนคนนั ้นที่ ซ่อนก
บันทึก นี ้ ไว้ กับ พระเจ้า; แผ่น จารึก ของ
บั นทึ ก นี ้ ไม่ มี ค่ า , เพราะ บั ญ ชา ของ
พระเจ้า. เพราะ พระองค์ ตรัส จริง ๆ ว่า
ไม่มี ใครจะได้มน
ั ไปเพือ่ หาผลประโยชน์ ข;
แต่บน
ั ทึกในนั ้นมีคา่ ใหญ่หลวง; และผู้ ใด
่
ทีจะน� ำมันไปสู่ความสว่าง, ผู้นั้นพระเจ้า
จะประทานพรให้.
๑๕ เพราะไม่มผี ู้ ใดมีพลังความสามารถ

๙ ก มอร. ๒:๘.
๑๐ ก ๓ นี . ๒๘:๗; อีเธอร์
ิ ย์
๑๒:๑๗. คมพ. สานุ ศษ
ชาวนี ไฟสามคน.
		ข มอร. ๑:๑๖.

๑๑ ก ๓ นี . ๒๘:๒๔–๒๖.
๑๒ ก ๓ นี . ๒๖:๖–๑๑.
๑๓ ก ๓ นี . ๕:๒๐.
๑๔ ก โมโร. ๑๐:๑–๒.
		ข จส—ป ๑:๔๖.

มอรมอน ๘:๑๖–๒๔
น� ำ มัน มาสู่ ความสว่างได้ นอกจากพระผู้
เป็ นเจ้าประทานให้เขา; เพราะพระผูเ้ ป็ น
เจ้าทรงมีพระประสงค์วา่ มันจะเป็ นไปเช่น
นั ้น โดยดวงตากที่ เห็น แก่ รัศมี ภาพของ
พระองค์อย่างเดียว, หรือความผาสุกของ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาในสมัยโบราณและ
กระจัดกระจายไปนานแล้วของพระเจ้า.
๑๖ และคนทีจ่ ะน� ำสิง่ นี ้สคู่ วามสว่างกย่อม
เป็ นสุข; เพราะจะน� ำ มัน ออกจากความ
มืดขมาสู่ ความสว่าง, ตามพระวจนะของ
พระผู้ เป็ นเจ้า; แท้จริง แล้ว, จะน� ำ ออก
มาจากแผ่นดิน, และมันจะส่องสว่างออก
จากความมืด, และมาสู่ความรู้ของผู้คน;
และมันจะเป็ นไปเช่นนั ้นโดยเดชานุ ภาพ
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๗ และหากมีความผิดพลาดกมันเป็ น
ความ ผิด พลาด ของ มนุ ษย์. แต่ ดูเถิด,
เราหารู้ความผิดพลาดไม่; กระนั ้นก็ตาม
พระผู้เป็ นเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง; ฉะนั ้น, คนที่
กล่าวโทษข, ก็ ให้เขาระวังเกลือกเขาจะอยู่
ในอันตรายของไฟนรก.
๑๘ และ คนที่ กล่าว ว่า: จง แสดง แก่
ข้าพเจ้า, หรือไม่ท่านจะถูกลงทัณฑ์—ให้
เขาระวังตัวเกลือกเขาจะสั่งสิ่งซึง่ พระเจ้า
ทรงห้าม.
๑๙ เพราะ ดูเ ถิ ด , คน เดีย วกั น นั ้ น ที่
พิพากษากอย่าง หุนหัน จะ ถูก พิพากษา
อย่างหุนหัน เช่น กัน; เพราะค่า จ้างของ
เขา เป็ น ไป ตาม งาน ของ เขา; ฉะนั ้ น ,
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คนที่ ลงทัณฑ์ จะถูก ลงทัณฑ์ เช่น กัน,
จากพระเจ้า.
่ ระคัมภีรก์ ล่าวไว้—มนุ ษย์
๒๐ จงดูสิ่งทีพ
จะไม่ ลงทัณฑ์, ทัง้ เขาจะไม่ พิพากษา;
เพราะการพิพากษาเป็ นของเรา, พระเจ้า
ตรัส, และการแก้ แค้น เป็ นของเราด้วย,
และเราจะตอบแทน.
๒๑ และคนที่แสดงอาการขุ่นเคืองและ
ขัดแย้งรุนแรงกับงานของพระเจ้า, และ
ต่อต้านผูค้ นแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า
ผูเ้ ป็ นเชือ้ สายแห่งอิสราเอล, และจะกล่าว
ว่า: เราจะท�ำลายงานของพระเจ้า, และ
พระเจ้าจะไม่ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระท�ำ กับ เชือ้
สายแห่งอิสราเอล—คนเดียวกันนั ้นอยู่ ใน
อันตรายทีจ่ ะถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟ;
๒๒ เพราะจุดประสงค์กอันเป็ นนิ รันดร์
ของพระเจ้า จะด�ำเนิ น ต่อ ไป, จนสัญญา
ของพระองค์จะเกิดสัมฤทธิผลทัง้ หมด.
๒๓ จงค้นคว้าค�ำพยากรณ์ ของอิสยาห์ก.
ดูเถิด, ข้าพเจ้าเขียนมันไว้ ไม่ ได้. แท้จริง
แล้ว, ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ทา่ น, ว่าวิสท
ุ ธิ
ชนเหล่านั ้นผู้จากไปแล้วก่อนข้าพเจ้า, ผู้
ครอบครองแผ่นดินนี ้, จะร้องทูลข, แท้จริง
แล้ว, แม้จากภัสมธุลพ
ี วกเขาจะร้องทูลต่อ
พระเจ้า; และดังที่พระเจ้าทรงพระชนม์
อยูพ
่ ระองค์จะทรงระลึกถึงพันธสัญญาซึง่
พระองค์ทรงกระท�ำกับพวกเขา.
๒๔ และพระองค์ทรงรูค้ ำ� สวดอ้อนวอนก

๑๕ ก คพ. ๔:๕.
		ข ๓ นี . ๒๙:๕;
๑๖ ก ๒ นี . ๓:๖–๗, ๑๑, ๑๓–๑๔.
อีเธอร์ ๔:๘.
		ข อสย. ๒๙:๑๘;
๑๙ ก ปจส. มธ. ๗:๑–๒;
๒ นี . ๒๗:๒๙.
๓ นี . ๑๔:๑–๒;
๑๗ ก มอร. ๙:๓๑, ๓๓;
โมโร. ๗:๑๔.
อีเธอร์ ๑๒:๒๓–๒๘.
๒๒ ก คพ. ๓:๓.

๒๓ ก ๓ นี . ๒๐:๑๑; ๒๓:๑.
		ข อสย. ๒๙:๔;
๒ นี . ๓:๑๙–๒๐; ๒๖:๑๖.
๒๔ ก อีนัส ๑:๑๒–๑๘;
มอร. ๙:๓๖;
คพ. ๑๐:๔๖.
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ของพวกเขา, ว่า เป็ นไปเพื่อ พี่ น้องของ
พวกเขา. และพระองค์ทรงรู้ศรัทธาของ
พวกเขา, เพราะในพระนามของพระองค์
พวกเขาเคลือ่ นภูเขาข ได้; และในพระนาม
ของพระองค์ พวกเขาท�ำให้ แผ่นดินโลก
สั่นสะเทือนได้; และโดยเดชานุ ภาพแห่ง
พระ วจนะ ของ พระองค์ พวก เขา ท�ำให้
้ ดิน; แท้จริง
เรือนจ�ำคพังทะลายลงกับพืน
แล้ว, แม้ เตาหลอมอัน ร้อนแรง, อีก ทัง้
สัตว์ป่าหรือ งู พิษ, ก็ ท�ำ อันตรายพวกเขา
ไม่ ได้, เพราะเดชานุ ภาพแห่งพระวจนะ
ของพระองค์.
๒๕ และดูเถิด, ค�ำ สวดอ้อนวอนกของ
่ ระเจ้าจะทรง
พวกเขาเป็ นไปเพือ่ ผูน
้ ั ้นทีพ
ยอมให้น�ำสิ่งเหล่านี ้ออกมา.
๒๖ และ ไม่มี ผู้ ใด จ�ำ ต้อง กล่าว ว่า สิ่ง
เหล่านั ้นจะไม่มาถึง, เพราะมันจะมาโดย
แน่ แท้, เพราะพระเจ้าตรัสไว้; เพราะมัน
จะออกกมาจากแผ่นดินโลก, โดยพระหัตถ์
ของพระเจ้า, และไม่มี ผู้ ใดจะยับยัง้ มัน
ได้; และมัน จะมาในวันที่ มี การกล่าวว่า
ปาฏิหาริย์ขหมดแล้ว; และมัน จะมาแม้
ราวกับ ว่า ผู้ ใดผู้ หนึ่ ง จะพูด จากบรรดา
คนตายค.
๒๗ และ มัน จะ มา ในวัน ที่ เลือดกของ
วิ สุทธิ ชนจะร้องทูล พระเจ้า, เพราะการ
มั่วสุมลับขและงานแห่งความมืด.
๒๘ แท้ จ ริ ง แล้ ว , มั น จะ มา ในวั น ที่
๒๔ข เจคอบ ๔:๖; ฮีล. ๑๐:๙.
		ค แอลมา ๑๔:๒๗–๒๙.
๒๕ ก มอร. ๕:๒๑.
๒๖ ก อสย. ๒๙:๔
; ๒ นี . ๓๓:๑๓.
		ข มอร. ๙:๑๕–๒๖; โมโร. ๗:
๒๗–๒๙, ๓๓–๓๗.
		ค ๒ นี . ๒๖:๑๕–๑๖; มอร. ๙:

มอรมอน ๘:๒๕–๓๒
เดชานุ ภ าพ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้ า จะ ถู ก
ปฏิเสธ, และศาสนจักรกต่าง ๆ เสื่อมความ
ศักดิส์ ิทธิแ์ ละทะนงตนด้วยความถือดี ใน
ใจพวกเขา; แท้จริงแล้ว, แม้ ในวันที่ผู้น�ำ
้ ใน
ของ ศาสนจักร และ ผู้ สอน จะ ลุก ขึน
ความจองหองของใจพวกเขา, แม้ถงึ ความ
ริษยาคนที่เป็ นของศาสนจักรพวกเขา.
๒๙ แท้จริง แล้ว, มัน จะมาในวัน ที่ จะ
ได้ยินกเรื่องไฟ, และพายุ ฝนฟ้ าคะนอง,
และหมอกควันข ในต่างแดน;
๓๐ และจะได้ยินเรือ่ งสงครามก, ข่าวลือ
เรื่องสงคราม, และแผ่นดินไหวในสถาน
ที่ต่าง ๆ ด้วย.
๓๑ แท้จริง แล้ว, มัน จะ มา ในวัน ที่ มี
้ พิภพ; จะ
ความสกปรกใหญ่หลวงบนพืน
มีฆาตกรรม, และการโจรกรรม, และการ
พูดเท็จ, และการหลอกลวง, และการผิด
ประเวณี , และความน่ า ชิงชัง นานั ปการ;
เมื่อ จะมี คนหลายคนจะกล่าวว่า, จงท�ำ
อย่างนี ้, หรือ จงท�ำ อย่างนั ้น, และจะไม่
เป็ นไรก, เพราะพระเจ้าจะทรงสนั บสนุ นข
คนเช่นนั ้นในวันสุดท้าย. แต่วบิ ัติแก่คน
เช่นนั ้น, เพราะพวกเขาอยู่ ในดีแห่งความ
ขมขื่นคและในพันธนาการแห่ง ความชั่ว
ช้าสามานย์.
๓๒ แท้จริงแล้ว, จะมาในวันทีศ่ าสนจักร
้ ซึ่ง จะกล่าวว่า: จงมาหา
ต่าง ๆ สร้างขึน
ข้าพเจ้า เถิด, และโดยแลกด้วยเงิน ตรา

๓๐; โมโร. ๑๐:๒๗.
๒๗ ก อีเธอร์ ๘:๒๒–๒๔;
คพ. ๘๗:๖–๗.
		ข คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๒๘ ก ๒ ทธ. ๓:๑–๗; ๑ นี . ๑๔:
๙–๑๐; ๒ นี . ๒๘:๓–๓๒;
คพ. ๓๓:๔.
๒๙ ก โยเอล ๒:๒๘–๓๒;

๒ นี . ๒๗:๒–๓.
		ข ๑ นี . ๑๙:๑๑;
คพ. ๔๕:๓๙–๔๒.
๓๐ ก มธ. ๒๔:๖;
๑ นี . ๑๔:๑๕–๑๗.
๓๑ ก ๒ นี . ๒๘:๒๑–๒๒.
		ข ๒ นี . ๒๘:๘.
		ค แอลมา ๔๑:๑๑.

มอรมอน ๘:๓๓–๔๐
ของท่าน ท่านจะได้ รับ การให้ อภัย บาป
ของท่าน.
๓๓ โอ้ ท่ า น ผู้ เป็ น คน ชั่ ว ร้ า ย และ
มี มิจฉาทิฐิ และ ดือ้ รัน
้ , เหตุ ใด ท่าน จึง
สร้างศาสนจักรให้ ตัว ท่านเองเพื่อ หาผล
ประโยชน์ กเล่า? เหตุ ใด ท่าน จึง เปลี่ยน
รูปขพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระผู้เป็ น
เจ้า, เพื่อท่านจะได้น�ำความอัปมงคลคมา
สู่จิตวิญญาณท่านทัง้ หลาย? ดูเถิด, ท่าน
จงพึ่งพาการเปิ ดเผยของพระผู้เป็ นเจ้า;
เพราะดูเถิด, เวลาย่อมมาถึงในวันนั ้นเมือ่
สิ่งเหล่านั ้นทัง้ หมดต้องเกิดสัมฤทธิผล.
๓๔ ดูเถิด, พระเจ้าทรงแสดงเรือ่ งส�ำคัญ
ยิง่ และน่ าอัศจรรย์เกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิด
ในไม่ชา้ แก่ขา้ พเจ้า, ในวันนั ้นเมือ่ สิ่งเหล่า
นี ้จะออกมาในบรรดาพวกท่าน.
๓๕ ดูเถิด, ข้าพเจ้า พูด กับ ท่านราวกับ
ท่านอยู่ ต่อ หน้ า, แต่ ท่านไม่ ได้ อยู่. แต่
ดู เ ถิ ด , พระ เยซู คริ ส ต์ ทรง แสดง ให้
ข้ า พเจ้ า เห็ น ท่ า น, และ ข้ า พเจ้ า รู้ การ
กระท�ำของท่าน.
๓๖ และ ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน เดินกอยู่ ใน
ความ จองหอง ของ ใจ ท่าน; และ ไม่มี ผู้
ใดนอกจากเพียงไม่ กี่ คนที่ ไม่ ได้ ทะนง
ตนขด้วย ความ ถือดี ในใจ ตน, จน เกิด
การสวมเสือ้ ผ้า ที่ สวยงามมากค, จนเกิด
ความ ริษยา, และ การ วิวาท, และ การ มี
เจตนาร้าย, และการข่มเหง, และความ
ชั่วช้าสามานย์นานั ปการ; และศาสนจักร
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, แม้ศาสนจักรทุก
๓๓ ก คมพ. ฉ้ อฉลในอ�ำนาจ
ปุ โรหิต (การ).
		ข ๑ นี . ๑๓:๒๖–๒๙.
		ค คมพ. อัปมงคล (ความ).
๓๖ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
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แห่ง, กลับ สกปรก เพราะ ความ จองหอง
ของใจท่าน.
๓๗ เพราะดูเถิด, ท่านรักเงินตราก, และ
ทรัพย์สินของท่าน, และเสือ้ ผ้าที่สวยงาม
ของท่าน, และการตกแต่งศาสนจักรของ
ท่าน, มากกว่าท่านรักคนยากจนและคน
ขัดสน, คนป่ วยและคนทุกข์ยาก.
๓๘ โอ้ทา่ นคนสกปรก, ท่านคนหน้ าซือ่
ใจคด, ท่านผูเ้ ป็ นผูส้ อน, ผูซ
้ ง่ึ ขายตัวท่าน
่
่
่
เองเพือสิง่ ทีจะท�ำให้เน่ าเปื อย, เหตุใดท่าน
จึง ท�ำให้ ศาสนจักรอันบริสุทธิ์ ของพระผู้
เป็ นเจ้า สกปรก? เหตุ ใดท่านจึง อับอายก
ที่ จะ รับ พระนาม ของ พระ คริสต์ ไว้ กับ
ท่าน? เหตุใดท่านจึงไม่คิดว่าคุณค่าของ
้ สุดไม่ ใหญ่หลวงกว่า
ความสุขอันหาได้สิน
ข
ความเศร้าหมอง ซึ่งไม่มีวน
ั ตาย—เพราะ
ค�ำสรรเสริญคของโลกหรือ?
๓๙ เหตุ ใดท่านจึง ตกแต่ง ตัว ท่านเอง
ด้วยสิ่ง ซึ่ง ไม่มี ชีวิต, และยัง ยอมให้ คน
หิวโหย, และคนขัดสน, และคนเปลือย
เปล่า, และคนป่ วยและคนทุกข์ยากผ่าน
ท่านไป, และหาเหลียวแลพวกเขาไม่?
๔๐ แท้จริง แล้ว, เหตุ ใด ท่าน จึง สร้าง
ความ น่ า ชิงชัง ลับกของ ท่าน เพื่อ หา ผล
ประโยชน์ , และท�ำให้หญิงหม้ายโศกเศร้า
ต่อ พระพักตร์ พระเจ้า, และเด็ก ก�ำพร้า
โศกเศร้าต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วย, และ
เลือดของบิดาพวกเขาและสามีพวกเขา
ร้องทูล พระเจ้า จากดินด้วย, เพื่อ การแก้
แค้นบนศีรษะท่าน?

กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข เจคอบ ๒:๑๓.
		ค แอลมา ๕:๕๓.
๓๗ ก ๒ นี . ๒๘:๙–๑๖.
๓๘ ก รม. ๑:๑๖; ๒ ทธ. ๑:๘;

๑ นี . ๘:๒๕–๒๘;
แอลมา ๔๖:๒๑.
		ข โมไซยาห์ ๓:๒๕.
		ค ๑ นี . ๑๓:๙.
๔๐ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
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๔๑ ดูเถิด, ดาบแห่ง การแก้ แค้น เงือด
เงือ้ อยู่เหนื อท่าน; และเวลาจะมาในไม่ช้า
่ ระองค์จะทรงแก้แค้นกท่านแทนเลือด
ทีพ
ของวิสุทธิชน, เพราะพระองค์จะไม่ทรง
ทนต่อเสียงร�่ำไห้ของพวกเขาอีกต่อไป.
บทที่ ๙
โมโรไนวิงวอนผู้ที่ ไม่เชือ่ ในพระคริสต์ ให้
กลับ ใจ—ท่านประกาศถึง พระผู้ เป็ นเจ้า
แห่ง ปาฏิหาริย,์ ซึง่ ประทานการเปิ ดเผย
และหลัง่ เทของประทานและเครือ่ งหมายลง
บนผูซ
้ อื่ สัตย์—ปาฏิหาริยย์ ตุ เิ พราะความไม่
เชือ่ —เครือ่ งหมายมีอยูก่ บั ผูท้ เี่ ชือ่ —มนุ ษย์
ได้รบั การกระตุน
้ ให้มปัี ญญาและรักษาพระ
บัญญัต.ิ ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
และบัดนี ้, ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ คนที่ ไม่
เชื่อในพระคริสต์ด้วย.
๒ ดูเถิด, ท่านจะเชื่อ ในวัน แห่ง การมา
เยือนท่านหรือ ไม่— ดูเถิด, เมื่อ พระเจ้า
จะเสด็จมา, แท้จริงแล้ว, แม้วน
ั อันส�ำคัญ
ยิง่ กนั ้นเมือ่ แผ่นดินโลกขจะถูกม้วนเข้าดัง
ม้วนกระดาษ, และธาตุต่าง ๆ จะละลายค
ด้วยความร้อนแรงกล้า, แท้จริง แล้ว, ใน
วัน อัน ส�ำคัญ ยิ่ง นั ้น เมื่อ ท่านจะถูก น� ำ มา
ยืนต่อพระพักตร์พระเมษโปดกของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า—เมื่อ นั ้นท่านจะกล่าวหรือ ว่า
ไม่มีพระผู้เป็ นเจ้า?
๔๑ ก ๑ นี . ๒๒:๑๔.
๒ ก มลค. ๔:๕;
๓ นี . ๒๘:๓๑.
		ข มอร. ๕:๒๓;
คพ. ๖๓:๒๐–๒๑.
้ สุด
คมพ. โลก—การสิน
ของโลก.
๙

มอรมอน ๘:๔๑–๙:๗
๓ เมื่อนั ้นท่านจะปฏิเสธพระคริสต์อีก
ต่อ ไปหรือ, หรือ ท่านจะมองดู พระเมษ
โปดกของพระผู้เป็ นเจ้าได้? ท่านคิดหรือ
ว่า ท่านจะพ�ำนั ก อยู่ กับ พระองค์ ภายใต้
ความส�ำนึ กผิดของท่านได้? ท่านคิดหรือ
ว่าท่านจะเป็ นสุขทีจ่ ะพ�ำนั กอยูก่ บั พระสัต
ภาวะผู้ บริสุทธิ์ นั้น, เมื่อ จิต วิญญาณท่าน
ถูกทรมานด้วยความส�ำนึ กผิดว่าท่านเคย
ท�ำผิดกฎของพระองค์?
๔ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า ท่าน
จะเศร้าหมองทีจ่ ะพ�ำนั กอยูก่ บั พระผูเ้ ป็น
เจ้าผูบ้ ริสุทธิแ์ ละเทีย่ งธรรม, ภายใต้ความ
ส�ำนึ กในความแปดเปื ้ อนของท่านต่อพระ
พักตร์พระองค์, ยิ่งกว่าท่านจะพ�ำนั กอยู่
กับจิตวิญญาณที่อัปมงคลก ในนรกข.
๕ เพราะดูเถิด, เมื่อท่านจะถูกน� ำมาให้
เห็น ความเปลือยเปล่ากของท่านต่อ พระ
พักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, และรัศมีภาพของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย, และความบริสุทธิข์ อง
พระเยซู คริสต์, สิ่ง นี ้ จะก่อ ให้ เกิด เปลว
เพลิงของไฟอันไม่รู้ดับกับท่าน.
๖ โอ้ เมื่อ นั ้ น ท่าน ผู้ ไม่ เชื่อก, ท่าน จง
หัน มาหาขพระเจ้า; จงร้องอย่างสุด ก�ำลัง
ทูล พระ บิดา ในพระนาม ของ พระ เยซู,
เพื่อ บางที อาจจะพบว่า ท่านไม่มี มลทิน,
บริสุทธิ์ค, งดงาม, และ ขาว, โดย โลหิต
ของพระเมษโปดกงท�ำให้สะอาดแล้ว, ใน
วันสุดท้ายและส�ำคัญยิ่งนั ้น.
๗ และ อนึ่ ง ข้ า พเจ้ า พู ด กั บ ท่ า น ผู้

		ค อาโมส ๙:๑๓;
๓ นี . ๒๖:๓.
๔ ก คมพ. อัปมงคล (ความ).
		ข คมพ. นรก.
๕ ก ๒ นี . ๙:๑๔.
๖ ก คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
		ข อสค. ๑๘:๒๓, ๓๒;

คพ. ๙๘:๔๗.
		ค คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
		ง คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.

มอรมอน ๙:๘–๑๕
ปฏิเสธกการเปิ ดเผยของพระผู้ เป็ นเจ้า,
และกล่าวว่า มันหมดไปแล้ว, ว่า ไม่มี การ
เปิ ด เผย, หรือ การ พยากรณ์ , หรือ ของ
ประทาน, หรือการรักษา, หรือการพูดด้วย
ภาษาต่าง ๆ, และการแปลขภาษาต่าง ๆ;
๘ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, คนที่
ปฏิเสธสิง่ เหล่านี ้หารูจ้ กั พระกิตติคณ
ุ กของ
พระคริสต์ ไม่; แท้จริงแล้ว, เขาไม่ ได้อา่ น
พระคัมภีร;์ หากอ่าน, เขาก็ ไม่เข้าใจขมัน.
๙ เพราะ เรา ไม่ ได้ อ่านหรือ ว่า พระ ผู้
เป็ นเจ้า ทรงเป็ นเหมือนกันกทัง้ วันวาน,
วัน นี ้, และตลอดกาล, และในพระองค์
ไม่มีความผันแปรทัง้ ไม่มีแม้เงาแห่งการ
เปลี่ยนแปลง?
๑๐ และบัดนี ้, หากท่านจินตนาการใน
ความคิด ท่านเองถึง เทพเจ้า ผู้ ผันแปร,
และ ซึ่ ง ใน เทพเจ้ า นั ้ น มี เงา แห่ ง การ
เปลีย่ นแปลง, เมือ่ นั ้นท่านก็วาดมโนภาพ
ให้ ตัว ท่านเองถึง เทพเจ้า ซึ่ง ไม่ใช่ พระผู้
เป็ นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์.
๑๑ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะแสดงพระผู้
เป็ นเจ้า แห่ง ปาฏิหาริย์ แก่ ท่าน, แม้ พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของอับราฮัม, พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
อิส อัค, และ พระ ผู้ เป็ น เจ้าของ ยา โคบ;
และคือ พระผู้ เป็ นเจ้ากองค์ เดียวกันนั ้น
ซึ่งทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก,
และสรรพสิ่งทัง้ ปวงที่อยู่ ในนั ้น.
๑๒ ดูเถิด, พระองค์ทรงสร้างอาดัม, และ
๗ ก ๓ นี . ๒๙:๖–๗.
		ข ๑ คร. ๑๒:๗–๑๐;
ลช. ๑:๗.
๘ ก คมพ. พระกิตติคณ
ุ .
		ข มธ. ๒๒:๒๙.
๙ ก ฮบ. ๑๓:๘;
๑ นี . ๑๐:๑๘–๑๙;
แอลมา ๗:๒๐;
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การ ตกกของ มนุ ษย์ มา โด ยอาดัมข. และ
เพราะการตกของมนุ ษย์ พระเยซู คริสต์
เสด็จ มา, แม้ พระ บิดา และ พระ บุตร;
และเพราะพระเยซูคริสต์การไถ่คมนุ ษย์
้ ได้.
จึงเกิดขึน
๑๓ และเพราะการไถ่ของมนุ ษย์, ซึ่งได้
มาโดยพระเยซูคริสต์, พระองค์จงึ ทรงน� ำ
พวก เขา กลับ ไป ที่ ประทับ ของ พระเจ้า;
แท้จริง แล้ว, ด้วยการนี ้ มนุ ษย์ ทัง้ ปวงจึง
้ พระชนม์ของ
ได้รบั การไถ่, เพราะการสิน
พระคริสต์ท�ำให้เกิดการฟื ้ นคืนชีวติ ก, ซึ่ง
้
ท�ำให้เกิดการไถ่จากการหลับขอันหาได้สิน
สุดไม่, ซึง่ จากการหลับนี ้มนุ ษย์ทงั ้ ปวงจะ
ถูกปลุกโดยเดชานุ ภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เมือ่ แตรจะดัง; และพวกเขาจะออกมา, ทัง้
ผู้น้อยและผู้หลักผู้ ใหญ่, และทัง้ หมดจะ
ยืนอยูห
่ น้ าบัลลังก์พพ
ิ ากษาของพระองค์,
โดยได้รบั การไถ่และการคลายให้หลุดจาก
สายรัดคนิ รันดร์แห่งความตาย, ซึ่งความ
ตายนั ้นเป็ นความตายทางโลก.
๑๔ และเมื่อนั ้นการพิพากษากของพระ
ผูบ้ ริสท
ุ ธิจ์ ะมาถึงพวกเขา; และเมือ่ นั ้นจะ
ถึง เวลาที่ คนสกปรกขจะยัง สกปรก; และ
คนที่ ชอบ ธรรม จะ ยัง ชอบ ธรรม; คนที่
เป็ นสุขจะยังเป็ นสุข; และคนที่ ไม่เป็ นสุข
จะยังไม่เป็ นสุข.
๑๕ และ บัดนี ้ , โอ้ ท่านทัง้ ปวง ที่ วาด
มโนภาพให้ตัวท่านเองถึงเทพเจ้าซึ่งท�ำ

โมโร. ๘:๑๘; คพ. ๒๐:๑๒.
๑๑ ก ปฐก. ๑:๑; โมไซยาห์ ๔:๒;
คพ. ๗๖:๒๐–๒๔.
คมพ. พระเยซูคริสต์.
๑๒ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.
		ข โมไซยาห์ ๓:๒๖.
		ค คมพ. ไถ่ (การ),

ไถ่ (ได้รบั การ).
๑๓ ก ฮีล. ๑๔:๑๕–๑๘.
		ข คพ. ๔๓:๑๘.
		ค คพ. ๑๓๘:๑๖.
๑๔ ก คมพ. พิพากษา (การ),
สุดท้าย.
		ข แอลมา ๗:๒๑;
คพ. ๘๘:๓๕.
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ปาฏิหาริย์ ไม่ ได้ก, ข้าพเจ้าจะถามท่าน, สิ่ง
้
ทัง้ หมดเหล่านี ้ที่ข้าพเจ้าพูดมา, เกิดขึน
แล้วหรือเปล่า? ที่สุดมาถึงหรือยัง? ดูเถิด
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ยังเลย; และพระผู้
เป็ นเจ้า ยัง ไม่ ทรงยุติ การเป็ นพระผู้ เป็ น
เจ้าแห่งปาฏิหาริย์.
๑๖ ดูเถิด, สิ่ง ต่าง ๆ ที่ พระผู้ เป็ นเจ้า
ทรงกระท�ำไม่อัศจรรย์ ในสายตาเราหรือ?
แท้จริงแล้ว, และใครเล่าจะเข้าใจงานกอัน
น่ าอัศจรรย์ของพระผู้เป็ นเจ้า?
๑๗ ใครเล่าจะกล่าวว่ามันไม่ ใช่ปาฏิหาริย์
ว่าโดยพระด�ำรัสกของพระองค์ฟ้าสวรรค์
และ แผ่น ดิน โลก ก็ ด�ำรง อยู่; และ โดย
เดชานุ ภาพแห่ง พระด�ำรัส ของพระองค์
มนุ ษย์ สร้างขมาจากผงธุลีคของแผ่น ดิน
โลก; และโดยเดชานุ ภาพแห่งพระด�ำรัส
้ ?
ของพระองค์ปาฏิหาริย์กระท�ำขึน
๑๘ และ ใคร เล่า จะ กล่าว ว่า พระ เยซู
คริสต์ ไม่ ได้ ทรง กระท�ำ ปาฏิหาริย์กน่ า
พิศวง ไว้ มากมาย? และ มี ปาฏิหาริย์ น่ า
พิศวงมากมายท�ำขึน้ โดยมือของอัครสาวก.
้ เมื่อนั ้น
๑๙ และหากมีปาฏิหาริย์กท�ำขึน
แล้ว, เหตุใดพระผู้เป็ นเจ้าจะทรงยุติการ
เป็ นพระ ผู้ เป็ น เจ้า แห่ง ปาฏิหาริย์ และ
ยัง เป็ นพระ สัต ภาวะ ผู้ ไม่ เปลี่ยนแปลง
เล่า ? และดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่าน
พระองค์ ไม่ ทรงเปลี่ยนแปลง; หากเป็ น
เช่ น นั ้ น พระองค์ จะ ทรง ยุ ติ การ เป็ น
๑๕ ก โมโร. ๗:๓๕–๓๗;
คพ. ๓๕:๘.
คมพ. ปาฏิหาริย.์
๑๖ ก สดด. ๔๐:๕;
คพ. ๗๖:๑๑๔;
โมเสส ๑:๓–๕.
๑๗ ก เจคอบ ๔:๙.
		ข คมพ. สร้าง (การ).

มอรมอน ๙:๑๖–๒๔
พระผู้ เป็ นเจ้า; และพระองค์ ไม่ ทรงยุติ
การเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า, และทรงเป็ นพระ
ผู้เป็ นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์.
๒๐ และเหตุผลที่ พระองค์ ทรงยุติ การ
ท�ำ ปาฏิหาริย์ก ในบรรดาลูก หลานมนุ ษย์
เป็ นเพราะว่า พวกเขาเสื่อมโทรมอยู่ ใน
ความไม่เชื่อ, และออกจากทางที่ถูกต้อง,
และไม่รู้จักพระผู้เป็ นเจ้าซึ่งในพระองค์
พวกเขาควรวางใจข.
๒๑ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าผู้ ใด
ที่เชื่อในพระคริสต์, โดยไม่สงสัยในสิ่งใด
แล้ว, สิ่งใดก็ตามกที่เขาจะทูลขอพระบิดา
ในพระนามของพระคริสต์สิ่งนั ้นจะมอบ
ให้เขา; และสัญญานี ้ ให้แก่คนทัง้ ปวง, แม้
ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก.
๒๒ เพราะดูเถิด, พระเยซูคริสต์, พระ
บุตร ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, ตรัส ดังนี ้ กับ
สานุ ศิษย์ ของพระองค์ ผู้ จะคงอยู่ ต่อ ไป,
แท้จริง แล้ว, และ กับ สานุ ศิษย์ ทัง้ หมด
ของพระองค์ด้วย, อันเป็ นที่ ได้ยินแก่ฝูง
ชนว่า: เจ้าจงออกไปกทั่วโลก, และสั่งสอน
พระกิตติคุณแก่ชาวโลกทัง้ ปวง;
๒๓ และคนที่ เชื่อ และรับ บัพ ติศ มาจะ
ได้รับการช่วยให้รอด, แต่คนที่ ไม่เชื่อจะ
อัปมงคลก;
๒๔ และเครือ่ งหมายกเหล่านี ้จะมีอยู่กับ
พวกเขาทีเ่ ชือ่ —ในนามของเราพวกเขาจะ
ขับ เหล่า มารข; พวกเขาจะพูด ด้วยภาษา

		ค ปฐก. ๒:๗;
โมไซยาห์ ๒:๒๕.
๑๘ ก ยอห์น ๖:๑๔.
๑๙ ก คพ. ๖๓:๗–๑๐.
๒๐ ก วนฉ. ๖:๑๑–๑๓;
อีเธอร์ ๑๒:๑๒–๑๘;
โมโร. ๗:๓๕–๓๗.
		ข คมพ. วางใจ (ความ).

๒๑ ก มธ. ๒๑:๒๒;
๓ นี . ๑๘:๒๐.
๒๒ ก มาระโก ๑๖:๑๕–๑๖.
คมพ. งานเผยแผ่ศาสนา.
๒๓ ก คมพ. อัปมงคล (ความ).
๒๔ ก มาระโก ๑๖:๑๗–๑๘.
คมพ. เครือ่ งหมาย.
		ข กิจการ ๑๖:๑๖–๑๘.

มอรมอน ๙:๒๕–๓๑
ใหม่; พวกเขาจะจับ งู ได้; และหากพวก
เขาดื่มสิ่งที่เป็ นพิษมันจะไม่ท�ำอันตราย
พวกเขา; พวกเขาจะวางมือคบนคนป่ วย
และคนเหล่านั ้นจะหายป่ วย;
๒๕ และผู้ ใดก็ตามที่ เชื่อ ในนามของ
เรา, โดยไม่สงสัยในสิ่งใด, เราจะยืนยันก
ถ้อยค�ำของเราทัง้ หมดแก่เขา, แม้ถึงสุด
แดนแผ่นดินโลก.
๒๖ และบัดนี ้, ดูเถิด, ใครเล่าจะยืนหยัด
ต่อ ต้านงานของพระเจ้า ได้? ใครกเล่า จะ
ปฏิเสธพระด�ำรัส ของพระองค์ ได้? ใคร
เล่าจะลุกขึน้ ต่อต้านพลังฤทธานุ ภาพของ
พระเจ้า ได้? ใครเล่า จะดู หมิ่น งานของ
พระเจ้าได้? ใครเล่าจะดูหมิ่นลูก ๆ ของ
พระคริสต์? ดูเถิด, ท่านทัง้ หลายซึ่งเป็ น
ผู้ดูหมิ่นขงานของพระเจ้า, เพราะท่านจะ
พิศวงและพินาศ.
๒๗ โอ้ดังนั ้นแล้วอย่าดูหมิ่น, และอย่า
ประหลาดใจ, แต่จงสดับฟังพระวจนะของ
พระเจ้า, และทูลขอพระบิดาในพระนาม
่ า่ นขัดสน.
ของพระเยซูเพือ่ สิง่ ใดก็ตามทีท
่
อย่า สงสัย, แต่ จง เชือ, และ เริ่ม ต้น ดัง
ในสมัย โบราณ, และมาหากพระเจ้า ด้วย
้ ค
สุดใจขท่าน, และท�ำให้ความรอดเกิดขึน
ส�ำหรับตัวท่านเองด้วยความเกรงกลัวและ
ตัวสั่นต่อพระพักตร์พระองค์.
๒๘ จง มี ปัญญาก ในวัน เวลา แห่ง การ
ทดลองของท่าน; จงปลดเปลือ้ งตนจาก
		ค คมพ. ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ่ วย
(การ).
๒๕ ก คมพ. เปิ ดเผย (การ);
ประจักษ์ พยาน.
๒๖ ก ๓ นี . ๒๙:๔–๗.
		ข สภษ. ๑๓:๑๓.
๒๗ ก โมโร. ๑๐:๓๐–๓๒.
		ข ยชว. ๒๒:๕;
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ความไม่สะอาดทัง้ หลายทัง้ ปวง; อย่าขอ,
เพือ่ ท่านจะได้บริ โภคส�ำหรับตัณหาราคะข
ของท่าน, แต่จงขอด้วยความมัน
่ คงอันไม่
่
หวั่นไหว, เพือ ท่านจะไม่ พ่ายแพ้ ต่อ การ
ล่อลวง, แต่ เพื่อ ท่านจะรับ ใช้ พระผู้ เป็ น
เจ้าองค์จริงและทรงพระชนม์ค.
๒๙ จงดู ว่า ท่านไม่ ได้ รับ บัพ ติศ มาโดย
ไม่มี ค่า ควรก; จงดู ว่า ท่านจะไม่ รับ ส่วน
ศีลระลึกของพระคริสต์ โดยไม่มีค่าควรข;
แต่ จงดู ว่า ท่านท�ำ สิ่ง ทัง้ ปวงด้วยความมี
ค่าควรค, และท�ำในพระนามของพระเยซู
คริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็ นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์; และ หาก ท่านท�ำ ดังนี ้, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ท่านจะไม่มี
ทางถูกขับออกไปเลย.
๓๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้า พูด กับ ท่านราวกับ
ข้าพเจ้า พูดกจากบรรดาคนตาย; เพราะ
ข้าพเจ้ารูว้ า่ ท่านจะมีถ้อยค�ำของข้าพเจ้า
อยู่กับท่าน.
๓๑ อย่า กล่าวโทษข้าพเจ้า เพราะความ
บกพร่ อ ง ก ของ ข้ า พเจ้ า , หรื อ ทั ง้ บิ ด า
ข้าพเจ้า, เพราะความบกพร่องของท่าน,
ทัง้ กล่าวโทษคนที่เขียนไว้ก่อนท่าน; แต่
แทนที่จะท�ำเช่นนั ้นจงน้ อมขอบพระทัย
พระ ผู้ เป็ น เจ้า ที่ พระองค์ ทรง แสดง ให้
ความบกพร่องของเราประจักษ์ แก่ท่าน,
เพื่อ ท่านจะเรียนรู้ ให้ มี ปัญญากว่า ที่ เรา
มีมา.

คพ. ๖๔:๒๒, ๓๔.

บัพติศมา.
		ข ๑ คร. ๑๑:๒๗–๓๐;
		ค ฟป. ๒:๑๒.
๓ นี . ๑๘:๒๘–๓๒.
๒๘ ก เจคอบ ๖:๑๒.
		ค คมพ. ค่าควร (ความมี),
		ข คมพ. ตัณหาราคะ.
ค่าควร (มี), คูค่ วร.
		ค แอลมา ๕:๑๓.
๓๐ ก มอร. ๘:๒๖; โมโร. ๑๐:๒๗.
๒๙ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ๓๑ ก มอร. ๘:๑๗;
ติศมา—คุณสมบัตสิ ำ� หรับ
อีเธอร์ ๑๒:๒๒–๒๘, ๓๕.
คมพ. ใจ.

มอรมอน ๙:๓๒–อีเธอร์ ๑:๓
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๓๒ และบัดนี ้, ดูเถิด, เราเขียนบันทึก
นี ้ตามความรูข้ องเรา, ด้วยอักขระซึ่งเรียก
กันในบรรรดาเราว่า ภาษาอียิปต์ ปฏิรูปก,
โดยสืบทอดกัน มาและเราเปลี่ยนแปลง
ตามวิธีพูดของเรา.
๓๓ และหากแผ่นจารึกของเราใหญ่พอ
เราน่ าจะได้เขียนไว้ ในภาษาฮีบรู; แต่เรา
ก็ เปลี่ยนแปลงภาษาฮีบรู ด้วย; และหาก
เราได้เขียนไว้ ในภาษาฮีบรู, ดูเถิด, ท่าน
จะไม่พบความบกพร่องในบันทึกของเรา.
๓๔ แต่ พระเจ้า ทรงรู้ เรื่องที่ เราเขียน,
และทรงรู้ ด้วยว่า ไม่มี ผู้คนอื่นใดรู้ ภาษา
ของ เรา; และ เนื่ องจาก ไม่มี ผู้คน อื่น ใด
รู้ ภาษาของเรา, ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง
เตรียมทางกเพื่อการแปลความหมายนั ้น.
๓๕ และเรือ่ งเหล่านี ้มเี ขียนไว้เพือ่ เราจะ

่ ้ องของเรา, ซึง่ เสื่อมโทรมอยู่
ขจัดเลือดพีน
ในความไม่เชื่อกออกจากอาภรณ์ ของเรา.
๓๖ และ ดู เ ถิ ด , สิ่ ง เหล่ า นี ้ ซึ่ ง เรา
ปรารถนากเกี่ยวกับพี่น้องของเรา, แท้จริง
แล้ว, แม้ การกลับ คืน ของพวกเขามาสู่
ความรูเ้ รือ่ งพระคริสต์, เป็ นไปตามค�ำสวด
อ้อนวอนของวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวงซึ่ง พ�ำนั ก
อยู่ ในแผ่นดิน.
๓๗ และขอพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรง
ยินยอมให้คำ� สวดอ้อนวอนของพวกเขาได้
รับค�ำตอบตามศรัทธาของพวกเขา; และ
ขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดาทรงระลึกถึง
พันธสัญญาซึง่ พระองค์ทรงกระท�ำกับเชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ ขอ ให้ พระองค์
ประทานพรพวกเขาตลอดกาล, โดยผ่าน
ศรัทธาในพระนามพระเยซูคริสต์. เอเมน.

หนั งสือของอีเธอร์
บันทึกของชาวเจเร็ด, ที่ ได้จากแผ่นจารึกยีส่ บิ สีแ่ ผ่นซึง่ ผูค้ นของลิมไฮพบในวันเวลาของ
กษั ตริย์โมไซยาห์.
บทที่ ๑
โมโรไนย่อ งานเขียนของอี เธอร์— มี การ
แสดงล�ำดับการสืบเชือ้ สายของอีเธอร์—
ภาษาของชาวเจเร็ดไม่ ได้ถกู ท�ำให้สับสนที่
หอบาเบล—พระเจ้าทรงสัญญาจะน� ำพวก
เขาไปสู่แผ่นดินทีเ่ ลิศเลอและท�ำให้พวก
เขาเป็ นประชาชาติยิ่งใหญ่.

แ

ละบัดนี ้ ข้าพเจ้า, โมโรไนก, เริม่ ให้
เรือ่ งราวของผู้ อยู่ อาศัย เหล่า นั ้นใน
สมัยโบราณซึง่ ถูกท�ำลายโดยพระหัตถ์ขของ
พระเจ้าบนผืนดินของประเทศทางเหนื อนี .้
๒ และข้าพเจ้าได้เรื่องราวของข้าพเจ้า
จากแผ่น จารึก ยี่สิบ สี่ แผ่นกซึ่ง ผู้คนของ
ลิมไฮพบ, ซึ่งเรียกว่าหนั งสือของอีเธอร์.
๓ และเพราะข้าพเจ้า คิด ว่า ตอนแรก

๓๒ ก ๑ นี . ๑:๒; โมไซยาห์ ๑:๔.
๓๖ ก มอร. ๘:๒๔–๒๖;
มอน.
๓๔ ก โมไซยาห์ ๘:๑๓–๑๘;
คพ. ๑๐:๔๖–๔๙.
		ข มอร. ๕:๒๓; คพ. ๘๗:๖–๗.
อีเธอร์ ๓:๒๓, ๒๘; คพ. ๑๗:๑. [อีเธอร์]
๒ ก แอลมา ๓๗:๒๑;
๓๕ ก ๒ นี . ๒๖:๑๕.
๑ ๑ ก คมพ. โมโรไน, บุตรของมอรอีเธอร์ ๑๕:๓๓.

อีเธอร์ ๑:๔–๓๔
ของบันทึก นี ้, ซึ่ง พูด เกี่ยวกับ การสร้าง
โลก, และเกี่ยวกับ อาดั มด้วย, และเรื่อง
ราวนั บ แต่ เวลานั ้น แม้ จนถึง หอสูงกอัน
ยิง่ ใหญ่นั้น, และสิ่งใดก็ตามซึง่ เกิดขึน้ ใน
บรรดาลูกหลานมนุ ษย์จนถึงเวลานั ้น, มี
อยู่ ในบรรดาชาวยิว—
๔ ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงไม่เขียนเรื่องเหล่า
้ นั บ แต่ วัน เวลาของอาดัมก
นั ้นที่ เกิด ขึน
จนถึงเวลานั ้น; แต่มน
ั มีอยูบ่ นแผ่นจารึก;
่
และผู้ ใดทีพบมัน, ผู้นั้นจะมีพลังความ
สามารถเพือ่ เขาจะมีเรือ่ งราวอันครบถ้วน.
๕ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ไม่ ได้ ให้ เรื่องราว
โดยครบถ้วน, แต่ข้าพเจ้าให้ ไว้เพียงส่วน
หนึ่ งของเรือ่ งราว, นั บจากหอสูงลงมาจน
กระทั่งคนเหล่านั ้นถูกท�ำลาย.
๖ และข้าพเจ้าให้เรือ่ งราวไว้ตามนี ้. คน
ที่เขียนเรือ่ งนี ้คืออีเธอร์ก, และท่านเป็ นผู้
สืบตระกูลของโคริแอนเทอร์.
๗ โคริแอนเทอร์เป็ นบุตรของโมรอน.
๘ และโมรอนเป็ นบุตรของอีเธ็ม.
๙ และอีเธ็มเป็ นบุตรของเอฮาห์.
๑๐ และเอฮาห์เป็ นบุตรของเสธ.
๑๑ และเสธเป็ นบุตรของชิบลัน.
๑๒ และชิบลันเป็ นบุตรของคอม.
๑๓ และคอมเป็ นบุตรของโคริแอนทัม.
๑๔ และ โค ริ แอ นทั ม เป็ น บุ ต ร ของ
แอมนิ แกดดาห์.
๑๕ และแอมนิ แกดดาห์ เป็ นบุตรของ
แอรัน.
๑๖ และแอรันเป็ นผู้สืบตระกูลของเฮ็ธ,
ผู้เป็ นบุตรของฮีอาธัม.
๓ ก ออมไน ๑:๒๒;
โมไซยาห์ ๒๘:๑๗;
ฮีล. ๖:๒๘.
๔ ก อส. ครอบคลุมช่วงเวลา
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๑๗ และฮีอาธัมเป็ นบุตรของลิบ.
๑๘ และลิบเป็ นบุตรของคิช.
๑๙ และคิชเป็ นบุตรของโครัม.
๒๐ และโครัมเป็ นบุตรของลี ไว.
๒๑ และลี ไวเป็ นบุตรของคิม.
๒๒ และคิมเป็ นบุตรของโมริแอนทอน.
๒๓ และโมริแอนทอนเป็ นผู้สืบตระกูล
ของริพเลคิช.
๒๔ และริพเลคิชเป็ นบุตรของเชซ.
๒๕ และเชซเป็ นบุตรของเฮ็ธ.
๒๖ และเฮ็ธเป็ นบุตรของคอม.
๒๗ และคอมเป็ นบุตรของโคริแอนทัม.
๒๘ และ โค ริ แอ นทั ม เป็ น บุ ต ร ของ
อีเมอร์.
๒๙ และอีเมอร์เป็ นบุตรของโอเมอร์.
๓๐ และโอเมอร์เป็ นบุตรของชูล.
๓๑ และชูลเป็ นบุตรของคิบ.
๓๒ และคิบ เป็ นบุตรของโอไรฮาห์, ผู้
เป็ นบุตรของเจเร็ด;
๓๓ เจเร็ดกซึง่ ออกมากับพีช่ ายท่านและ
ครอบครัว ของ พวก ท่าน, กับ คน อื่น ๆ
และ ครอบครัว ของ พวก เขา, จาก หอ
สูงนั ้น, ในเวลาที่พระเจ้าทรงท�ำให้ภาษา
ของ ผู้คน สับสนข, และ ทรง ยืนยัน หนั ก
แน่ น ในพระพิ โรธ ของ พระองค์ ว่า พวก
้ พิภพค;
เขา จะ กระจัดกระจาย ไป ทั่ว พืน
และตามพ ระด�ำรัส ของพระเจ้า ผู้คนก็
กระจัดกระจายไป.
๓๔ และพีช่ ายกของเจเร็ดโดยทีเ่ ป็ นคน
ร่างใหญ่และมีพลัง, และเป็ นที่ โปรดปราน
มากของพระเจ้า, เจเร็ด, น้ องชายท่าน, จึง

เดียวกับปฐมกาล,
บทที่ ๑–๑๐.
๖ ก อีเธอร์ ๑๒:๒; ๑๕:๓๔.
๓๓ ก คมพ. เจเร็ด.

		ข ปฐก. ๑๑:๖–๙.
		ค โมไซยาห์ ๒๘:๑๗.
๓๔ ก คมพ. เจเร็ด, พีช่ ายของ.
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อีเธอร์ ๑:๓๕–๔๓
ชายของเจเร็ดร้องทูล พระเจ้า ตามที่พูด
ไว้ โดยปากของเจเร็ด.
้ คือ
๔๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าทรงได้ยินพี่ชายของเจเร็ด, และ
ทรง มี ความ สงสาร ท่าน, และ ตรัส กับ
ท่านว่า:
๔๑ จงไปรวบรวมฝูง สัตว์เลีย้ งของเจ้า,
ทัง้ เพศ ผู้ และ เพศ เมีย, ทุก ชนิ ด; และ
เมล็ดพันธุ์พืชของแผ่นดินโลกทุกชนิ ด
ด้วย; และ ครอบครัวกทัง้ หลาย ของ เจ้า;
และ เจ เร็ด น้ อง ของ เจ้า และ ครอบครัว
ของ เขา ด้วย; และ เพื่อนขของ เจ้า และ
ครอบครัว ของพวกเขาด้วย, และเพื่อน
ของเจเร็ดและครอบครัวของพวกเขา.
๔๒ และเมื่อ เจ้า ท�ำ ดังนี ้ แล้ว เจ้า จงน� ำ
หน้ ากพวก เขา ลง ไป ในหุบเขา ที่ อยู่ ทาง
เหนื อ. และเราจะพบเจ้า ที่ นั่น, และเรา
จะน� ำหน้ าขเจ้าไปในแผ่นดินอันเลิศเลอค
กว่าผืนแผ่นดินทัง้ ปวงของแผ่นดินโลก.
๔๓ และ ที่ นั่ น เรา จะ อวยพร เจ้า และ
พงศ์ พันธุ์ เจ้า, และสถาปนาประชาชาติ
อัน ยิ่ง ใหญ่, จากพงศ์ พันธุ์ เจ้า ไว้ กับ เรา,
และจากพงศ์พันธุ์ของน้ องชายเจ้า, และ
คนเหล่า นั ้นที่ จะไปกับ เจ้า. และจะไม่มี
ประชาชาติ ใดยิง่ ใหญ่กว่าประชาชาติทีเ่ รา
จะสถาปนาไว้กบั เราจากพงศ์พน
ั ธุเ์ จ้า, ทัว่
พืน้ พิภพ. และเราจะท�ำกับเจ้าดังนี ้เพราะ
เวลายาวนานนี ้เจ้าได้ร้องขอต่อเรา.

กล่าวแก่ ท่านว่า: จงร้องทูล พระเจ้า เถิด,
เพือ่ พระองค์จะไม่ทรงท�ำให้เราสับสนจน
เราจะไม่เข้าใจถ้อยค�ำของเรา.
้ คือ
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พี่ ชาย ของ เจ เร็ ดร้ อง ทูล พระเจ้า, และ
พระเจ้าทรงมีความสงสารเจเร็ด; ฉะนั ้น
พระองค์จึงไม่ทรงท�ำให้ภาษาของเจเร็ด
สับสน; และเจเร็ ดกับ พี่ ชายของท่านจึง
ไม่ถูกท�ำให้สับสน.
๓๖ ครัน
้ แล้วเจเร็ดกล่าวแก่พี่ชายท่าน
ว่า: จงร้องทูลพระเจ้าอีกเถิด, และอาจเป็ น
ได้วา่ พระองค์จะทรงคลายความกริว้ ของ
พระองค์ จากพวกเขาซึ่ง เป็ นเพื่อนของ
เรา, เพื่อ พระองค์ จะไม่ ทรงท�ำให้ ภาษา
ของพวกเขาสับสน.
้ คือ
๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พี่ ชาย ของ เจ เร็ ดร้ อง ทูล พระเจ้า, และ
พระเจ้า ทรงมี ความสงสารเพื่อน ๆ ของ
พวก ท่าน และ ครอบครัว ของ พวก ท่าน
ด้วย, คือพวกเขาไม่ถูกท�ำให้สับสน.
้ คือเจ๓๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
่
เร็ดพูดกับพีชายอีก, มีความว่า: ไปทูลถาม
พระเจ้า เถิด ว่า พระองค์ จะทรงขับ ไล่ เรา
ออกจากแผ่นดินหรือ, และหากพระองค์
จะทรงขับไล่เราออกจากแผ่นดิน, จงร้อง
ทูลพระองค์ว่าเราจะไปแห่งใด. และใคร
เล่าจะรูว้ า่ พระเจ้าอาจจะทรงพาเราไปยัง
แผ่น ดินที่ เลิศ เลอกกว่า แผ่น ดิน โลกทัง้
ปวง? และหากเป็ นเช่นนั ้น, ก็ ขอให้ เรา
ซื่อสัตย์ ต่อ พระเจ้า, เพื่อ เราจะได้ รับ มัน
บทที่ ๒
เป็ นมรดกของเรา.
้ คือ พี่ ชาวเจเร็ด เตรียมการเดิน ทางของพวก
๓๙ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ั ญาไว้.
๓๘ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ญ
๔๑ ก อีเธอร์ ๖:๒๐.

		ข อีเธอร์ ๖:๑๖.
๔๒ ก ๑ นี . ๒:๑–๒; อับรา. ๒:๓.

		ข คพ. ๘๔:๘๘.
		ค ๑ นี . ๑๓:๓๐.

อีเธอร์ ๒:๑–๙
เขาสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้—เป็ นแผ่นดิน
ที่ เลือกสรร แล้ว ว่า ดี ทีส่ ุด ซึ่ง มนุ ษย์ จะ
รับ ใช้ พระคริสต์ หรือ ถูก ก�ำจัด ออกไป—
พระเจ้า รับสั่ง กับ พี่ ชาย ของ เจ เร็ด สาม
ชั่วโมง— ชาว เจ เร็ด สร้าง เรือ— พระเจ้า
ทรงขอให้พี่ชายของเจเร็ดเสนอว่าจะให้
ความสว่างเรืออย่างไร.
้ คือเจเร็ดกับ
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พี่ ชาย ท่าน, และ ครอบครัว พวก ท่าน,
และเพื่อนของเจเร็ ดกับ พี่ ชายท่านและ
ครอบครัว พวกเขา, ลงไป ในหุบเขาที่ อยู่
ทางเหนื อ, (และชื่อ หุบเขาคือ นิ ม โรดก,
โดย เรียก ตาม ชื่อ ของ พราน ผู้ เก่ง กล้า
สามารถ) พร้อมด้วยฝูงสัตว์เลีย้ งของพวก
เขาซึ่ง พวกเขาได้ รวบรวมไว้, ทัง้ เพศผู้
และเพศเมีย, ทุกชนิ ด.
๒ และ พวก เขา วาง บ่วง และ จับ สั ตว์
ปี กในอากาศด้วย; และพวกเขาเตรียม
ภาชนะ, ซึ่งในภาชนะนั ้นพวกเขาใส่สัตว์
น� ้ ำจากผืนน� ้ ำแล้วน� ำไปกับพวกเขาด้วย.
๓ และพวกเขาเอาเดเซเร็ทไปกับพวก
เขาด้วย, ซึ่ง, โดยการแปลความหมาย,
คือผึง้ ; และดังนั ้นพวกเขาเอาฝูงผึง้ ไปกับ
พวกเขาด้วย, และสิ่งที่มีอยู่บนผืนแผ่น
ดินนานาชนิ ด, เมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิ ด.
้ คือ เมื่อ
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาลงมาในหุบเขานิ มโรดแล้วพระเจ้า
เสด็จลงมาและทรงสนทนากับพี่ชายของ
เจเร็ด; และพระองค์ ประทับ อยู่ ในเมฆก,
และพี่ชายของเจเร็ดหาเห็นพระองค์ ไม่.
๒

๑ ก ปฐก. ๑๐:๘.
๔ ก กดว. ๑๑:๒๕;
คพ. ๓๔:๗–๙;
จส—ป ๑:๖๘.
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้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้า ทรง บัญชา พวก เขา ให้ ออก ไป
ใน แดนทุรกันดาร, แท้จริง แล้ว, ไป ใน
เสีย้ วนั ้นซึ่งยังไม่เคยมีคนไปที่นั่น. และ
้ คือพระเจ้าเสด็จ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไปเบือ้ งหน้ าพวกเขา, และตรัสกับพวกเขา
ขณะพระองค์ ทรงยืน อยู่ ในเมฆก, และ
ทรงชีท้ างที่พวกเขาควรจะเดินทางไป.
้ คือพวก
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาเดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และ
ต่อเรือ, ซึ่งด้วยเรือเหล่านั ้นพวกเขาข้าม
ผืนน� ้ำหลายแห่ง, โดยพระเจ้าทรงชีท้ าง
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดเวลา.
๗ และ พระเจ้ า ไม่ ทรง ยอม ให้ พวก
เขา เทียบ ฝั่ ง เลย ทะเล ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, แต่ พระองค์ ทรงประสงค์ ให้
พวกเขาเดินทางไปแม้ถงึ แผ่นดินแห่งค�ำ
่ ทัง้
สัญญาก, ซึง่ เลิศเลอกว่าผืนแผ่นดินอืน
ปวง, ซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าทรงปกปัก
รักษาไว้ ให้ผู้คนที่ชอบธรรม.
๘ และพระองค์ ทรงยืนยัน หนั ก แน่ น
กับ พี่ ชาย ของ เจ เร็ด ในพระพิ โรธ ของ
พระองค์, ว่า ผู้ ใดที่ ครอบครองแผ่น ดิน
แห่งค�ำสัญญานี ้, นั บจากเวลานั ้นไปและ
ตลอดกาล, จะรับใช้กพระองค์, พระผู้เป็ น
เจ้าองค์จริงและองค์เดียว, มิฉะนั ้นพวก
เขา จะ ถูก ก�ำจัดขออก ไป เมื่อ พระพิ โรธ
สุดขีดของพระองค์มาถึงพวกเขา.
๙ และ บั ด นี ้ , เรา จะ เห็ น ประกาศิ ต
ของพระผู้ เป็ นเจ้า เกี่ยวกับ แผ่น ดินนี ้ ,
ว่า มัน เป็ นแผ่น ดิน แห่ง ค�ำ สั ญญา; และ

๕ ก อพย. ๑๓:๒๑–๒๒.
		ข เจรอม ๑:๓, ๑๐;
๗ ก ๑ นี . ๔:๑๔.
แอลมา ๓๗:๒๘;
คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
อีเธอร์ ๙:๒๐.
๘ ก อีเธอร์ ๑๓:๒.
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ประชาชาติ ใดก็ตามที่จะครอบครองมัน
จะรับใช้พระผู้เป็ นเจ้า, มิฉะนั ้นพวกเขา
จะถูกก�ำจัดออกไปเมื่อพระพิ โรธสุดขีด
ของ พระองค์ จะ มา ถึ ง พวก เขา. และ
พระพิ โรธสุดขีดของพระองค์มาถึงพวก
เขาเมื่อ พวกเขาสุกงอมอยู่ ในความชั่ว
ช้าสามานย์.
๑๐ เพราะดูเถิด, นี่ เป็ นแผ่นดินที่ เลิศ
เลอกว่า ผืน แผ่น ดิน อื่นทัง้ ปวง; ดัง นั ้น
คนที่ ครอบครองมัน จะรับ ใช้ พระผู้ เป็ น
เจ้า หรือ จะถูก ก�ำจัด ออกไป; เพราะเป็ น
ประกาศิตอันเป็ นนิ จของพระผู้เป็ นเจ้า.
และมัน จะไม่ เป็ นไปจนกว่า จะถึง ความ
บริบู ร ณ์ กของ ความ ชั่ ว ช้ า สามานย์ ใน
บรรดาลูกหลานของแผ่นดิน, ที่พวกเขา
จะถูกก�ำจัดขออกไป.
๑๑ และนี่ มาถึง ท่าน, โอ้ ท่านคนต่าง
ชาติก, เพื่อ ท่านจะรู้ ประกาศิต ของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า—เพื่อ ท่านจะกลับ ใจ, และไม่
อยู่ ในความชั่วช้าสามานย์ของท่านต่อไป
จนความบริบูรณ์ มาถึง, เพื่อท่านจะไม่น�ำ
พระพิ โรธสุดขีดของพระผู้เป็ นเจ้าลงมา
บนท่านดังทีผ่ อู้ ยูอ่ าศัยของแผ่นดินท�ำมา
แล้วก่อนหน้ านี ้.
๑๒ ดูเถิด, นี่ เป็ นแผ่น ดิน ที่ เลิศ เลอ,
และ ประชาชาติ ใด ก็ตาม ที่ ครอบ ครอง
มัน จะเป็ นอิสระกจากการเป็ นทาส, และ
จากการเป็ นเชลย, และจากประชาชาติ
่ ทัง้ หมดภายใต้ฟ้าสวรรค์, หากพวกเขา
อืน
เพียงจะรับใช้ขพระผูเ้ ป็ นเจ้าของแผ่นดิน,
๑๐ ก ๒ นี . ๒๘:๑๖.
		ข ๑ นี . ๑๗:๓๗–๓๘.
๑๑ ก ๒ นี . ๒๘:๓๒.
๑๒ ก คมพ. เสรีภาพ.
		ข อสย. ๖๐:๑๒.

อีเธอร์ ๒:๑๐–๑๕
ผูค้ อื พระเยซูคริสต์, ซึง่ ได้รบั การแสดงให้
ประจักษ์ โดยเรื่องที่เราเขียนไว้.
๑๓ และบัดนี ้ข้าพเจ้าเริม่ ท�ำบันทึกของ
ข้าพเจ้า ต่อ ไป; เพราะดูเถิด, เหตุการณ์
้ คือ พระเจ้า ทรงน� ำ เจเร็ด
ได้ บังเกิด ขึน
และพี่ น้องของท่านมาแม้ ถึง ทะเลใหญ่
นั ้ น ซึ่ง แบ่ง แยก ผืน แผ่น ดิน ทัง้ หลาย.
และเมื่อ พวกท่านมาถึง ทะเลแล้ว จึง ตัง้
กระโจม; และพวกท่านเรียกชื่อ ที่ นั้นว่า
โมริแอนคูเมอร์; และพวกท่านพ�ำนั กอยู่
ในกระโจม, และพ�ำนั กอยู่ ในกระโจมบน
ฝั่ งทะเลตลอดเวลาสี่ปี.
้ ใน
๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปลายปี ที่ สี่ คือ พระเจ้า เสด็จ มาหาพี่ ชาย
ของเจเร็ดอีก, และทรงยืนอยู่ ในเมฆและ
ทรงสนทนากับท่าน. และตลอดเวลาสาม
ชัว่ โมงพระเจ้าทรงสนทนากับพีช่ ายของเจเร็ด, และทรงว่ากล่าวกท่านเพราะท่านไม่
จดจ�ำที่จะเรียกหาขพระนามของพระเจ้า.
๑๕ และพี่ ชายของเจเร็ ดกลับ ใจจาก
ความชั่วที่ท่านท�ำ, และเรียกหาพระนาม
่ ้ องท่านผูท
ของพระเจ้าเพือ่ พีน
้ อี่ ยูก่ บั ท่าน.
และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า: เราจะให้อภัย
เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เกี่ยวกับ บาปของ
พวกเขา; แต่ เจ้า จะไม่ ท�ำบาปอีก ต่อ ไป,
เพราะเจ้า จะจดจ�ำ ว่า พระวิญญาณกของ
เรา จะ ไม่ พากเพียรขกับ มนุ ษย์ เสมอ ไป;
ดังนั ้น, หากเจ้าจะท�ำบาปจนเจ้าสุกงอม
เต็มที่เจ้าจะถูกตัดขาดจากที่ประทับของ
พระเจ้า. และเหล่านี ้คือความคิดของเรา

๑๔ ก คมพ. ตีสอน (การ),
ลงโทษ (การ).
		ข คมพ. สวดอ้อนวอน
(การ), สวดอ้อนวอน
(ค�ำ).

๑๕ ก อีเธอร์ ๑๕:๑๙.
		ข ปฐก. ๖:๓;
๒ นี . ๒๖:๑๑;
มอร. ๕:๑๖.

อีเธอร์ ๒:๑๖–๒๕
เกี่ยวกับแผ่นดินซึ่งเราจะให้เจ้าเพื่อเป็ น
มรดกของเจ้า; เพราะมันจะเป็ นแผ่นดิน
ที่เลิศเลอคเหนื อผืนแผ่นดินอื่นทัง้ ปวง.
๑๖ และพระเจ้าตรัสว่า: จงไปท�ำงานและ
ต่อเรือ, ตามแบบทีเ่ จ้าต่อไว้กอ่ นหน้ านั ้น.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพีช่ ายของ
เจเร็ดลงมือท�ำงาน, และพี่น้องท่านด้วย,
และต่อเรือตามแบบที่พวกเขาเคยต่อไว้,
ตามค�ำแนะน� ำกของพระเจ้า. และมันเล็ก,
และมันเบาอยูบ่ นน� ้ำ, แม้เหมือนกับความ
เบาของสัตว์ปีกที่อยู่บนน� ้ำ.
๑๗ และพวกเขาต่อ เรือ ตามวิธี ท่ี มน
ั จะ
ก
แน่ นหนา ยิง่ , จนมันจะเก็บน� ำ้ ได้เหมือนกับ
ชาม; และท้องของมันแน่ นหนาเหมือนกับ
ชาม; และกราบเรือแน่ นหนาเหมือนกับชาม;
และท้ายเรือสอบเข้าหากัน; และส่วนบนของ
มันแน่ นหนาเหมือนกับชาม; และความยาว
ของมันคือความยาวของต้นไม้; และประตู
ของมัน, เมือ่ ปิ ด, แน่ นหนาเหมือนกับชาม.
้ คือ พี่
๑๘ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชายของเจเร็ ดร้ องทูล พระเจ้า, มี ความ
ว่า: ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ท�ำงานซึ่ง
พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์เสร็จแล้ว,
่ ระองค์ทรง
และข้าพระองค์ทำ� เรือตามทีพ
แนะน� ำให้ข้าพระองค์.
๑๙ และดูเถิด, ข้า แต่ พระเจ้า, ในเรือ
ไม่มี แสงสว่างเลย; พวกข้า พระองค์ จะ
บังคับ เรือ ไป ทาง ใด เล่า? และ พวก ข้า
พระองค์ จะตายด้วย, เพราะในเรือ พวก
ข้ า พระองค์ หายใจ ไม่ ออก, นอกจาก
ด้วยอากาศซึ่ง อยู่ ในนั ้น; ฉะนั ้นพวกข้า
พระองค์จะต้องตาย.
๑๕ค อีเธอร์ ๙:๒๐.
๑๖ ก ๑ นี . ๑๗:๕๐–๕๑.
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๒๐ และพระเจ้า ตรัส กับ พี่ ชายของเจเร็ด ว่า: ดูเถิด, เจ้า จงเจาะช่องด้านบน
ช่องหนึ่ ง, และที่ ท้องเรือ ด้วย; และเมื่อ
เจ้า ขาด อากาศ จง เปิ ด ช่อง นั ้ น และ รับ
อากาศ. และหากเป็ นว่าน� ้ำไหลเข้ามาหา
เจ้า, ดูเถิด, เจ้า จงปิ ดช่องนั ้น, เพื่อ เจ้า
จะไม่ตายด้วยน� ้ำท่วม.
้ คือ พี่
๒๑ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชายของเจเร็ดท�ำเช่นนั ้น, ตามที่พระเจ้า
ทรงบัญชา.
๒๒ และท่านร้องทูลพระเจ้าอีกมีความ
ว่า: ข้า แต่ พระเจ้า, ดูเถิด ข้า พระองค์ ท�ำ
ไปแม้ ท่ี พระองค์ ทรงบัญชาข้า พระองค์;
และข้าพระองค์เตรียมเรือไว้ส�ำหรับผู้คน
ของข้าพระองค์, และทรงดูเถิดไม่มีแสง
สว่างในนั ้นเลย. ทรงดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า,
พระองค์จะทรงปล่อยให้พวกข้าพระองค์
ข้ามน� ้ำกว้างใหญ่นี้ ในความมืดหรือ?
๒๓ และพระเจ้าตรัสกับพี่ชายของเจเร็ด ว่า : เจ้า อยากให้ เราท�ำ อะไรเพื่อ เจ้า
จะมีแสงสว่างในพาหนะของเจ้า? เพราะ
ดูเถิด, เจ้าจะมีหน้ าต่างไม่ ได้, เพราะมัน
จะถูกซัดแตกเป็ นชิน
้ ๆ; ทัง้ เจ้าจะไม่เอา
ไฟไปกับเจ้า, เพราะเจ้าจะไม่ ไปโดยแสง
สว่างของไฟ.
๒๔ เพราะดูเถิด, เจ้าจะเป็ นดังปลาวาฬ
ท่ามกลางทะเล; เพราะคลื่นภูเขาจะซัด
มายัง เจ้า. กระนั ้น ก็ตาม, เรา จะ น� ำ เจ้า
้ มาอีก จากห้วงลึก ของทะเล; เพราะ
ขึน
ลมกพัดออกจากปากเรา, และเราส่งฝนข
และน� ้ำท่วมออกไปด้วย.
๒๕ และ ดูเถิด, เรา เตรียม เจ้า ไว้ ต่อสู้

๑๗ ก อีเธอร์ ๖:๗.
๒๔ ก อีเธอร์ ๖:๕.

		ข สดด. ๑๔๘:๘.
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สิ่ง เหล่า นี ้; เพราะเจ้า จะข้ามห้วงลึก อัน
กว้าง ใหญ่ นี ้ ไม่ ได้ เว้น แต่ เรา จะ เตรียม
เจ้า ไว้ ต่อสู้ คลื่น ของ ทะเล, และ ลม ซึ่ง
พัดมา, และน� ้ำท่วมซึ่งจะมา. ฉะนั ้นเจ้า
อยากให้ เราเตรียมอะไรให้ เจ้า เพื่อ เจ้า จะ
มีแสงสว่างเมื่อเจ้าถูกกลืนเข้าไป ในห้วง
ลึกของทะเล?
บทที่ ๓
พี่ ชาย ของ เจ เร็ด เห็น นิ ้ว พระหัตถ์ ของ
พระเจ้าเมือ่ พระองค์ทรงสัมผัสก้อนหิน
สิบ หกก้อน—พระคริสต์ ทรงแสดงร่าง
วิญญาณของพระองค์ ต่อ พี่ ชายของเจเร็ด—ผูม้ คี วามรูอ้ น
ั สมบูรณ์ ไม่อาจถูกกัน้
จากภายในของม่าน—มีการเตรียมเครือ่ ง
แปลความหมายไว้เพือ่ น� ำบันทึกของชาว
เจเร็ดมาสู่ความสว่าง.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพีช่ ายของ
เจเร็ด, (บัดนี ้จ�ำนวนพาหนะซึ่งเตรียมไว้
มีอยู่แปดล�ำ) ออกไปยังภูเขา, ซึ่งเรียกกัน
ว่าภูเขาเชเล็ม, เพราะความสูงยิง่ ของมัน,
และหลอมก้อนหินเล็ก ๆ สิบหกก้อนออก
จากศิลาก้อนหนึ่ ง; และมัน ขาวและใส,
แม้ ดัง แก้ว โปร่งแสง; และท่านถือ ไว้ ใน
มือ, ไปบนยอดเขา, และร้องทูล พระเจ้า
อีก, มีความว่า:
๒ ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ตรัสว่าพวก
ข้า พระองค์ จะต้องถูก น� ้ำ ท่วมล้อมรอบ.
บัดนี ้ ดูเถิด, ข้า แต่ พระเจ้า, และขออย่า
กริว้ ผู้ รับ ใช้ ของ พระองค์ เพราะ ความ
๓

๒ ก คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.

อีเธอร์ ๓:๑–๔
อ่อนแอของเขาต่อ พระพักตร์ พระองค์;
เพราะพวกข้า พระองค์ รู้ว่า พระองค์ ทรง
บริสุทธิ์ และประทับ อยู่ บนสวรรค์, และ
พวกข้าพระองค์ ไม่มคี า่ ควรต่อพระพักตร์
พระองค์; เพราะการตกก นิ สัยขของพวกข้า
พระองค์ จึง กลับ ชั่ว ตลอดเวลา; กระนั ้น
ก็ตาม, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ประทาน
พระบัญชาแก่พวกข้าพระองค์วา่ พวกข้า
พระองค์ ต้องเรียกหาพระองค์, เพื่อ จาก
พระองค์ พวก ข้า พระองค์ จะ ได้ รับ ตาม
ความปรารถนาของตน.
๓ ดูเถิด, ข้า แต่พระเจ้า, พระองค์ทรง
ลงทัณฑ์พวกข้าพระองค์เพราะความชั่ว
ช้า สามานย์ ของ พวก ข้า พระองค์, และ
ทรงขับ ไล่ พวกข้า พระองค์ ไป, และชั่ว
เวลาหลายปี มานี ้ พวกข้า พระองค์ อยู่ ใน
แดนทุรกันดาร; กระนั ้นก็ตาม, พระองค์
ยัง ทรงเมตตากพวกข้า พระองค์. ข้า แต่
พระเจ้า, โปรดทอดพระเนตรข้าพระองค์
ด้วยความสงสาร, และทรงคลายความกริว้
ของพระองค์จากผูค้ นเหล่านี ้ของพระองค์
เถิด, และอย่าทรงปล่อยให้พวกเขาออกไป
ข้ามห้วงลึกอันบ้าคลั่งนี ้ ในความมืด; แต่
ทรงโปรดทอดพระเนตรสิ่งเหล่านี ้ซึ่งข้า
พระองค์หลอมออกจากศิลา.
๔ และ ข้า พระองค์ รู้, ข้า แต่ พระเจ้า,
ว่า พระองค์ ทรง มี เดชานุ ภาพกทัง้ ปวง,
และทรงท�ำสิ่งใดก็ ได้ตามที่พระองค์ทรง
ประสงค์เพือ่ ประโยชน์ ของมนุ ษย์; ฉะนั ้น
ทรงโปรดสัมผัส ก้อนหิน เหล่า นี ้, ข้า แต่
พระเจ้า, ด้วยนิ ้วพระหัตถ์ของพระองค์,
และทรงเตรียมมันเพือ่ มันจะส่องแสงออก

		ข โมไซยาห์ ๓:๑๙.
๓ ก อีเธอร์ ๑:๓๔–๔๓.

๔ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.

อีเธอร์ ๓:๕–๑๔
มาในความมืด; และมันจะส่องแสงออกมา
สู่ พวกข้า พระองค์ ในพาหนะซึ่ง พวกข้า
พระองค์เตรียมไว้, เพื่อ พวกข้า พระองค์
จะมีแสงสว่างขณะที่จะข้ามทะเล.
๕ ดูเถิด, ข้า แต่ พระเจ้า, พระองค์ ทรง
ท�ำการนี ้ ได้. พวกข้าพระองค์รวู้ า่ พระองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถแสดงเดชานุ ภาพ
อัน ยิ่ง ใหญ่ ได้, ซึ่ง ดูกเล็ก น้ อย ใน ความ
เข้าใจของมนุ ษย์.
๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่ พี่
ชายของเจเร็ดกล่าวถ้อยค�ำเหล่านี ้, ดูเถิด,
พระเจ้ากทรง ยื่น พระหัตถ์ ของ พระองค์
ออกมาและทรงสัมผัส ก้อนหิน เหล่า นี ้ ที
ละก้อนด้วยนิ ้ว พระหัตถ์ของ พระองค์.
และม่านขจึงถูกขจัดไปจากดวงตาพี่ชาย
ของ เจ เร็ด, และ ท่าน เห็น นิ ้ว พระหัตถ์
ของพระเจ้า; และเป็ นดัง นิ ้ว มือ มนุ ษย์,
เหมือนกับเนื ้อหนั งและโลหิต; และพีช่ าย
ของเจเร็ ดล้ มลงต่อ พระพักตร์ พระเจ้า,
เพราะท่านถูกจู่ โจมด้วยความกลัว.
๗ และพระเจ้า ทรงเห็นพี่ ชายของเจ้ ดิน; และพระเจ้าตรัสกับ
เร็ดล้มลงสู่พืน
้ เถิด, เหตุใดเจ้าจึงล้มเล่า?
ท่านว่า: ลุกขึน
๘ และท่านทูล พระเจ้า ว่า: ข้า พระองค์
เห็น นิ ้ ว พระหัตถ์ ของ พระเจ้า, และ ข้า
พระองค์ กลัว เกลือกพระองค์ จะทรงลง
ทัณฑ์ขา้ พระองค์; เพราะข้าพระองค์ ไม่รู้
ว่าพระเจ้าทรงมีพระมังสะและพระโลหิต.
๙ และพระเจ้า ตรัส กับ ท่านว่า: เพราะ
๕ ก อสย. ๕๕:๘–๙;
๑ นี . ๑๖:๒๙.
๖ ก คมพ. พระเยซูคริสต์.
		ข อีเธอร์ ๑๒:๑๙, ๒๑.
๙ ก คมพ. เนื ้อหนั ง; พระเยซู
คริสต์; มรรตัย (ความ
เป็ น).
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ศรัทธาของเจ้า เจ้าจึงเห็นว่าเราจะรับเอา
เนื ้อหนั งกและโลหิต; และไม่เคยมีคนใด
มาอยู่ต่อหน้ าเราด้วยศรัทธามากเช่นนั ้น
ดัง ที่ เจ้า มี; เพราะ หาก ไม่ เป็ น เช่น นั ้น
เจ้า จะเห็นนิ ้ว มือ ของเราไม่ ได้. เจ้า เห็น
มากกว่านี ้ ไหม?
๑๐ และ ท่ า น ทู ล ตอบ ว่ า : ไม่ เห็ น ;
พระองค์ เจ้าข้า, ทรงโปรดแสดงองค์ แก่
ข้าพระองค์เถิด.
๑๑ และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า: เจ้าเชื่อ
ถ้อยค�ำที่เราจะพูดหรือไม่?
๑๒ และท่านทูลตอบว่า: เชื่อ, พระองค์
เจ้าข้า, ข้าพระองค์รวู้ า่ พระองค์รบั สัง่ ความ
จริง, เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า
แห่งความจริง, และตรัสเท็จไม่ ได้ก.
๑๓ และเมื่อ ท่านกล่าวถ้อยค�ำ เหล่า นี ้
แล้ว, ดูเถิด, พระเจ้า ทรงแสดงกองค์ แก่
ท่าน, และตรัสว่า: เพราะเจ้ารูข้ เรือ่ งเหล่า
นี ้ เจ้าได้รับการไถ่จากการตก; ฉะนั ้นเรา
จึง น� ำ เจ้า กลับ มาในที่ อยู่ ของเรา; ฉะนั ้น
เราจึงแสดงคตนแก่เจ้า.
๑๔ ดูเถิด, เราคือผูท
้ ท
ี่ รงเตรียมไว้นับแต่
การวางรากฐานของโลกเพื่อไถ่กผู้คนของ
เรา. ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์. เราคือ
พระบิดาขและพระบุตร. ในเรามนุ ษยชาติ
ทัง้ ปวงจะมี ชีวิตค, และนั่ น เป็ นนิ รันดร์,
แม้ คนที่ เชื่อ ในนาม ของ เรา; และ พวก
เขา จะ กลับ กลาย เป็ นบุตร ของ เรา และ
ธิดาของเราง.

๑๒ ก ฮบ. ๖:๑๘.
๑๓ ก คพ. ๖๗:๑๐–๑๑.
		ข อีนัส ๑:๖–๘.
		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—
การด�ำรงอยูก่ อ่ นความ
เป็ นมรรตัยของพระ
คริสต์.

๑๔ ก คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ); พระผู้ ไถ่.
		ข โมไซยาห์ ๑๕:๑–๔.
		ค โมไซยาห์ ๑๖:๙.
		ง คมพ. บุตรและธิดาของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
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๑๕ และเราไม่เคยแสดงตนแก่มนุ ษย์ผู้
ซึ่งเราสร้าง, เพราะมนุ ษย์ ไม่เคยเชื่อก ใน
เราดัง ที่ เจ้า เชื่อ. เจ้า เห็นไหมว่า เราสร้าง
เจ้า ตามรูป ลักษณ์ ขของเราเอง? แท้จริง
แล้ว, แม้มนุ ษย์ทัง้ ปวงถูกสร้างมาตัง้ แต่
ต้นตามรูปลักษณ์ ของเราเอง.
๑๖ ดูเถิด, ร่างนี ้, ซึ่งเจ้าเห็นอยู่เดี๋ยวนี ้,
เป็ นร่างวิญญาณกของเรา; และเราสร้าง
มนุ ษย์ตามร่างวิญญาณของเรา; และแม้
ดังที่เราปรากฏแก่เจ้าอย่างไรในวิญญาณ
เราจะปรากฏแก่ผู้คนของเราอย่างนั ้นใน
เนื ้อหนั ง.
๑๗ และบัดนี ้, ดัง ที่ ข้าพเจ้า, โมโรไน,
กล่าวแล้ว ว่า ข้าพเจ้า ท�ำ บันทึก เรื่องราว
อันครบถ้วนของสิ่งเหล่านี ้ท่ีมีเขียนไว้ ไม่
ได้, ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงพอใจแล้วทีจ่ ะกล่าว
ว่า พระเยซู ทรงแสดงองค์ แก่ ชายผู้ นี้ ใน
วิญญาณ, แม้ ตามลักษณะและในความ
เหมือนของร่างเดียวกันนั ้นดังที่พระองค์
ทรงแสดงกองค์แก่ชาวนี ไฟ.
๑๘ และ พระองค์ ทรง ปฏิบัติ ต่อ ท่าน
แม้ ดัง ที่ พระองค์ทรง ปฏิบัติต่อ ชาว นี ไฟ; และทัง้ หมดนี ้, ก็ เพื่อชายผู้นี้จะรู้ว่า
พระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้า, เพราะ
งาน ส�ำคัญ ยิ่ง หลาย ประการ ซึ่ง พระเจ้า
ทรงแสดงแก่ท่าน.
๑๙ และเพราะความรู้ ของชายผู้ นี้ จึง
กัน
้ ท่านไม่ ให้ เห็น ภายใน ม่านก ไม่ ได้;
และท่านเห็นนิ ้วพระหัตถ์ของพระเยซู,
ซึ่ง, เมื่อ ท่านเห็น, ท่านล้ม ลงด้วยความ
กลัว; เพราะ ท่านรู้ ว่า เป็ นนิ ้ ว พระหัตถ์
๑๕ ก คมพ. เชือ่ (ความ).
		ข ปฐก. ๑:๒๖–๒๗;
โมไซยาห์ ๗:๒๗;
คพ. ๒๐:๑๗–๑๘.

อีเธอร์ ๓:๑๕–๒๕
ของพระเจ้า; และท่านไม่มีศรัทธาต่อไป,
เพราะท่านรู้แล้ว, โดยไม่สงสัยเลย.
๒๐ ดังนั ้น, โดยมีความรู้อันสมบูรณ์ นี้
เกี่ยวกับ พระผู้ เป็ นเจ้า, จึง กัน
้ กท่านจาก
ภายในม่านไม่ ได้; ฉะนั ้นท่านจึงเห็นพระ
เยซู; และพระองค์ทรงปฏิบัติต่อท่าน.
้ คือ
๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าตรัสกับพีช่ ายของเจเร็ดว่า: ดูเถิด,
เจ้า จงอย่า ให้ สิ่ง เหล่า นี ้ ซึ่ง เจ้า เห็น และ
ได้ยินออกไปสู่ โลก, จนกว่าจะถึงเวลากที่
เราจะสรรเสริญนามของเราในเนื ้อหนั ง;
ดังนั ้น, เจ้าจงเก็บเรือ่ งเหล่านี ้ซึ่งเจ้าเห็น
และได้ยิน, และไม่แสดงมันแก่ผู้ ใด.
๒๒ และดูเถิด, เมื่อเจ้าจะมาหาเรา, เจ้า
จงเขียนและผนึ กมันไว้, เพื่อจะไม่มี ใคร
แปลความหมายของมันได้; เพราะเจ้าจะ
เขียนเป็ นภาษาที่อ่านไม่ ได้.
๒๓ และดูเถิด, ศิลาสองก้อนกนี ้ เราจะ
ให้แก่เจ้า, และเจ้าจะผนึ กมันไว้กับเรื่อง
ที่เจ้าจะเขียนด้วย.
๒๔ เพราะดูเถิด, ภาษาทีเ่ จ้าจะเขียนเรา
ท�ำให้ สับสนแล้ว; ดัง นั ้น เราจะกระท�ำ ใน
เวลาอันเหมาะสมของเราให้ศลิ าเหล่านี ข้ ยาย
เรือ่ งซึง่ เจ้าจะเขียนออกสูส่ ายตาของมนุ ษย์.
๒๕ และเมื่อ พระเจ้า ตรัส ถ้อยค�ำ เหล่า
นี ้ แล้ว, พระองค์ทรงแสดงให้ พ่ีชายของ
เจเร็ด เห็น ผู้ อยู่ อาศัย ทัง้ หมดกของแผ่น
ดิน โลกที่ ด�ำรงอยู่ มาก่อน, และทัง้ หมด
ที่ จะด�ำรงอยู่ ด้วย; และพระองค์ ไม่ ทรง
ปิ ดบัง คนเหล่า นั ้น จากสายตาของท่าน,
แม้ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก.

๑๖ ก คมพ. วิญญาณ.
๑๗ ก ๓ นี . ๑๑:๘–๑๐.
๑๙ ก คมพ. ม่าน.
๒๐ ก อีเธอร์ ๑๒:๑๙–๒๑.

๒๑ ก อีเธอร์ ๔:๑.
๒๓ ก คมพ. อูรมิ และทูมมิม.
๒๕ ก โมเสส ๑:๘.

อีเธอร์ ๓:๒๖–๔:๖
๒๖ เพราะพระองค์ ได้ ตรัส กับ ท่านใน
กาลก่อน, ว่า หากกท่านเชื่อข ในพระองค์
ว่าพระองค์ทรงแสดงทุกสิ่งคแก่ทา่ นได้—
พระองค์ จะ ทรง แสดง แก่ ท่าน; ฉะนั ้น
พระเจ้า ทรงปิ ดบัง สิ่ง ใดจากท่านไม่ ได้,
เพราะท่านรู้ ว่า พระเจ้า ทรงแสดงทุก สิ่ง
แก่ท่านได้.
๒๗ และ พระเจ้า ตรัส กับ ท่านว่า: จง
เขียนเรื่องเหล่า นี ้ และผนึ กกมันไว้; และ
เราจะแสดงมันในเวลาอันเหมาะสมของ
เราแก่ลูกหลานมนุ ษย์.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้า ทรง บัญชา ท่านว่า ท่าน จะ ต้อง
ผนึ ก ศิลากสองก้อนที่ ท่านได้ รับ ไว้, และ
ไม่แสดงมัน, จนกว่าพระเจ้าจะทรงแสดง
มันแก่ลูกหลานมนุ ษย์.
บทที่ ๔
โมโรไนได้รับพระบัญชาให้ผนึ กข้อเขียน
ของพี่ ชายเจเร็ด—เรือ่ งเหล่า นั ้น จะไม่
เปิ ดเผยจนกว่ามนุ ษย์จะมีศรัทธาแม้ดัง
พีช่ ายของเจเร็ด—พระคริสต์ทรงบัญชา
ให้ มนุ ษย์ เชื่อ พระ วจนะ ของ พระองค์
และ ถ้ อ ยค� ำ สานุ ศิษ ย์ ของ พระองค์ —
มนุ ษย์ ได้ รับ พระบัญชาให้ กลับ ใจ, เชือ่
พระกิตติคุณ, และรับการช่วยให้รอด.
และพระเจ้าทรงบัญชาพีช่ ายของเจเร็ดให้
ลงไปจากภูเขาจากที่ประทับของพระเจ้า,
่ า่ นเห็น; และเรือ่ งเหล่า
และเขียนกเรือ่ งทีท
๒๖ ก อีเธอร์ ๓:๑๑–๑๓.
		ข คมพ. เชือ่ (ความ).
		ค อีเธอร์ ๔:๔.
๒๗ ก ๒ นี . ๒๗:๖–๘.
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นั ้น ทรง ห้าม ไม่ ให้ ออก มา ถึง ลูก หลาน
มนุ ษย์จนกว่าหลังจากขพระองค์จะถูกยก
ขึน้ บนกางเขน; และด้วยเหตุนีก้ ษั ตริย์ โมไซยาห์จึงเก็บเรื่องราวที่เขียนไว้, เพื่อจะ
ไม่ออกมาสู่ โลกจนกว่าหลังจากพระคริสต์
จะทรงแสดงองค์แก่ผู้คนของพระองค์.
๒ และ หลัง จาก พระ คริสต์ ทรง แสดง
องค์ โดย แท้จริง แก่ ผู้คนของ พระองค์
แล้วพระองค์ทรงบัญชาว่าเรื่องเหล่านั ้น
จะเป็ นที่ประจักษ์ .
๓ และ บัดนี ้ , หลัง จาก นั ้ น, พวก เขา
ทัง้ หมด เสื่อมโทรม อยู่ ใน ความ ไม่ เชื่อ;
และไม่มี ใครเลยนอกจากชาวเลมัน, และ
พวก เขา ปฏิเสธ พระ กิตติคุณ ของ พระ
คริสต์; ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงได้รบั พระบัญชา
ให้ซ่อนกมันไว้ ในดินอีก.
๔ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เขียนเรื่องซึ่ง พี่ ชาย
ของเจเร็ดเห็นนั่ นเองบนแผ่นจารึกเหล่า
นี ้; และไม่เคยมีเรือ่ งใดเป็ นที่ประจักษ์ ยิ่ง
ใหญ่เกินกว่าเรือ่ งซึ่งเป็ นที่ประจักษ์ แก่พี่
ชายของเจเร็ด.
๕ ดังนั ้นพระเจ้าจึงทรงบัญชาข้าพเจ้าให้
เขียนเรื่องไว้; และข้าพเจ้าเขียนไว้. และ
พระองค์ ทรง บัญชา ข้าพเจ้า ให้ ข้าพเจ้า
ผนึ กกมันไว้; และพระองค์ ทรงบัญชาให้
ข้าพเจ้าผนึ กค�ำแปลความหมายของมัน
ไว้ดว้ ย; ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงผนึ กเครือ่ งแปลข
ไว้, ตามพระบัญชาของพระเจ้า.
๖ เพราะพระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า: มัน
่ วก
จะไม่ออกไปสู่คนต่างชาติจนถึงวันทีพ
เขาจะกลับใจจากความชัว่ ช้าสามานย์ของ

๒๘ ก คพ. ๑๗:๑.
๑ ก อีเธอร์ ๑๒:๒๔.
คมพ. พระคัมภีร.์
		ข อีเธอร์ ๓:๒๑.
๔

๓ ก มอร. ๘:๑๔.
๕ ก อีเธอร์ ๕:๑.
		ข คพ. ๑๗:๑; จส—ป ๑:๕๒.
คมพ. อูรม
ิ และทูมมิม.
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พวกเขา, และกลับสะอาดต่อพระพักตร์
พระเจ้า.
๗ และในวันนั ้นที่พวกเขาจะใช้ศรัทธา
่ ช่ี ายของเจในเรา, พระเจ้าตรัส, แม้ดงั ทีพ
เร็ดท�ำ, เพื่อพวกเขาจะได้รบั การช�ำระให้
บริสุทธิ์ก ในเรา, เมื่อนั ้นเราจะแสดงสิ่งที่
พี่ชายของเจเร็ดเห็นให้ประจักษ์ แก่พวก
เขา, แม้ จนการคลี่ การเปิ ดเผยทัง้ หมด
ของเราแก่พวกเขา, พระเยซูคริสต์, พระ
บุตรของพระผู้เป็ นเจ้า, พระบิดาแห่งฟ้ า
สวรรค์ขและแผ่นดินโลก, และสรรพสิ่งทัง้
ปวงที่อยู่ ในนั ้นตรัส.
๘ และคนที่จะต่อต้านกพระวจนะของ
พระเจ้า, ขอให้เขาถูกสาปแช่ง; และคน
ทีจ่ ะปฏิเสธขสิ่งเหล่านี ้, ก็ขอให้เขาถูกสาป
แช่ง; เพราะเราจะไม่แสดงสิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง
กว่าคนี ้ แก่ คนเหล่า นั ้น, พระเยซู คริสต์
ตรัส; เพราะเราคือคนที่พูด.
๙ และด้วยบัญชาของเราฟ้ าสวรรค์เปิ ด
และ ปิ ดก; และ ด้วย ค�ำ ของ เรา แผ่น ดิน
โลกขจะสั่นสะเทือน; และด้วยบัญชาของ
้ ไป, แม้เช่นนั ้น
เราผู้อยู่อาศัยในนั ้นจะสิน
ดังด้วยไฟ.
๑๐ และคนที่ หาเชื่อ ถ้อยค�ำ ของเราไม่
ิ ย์ของเรา; และหากเป็ น
ย่อมไม่เชือ่ สานุ ศษ
ไปว่าเราไม่ ได้พดู , เจ้าจงตัดสินเถิด; เพราะ
่ ดู , ในวันสุดท้ายก.
เจ้าจะรูว้ า่ เรานั่ นเองทีพ
๗ ก คมพ. ท�ำ (ช�ำระ)
ให้บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ข โมไซยาห์ ๓:๘.
๘ ก ๓ นี . ๒๙:๕–๖;
มอร. ๘:๑๗.
		ข ๒ นี . ๒๗:๑๔;
๒๘:๒๙–๓๐.
		ค แอลมา ๑๒:๑๐–๑๑;
๓ นี . ๒๖:๙–๑๐.
๙ ก ๑ พกษ. ๘:๓๕;

อีเธอร์ ๔:๗–๑๕
๑๑ แต่คนทีเ่ ชือ่ กสิ่งเหล่านี ้ซงึ่ เราพูด, เรา
จะไปเยือนเขาด้วยการแสดงให้ประจักษ์
ของ พระ วิญญาณ ของ เรา, และ เขา จะ
รู้ และ เป็ นพยาน. เพราะ เนื่ องจาก พระ
วิญญาณของเราเขาจะรูข้ ว่าสิ่งเหล่านี ้จริงค;
เพราะมันชักจูงมนุ ษย์ ให้ท�ำดี.
๑๒ และสิ่งใดก็ตามทีช่ กั จูงมนุ ษย์ ให้ทำ�
ดีมาจากเรา; เพราะความดีก ไม่ ได้มาจากผู้
ใดนอกจากเรา. เราคือผู้เดียวกันนั ้นที่น�ำ
มนุ ษย์ ไปสู่ความดีทงั ้ มวล; คนทีจ่ ะไม่เชือ่
ถ้อยค�ำของเราจะไม่เชื่อขเรา—ว่าเราด�ำรง
อยู;่ และคนที่ ไม่เชือ่ เราจะไม่เชือ่ พระบิดา
ผู้ทรงส่งเรามา. เพราะดูเถิด, เราคือพระ
บิดา, เราคือ แสงสว่างค, และชีวิตง, และ
ความจริงของโลก.
๑๓ จง มา หา เราก, โอ้ เจ้า คนต่าง ชาติ,
และเราจะแสดงสิ่ง ที่ ส�ำคัญ ยิ่ง กว่า นี ้ แก่
เจ้า, ความรู้ที่ซ่อนไว้เพราะความไม่เชื่อ.
๑๔ จง มา หา เรา, โอ้ เจ้า เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอล, และ มัน จะ เป็ นที่ ประจักษ์ ก
แก่เจ้าว่าพระบิดาทรงเตรียมสิ่งส�ำคัญยิ่ง
เพียงใดไว้ ให้เจ้า, นั บแต่การวางรากฐาน
ของ โลก; และ มัน ไม่ มา ถึง เจ้า, เพราะ
ความไม่เชื่อ.
๑๕ ดูเถิด, เมื่อ เจ้า จะฉี ก ม่านความไม่
เชื่อนั ้นซึ่งท�ำให้เจ้าคงอยู่ ในสภาพอันน่ า
พรัน
่ พรึงของความชัว่ ร้าย, และความแข็ง

คพ. ๗๗:๘.
		ข ฮีล. ๑๒:๘–๑๘;
มอร. ๕:๒๓.
๑๐ ก ๒ นี . ๓๓:๑๐–๑๕.
๑๑ ก คพ. ๕:๑๖.
		ข คมพ. ประจักษ์ พยาน.
		ค อีเธอร์ ๕:๓–๔;
โมโร. ๑๐:๔–๕.
๑๒ ก แอลมา ๕:๔๐;
โมโร. ๗:๑๖–๑๗.

		ข ๓ นี . ๒๘:๓๔.
		ค คมพ. สว่าง (ความ),
แสงสว่าง, แสงสว่างของ
พระคริสต์.
		ง ยอห์น ๘:๑๒;
แอลมา ๓๘:๙.
๑๓ ก ๓ นี . ๑๒:๒–๓.
๑๔ ก คพ. ๑๒๑:๒๖–๒๙.

อีเธอร์ ๔:๑๖–๕:๔
กระด้างของใจ, และความมืด บอดของ
จิตใจ, เมือ่ นั ้นสิ่งส�ำคัญยิง่ และน่ าอัศจรรย์
ซึง่ ซ่อนก ให้พน
้ เจ้านั บจากการวางรากฐาน
ของโลก—แท้จริงแล้ว, เมือ่ เจ้าจะเรียกหา
พระบิดาในนามของเรา, ด้วยใจที่ชอกช�ำ้
และวิญญาณที่ส�ำนึ กผิด, เมื่อนั ้นเจ้าจะ
รู้ว่าพระบิดาทรงระลึกถึงพันธสัญญาซึ่ง
พระองค์ทรงท�ำกับบรรพบุรษ
ุ เจ้า, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล.
๑๖ และ เมื่อ นั ้น การ เปิ ด เผยกของ เรา
ซึ่ง เราให้ ยอห์น ผู้รับ ใช้ ของเราเขียนไว้
จะคลี่ ออกสู่ สายตาของผู้คนทัง้ ปวง. จง
จ�ำ ไว้, เมื่อ เจ้า เห็น สิ่ง เหล่า นี ้, เจ้า จะรู้ ว่า
เวลาอยู่ แค่ เอือ้ มที่ การเปิ ดเผยดัง กล่าว
พระองค์ จะ ทรง ท�ำให้ ประจักษ์ ในพระ
ราชกิจอันแท้จริง.
๑๗ ฉะนั ้น, เมื่อเจ้าจะรับกบันทึกนี ้ เจ้า
จะรู้ ว่า งานของพระบิดาเริ่ม แล้ว ทั่ว ผืน
แผ่นดิน.
๑๘ ฉะนั ้น, จงกลับใจก เจ้าทัง้ หลายทั่ว
สุดแดนแผ่นดินโลก, และมาหาเรา, และ
เชือ่ ในกิตติคณ
ุ ของเรา, และรับบัพติศมาข
ในนามของเรา; เพราะคนทีเ่ ชือ่ และรับบัพติศ มาจะได้ รับ การช่วยให้ รอด; แต่ คนที่
ไม่เชื่อจะอัปมงคล; และเครือ่ งหมายคจะ
ติดตามคนที่เชื่อในนามของเรา.
๑๙ และเขาที่เราพบว่าซื่อสัตย์กต่อนาม
๑๕ ก ๒ นี . ๒๗:๑๐.
๑๖ ก วว. ๑:๑;
๑ นี . ๑๔:๑๘–๒๗.
๑๗ ก ๓ นี . ๒๑:๑–๙, ๒๘.
๑๘ ก ๓ นี . ๒๗:๒๐;
โมโร. ๗:๓๔.
		ข ยอห์น ๓:๓–๕.
คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศมา—จ�ำเป็ น.
		ค คมพ. ของประทานทาง
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ของเราในวันสุดท้ายย่อมได้รบั พร, เพราะ
เราจะยกเขาขึน้ เพือ่ พ�ำนั กอยู่ ในอาณาจักร
ที่ เตรียม ไว้ ส�ำหรับ เขา นั บ จาก การ วาง
รากฐานขของโลก. และดูเถิด เรานั่ นเอง
ที่พูดมันไว้. เอเมน.
บทที่ ๕
พยานสามคนและงานโดยตัวมันเองจะ
ยืนเป็ นประจักษ์ พยานแห่งความเป็ นจริง
ของพระคัมภีร์มอรมอน.
และบัดนี ้ข้าพเจ้า, โมโรไน, เขียนถ้อยค�ำ
ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั พระบัญชา, ตามความจ�ำ
ของข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว
ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าผนึ กก ไว้; ฉะนั ้นอย่าแตะ
ต้องมันเพื่อท่านจะแปล; เพราะท่านถูก
ห้ามจากสิ่งนั ้น, เว้นแต่ ในเวลาที่จะเป็ น
ไปโดยปรีชาญาณของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒ และดูเถิด, ท่านจะได้รบั อภิสิทธิ์เพื่อ
จะแสดงแผ่น จารึก แก่ คนกที่ จะช่วยน� ำ
งานนี ้ออกมา;
๓ และ จะ แสดง แก่ คน สามกคนโดย
เดชานุ ภาพของพระผู้ เป็ นเจ้า; ดัง นั ้น
พวกเขาจะรูข้ แน่ แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี ้จริงค.
๔ และด้วยปากของพยานกสามคนจะ
สถาปนาสิ่ง เหล่า นี ้; และประจักษ์ พยาน

วิญญาณ, ของประทาน
แห่งพระวิญญาณ.
๑๙ ก โมไซยาห์ ๒:๔๑;
คพ. ๖:๑๓.
คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
		ข ๒ นี . ๙:๑๘.
๕ ๑ ก ๒ นี . ๒๗:๗–๘, ๒๑;
อีเธอร์ ๔:๔–๗.

๒ ก ๒ นี . ๒๗:๑๒–๑๔;
คพ. ๕:๙–๑๕.
๓ ก ๒ นี . ๑๑:๓; ๒๗:๑๒.
		ข คพ. ๕:๒๕.
		ค อีเธอร์ ๔:๑๑.
๔ ก ดู หัวบทของคพ. ภาค ๑๗
และข้อ ๑–๓; ดู ประจักษ์
พยานของพยานสาม
คนในหน้ าต้นๆ ของพระ
คัมภีรม์ อรมอนด้วย.
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ของคนสามคน, และงานนี ้, ซึ่ง ในนี ้ จะ
แสดง ให้ เห็ น ถึง เดชานุ ภาพ ของ พระ
ผู้ เป็ น เจ้า และ พระ วจนะ ของ พระองค์
ด้วย, อัน เป็ นสิ่ง ซึ่ง พระบิดา, และพระ
บุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็ น
พยาน—และทัง้ หมดนี ้จะอยูเ่ ป็ นประจักษ์
พยานต่อโลกในวันสุดท้าย.
๕ และหากเป็ นไปว่า พวกเขากลับ ใจ
และมาเฝ้ ากพระบิดาในพระนามของพระ
เยซู, พระองค์ จะทรงรับ พวกเขาเข้า ใน
อาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๖ และบัดนี ้, หากข้าพเจ้าไม่มีอ�ำนาจใน
สิ่งเหล่านี ้แล้ว, ท่านจงตัดสินเถิด; เพราะ
ท่านจะรูว้ า่ ข้าพเจ้ามีอ�ำนาจเมื่อท่านเห็น
ข้าพเจ้า, และเราจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็ นเจ้าในวันสุดท้าย. เอเมน.
บทที่ ๖
เรือของชาวเจเร็ดถูกลมพัดไปยังแผ่นดิน
ที่ สัญญาไว้— ผู้คนสรรเสริญ พระเจ้า ใน
พระคุณความดีของพระองค์—พวกเขา
ก�ำหนดให้ โอไรฮาห์เป็ นกษั ตริยเ์ หนื อพวก
เขา—เจเร็ดและพีช่ ายท่านตาย.
และ บัดนี ้ ข้าพเจ้า, โม โร ไน, เริ่ม เขียน
บันทึกของเจเร็ดและพี่ชายท่านต่อไป.
้ หลัง
๒ เพราะเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
จากพระเจ้าทรงเตรียมก้อนหิน เหล่านั ้น
ซึง่ พีช่ ายของเจเร็ดน� ำขึน้ ไปบนภูเขาแล้ว,
พี่ชายของเจเร็ดลงมาจากภูเขา, และน� ำ
ก้อนหินใส่ ในพาหนะทัง้ หลายซึ่งเตรียม
๕ ก มอร. ๙:๒๗;
โมโร. ๑๐:๓๐–๓๒.

๖

อีเธอร์ ๕:๕–๖:๗
ไว้, ก้อนหนึ่ ง ที่ หัว กับ ท้ายของพาหนะ;
และดูเถิด, มันให้แสงสว่างแก่พาหนะ.
๓ และดังนี ้ พระเจ้า ทรงท�ำให้ ก้อนหิน
ส่องแสงในความมืด, เพื่อ ให้ แสงสว่าง
แก่ชาย, หญิง, และเด็ก, เพื่อพวกเขาจะ
ไม่ข้ามผืนน� ้ำอันกว้างใหญ่ในความมืด.
้ คือ เมื่อ
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
พวกเขาเตรียมอาหารทุกอย่างแล้ว, เพื่อ
โดยการนั ้นพวกเขาจะยังมีชีวติ อยู่ ได้บน
ผืน น� ้ำ, และอาหารส�ำหรับ ฝูง สัตว์ เลีย้ ง
และฝูง สัตว์ ใหญ่ ของพวกเขาด้วย, และ
สัตว์ป่าหรือสัตว์หรือสัตว์ปีกชนิ ดใดก็ตาม
ที่พวกเขาจะเอาไปด้วย—และเหตุการณ์
ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่ พวกเขาท�ำสิง่ ทัง้ หมด
นี ้แล้วพวกเขาก็ลงไปในพาหนะหรือเรือ
ของตน, และออกทะเลไป, โดยมอบตน
ไว้กับพระเจ้าพระผู้เป็ นเจ้าของตน.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
พระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงให้เกิดลมแรงก
พัดอยู่เหนื อผิวน� ้ำ, ไปสู่แผ่นดินที่สัญญา
ไว้; และดังนั ้นพวกเขาจึงถูกสายลมส่งให้
โยนอยู่บนยอดคลื่นแห่งท้องทะเล.
้ คือพวก
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาถูก ฝังอยู่ ในห้วงลึก ของทะเลหลาย
ครัง้ , เพราะคลื่นภูเขาซึ่งซัดใส่พวกเขา,
และ พายุ ฝนฟ้ า คะนอง รุนแรง และ น่ า
สะ พรึง กลัว ซึ่ง เกิด เพราะ ความ รุนแรง
ของลม.
้ คือเมื่อ
๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พวกเขาถูก ฝังอยู่ ในห้วงลึก ไม่มี น�้ำ ท�ำ
อันตรายพวกเขาได้เลย, พาหนะของพวก
เขาแน่ น หนากเหมือนกับ ชาม, และมัน

๒ ก อีเธอร์ ๓:๓–๖.
๕ ก อีเธอร์ ๒:๒๔–๒๕.

๗ ก อีเธอร์ ๒:๑๗.

อีเธอร์ ๖:๘–๒๐
แน่ นหนาเหมือนกับเรือขของโนอาห์ด้วย;
ฉะนั ้นเมือ่ พวกเขาถูกน� ้ำมากมายล้อมรอบ
พวกเขาร้องทูลพระเจ้า, และพระองค์ทรง
้ มาอยู่บนผืนน� ้ำอีก.
น� ำพวกเขาขึน
้ คือ ลม
๘ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ไม่ เคยหยุด พัด ไปยัง แผ่นดินที่ สัญญาไว้
ขณะที่พวกเขาอยู่บนผืนน� ้ำ; และดังนั ้น
สายลมจึงส่งพวกเขาให้แล่นไปเบือ้ งหน้ า.
๙ และพวกเขาร้องสรรเสริญกพระเจ้า;
แท้จริงแล้ว, พีช่ ายของเจเร็ดร้องสรรเสริญ
พระเจ้า, และท่านน้ อมขอบพระทัยขและ
สรรเสริญ พระเจ้ า ตลอด ทั ง้ วัน ; และ
เมื่อ กลาง คืน มา ถึง, พวก เขา ก็ ไม่ หยุด
สรรเสริญพระเจ้า.
๑๐ และสายลมจึง พัด พวกเขาไปดังนี ้;
และไม่มอี สูรทะเลจะท�ำให้พวกเขาอับปาง
ได้, ทัง้ ปลาวาฬก็ทำ� ให้พวกเขาเสียหายไม่
ได้; และพวกเขามีแสงสว่างอยูต่ ลอดเวลา,
ไม่ว่าจะอยู่เหนื อน� ้ำหรือใต้น�้ำ.
๑๑ และสายลมจึง พัด พวกเขาไปดังนี ้,
สามร้อยสี่สิบสี่วันบนผืนน� ้ำ.
้ ฝั่ ง แผ่ น ดิ น ที่
๑๒ และ พวก เขา ขึ น
สัญญาไว้. และเมื่อพวกเขาย่างเท้าลงบน
ฝั่ งของแผ่นดินที่สัญญาไว้พวกเขาน้ อม
กายลงบนผื น แผ่ นดิน, และนอบน้ อ ม
ถ่ อ ม ตน ต่ อ พระ พั ก ตร์ พระเจ้ า , และ
หลั่งน� ้ำตาแห่งปี ติต่อพระพักตร์พระเจ้า,
เพราะความอเนกอนั นต์แห่งพระเมตตา
อั น ละเอี ย ด อ่ อ นข อง พระองค์ ที่ มี ต่ อ
พวกเขา.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๗ข ปฐก. ๖:๑๔;
โมเสส ๗:๔๓.
๙ ก คมพ. ขับขาน, ร้อง, ร้อง
เพลง.
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พวกเขาออกไปบนผืนแผ่นดิน, และเริม่
ท�ำไร่ ไถนา.
๑๔ และเจเร็ดมีบตุ รสี่คน; และพวกเขา
มีชื่อว่าเจคอม, และกิลกาห์, และเมฮาห์,
และโอไรฮาห์.
๑๕ และพี่ชายของเจเร็ดให้ก�ำเนิ ดบุตร
และธิดาด้วย.
๑๖ และเพือ่ นกของเจเร็ดและพีช่ ายท่าน
มีจ�ำนวนประมาณยี่สิบสองคน; และพวก
ท่านให้ก�ำเนิ ด บุตรและธิดาก่อนมาถึง
แผ่นดินที่สัญญาไว้ด้วย; และฉะนั ้นพวก
้ .
เขาเริ่มมีมากขึน
๑๗ และพวกเขาได้รบั การสอนให้เดินก
อย่างถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า; และ
พวกเขาได้รบั การสอนขจากเบือ้ งบนด้วย.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเริ่ม กระจายออกไปตามผืน แผ่นดิน,
และขยายเผ่าพันธุ์และท�ำไร่ ไถนา; และ
้ ในแผ่นดิน.
พวกเขาแข็งแกร่งขึน
๑๙ และพี่ชายของเจเร็ดเริ่มชรา, และ
เห็นว่า ในไม่ ช้า จะต้องลงไปสู่ หลุม ศพ;
ดัง นั ้นท่านจึง กล่าวแก่ เจเร็ด ว่า : ให้ เรา
รวบรวมผูค้ นของเราเพือ่ เราจะนั บจ�ำนวน
พวกเขา, เพื่อเราจะรูจ้ ากพวกเขาว่าพวก
เขาจะปรารถนาสิ่งใดจากเราก่อนเราลงไป
สู่หลุมศพของเรา.
๒๐ และผู้คนมารวมกันตามนั ้น. บัดนี ้
จ�ำนวนบุตรและธิดาของพี่ชายของเจเร็ด
มี อยู่ ยี่สิบ สองคน; และจ�ำนวนบุตรและ
ธิดาของเจเร็ดมีอยู่สิบสองคน, โดยที่เขา
มีบุตรสี่คน.

		ข ๑ พศด. ๑๖:๗–๙;
แอลมา ๓๗:๓๗;
คพ. ๔๖:๓๒.
๑๖ ก อีเธอร์ ๑:๔๑.

๑๗ ก คมพ. เดิน, ด�ำเนิ น, เดิน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
		ข คมพ. เปิ ดเผย (การ).
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๒๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
ท่านนั บจ�ำนวนผู้คนของพวกท่าน; และ
หลัง จาก นั บ จ�ำนวนพวก เขา แล้ว, พวก
ท่าน แสดง ความ ปรารถนา ต่อ พวก เขา
ถึงสิ่งที่ต้องการให้คนเหล่านั ้นท�ำก่อนที่
พวกท่านจะลงไปสู่หลุมศพของพวกท่าน.
้ คือ
๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คนปรารถนาต่อ พวกท่านว่า พวกท่าน
้
ควรเจิมกบุตรคนหนึ่ ง ของพวกท่านขึน
เป็ นกษั ตริย์ปกครองผู้คน.
๒๓ และบัดนี ้ ดูเถิด, นี่ เป็ นที่ โศกเศร้า
ส�ำหรับพวกท่าน. และพี่ชายของเจเร็ดก
ล่า วแก่ คนเหล่า นั ้นว่า: สิ่ง นี ้ จะน� ำก ไปสู่
การเป็ นเชลยโดยแน่ แท้.
๒๔ แต่ เจเร็ ดกล่า วแก่ พ่ี ชายของท่าน
ว่า: จง ปล่อย ให้ พวก เขา มี กษั ตริย์ เถิด.
และฉะนั ้น เขาจึง กล่าวแก่ คนเหล่า นั ้น
ว่า: ท่านจงเลือกกษั ตริย์ จากบรรดาบุตร
ของเรา, แม้คนที่ท่านต้องการ.
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเลือกแม้ บุตรคนแรกของพี่ ชายของ
เจเร็ด; และชื่อ ของเขาคือ เพแกก. และ
้ คือ เขา ปฏิเสธ
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
และ ไม่ ยอม เป็ น กษั ตริย์ ของ พวก เขา.
และ ผู้คน อยาก ให้ บิดา บีบ คัน
้ เขา, แต่
บิดาของเขาไม่ยอม; และท่านสั่งคนเหล่า
นั ้นว่า พวกเขาไม่ ควรบีบ คัน
้ ใครให้ เป็ น
กษั ตริย์ของตน.
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเลือกน้ องชายทัง้ หมดของเพแกก,
และคนเหล่านั ้นก็ ไม่ยอม.
้ คือ
๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
๒๒ ก คมพ. เจิม (การ), เจิม
(ได้รบั การ).

อีเธอร์ ๖:๒๑–๗:๓
ทัง้ พวกบุตรของเจเร็ดก็ ไม่ยอม, แม้ทุก
คนนอกจากคนเดียว; และโอไรฮาห์ ได้รบั
การเจิมเป็ นกษั ตริย์เหนื อผู้คน.
๒๘ และเขาเริม่ ปกครอง, และผู้คนเริม่
รุ่งเรือง; และพวกเขากลับร�่ำรวยยิ่ง.
้ คือเจ๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เร็ดตาย, และพี่ชายท่านด้วย.
้ คือโอ๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไรฮาห์ เดิน อย่างถ่อมตนต่อ พระพักตร์
พระเจ้า, และจดจ�ำว่าพระเจ้าทรงกระท�ำ
สิ่ง ยิ่ง ใหญ่ เพียงใดส�ำหรับ บิดาของเขา,
และ สอน ผู้คนของ เขา ด้วย ว่า พระเจ้า
ทรง กระท�ำ สิ่ ง ยิ่ง ใหญ่ เพียง ใด ส� ำหรับ
บรรพบุรุษพวกเขา.
บทที่ ๗
โอไรฮาห์ปกครองด้วยความชอบธรรม—
ท่ามกลางการแย่งชิงอ�ำนาจและความขัด
แย้งรุนแรง, อาณาจักรของชูลกับโคฮอร์
ซึง่ เป็ นอาณาจักรคูแ่ ข่งถูกตัง้ ขึน้ —ศาสดา
พยากรณ์ กล่าวโทษความชั่วร้ายและการ
ถือรูปเคารพของผู้คน, ซึง่ ต่อมากลับใจ.
้ คือโอไรฮาห์
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ได้ ด�ำเนิ น การพิพากษาในแผ่น ดิน ด้วย
ความชอบธรรมตลอดวัน เวลาของเขา,
ซึ่งมีอยู่นานมาก.
๒ และ เขา ให้ ก� ำ เนิ ด บุ ต ร และ ธิ ด า;
แท้จริง แล้ว, เขา ให้ ก�ำเนิ ด สามสิบ เอ็ด
คน, ซึง่ ในจ�ำนวนนี ้เป็ นบุตรยีส่ ิบสามคน.
้ คือ เขา
๓ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๒๓ ก ๑ ซมอ. ๘:๑๐–๑๘;
โมไซยาห์ ๒๙:๑๖–๒๓.

อีเธอร์ ๗:๔–๑๘
ให้ก�ำเนิ ดคิบในวัยชราของเขาด้วย. และ
้ คือ คิบ ปกครอง
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
แทนเขา; และคิบให้ก�ำเนิ ดโคริฮอร์.
๔ และเมือ่ โคริฮอร์อายุสามสิบสองปี เขา
กบฏต่อบิดาของเขา, และข้ามไปพ�ำนั กอยู่
ในแผ่นดินแห่งนี ฮอร์; และเขาให้ก�ำเนิ ด
บุตรและธิดา, และพวกเขางดงามอย่าง
ยิ่ง; ฉะนั ้น โค ริ ฮ อร์ จึง ดึง ผู้คน เป็ น อัน
มากไปกับเขา.
๕ และเมือ่ เขารวบรวมก�ำลังทัพแล้วเขา
จึงขึน้ มายังแผ่นดินแห่งโมรอนซึง่ กษั ตริย์
พ�ำนั กอยู่, และจับเขาเป็ นเชลย, ซึ่งท�ำให้
ค�ำกล่าวกของพีช่ ายของเจเร็ดเป็ นจริงทีว่ า่
พวกเขาจะถูกน� ำไปสู่การเป็ นเชลย.
๖ บัดนี ้แผ่นดินแห่งโมรอน, ซึง่ กษั ตริย์
พ�ำนั กอยูน
่ ั ้น, อยู่ ใกล้แผ่นดินซึง่ ชาวนี ไฟ
เรียกว่ารกร้าง.
้ คือ คิบ
๗ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พ�ำนั ก อยู่ ใน การ เป็ น เชลย, และ ผู้คน
ของเขาพ�ำนั กอยู่ภายใต้ โคริฮอร์บุตรของ
ตน, จนเขาชรามาก; กระนั ้นก็ตามคิบยัง
ให้ก�ำเนิ ดชูลในวัยชราของเขา, ขณะที่ยัง
อยู่ ในความเป็ นเชลย.
้ คือ ชูล
๘ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้ ,
โกรธพี่ชายของเขา; และชูลแข็งแรงขึน
และ มี พละ ก�ำลัง ตาม ก�ำลัง ของ มนุ ษย์;
และเขาเก่งกล้าสามารถในการพิพากษา
ด้วย.
๙ ดัง นั ้น, เขามายัง เนิ น เขาเอฟราอิม,
และ เขา หลอม แร่ จาก เนิ น เขา, และ ตี
ดาบจากเหล็กกล้า ให้ แก่ ผู้คนเหล่า นั ้นที่
เขาดึงมากับเขา; และหลังจากให้ดาบคน
เหล่านั ้นเป็ นอาวุธแล้วเขากลับไปเมืองนี
๗ ๕ ก อีเธอร์ ๖:๒๓.
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ฮอร์, และสู้รบกับโคริฮอร์พ่ีชายของเขา,
โดยวิธน
ี ี ้เขาจึงได้อาณาจักรและคืนให้คบิ
บิดาของเขา.
๑๐ และบัดนี ้เพราะสิ่งที่ชูลท�ำไป, บิดา
จึง มอบอาณาจักรให้ เขา; ฉะนั ้น เขาเริ่ม
ปกครองแทนบิดา.
้ คือเขา
๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ด�ำเนิ นการพิพากษาด้วยความชอบธรรม;
และ เขา ขยาย อาณาจักร ของ เขา ไป ทั่ว
ผืน แผ่นดิน, เพราะผู้คนกลับ มี จ�ำนวน
มากมายยิ่ง.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ชูลให้ก�ำเนิ ดบุตรและธิดาหลายคนด้วย.
๑๓ และโคริ ฮ อร์ กลับ ใจจากความชั่ว
หลายประการที่ เขาได้ ท�ำ ไป; ดัง นั ้น ชูล
จึงให้อ�ำนาจแก่เขาในอาณาจักรของเขา.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริฮอร์มบี ตุ รและธิดาหลายคน. และในบรรดา
บุตรของโคริฮอร์มีคนหนึ่ งชื่อโนอาห์.
้ คือโน
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
อาห์กบฏต่อชูล, กษั ตริย,์ และโคริฮอร์บดิ า
ของตนด้วย, และดึงเอาโคฮอร์น้องชาย
ของเขา, และพี่น้องชายของตนทัง้ หมด
และผู้คนเป็ นอันมากไปด้วย.
๑๖ และเขาสู้รบกับชูล, กษั ตริย์, ซึ่งใน
การนี ้ เขาได้ รับ แผ่น ดิน แห่ง มรดกแรก
ของพวกเขา; และเขากลายเป็ นกษั ตริย์
ปกครองแผ่นดินส่วนนั ้น.
้ คือ
๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขาสู้ รบกับชูล, กษั ตริย์; และเขาจับชูล,
กษั ตริย์, และน� ำไปเป็ นเชลยในโมรอน.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ ขณะที่
ก�ำลัง จะฆ่า เขา, บรรดาบุตรของชูล ลอบ
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เข้าไป ในบ้านของโนอาห์ ในตอนกลาง
คืน และสังหารเขา, และพัง ประตู เรือน
จ�ำและน� ำบิดาของพวกเขาออกมา, และ
น� ำเขาไว้บนบัลลังก์ของเขาในอาณาจักร
ของเขาเอง.
๑๙ ดั ง นั ้ น , บุ ต ร ของ โน อาห์ สร้ า ง
อาณาจักรของเขาขึน้ แทน; กระนั ้นก็ตาม
คนเหล่า นี ้ ยัง ไม่ ได้ อ�ำนาจอย่างใดเหนื อ
กว่า ชูล กษั ตริย์ อีก ต่อ ไป, และผู้คนที่ อยู่
ภายใต้การปกครองของชูล กษั ตริยร์ งุ่ เรือง
อย่างยิ่งและทวีความยิ่งใหญ่.
๒๐ และ ประเทศ ถูก แบ่ง; และ มี สอง
อาณาจักร, คือ อาณาจักร แห่ง ชูล, และ
อาณาจักรแห่งโคฮอร์, บุตรของโนอาห์.
๒๑ และโคฮอร์, บุตรของโนอาห์, ให้
ผู้คนของเขามาสู้ รบกับ ชูล, ซึ่ง ในการนี ้
ชูลได้ชัยชนะพวกเขาและสังหารโคฮอร์.
๒๒ และบัด นี ้ โคฮอร์ มี บุตรผู้ หนึ่ ง ซึ่ง
มีชื่อว่านิ มโรด; และนิ มโรดยกอาณาจักร
ของโคฮอร์ ให้ชูล, และเขาได้เป็ นที่พอใจ
ในสายตาของชูล; ฉะนั ้นชูลให้การเกือ้ กูล
อย่างใหญ่หลวงแก่เขา, และเขาท�ำตามที่
เขาปรารถนาในอาณาจักรของชูล.
๒๓ และในการปกครองของชูลมีศาสดา
พยากรณ์ , ที่พระเจ้าทรงส่งมาในบรรดา
ผู้คนด้วย, โดยพยากรณ์ ว่า ความชั่ว ร้าย
และการนั บถือรูปเคารพกของผู้คนก�ำลัง
น� ำการสาปแช่งมาบนแผ่นดิน, และพวก
เขาจะถูกท�ำลายหากพวกเขาไม่กลับใจ.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
สบ ประมาท ศาสดา พยากรณ์ , และ ล้อ
เลียนพวกท่าน. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิด
้ คือ กษั ตริย์ ชู ลด�ำ เนิ น การพิพากษา
ขึน
๒๓ ก คมพ. นั บถือรูปเคารพ (การ).

อีเธอร์ ๗:๑๙–๘:๑
ลงโทษคนทัง้ หมดที่ สบประมาทศาสดา
พยากรณ์ .
๒๕ และเขาออกกฎไปทั่ว ทัง้ แผ่นดิน,
ซึ่งให้อำ� นาจแก่ศาสดาพยากรณ์ เพือ่ พวก
่ วกท่านต้องการ;
ท่านจะไปที่ ใดได้ตามทีพ
และโดยเหตุนี้จงึ น� ำผูค้ นมาสู่การกลับใจ.
๒๖ และเพราะผูค้ นกลับใจจากความชัว่
ช้าสามานย์และการนั บถือรูปเคารพของ
พวกเขาพระเจ้าทรงละเว้นพวกเขา, และ
พวกเขาเริ่ม รุ่งเรืองอีก ในแผ่นดิน. และ
้ คือชูลให้ก�ำเนิ ด
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
บุตรและธิดาในวัยชราของเขา.
๒๗ และไม่มีสงครามอีกในวันเวลาของ
ชูล; และ เขา จดจ�ำ สิ่ง ยิ่ง ใหญ่ ต่าง ๆ ที่
พระเจ้า ทรง กระท�ำ เพื่อ บรรพบุรุษ ของ
เขาในการน� ำพวกเขาข้ามกห้วงลึกอันใหญ่
หลวงมายังแผ่นดินทีส่ ัญญาไว้; ดังนั ้นเขา
ด�ำเนิ นการพิพากษาด้วยความชอบธรรม
ตลอดวันเวลาของเขา.
บทที่ ๘
มี การ วิ ว าท และ ความ ขั ด แย้ ง เรื่ อ ง
อาณาจักร— เอคิช จัด ตัง้ การ มั่วสุม ลับ
ที่ ผู ก มั ด โดย ค� ำ ปฏิ ญ าณ เพื่ อ สั ง หาร
กษั ตริย์—การมั่วสุมลับเป็ นของมารและ
ยัง ผลในความพินาศของประชาชาติ—
คนต่างชาติสมัยปัจจุบันได้รับการเตือน
ให้ ระวัง การมั่วสุม ลับ ซึง่ หมายมั่น จะล้ม
ล้างอิสรภาพของผืนแผ่นดิน, ประชาชาติ,
และประเทศทัง้ ปวง.
้ คือ เขา ให้
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๒๗ ก อีเธอร์ ๖:๔, ๑๒.

อีเธอร์ ๘:๒–๑๑
ก�ำเนิ ดโอเมอร์, และโอเมอร์ปกครองแทน
เขา. และโอเมอร์ ให้กำ� เนิ ดเจเร็ด; และเจเร็ดให้ก�ำเนิ ดบุตรและธิดา.
๒ และเจเร็ดกบฏต่อบิดาของเขา, และ
มาพ�ำนั ก อยู่ ในแผ่น ดิน แห่ง เฮ็ธ. และ
เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเขาหว่านล้อม
ผูค้ นเป็ นอันมาก, เพราะคารมเจ้าเล่หข์ อง
เขา, จนเขาได้อาณาจักรกึ่งหนึ่ ง.
๓ และเมื่อเขาได้อาณาจักรกึ่งหนึ่ งเขา
สู้ รบกับ บิดาตน, และเขาน� ำ บิดาตนไป
สู่ การเป็ นเชลย, และท�ำให้ เขาตกอยู่ ใน
การเป็ นเชลย;
๔ และบัดนี ้, ในวันเวลาแห่งการปกครอง
ของโอเมอร์เขาอยู่ ในการเป็ นเชลยครึ่ง
หนึ่ งของวันเวลาของเขา. และเหตุการณ์
้ คือ เขาให้ ก�ำเนิ ด บุตรและ
ได้ บังเกิด ขึน
ธิดา, ซึ่ง ในบรรดาคนเหล่า นี ้ มี เอสรอม
และโคริแอนทะเมอร์;
๕ และพวกเขาโกรธอย่างยิง่ เพราะการก
ระท�ำ ของเจเร็ด พี่ ชายของพวกเขา, ถึง
่ วกเขารวบรวมกองทัพและมาสู้
ขนาดทีพ
รบกับเจเร็ด. และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้
คือคนทัง้ สองสู้รบกับเขาในเวลากลางคืน.
้ คือ เมื่อ
๖ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขาได้สังหารกองทัพของเจเร็ดแล้ว
พวกเขาก�ำลังจะสังหารเขาด้วย; และเขา
วิงวอนคนทัง้ สองไม่ ให้ สังหารเขา, และ
เขาจะยกอาณาจักรคืนให้ บิดาของตน.
้ คือ ทัง้ สอง
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ไว้ชีวิตเขา.
๗ และบัดนี ้เจเร็ดกลับโทมนั สยิง่ เพราะ
การ สูญ เสีย อาณาจักร, เพราะ เขา ใฝ่ ใจ
๘

๙ ก ๓ นี . ๖:๒๘; ฮีล. ๖:๒๖–๓๐;
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อยู่ กับ อาณาจักร และ กับ การ สรรเสริญ
ของโลก.
๘ บัดนี ้ธิดาของเจเร็ดโดยที่หลักแหลม
ยิ่ง, และโดยเห็น โทมนั ส ของบิดา, นาง
จึง คิด วางแผนซึ่ง โดยการนั ้นนางจะน� ำ
อาณาจักรคืนให้บิดาของนาง.
๙ บัดนี ้ ธิดา ของ เจ เร็ ดง ดงาม ยิ่ง นั ก.
้ คือ นางพูด
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กับ บิดา, และ กล่าว แก่ เขา ว่า: อะไร เล่า
ท�ำให้ พ่อ ของลูก มี โทมนั ส เพียงนี ้? พ่อ
มิ ได้อ่านบันทึกซึ่งบรรพบุรุษ ของเราน� ำ
ข้ามห้วงลึกอันใหญ่หลวงมาหรือ? ดูเถิด,
มี เรื่องราวเกี่ยวกับ คนสมัย โบราณมิใช่
หรือ, ว่า โดยแผนลับกของพวกเขา พวก
เขาจึงได้อาณาจักรและความรุง่ โรจน์ อัน
ใหญ่หลวง?
๑๐ และ บัดนี ้, ฉะนั ้น, ขอ ให้ พ่อ ของ
ลูกเรียกเอคิช, บุตรของคิมนอร์มา; และ
ดูเถิด, ลูกเป็ นคนงดงาม, และลูกจะร่าย
ร�ำกต่อหน้ าเขา, และลูกจะท�ำให้เขาพอใจ,
เพือ่ ให้เขาปรารถนาลูกเป็ นภรรยา; ดังนั ้น
หากเขาปรารถนาจากพ่อว่าให้พอ่ ยกลูกให้
เป็ นภรรยาของเขา, เมือ่ นั ้นพ่อจงกล่าวว่า:
เราจะยกนางให้ท่านหากท่านจะน� ำศีรษะ
บิดาของเรา, ผู้เป็ นกษั ตริย์มาให้.
๑๑ และ บัดนี ้ โอ เม อร์ เป็ น เพื่อน กับ
เอคิช; ดัง นั ้น, เมื่อ เจเร็ด เรียกเอคิ ชมา,
ธิดาของเจเร็ดก็รา่ ยร�ำต่อหน้ าเขาจนนาง
ท�ำให้เขาพึงใจ, ถึงขนาดที่ปรารถนานาง
เป็ น ภรรยา. และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
้ คือ เขากล่าวแก่ เจเร็ด ว่า: ให้ นางเป็ น
ขึน
ภรรยาข้าพเจ้าเถิด.

โมเสส ๕:๕๑–๕๒.

๑๐ ก มาระโก ๖:๒๒–๒๘.
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๑๒ และเจเร็ดกล่าวแก่เขาว่า: ข้าพเจ้า
จะยกนางให้ ท่าน, หากท่านจะน� ำ ศีรษะ
บิดา ของ ข้าพเจ้า, ผู้ เป็ น กษั ตริย์ มา ให้
ข้าพเจ้า.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เอคิชรวมญาติพี่น้องทัง้ หมดของเขามา
ในบ้านของเจเร็ด, และกล่าวแก่พวกเขา
ว่า: ท่านจะสาบานกับข้าพเจ้าไหมว่าท่าน
จะ ซื่อสัตย์ ต่อ ข้าพเจ้า ใน สิ่ง ที่ ข้าพเจ้า
ปรารถนาจากท่าน?
้ คือคน
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ก
ทัง้ หมดสาบาน กับเขา, ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า
แห่งสวรรค์, และต่อฟ้ าสวรรค์ดว้ ย, และต่อ
แผ่นดินโลกด้วย, และด้วยศีรษะพวกเขา,
ว่าผู้ ใดที่ผันแปรไปจากความช่วยเหลือที่
เอคิชปรารถนาจะสูญเสียศีรษะตน; และผู้
ใดทีแ่ พร่งพรายสิ่งใดก็ตามทีเ่ อคิชให้เป็ น
ที่รแู้ ก่พวกเขา, ผู้นั้นจะสูญเสียชีวติ ตน.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาเห็นด้วยกับเอคิชดังนี ้. และเอคิชให้
พวกเขากล่าวค�ำ ปฏิญาณกซึ่ง คนในสมัย
โบราณ ผู้ แสวงหา อ�ำนาจ เช่น กัน ให้ ไว้,
ซึ่ง สืบทอดกัน มาแม้ จากคาอินข, ผู้ เป็ น
ฆาตกรนั บแต่เริ่มต้น.
๑๖ และอ�ำนาจของมารรักษามันไว้เพื่อ
ให้ ค�ำ ปฏิญาณ เหล่า นี ้ แก่ ผู้คน, เพื่อ ให้
คนเหล่านั ้นคงอยู่ ในความมืด, เพื่อช่วย
ผู้ท่ีแสวงหาอ�ำนาจให้ ได้อ�ำนาจ, และเพื่อ
ฆาตกรรม, และเพือ่ ปล้นสะดม, และเพือ่
กล่าวเท็จ, และเพื่อ ท�ำความชั่ว ร้ายและ
กระท�ำการผิดประเวณี นานั ปการ.
๑๔ ก คมพ. ลบหลู่ (การ).
๑๕ ก คมพ. ค�ำปฏิญาณ.
		ข ปฐก. ๔:๗–๘;

อีเธอร์ ๘:๑๒–๒๒
๑๗ และเป็ นธิดาของเจเร็ด ซึ่ง น� ำ มัน
มาไว้ ในใจเขาเพื่อค้นหาสิ่งเก่า ๆ เหล่านี ้;
และเจเร็ดน� ำมันมาไว้ ในใจเอคิช; ดังนั ้น,
เอคิช ให้ มัน แก่ วงศาคณาญาติ และมิตร
สหายของเขา, โดยน� ำ คนพวกนี ้ ไปด้วย
สัญญาที่สวยงามเพื่อท�ำสิ่งใดก็ ได้ตามที่
เขาปรารถนา.
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
้ , แม้ดังคนใน
เขาจัดตัง้ การมั่วสุมกลับขึน
่
สมัย โบราณ; ซึง การมั่วสุม นั ้น น่ า ชิงชัง
ที่สุดและชั่วร้ายยิ่งกว่าสิ่งทัง้ ปวง, ในสาย
พระเนตรของพระผู้เป็ นเจ้า;
๑๙ เพราะพระเจ้าไม่ทรงท�ำงานในการ
มั่วสุม ลับ, ทัง้ พระองค์ ไม่ ประสงค์ ให้
มนุ ษย์ นองเลือด, แต่ ในสิ่ง ทัง้ ปวงทรง
ห้ามมัน, นั บจากกาลเริ่มต้นของมนุ ษย์.
๒๐ และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, โมโรไน, ไม่ ได้
เขียนลักษณะของค�ำ ปฏิญาณและการ
มั่วสุม ของพวกเขาไว้, เพราะเป็ นที่ รู้ แก่
ข้าพเจ้าว่ามันมีอยู่แล้วในบรรดาผู้คนทัง้
ปวง, และมันมีอยูแ่ ล้วในบรรดาชาวเลมัน.
๒๑ และมันเป็ นเหตุให้เกิดความพินาศก
ของผู้คนเหล่า นี ้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ก�ำลัง พูด ถึง
บัดนี ้, และความพินาศแก่ ผู้คนของนี ไฟด้วย.
๒๒ และ ประชาชาติ ใด ก็ ต าม ที่ จะ
สนั บสนุ น การ มั่วสุม ลับ เช่น นี ้, เพื่อ ให้
ได้ อ�ำนาจและประโยชน์ , จนมันจะแพร่
ไปทัว่ ประชาชาติ, ดูเถิด, ประชาชาติเหล่า
นั ้นจะถูกท�ำลาย; เพราะพระเจ้าจะไม่ทรง
ยอมให้เลือดกวิสุทธิชนของพระองค์, ซึ่ง

โมเสส ๕:๒๘–๓๐.
๑๘ ก คมพ. มัว่ สุมลับ (การ).
๒๑ ก ฮีล. ๖:๒๘.

๒๒ ก มอร. ๘:๒๗, ๔๐–๔๑.

อีเธอร์ ๘:๒๓–๙:๑
พวก เขา จะ ท�ำให้ หลั่ง นอง, ร้อง ทูล ต่อ
้ ดินเพื่อการแก้
พระองค์เสมอไปจากพืน
ข
แค้น คนเหล่า นั ้น และพระองค์ ยัง ทรง
หาแก้แค้นพวกเขาไม่.
๒๓ ดัง นั ้น, โอ้ ท่านคนต่างชาติ, เป็ น
ปรีชาญาณในพระผู้ เป็ นเจ้า ที่ สิ่ง เหล่า นี ้
จะแสดงแก่ ท่าน, เพื่อ โดยการนี ้ ท่านจะ
กลับ ใจจากบาปของท่าน, และไม่ ปล่อย
ให้การ มั่วสุม เพื่อ ฆาตกรรม นี ้ อยู่ เหนื อ
้ เพื่อ ให้ ได้ อ�ำนาจกและ
ท่าน, ซึ่ง สร้างขึน
ประโยชน์ — และงาน, แท้จริง แล้ว, แม้
่ า่ น, แท้จริง
งานแห่งความพินาศย่อมมาสูท
แล้ว, แม้ดาบแห่งความยุตธิ รรมของพระผู้
เป็ นเจ้านิ รน
ั ดร์จะลงมาบนท่าน, เพือ่ การ
ล้มล้างและความพินาศของท่านหากท่าน
้ .
จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี ้เกิดขึน
๒๔ ดังนั ้น, พระเจ้าทรงบัญชาท่าน, เมือ่
ท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี ้ เกิดในบรรดาพวก
้ สู่ ความรู้สึก ของ
ท่านเพื่อ ท่านจะตื่นขึน
สภาพอัน น่ า พรั่น พรึง ของท่าน, เพราะ
การ มั่วสุม ลับ นี ้ ที่ จะ อยู่ ในบรรดา พวก
ท่าน; หรือ วิบัติ จะมี แก่ มัน, เพราะเลือด
ของพวกเขาทัง้ หลายที่ถูกสังหาร; เพราะ
พวกเขาร้องจากภัสมธุลีเพื่อแก้แค้นมัน,
้ ด้วย.
และคนที่ก่อตัง้ มันขึน
้ คือ ผู้
๒๕ เพราะ เหตุการณ์ บังเกิด ขึน
ใดที่ ก่อ ตัง้ มัน ย่อมหมายมั่น จะล้ม ล้าง
อิสรภาพกของผืน แผ่นดิน, ประชาชาติ,
และประเทศทัง้ ปวง; และมันท�ำให้ เกิด
ความพินาศของคนทัง้ ปวง, เพราะมันก่อ
ตัง้ ขึน้ โดยมาร, ซึ่งเป็ นบิดาของความเท็จ
๒๒ข คมพ. แก้แค้น (การ).
๒๓ ก ๑ นี . ๒๒:๒๒–๒๓;
โมเสส ๖:๑๕.
๒๕ ก คมพ. อิสระ, อิสรภาพ.
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ทัง้ ปวง; แม้คนกล่าวเท็จคนเดียวกันนั ้น
ซึง่ ล่อลวงขบิดามารดาแรกของเรา, แท้จริง
แล้ว, แม้ คนกล่าวเท็จ คนเดียวกันนั ้น ผู้
เป็ นเหตุ ให้ มนุ ษย์ กระท�ำ ฆาตกรรมนั บ
จากกาลเริ่ม ต้น; ผู้ ท�ำให้ ใจมนุ ษย์ แข็ง
กระด้าง จนพวก เขา ฆาตกรรม ศาสดา
พยากรณ์ , และขว้างพวกเขาด้วยก้อนหิน,
และขับไล่พวกเขานั บจากกาลเริ่มต้น.
๒๖ ดังนั ้น, ข้าพเจ้า, โมโรไน, ได้รบั พระ
บัญชาให้ เขียนเรื่องเหล่า นี ้ เพื่อ ความชั่ว
อาจหมดไป, และเพื่อเวลาอาจมาถึงเมื่อ
ซาตาน จะ ไม่ มี กอ� ำ นาจ ใน ใจ ลู ก หลาน
มนุ ษย์, แต่ พวกเขาจะได้ รับ การชักจูงข
ให้ ท�ำ ดี ตลอดเวลา, เพื่อ พวกเขาจะมาสู่
แหล่ง แห่ง ความชอบธรรมทัง้ มวลและ
ได้รับการช่วยให้รอด.
บทที่ ๙
อาณาจักร ผ่านจาก คนหนึ่ ง ไป สู่ อีก คน
หนึ่ งโดยการสืบเชือ้ สาย, กุศโลบาย, และ
ฆาตกรรม— อี เม อร์ เห็น พระ บุตร แห่ง
ความชอบธรรม—ศาสดาพยากรณ์ หลาย
คนป่ าวร้องการกลับ ใจ—ความอดอยาก
และงูพิษท�ำอันตรายผู้คน.
และบัดนี ้ ขา้ พเจ้า, โมโรไน, เริม่ ท�ำบันทึก
ของข้าพเจ้าต่อไป. ฉะนั น
้ , ดูเถิด, เหตุการณ์
ได้ บงั เกิด ขึน้ คือ เพราะการมัว่ สุม ลับกของ
เอคิชและเพื่อนของเขา, ดูเถิด, พวกเขา
ได้ล้มล้างอาณาจักรของโอเมอร์.

		ข ปฐก. ๓:๑–๑๓;
๒ นี . ๙:๙;
โมไซยาห์ ๑๖:๓;
โมเสส ๔:๕–๑๙.

๒๖ ก ๑ นี . ๒๒:๒๖.
		ข ๒ นี . ๓๓:๔;
โมโร. ๗:๑๒–๑๗.
๙ ๑ ก อีเธอร์ ๘:๑๓–๑๗.
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๒ กระนั ้นก็ตาม, พระเจ้ายังทรงเมตตา
โอเมอร์, และบุตรของเขาและธิดาของเขา
ด้วยผู้มิ ได้หมายมั่นให้เขาพินาศ.
๓ และ พระเจ้า ทรง เตือนโอ เม อร์ ใน
ความฝันว่า เขาควรออกไปจากแผ่นดิน;
ดังนั ้นโอเมอร์ออกไปจากแผ่นดินพร้อม
ด้วยครอบครัว ของเขา, และเดินทางไป
หลายวัน, และมาถึงและผ่านเนิ นเขาแห่ง
ชิมก, และมาใกล้ สถานที่ ซ่ึง ชาวนี ไฟถูก
ท�ำลายข, และจากที่นั่นไปทางตะวันออก,
และมาถึงสถานที่ซ่ึงเรียกว่าแอบลัม, ใกล้
ชายทะเล, และที่น่ั นเขาตัง้ กระโจมของ
เขา, และบุตรและธิดาของเขาด้วย, และ
ครัวเรือนของเขาทัง้ หมด, นอกจากเจเร็ด
และครอบครัวของเขา.
๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเจเร็ด
ได้รบั การเจิมเป็ นกษั ตริยเ์ หนื อผูค้ น, โดย
มือแห่งความชั่วร้าย; และเขายกธิดาของ
เขาให้เป็ นภรรยาของเอคิช.
้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เอคิช หมาย มั่น จะ เอา ชีวิต พ่อตา ของ
เขา; และเขาขอร้องบรรดาคนที่ เขาให้
กล่ า ว ค� ำ สาบาน ด้ ว ย ค� ำ ปฏิ ญ าณ ของ
คนสมัย โบราณ, และพวกนั ้น ได้ ไปเอา
ศีรษะพ่อตาของเขา, ขณะที่ เขานั่ ง อยู่
บนบัลลังก์, ก�ำลังให้ผู้คนของเขาเข้าพบ.
๖ เพราะการแพร่ขยายของสังคมอันชั่ว
ร้ายและลึกลับ นี ้ ใหญ่ หลวงนั ก จนท�ำให้
ใจคนทัง้ ปวงเสื่อมทราม; ฉะนั ้น เจเร็ด
ถูก ลอบสังหารบนบัลลังก์ ของเขา, และ
เอคิชปกครองแทนเขา.
๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเอคิช
เริ่ม ริษยาบุตรของตน, ฉะนั ้น เขาจึง น� ำ
๓ ก มอร. ๑:๓; ๔:๒๓.

อีเธอร์ ๙:๒–๑๔
บุตร ไป ขัง ไว้ ใน เรือนจ�ำ, และ คุม ขัง ไว้
โดยมีอาหารเล็กน้ อยหรือไม่มีเลยจนเขา
ถึงแก่ความตาย.
๘ และ บัดนี ้ น้ อง ชาย ของ คนที่ ถึงแก่
ความตาย, (และชื่อ ของเขาคือ นิ มราห์)
โกรธบิดาเพราะสิ่งที่บิดาได้ท�ำกับพี่ชาย
ของเขา.
้ คือนิ ม๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ราห์รวบรวมคนได้จ�ำนวนเล็กน้ อย, และ
หลบหนี ออกจากแผ่นดิน, และข้ามไป
พ�ำนั กอยู่กับโอเมอร์.
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเอคิช
ให้ ก�ำเนิ ด บุตรคนอื่น ๆ, และคนเหล่า นี ้
ชนะใจผู้คน, ทัง้ ที่ พวกเขาสาบานไว้ กับ
เขาทีจ่ ะท�ำความชั่วช้าสามานย์นานั ปการ
ตามที่เขาปรารถนา.
๑๑ บัดนี ้ผู้คนของเอคิชปรารถนาจะหา
ผล ประโยชน์ , แม้ ดัง ที่ เอคิช ปรารถนา
อ�ำนาจ; ดัง นั ้น, บุตรของเอคิ ชมอบเงิน
ตราให้ พวกเขา, ซึ่ง โดยวิธี นี้ พวกเขาดึง
ผู้คนส่วนมากไปกับพวกเขา.
๑๒ และเริม่ มีสงครามระหว่างพวกบุตร
ของเอคิ ชกับ เอคิช, ซึ่ง กิน เวลาหลายปี ,
แท้จริงแล้ว, จนไปสู่ความพินาศของผูค้ น
แห่งอาณาจักรเกือบทัง้ หมด, แท้จริงแล้ว,
แม้ทงั ้ หมด, นอกจากสามสิบคน, กับพวก
ที่หลบหนี ไปกับครอบครัวของโอเมอร์.
๑๓ ดังนั ้น, โอเมอร์จงึ ได้กลับคืนสู่แผ่น
ดินแห่งมรดกของเขาอีก.
้ คือโอ๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เมอร์ เริ่ม ชรา; กระนั ้น ก็ตาม, ในวัย ชรา
ของเขา เขาให้ ก�ำเนิ ด อี เมอร์; และเขา
เจิมอีเมอร์เป็ นกษั ตริย์ปกครองแทนเขา.

		ข มอร. ๖:๑–๑๕.

อีเธอร์ ๙:๑๕–๒๕
๑๕ และ หลัง จาก เขา เจิม อี เม อร์ เป็ น
กษั ตริยแ์ ล้วเขาเห็นความสงบสุขในแผ่น
ดินต่อเนื่ องเป็ นเวลาสองปี , และเขาตาย,
โดยเห็นวันเวลายาวนานยิง่ , ซึง่ เต็มไปด้วย
้ คือ
โทมนั ส. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
อีเมอร์ปกครองแทนเขา, และเจริญรอย
ตามบิดาของเขา.
๑๖ และพระเจ้าทรงเริ่มน� ำค�ำสาปแช่ง
ออกไปจากแผ่น ดิน อีก, และครอบครัว
ของ อี เม อร์ รุ่งเรือง อย่าง ยิ่ง ภาย ใต้ การ
ปกครองของอีเมอร์; และตลอดเวลาหก
สิบ สองปี คนเหล่า นั ้น กลับ แข็งแกร่ง ยิ่ง,
ถึงขนาดที่พวกเขากลับร�่ำรวยอย่างยิ่ง—
๑๗ มี ผลไม้, และธัญพืช, และผ้า ไหม,
และผ้า ป่ านเนื ้อ ดี, และทอง, และเงิน,
และของมีค่านานาชนิ ด;
๑๘ และมี ฝูง ปศุสัตว์ นานาชนิ ด ด้วย,
ฝูงโคเพศผู้, และโคเพศเมีย, และแกะ,
และหมู, และแพะนานาชนิ ด, และสัตว์
่ หลายชนิ ดด้วยซึง่ มีประโยชน์ เพือ่ เป็ น
อืน
อาหารของมนุ ษย์.
๑๙ และพวกเขามีมา้ ก, และลาด้วย, และ
มีชา้ งและคูรลี มั และคูมมั ด้วย; ซึง่ ทัง้ หมด
นี ้มีประโยชน์ แก่มนุ ษย์, และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช้างและคูรีลัมและคูมัม.
๒๐ และ ดังนี ้ พระเจ้า ทรง เท พร ของ
พระองค์ลงมาบนแผ่นดินนี ้, ซึง่ เลิศเลอก
กว่าผืนแผ่นดินอื่นทัง้ ปวง; และพระองค์
ทรงบัญชาว่า ผู้ ใดที่ จะครอบครองแผ่น
ดินนี ้ ควรครอบครองมันเพื่อ พระเจ้า, มิ
ฉะนั ้นพวกเขาจะถูกท�ำลายขเมื่อพวกเขา
สุกงอมอยู่ ในความชั่วช้าสามานย์; เพราะ
๑๙ ก ๑ นี . ๑๘:๒๕.
๒๐ ก อีเธอร์ ๒:๑๕.
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กับคนเช่นนั ้น, พระเจ้าตรัสว่า: เราจะเท
ความโกรธสุดขีดของเราออกมา.
๒๑ และ อี เม อร์ ด�ำเนิ น การ พิพากษา
ด้วยความชอบธรรมตลอดวัน เวลาของ
เขา, และเขาให้กำ� เนิ ดบุตรและธิดาหลาย
คน; และเขาให้ก�ำเนิ ดโคริแอนทัม, และ
เขาเจิมโคริแอนทัมให้ปกครองแทนเขา.
๒๒ และหลังจากที่เขาได้เจิมโคริแอนทัม ให้ ปกครองแทนแล้ว เขามี ชีวิต อยู่ ส่ี
ปี , และเขาเห็นความสงบสุขในแผ่นดิน;
แท้จริง แล้ว, และ เขา เห็น แม้ พระ บุตร
แห่ง ความชอบธรรมก, และชื่นชมยินดี
และปลาบปลืม้ ในวัน เวลาของเขา; และ
เขาตายอย่างสงบสุข.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริแอนทัมเดินตามรอยบิดาของเขา, และ
สร้างเมืองยิง่ ใหญ่หลายเมือง, และให้สิ่งที่
ดีแก่ผู้คนของเขาตลอดวันเวลาทัง้ หมด
้ คือ
ของเขา. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาไม่มีลูกแม้จนเมื่อเขาชรามาก.
้ คือ
๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
ภรรยาของเขาตาย, โดยมีอายุ หนึ ง ร้อย
้ คือ,
สองปี . และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ในวัยชราของเขา, โคริแอนทัมรับเอาหญิง
สาวผูห
้ นึ่ งเป็ นภรรยา, และให้ก�ำเนิ ดบุตร
และธิดา; ดังนั ้นเขามีชีวิตอยู่จนเขาอายุ
หนึ่ งร้อยสี่สิบสองปี .
้ คือเขา
๒๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ให้ ก�ำเนิ ด คอม, และคอมปกครองแทน
เขา; และเขาปกครองอยู่สี่สิบเก้าปี , และ
เขาให้ก�ำเนิ ดเฮ็ธ; และเขาให้ก�ำเนิ ดบุตร
และธิดาคนอื่น ๆ ด้วย.

		ข อีเธอร์ ๒:๘–๑๑.
๒๒ ก ๓ นี . ๒๕:๒.
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อีเธอร์ ๙:๒๖–๓๕
ไปแผ่น ดินทางใต้, ซึ่ง ชาวนี ไฟเรียกว่า
เซราเฮ็มลาก.
้ คือ มี
๓๒ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
่
พวกเขาเป็ นอันมากซึงเสียชีวิตระหว่าง
ทาง; กระนั ้น ก็ตาม, มี อยู่ บ้างที่ หลบหนี
เข้าไปในแผ่นดินทางใต้.
้ คือ
๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ก
พระเจ้า ทรงท�ำให้ งู ไม่ ติดตามพวกเขา
อีก ต่อ ไป, แต่ ให้ มัน ขวางทางเพื่อ ผู้คน
จะผ่านไปไม่ ได้, เพือ่ ว่าผู้ ใดทีจ่ ะพยายาม
ผ่านไปก็จะล้มตายเพราะงูพิษเหล่านี ้.
้ คือ
๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ผู้คนไปตามเส้นทางของสัตว์ป่า, และกัด
กินซากของพวกมันที่ล้มตายอยู่ตามทาง,
กระทัง่ พวกเขากัดกินมันจนเกลีย้ ง. บัดนี ้
เมื่อผู้คนเห็นว่าพวกเขาจะต้องตายพวก
เขาเริ่ม กลับ ใจกจากความชั่ว ช้า สามานย์
ของตนและร้องทูลพระเจ้า.
๓๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขาได้นอบน้ อมกถ่อมตนเพียงพอต่อ
พระพักตร์พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนลง
มาบนพืน้ พิภพ; และผูค้ นเริม่ มีกำ� ลังวังชา
อีก, และเริม่ มีผลไม้ ในประเทศทางเหนื อ,
และ ในประเทศ โดย รอบ. และ พระเจ้า
ทรง แสดง เดชานุ ภาพ ของ พระองค์ ต่อ
พวกเขาในการปกปักรักษาพวกเขาจาก
ความอดอยาก.

๒๖ และผูค้ นกระจายออกไปทัว่ ผืนแผ่น
ดินอีก, และเริม่ มีความชั่วร้ายใหญ่หลวง
ยิ่งบนผืนแผ่นดินอีก, และเฮ็ธเริม่ ยึดถือ
แผนลับของสมัยโบราณอีก, เพื่อท�ำลาย
บิดาของเขา.
๒๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเขา
ถอดบิดาของเขาออกจากบัลลังก์, คือเขา
สังหารบิดาด้วยดาบของเขา; และเขาได้
ปกครองแทน.
๒๘ และมีศาสดาพยากรณ์ มาในแผ่น
ดิน อีก, โดยป่ าวร้องการกลับ ใจแก่ พวก
เขา ทัง้ หลาย— ว่า พวก เขา ต้องเต รี ยม
มรรคาของพระเจ้ามิฉะนั ้ นค�ำสาปแช่ง
จะมาบนผืน แผ่นดิน; แท้จริง แล้ว, แม้
จะมีความอดอยากอันใหญ่หลวง, ซึ่งใน
การนี ้ พวกเขาจะถูกท�ำลายหากพวกเขา
ไม่กลับใจ.
๒๙ แต่ ผู้คนหาเชื่อ ถ้อยค�ำ ของศาสดา
พยากรณ์ ไม่, แต่พวกเขาขับไล่พวกท่าน;
และพวกเขาโยนพวกท่านบางคนลงใน
หลุม และ ปล่อย ให้ พวก ท่าน ตาย. และ
้ คือ พวกเขาท�ำ
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สิ่งทัง้ หมดนี ้ตามค�ำสั่งของกษั ตริย์, เฮ็ธ.
้ คือเริม่
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มีความกันดารใหญ่หลวงขึน้ บนแผ่นดิน,
และผู้อยู่อาศัยเริม่ ถูกท�ำลายอย่างรวดเร็ว
ยิ่ง นั ก เพราะการกันดาร, เพราะไม่มี ฝน
้ พิภพเลย.
บนพืน
๓๑ และมีงูพิษออกมาบนผืนแผ่นดิน
บทที่ ๑๐
ด้วย, และท�ำ อันตรายผู้คนเป็ นอัน มาก.
้ คือ ฝูง สัตว์ กษั ตริย์ สืบทอด ต�ำแหน่ ง กัน— กษั ตริย์
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของพวกเขาเริ่มหนี ไปซึ่งหน้ างูพิษ, มุ่ง บางคนชอบธรรม; บางคนชั่ว ร้าย—เมือ่
๓๑ ก ออมไน ๑:๑๓.
๓๓ ก กดว. ๒๑:๖–๙.

๓๔ ก แอลมา ๓๔:๓๔;
คพ. ๑๐๑:๘.

๓๕ ก คพ. ๕:๒๔.
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มี ความชอบธรรม, พระเจ้า ประทานพร ๖ และ เขา สร้าง บัลลังก์ สวยงาม ยิ่ง ให้
และความรุ่งเรืองแก่ผู้คน.
ตนเอง; และเขาสร้างเรือนจ�ำ หลายแห่ง,
และผู้ ใดที่ ไม่ยอมเสียภาษี เขาก็ โยนเข้า
้ คือ เชซ, ผู้ เรือนจ�ำ; และผู้ ใดที่ ไม่สามารถเสียภาษี เขา
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
สืบตระกูลของเฮ็ธ—เพราะเฮ็ธตายด้วย ก็ โยนเข้าเรือนจ�ำ; และเขาให้คนเหล่านั ้น
ความอดอยาก, และคนในครัว เรือนของ ท�ำงานหนั กตลอดเวลาเพือ่ เลีย้ งตน; และผู้
เขาทัง้ หมดนอกจากเชซ—ดัง นั ้น, เชซ ใดไม่ยอมท�ำงานหนั กเขาก็ ให้ประหารเสีย.
้ อีก.
เริ่มสร้างผู้คนที่กระจัดกระจายขึน
๗ ดัง นั ้น เขาจึง ได้ งานฝี มือ อัน งดงาม
้
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึนคือเชซ ทัง้ หมดของเขามา, แท้จริงแล้ว, แม้ทอง
จดจ�ำความพินาศของบรรพบุรษ
ุ , และเขา เนื ้อดีของเขา เขาให้มีการหลอมในเรือน
สร้างอาณาจักรทีช่ อบธรรมขึน้ ; เพราะเขา จ�ำ; และงานฝี มือ ประณี ต นานั ปการเขา
่ ระเจ้าทรงกระท�ำในการน� ำ ได้ ให้ทำ� ขึน้ ในเรือนจ�ำ. และเหตุการณ์ ได้
จดจ�ำถึงสิ่งทีพ
เจเร็ดและพี่ชายของท่านข้ามกห้วงลึกมา บังเกิดขึน้ คือเขาท�ำให้ผคู้ นได้รบั ทุกข์ดว้ ย
ได้; และเขาเดินในทางของพระเจ้า; และ การผิดประเวณี และความน่ าชิงชังของเขา.
เขาให้ก�ำเนิ ดบุตรและธิดา.
๘ และเมื่อ เขาปกครองเป็ นเวลาสี่ สิบ
่
่
้ กบฏ ต่อ เขา; และ
๓ และบุตรคนโตของเขา, ซึง มี ชือ ว่า สอง ปี ผู้คนได้ลุก ขึน
เชซ, ได้กบฏต่อเขา; กระนั ้นก็ตาม, เชซ เริ่มมีสงครามอีกในแผ่นดิน, ถึงขนาดที่
ถูก ท�ำร้ายโดยมือ โจร, เพราะความมั่งคั่ง ริพเลคิชถูกฆ่า, และผู้สืบตระกูลของเขา
ยิ่ง ของเขา, ซึ่ง การนี ้ น�ำ ความสงบสุข มา ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดิน.
้ หลัง
สู่บิดาของเขาอีก.
๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
้
๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึนคือบิดา จากนั ้น เป็ นเวลาหลายปี , โมริแอนทอน,
ของ เขา สร้าง เมือง หลาย เมือง บน ผืน (โดยทีเ่ ขาเป็ นผูส้ ืบตระกูลของริพเลคิช)
แผ่นดิน, และผู้คนเริม่ กระจายไปทั่วผืน รวบรวมก�ำลังทัพจากคนที่ถูกขับไล่, และ
แผ่นดินอีก. และเชซได้อยูจ่ นอายุมากยิง่ ; ยกไปสูร้ บกับผูค้ น; และเขาได้อำ� นาจเหนื อ
และเขาให้ก�ำเนิ ดริพเลคิช. และเขาตาย, เมืองหลายเมือง; และสงครามกลับดุเดือด
และริพเลคิชปกครองแทนเขา.
ยิ่ง, และยืดเยือ้ ต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี ;
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือริพเลคิช- และเขาได้อ�ำนาจเหนื อทัง้ แผ่นดิน, และ
ไม่ ได้ทำ� สิ่งทีถ่ กู ต้องในสายพระเนตรของ สถาปนาตนเป็ นกษั ตริยเ์ หนื อทัง้ แผ่นดิน.
พระเจ้า, เพราะเขามีภรรยาและอนุ ภรรยาก ๑๐ และหลัง จากเขาสถาปนาตนเป็ น
หลายคน, และได้วางภาระอันล�ำเค็ญไว้บน กษั ตริย์ แล้ว เขาได้ ท�ำให้ ภาระของผู้คน
บ่าคน; แท้จริงแล้ว, เขาเก็บภาษี คนเหล่า เบาลง, ซึ่งโดยการนี ้เขาได้รับความนิ ยม
นั ้น ด้วยภาษี หนั ก; และด้วยภาษี นั้น เขา ในสายตาของผู้คน, และคนเหล่านั ้นเจิม
สร้างอาคารกว้างหลายหลัง.
เขาเป็ นกษั ตริย์ของตน.
๑๐ ๒ ก อีเธอร์ ๖:๑–๑๒.

๕ ก เจคอบ ๓:๕; โมไซยาห์ ๑๑:๒.
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๑๑ และเขาให้ ความยุติธรรมแก่ ผู้คน,
แต่ ไม่ ได้ ให้ แก่ ตัว เขาเองเพราะการผิด
ประเวณี มากมายของเขา; ดัง นั ้น เขาจึง
ถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า.
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโมริแอนทอนสร้างเมืองหลายเมือง, และผูค้ น
กลับร�ำ่ รวยยิง่ ภายใต้การปกครองของเขา,
ทัง้ อาคารบ้านเรือน, และทองและเงิน,
และการเพาะปลูก ธัญพืช, และฝูง สัตว์
เลีย้ ง, และฝูงสัตว์ ใหญ่, และสิ่งต่าง ๆ ดัง
กล่าวที่ ได้รบั การน� ำกลับคืนมาสู่พวกเขา.
๑๓ และโมริ แอนทอนมี ชีวิต ยืนนาน
ยิ่ง, และแล้ว เขาให้ ก�ำเนิ ด คิม; และคิม
ปกครอง แทน บิ ด า ของ เขา; และ เขา
ปกครองแปดปี , และบิดาของเขาตาย.
้ คือ คิม ไม่
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ได้ ปกครองด้วยความชอบธรรม, ดัง นั ้น
เขาจึงไม่เป็ นที่ โปรดปรานของพระเจ้า.
้ กบฏต่อ
๑๔ และพี่ ชายของเขาลุก ขึน
เขา, ซึ่ง โดยการนี ้ เขาได้ เอาน้ องมาเป็ น
เชลย; และเขาตกเป็ นเชลยตลอดวันเวลา
ของเขา; และเขาให้ก�ำเนิ ดบุตรและธิดา
ขณะตกเป็ นเชลย, และในวัยชราของเขา
เขาให้ก�ำเนิ ดลี ไว; และเขาตาย.
้ คือลี ไว
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
อยู่ ในการเป็ นเชลยหลัง จากมรณกรรม
ของบิดาเขา, ตลอดเวลาสี่สิบสองปี . และ
เขาท�ำ สงครามกับ กษั ตริย์ ของแผ่นดิน,
ซึง่ โดยการนี ้เขาได้อาณาจักรเป็ นของตน.
๑๖ และหลัง จากที่ เขาได้ อาณาจักรมา
เป็ นของตนแล้ว เขาท�ำ สิ่ง ที่ ถูก ต้องใน
สายพระเนตรของพระเจ้า; และผู้คนก็
รุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน; และเขามีชีวิตอยู่
๑๙ ก อีเธอร์ ๙:๓๑.

อีเธอร์ ๑๐:๑๑–๒๓
ยาวนาน, และ ให้ ก�ำเนิ ด บุตร และ ธิดา;
และเขาให้ ก�ำเนิ ด โครัม ด้วย, ซึ่ง เขาเจิม
ให้เป็ นกษั ตริย์แทนเขา.
้ คือโค๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รัมท�ำสิ่งทีด่ ี ในสายพระเนตรของพระเจ้า
ตลอดวันเวลาของเขา; และเขาให้ก�ำเนิ ด
บุตรและธิดาหลายคน; และหลัง จากมี
ชีวิตอยู่ยาวนานเขาก็ จากไป, แม้เหมือน
กับ คนอื่น ๆ ของแผ่น ดินโลก; และคิช
ปกครองแทนเขา.
้ คือคิช
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
จากไปด้วย, และลิบปกครองแทนเขา.
้ คือลิบ
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ท�ำ สิ่ง ที่ ดี ในสายพระเนตรของพระเจ้า.
และในวัน เวลาของลิบ งู พิษกถูก ท�ำลาย.
ดัง นั ้นพวกเขาจึง ไปยัง แผ่น ดินทางใต้,
เพือ่ หาอาหารให้ผคู้ นของแผ่นดิน, เพราะ
แผ่นดินเต็มไปด้วยสัตว์จากป่ า. และตัว
ลิบเองกลายเป็ นพรานที่ยิ่งใหญ่ด้วย.
๒๐ และคนเหล่านั ้นสร้างเมืองยิ่งใหญ่
ใกล้คอคอดของแผ่นดิน, ใกล้ท่ีซึ่งทะเล
แบ่งแยกแผ่นดิน.
๒๑ และพวกเขาปกปักรักษาแผ่น ดิน
ทางใต้ ไว้เป็ นแดนทุรกันดาร, เพื่อมีสัตว์
ไว้ล่า. และผืนแผ่นดินทางเหนื อทัง้ หมด
เต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัย.
๒๒ และพวกเขามีความอุตสาหะอย่าง
ยิ่ง, และพวกเขาซือ้ และขายและท�ำการ
ค้า ระหว่าง กัน, เพื่อ พวก เขา จะ ได้ ผล
ประโยชน์ .
๒๓ และพวกเขาท�ำงานแร่นานาชนิ ด,
และท�ำ ทอง, และเงิน, และเหล็กก, และ
ทองเหลือง, และโลหะนานาชนิ ด; และ

๒๓ ก ๒ นี . ๕:๑๕.

อีเธอร์ ๑๐:๒๔–๓๔
้ จากดิน; ดังนั ้น, พวก
พวกเขาขุดมันขึน
้ เป็ นกองใหญ่เพื่อให้ ได้แร่,
เขาพูนดินขึน
เป็ นทอง, และเป็ นเงิน, และเป็ นเหล็ก,
และเป็ นทองแดง. และพวกเขารังสรรค์
งานประณี ตนานาชนิ ด.
๒๔ และพวกเขามี แพรไหม, และผ้า
ป่ านเนื ้อดี; และพวกเขารังสรรค์งานผ้า
นานาชนิ ด, เพื่อพวกเขาจะได้ห่อหุ้มตน
ไม่ ให้เปลือยเปล่า.
๒๕ และพวกเขาท�ำเครือ่ งมือนานาชนิ ด
เพื่อ ท�ำ ไร่ ไถนา, ทัง้ เพื่อ ไถ และ หว่าน,
เพื่อ เก็บ เกี่ยวและพรวน, และฝัดนวด
ธัญพืชด้วย.
๒๖ และพวกเขาท�ำเครือ่ งมือนานาชนิ ด
ซึ่งด้วยสิ่งเหล่านั ้นพวกเขาใช้ท�ำงานกับ
สัตว์ของตน.
๒๗ และพวกเขาท�ำอาวุธสงครามนานา
ชนิ ด. และพวกเขาท�ำงานนานาชนิ ด ที่
เป็ นงานฝี มือวิจิตรพิสดาร.
๒๘ และไม่ เคยมี ผู้คนใดได้ รับ พรยิ่ง
ไปกว่า พวกเขา, และรุ่งเรืองยิ่ง กว่า โดย
พระหัตถ์ ของพระเจ้า. และพวกเขาอยู่
ในแผ่นดินที่เลิศเลอกว่าผืนแผ่นดินทัง้
ปวง, เพราะพระเจ้ารับสั่งไว้.
้ คือลิบ
๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
มีชีวิตอยู่นานปี , และให้ก�ำเนิ ดบุตรและ
ธิดา; และเขาให้ก�ำเนิ ดฮีอาธัมด้วย.
้ คือ ฮี๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน
อา ธัม ปกครอง แทนบิดา ของ เขา. และ
เมื่อ ฮี อาธัม ปกครองได้ ยี่สิบ สี่ ปี, ดูเถิด,
อาณาจักรถูก ยึด ไปจากเขา. และเขารับ
ใช้เป็ นเชลยอยู่หลายปี , แท้จริงแล้ว, แม้
ตลอดวันเวลาที่เหลืออยู่ของเขา.
๓๓ ก คมพ. ค�ำปฏิญาณ; มัว่ สุมลับ (การ).
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๓๑ และเขาให้กำ� เนิ ดเฮ็ธ, และเฮ็ธเป็ น
เชลยตลอดวัน เวลาของเขา. และเฮ็ธ ให้
ก�ำเนิ ดแอรัน, และแอรันพ�ำนั กอยู่ ในการ
เป็ นเชลยตลอดวันเวลาของเขา; และเขา
ให้ ก�ำเนิ ด แอมนิ แกดดาห์, และแอมนิ แกดดาห์พำ� นั กอยู่ ในการเป็ นเชลยตลอด
วัน เวลาของเขาด้วย; และเขาให้ ก�ำเนิ ด
โคริแอนทัม, และโคริแอนทัม พ�ำนั ก อยู่
ในการเป็ นเชลยตลอดวัน เวลาของเขา;
และเขาให้ก�ำเนิ ดคอม.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือคอม
เอาอาณาจักรไปกึง่ หนึ่ ง. และเขาปกครอง
อาณาจักรกึง่ หนึ่ งนั ้นสี่สิบสองปี ; และเขา
ไปสูร้ บกับกษั ตริย,์ แอมกิด, และพวกเขาสู้
รบกันต่อเนื่ องเป็ นเวลาหลายปี , ซึง่ ระหว่าง
เวลานั ้นคอมได้อำ� นาจเหนื อแอมกิด, และ
ได้อ�ำนาจเหนื ออาณาจักรที่เหลืออยู่.
๓๓ และในวัน เวลาของคอมเริ่ม มี โจร
ในแผ่นดิน; และคนพวกนี ้ น�ำ แผนเก่า
มาใช้, และให้ กล่าวค�ำ ปฏิญาณกตามวิธี
ของ คน สมัย โบราณ, และ หมาย มั่น จะ
ท�ำลายอาณาจักรอีก.
๓๔ บัดนี ้คอมต่อสู้กับคนพวกนั ้นอย่าง
หนั ก; กระนั ้นก็ตาม, เขายังเอาชนะพวก
นั ้นไม่ ได้.
บทที่ ๑๑
สงคราม, การ แตกแยก, และ ความ ชั่ว
ร้ายครอบง�ำชีวติ ของชาวเจเร็ด—ศาสดา
้ ของชาว
พยากรณ์ ท�ำนายความพินาศสิน
เจเร็ด เว้น แต่ พวกเขาจะกลับ ใจ—ผู้คน
ปฏิเสธถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ .
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และในวันเวลาของคอมมีศาสดาพยากรณ์
้ หลาย คน, และ พยากรณ์ ถึง
บังเกิด ขึน
ความพินาศของผูค้ นทีย่ งิ่ ใหญ่นั้นเว้นแต่
พวกเขาจะกลับใจ, และหันไปหาพระเจ้า,
และ ละทิง้ การ ฆาตกรรม และ ความ ชั่ว
ร้ายของตน.
้ คือผู้คน
๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ , และพวกท่าน
หลบ หนี ไป หา คอม เพื่อ การ คุ้มครอง,
เพราะผู้คนหมายมั่นจะท�ำลายพวกท่าน.
๓ และ พวก ท่านพยากรณ์ หลาย เรื่อง
กับคอม; และเขาได้รับพรตลอดวันเวลา
ที่เหลืออยู่ของเขา.
๔ และเขามีชีวติ อยู่จนเข้าวัยชรา, และ
ให้ ก�ำเนิ ด ชิ บลัม; และ ชิ บลัม ปกครอง
แทนเขา. และพี่ ชายของชิ บลัม กบฏต่อ
เขา, และเริ่ม มี มหาสงครามครัง้ ใหญ่ ทั่ว
แผ่นดินชิบลัม.
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพีช่ าย
ของชิบลัมให้ประหารศาสดาพยากรณ์ ทกุ
คนที่พยากรณ์ ถึงความพินาศของผู้คน;
๖ และ มี หายนะ อั น ใหญ่ หลวง ทั่ ว
แผ่นดิน, เพราะพวกท่านเป็ นพยานว่า
ค�ำสาปแช่งร้ายแรงจะมาถึงแผ่นดิน, และ
ถึงผูค้ นด้วย, และว่าจะมีความพินาศใหญ่
หลวงในบรรดาพวกเขา, อย่างที่ ไม่ เคย
้ พิภพ, และกระดูก ของ
มี มาเลยบนพืน
พวกเขาจะกลับกลายเป็ นดังกองดินกอยู่
บนผืนแผ่นดินเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ
จากความชั่วร้ายของตน.
๗ และพวกเขาหาสดับฟังสุรเสียงของ
พระเจ้า ไม่, เพราะการมั่วสุม อัน ชั่ว ร้าย
๑๑ ๖ ก ออมไน ๑:๒๒;

อีเธอร์ ๑๔:๒๑.

อีเธอร์ ๑๑:๑–๑๓
ของพวกเขา; ดัง นั ้น, จึง เริ่ม มี สงคราม
และความขัดแย้งทัว่ แผ่นดิน, และมีความ
อดอยากและโรคระบาดมากมายด้วย, ถึง
ขนาดทีม่ คี วามพินาศใหญ่หลวง, ถึงขนาด
้ พิภพ; และ
ที่ ไม่ เคยพบเห็น มาบนพืน
้ ในวันเวลาของชิบลัม.
ทัง้ หมดนี ้เกิดขึน
๘ และ ผู้คน เริ่ม กลับ ใจ จาก ความ ชั่ว
ช้า สามานย์ ของพวกเขา; และตราบเท่า
ที่ พวกเขากลับ ใจพระเจ้า ได้ ทรงมี พระ
เมตตากต่อพวกเขา.
๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชิบลัม
ถูก สังหาร, และเสธถูก น� ำ ไปเป็ นเชลย,
และได้ พ�ำนั ก อยู่ ในการเป็ นเชลยตลอด
วันเวลาของเขา.
้ คือเอ๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ฮาห์, บุตร ของ เขา, ได้ อาณาจักร; และ
เขาได้ปกครองเหนื อผู้คนตลอดวันเวลา
ของเขา. และเขาท�ำความชั่วช้าสามานย์
นานั ปการในวัน เวลาของเขา, ซึ่ง ในการ
นี ้ เขาท�ำให้ เกิด การหลั่ง เลือดอย่างมาก;
้ .
และวันเวลาของเขาสัน
๑๑ และอีเธ็ม, โดยที่ เป็ นผู้ สืบ ตระกูล
ของเอฮาห์, ได้อาณาจักร; และเขาท�ำสิ่ง
ชั่วร้ายในวันเวลาของเขาเช่นกัน.
้ คือใน
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วันเวลาของอีเธ็มมีศาสดาพยากรณ์ หลาย
คนบังเกิดขึน้ , และพยากรณ์ กบั ผูค้ นอีก;
แท้จริงแล้ว, พวกท่านพยากรณ์ วา่ พระเจ้า
้
้ ไปจากพืน
จะทรงท�ำลายพวกเขาให้ สิน
พิภพเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากความ
ชั่วช้าสามานย์ของตน.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน

๘ ก คมพ. เมตตา (ความ,
พระ, มี).

อีเธอร์ ๑๑:๑๔–๒๓
ผู้คนท�ำใจตนแข็ง กระด้าง, และไม่ สดับ
ฟังกถ้อยค�ำ ของ พวก ท่าน; และ ศาสดา
พยากรณ์ โศกเศร้าและออกไปจากบรรดา
ผู้คน.
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออีเธ็ม
ด�ำเนิ น การ พิพากษา ด้วย ความ ชั่ว ร้าย
ตลอดวันเวลาของเขา; และเขาให้ก�ำเนิ ด
้ คือ
โมรอน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
โมรอนปกครองแทนเขา; และโมรอนท�ำ
สิ่งที่ชั่วร้ายต่อพระพักตร์พระเจ้า.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเกิด
กบฏกขึน้ ในบรรดาผูค้ น, เพราะการมัว่ สุม
้ เพื่อหาอ�ำนาจและผล
ลับนั ้นซึ่งสร้างขึน
ประโยชน์ ; และเกิดมีชายผูห
้ นึ่ งทีเ่ ก่งกล้า
ในความชัว่ ช้าสามานย์ ในบรรดาพวกเขา,
และสู้รบกับโมรอน, ซึ่งในการนั ้นเขาได้
ล้มล้างอาณาจักรกึ่งหนึ่ ง; และเขารักษา
อาณาจักรกึ่งหนึ่ งนั ้นไว้หลายปี .
้ คือโม๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
รอนล้มล้างเขา, และได้อาณาจักรอีกครัง้ .
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเกิด
มีชายผู้เก่งกล้าอีกคนหนึ่ ง; และเขาเป็ น
ผู้สืบตระกูลของพี่ชายของเจเร็ด.
้ คือเขา
๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ล้มล้างโมรอนและได้อาณาจักร; ดังนั ้น,
โมรอนจึงพ�ำนั กอยู่ ในการเป็ นเชลยตลอด
วันเวลาทีเ่ หลือของเขา; และเขาให้กำ� เนิ ด
โคริแอนเทอร์.
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริแอนเทอร์พำ� นั กอยู่ ในการเป็นเชลยตลอด
วันเวลาของเขา.
๒๐ และในวัน เวลาของโคริ แอนเทอร์
๑๓ ก โมไซยาห์ ๑๖:๒.
๑๕ ก คมพ. กบฏ (การ).
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มี ศาสดา พยากรณ์ บั ง เกิ ด ขึ ้น หลาย
คน, และ พยากรณ์ เรื่อง ส� ำคัญ ยิ่ง และ
น่ า อัศจรรย์ ด้วย, และ ป่ าว ร้อง การก ลับ
ใจแก่ผู้คน, และเว้นแต่พวกเขาจะกลับ
ใจ พระเจ้า พระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงด�ำเนิ น
การพิพากษากลงโทษพวกเขาจนถึงความ
้ ของพวกเขา;
พินาศสิน
๒๑ และ ว่า พระเจ้า พระ ผู้ เป็ น เจ้า จะ
ทรง ส่ง หรือ น� ำ ผู้คน อื่นกมา ครอบ ครอง
แผ่นดิน, โดยเดชานุ ภาพของพระองค์,
ตาม วิธี ซึ่ง โดย วิธี นั ้ น พระองค์ ทรง น� ำ
บรรพบุรุษของพวกเขามาแล้ว.
๒๒ และพวกเขาปฏิเสธถ้อยค�ำทัง้ หมด
ของ ศาสดา พยากรณ์ , เพราะ สังคม ลับ
และความน่ าชิงชังอันชัว่ ร้ายของพวกเขา.
๒๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริ
แอนเทอร์ ให้ก�ำเนิ ดอีเธอร์ก, และเขาตาย,
โดยพ�ำนั ก อยู่ ในการเป็ นเชลยตลอดวัน
เวลาของเขา.
บทที่ ๑๒
ศาสดาพยากรณ์ อีเธอร์เตือนผู้คนให้เชือ่
พระผู้ เป็ นเจ้า—โมโรไนเล่า ถึง การอัน
น่ า พิศวงและสิ่ง อัศจรรย์ ที่ เกิด ขึน้ จาก
ศรัทธา—ศรัทธาท�ำให้ พี่ ชายของเจเร็ด
สามารถเห็นพระคริสต์—พระเจ้าประทาน
ความอ่อนแอให้ มนุ ษย์ เพือ่ พวกเขาอาจ
ถ่อมตน—พีช่ ายของเจเร็ดเคลือ่ นภูเขาซีรินด้วยศรัทธา—ศรัทธา, ความหวัง, และ
จิตกุศลส�ำคัญส�ำหรับความรอด—โมโรไน
เห็นพระเยซูอยู่ตรงหน้ า.

๒๐ ก คมพ. ตัดสิน (การ),
พิพากษา (การ).

๒๑ ก อีเธอร์ ๑๓:๒๐–๒๑.
๒๓ ก อีเธอร์ ๑:๖; ๑๕:๓๓–๓๔.
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้ คือ วัน เวลา
และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ของอีเธอร์อยู่ ในวันเวลาของโคริแอนทะเมอร์; และโคริแอนทะเมอร์กเป็ นกษั ตริย์
เหนื อทัง้ แผ่นดิน.
๒ และอีเธอร์กเป็ นศาสดาพยากรณ์ ของ
พระเจ้า; ดังนั ้นอีเธอร์จงึ ออกมาในวันเวลา
ของโคริแอนทะเมอร์, และเริม่ พยากรณ์
แก่ ผู้คน, เพราะท่านถูก ยับยัง้ ข ไว้ ไม่ ได้
เนื่ องจาก พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ซึ่ง
อยู่ ในท่าน.
๓ เพราะท่านป่ าวร้องกจากเช้า, แม้ จน
ดวง อาทิตย์ ตก, โดย เตือน ผู้คนให้ เชื่อ
ในพระผู้เป็ นเจ้าจนถึงการกลับใจเกลือก
พวกเขาจะถูกท�ำลายข, โดยกล่าวแก่พวก
เขาว่า ด้วยศรัทธาคพระองค์ จะทรงท�ำให้
ทุกสิ่งสมบูรณ์ —
๔ ดัง นั ้น, ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระผู้ เป็ นเจ้า
จะหวังก ได้ อย่างแน่ แท้ เพื่อ โลกที่ ดี กว่า
นี ้, แท้จริงแล้ว, แม้มีที่ทางพระหัตถ์ขวา
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, ซึ่งความหวังนี ้มาจาก
ศรัทธา, อัน จะ ท�ำ สมอข ให้ จิต วิญญาณ
มนุ ษย์, ซึ่ง จะท�ำให้ พวกเขามั่นคงและ
แน่ วแน่ , ท�ำงานดีคมากมายอยู่เสมอ, อัน
จะน� ำไปสู่การสรรเสริญงพระผู้เป็ นเจ้า.
๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คืออีเธอร์
พยากรณ์ เรื่องส�ำคัญ ยิ่ง และน่ า อัศจรรย์
แก่ผู้คน, ซึ่งพวกเขาไม่เชื่อ, เพราะพวก
เขาหาเห็นมันไม่.
๖ และบัดนี ้, ข้าพเจ้า, โมโรไน, จะพูดบาง
๑๒ ๑ ก อีเธอร์ ๑๓:๑๓–๓๑.
๒ ก คมพ. อีเธอร์.

อีเธอร์ ๑๒:๑–๑๑
สิ่งเกี่ยวกับเรือ่ งเหล่านี ้; ข้าพเจ้าจะแสดง
่ วังข ไว้และมอง
ต่อโลกว่าศรัทธากคือสิ่งทีห
ไม่เห็นค; ดังนั ้น, จงอย่าเถียงกันเลยเพราะ
ท่านไม่เห็น, เพราะท่านไม่ ได้รบั พยานจน
หลังการทดลองงศรัทธาของท่าน.
๗ เพราะเป็ นด้วยศรัทธาที่ พระคริสต์
ทรงแสดงองค์แก่บรรพบุรษ
ุ ของเรา, หลัง
้ จาก บรรดา คน
จาก พระองค์ทรง ลุก ขึน
ตาย; และพระองค์ ไม่ทรงแสดงองค์แก่
พวกเขาจนหลัง จากที่ พวกเขามี ศรัทธา
ในพระองค์; ดังนั ้น, จึงต้องเป็ นไปว่าบาง
คนมีศรัทธาในพระองค์, เพราะพระองค์
ไม่ทรงแสดงพระองค์เองแก่ โลก.
๘ แต่เพราะศรัทธาของมนุ ษย์พระองค์
จึง ทรงแสดงพระองค์ เองแก่ โลก, และ
สรรเสริญ พระนาม ของ พระ บิดา, และ
่ จะได้
เตรียมทางไว้เพือ่ โดยทางนั ้นคนอืน
เป็ นผู้มีส่วนในของประทานจากสวรรค์,
เพื่อ พวกเขาจะหวัง ได้ ในสิ่ง เหล่า นั ้นที่
พวกเขาไม่เห็น.
๙ ดังนั ้น, ท่านจะมีความหวังด้วย, และ
เป็ นผูม้ สี ่วนในของประทาน, หากท่านจะ
เพียงมีศรัทธา.
๑๐ ดู เ ถิ ด เป็ น โดย ศรั ท ธา ที่ คนใน
สมัย โบราณได้ รับ เรียกกตามระเบียบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๑๑ ดังนั ้น, ด้วยศรัทธากฎของโมเสสจึง
ประทานมาให้. แต่ ในของประทานแห่ง
พระบุตรของพระองค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง

๔ ก คมพ. ความหวัง.
		ข ฮบ. ๖:๑๙.
		ข ยรม. ๒๐:๙; อีนัส ๑:๒๖;
		ค ๑ คร. ๑๕:๕๘.
แอลมา ๔๓:๑.
		ง ๓ นี . ๑๒:๑๖.
๓ ก คพ. ๑๑๒:๕.
๖ ก ฮบ. ๑๑:๑.
		ข อีเธอร์ ๑๑:๑๒, ๒๐–๒๒. 		ข รม. ๘:๒๔–๒๕.
		ค คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ). 		ค แอลมา ๓๒:๒๑.

		ง ๓ นี . ๒๖:๑๑;
คพ. ๑๐๕:๑๙;
๑๒๑:๗–๘.
๑๐ ก แอลมา ๑๓:๓–๔.
คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
(ได้รบั ).

อีเธอร์ ๑๒:๑๒–๒๒
เตรียมทางที่ ประเสริฐกยิ่ง กว่า; และเป็ น
โดยศรัทธาที่พระองค์ทรงท�ำให้สมบูรณ์ .
๑๒ เพราะหากไม่มี ศรัทธาก ในบรรดา
ลูกหลานมนุ ษย์พระผู้เป็ นเจ้าจะทรงท�ำ
ปาฏิหาริย์ข ในบรรดาพวกเขาไม่ ได้; ดัง
นั ้น, พระองค์มิ ได้ทรงแสดงพระองค์เอง
จนภายหลังพวกเขามีศรัทธา.
๑๓ ดูเถิด, เป็ นศรัทธาของแอลมาและ
้ ดิน.
อมิวเล็คที่ท�ำให้เรือนจ�ำกพังลงสู่พืน
๑๔ ดูเถิด, เป็ นศรัทธาของนี ไฟและลี ไฮ
ที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกแก่ชาวเลมัน, จนพวกเขาได้ รับ บัพ ติศ มาด้วยไฟ
และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข.
๑๕ ดูเถิด, เป็ นศรัทธาของแอมันกและ
่ ้ องท่านทีก่ ระท�ำขปาฏิหาริยย์ งิ่ ใหญ่เช่น
พีน
นั ้นในบรรดาชาวเลมัน.
๑๖ แท้จริง แล้ว, และแม้ คนทัง้ ปวงที่
กระท�ำ ปาฏิหาริย์กก็ กระท�ำ โดย ศรัทธาข,
แม้ คนที่ ด�ำรงอยู่ มาก่อนพระคริสต์ และ
คนที่ด�ำรงอยู่ภายหลังด้วย.
๑๗ และ เป็ นโดย ศรัท ธา ที่ สานุ ศิ ษ ย์
สามคนได้ รับ สั ญ ญาว่า พวกท่ า นจะไม่
ต้ อ ง ลิ ม้ รส กแห่ง ความ ตาย; และ พวก
ท่านไม่ ได้รบั สัญญาจนหลังจากพวกท่าน
มีศรัทธา.
๑๘ และ ทัง้ ไม่ ว่า เวลา ใด ย่อม ไม่มี ผู้
กระท�ำ ปาฏิหาริย์ เลย จนหลัง จาก พวก
๑๑ ก ๑ คร. ๑๒:๓๑.
๑๒ ก ๒ นี . ๒๗:๒๓;
โมไซยาห์ ๘:๑๘;
โมโร. ๗:๓๗;
คพ. ๓๕:๘–๑๑.
		ข มธ. ๑๓:๕๘;
มอร. ๙:๒๐.
๑๓ ก แอลมา ๑๔:๒๖–๒๙.
๑๔ ก ฮีล. ๕:๕๐–๕๒.
		ข ฮีล. ๕:๔๕;
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เขามีศรัทธา; ดังนั ้นพวกเขาจึงเชือ่ ในพระ
บุตรของพระผู้เป็ นเจ้าก่อน.
๑๙ และมีหลายคนซึ่งศรัทธาของพวก
เขามั่นคงยิ่ง นั ก, แม้ ก่อนกที่ พระคริสต์
เสด็จมา, ซึง่ ถูกกันให้พน
้ จากภายในม่านข
ไม่ ได้, แต่เห็นอย่างแท้จริงด้วยดวงตาของ
่ วกเขาได้เห็นด้วย
พวกเขาถึงสิ่งต่าง ๆ ทีพ
ดวงตาแห่งศรัทธา, และพวกเขายินดี.
๒๐ และดูเถิด, เราเห็น ในบันทึก นี ้ ว่า
คนหนึ่ ง ในคนพวกนี ้ คือ พี่ ชายของเจ
เร็ด; เพราะศรัทธาของท่านในพระผู้เป็ น
เจ้าแน่ วแน่ ยิ่งนั ก, จนเมื่อพระผู้เป็ นเจ้า
ทรงยื่นนิ ้วพระหัตถ์กออกมาพระองค์ทรง
ซ่อนไว้ ให้พ้นจากสายตาของพี่ชายเจเร็ด
ไม่ ได้, เพราะพระด�ำรัส ของพระองค์ ซึ่ง
รับสั่ง กับ ท่านนั ้น, พระด�ำรัส นั ้นท่านได้
รับมาโดยศรัทธา.
๒๑ และหลัง จากพี่ ชายของเจเร็ด เห็น
นิ ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า, เพราะสัญญาก
ซึ่ง พี่ ชายของเจเร็ด ได้ รับ มาโดยศรัทธา,
พระเจ้าจึงทรงบังสิ่งใดให้พ้นจากสายตา
ของท่านไม่ ได้; ดังนั ้นพระองค์ทรงแสดง
สิ่ง ทัง้ ปวงแก่ ท่าน, เพราะกัน
้ ท่านให้ อยู่
ข
นอกม่าน ไม่ ได้อีกต่อไป.
๒๒ และเป็ นโดยศรัทธาที่ บรรพบุรุษ
ข้าพเจ้า ได้ รับ สัญญากว่า สิ่ง เหล่า นี ้ จะมา
ถึง พี่ น้องพวกเขาผ่านทางคนต่างชาติ;

๓ นี . ๙:๒๐.
๑๕ ก แอลมา ๑๗:๒๙–๓๙.
		ข อส. ดังบอกไว้ ในแอลมา,
บทที่ ๑๗–๒๖.
๑๖ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์
		ข ฮบ. ๑๑:๗–๔๐.
๑๗ ก ๓ นี . ๒๘:๗;
มอร. ๘:๑๐–๑๒.
๑๙ ก ๒ นี . ๑๑:๑–๔;
เจคอบ ๔:๔–๕;

เจรอม ๑:๑๑;
แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖.
		ข อีเธอร์ ๓:๖.
คมพ. ม่าน.
๒๐ ก อีเธอร์ ๓:๔.
๒๑ ก อีเธอร์ ๓:๒๕–๒๖.
		ข อีเธอร์ ๓:๒๐;
คพ. ๖๗:๑๐–๑๓.
๒๒ ก อีนัส ๑:๑๓.
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ฉะนั ้นพระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, แม้พระเยซูคริสต์.
๒๓ และ ข้ า พเจ้ า ทู ล พระองค์ ว่ า :
พระองค์เจ้าข้า, คนต่างชาติจะล้อเลียนสิ่ง
เหล่านี ้, เพราะความอ่อนแอก ในการเขียน
ของ พวก ข้า พระองค์; เพราะ พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงท�ำให้พวกข้าพระองค์
เก่งกล้าสามารถข ในค�ำพูดโดยศรัทธา, แต่
พระองค์ ไม่ทรงท�ำให้พวกข้าพระองค์เก่ง
กล้าสามารถในการเขียน; เพราะพระองค์
ทรงกระท�ำให้คนทัง้ หลายทัง้ ปวงนี ้พดู ได้
มากมาย, เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึง
พระองค์ประทานให้พวกเขา;
๒๔ และพระองค์ทรงกระท�ำให้พวกข้า
พระองค์ เขียนได้ แต่ น้อย, เพราะความ
ไม่ ถนั ด ของมือ พวกข้า พระองค์. ดูเถิด,
พระองค์ ไม่ทรงกระท�ำให้พวกข้าพระองค์
เก่งกล้าสามารถในการเขียนกเหมือนกับพี่
ชายของเจเร็ด, เพราะพระองค์ทรงกระท�ำ
กับ ท่านเพื่อ ให้ สิ่ง ที่ ท่านเขียนมี พลัง แม้
ดังพระองค์, จนถึงการมีอ�ำนาจท�ำให้คน
อ่านสิ่งเหล่านั ้น.
๒๕ พระองค์ทรงกระท�ำ ให้ ถ้อยค�ำ ของ
พวกข้า พระองค์ มี พลัง และยิ่ง ใหญ่ ด้วย,
แม้ จนพวก ข้า พระองค์ เขียน มัน ไว้ ไม่
ได้; ดัง นั ้น, เมื่อ พวก ข้า พระองค์ เขียน
พวกข้า พระองค์ เห็น ความอ่อนแอของ
พวกข้า พระองค์ เอง, และสะดุด เพราะ
การใช้ถ้อยค�ำของพวกข้าพระองค์; และ
๒๓ ก มอร. ๘:๑๗; ๙:๓๓.
		ข ๒ นี . ๓๓:๑.
๒๔ ก คมพ. ภาษา.
๒๕ ก ๑ คร. ๒:๑๔.
๒๖ ก กท. ๖:๗.
๒๗ ก เจคอบ ๔:๗.

อีเธอร์ ๑๒:๒๓–๒๙
ข้าพระองค์เกรงเกลือกคนต่างชาติจะล้อ
เลียนกถ้อยค�ำของพวกข้าพระองค์.
๒๖ และ เมื่อ ข้าพเจ้า กล่าว สิ่ง เหล่า นี ้
แล้ว, พระเจ้า รับสั่ง กับ ข้าพเจ้า, มี ความ
ว่า: คนโง่ ย่อมล้อ เลียนก, แต่ พวกเขาจะ
โศกเศร้า; และพระคุณของเราเพียงพอ
ส�ำหรับ คนอ่อนโยน, เพื่อ พวกเขาจะไม่
เอาเปรียบความอ่อนแอของเจ้า;
๒๗ และ หาก มนุ ษย์ มา หา เรา เรา จะ
แสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอกของ
พวกเขา. เราให้ขความอ่อนแอแก่ มนุ ษย์
เพื่อพวกเขาจะนอบน้ อม; และพระคุณค
ของ เรา เพี ย ง พอ ส� ำ หรับ คนทั ง้ ปวง ที่
นอบน้ อมงถ่อม ตน ต่อ หน้ า เรา; เพราะ
หากพวกเขานอบน้ อมถ่อมตนต่อหน้ าเรา,
และมีศรัทธาในเรา, เมือ่ นั ้นเราจะท�ำให้สิ่ง
ที่อ่อนแอจกลับเข้มแข็งส�ำหรับพวกเขา.
๒๘ ดูเถิด, เราจะแสดงให้ คนต่างชาติ
เห็นความอ่อนแอของพวกเขา, และเรา
จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าศรัทธาก, ความ
หวังและจิตกุศลน� ำมาหาเรา—แหล่งแห่ง
ความชอบธรรมทัง้ มวล.
๒๙ และข้าพเจ้า, โมโรไน, เมื่อ ได้ยิน
ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ , ก็ ได้ รับ การ ปลอบโยน,
และทูลว่า: ข้าแต่พระเจ้า, พระประสงค์
อั น ชอบ ธรรม ของ พระองค์ จะ ส� ำ เร็จ ,
เพราะข้าพระองค์รวู้ า่ พระองค์ทรงท�ำงาน
ให้ ลูก หลานมนุ ษย์ ตามศรัทธาของพวก
เขา;

		ข อพย. ๔:๑๑;
๑ คร. ๑:๒๗.
		ค คมพ. พระคุณ.
		ง ลูกา ๑๘:๑๐–๑๔;
คพ. ๑:๒๘.
คมพ. นอบน้ อม (ความ),

อ่อนน้ อมถ่อมตน
(ความ).
		จ ลูกา ๙:๔๖–๔๘;
๒ คร. ๑๒:๙.
๒๘ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;
โมโร. ๗:๓๙–๔๗.

อีเธอร์ ๑๒:๓๐–๓๘
๓๐ เพราะพีช่ ายของเจเร็ดกล่าวแก่ภเู ขา
ซี ริน ว่า, จง เคลื่อนก— และ มัน เคลื่อน.
และหากท่านไม่มีศรัทธามันก็ ไม่เคลื่อน;
ดังนั ้นพระองค์ทรงท�ำงานหลังจากมนุ ษย์
มีศรัทธา.
๓๑ เพราะพระองค์ทรงแสดงพระองค์
เองให้ประจักษ์ แก่สานุ ศิษย์ของพระองค์
ดังนี ้; เพราะหลัง จากพวกเขามี ศรัทธาก,
และ พู ด ใน พระนาม ของ พระองค์ ,
พระองค์ ทรงแสดงพระองค์ เองแก่ พวก
เขาด้วยเดชานุ ภาพอันยิ่งใหญ่.
๓๒ และ ข้ า พระองค์ จ� ำ ได้ ด้ ว ย ว่ า
พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเตรียมบ้าน
ไว้ ให้ มนุ ษย์, แท้จริง แล้ว, แม้ ในบรรดา
ปราสาทกของพระบิดาของพระองค์, ซึ่ง
ในนั ้นมนุ ษย์อาจมีความหวังขอันประเสริฐ
ยิง่ กว่า; ดังนั ้นมนุ ษย์จงึ ต้องหวัง, มิฉะนั ้น
่ ง่ึ พระองค์ทรง
เขาจะรับมรดกในสถานทีซ
เตรียมไว้ ไม่ ได้.
๓๓ และ อนึ่ ง, ข้ า พระองค์ จ� ำ ได้ ว่า
พระองค์ ตรัส ว่า พระองค์ ทรง รักก โลก,
แม้จนยอมสละพระชนม์ชพ
ี ของพระองค์
เพื่อ โลก, เพื่อ พระองค์ จะ ได้ รับ คืน อีก
เพื่อเตรียมสถานที่ ไว้ ให้ลูกหลานมนุ ษย์.
๓๔ และบัดนี ้ข้าพระองค์รวู้ า่ ความรักก
นี ้ ซึ่ง พระองค์ ทรงมี ให้ ลูก หลานมนุ ษย์
คือ จิต กุศล; ดัง นั ้น, เว้น แต่ มนุ ษย์ จะมี
่ ง่ึ พระองค์
จิตกุศลพวกเขาจะรับสถานทีซ
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ทรง เตรียม ไว้ ในปราสาท พระ บิดา ของ
พระองค์เป็ นมรดกไม่ ได้.
๓๕ ดัง นั ้น, ข้า พระองค์ รู้ โดยสิ่ง นี ้ ซึ่ง
พระองค์ตรัสไว้, ว่าหากคนต่างชาติ ไม่มี
จิตกุศล, เพราะความอ่อนแอของพวกข้า
พระองค์, ว่าพระองค์จะทรงพิสูจน์ พวก
เขา, และทรงเอาความสามารถกของพวก
เขาไป, แท้จริงแล้ว, แม้สิ่งซึ่งพวกเขาได้
รับไว้แล้ว, และประทานแก่พวกเขาซึง่ จะ
้ .
มีมากมายยิ่งขึน
้ คือ
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ข้ า พเจ้ า สวด อ้ อ นวอน พระเจ้ า ขอ ให้
พระองค์ ประทานพระคุณกแก่ คน ต่าง
ชาติ, เพื่อพวกเขาจะมีจิตกุศล.
้ คือ
๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า: หากพวกเขา
ไม่มีจิต กุศล มัน ก็ ไม่ส�ำคัญ ส�ำหรับ เจ้า,
เจ้า ซื่อสัตย์; ดัง นั ้น, เราจะท�ำให้ อาภรณ์
ของเจ้าสะอาดก. และเพราะเจ้าเห็นความ
อ่อนแอขของเจ้า เราจะท�ำให้เจ้าเข้มแข็ง,
แม้ ไป สู่ การ ได้ นั่ ง ลง ใน สถานที่ ซึ่ง เรา
เตรียมไว้ ในปราสาทพระบิดาของเรา.
๓๘ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, โมโรไน, กล่าวค�ำ
่ ้ อง
อ�ำลาคนต่างชาติ, แท้จริงแล้ว, และพีน
ข้าพเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารักด้วย, จนกว่าเราจะ
พบ กัน หน้ า บัลลังก์ พิพากษากของ พระ
่ ง่ึ คนทัง้ ปวงจะรูว้ า่ อาภรณ์ ขของ
คริสต์, ทีซ
ข้าพเจ้าไม่มีมลทินด้วยเลือดของท่าน.

๓๐ ก มธ. ๑๗:๒๐; เจคอบ ๔:๖; 		ข คมพ. ความหวัง.
๓๖ ก คมพ. พระคุณ.
ฮีล. ๑๐:๖, ๙.
๓๓ ก ยอห์น ๓:๑๖–๑๗.
๓๗ ก คพ. ๓๘:๔๒;
คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
๓๔ ก โมโร. ๗:๔๗.
๘๘:๗๔–๗๕;
พลังอ�ำนาจ.
คมพ. จิตกุศล; รัก (ความ).
๑๓๕:๔–๕.
๓๑ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
๓๕ ก มธ. ๒๕:๑๔–๓๐.
		ข อีเธอร์ ๑๒:๒๗.
คมพ. ของประทาน;
๓๘ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
(ความ).
๓๒ ก ยอห์น ๑๔:๒; อีนัส ๑:๒๗;
ตะลันต์, ความสามารถ,
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา.
คพ. ๗๒:๔; ๙๘:๑๘.
พรสวรรค์.
		ข เจคอบ ๑:๑๙.
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๓๙ และเมือ่ นั ้นท่านจะรูว้ า่ ข้าพเจ้าเห็นก
พระเยซู, และว่าพระองค์รบั สัง่ กับข้าพเจ้า
ตรงหน้ าข, และว่าพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ด้วยพระจริยวัตรอันอ่อนน้ อมอย่างชัดเจน,
แม้ดงั คนหนึ่ งพูดกับอีกคนหนึ่ งในภาษา
ของข้าพเจ้าเอง, เกี่ยวกับเรือ่ งเหล่านี ้;
๔๐ และข้าพเจ้าเขียนไว้เพียงไม่ก่ีเรือ่ ง,
เพราะข้าพเจ้าไม่สันทัดในการเขียน.
๔๑ และ บัดนี ้ , ข้าพเจ้า อยาก กระตุ้น
เตือนท่านให้ แสวงหากพระเยซู องค์ นี้ ผู้
ซึ่ง ศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกเขียน
ไว้, เพื่อ พระคุณ ของพระผู้ เป็ นเจ้า พระ
บิดา, และ พระเจ้า พระ เยซู คริสต์ ด้วย,
และพระวิญญาณบริสุทธิ,์ ซึง่ เป็ นพยานข
ถึงพระองค์, จะอยูแ่ ละสถิตในท่านตลอด
กาล. เอเมน.
บทที่ ๑๓
อีเธอร์พูดถึงเยรูซาเล็มใหม่ทจี่ ะสร้างขึน้
ในอเมริกาโดยพงศ์ พันธุ์ ของโยเซฟ—
ท่านพยากรณ์ , ถูกขับไล่, เขียนประวัตขิ อง
ชาวเจเร็ด, และท�ำนายความพินาศของ
ชาวเจเร็ด—สงครามลุกโชนทั่วแผ่นดิน.
และบัดนี ้ข้าพเจ้า, โมโรไน, จะท�ำบันทึก
ของข้าพเจ้า ต่อ ไป ให้ จบเกี่ยวกับ ความ
พินาศของผู้คนที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึง.

อีเธอร์ ๑๒:๓๙–๑๓:๖
๒ เพราะดูเถิด, พวกเขาปฏิเสธถ้อยค�ำ
ทัง้ หมดของอี เธอร์; เพราะท่านบอกคน
เหล่า นั ้นโดยแท้ ถึง เรื่องทัง้ ปวง, นั บ จาก
กาลเริ่ม ต้นของมนุ ษย์; และว่า หลัง จาก
ผืนน� ้ำ ได้ ลดก ไปจากผืน แผ่น ดินนี ้ มัน
กลายเป็ นแผ่นดินที่เลิศเลอกว่าผืนแผ่น
่ ทัง้ ปวง, เป็ นแผ่นดินทีเ่ ลือกสรรไว้
ดินอืน
ของพระเจ้า; ดังนั ้นพระเจ้าจึงประสงค์ ให้
คนทัง้ ปวงซึง่ พ�ำนั กอยูบ่ นผืนแผ่นดินนั ้น
รับใช้ขพระองค์;
๓ และว่ามันเป็ นสถานทีข่ องเยรูซาเล็ม
ใหม่ก, ซึ่งจะลงมาจากสวรรค์ข, และสถาน
ศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ของพระเจ้า.
๔ ดูเถิด, อี เธอร์ เห็นวัน เวลาของพระ
คริสต์, และท่านพูด เกี่ยวกับ เยรูซาเล็ม
ใหม่กบนแผ่นดินนี ้.
๕ และ ท่านพูด เกี่ยว กับ เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอลด้วย, และเยรูซาเล็มกซึ่ง จากที่
นั ้น ลี ไฮขจะออกมา—หลัง จากถูก ท�ำลาย
้ อีก, เป็ นนคร ศักดิ์สิทธิ์คแด่
จะ สร้าง ขึน
พระเจ้า; ดัง นั ้น, จะเป็ นเยรูซาเล็ม ใหม่
ไม่ ได้ เพราะเป็ นมาแล้ว ในสมัย โบราณ;
้ อีก, และ กลับ เป็ นนคร
แต่ จะ สร้าง ขึน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระเจ้า; และ จะ สร้าง ให้
เชือ้ สายแห่งอิสราเอล—
๖ และว่าเยรูซาเล็มใหม่กจะสร้างบนแผ่น
ดินนี ้, ให้พวกทีเ่ หลืออยูข่ องพงศ์พน
ั ธุ์ โยข
ค
่
เซฟ , ซึงสิ่งเหล่านั ้นมีรปู แบบ แล้ว.

๓๙ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
		ข อีเธอร์ ๒:๘.
การปรากฏหลังความเป็ น
๓ ก ๓ นี . ๒๐:๒๒;
มรรตัยของพระคริสต์.
๒๑:๒๓–๒๔.
		ข ปฐก. ๓๒:๓๐;
คมพ. เยรูซาเล็มใหม่.
อพย. ๓๓:๑๑.
		ข วว. ๓:๑๒; ๒๑:๒.
๔๑ ก คพ. ๘๘:๖๓; ๑๐๑:๓๘.
๔ ก คมพ. ไซอัน.
		ข ๓ นี . ๑๑:๓๒.
๕ ก คมพ. เยรูซาเล็ม.
๑๓ ๒ ก ปฐก. ๗:๑๑–๒๔; ๘:๓.
		ข ๑ นี . ๑:๑๘–๒๐.

		ค วว. ๒๑:๑๐;
๓ นี . ๒๐:๒๙–๓๖.
๖ ก คพ. ๔๒:๙; ๔๕:๖๖–๖๗;
๘๔:๒–๕; ลช. ๑:๑๐.
		ข คมพ. โยเซฟ, บุตรของยาโคบ.
		ค แอลมา ๔๖:๒๔.
คมพ. สัญลักษณ์ (การใช้).

อีเธอร์ ๑๓:๗–๑๕
๗ เพราะดัง ที่ โยเซฟน� ำ บิดาท่านลง
มายังแผ่นดินแห่งอียปิ ต์ก, แม้ดงั นั ้นท่าน
จึง ตายที่ นั่น; ดัง นั ้น, พระเจ้า จึง ทรงน� ำ
ส่วนที่ เหลือ ของ พงศ์ พันธุ์ โย เซฟ ออก
จากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม, เพือ่ พระองค์
จะทรงเมตตาต่อ พงศ์ พันธุ์ โยเซฟเพื่อ
พวกเขาจะไม่ตายข, แม้ดงั ที่พระองค์ทรง
เมตตาบิดาของโยเซฟเพือ่ ท่านจะไม่ตาย.
๘ ดัง นั ้น, ส่วนที่ เหลือ อยู่ ของเชือ้ สาย
้ บนแผ่นดินกนี ้;
แห่ง โยเซฟจะสร้างขึน
และจะเป็ นแผ่นดินแห่งมรดกของพวก
เขา; และพวกเขาจะสร้างนครศักดิ์สิทธิ์
ถวายพระเจ้า, เหมือนกับเยรูซาเล็มสมัย
โบราณ; และพระองค์จะไม่ทรงท�ำให้พวก
เขาปะปนกันอีกขต่อไป, จนทีส่ ุดมาถึงเมือ่
้ ไป.
แผ่นดินโลกจะสูญสิน
๙ และจะมี ฟ้าสวรรค์ ใหม่กและแผ่น
ดินโลกใหม่; และจะเป็ นเหมือนของเก่า
้ ไป, และสิ่งทัง้ ปวง
เว้นแต่ของเก่าสูญสิน
กลับใหม่.
๑๐ และจากนั ้นเยรูซาเล็มใหม่จะมาถึง;
่ี ำ� นั กอยู่ ในนั ้นจะเป็ นสุข, เพราะ
และผูท
้ พ
คือพวกเขาซึ่งอาภรณ์ ของพวกเขาขาวก
โดยทางโลหิต ของพระเมษโปดก; และ
พวกเขาคือ คนที่ นับ อยู่ ในบรรดาพวกที่
เหลือ อยู่ ของพงศ์ พันธุ์ โยเซฟ, ซึ่ง เป็ น
ของเชือ้ สายแห่งอิสราเอล.
๑๑ และเวลานั ้นเยรูซาเล็มสมัยโบราณ
จะ มา ถึง ด้วย; และ ผู้ อยู่ อาศัย ในนั ้น จะ
๗ ก ปฐก. ๔๖:๒–๗; ๔๗:๖.
		ข ๒ นี . ๓:๕.
๘ ก คมพ. แผ่นดินทีส่ ัญญาไว้.
		ข โมโร. ๑๐:๓๑.
๙ ก ๒ ปต. ๓:๑๐–๑๓;
วว. ๒๑:๑; ๓ นี . ๒๖:๓;
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เป็ นสุข, เพราะทรงล้างพวกเขาในโลหิต
ของพระเมษโปดก; และพวกเขาคือ คน
ที่กระจัดกระจายไปและรวมกเข้ามาจากสี่
เสีย้ วของแผ่นดินโลก, และจากประเทศ
ทางเหนื อข, และเป็ นผู้มีส่วนในการท�ำให้
พันธสัญญาซึง่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระท�ำกับ
อับราฮัมค, บรรพบุรษ
ุ ของพวกเขาสมบูรณ์ .
๑๒ และเมื่อสิ่งเหล่านี ้มาถึง, ท�ำให้พระ
คัมภีรเ์ ป็ นจริงซึง่ กล่าวว่า, มีคนทีเ่ ป็ นพวก
แรกก, ซึ่ง จะเป็ นพวกสุดท้าย; และมี คน
ที่เป็ นพวกสุดท้าย, ซึ่งจะเป็ นพวกแรก.
๑๓ และข้าพเจ้าก�ำลังจะเขียนมากกว่า
นี ้, แต่ข้าพเจ้าถูกห้ามไว้; แต่ค�ำพยากรณ์
ของอีเธอร์ส�ำคัญยิ่งและน่ าอัศจรรย์; แต่
พวกเขาถือว่าท่านไร้ค่า, และขับไล่ท่าน;
และท่านซ่อนตัว อยู่ ในซอกหิน ในเวลา
กลางวัน, และเวลากลางคืนท่านออกไป
ดูสิ่งที่จะเกิดกับผู้คน.
๑๔ และขณะที่ ท่านพ�ำนั ก อยู่ ในซอก
หินท่านท�ำ ส่วนที่ เหลือ อยู่ ของบันทึก นี ้,
้ กับ ผู้คน,
โดยเห็น ความพินาศที่ เกิด ขึน
ในเวลากลางคืน.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือในปี
เดียวกันกับที่ท่านถูกขับออกจากบรรดา
ผู้คน เริ่ม มี สงคราม ครัง้ ใหญ่ ในบรรดา
้ มา,
ผู้คน, เพราะมี คนหลายคนที่ ลุก ขึน
ซึ่ง เป็ นผู้ทรง อ�ำนาจ, และหมายมั่น จะ
ท�ำลายโคริแอนทะเมอร์ โดยแผนการลับ
แห่งความชั่วร้ายของพวกเขา, ซึ่งพูดไว้.

คพ. ๑๐๑:๒๓–๒๕.
๑๐ ก วว. ๗:๑๔;
๑ นี . ๑๒:๑๐–๑๑;
แอลมา ๕:๒๗.
๑๑ ก คมพ. อิสราเอล—การ
รวบรวมอิสราเอล.

		ข คพ. ๑๓๓:๒๖–๓๕.
		ค คมพ. พันธสัญญาแห่งอับราฮัม.
๑๒ ก มาระโก ๑๐:๓๑;
๑ นี . ๑๓:๔๒;
เจคอบ ๕:๖๓; คพ. ๙๐:๙.
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๑๖ และบัดนี ้ โคริ แอนทะเมอร์, โดยที่
ศึกษา, ด้วยตนเอง, ในวิธีการสงครามทัง้
ปวงและอุบายทัง้ ปวงของโลก, ดังนั ้นเขา
จึงสู้รบกับคนที่หมายมั่นจะท�ำลายเขา.
๑๗ แต่เขาไม่กลับใจ, ทัง้ บุตรและธิดาผู้
งดงามของเขา; ทัง้ บุตรและธิดาผู้งดงาม
ของโคฮอร์; และทัง้ บุตรและธิดาผูง้ ดงาม
ของโคริฮอร์; และท้ายทีส่ ุด, ไม่มบี ตุ รและ
้ พิภพคนใดที่กลับใจ
ธิดาผู้งดงามทั่วพืน
จากบาปของตน.
้ คือ
๑๘ ดังนั ้น, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ในปี แรกที่อีเธอร์พ�ำนั กอยู่ ในซอกหิน, มี
ผู้คนเป็ นอันมากถูกสังหารด้วยดาบของ
การมั่วสุมลับกเหล่านั ้น, โดยต่อสู้กับโคริแอนทะเมอร์เพือ่ พวกเขาจะได้อาณาจักร.
้ คือ
๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
บุตรของโคริแอนทะเมอร์ต่อสู้ มากและ
หลั่งเลือดมาก.
๒๐ และ ใน ปี ที่ สองพระ ด� ำ รั ส ของ
พระเจ้ามาถึงอีเธอร์, ให้ท่านไปพยากรณ์
แก่ โคริแอนทะเมอร์กว่า, หากเขาจะกลับ
ใจ, และครัว เรือนของเขาทัง้ หมดด้วย,
พระเจ้าจะประทานอาณาจักรของเขาให้
เขาและจะทรงละเว้นผู้คน—
๒๑ มิฉะนั ้นพวกเขาจะถูกท�ำลาย, และ
ครัวเรือนทัง้ หมดของเขานอกจากตัวเขา
เอง. และเขาจะมีชวี ติ อยูเ่ พียงเพือ่ เห็นค�ำ
พยากรณ์ เกิดสัมฤทธิผลซึง่ มีพดู ไว้เกีย่ วกับ
ผูค้ นอีกพวกหนึ่ งกทีร่ บั แผ่นดินเป็นมรดก
ของพวกเขา; และโคริแอนทะเมอร์จะรับ
การฝังศพโดยคนเหล่า นั ้น; และทุก คน
จะถูกท�ำลายนอกจากโคริแอนทะเมอร์ข.
๑๘ ก อีเธอร์ ๘:๙–๒๖.
๒๐ ก อีเธอร์ ๑๒:๑–๒.

อีเธอร์ ๑๓:๑๖–๒๙
๒๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริ แอนทะเมอร์ ไม่ กลับ ใจ, ทัง้ ครัว เรือน
ของ เขา, ทัง้ ผู้คน; และ สงคราม หา ยุติ
ไม่; และพวกเขาหมายมั่นจะฆ่า อี เธอร์,
แต่ท่านหนี ไปซึ่งหน้ าพวกเขาและซ่อน
ตัวอยู่ ในซอกหินอีก.
้ คือ
๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เชเร็ดยกมา, และเขาสู้รบกับโคริแอนทะเมอร์ด้วย; และเขาได้ชัยชนะ, ถึงขนาด
ที่ ในปี ที่ สามเขาได้ น�ำ โคริ แอนทะเมอร์
มาเป็ นเชลย.
๒๔ และบุตรของโคริแอนทะเมอร์, ในปี
ทีส่ ี่, มีชยั ชนะต่อเชเร็ด, และได้อาณาจักร
มาให้บิดาของพวกเขาอีก.
๒๕ บัดนี ้เริม่ มีสงครามทั่วผืนแผ่นดิน,
ชายทุกคนพร้อมด้วยพรรคพวกของเขา
ต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาปรารถนา.
๒๖ และมี โจร, และท้ายที่สุด, ความชั่ว
ร้ายนานั ปการบนทัง้ ผืนแผ่นดิน.
๒๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริแอนทะเมอร์ โกรธเชเร็ดอย่างยิง่ , และเขา
ยกไปสู้รบพร้อมกับกองทัพของตน; และ
ทัง้ สองปะทะกัน ด้วยความเกรีย้ วโกรธ,
และทัง้ สองปะทะกันในหุบเขาแห่ งกิลแกล; และการสู้รบดุเดือดยิ่ง.
้ คือ
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เชเร็ด ต่อสู้ กับ เขาตลอดระยะเวลาสาม
้ คือโคริวัน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอนทะเมอร์มชี ยั ชนะต่อเขา, และไล่ตาม
เขาไปจนถึงที่ราบแห่งเฮ็ชลอน.
้ คือ
๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เชเร็ดสู้รบกับเขาอีกบนทีร่ าบ; และดูเถิด,

๒๑ ก ออมไน ๑:๑๙–๒๑;
อีเธอร์ ๑๑:๒๑.

		ข อีเธอร์ ๑๕:๒๙–๓๒.

อีเธอร์ ๑๓:๓๐–๑๔:๑๐
เขามี ชัยชนะต่อ โคริแอนทะเมอร์, และ
ขับไล่เขากลับไปหุบเขาแห่งกิลแกลอีก.
๓๐ และโคริแอนทะเมอร์สู้รบกับเชเร็ด
อีก ในหุบเขาแห่ งกิล แกล, ซึ่ง ในการนั ้น
เขามีชัยชนะต่อเชเร็ดและสังหารเขา.
๓๑ และเชเร็ด ท�ำให้ โคริแอนทะเมอร์
บาดเจ็บ ที่ ต้น ขาของเขา, จนเขาไม่ ได้
ไปสู้ รบอีก ตลอดเวลาสองปี , ซึ่ง ในเวลา
นั ้นผูค้ นทัง้ ปวงบนผืนแผ่นดินก�ำลังหลัง่
เลือดกัน, และไม่มีผู้ ใดยับยัง้ พวกเขา.
บทที่ ๑๔
ความชั่ว ช้า สามานย์ ของผู้คนน� ำ ค�ำ สาป
แช่ง มาบนแผ่นดิน—โคริ แอนทะเมอร์
เข้าท�ำสงครามกับกิลแิ อด, ต่อมาลิบ, และ
ต่อมาชิซ—เลือดและการฆ่าฟันปกคลุม
ทั่วแผ่นดิน.
และบัดนี ้เริม่ มีคำ� สาปแช่งก ใหญ่หลวงทัว่
แผ่น ดิน เพราะความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
ผู้คน, ซึ่งในนี ้, หากผู้ ใดจะวางเครื่องมือ
ของเขาหรือดาบของเขาไว้บนหิง้ ของเขา,
หรือบนที่ซึ่งเขาเก็บมันไว้, ดูเถิด, ในวัน
พรุง่ , เขาจะหามันไม่พบ, ค�ำสาปแช่งบน
แผ่นดินใหญ่หลวงนั ก.
๒ ดัง นั ้นทุก คนจับ สิ่ง ซึ่ง เป็ นของตน,
ไว้แน่ นกับมือตนเอง, และจะไม่ขอยืมทัง้
เขาจะไม่ ให้ยืม; และทุกคนกุมด้ามดาบ
ของตนไว้ ในมือขวาของตน, เพื่อป้ องกัน
ทรัพย์สมบัตขิ องตนและชีวติ ของตนเอง
และของภรรยาและลูก ๆ ของตน.
๓ และบัดนี ้, หลังจากเวลาสองปี , และ
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หลังจากความตายของเชเร็ด, ดูเถิด, น้ อง
ชายของเชเร็ดยกมาและเขาสู้รบกับโคริแอนทะเมอร์, ซึ่งในการนั ้นโคริแอนทะเมอร์มี ชัยชนะต่อ เขาและไล่ ตามเขาไป
ยังแดนทุรกันดารแห่งเอคิช.
้ คื อ
๔ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
น้ องชายของเชเร็ด สู้ รบกับ เขาในแดน
ทุรกันดารแห่งเอคิช; และการสู้รบดุเดือด
ยิ่ง, และหลายพันคนล้มตายด้วยดาบ.
้ คือ โค๕ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ริ แอ นทะ เม อร์ ล้อม แดนทุรกันดาร ไว้;
และน้ องชายของเชเร็ดยกออกจากแดน
ทุรกันดารในเวลากลางคืน, และสังหาร
คนในกองทัพ ของโคริ แอนทะเมอร์ เสีย
ส่วนหนึ่ ง, ขณะที่พวกนั ้นเมาเหล้า.
๖ และเขายกมาถึง แผ่น ดิน แห่ง โมรอน, และขึน้ นั่ งบนบัลลังก์ของโคริแอน
ทะเมอร์.
้ คือโคริ๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
แอนทะเมอร์พำ� นั กอยูก่ บั กองทัพของเขา
ในแดนทุรกันดารตลอดระยะเวลาสองปี ,
ซึ่งในการนี ้ เขาได้รับก�ำลังมากมายให้แก่
กองทัพของตน.
๘ บัดนี ้น้องชายของเชเร็ด, ซึง่ มีชอื่ ว่ากิลิแอด, ได้รบั ก�ำลังมากมายให้แก่กองทัพ
ของเขาด้วย, เพราะการมั่วสุมลับ.
้ คือมหา
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ปุ โรหิต ของเขาลอบสังหารเขาขณะนั่ ง
อยู่บนบัลลังก์.
้ คือคน
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หนึ่ ง ของพวกมั่วสุม ลับ ลอบสังหารเขา
ที่ทาง ลับ แห่ง หนึ่ ง, และ ได้ อาณาจักร
มาเป็ นของตนเอง; และเขามีช่ือ ว่า ลิบ;

๑๔ ๑ ก ฮีล. ๑๒:๑๘; ๑๓:๑๗–๒๓; มอร. ๑:๑๗–๑๘; ๒:๑๐–๑๔.
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และลิบ เป็ นชายร่างใหญ่, ยิ่ง กว่า ชายอื่น
ในบรรดาผู้คนทัง้ ปวง.
้ คือ ใน
๑๑ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
ปี แรกของลิบ, โคริแอนทะเมอร์ยกมายัง
แผ่นดินแห่งโมรอน, และสู้รบกับลิบ.
้ คือเขา
๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ต่อสู้กบั ลิบ, ซึง่ ในการนั ้นลิบฟันแขนของ
เขาจนเขาบาดเจ็บ; กระนั ้นก็ตาม, กองทัพ
ของโคริแอนทะเมอร์ยังมุ่งเข้าหาลิบ, จน
เขาหลบหนี ไปชายแดนบนฝั่ งทะเล.
๑๓ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโคริแอนทะเมอร์ ไล่ตามเขาไป; และลิบสู้รบ
กับเขาบนฝั่ งทะเล.
้ คือลิบ
๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ฟาดฟันกองทัพ ของโคริ แอนทะเมอร์,
จนคนพวกนั ้นรีบ หนี ไปแดนทุรกันดาร
แห่งเอคิชอีก.
้ คือลิบ
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไล่ ตามเขาจนเขามาถึงที่ ราบแห่ง เอกั ช.
และโคริแอนทะเมอร์น�ำผู้คนทัง้ หมดไป
กับเขาขณะที่เขารีบหนี ไปซึ่งหน้ าลิบใน
แผ่นดินเสีย้ วนั ้นที่ซ่ึงเขาหลบหนี ไป.
๑๖ และเมือ่ เขามาถึงทีร่ าบแห่งเอกัชเขา
สูร้ บกับลิบ, และเขาฟันลิบจนตาย; กระนั น
้
ก็ตาม, น้ องชายของลิบยกมาต่อสู้กบั โคริแอนทะเมอร์แทน, และการสู้ รบดุ เดือด
ยิ่ง, ในการนั ้นโคริแอนทะเมอร์รบี หนี ไป
ซึ่งหน้ ากองทัพของน้ องชายของลิบอีก.
๑๗ บัดนี ้ชอื่ ของน้ องชายของลิบคือชิซ.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือชิซไล่ตาม
โคริแอนทะเมอร์ ไป, และเขาล้มล้างเมือง
หลายเมือง, และเขาสังหารทัง้ ผูห
้ ญิงและ
เด็ก, และเขาเผาเมืองต่าง ๆ.
๒๑ ก อีเธอร์ ๑๑:๖.

อีเธอร์ ๑๔:๑๑–๒๕
๑๘ และ ความ กลั ว ชิ ซ แพร่ ไป ทั่ ว
แผ่นดิน; แท้จริง แล้ว, เสียงร้องออกไป
ทัว่ แผ่นดิน—ใครเล่าจะยืนอยู่ ได้ตอ่ หน้ า
กองทัพของชิซ? ดูเถิด, เขากวาดล้างแผ่น
ดินโลกไปต่อหน้ าเขา!
๑๙ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือผูค้ น
เริม่ พากันรวมเข้ามาในกองทัพ, ตลอดทัว่
ผืนแผ่นดิน.
๒๐ และพวกเขาแบ่งแยกกัน; และพวก
เขาส่วนหนึ่ งรีบหนี ไปยังกองทัพของชิซ,
และพวกเขาส่วนหนึ่ งรีบหนี ไปยังกองทัพ
ของโคริแอนทะเมอร์.
๒๑ และสงครามใหญ่หลวงและยืดเยือ้
นั ก, และภาพของการนองเลือดและการ
ฆ่า ฟันมี อยู่ นานนั ก, จนทัง้ ผืน แผ่น ดิน
ปกคลุมไปด้วยร่างกคนตาย.
๒๒ และสงครามรวดเร็วและเร่งรัดนั ก
จนไม่เหลือผู้ ใดไว้ฝังคนตาย, แต่พวกเขา
เดินทัพ จากการหลั่ง เลือดไปสู่ การหลั่ง
เลือด, โดยทิง้ ร่างของชาย, หญิง, และเด็ก
ให้ เกลื่อนกล่น อยู่ บนผืน แผ่นดิน, เพื่อ
เป็ นเหยื่อหนอนกที่กินเนื ้อหนั ง.
๒๓ และกลิ่น ของมัน คลุ้ง ไปตามผืน
แผ่นดิน, แม้บนทั่วผืนแผ่นดิน; ดังนั ้น
ผู้คนจึง ถูก รบกวนทัง้ กลางวัน และกลาง
คืน, เพราะกลิ่นของมัน.
๒๔ กระนั ้นก็ตาม, ชิซไม่ ได้หยุดไล่ตาม
โคริ แอนทะเมอร์; เพราะเขาสาบานจะ
แก้ แค้นโคริแอนทะเมอร์เพื่อ เลือดของ
พี่ชายเขา, ซึ่งถูกสังหาร, และพระด�ำรัส
ของพระเจ้าซึง่ มาถึงอีเธอร์วา่ โคริแอนทะเมอร์จะไม่ล้มตายด้วยดาบ.
๒๕ และ เรา จึง เห็น ดัง นั ้น ว่า พระเจ้า

๒๒ ก อสย. ๑๔:๙–๑๑.

อีเธอร์ ๑๔:๒๖–๑๕:๔
เสด็จ มาเยือนคนเหล่า นั ้นในพระพิ โรธ
สุดขีดของพระองค์, และความชัว่ ร้ายและ
ความน่ าชิงชังของพวกเขาเตรียมทางไว้
เพื่อความพินาศอันเป็ นนิ จของพวกเขา.
้ คือชิซ
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ไล่ตามโคริแอนทะเมอร์ ไปทางตะวันออก,
แม้ ถึง ชายแดนใกล้ ฝั่งทะเล, และที่ นั่น
เขาสู้รบกับชิซต่อเนื่ องเป็ นเวลาสามวัน.
๒๗ และความพินาศในบรรดากองทัพ
ของชิซน่ าพรัน
่ พรึงนั กจนผูค้ นเริม่ หวาด
กลัว, และเริม่ หนี ไปเบือ้ งหน้ ากองทัพของ
โคริแอนทะเมอร์; และคนเหล่านั ้นหลบ
หนี ไปแผ่น ดิน แห่ง โคริ ฮ อร์, และก�ำจัด
บรรดา ผู้ อยู่ อาศัย ที่ ขวาง หน้ า พวก เขา,
ทุกคนที่ ไม่ยอมเข้าสมทบกับพวกเขา.
๒๘ และพวกเขาตัง้ กระโจมในหุบเขาแห่ง
โคริฮอร์; และโคริแอนทะเมอร์ตงั ้ กระโจม
ในหุบเขาแห่งเชอร์. บัดนี ้หบุ เขาแห่งเชอร์
อยู่ ใกล้เนิ นเขาคอมเนอร์; ดังนั น
้ , โคริแอน
ทะเมอร์รวมกองทัพของเขาบนเนิ นเขาคอม
เนอร์, และได้เป่ าแตรดังถึงกองทัพของชิซ
เพือ่ เชิญคนพวกนั น
้ ให้ออกมาสูร้ บ.
้ คือคน
๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
พวกนั ้นออกมา, แต่ถกู ต้อนอีก; และพวก
เขายกมาเป็ นครัง้ ที่สอง, และพวกเขาถูก
ต้อนอีกเป็ นครัง้ ทีส่ อง. และเหตุการณ์ ได้
้ คือพวกเขายกมาอีกเป็ นครัง้ ที่
บังเกิดขึน
สาม, และการสู้รบดุเดือดยิ่ง.
้ คือชิซ
๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ฟันโคริแอนทะเมอร์จนท�ำให้เขามีแผลลึก
หลายแห่ง; และโคริแอนทะเมอร์, โดยที่
เสีย เลือด, จึง หมด สติ, และ ถูก หาม ไป
ราวกับว่าเขาตายแล้ว.
๑๕ ๑ ก อีเธอร์ ๑๓:๒๐–๒๑.
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๓๑ บัดนี ้การสูญเสียชาย, หญิงและเด็ก
ของทัง้ สองฝ่ ายใหญ่ หลวงนั ก จนชิซ สั่ง
ผูค้ นของเขาไม่ ให้ ไล่ตามกองทัพของโคริแอนทะเมอร์; ดัง นั ้น, พวกเขาจึง กลับ
ไปค่ายของตน.
บทที่ ๑๕
ชาวเจเร็ดหลายล้านคนถูกสังหารในการสู้
รบ—ชิซและโคริแอนทะเมอร์ชมุ นุ มผูค้ น
ทัง้ หมดเพือ่ ประจัญบาน—พระวิญญาณ
ของพระเจ้า ทรงละความเพียรกับ พวก
้ —
เขา—ประชาชาติ เจเร็ด ถูก ท�ำลายสิน
เหลือเพียงโคริแอนทะเมอร์.
และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ เมือ่ บาดแผล
ของโคริ แอนทะเมอร์ หายแล้ว, เขาเริ่ม
นึ กถึงถ้อยค�ำกที่อีเธอร์ ได้พูดไว้กับเขา.
๒ เขาเห็นว่า มี ผู้คนของเขาเกือบสอง
ล้านคนถูกสังหารด้วยดาบ, และเขาเริ่ม
โทมนั สอยู่ ในใจ; แท้จริงแล้ว, มีชายฉกรรจ์
สองล้านคนถูก สังหาร, และภรรยาและ
ลูก ๆ ของพวกเขาด้วย.
๓ เขาเริม่ กลับใจจากความชั่วซึ่งเขาท�ำ
ลงไป; เขาเริม่ นึ กถึงถ้อยค�ำซึง่ พูดจากปาก
ของศาสดาพยากรณ์ ทงั ้ ปวง, และเขาเห็น
ว่ามันเกิดสัมฤทธิผลแล้วตามนั ้น, ทุกค�ำ
จนถึงบัดนี ้; และจิตวิญญาณเขาโศกเศร้า
และไม่ยอมรับการปลอบประโลม.
้ คือ เขา
๔ และเหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เขียนสาส์น ถึง ชิซ, โดยปรารถนาว่า เขา
จะ ละเว้น ผู้คน, และ เขา จะ ยอม มอบ
อาณาจักรเพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้คน.
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้ คื อ
๕ และ เหตุ ก ารณ์ ได้ บั ง เกิ ด ขึ น
เมื่อชิซได้รับสาส์ นของเขา เขาจึงเขียน
สาส์ น ถึ ง โคริ แ อนทะเมอร์, ว่า หากเขา
จะยอมมอบตัว , เพื่ อ ที่ ชิ ซ จะได้ สั ง หาร
เขาด้วยดาบของตนเองแล้ ว , เขาจะไว้
ชี วิต ผู้ ค น.
้ คือผู้คน
๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
หากลับ ใจจากความชั่ว ช้า สามานย์ ของ
พวกเขาไม่; และผู้คนของโคริ แอนทะเมอร์ถกู ปลุกปั่ นให้เกิดโทสะต่อต้านผูค้ น
ของชิซ; และผู้คนของชิซถูกปลุกปั่ นให้
เกิด โทสะต่อ ต้านผู้คนของโคริแอนทะเมอร์; ดังนั ้น, ผูค้ นของชิซได้สรู้ บกับผูค้ น
ของโคริแอนทะเมอร์.
๗ และเมื่อโคริแอนทะเมอร์เห็นว่าเขา
ก�ำลังจะพ่ายเขาจึงรีบหนี ไปซึ่งหน้ าผู้คน
ของชิซอีก.
๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเขามา
ถึงผืนน� ้ำแห่งริพลีแอนคัม, ซึง่ , แปลความ
หมาย, ว่ากว้างใหญ่, หรือยิ่งกว่าทัง้ หมด;
ดังนั ้น, เมื่อมาถึงผืนน� ้ำนี ้ พวกเขาจึงตัง้
กระโจมของตน; และชิซตัง้ กระโจมของ
เขาอยู่ ใกล้ดว้ ย; และดังนั ้นในวันพรุง่ พวก
เขาได้ออกมาสู้รบกัน.
้ คือพวก
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เขาท�ำการสู้รบกันดุเดือดอย่างยิ่ง, ซึ่งใน
การนี ้ โคริ แอนทะเมอร์ ได้ รับ บาดเจ็บ
อีก, และเขาหมดสติเพราะการเสียเลือด.
้ คือ
๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
กองทัพของโคริแอนทะเมอร์ลกุ ไล่กองทัพ
ของชิซจนพวกเขามีชยั ชนะเหนื อคนพวก
นั ้น, จนท�ำให้ คนพวกนั ้น ต้องรีบ หนี ไป
ซึ่งหน้ าพวกเขา; และคนพวกนั ้นได้หลบ
๑๑ ก มอร. ๖:๖.

อีเธอร์ ๑๕:๕–๑๖
หนี ไปทางใต้, และตัง้ กระโจมของตนใน
สถานที่ซ่ึงเรียกว่าโอแกธ.
้ คือ
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ น
กองทัพของโคริแอนทะเมอร์ตัง้ กระโจม
ของ พวก เขา ใกล้ เนิ น เขา เร มาห์; และ
มันเป็ นเนิ นเขาเดียวกับที่มอรมอนบิดา
ข้าพเจ้าได้ซ่อนกบันทึกไว้กับพระเจ้า, ซึ่ง
เป็ นบันทึกศักดิ์สิทธิ์.
้ คือ
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
พวกเขารวบรวมผู้คนทัง้ หมดบนทัง้ ผืน
แผ่นดิน, ซึ่งไม่ ได้ถูกสังหารเข้าด้วยกัน,
นอกจากอีเธอร์.
้ คือ
๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
อี เธอร์ เห็น การกระท�ำ ทัง้ ปวงของผู้คน;
และท่านเห็นว่าผูค้ นทีเ่ ป็ นฝ่ ายโคริแอนทะ
เมอร์รวมกันอยู่กับกองทัพของโคริแอนทะเมอร์; และผู้คนที่ เป็ นฝ่ ายชิ ซก็ รวม
กันอยู่กับกองทัพของชิซ.
๑๔ ดังนั ้น, พวกเขารวบรวมผูค้ นตลอด
ระยะ เวลา สี่ ปี , เพื่อ พวก เขา จะ ได้ คน
ทัง้ หมดที่ อยู่ บนผืน แผ่นดิน, และเพื่อ
จะได้รบั ก�ำลังทัง้ หมดซึ่งอยู่ ในวิสัยที่พวก
เขาจะรับได้.
๑๕ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
พวกเขารวมกันทัง้ หมดแล้ว, ทุกคนไปสู่
กองทัพที่เขาต้องการ, พร้อมด้วยภรรยา
และลูก ๆ ของตน—ทัง้ ชาย, หญิง และ
เด็กโดยทีถ่ อื อาวุธสงคราม, โดยมี โล่, และ
เกราะอกก, และหมวกเกราะ, และโดยนุ่ ง
ห่มตามวิธกี ารสงคราม—พวกเขาเดินทัพ
เข้าหากันเพื่อสู้รบ; และพวกเขาต่อสู้กัน
ตลอดวันนั ้น, และหาได้ชยั ชนะต่อกันไม่.
้ คือเมื่อ
๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน

๑๕ ก โมไซยาห์ ๘:๗–๑๐.

อีเธอร์ ๑๕:๑๗–๒๙
ถึง เวลากลางคืน พวกเขาเหน็ ดเหนื่ อย,
และกลับ ไปค่ายของตน; และหลัง จาก
พวกเขาได้ กลับ ไปค่ายของตนแล้ว พวก
เขาเริ่ม ร�ำพัน และคร�่ำครวญเพราะการ
สูญ เสีย ผู้คนของ พวก เขา ที่ ถูก สังหาร;
และเสียงร้องของพวกเขา, เสียงพิลาป
ร�ำพันและการร�่ำไห้ของพวกเขา, ระเบ็ง
เซ็งแซ่อือ้ อึงอยู่ ในอากาศ.
้ คือใน
๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
วันพรุ่งพวกเขาออกสู้รบกันอีก, และวัน
นั ้น ยิ่ง ใหญ่ และน่ า สะพรึง กลัว; กระนั ้น
ก็ตาม, พวก เขา หา มี ชัยชนะ ต่อ กัน ไม่,
และ เมื่อ ถึง เวลา กลาง คืน อีก พวก เขา
ท�ำให้อากาศอึงอลด้วยเสียงร้องของพวก
เขา, และเสียงพิลาปร�ำพันของพวกเขา,
และความโศกเศร้า ของพวกเขา, เพราะ
การสูญเสียผูค้ นของพวกเขาทีถ่ กู สังหาร.
้ คือโค๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
ริแอนทะเมอร์เขียนสาส์นถึงชิซอีก, โดย
ปรารถนาไม่ ให้เขามาสู้รบอีก, แต่ ให้เขา
เอาอาณาจักรไป, และไว้ชีวิตผู้คน.
๑๙ แต่ดเู ถิด, พระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงละความเพียรกับพวกเขาแล้ว, และ
ซาตานกมี อ�ำนาจ เต็ม ที่ เหนื อ ใจ ผู้คน;
เพราะ พวก เขา ยอม ตน ให้ ความ แข็ ง
กระด้าง ของ ใจ ตน, และ ความ มืด บอด
ของจิตใจตนเพื่อ พวกเขาจะถูก ท�ำลาย;
ดังนั ้นพวกเขาไปสู้รบกันอีก.
๒๐ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาต่อสู้กน
ั ตลอดวันนั ้น, และเมือ่ ถึงเวลา
กลางคืนพวกเขานอนทับดาบของตน.
๒๑ และในวันพรุ่งพวกเขาต่อสู้ กันแม้
จนเวลากลางคืน.
๑๙ ก คมพ. มาร.
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๒๒ เมื่ อ ถึ ง เวลา กลาง คื น พวก เขา
มึนเมากด้วยความโกรธ, แม้ ดัง คนที่ เมา
ด้วยเหล้าองุ่น; และพวกเขานอนทับดาบ
ของตนอีก.
๒๓ และในวันพรุง่ พวกเขาต่อสู้กันอีก;
และเมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาล้มตาย
กันหมดด้วยดาบเว้นแต่ผคู้ นของโคริแอน
ทะ เม อร์ ห้า สิบ สอง คน, และ ผู้คนของ
ชิซหกสิบเก้าคน.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขานอนทับดาบของตนคืนนั ้น, และใน
วันพรุง่ พวกเขาต่อสู้กันอีก, และพวกเขา
ต่อสู้กน
ั ด้วยพละก�ำลังในตนด้วยดาบของ
ตนและด้วยโล่ของตน, ตลอดวันนั ้น.
๒๕ และเมือ่ ถึงเวลากลางคืนมีผคู้ นของ
ชิซสามสิบสองคน, และผูค้ นของโคริแอนทะเมอร์ยี่สิบเจ็ดคน.
้ คือคน
๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน
เหล่านั ้นกินและนอน, และเตรียมตัวรับ
ความตายในวันพรุง่ . และพวกเขาเป็ นคน
ร่างใหญ่และเก่งกล้าตามก�ำลังของมนุ ษย์.
๒๗ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือพวก
เขาต่อสู้ กน
ั ต่อ เนื่ องเป็ นเวลาสามชัว่ โมง,
และพวกเขาหมดสติไปเพราะการเสียเลือด.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่
คนของโคริแอนทะเมอร์ ได้ รับ เรี่ยวแรง
พอที่จะเดิน, พวกเขาก�ำลังจะรีบหนี เอา
้ , และคน
ชีวิตรอด; แต่ดูเถิด, ชิซลุกขึน
ของเขาด้วย, และเขาสาบานด้วยโทสะ
ของเขาว่าเขาจะสังหารโคริแอนทะเมอร์
มิฉะนั ้นเขาจะยอมตายด้วยดาบ.
๒๙ ดัง นั ้น, เขาไล่ ตามคนพวกนั ้นไป,
และในวันพรุ่ง เขาตามคนพวกนั ้นทัน;

๒๒ ก โมโร. ๙:๒๓.
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และคนเหล่านั ้นต่อสูก้ น
ั อีกด้วยดาบ. และ
เหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือเมือ่ ทัง้ หมดล้ม
ตายกด้วยดาบ, เว้นแต่ โคริแอนทะเมอร์
และชิซ, ดูเถิดชิซหมดสติ ไปเพราะการ
เสียเลือด.
้ คือ
๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน
เมื่อโคริแอนทะเมอร์ยืนพิงดาบของเขา,
เพื่อเขาจะพักสักเล็กน้ อย, แล้วเขาจึงตัด
ศีรษะของชิซ.
๓๑ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือหลัง
จากเขาตัดศีรษะของชิซแล้ว, ชิซเอามือ
้ และล้ม ลง; และหลัง จาก
ยัน ร่างลุก ขึน
ทุรนทุราย, เขาก็ตาย.
๓๒ และเหตุการณ์ ได้บงั เกิดขึน้ คือโค้ ดิน, และกลับ
ริแอนทะเมอร์กล้มลงสู่พืน
เป็ นดังว่าเขาไม่มีชีวิต.

อีเธอร์ ๑๕:๓๐–โมโรไน ๑:๔
๓๓ และพระเจ้า รับสั่ง กับ อี เธอร์, และ
ตรัส กับ ท่านว่า: จง ออก ไป. และ ท่าน
ออกไป, และเห็น ว่า พระด�ำรัส ของพระ
เจ้า เกิด สั มฤ ทธิ ผล ทัง้ หมด แล้ว; และ
ท่านยุติ บันทึกกของท่าน; (และข้าพเจ้า
เขียนไว้ ไม่ถึงหนึ่ งในร้อยส่วน) และท่าน
ซ่อนมันไว้ ในลักษณะที่ ผู้คนของลิมไฮ
พบมัน.
๓๔ บัดนี ้ถ้อยค�ำสุดท้ายที่อีเธอร์กเขียน
มี ดังนี ้: ไม่ ว่า พระเจ้า จะต้องประสงค์ ให้
ข้าพเจ้า ได้ รับ การ แปร สภาพ, หรือ ให้
ข้ า พเจ้ า อดทน ตามพ ระ ประสงค์ ของ
พระเจ้า ในเนื ้อ หนั ง นั ้น, ไม่ ส�ำคัญ, หาก
จะ เป็ นไป ว่า ข้าพเจ้า จะ ได้ รับ การ ช่วย
ให้ รอดในอาณาจักรของพระผู้ เป็ นเจ้า.
เอเมน.

หนั งสือของโมโรไน
บทที่ ๑
โมโรไนเขียนเพือ่ ประโยชน์ ของชาวเลมัน
—ชาวนี ไฟที่ ไม่ยอมปฏิเสธพระคริสต์ตอ้ ง
ถูกประหาร. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

บั

ดนี ข้ า้ พเจ้า, โมโรไนก, หลังจากย่อเรือ่ ง
ราวผูค้ นของเจเร็ดจบแล้ว, ข้าพเจ้า
ไม่คดิ ว่าจะเขียนอีก, แต่ขา้ พเจ้ายังไม่ตาย;
และข้าพเจ้าไม่ ได้ทำ� ตนให้เป็ นทีเ่ ปิ ดเผยแก่
ชาวเลมันเกลือกพวกเขาจะท�ำลายข้าพเจ้า.
๒๙ ก อีเธอร์ ๑๓:๒๐–๒๑.
๓๒ ก ออมไน ๑:๒๐–๒๒.
๓๓ ก โมไซยาห์ ๘:๙;
แอลมา ๓๗:๒๑–๓๑;
อีเธอร์ ๑:๑–๕.

๒ เพราะดูเถิด, สงครามกระหว่างพวก
เขา เอง โหด ร้า ย อย่ า ง ยิ่ ง ; และ เพราะ
ความ เกลียด ชัง ของ พวก เขา พวก เขา
จึง ประหารขชาวนี ไฟทุก คนที่ ไม่ ปฏิเสธ
พระคริสต์.
๓ และข้าพเจ้า, โมโรไน, ไม่ยอมปฏิเสธก
พระคริสต์; ฉะนั ้น, ข้าพเจ้าจึงระหกระ
เหินไป ในที่ ใดก็ตามที่ ข้าพเจ้า จะไป ได้
เพื่อความปลอดภัยของชีวติ ข้าพเจ้าเอง.
๔ ดั ง นั ้ น , ข้ า พเจ้ า จึ ง เขี ย น เพิ่ ม อี ก
เล็ก น้ อย, ตรง ข้าม กับ ที่ ข้าพเจ้า คิด ไว้;

๓๔ ก อีเธอร์ ๑๒:๒.
[โมโรไน]
๑ ก คมพ. โมโรไน, บุตรของ
มอรมอน.

๑

๒ ก ๑ นี . ๑๒:๒๐–๒๓.
		ข แอลมา ๔๕:๑๔.
๓ ก มธ. ๑๐:๓๒–๓๓;
๓ นี . ๒๙:๕.

โมโรไน ๒:๒–๓:๔
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เพราะข้าพเจ้าคิดไว้วา่ จะไม่เขียนอีก; แต่
บทที่ ๓
ข้าพเจ้าเขียนเพิ่มอีกเล็กน้ อย, เพื่อว่าสิ่ง
เหล่า นี ้ อาจจะมี คุณค่า แก่ ชาวเลมัน, พี่ เอ็ลเดอร์ แต่ง ตัง้ ปุ โรหิต และผู้ สอนโดย
น้ องข้าพเจ้า, สักวันหนึ่ งในอนาคต, ตาม- การวางมือ. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
พระประสงค์ของพระเจ้า.
วิธี ซึ่ง สานุ ศิษย์, ที่ เรียกว่า เอ็ลเดอร์กของ
ศาสนจักร, แต่งตัง้ ขปุ โรหิตและผู้สอน—
บทที่ ๒
๒ หลัง จากพวกท่านได้ สวดอ้อนวอน
พระ เยซู ประทาน อ�ำนาจ ที่ จะ มอบ ของ พระบิดาในพระนามของพระคริสต์แล้ว,
ประทาน แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ให้ พวกท่านวางมือลงบนคนเหล่านั ้น, และ
สานุ ศิษย์ชาวนี ไฟสิบสองคน. ประมาณ กล่าวว่า:
๓ ใน พระนาม ของ พระ เยซู คริ ส ต์
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
ข้าพเจ้า แต่ง ตัง้ ท่านเป็ นปุ โรหิต (หรือ
พระ ด�ำรัส ของ พระ คริสต์, ซึ่ง พระองค์ หากเขาเป็ นผู้สอน, ข้าพเจ้าแต่งตัง้ ท่าน
รับสั่งกับสานุ ศิษย์กของพระองค์, คือคน เป็ นผู้สอน) เพื่อสั่งสอนการกลับใจและ
ก
สิบ สองคนที่ พระองค์ ทรงเลือกไว้, เมื่อ การ ปลด บาป โดย ทาง พระ เยซู คริสต์,
พระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนพวกท่าน— โดยความยืนยงแห่ง ศรัทธาในพระนาม
๒ และพระองค์ทรงเรียกชือ่ พวกท่าน, โดย ของ พระองค์ ตราบ จน ชี วิ ต จะ หาไม่ .
ตรัสว่า: เจ้าจงเรียกหาพระบิดาในนามของ เอเมน.
ี ี ้พวกท่านแต่งตัง้ กปุ โรหิต
เรา, ในค�ำสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�ำลัง; และ ๔ และตามวิธน
ข
หลังจากเจ้าท�ำสิ่งนี ้แล้วเจ้าจะมีอำ� นาจกซึง่ และผู้ สอน, ตามของประทาน และการ
กับคนที่เจ้าจะวางมือขของเจ้า, เจ้าจะให้ค เรียก ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า ให้ แก่ มนุ ษย์;
ค
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิ;์ และเจ้าจะให้ ในนาม และแต่งตัง้ พวกเขาโดยอ�ำนาจ ของพระ
ของเรา, เพราะอัครสาวกของเราท�ำดังนี ้. วิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งอยู่ ในพวกท่าน.
๓ บัดนี ้ พระคริสต์รับสั่งถ้อยค�ำเหล่านี ้
บทที่ ๔
กับพวกท่านในเวลาทีเ่ สด็จมาปรากฏครัง้
แรก; และฝูงชนหาได้ยน
ิ ไม่, แต่สานุ ศิษย์
ได้ยินรับสั่ง; และมากเท่าที่พวกท่านวางก มี การอธิบายวิธี ที่ เอ็ลเดอร์ และปุ โรหิต
มือ ของพวกท่าน, พระวิญญาณบริสุทธิ์ ปฏิบัติ ขนมปัง พิธี ศีล ระลึก. ประมาณ
เสด็จลงมาบนคนเหล่านั ้น.
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
๑ ก ๓ นี . ๑๓:๒๕.
๒ ก คมพ. พลัง, เดชานุ ภาพ,
พลังอ�ำนาจ.
		ข คมพ. มือ, การวาง.
		ค ๓ นี . ๑๘:๓๗.
๒

๓ ก กิจการ ๑๙:๖.
๑ ก แอลมา ๖:๑.
คมพ. เอ็ลเดอร์.
		ข คมพ. แต่งตัง้ (การ).
๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
๓

๔ ก คพ. ๑๘:๓๒; ๒๐:๖๐.
		ข คมพ. ของประทาน.
		ค ๑ นี . ๑๓:๓๗;
โมโร. ๖:๙.
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ข

วิธี ที่ เอ็ลเดอร์ และปุ โรหิต ของพวกเขา
ในการปฏิบัติ พระมังสะและพระโลหิต
ของพระคริสต์ ให้คนในศาสนจักร; และ
พวกเขาปฏิบตั คิ ตามพระบัญญัตขิ องพระ
คริสต์; ดังนั ้นเราจึงรูว้ า่ วิธีนี้ถูกต้อง; และ
เอ็ลเดอร์หรือปุ โรหิตได้ปฏิบัติพิธีการ—
๒ และพวกเขาคุกเข่าลงพร้อมกับคนใน
ศาสนจักร, และสวดอ้อนวอนพระบิดาใน
พระนามของพระคริสต์, มีความว่า:
๓ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระบิดานิ รน
ั ดร์,
พวกข้าพระองค์ทลู ขอพระองค์ ในพระนาม
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์,
โปรด ประทานพร และ ท�ำให้ ขนมปังกนี ้
ศักดิส์ ิทธิแ์ ก่จติ วิญญาณของเขาทัง้ หลาย
ผูท
้ ร่ี บั ส่วน; เพือ่ พวกเขาจะรับประทานใน
ความระลึกขถึงพระวรกายของพระบุตรของ
พระองค์, และเป็ นพยานต่อพระองค์, ข้า
แต่ พระผู้ เป็ นเจ้า, พระบิดานิ รัน ดร์, ว่า
พวกเขาเต็มใจรับพระนามคของพระบุตร
ของพระองค์, และระลึกถึงพระองค์ตลอด
เวลา, และรักษาพระบัญญัตขิ องพระองค์
ซึง่ พระองค์ประทานให้พวกเขา, เพือ่ พวก
เขาจะมีพระวิญญาณงของพระองค์อยู่กบั
พวกเขาตลอดเวลา. เอเมน.

โมโรไน ๔:๑–๖:๑
วิธี การปฏิบตั เิ หล้าองุน
่ —ดูเถิด, คนเหล่า
นั ้นหยิบถ้วยมา, และกล่าวว่า:
๒ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระบิดานิ รน
ั ดร์,
พวก ข้ า พระองค์ ทู ล ขอ พระองค์ , ใน
พระนามของพระบุตรของพระองค์, พระ
เยซู คริสต์, โปรดประทานพรและท�ำให้
เหล้าองุ่นกนี ้ศักดิส์ ิทธิ์แก่จิตวิญญาณของ
เขาทัง้ หลายผูท
้ ดี่ มื่ , เพือ่ พวกเขาจะท�ำใน
ข
ความระลึก ถึง พระโลหิต ของพระบุตร
ของพระองค์, ซึ่งหลั่งเพื่อพวกเขา; เพื่อ
พวกเขาจะเป็ นพยานต่อพระองค์, ข้าแต่
พระผู้เป็ นเจ้า, พระบิดานิ รน
ั ดร์, ว่าพวก
เขาระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา, เพือ่ พวก
เขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ
พวกเขา. เอเมน.
ก

บทที่ ๖
บุคคลที่ กลับ ใจได้ รับ บัพ ติศ มาและได้
รับ การผูก มิตร—สมาชิก ของศาสนจักร
ซึง่ กลับใจได้รบั การให้อภัย—การประชุม
ด�ำเนิ น ไป โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

และบัดนี ้ขา้ พเจ้าพูดเกีย่ วกับการบัพติศ
มาก. ดูเถิด, เอ็ลเดอร์, ปุ โรหิต, และผูส้ อน
บทที่ ๕
ได้รบั บัพติศมา; และพวกเขาไม่ ได้รบั บัพก�ำหนดลักษณะของการปฏิบัตเิ หล้าองุ่น ติศมานอกจากพวกเขาจะน� ำผลออกมาว่า
ข
พิธีศีลระลึก. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑. พวกเขามีค่าควร จะได้รับ.
๑ ก ๓ นี . ๑๘:๑–๗.
		ข คมพ. เอ็ลเดอร์.
		ค คพ. ๒๐:๗๖–๗๗.
๓ ก คมพ. ศีลระลึก.
		ข ลูกา ๒๒:๑๙;
๑ คร. ๑๑:๒๓–๒๔;
๓ นี . ๑๘:๗.
๔

		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—
คมพ. ศีลระลึก.
การรับพระนามของพระ 		ข ลูกา ๒๒:๑๙–๒๐;
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๑ คร. ๑๑:๒๕.
		ง คมพ. พระวิญญาณบริสทุ ธิ.์ ๖ ๑ ก คมพ. บัพติศมา,
๕ ๑ ก ๓ นี . ๑๘:๘–๑๑;
ให้บพ
ั ติศมา.
คพ. ๒๐:๗๘–๗๙.
		ข คมพ. ค่าควร (ความมี),
๒ ก คพ. ๒๗:๒–๔.
ค่าควร (มี), คูค่ วร.

โมโรไน ๖:๒–๙
๒ ทัง้ พวกเขาไม่รับผู้ ใดมาสู่บัพติศมา
นอกจากคนเหล่า นั ้นจะออกมาด้วยใจที่
ชอกช�ำ้ กและ วิญญาณ ที่ ส�ำนึ ก ผิด, และ
เป็ นพยานต่อศาสนจักรว่าพวกเขากลับใจ
อย่างแท้จริงจากบาปทัง้ หมดของพวกเขา.
๓ และ ไม่ รับ ผู้ ใด เข้า มา สู่ บัพ ติศ มา
นอกจาก พวก เขา จะ รับกพระนาม ของ
พระคริสต์, โดยมี ความตัง้ ใจที่ จะรับ ใช้
พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.
๔ และ หลัง จาก รับ พวก เขา เข้า มา สู่
บัพติศมา, และอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ทรง กระท�ำ และ ช�ำระกพวก เขา
แล้ว, จึง นั บ พวกเขาอยู่ ในบรรดาผู้คน
ของศาสนจักรของพระคริสต์; และรับชือ่ ข
พวกเขาไว้, เพือ่ พวกเขาจะได้รบั การจดจ�ำ
และบ�ำรุงเลีย้ งด้วยพระวจนะอันประเสริฐ
ของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อให้พวกเขาอยู่ ใน
ทางทีถ่ กู ต้อง, เพือ่ ให้พวกเขาเอาใจใส่คต่อ
การสวดอ้อนวอนตลอดเวลา, โดยวางใจง
แต่ ในคุณความดีของพระคริสต์, ซึง่ เป็ น
พระผู้ทรงลิขิตจและพระผู้ทรงประสิทธิ์
ศรัทธาของพวกเขา.
๕ และคนในศาสนจักรกประชุมกันบ่อยข,
เพื่อ อด อาหารคและ เพื่อ สวด อ้อนวอน,
และพูด กัน เกี่ยวกับ ความผาสุก ของจิต
วิญญาณพวกเขา.
๖ และพวกเขาประชุม กันบ่อยเพื่อ รับ
๒ ก คมพ. ใจทีช่ อกช�ำ้ .
๓ ก คมพ. พระเยซูคริสต์—
การรับพระนามของพระ
เยซูคริสต์ ไว้กบั เรา.
๔ ก คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).
		ข คพ. ๒๐:๘๒.
		ค แอลมา ๓๔:๓๙; ๓ นี .
๑๘:๑๕–๑๘.
		ง ๒ นี . ๓๑:๑๙; คพ. ๓:๒๐.
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ส่วนขนมปังและเหล้าองุน
่ , ในความระลึก
ถึงพระเจ้าพระเยซู.
๗ และพวกเขาเคร่งครัดทีจ่ ะยึดถือว่าไม่
พึงมีความชั่วช้าสามานย์ก ในบรรดาพวก
เขา; และเมื่อพบว่าผู้ ใดกระท�ำความชั่ว
ช้า สามานย์, และมี พยานของศาสนจักร
สาม คนข ได้ กล่าว โทษ พวก เขา ต่อ หน้ า
เอ็ลเดอร์ค, และหากพวกเขาไม่ กลับ ใจ,
และไม่สารภาพง, ชื่อพวกเขาย่อมถูกลบจ,
และพวกเขาไม่นับอยู่ ในบรรดาผู้คนของ
พระคริสต์.
๘ แต่ บ่อยเท่า ที่กพวกเขากลับ ใจและ
แสวงหา การ ให้ อภั ย , ด้ ว ย เจตนา อั น
แท้จริง, พวกเขาได้รับการให้อภัยข.
๙ และ ศาสนจักร ด�ำเนิ นกการ ประชุม
ของ พวก เขา ตาม วิ ธี การ ท� ำ งาน ของ
พระวิญญาณ, และโดยอ�ำนาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ข; เพราะดังที่อ�ำนาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์น�ำพวกเขาไปไม่ว่า
จะสั่ง สอน, หรือ เพื่อ ตัก เตือน, หรือ เพื่อ
สวด อ้อนวอน, หรือ เพื่อ อ้อนวอน, หรือ
เพื่อร้องเพลง, แม้ดังนั ้นก็ลุล่วง.
บทที่ ๗
มี การเชิญ ชวนเข้า สู่ สถานพัก ผ่อนของ
พระเจ้า— จง สวด อ้อนวอน ด้วย เจตนา

		จ ฮบ. ๑๒:๒.
๕ ก คมพ. ศาสนจักรของพระ
เยซูคริสต์.
		ข ๓ นี . ๑๘:๒๒; ๔ นี . ๑:๑๒;
คพ. ๘๘:๗๖.
		ค คมพ. อดอาหาร (การ).
๗ ก คพ. ๒๐:๕๔.
		ข คพ. ๔๒:๘๐–๘๑.
คมพ. พยาน.
		ค แอลมา ๖:๑.

คมพ. เอ็ลเดอร์.
		ง คมพ. สารภาพ (การ).
		จ อพย. ๓๒:๓๓;
คพ. ๒๐:๘๓.
คมพ. ปัพพาชนี ยกรรม.
๘ ก โมไซยาห์ ๒๖:๓๐–๓๑.
		ข คมพ. ให้อภัย.
๙ ก คพ. ๒๐:๔๕; ๔๖:๒.
		ข คมพ. พระวิญญาณ
บริสท
ุ ธิ.์
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อันแท้จริง—พระวิญญาณของพระคริสต์
ท�ำให้ มนุ ษย์ สามารถรู้ ความดี จากความ
ชั่ ว — ซาตาน ชั ก น� ำ มนุ ษย์ ให้ ปฏิ เ สธ
พระคริสต์และท�ำชั่ว—ศาสดาพยากรณ์
แสดงให้ประจักษ์ ถงึ การเสด็จมาของพระ
คริสต์—ปาฏิหาริย์เกิดขึน้ ได้ โดยศรัทธา,
และเทพปฏิบัต—
ิ มนุ ษย์ควรหวังชีวติ นิ รันดร์และแนบสนิ ทกับจิตกุศล ประมาณ
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
และบัดนี ้ ข้าพเจ้า, โมโรไน, เขียนค�ำ พูด
ของมอรมอนบิดาข้าพเจ้าไว้เล็กน้ อย, ซึ่ง
ท่านพูดไว้เกีย่ วกับศรัทธาก, ความหวัง, และ
จิตกุศล; เพราะท่านพูดกับผูค้ นในลักษณะ
นี ้, เมือ่ ท่านสอนพวกเขาในธรรมศาลาซึง่
พวกเขาสร้างไว้เป็ นสถานที่นมัสการ.
๒ และบัดนี ้ขา้ พเจ้า, มอรมอน, กล่าวแก่
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า; และเป็ นโดย
ท่านพีน
พระคุณของพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระบิดา, และ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา, และพระ
ประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์, เพราะ
ของประทานแห่งการเรียกกของพระองค์
ทีม่ ตี อ่ ข้าพเจ้า, ทีข่ า้ พเจ้าได้รบั อนุ ญาตให้
พูดกับท่านในครัง้ นี ้.
๓ ดังนั ้น, ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านผู้เป็ น
ของศาสนจักร, ซึ่ง เป็ นผู้ ติดตามที่ มี ใจ
สงบสุขของพระคริสต์, และซึง่ ได้รบั ความ
หวังอย่างเพียงพอซึง่ ด้วยความหวังนี ้ทา่ น
จะเข้าไปในสถานพักผ่อนกของพระเจ้าได้,
๗

๑ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;
อีเธอร์ ๑๒:๓–๒๒,
๒๗–๓๗;
โมโร. ๘:๑๔;
๑๐:๒๐–๒๓.
๒ ก คมพ. เรียก (การ), เรียก
จากพระผูเ้ ป็ นเจ้า

โมโรไน ๗:๑–๙
นั บแต่เวลานี ้ ไปจนกว่าท่านจะพักผ่อนอยู่
กับพระองค์ ในสวรรค์.
๔ และ บัดนี ้ พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ตัดสินเรือ่ งเหล่านี ้เกีย่ วกับท่านเพราะการ
ด�ำเนิ นชีวติ กอย่างสงบสุขของท่านกับลูก
หลานมนุ ษย์.
๕ เพราะข้าพเจ้าจ�ำได้ถงึ พระวจนะของ
พระผู้ เป็ นเจ้า ซึ่ง ตรัส ไว้ ว่า โดยงานของ
พวกเขาท่านจะรูจ้ ักกพวกเขา; เพราะหาก
งานของพวกเขาดี, พวกเขาก็ย่อมดีด้วย.
๖ เพราะดูเถิด, พระผู้ เป็ นเจ้า ตรัส ว่า
มนุ ษย์ โดยที่ชั่วกจะท�ำสิ่งดี ไม่ ได้; เพราะ
หากเขาถวายของขวัญ, หรือสวดอ้อนวอนข
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, เว้น แต่ เขา จะ ท�ำ ด้วย
เจตนาอันแท้จริงสิ่งนี ้ก็ ไม่เป็ นประโยชน์
กับเขาเลย.
๗ เพราะดูเถิด, จะไม่ นับ ว่า เป็ นความ
ชอบธรรมส�ำหรับเขา.
๘ เพราะดูเถิด, หากมนุ ษย์ โดยทีช่ วั่ กจะ
ให้ของขวัญ, เขาย่อมท�ำอย่างเสียไม่ ได้ข;
ดังนั ้นส�ำหรับเขาจะนั บว่าเป็ นเช่นเดียว
กับ เขาได้ เก็บ ของขวัญ นั ้นไว้; ดัง นั ้น จึง
นั บว่าเขาชัว่ ต่อพระพักตร์พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๙ และ เช่น เดียวกัน ถือว่า เป็ นการ ชั่ว
ด้วยส�ำหรับมนุ ษย์, หากเขาสวดอ้อนวอน
และไม่ใช่ ด้วยเจตนาอัน แท้จริงกจากใจ;
แท้จริง แล้ว, และย่อมไม่ เป็ นประโยชน์
กับ เขาเลย, เพราะพระผู้ เป็ นเจ้า ไม่ ทรง
รับคนเช่นนั ้น.

(ได้รบั ).
		ข แอลมา ๓๔:๒๘.
๓ ก คมพ. พักผ่อน, สถานพักคมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
ผ่อน.
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๔ ก ๑ ยน. ๒:๖;
๘ ก สภษ. ๑๕:๘.
คพ. ๑๙:๒๓.
		ข คพ. ๖๔:๓๔.
๕ ก ๓ นี . ๑๔:๑๕–๒๐.
๙ ก ยากอบ ๑:๖–๗; ๕:๑๖;
๖ ก มธ. ๗:๑๕–๑๘.
โมโร. ๑๐:๔.

โมโรไน ๗:๑๐–๑๘
๑๐ ดัง นั ้น, มนุ ษย์ โดยที่ ชั่ว จะท�ำ สิ่ง ดี
ไม่ ได้; ทัง้ เขาจะไม่ให้ของขวัญดี.
๑๑ เพราะดูเถิด, แหล่ง น� ้ำกขมให้ น�้ำดี
ออกมาไม่ ได้; ทัง้ แหล่งน� ้ำดี ให้น�้ำขมออก
มาไม่ ได้; ดัง นั ้น, คนคนหนึ่ ง โดยที่ เป็ น
ผู้รับ ใช้ ของมารก็ ติดตามพระคริสต์ ไม่
ได้; และหากเขาติดตามขพระคริสต์ เขา
ก็เป็ นผู้รับใช้ของมารไม่ ได้.
๑๒ ดังนั ้น, สิ่งที่ดีกทัง้ ปวงมาจากพระผู้
เป็ นเจ้า; และสิ่งที่ชั่วขมาจากมาร; เพราะ
มารเป็ นศัตรูกับพระผู้เป็ นเจ้า, และต่อสู้
กับ พระองค์ ตลอด เวลา, และ เชือ้ เชิญ
และชักจูงให้ท�ำบาปค, และให้ท�ำสิ่งที่ชั่ว
ตลอดเวลา.
๑๓ แต่ดูเถิด, สิ่งที่เป็ นของพระผู้เป็ น
เจ้า เชือ้ เชิญ และชักจูง ให้ ท�ำ ดี อยู่ ตลอด
เวลา; ดังนั ้น, ทุกสิ่งทีเ่ ชือ้ เชิญและชักจูงก
ให้ ท�ำ ดี, และรัก พระผู้ เป็ นเจ้า, และรับ
ใช้ พระองค์, จึง ได้ รับ การดลใจขจากพระ
ผู้เป็ นเจ้า.
๑๔ ดัง นั ้น, จง ใส่ ใจ, พี่ น้ อง ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, เพื่อท่านจะไม่ตดั สินว่าสิ่งที่ชั่วก
เป็ นของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, หรือสิ่งทีด่ แี ละมา
จากพระผู้เป็ นเจ้าเป็ นของมาร.
๑๕ เพราะดูเถิด, พี่ น้องของข้าพเจ้า,
สิ่ง นี ้ มี ไว้ ให้ ท่านเพื่อ ตัดสินก, เพื่อ ท่าน
จะรู้ ความดี จากความชั่ว; และวิธี ที่ ท่าน
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จะตัดสินชัดแจ้ง, เพื่อท่านจะรูด้ ว้ ยความ
รู้อัน สมบูรณ์ , เหมือนดัง ความสว่างของ
กลางวันต่างจากกลางคืนที่มืด.
๑๖ เพราะดูเถิด, พระวิญญาณกของพระ
คริสต์ประทานให้มนุ ษย์ทุกคน, เพื่อเขา
จะรูข้ ความดีจากความชัว่ ; ดังนั ้น, ข้าพเจ้า
จึง แสดงวิธี ตัดสินให้ ท่าน; เพราะทุก สิ่ง
ที่เชือ้ เชิญให้ท�ำดี, และชักชวนให้เชื่อใน
พระ คริสต์, ส่ง มา โดย เดชานุ ภาพ และ
ของประทานของพระคริสต์; ดังนั ้นท่าน
จะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ ว่านี่ เป็ นของ
พระผู้เป็ นเจ้า.
๑๗ แต่สงิ่ ใดก็ตามทีช่ กั ชวนให้มนุ ษย์ทำ�
ชัว่ ก, และไม่เชือ่ ในพระคริสต์, และปฏิเสธ
พระองค์, และไม่รบั ใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้า, เมือ่
นั ้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อัน สมบูรณ์ ว่า นี่
เป็ นของมาร; เพราะมารท�ำงานตามวิธี
นี ้, เพราะเขาไม่ ชักชวนผู้ ใดให้ ท�ำความ
ดี, ไม่, ไม่เลยสักคน; ทัง้ เทพของเขาก็ ไม่
ท�ำ; ทัง้ คนทีย่ อมตนขึน้ อยูก่ บั เขาก็ ไม่ทำ� .
๑๘ และ บัดนี ้, พี่ น้ อง ข้าพเจ้า, โดยที่
เห็นว่าท่านรูจ้ กั แสงสว่างซึง่ โดยแสงสว่าง
นั ้นท่านจะตัดสิน, ซึ่ง แสงสว่างนั ้น คือ
แสง สว่างกของ พระ คริสต์, จง ดู ว่า ท่าน
จะไม่ ตัดสิน ผิด; เพราะด้วยการตัดสินข
อย่าง เดียว กับ ที่ ท่าน ตัดสิน ท่าน จะ ถูก
ตัดสินด้วย.

๑๑ ก ยากอบ ๓:๑๑–๑๒.
		ข คมพ. ดลใจ (การ), แรง
โมไซยาห์ ๑๖:๓;
		ข มธ. ๖:๒๔;
บันดาลใจ.
แอลมา ๒๙:๕; ฮีล. ๑๔:๓๑.
๒ นี . ๓๑:๑๐–๑๓;
๑๔ ก อสย. ๕:๒๐; ๒ นี . ๑๕:๒๐.
๑๗ ก คมพ. บาป.
คพ. ๕๖:๒.
๑๕ ก คมพ. เล็งเห็น (การ), ของ
๑๘ ก โมไซยาห์ ๑๖:๙;
๑๒ ก ยากอบ ๑:๑๗;
ประทานแห่ง.
คพ. ๕๐:๒๔; ๘๘:๗–๑๓.
๑ ยน. ๔:๑–๒; อีเธอร์ ๔:๑๒.
๑๖ ก คมพ. มโนธรรม; สว่าง
คมพ. สว่าง (ความ), แสง
		ข แอลมา ๕:๓๙–๔๒.
(ความ), แสงสว่าง, แสง
สว่าง, แสงสว่างของพระ
		ค ฮีล. ๖:๓๐.
สว่างของพระคริสต์.
คริสต์.
คมพ. บาป.
		ข ปฐก. ๓:๕;
		ข ปจส. มธ. ๗:๑–๒;
๑๓ ก ๒ นี . ๓๓:๔; อีเธอร์ ๘:๒๖.
๒ นี . ๒:๕, ๑๘, ๒๖;
ลูกา ๖:๓๗; ยอห์น ๗:๒๔.
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่ ้ อง,
๑๙ ดังนั ้น, ข้าพเจ้าวิงวอนท่าน, พีน
ว่า ท่านควร ค้นหา อย่าง ขยัน หมั่น เพียร
โดย ผ่าน แสง สว่างกของ พระ คริสต์ เพื่อ
ท่านจะรู้ ความดี จากความชั่ว; และหาก
ท่านยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง, และหา
ต�ำหนิไม่, ท่านจะเป็ นลูกขของพระคริสต์
อย่างแน่ นอน.
๒๐ และบัดนี ้, พี่ น้องข้าพเจ้า, เป็ นไป
ได้อย่างไรที่ท่านจะยึดมั่นในทุกสิ่งที่ดี?
๒๑ และบัดนี ้ข้าพเจ้ามาถึงศรัทธานั ้น,
ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวว่า ข้าพเจ้า จะพูด; และ
ข้าพเจ้า จะบอกท่านถึง ทางซึ่ง โดยทาง
นั ้นท่านจะยึดมั่นในทุกอย่างที่ดี.
๒๒ เพราะดูเถิด, พระผู้ เป็ นเจ้า โดยที่
ทรงรูก้ สิ่งทัง้ ปวง, โดยที่ด�ำรงอยู่จากความ
เป็ นนิ จถึงความเป็ นนิ จ, ดูเถิด, พระองค์
ทรงส่งเทพขมาปฏิบตั ติ อ่ ลูกหลานมนุ ษย์,
เพื่อแสดงให้ประจักษ์ เกี่ยวกับการเสด็จ
มาของพระคริสต์; และในพระคริสต์ สิ่ง
้ .
ดีทุกอย่างจะเกิดขึน
๒๓ และพระผู้เป็ นเจ้าทรงประกาศแก่
ศาสดาพยากรณ์ ด้วย, โดยพระโอษฐ์ของ
พระองค์เอง, ว่าพระคริสต์จะเสด็จมา.
๒๔ และ ดูเถิด, มี วิธี ต่าง ๆ นานา ที่
พระองค์ ทรง แสดง สิ่ง ที่ ดี ให้ ประจักษ์
แก่ ลูก หลาน มนุ ษย์, ซึ่ง สิ่ง เหล่า นั ้น ดี;
และสิ่ง ที่ ดี ทัง้ หมดมาจากพระคริสต์; มิ
ฉะนั ้นมนุ ษย์ก็ตกก, และไม่มีสิ่งที่ดีมาสู่
พวกเขาได้.

โมโรไน ๗:๑๙–๒๘
๒๕ ดัง นั ้น, โดย การ ปฏิบัติ ของ เหล่า
เทพก, และโดยพระวจนะทุก ค�ำ ซึ่ง ออก
จากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็ นเจ้า, มนุ ษย์
จึง เริ่ม ใช้ ศรัทธาในพระคริสต์; และดัง
นั ้น โดย ศรัทธา, พวก เขา ยึด มั่น สิ่ง ที่ ดี
ทุก อย่าง; และเป็ นดังนี ้ จนถึง การเสด็จ
มาของพระคริสต์.
๒๖ และหลังจากพระองค์เสด็จมามนุ ษย์
ได้รบั การช่วยให้รอดเช่นกันโดยศรัทธาใน
พระนามของพระองค์; และโดยศรัทธา,
พวกเขากลายเป็ นบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า.
และพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ นอน
ฉั นใด พระองค์ รับสั่ง ถ้อยค�ำ เหล่า นี ้ กับ
บรรพบุรษ
ุ ของเราฉั นนั ้น, มีความว่า: สิ่ง
ก
ใดก็ตาม เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของ
เรา, ซึ่งดี, ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเจ้าจะได้
รับ, ดูเถิด, เจ้าจะสมปรารถนา.
๒๗ ดัง นั ้น, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
ปาฏิหาริย์กหมด ไป แล้ว หรือ เพราะ พระ
้ สวรรค์, และทรงนั่ ง ทาง
คริสต์ เสด็จ ขึน
พระหัตถ์ขวาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, เพือ่ เรียก
ร้องขสิทธิ แห่ง พระเมตตาของพระองค์
จาก พระ บิดา ซึ่ง พระองค์ ทรง มี ต่อ ลูก
หลานมนุ ษย์?
๒๘ เพราะ พระองค์ ทรง สนอง ตอบ
เจตนารมณ์ ของ กฎ, และ พระองค์ ทรง
ขอรั บ เอา คน ทั ง้ ปวง ซึ่ ง มี ศรั ท ธา ใน
พระองค์; และคนที่มีศรัทธาในพระองค์
จะ แนบ สนิ ทกอยู่ กับ ทุก สิ่ง ที่ ดี; ฉะนั ้น

๑๙ ก คพ. ๘๔:๔๕–๔๖.
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
		ข โมไซยาห์ ๑๕:๑๐–๑๒;
		ข โมเสส ๕:๕๘.
๒๗:๒๕.
คมพ. ทูตสวรรค์, เทพ.
คมพ. บุตรและธิดาของ
๒๔ ก ๒ นี . ๒:๕.
พระผูเ้ ป็ นเจ้า.
๒๕ ก แอลมา ๑๒:๒๘–๓๐.
๒๒ ก คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
๒๖ ก ๓ นี . ๑๘:๒๐.

คมพ. สวดอ้อนวอน

(การ), สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๒๗ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์
		ข อสย. ๕๓:๑๒;
โมไซยาห์ ๑๔:๑๒.
๒๘ ก รม. ๑๒:๙; คพ. ๙๘:๑๑.

โมโรไน ๗:๒๙–๓๘
พระองค์ จึง ทรงวิงวอนแทนขอุดมการณ์
ของลูกหลานมนุ ษย์; และพระองค์ประทับ
อยู่เป็ นนิ รันดร์บนสวรรค์.
๒๙ และเพราะพระองค์ทรงกระท�ำการ
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, ปาฏิหาริยข์ อง
นี ้, พีน
พระองค์หมดไปแล้วหรือ? ดูเถิดข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; ทัง้ เทพก็ ไม่ยุตกิ าร
ปฏิบัติต่อลูกหลานมนุ ษย์.
้ อยู่ กับ
๓๐ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ขึน
่
พระองค์, เพือ ปฏิบัติ ศาสนกิจ ตามพระ
วจนะแห่งพระบัญชาของพระองค์, โดย
แสดงตนแก่ผมู้ ศี รัทธาแรงกล้าและจิตใจ
มัน
่ คงในทุกรูปแบบของความเป็ นเหมือน
พระผู้เป็ นเจ้า.
๓๑ และหน้ าที่แห่งการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพวกเขาคือ การเรียกมนุ ษย์ มาสู่ การ
กลับใจ, และเพือ่ ท�ำและท�ำให้งานแห่งพันธสัญญาของพระบิดาสมบูรณ์ , ซึง่ พระองค์
ทรงกระท�ำกับลูกหลานมนุ ษย์, เพือ่ เตรียม
ทางในบรรดาลูกหลานมนุ ษย์, โดยประกาศ
พระ วจนะ ของ พระ คริสต์ แก่ ภาชนะ ที่
เลือกสรรแล้วของพระเจ้า, เพือ่ พวกเขาจะ
แสดงประจักษ์ พยานถึงพระองค์.
๓๒ และโดยกระท�ำดังนี ้, พระเจ้าพระผู้
เป็ นเจ้าทรงเตรียมทางเพือ่ มนุ ษย์ที่เหลือ
อยู่ จะมี ศรัทธาก ในพระคริสต์, เพือ่ พระ
วิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะมีทอ่ี ยู่ ในใจพวกเขา, ตาม
้ ระ
เดชานุภาพของพระองค์; และตามวิธน
ี ีพ
บิดา, ทรงท�ำให้พน
ั ธสัญญาซึง่ พระองค์ทรง
กระท�ำกับลูกหลานมนุ ษย์เกิดขึน้ .
๒๘ข ๑ ยน. ๒:๑; ๒ นี . ๒:๙.
คมพ. ผูว้ งิ วอนแทน.
๓๒ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่
(ความ).
๓๓ ก มธ. ๑๗:๒๐.

696
๓๓ และพระคริสต์ตรัสไว้วา่ : หากเจ้าจะ
มีศรัทธาก ในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถ
ท�ำสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควรข.
๓๔ และ พระองค์ ตรัส ไว้ ว่า: จง กลับ
ใจกเถิด เจ้า ทัง้ หลายทั่ว สุด แดนแผ่นดิน
โลก, และมาหาเรา, และรับบัพติศมาใน
นามของเรา, และมี ศรัทธาในเรา, เพื่อ
เจ้าจะรอดได้.
๓๕ และบัดนี ้, พี่น้องที่รกั ของข้าพเจ้า,
หาก เป็ น เช่น นี ้ คือ เรื่อง เหล่า นี ้ จริง ซึ่ง
ข้าพเจ้าพูดไว้กบั ท่าน, และพระผูเ้ ป็ นเจ้า
จะทรงแสดงแก่ ท่าน, ด้วยเดชานุ ภาพก
และรัศมี ภาพอัน ยิ่ง ใหญ่ ในวันขสุดท้าย,
ว่า เรื่องเหล่า นี ้ จริง, และหากมัน จริง วัน
แห่งปาฏิหาริย์หมดแล้วหรือ?
๓๖ หรือ เทพ ยุติ การ มา ปรากฏ แก่ ลูก
หลานมนุ ษย์? หรือพระองค์ทรงยัง้ กอ�ำนาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากพวกเขา?
หรือพระองค์จะทรงกระท�ำเช่นนั ้น, ตราบ
เท่าทีว่ น
ั เวลาจะมีอยู,่ หรือแผ่นดินโลกจะ
ยังอยู,่ หรือจะมีคนเดียวบนพืน้ พิภพทีจ่ ะ
ได้รับการช่วยให้รอด?
๓๗ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ไม่
เลย; เพราะเป็ นด้วยศรัทธาที่ปาฏิหาริย์ก
้ ; และเป็ นด้วยศรัทธาที่เทพมา
กระท�ำขึน
ปรากฏและปฏิบตั ติ อ่ มนุ ษย์; ดังนั ้น, หาก
สิ่งเหล่านี ้หมดไปวิบัติย่อมมีแก่ลูกหลาน
มนุ ษย์, เพราะเป็ นด้วยความไม่เชือ่ ข, และ
ทัง้ หมดเปล่าประโยชน์ .
๓๘ เพราะไม่มีผู้ ใดจะได้รบั การช่วยให้

		ข คพ. ๘๘:๖๔–๖๕.
๓๔ ก ๓ นี . ๒๗:๒๐;
อีเธอร์ ๔:๑๘.
๓๕ ก ๒ นี . ๓๓:๑๑.
		ข คพ. ๓๕:๘.

๓๖ ก โมโร. ๑๐:๔–๕, ๗, ๑๙.
๓๗ ก มธ. ๑๓:๕๘;
มอร. ๙:๒๐;
อีเธอร์ ๑๒:๑๒–๑๘.
		ข โมโร. ๑๐:๑๙–๒๔.
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รอดได้, ตามพระวจนะของพระคริสต์,
เว้น แต่ พวกเขาจะมี ศรัทธาในพระนาม
ของพระองค์; ดังนั ้น, หากสิ่งเหล่านี ้หมด
ไป, เมื่อ นั ้น ศรัทธาก็ หมดไปด้วย; และ
สภาพของมนุ ษย์ ก็ น่า พรั่นพรึง, เพราะ
้ .
พวกเขาเป็ นราวกับไม่มีการไถ่กระท�ำขึน
๓๙ แต่ ดเู ถิด, พี่ น้องทีร่ กั ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า ตัดสิน สิ่ง ที่ ดี กว่า นี ้ เกีย่ วกับ ท่าน,
เพราะข้าพเจ้าตัดสินว่าท่านมีศรัทธาในพระ
คริสต์เพราะความมี ใจอ่อนน้ อมของท่าน;
เพราะหากท่านไม่มศี รัทธาในพระองค์เมือ่
นั ้นก็ ไม่เหมาะกที่จะนั บท่านอยู่ ในบรรดา
ผูค้ นของศาสนจักรของพระองค์.
๔๐ และอนึ่ ง, พี่ น้องที่รัก ของข้าพเจ้า,
ข้าพเจ้า จะ พูด กับ ท่าน เกี่ยว กับ ความ
หวังก. จะเป็ นไปได้อย่างไรที่ท่านจะบรรลุ
ถึงศรัทธา, นอกจากท่านจะมีความหวัง?
๔๑ และอะไรเล่าที่ท่านจะหวังก? ดูเถิด
ข้าพเจ้า กล่าวแก่ ท่านว่า ท่านจะมี ความ
หวังข โดยผ่านการชดใช้ ของพระคริสต์
และเดชานุ ภาพแห่งการฟื ้ นคืนพระชนม์
้ สู่ นิรันดร
ของพระองค์, เพื่อ ยกท่านขึน
ค
แห่งชีวิต , และนี่ เพราะศรัทธาของท่าน
ในพระองค์ตามสัญญา.
๔๒ ดังนั ้น, หากคนใดมีศรัทธากเขาจ�ำ
ต้องขมีความหวัง; เพราะปราศจากศรัทธา
จะมีความหวังไม่ ได้.
๓๙ ก คมพ. ค่าควร (ความมี),
ค่าควร (มี), คูค่ วร.
๔๐ ก อีเธอร์ ๑๒:๔.
คมพ. ความหวัง.
๔๑ ก คพ. ๑๓๘:๑๔.
		ข ทิตสั ๑:๒; เจคอบ ๔:๔;
แอลมา ๒๕:๑๖;
โมโร. ๙:๒๕.
		ค คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.

โมโรไน ๗:๓๙–๔๗
๔๓ และอนึ่ ง, ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าวแก่
ท่านว่า เขาจะมี ศรัทธาและความหวัง ไม่
ได้, นอกจากเขาจะมีความอ่อนโยนก, และ
ใจนอบน้ อม.
๔๔ หากเป็ นเช่นนั ้น, ศรัทธากและความ
หวัง ของเขาเปล่า ประโยชน์ , เพราะไม่มี
ใครจะเป็ นที่ ยอมรับ ต่อ พระพักตร์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้า, นอกจากผู้ ท่ี มี ความอ่อนโยน
และใจนอบน้ อม; และหากผู้ ใดมี ความ
อ่อนโยนและใจนอบน้ อม, และสารภาพข
โดย อ�ำนาจ ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ว่า
พระเยซู คือ พระคริสต์, เขาจ�ำ ต้องมี จิต
กุศล; เพราะหากเขาไม่มีจิตกุศลเขาก็ไม่
เป็ นอะไรเลย; ดังนั ้นเขาต้องมีจิตกุศล.
๔๕ และ จิต กุศลกอดทนนาน, และ มี
น� ้ำใจ, และ ไม่ ริษยาข, และไม่ ผยอง, ไม่
แสวงหาเพือ่ ตน, ไม่ขน
ุ่ เคืองง่าย, ไม่คดิ ชัว่ ,
และไม่ชน
ื่ ชมยินดี ในความชัว่ ช้าสามานย์
่ื ชมยินดี ในความจริง, ทนทุกสิง่ , เชือ่
แต่ชน
ทุกสิ่ง, หวังทุกสิ่ง, อดทนทุกสิ่ง.
่ ้ องทีร่ กั ของข้าพเจ้า, หาก
๔๖ ดังนั ้น, พีน
ท่านไม่มีจิตกุศล, ท่านก็ ไม่เป็ นอะไรเลย,
้ . ดังนั ้น, จง
เพราะจิตกุศลไม่มีวน
ั สูญสิน
แนบสนิ ทอยู่กับจิตกุศล, ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในสิ่งทัง้ ปวง, เพราะสิ่งทัง้ ปวง
้ —
ต้องสูญสิน
๔๗ แต่จิตกุศลกคือความรักขอันบริสุทธิ์

๔๒ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
คมพ. สารภาพ (การ);
		ข โมโร. ๑๐:๒๐.
ประจักษ์ พยาน.
๔๓ ก คมพ. อ่อนน้ อม (ความ
๔๕ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓.
มี ใจ), อ่อนน้ อม (ความ
		ข คมพ. ริษยา (ความ), อิจฉา.
สุภาพ), อ่อนโยน (คน,
๔๗ ก ๒ นี . ๒๖:๓๐.
ความ).
คมพ. จิตกุศล.
๔๔ ก แอลมา ๗:๒๔;
		ข ยชว. ๒๒:๕.
อีเธอร์ ๑๒:๒๘–๓๔.
คมพ. รัก (ความ).
		ข ลูกา ๑๒:๘–๙.

โมโรไน ๗:๔๘–๘:๖
ของพระคริสต์, และสิ่งนี ้ยงั่ ยืนตลอดกาล;
และผู้ ใดที่ถูกพบว่าครอบครองมันในวัน
สุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา.
๔๘ ดัง นั ้ น, พี่ น้ อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,
จง สวด อ้อนวอนกพระ บิดา จน สุด พลัง
ของใจ, เพื่อ ท่านจะเปี่ ยมด้วยความรัก
นี ้, ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็ น
ผู้ ติดตามขที่แท้ จริง ของ พระ บุตร ของ
พระองค์, พระ เยซู คริสต์; เพื่อ ท่าน จะ
กลับ กลายเป็ นบุตรของพระผู้ เป็ นเจ้า;
เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ จะ เสด็จ มา ปรากฏ
เราจะเป็ นเหมือนคพระองค์, เพราะเรา
จะเห็นพระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงด�ำรง
อยู;่ เพือ่ เราจะมีความหวังนี ้; เพือ่ พระองค์
จะทรงท�ำให้เราบริสุทธิ์งแม้ดังที่พระองค์
ทรงบริสุทธิ์. เอเมน.
บทที่ ๘
การบัพ ติศ มาเด็ก เล็ก ๆ เป็ นความน่ า
ชิงชังเลวร้าย—เด็กเล็ก ๆ มีชีวิตในพระ
คริสต์ เพราะ การ ชดใช้— ศรัทธา, การ
กลับ ใจ, ความอ่อนโยนและการมี ความ
นอบน้ อม แห่ง ใจ, การ รับ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์, และการอดทนจนกว่า ชีวิต จะ
หาไม่ น�ำ ไปสู่ ความรอด. ประมาณ ค.ศ.
๔๐๑–๔๒๑.
สาส์ น ฉบั บ หนึ่ ง ของ มอ รมอ นบิ ดา ก
๔๘ ก คมพ. สวดอ้อนวอน
(การ), สวดอ้อนวอน
(ค�ำ).
		ข คมพ. พระเยซูคริสต์—
แบบอย่างของพระเยซู
คริสต์; เชือ่ ฟัง (การ),
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ข้าพเจ้า, เขียนถึงข้าพเจ้า, โมโรไน; และ
เขียนถึงข้าพเจ้าหลังจากการเรียกข้าพเจ้า
มาสู่การปฏิบตั ศิ าสนกิจไม่นาน. และท่าน
เขียนถึงข้าพเจ้าในท�ำนองนี ้, มีความว่า:
๒ โมโรไน, ลูก ที่รัก ของพ่อ, พ่อ ชื่นชม
่ ระเจ้าพระเยซูคริสต์ของ
ยินดีอย่างยิง่ ทีพ
ลูก ทรงนึ กถึง ลูก, และทรงเรียกลูก มาสู่
การปฏิบัติ ศาสนกิจ ของพระองค์, และ
มาสู่งานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์.
๓ พ่อนึ กถึงลูกเสมอในค�ำสวดอ้อนวอน
ของพ่อ, โดยการสวดอ้อนวอนพระผู้เป็ น
เจ้า พระบิดาตลอดเวลาในพระนามของ
พระโอรสผูบ้ ริสท
ุ ธิข์ องพระองค์, พระเยซู,
เพื่อ โดย ผ่านทาง พระคุณ ความ ดีกและ
พระคุณขอันไม่มี ขอบเขตของพระองค์,
พระองค์, จะทรงปกปักรักษาลูกโดยผ่าน
ความยืนยงในศรัทธาที่ลูกมีต่อพระนาม
ของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.
๔ และ บัดนี ้ , ลูก พ่อ, พ่อ พูด กับ ลูก
เกี่ยวกับ เรื่องที่ ท�ำให้ พ่อ โศกเศร้า อย่าง
ยิ่ง; เพราะมันท�ำให้ พ่อ โศกเศร้า ที่ มี การ
้ ในบรรดาพวกลูก.
โต้เถียงกกันขึน
๕ เพราะ, หากที่ พ่อ รู้เป็ นความจริง, มี
การโต้ เถียงกัน ในบรรดาลูก ๆ เกี่ยวกับ
บัพติศมาของเด็กเล็ก ๆ ของพวกลูก.
๖ และ บัดนี ้, ลูก พ่อ, พ่อ ปรารถนา ให้
ลูก ท�ำงานอย่างขยันหมั่น เพียร, เพื่อ จะ
เอาความผิด ร้ายแรงนี ้ ไปจากบรรดาลูก;
เพราะ, ด้วยเจตนานี ้พ่อจึงเขียนสาส์นนี ้.

เชือ่ ฟัง (คนที)่ .
		ค ๑ ยน. ๓:๑–๓;
๓ นี . ๒๗:๒๗.
		ง ๓ นี . ๑๙:๒๘–๒๙.
คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
พิศทุ ธิ์ (ความ).

๑ ก คม. ๑:๑.
๓ ก โมไซยาห์ ๔:๑๑.
		ข คมพ. พระคุณ.
๔ ก ๓ นี . ๑๑:๒๒, ๒๘;
๑๘:๓๔.
๘
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๗ เพราะทันทีหลังจากที่พ่อรูเ้ รือ่ งเหล่า
นี ้ เกี่ยวกับ พวกลูก พ่อ จึง ทูล ถามพระเจ้า
เกี่ ย ว กั บ เรื่อ ง นี ้ . และ พระ วจนะกของ
พระเจ้า มา ถึง พ่อ โดย อ�ำนาจ ของ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์, มีความว่า:
๘ จงฟังพระวจนะของพระคริสต์, พระ
ผู้ ไถ่ ของเจ้า, พระเจ้า ของเจ้า และพระ
ผู้ เป็ นเจ้าของเจ้า. ดูเถิด, เรามาในโลก
ไม่ ใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรียกคน
บาปสู่การกลับใจ; คนสบายดีก ไม่ตอ้ งการ
หมอ, แต่คนที่เจ็บป่ วยต้องการ; ดังนั ้น,
เด็กขเล็ก ๆ บริสุทธิ์ค, เพราะพวกเขาไม่
สามารถท�ำบาปง; ดังนั ้นเราจึงน� ำค�ำสาป
แช่ง ต่อ อาดั มจ ไปจากพวกเขา, เพื่อ มัน
จะไม่มี พลัง เหนื อ พวกเขา; และกฎแห่ง
้ สุดเพราะเรา.
การเข้าสุหนั ตฉสิน
๙ และตามวิธี นี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงแสดงพระวจนะของพระผู้ เป็ นเจ้า
ให้ ประจักษ์ แก่ พ่อ; ดัง นั ้น, ลูก ที่รัก ของ
พ่อ, พ่อ รู้ ว่า เป็ นการลบหลู่ อย่างรุนแรง
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็ นเจ้า, ที่ลูกจะให้
บัพติศมาเด็กเล็ก ๆ.
๑๐ ดูเถิด พ่อ กล่าวแก่ ลูก ว่า ลูก จงสอน
เรือ่ งนี ้—การกลับใจและบัพติศมาให้คนที่
รูจ้ กั ผิดชอบกและสามารถท�ำบาป; แท้จริง
แล้ว, จงสอนบิดามารดาว่า พวกเขาต้อง
กลับใจและรับบัพติศมา, และนอบน้ อม
๗ ก คมพ. พระค�ำของพระผู้
เป็ นเจ้า.
๘ ก มาระโก ๒:๑๗.
		ข มาระโก ๑๐:๑๓–๑๖.
		ค โมไซยาห์ ๓:๑๖;
คพ. ๗๔:๗.
		ง คมพ. บาป.
		จ ๒ นี . ๒:๒๕–๒๗.
คมพ. การตกของอาดัม
และเอวา.

โมโรไน ๘:๗–๑๕
ถ่อมตนเหมือนเด็กขเล็ก ๆ ของพวกเขา,
และพวกเขาทัง้ ปวงจะได้ รับ การช่วยให้
รอดพร้อมกับเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขา.
๑๑ และเด็กกเล็ก ๆ ของพวกเขาไม่ตอ้ งมี
การกลับใจ, หรือบัพติศมา. ดูเถิด, บัพติศมาคือ การมาสู่ การกลับ ใจที่ จะท�ำให้ พระ
บัญญัติสมบูรณ์ อันน� ำไปสู่การปลดบาปข.
๑๒ แต่ เด็กกเล็ก ๆ มี ชีวิต อยู่ ในพระ
คริสต์, แม้ ตัง้ แต่ การ วาง รากฐาน ของ
โลก; หากไม่ เป็ นดัง นั ้น, พระผู้ เป็ นเจ้า
ก็ ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้า ที่ ล�ำเอียง, และ
เป็ นพระผู้เป็ นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ดว้ ย,
และเป็ นผู้นับถือตัวบุคคลข; เพราะมีเด็ก
เล็ก ๆ กี่คนแล้วที่ตายโดยปราศจากการ
บัพติศมา!
๑๓ ดัง นั ้น, หากเด็ก เล็ก ๆ รอดไม่ ได้
โดยปราศจากบัพติศมา, เด็กเหล่านี ้ต้อง
้ สุดไม่.
ไปสู่นรกอันหาได้สิน
๑๔ ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าเขาที่คิดว่า
เด็กเล็ก ๆ ต้องรับบัพติศมาย่อมอยู่ ในดี
แห่ง ความ ขมขื่น และ พันธนาการ แห่ง
ความชั่ว ช้า สามานย์; เพราะเขาไม่มี ทัง้
ศรัทธาก, ความหวัง, หรือจิตกุศล; ดังนั ้น,
หากเขาถูกตัดขาดไปขณะที่อยู่ ในความ
คิดนั ้น, เขาต้องลงไปสู่นรก.
๑๕ เพราะความชัว่ ร้ายน่ าพรัน
่ พรึงยิง่ นั ก
ที่จะคิดว่าพระผู้เป็ นเจ้าทรงช่วยเด็กคน

		ฉ ปฐก. ๑๗:๑๐–๑๑.
		ข คมพ. ปลดบาป (การ).
คมพ. เข้าสุหนั ต (การ).
๑๒ ก คพ. ๒๙:๔๖–๔๗;
๑๐ ก คมพ. รับผิดชอบได้ (ที)่ ,
๙๓:๓๘.
รูจ้ กั ผิดชอบ.
		ข อฟ. ๖:๙;
		ข คมพ. เด็ก, ลูก; นอบน้ อม
๒ นี . ๒๖:๓๓;
(ความ), อ่อนน้ อมถ่อมตน
คพ. ๓๘:๑๖.
(ความ).
๑๔ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;
๑๑ ก คมพ. บัพติศมา, ให้บพ
ั ติศอีเธอร์ ๑๒:๖;
มา—คุณสมบัตสิ ำ� หรับบัพ
โมโร. ๗:๒๕–๒๘;
ติศมา; เด็ก, ลูก.
๑๐:๒๐–๒๓.

โมโรไน ๘:๑๖–๒๔
หนึ่ งให้รอดเพราะบัพติศมา, และอีกคน
หนึ่ งต้องพินาศเพราะไม่ ได้รบั บัพติศมา.
๑๖ วิบัติจงมีแก่คนที่บิดเบือนทางของ
พระเจ้าตามวิธน
ี ี ้, เพราะพวกเขาจะพินาศ
เว้นแต่พวกเขากลับใจ. ดูเถิด, พ่อพูดด้วย
ความอาจหาญ, โดยมี อ�ำนาจกจากพระผู้
เป็ นเจ้า; และพ่อ ไม่ กลัว สิ่ง ที่ มนุ ษย์ จะ
ท�ำได้; เพราะความรักขทีบ่ ริบรู ณ์ ยอ่ มขับค
้ .
ความกลัวออกไปสิน
่
๑๗ และพ่อ เปี ยมด้วยจิต กุศลก, ซึ่ง คือ
ความรักอันเป็ นนิ จ; ดังนั ้น, เด็กทัง้ ปวง
เหมือนกันส�ำหรับพ่อ; ดังนั ้น, พ่อรักเด็กข
เล็ก ๆ ด้วยความรักอันบริบรู ณ์ ; และพวก
เขาเป็ นเหมือนกันหมดและเป็ นผูร้ บั ส่วน
ในความรอด.
๑๘ เพราะ พ่อ รู้ ว่า พระ ผู้ เป็ น เจ้า ไม่
ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้า ที่ ล�ำเอียง, ทัง้ ไม่
เป็ นพระสัตภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้; แต่
พระองค์ ไม่ ทรง เปลี่ยนแปลงกจาก ชั่ว
นิ รันดรขถึงชั่วนิ รันดร.
๑๙ เด็กกเล็ก ๆ ไม่สามารถกลับใจได้; ดัง
นั ้น, จึงเป็ นความชัว่ ร้ายอันน่ าพรัน
่ พรึงที่
จะปฏิเสธพระเมตตาอันบริสุทธิข์ องพระ
ผู้เป็ นเจ้าที่มีต่อพวกเขา, เพราะพวกเขา
มี ชีวิต อยู่ ในพระองค์ ทุก คนเพราะพระ
เมตตาขของพระองค์.
๒๐ และเขาที่ กล่าวว่า เด็ก เล็ก ๆ ต้อง
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รับบัพติศมาปฏิเสธพระเมตตาของพระ
คริสต์, และถือว่าการชดใช้กจากพระองค์
และพลังแห่งการไถ่ของพระองค์ ไร้ค่า.
๒๑ วิบัติแก่คนเช่นนั ้น, เพราะพวกเขา
หมิ่นเหม่ต่อความตาย, นรกก, และความ
้ สุดไม่ข. พ่อพูดเรือ่ งนี ้
ทรมานอันหาได้สิน
อย่างอาจหาญ; พระผู้เป็ นเจ้าทรงบัญชา
พ่อไว้. จงฟังเรือ่ งเหล่านี ้และจงเอาใจใส่,
มิฉะนั ้นมันจะยืนกล่าวโทษลูกที่บัลลังก์
พิพากษาคของพระคริสต์.
๒๒ เพราะจงดูว่าเด็กเล็ก ๆ ทัง้ หมดมี
ชีวิตกอยู่ ในพระคริสต์, และพวกเขาทัง้
ปวงที่ อยู่ โดยปราศจากกฎขด้วย. เพราะ
พลัง แห่ง การไถ่คมาสู่ พวกเขาทัง้ ปวงที่
ไม่มี กฎ; ดัง นั ้น, คนที่ ไม่ ถูก กล่าวโทษ,
หรือคนที่ ไม่อยูภ่ ายใต้การกล่าวโทษ, ย่อม
กลับใจไม่ ได้; และกับคนเช่นนั ้นบัพติศมาไม่มีผลเลย—
๒๓ แต่ เป็ นการลบหลู่ พระผู้ เป็ นเจ้า,
เป็ นการ ปฏิ เ สธ พระ เมตตา ของ พระ
คริส ต์ , และ อ� ำ นาจ ของ พระ วิญ ญาณ
ศั กดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์, และ การ มอบ
ความวางใจในงานที่ตายแล้วก.
๒๔ ดูเถิด, ลูกพ่อ, เรือ่ งนี ้ ไม่ควรจะเป็ น;
เพราะการกลับ ใจกมี ไว้ เพื่อ พวกเขาที่ อยู่
ภายใต้ การกล่าวโทษและภายใต้ ค�ำ สาป
แช่งของกฎที่ถูกฝ่ าฝื น.

๑๖ ก คมพ. สิทธิอำ� นาจ.
		ข คมพ. เมตตา (ความ,
		ข คมพ. รัก (ความ).
พระ, มี).
		ค ๑ ยน. ๔:๑๘.
๒๐ ก คมพ. ชดใช้ (การ);
๑๗ ก คมพ. จิตกุศล.
แผนแห่งการไถ่.
		ข โมไซยาห์ ๓:๑๖–๑๙.
๒๑ ก คมพ. นรก.
๑๘ ก แอลมา ๗:๒๐; มอร. ๙:๙. 		ข เจคอบ ๖:๑๐;
คมพ. พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระ
โมไซยาห์ ๒๘:๓;
ผูเ้ ป็ นเจ้าสามพระองค์.
คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.
		ข โมโร. ๗:๒๒.
		ค คมพ. พระเยซูคริสต์—
๑๙ ก ลูกา ๑๘:๑๕–๑๗.
พระผูพ
้ พ
ิ ากษา.

๒๒ ก คมพ. ความรอด—ความ
รอดของเด็ก.
		ข กิจการ ๑๗:๓๐;
คพ. ๗๖:๗๑–๗๒.
		ค คมพ. ไถ่ (การ), ไถ่
(ได้รบั การ).
๒๓ ก คพ. ๒๒:๒.
๒๔ ก คมพ. กลับใจ (การ).
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๒๕ และผลแรกของการกลับใจกคือบัพ้ โดยศรัทธา
ติศ มาข; และบัพ ติศ มามี ขึน
จนถึงการท�ำให้พระบัญญัตสิ มบูรณ์ ; และ
การท�ำให้ พระบัญญัติ สมบูรณ์ น� ำ มาซึ่ง
การปลดคบาป;
๒๖ และการปลดบาปน� ำมาซึง่ ความอ่อน
โยนก, และความนอบน้ อมแห่ง ใจ; และ
เพราะความอ่อนโยนและความนอบน้ อม
แห่ง ใจ การ มา เยือนของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ขย่อมมาถึง, ซึ่งพระผู้ปลอบโยนค
ทรง ท�ำให้ เปี่ ยม ไป ด้วย ความ หวังงและ
ความ รักจอัน บริบูรณ์ , ซึ่ง ความ รัก นั ้ น
อดทนโดยความขยันหมั่น เพียรฉต่อ การ
สวดอ้อนวอนช, จนที่สุด จะมาถึง, เมื่อ วิสุทธิชนซทัง้ ปวงจะพ�ำนั ก อยู่ กับ พระผู้
เป็ นเจ้า.
๒๗ ดูเถิด, ลูกพ่อ, พ่อจะเขียนถึงลูกอีก
หากพ่อไม่ออกไปสู้กับชาวเลมันในเร็ว ๆ
นี ้. ดูเถิด, ความจองหองกของประชาชาติ
นี ้, หรือ ผู้คนของชาวนี ไฟ, พิสูจน์ ความ
พินาศ ของ พวก เขา เว้น แต่ พวก เขา จะ
กลับใจ.
๒๘ จงสวดอ้อนวอนเพื่อ พวกเขา, ลูก
พ่อ, เพื่อการกลับใจจะมาถึงพวกเขา. แต่
ดูเถิด, พ่อ เกรงว่า พระวิญญาณทรงละ
ความเพียรกกับพวกเขาแล้ว; และในแผ่น
ดินส่วนนี ้ พวกเขาหมายมั่นจะขจัดพลัง
๒๕ ก คมพ. บัพติศมา,
ให้บพ
ั ติศมา—คุณสมบัติ
ส�ำหรับบัพติศมา.
		ข โมเสส ๖:๕๘–๖๐.
		ค คพ. ๗๖:๕๒.
คมพ. ปลดบาป (การ).
๒๖ ก คมพ. อ่อนน้ อม
(ความมี ใจ), อ่อนน้ อม
(ความสุภาพ), อ่อนโยน
(คน, ความ).

โมโรไน ๘:๒๕–๙:๑
อ�ำนาจและสิทธิ อ�ำนาจทัง้ หมดที่มาจาก
พระผู้ เป็ นเจ้า ด้วย; และพวกเขาก�ำลัง
ปฏิเสธขพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๒๙ และ หลั ง จาก ปฏิ เ สธ ความ รู้ อั น
มากมายเช่นนั ้น, ลูกพ่อ, พวกเขาจะต้อง
พินาศในไม่ ช้า, อันจะท�ำให้ ค�ำ พยากรณ์
ซึ่งศาสดาพยากรณ์ พดู ไว้เกิดสัมฤทธิผล,
เช่นเดียวกันกับพระวจนะของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดของเราเอง.
๓๐ ลาก่อน, ลูกพ่อ, จนกว่าพ่อจะเขียน
ถึงลูก, หรือจะพบลูกอีก. เอเมน.
สาส์นฉบับที่สองของมอรมอนถึงโมโรไน
บุตรของท่าน
ประกอบด้วยบทที่ ๙.

บทที่ ๙
ทัง้ ชาวนี ไฟและชาวเลมันเลวทรามและ
เสือ่ มโทรม—พวกเขาทรมานและกระท�ำ
ฆาตกรรมกั น และกั น — มอรมอนสวด
อ้อนวอนให้ พระคุณ และพระคุณ ความ
ดี สถิ ต อยู่ กั บ โม โร ไน ตลอด กาล นาน.
ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.
ลูกทีร่ กั ของพ่อ, พ่อเขียนถึงลูกอีกเพือ่ ลูก

		ข คมพ. พระวิญญาณ
		ซ คมพ. วิสท
ุ ธิชน.
บริสท
ุ ธิ.์
๒๗ ก คพ. ๓๘:๓๙.
		ค คมพ. พระผูป้ ลอบโยน.
คมพ. จองหอง (ความ),
		ง คมพ. ความหวัง.
ถือดี (ความ), ล�ำพอง
		จ ๑ ปต. ๑:๒๒;
(ความ).
๑ นี . ๑๑:๒๒–๒๕.
๒๘ ก มอร. ๕:๑๖.
		ฉ คมพ. ขยันหมัน
		ข แอลมา ๓๙:๖.
่ เพียร
(ความ).
คมพ. บาปทีอ่ ภัยมิ ได้.
		ช คมพ. สวดอ้อนวอน (การ),
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).

โมโรไน ๙:๒–๑๐
จะรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่; แต่พ่อเขียนเรื่อง
บางอย่างที่น่าโศกเศร้า.
๒ เพราะดูเถิด, พ่อมีการสูร้ บอย่างดุเดือด
กับชาวเลมัน, ซึง่ ในการนี ้เราไม่ชนะ; และ
อาร์คิ แอนทัส ตายลงด้วยดาบ, และลู รมั
กับอิมรอนด้วย; แท้จริงแล้ว, และเราสูญ
เสียคนดีเยี่ยมของเราเป็ นจ�ำนวนมาก.
๓ และบัดนี ้ ดูเถิด, ลูก พ่อ, พ่อ เกรงว่า
เกลือกชาวเลมัน จะท�ำลายผู้คนพวกนี ้;
เพราะ พวก เขา ไม่ กลับ ใจ, และ ซาตาน
ปลุกปั่ นพวกเขาตลอดเวลาให้ โกรธกัน.
๔ ดูเถิด, พ่อก�ำลังท�ำงานหนั กกับพวก
เขาอยู่ ตลอดเวลา; และเมื่อ พ่อ พูด พระ
วจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความรุนแรงก
พวกเขาก็ ตัว สั่น และเกิด โทสะต่อ ต้าน
พ่อ; และเมื่อพ่อไม่ ใช้ความรุนแรงพวก
เขา ก็ ท�ำใจ แข็ง กระด้าง ต่อ พระ วจนะ;
ดังนั ้น, พ่อกลัวด้วยเกรงว่าพระวิญญาณ
ของพระเจ้า ทรงละความเพียรขกับ พวก
เขาแล้ว.
๕ เพราะพวกเขาโกรธยิ่งนั กจนพ่อรูส้ ึก
ว่าพวกเขาหาได้มคี วามเกรงกลัวความตาย
ไม่; และพวกเขาสูญเสียความรัก, ที่มีต่อ
กัน; และพวกเขากระหายกเลือดและการ
แก้แค้นอยู่ตลอดเวลา.
๖ และบัดนี ้, ลูกที่รกั ของพ่อ, ทัง้ ที่พวก
เขามีความแข็งกระด้าง, ก็ขอให้เราท�ำงาน
หนั ก อย่างขยัน หมั่น เพียรก; เพราะหาก
เราหยุด ท�ำงานหนั กข, เราจะถูก น� ำ ไปอยู่
ภายใต้ การกล่าวโทษ; เพราะเรามี งานที่
จะต้องท�ำขณะเมื่อเราอยู่ ในร่างแห่งดิน
๔ ก ๒ นี . ๑:๒๖–๒๗;
คพ. ๑๒๑:๔๑–๔๓.
		ข คพ. ๑:๓๓.
๕ ก มอร. ๔:๑๑–๑๒.
๙
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เหนี ยวนี ้, เพื่อเราจะชนะศัตรูของความ
ชอบธรรมทัง้ ปวง, และพักจิตวิญญาณเรา
ในอาณาจักรของพระผู้เป็ นเจ้า.
๗ และบัดนี ้ พ่อ เขียนบางสิ่ง เกี่ยวกับ
ความทุกขเวทนาของผูค้ นเหล่านี ้. เพราะ
ตามความรูท
้ ่พ
ี ่อได้รบั จากอโมรัน, ดูเถิด,
ชาวเลมันมีเชลยมากมาย, ซึ่งพวกเขาได้
มาจากหอสูงแห่งเชอร์ ไรซาห์; และมีชาย,
หญิง, และเด็ก.
๘ และสามี และพ่อ ของหญิง และเด็ก
เหล่านั ้นพวกเขาได้สังหาร; และพวกเขา
ให้ผู้หญิงกินเนื ้อสามีของพวกนาง, และ
ให้ ลูก กิน เนื ้อ พ่อ ของพวกเขา; และไม่มี
น� ้ำ, นอกจากเพียงน้ อยนิ ด, ที่ พวกเขา
ให้แก่คนเหล่านั ้น.
๙ และทัง้ ทีม่ คี วามน่ าชิงชังใหญ่หลวงนี ้
ของชาวเลมัน, มันก็ยังไม่ยิ่งไปกว่าความ
น่ าชิงชังของผู้คนของเราในโมริแอนทัม.
เพราะดูเถิด, พวกเขาพาลูกสาวของชาวเลมัน มากมายมาเป็ นเชลย; และหลัง จาก
พราก สิ่ง อัน เป็ นที่รัก ยิ่ง และ มี ค่าที่ สุด
เหนื อ ทุก สิ่ง ไปจากพวกนางแล้ว, ซึ่ง คือ
ความบริสุทธิ์กและพรหมจรรย์ข—
๑๐ และหลังจากพวกเขากระท�ำการนี แ้ ล้ว,
พวกเขากระท�ำฆาตกรรมพวกนางด้วยวิธี
การอันโหดร้ายทีส่ ดุ , โดยทรมานร่างกายของ
พวกนางจนถึงแก่ความตาย; และหลังจาก
กระท�ำการนั ้นแล้ว, ก็กดั กินเนื ้อของพวก
นางเหมือนดัง สัตว์ ป่า, เพราะความแข็ง
กระด้างของใจพวกเขา; และพวกเขาท�ำมัน
เพือ่ เป็ นหมายส�ำคัญแห่งความกล้าหาญ.

๖ ก คมพ. ขยันหมัน
่ เพียร
(ความ).
		ข เจคอบ ๑:๑๙; อีนัส ๑:๒๐.
คมพ. หน้ าที.่

๙ ก คมพ. บริสท
ุ ธิท์ างเพศ
(ความ).
		ข คมพ. คุณธรรม,
พรหมจรรย์, อานุ ภาพ.
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๑๑ โอ้ลูกที่รกั ของพ่อ, เป็ นไปได้อย่างไร
ที่ผู้คนเช่นนี ้, ที่ปราศจากอารยธรรม—
๑๒ (และเพียงไม่ก่ีปีผ่านไป, และพวก
เขาเคยเป็ นผู้คนที่สุภาพและน่ าชม)
๑๓ แต่ โอ้ ลูก พ่อ, เป็ นไป ได้ อย่างไรที่
ผู้คนเช่นนี ้, ซึ่ง ความเบิก บานของพวก
เขาอยู่กับความน่ าชิงชังถึงขนาดนั ้น—
๑๔ เราจะหวัง ได้ อย่างไรว่า พระผู้ เป็ น
เจ้าจะทรงยัง้ กพระหัตถ์ ในการพิพากษา
ลงโทษเรา?
๑๕ ดูเถิด, ใจพ่อร้องว่า: วิบตั แิ ก่ผคู้ นเหล่า
นี ้. ขอทรงออกมาในการพิพากษาเถิด, ข้า
แต่พระผู้เป็ นเจ้า, ขอทรงซ่อนบาป, และ
ความชัว่ ร้าย, และความน่ าชิงชังของพวก
เขาให้พน
้ จากพระพักตร์ของพระองค์!
๑๖ และ อนึ่ ง, ลูก พ่อ, มี หญิง หม้ายก
มากมายกับ ลูกสาวของพวกนางที่ ยัง อยู่
ในเชอร์ ไรซาห์; และส่วนนั ้นของเสบียง
ที่ ชาวเลมันไม่ ได้ เอาไป, ดูเถิด, กองทัพ
ของซีเนไฟเอาไป, และทิง้ หญิงเหล่านั ้น
่ วกนาง
ให้ระหกระเหินไปในที่ ใดก็ตามทีพ
จะได้ อาหาร; และหญิง ชราเป็ นอัน มาก
อ่อนล้าระหว่างทางและตาย.
๑๗ และกองทัพซึง่ อยูก่ บั พ่ออ่อนก�ำลัง;
และกองทัพของชาวเลมันอยูร่ ะหว่างเชอร์ไร ซาห์ กับ พ่อ; และ มาก เท่า ที่ หลบ หนี
ไปยัง กองทัพ ของแอรันกก็ ตกเป็ นผู้รับ
เคราะห์จากความป่ าเถื่อนที่น่าพรัน
่ พรึง
ของคนพวกนั ้น.
๑๘ โอ้ความเลวทรามของผู้คนของพ่อ!
พวกเขาปราศจากระเบียบและปราศจาก
๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๓.
๑๖ ก คมพ. หญิงหม้าย.
๑๗ ก มอร. ๒:๙.

โมโรไน ๙:๑๑–๒๒
ความเมตตา. ดูเถิด, พ่อเป็ นเพียงมนุ ษย์
คนหนึ่ ง, และพ่อมีเพียงก�ำลังของมนุ ษย์
คนหนึ่ ง, และพ่อ บังคับ ให้ ท�ำ ตามค�ำ สั่ง
ของพ่อต่อไปอีกไม่ ได้.
๑๙ และพวกเขากลับแข็งขึน้ ในมิจฉาทิฐิ
ของตน; และพวกเขาป่ าเถื่อนคล้ายกัน,
โดยไม่ละเว้นผู้ ใด, ไม่วา่ ชราหรือเด็ก; และ
พวกเขาเบิกบานในทุกสิ่งนอกจากสิ่งทีด่ ;ี
และความทุกขเวทนาของหญิง ของเรา
และเด็กของเราบนผืนแผ่นดินนี ้ ยิ่งกว่า
ทุก สิ่ง; แท้จริง แล้ว, ลิน
้ ไม่ สามารถบอก
ได้, ทัง้ ไม่สามารถเขียนไว้ ได้.
๒๐ และบัดนี ้, ลูกพ่อ, พ่อจะไม่พำ� นั กอยู่
กับภาพอันน่ าพรัน
่ พรึงนี ้อกี ต่อไป. ดูเถิด,
ลูกรูจ้ กั ความชัว่ ร้ายของผูค้ นเหล่านี ้; ลูกรู้
ว่าพวกเขาปราศจากหลักธรรม, และมี ใจ
เกินกว่าจะรูส้ กึ ; และความชัว่ ร้ายของพวก
เขาเกินยิ่งกว่ากของชาวเลมัน.
๒๑ ดูเถิด, ลูก พ่อ, พ่อ เสนอ พวก เขา
ต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า ไม่ ได้ เกลือกพระองค์
จะทรงลงทัณฑ์พ่อ.
๒๒ แต่ดูเถิด, ลูกพ่อ, พ่อเสนอลูกต่อ
พระ ผู้ เป็ น เจ้า, และ พ่อ วางใจ ในพระ
คริสต์ ว่า ลูก จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ รอด;
และพ่อ สวดอ้อนวอนต่อ พระผู้ เป็ นเจ้า
ว่า พระองค์ จะทรงไว้กชีวิต ลูก, เพื่อ เห็น
เป็ นพยานว่า ผู้คนของพระองค์ กลับ มา
้ ของพวก
สู่พระองค์, หรือความพินาศสิน
เขา; เพราะพ่อ รู้ ว่า พวกเขาต้องพินาศ
เว้น แต่ พวกเขาจะกลับ ใจขและกลับ มา
สู่พระองค์.

๒๐ ก ฮีล. ๖:๓๔–๓๕.
๒๒ ก มอร. ๘:๓.
		ข มลค. ๓:๗;

ฮีล. ๑๓:๑๑;
๓ นี . ๑๐:๖; ๒๔:๗.

โมโรไน ๙:๒๓–๑๐:๔
๒๓ และ หาก พวก เขา พิ นาศ มั น จะ
เป็ นเหมือนดัง ชาวเจเร็ด, เพราะความ
มุง่ มาดปรารถนาของใจพวกเขา, โดยทีม่ งุ่
แสวงหากเลือดและการแก้แค้นข.
๒๔ และหากเป็ นไปว่า พวกเขาพินาศ,
เราก็ รู้ ว่า พี่ น้องของเราเป็ นอัน มากหนี ก
ไปหาชาวเลมัน, และอีก เป็ นอัน มากจะ
หนี ไปหาพวกนั ้นด้วย; ดัง นั ้น, จงเขียน
บางสิ่งไว้บา้ ง, หากลูกได้รบั การละเว้นและ
พ่อจะตายและไม่เห็นลูก; แต่พอ่ วางใจว่า
จะได้เห็นลูกในไม่ช้า; เพราะพ่อมีบันทึก
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีพ่อจะมอบข ให้ลูก.
๒๕ ลูก พ่อ, จงซื่อสัตย์ ในพระคริสต์;
และขออย่าให้เรื่องที่พ่อเขียนไว้ท�ำให้ลูก
โศกเศร้า, ที่ จะถ่วงลูก ลงไปสู่ ความตาย;
แต่ขอให้พระคริสต์ทรงยกลูกขึน้ , และขอ
้ พระชนม์
ให้ความทุกขเวทนากและการสิน
ของพระองค์, และการแสดงพระวรกาย
ต่อ บรรพบุรุษ ของเรา, และพระเมตตา
และความอดกลัน้ ของพระองค์, และความ
หวังในรัศมีภาพของพระองค์และชีวติ นิ รันดร์ข, จงสถิตอยู่ ในจิตใจคลูกตลอดกาล.
๒๖ และขอให้พระคุณของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระบิดา, ซึง่ พระราชบัลลังก์ของพระองค์
อยู่สูงในฟ้ าสวรรค์, และพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ของเรา, ผู้ทรงนั่ งอยู่ทางพระหัตถ์
ขวากแห่งเดชานุ ภาพของพระองค์, จนกว่า
สิ่งทัง้ ปวงจะมาขึน้ อยูก่ บั พระองค์, จะอยู,่
และจะสถิตอยู่กับลูกตลอดกาล. เอเมน.
๒๓ ก มอร. ๔:๑๑–๑๒.
		ข อีเธอร์ ๑๕:๑๕–๓๑.
๒๔ ก แอลมา ๔๕:๑๔.
		ข มอร. ๖:๖.
๒๕ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
		ข คมพ. ชีวติ นิ รน
ั ดร์.
		ค คมพ. ความคิด, ความ
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บทที่ ๑๐
ประจักษ์ พยานเกีย่ วกับพระคัมภีร์มอร
มอนเกิดขึน้ โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ—
์ ของประทานแห่งพระวิญญาณ
มอบ ให้ คนซือ่ สัตย์— ของ ประทานทาง
วิญญาณมาคู่ กับ ศรัทธาเสมอ—ถ้อยค�ำ
ของโมโรไนพูด จากภัส มธุ ลี— จงมาหา
พระ คริสต์, ได้ รับ การ ท�ำให้ ดี พร้อม ใน
พระองค์, และช�ำระจิต วิญญาณท่านให้
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๒๑.
บัดนี ้ ข้าพเจ้า, โม โร ไน, เขียน เรื่อง บาง
อย่าง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ว่า ดี; และ ข้าพเจ้า
เขียนถึงชาวเลมันก, พี่น้องข้าพเจ้า; และ
ข้าพเจ้าอยากให้พวกเขารูว้ า่ กว่าสี่รอ้ ยยีส่ ิบ
ปีผ่านไปแล้วนั บแต่ ได้รบั เครือ่ งหมายการ
เสด็จมาของพระคริสต์.
๒ และ ข้าพเจ้า ผนึ กกบันทึก เหล่า นี ้ ,
หลัง จากที่ พูด กับ ท่านแล้ว เล็ก น้ อยเพื่อ
เป็ นการกระตุ้นท่าน.
๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแนะน� ำท่านว่าเมื่อ
ท่านจะอ่านเรือ่ งเหล่านี ้, หากจะเป็ นปรีชา
ญาณในพระผู้เป็ นเจ้าที่ท่านจะอ่าน, ให้
ท่านจ�ำไว้วา่ พระเจ้าทรงเมตตาลูกหลาน
มนุ ษย์เพียงใด, นั บแต่การสร้างอาดัมแม้
ลงมาจนถึงเวลาที่ท่านจะได้รบั เรือ่ งเหล่า
นี ้, และไตร่ตรองก ในใจขท่าน.
๔ และเมื่อ ท่านจะได้ รับ เรื่องเหล่า นี ้,

นึ กคิด, จิตใจ.
๒๖ ก ลูกา ๒๒:๖๙;
กิจการ ๗:๕๕–๕๖;
โมไซยาห์ ๕:๙;
แอลมา ๒๘:๑๒.
๑๐ ๑ ก คพ. ๑๐:๔๘.
๒ ก มอร. ๘:๔, ๑๓–๑๔.

คมพ. พระคัมภีร—
์
มีพยากรณ์ ไว้วา่ พระ
คัมภีรจ์ ะออกมา.
๓ ก ฉธบ. ๑๑:๑๘–๑๙.
คมพ. ครุน
่ คิด, ไตร่ตรอง.
		ข ฉธบ. ๖:๖–๗.
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ข้าพเจ้า จะแนะน� ำ ท่านให้ ทูล ถามกพระ
ผู้เป็ นเจ้า, พระบิดานิ รน
ั ดร์, ในพระนาม
ของพระคริสต์, ว่า เรื่องเหล่า นี ้ จริง หรือ
ไม่ข; และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริงค,
ด้วยเจตนาแท้จริงง, โดยมีศรัทธาจ ในพระ
คริสต์, พระองค์จะทรงแสดงความจริงฉ
ของเรือ่ งให้ประจักษ์ ชแก่ทา่ น, โดยอ�ำนาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๕ และ โดย อ�ำนาจ ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ท่านจะรูก้ ความจริงขของทุกเรื่อง.
๖ และสิง่ ใดก็ตามทีด่ ยี อ่ มเทีย่ งธรรมและ
จริง; ดังนั ้น, ไม่มีสิ่งดี ใดๆ จะปฏิเสธพระ
คริสต์, แต่ยอมรับว่าพระองค์ทรงด�ำรงอยู.่
๗ และท่านจะรูว้ า่ พระองค์ทรงด�ำรงอยู,่
โดยอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; ดัง
นั ้น ข้าพเจ้า จะแนะน� ำ ท่านมิ ให้ ปฏิเสธ
เดชานุ ภาพ ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า; เพราะ
พระองค์ทรงท�ำงานด้วยเดชานุ ภาพ, ตาม
ศรัทธากของลูกหลานมนุ ษย์, เหมือนกัน
ทัง้ วันนี ้และพรุ่งนี ้, และตลอดกาล.
๘ และ อนึ่ ง, ข้าพเจ้า แนะน� ำ ท่าน, พี่
น้ องข้าพเจ้า, ไม่ ให้ปฏิเสธของประทานก
ของ พระ ผู้ เป็ น เจ้า, เพราะ มี อยู่ หลาย
อย่าง; และสิ่ง เหล่า นี ้ มาจากพระผู้ เป็ น
เจ้าเดียวกัน. และมีวิธีต่าง ๆข กันที่จะให้
ของประทานเหล่านี ้; แต่เป็ นพระผู้เป็ น
เจ้า เดียวกันทรงท�ำงานในทุก สิ่ง และใน

โมโรไน ๑๐:๕–๑๗
ทุก คน; และสิ่ง เหล่า นี ้ ประทานให้ โดย
การแสดงให้ ประจักษ์ ของพระวิญญาณ
ของพระผู้ เป็ นเจ้า ต่อ มนุ ษย์, เพื่อ เป็ น
ประโยชน์ แก่พวกเขา.
๙ เพราะดูเถิด, ประทานให้คนหนึ่ งก โดย
พระวิญญาณของพระผู้เป็ นเจ้า, เพื่อเขา
จะสอนขพระค�ำแห่งปัญญา;
๑๐ และให้อีกคนหนึ่ ง, เพื่อเขาจะสอน
พระ ค�ำ แห่ง ความ รู้ โดย พระ วิญญาณ
เดียวกัน;
๑๑ และให้ อีก คนหนึ่ ง, ศรัทธากมั่นคง
แน่ ว แน่ ; และอีก คนหนึ่ ง, ของประทาน
แห่งการรักษาข โดยพระวิญญาณเดียวกัน;
๑๒ และอนึ่ ง, ให้อกี คนหนึ่ ง, เพือ่ เขาจะ
ท�ำงานปาฏิหาริย์กยิ่งใหญ่;
๑๓ และอนึ่ ง, ให้อกี คนหนึ่ ง, เพือ่ เขาจะ
พยากรณ์ เกี่ยวกับสิ่งทัง้ ปวง;
๑๔ และอนึ่ ง, ให้ อีก คนหนึ่ ง, การเห็น
เทพและวิญญาณที่ปฏิบัติศาสนกิจ;
๑๕ และอนึ่ ง, ให้อกี คนหนึ่ ง, นานาภาษา;
๑๖ และอนึ่ ง, ให้ อีก คนหนึ่ ง, การแปล
ความ หมาย ของ ภาษา และ ของ การ พูด
ภาษากต่าง ๆ.
๑๗ และของประทานทัง้ หมดนี ้ ได้ มา
โดย พระ วิญญาณ ของ พระ คริสต์; และ
ของประทานเหล่า นี ้ มาสู่ คนทุก คนต่าง
คนต่างมี, ตามที่พระองค์ทรงประสงค์.

๔ ก คมพ. สวดอ้อนวอน (การ), 		ช คมพ. เปิ ดเผย (การ).
สวดอ้อนวอน (ค�ำ).
๕ ก คพ. ๓๕:๑๙.
		ข ๑ นี . ๑๓:๓๙; ๑๔:๓๐;
คมพ. เล็งเห็น (การ),
โมไซยาห์ ๑:๖;
ของประทานแห่ง;
อีเธอร์ ๔:๑๐–๑๑; ๕:๓.
ประจักษ์ พยาน.
		ค คมพ. ซือ่ สัตย์ (ความ).
		ข ยอห์น ๘:๓๒.
		ง ยากอบ ๑:๕–๗;
๗ ก ๑ นี . ๑๐:๑๗–๑๙.
โมโร. ๗:๙.
๘ ก คมพ. ของประทานทาง
		จ คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
วิญญาณ, ของประทาน
		ฉ คมพ. ความจริง.
แห่งพระวิญญาณ.

		ข คพ. ๔๖:๑๕.
๙ ก ๑ คร. ๑๒:๘–๑๑;
คพ. ๔๖:๘–๒๙.
		ข คพ. ๘๘:๗๗–๗๙, ๑๑๘.
๑๑ ก คมพ. ศรัทธา, เชือ่ (ความ).
		ข คมพ. รักษา, รักษาให้หาย
(การ).
๑๒ ก คมพ. ปาฏิหาริย.์
๑๖ ก คมพ. พูดภาษา (การ),
ของประทานแห่ง.

โมโรไน ๑๐:๑๘–๒๘
๑๘ และข้าพเจ้าจะแนะน� ำท่าน, พี่น้อง
ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, ให้ ท่าน จ�ำ ไว้ ว่า ของ
ประทานที่ดีทุกอย่างกมาจากพระคริสต์.
๑๙ และข้าพเจ้าจะแนะน� ำท่าน, พี่น้อง
ทีร่ กั ของข้าพเจ้า, ให้ทา่ นจ�ำไว้วา่ พระองค์
ทรงเป็ นเหมือนกันกทัง้ วันวาน, วันนี ้, และ
ตลอดกาล, และว่าของประทานทัง้ หมดนี ้
ซึ่ง ข้าพเจ้า พูด มา, ซึ่ง เป็ นทางวิญญาณ,
จะไม่มี วัน หมดไป, แม้ ตราบเท่า ที่ โลก
จะยังคงอยู่, เว้น แต่จะเป็ นไปตามความ
ไม่เชื่อขของลูกหลานมนุ ษย์.
๒๐ ดังนั ้น, จึงต้องมีศรัทธาก; และหาก
ต้องมีศรัทธาก็ต้องมีความหวังด้วย; และ
หากต้องมีความหวังก็ต้องมีจิตกุศลด้วย.
๒๑ และเว้นแต่ทา่ นจะมีจติ กุศลกท่านจะ
ไม่มท
ี างได้รบั การช่วยให้รอดในอาณาจักร
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้; ทัง้ ท่านจะได้รบั การ
ช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ ได้หากท่านไม่มศี รัทธา; ทัง้ ท่านจะรอด
ไม่ ได้หากท่านไม่มีความหวัง.
๒๒ และหากท่านไม่มี ความหวัง ท่าน
จ�ำ ต้องอยู่ ในความหมดหวัง; และความ
หมดหวังมีมาเพราะความชั่วช้าสามานย์.
๒๓ และพระคริสต์ ตรัส กับ บรรพบุรุษ
ของเราไว้จริง ๆ ว่า: หากเจ้ามีศรัทธากเจ้า
สามารถท�ำทุกสิ่งที่เราเห็นสมควร.
๒๔ และบัดนี ้ขา้ พเจ้าพูดกับทัว่ สุดแดน
แผ่น ดิน โลก— ว่า หาก วัน นั ้น มา ถึง ซึ่ง
อ�ำนาจและของประทานของพระผู้ เป็ น
๑๘ ก ยากอบ ๑:๑๗.
๑๙ ก ฮบ. ๑๓:๘.
		ข โมโร. ๗:๓๗.
๒๐ ก อีเธอร์ ๑๒:๓–๓๗.
๒๑ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;
โมโร. ๗:๑, ๔๒–๔๘.
คมพ. จิตกุศล.
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เจ้า จะหมดไป ในบรรดาพวกท่าน, มัน ก็
จะเป็ นไปเพราะกความไม่เชื่อข.
๒๕ และวิบัติ จงมี แก่ ลูก หลานมนุ ษย์
หากเป็ นไปเช่นนี ้; เพราะจะไม่มี ใครกท�ำ
ดี ในบรรดาพวกท่าน, ไม่มีสักคน. เพราะ
่ ำ� ดี, เขา
หากมีสกั คนในบรรดาพวกท่านทีท
จะท�ำงานด้วยอ�ำนาจและของประทาน
ของพระผู้เป็ นเจ้า.
๒๖ และวิบตั แิ ก่คนทีจ่ ะท�ำสิ่งเหล่านี ้ ให้
หมดไปและตาย, เพราะพวกเขาย่อมตายก
ในบาปขของตน, และพวกเขาไม่สามารถ
ได้รบั การช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระ
ผู้ เป็ นเจ้า; และข้าพเจ้า พูด เรื่องนี ้ ตาม
พระวจนะของพระคริสต์; และข้าพเจ้า
หากล่าวเท็จไม่.
๒๗ และข้าพเจ้า แนะน� ำ ท่านให้ จดจ�ำ
่ า่ นจะรู้
เรือ่ งเหล่านี ;้ เพราะเวลามาถึงเร็วทีท
ว่าข้าพเจ้าไม่กล่าวเท็จ, เพราะท่านจะเห็น
ข้าพเจ้าทีบ่ ลั ลังก์พพ
ิ ากษาของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า; และพระเจ้าพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะตรัสกับ
ท่านว่า: เรามิ ได้ประกาศค�ำกของเราแก่เจ้า
หรือ, ซึ่งชายผู้นี้เขียนไว้, เหมือนคนร้องข
ขึน้ มาจากบรรดาคนตาย, แท้จริงแล้ว, แม้
ดังคนพูดออกมาจากภัสมธุลคี ?
๒๘ ข้าพเจ้าประกาศเรือ่ งเหล่านี ้เพื่อให้
ค�ำ พยากรณ์ เกิด สัมฤทธิ ผล. และดูเถิด,
มันจะออกจากพระโอษฐ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ผูท
้ รงเป็ นนิ จ; และพระวจนะของพระองค์
จะส่งเสียงกเรียกออกไปจากรุน
่ สู่รน
ุ่ .

๒๓ ก โมโร. ๗:๓๓.
๒๔ ก โมโร. ๗:๓๗.
		ข คมพ. ไม่เชือ่ (ความ).
๒๕ ก ปจส. สดด. ๑๔:๑–๗;
รม. ๓:๑๐–๑๒.
๒๖ ก อสค. ๑๘:๒๖–๒๗;
๑ นี . ๑๕:๓๒–๓๓;

โมไซยาห์ ๑๕:๒๖.
		ข ยอห์น ๘:๒๑.
๒๗ ก ๒ นี . ๓๓:๑๐–๑๑.
		ข ๒ นี . ๓:๑๙–๒๐; ๒๗:๑๓;
๓๓:๑๓; มอร. ๙:๓๐.
		ค อสย. ๒๙:๔.
๒๘ ก ๒ นี . ๒๙:๒.
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๒๙ และพระผู้ เป็ นเจ้า จะทรงแสดงแก่
ท่าน, ว่าเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าเขียนไว้เป็ นเรือ่ งจริง.
๓๐ และอนึ่ งข้าพเจ้าอยากกระตุ้นท่าน
ให้ มาหากพระคริสต์, และยึด มั่น ในของ
ประทานทีด่ ี ไว้ทกุ อย่าง, และไม่แตะต้องข
ของชั่ว, หรือสิ่งไม่สะอาด.
้ จากภัสม
๓๑ และจงตื่นก, และลุก ขึน
ธุลี, โอ้เยรูซาเล็ม; แท้จริงแล้ว, และสวม
อาภรณ์ งดงามของท่าน, โอ้ ธิดาของไซ
อันข; และ จง ท�ำ หลักคของ ท่านให้ แข็ง
แรงงและขยายเขตแดนของท่านตลอด
กาล, เพื่อท่านจะไม่ปะปนจกันอีกต่อไป,
เพื่อพันธสัญญาของพระบิดานิ รันดร์ซึ่ง
พระองค์ทรงกระท�ำไว้กบั ท่าน, โอ้เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอล, จะเกิดสัมฤทธิผล.
๓๒ แท้จริง แล้ว, จงมาหากพระคริสต์,
และได้รบั การท�ำให้ดีพร้อมข ในพระองค์,
และปฏิเสธตนจากความไม่ เป็ นเหมือน
พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทุก อย่าง; และ หาก ท่าน
จะ ปฏิเสธ ตนจาก ความ ไม่ เป็ น เหมือน
พระผู้ เป็ นเจ้า ทุก อย่าง, และรักคพระผู้
เป็ นเจ้า ด้วยสุด พลัง, ความนึ กคิด, และ
พละก�ำลังของท่าน, เมื่อนั ้นพระคุณของ
พระองค์จงึ เพียงพอส�ำหรับท่าน, เพือ่ โดย
๓๐ ก ๑ นี . ๖:๔; มอร. ๙:๒๗;
อีเธอร์ ๕:๕.
		ข แอลมา ๕:๕๗.
๓๑ ก อสย. ๕๒:๑–๒.
		ข คมพ. ไซอัน.
		ค คมพ. สเตค.
		ง อสย. ๕๔:๒.
		จ อีเธอร์ ๑๓:๘.
๓๒ ก มธ. ๑๑:๒๘;
๒ นี . ๒๖:๓๓;
เจคอบ ๑:๗;
ออมไน ๑:๒๖.

โมโรไน ๑๐:๒๙–๓๔
พระคุณของพระองค์ท่านจะดีพร้อมใน
พระ คริสต์; และ หาก โดย พระคุณงของ
พระผู้เป็ นเจ้าท่านดีพร้อมในพระคริสต์,
ท่านย่อมไม่มีทางปฏิเสธเดชานุ ภาพของ
พระผู้เป็ นเจ้าได้เลย.
๓๓ และอนึ่ ง, หากท่านโดยพระคุณของ
พระผู้เป็ นเจ้าดีพร้อมในพระคริสต์, และ
ไม่ปฏิเสธเดชานุ ภาพของพระองค์, เมื่อ
นั ้นท่านย่อมได้ รับ การช�ำระให้ บริสุทธิ์ก
ในพระคริสต์ โดยพระคุณของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า, ผ่าน การ หลั่ง พระ โลหิตขของ พระ
คริสต์, ซึ่ง มี อยู่ ในพันธสัญญาของพระ
บิดาอันน� ำ ไปสู่ การปลดคบาปของท่าน,
ท�ำให้ทา่ นกลับบริสุทธิง์ , ปราศจากมลทิน.
๓๔ และบัดนี ้ขา้ พเจ้ากล่าวแก่ทกุ คนว่า,
ลาก่อน. ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะไปพักผ่อนกอยู่
ในเมืองบรมสุขเกษมขของพระผูเ้ ป็ นเจ้า,
จนกว่าวิญญาณคและร่างกายของข้าพเจ้า
จะรวมงกัน อีก, และพระองค์ จะทรงน� ำ
ข้าพเจ้า ออกมาอย่างมี ชัย ทางนภากาศจ,
เพื่อพบท่านหน้ าบัลลังก์พิพากษาอันน่ า
พึงใจฉของพระเยโฮวาห์ชผู้ยิ่งใหญ่, พระ
ผู้พิพากษาซนิ รันดร์ทัง้ ของคนเป็ นและ
คนตาย. เอเมน.

		ข มธ. ๕:๔๘;
๓ นี . ๑๒:๔๘.
คมพ. ดีพร้อม, บริบรู ณ์ ,
สมบูรณ์ .
		ค คพ. ๔:๒; ๕๙:๕–๖.
		ง ๒ นี . ๒๕:๒๓.
๓๓ ก คมพ. ท�ำ (ช�ำระ) ให้
บริสท
ุ ธิ์ (การ).
		ข คมพ. ชดใช้ (การ).
		ค คมพ. ปลดบาป (การ).
		ง คมพ. บริสท
ุ ธิ์ (ความ),
ศักดิส์ ิทธิ์ (ความ).
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