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พระคมัภรีม์อรมอน
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บนแผน่จารกึ 

ทีน่�ามาจากแผน่จารกึของนีไฟ

ดงัน้ัน, เรือ่งราวน้ีจงึเป็นความยอ่จากบนัทกึของผูค้นของนีไฟ, และของชาวเลมนั
ดว้ย—เขยีนถงึชาวเลมนั, ผู้เป็นส่วนหน่ึงที่เหลอือยู่ของเชือ้สายแหง่อสิราเอล; และถงึ
ชาวยวิและคนตา่งชาติดว้ย—เขยีนตามบญัญตั,ิ และโดยวญิญาณแหง่การพยากรณ์
และการเปิดเผยดว้ย—เขยีนและผนึกไว,้ และซ่อนไว้กบัพระเจา้, เพือ่มนัจะไม่ถกู
ท�าลาย—เพือ่จะออกมาโดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจา้เพือ่ให้เกดิ
การแปลความหมายในน้ัน—ผนึกไว้ โดยมอืของโมโรไน, และซ่อนไวก้บัพระเจา้, เพือ่จะ
ออกมาในทีสุ่ดโดยทางคนตา่งชาต—ิการแปลความหมายในน้ันโดยของประทานของ
พระผูเ้ป็นเจา้.

ความยอ่ที่น�ามาจากหนังสือของอีเธอร์ดว้ย, ซ่ึงเป็นบนัทกึของผูค้นของเจเรด็, ผู้
กระจดักระจายไป ในเวลาที่พระเจา้ทรงท�าให้ภาษาของผูค้นสับสน, เมือ่พวกเขาก�าลงั
สรา้งหอสูงเพือ่ไป ให้ถงึฟ้าสวรรค—์ซ่ึงเป็นไปเพือ่แสดงแก่ผู้ที่เหลอือยู่ของเชือ้สาย
แหง่อสิราเอลวา่ พระเจา้ได้ทรงท�าส่ิงที่ยิง่ใหญ่อะไรบา้งเพือ่บรรพบรุษุพวกเขา; และ
เพือ่พวกเขาจะได้รูจ้กัพนัธสัญญาของพระเจา้, เพือ่พวกเขาจะไม่ถกูทอดทิง้ตลอด
กาล—และเพือ่ให้ชาวยวิและคนตา่งชาติมัน่ใจดว้ยวา่พระเยซูคอืพระครสิต์, พระผู้
เป็นเจ้านิรนัดร,์ และทรงแสดงองค์ ให้ประจกัษ์แก่ประชาชาติทัง้ปวง—และบดัน้ี, 
หากจะมขีอ้บกพรอ่งก็เป็นดว้ยความผดิของมนุษย;์ ดงัน้ัน, จงอยา่ต�าหนิเรือ่งของพระ
ผูเ้ป็นเจา้, เพือ่จะไดพ้บวา่ทา่นไมม่จีดุดา่งพรอ้ยทีบ่ลัลงักพ์พิากษาของพระครสิต.์

แปลจากข้อความเดิมในแผ่นจารึกเป็นภาษาอังกฤษ 
โดย โจเซฟ สมิธ, จูเนียร์

จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครัง้ที่หน่ึงใน 
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ค�าน�า

พระคมัภีร์มอรมอนคอืพระคมัภีร์ศักดิสิ์ทธิ์ เล่มหน่ึงที่ทัดเทียมกับพระคมัภีร์
ไบเบลิ. พระคมัภรีม์อรมอนเป็นบนัทกึเกีย่วกบัการปฏบิตัิของพระผู้เป็นเจา้ตอ่

ผูค้นสมยัโบราณที่อาศัยอยู่ ในพืน้ที่ของทวปีอเมรกิาและบรรจุความสมบรูณ์แหง่พระ
กติตคิณุอนัเป็นนิจไว.้

หนังสือเลม่น้ีเขยีนไว้ โดยศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณหลายคนโดยวญิญาณแหง่
การพยากรณ์และการเปิดเผย. ถอ้ยค�าของพวกทา่น, ซ่ึงเขยีนไว้บนแผน่จารกึทองค�า,  
ได้รบัการยอ่และยกมากลา่วโดยศาสดาพยากรณ์และนักประวตัศิาสตร์ซ่ึงมีนามวา่มอร- 
มอน. บนัทกึน้ีบอกเลา่เรือ่งราวของอารยธรรมอนัยิง่ใหญ่สองแหง่. แหง่หน่ึงมาจาก
เยรซูาเล็มเมือ่ ๖๐๐ ปีกอ่นครสิตกาล, และตอ่มาแยกออกเป็นสองประชาชาต,ิ โดยเรยีก
กนัวา่ชาวนีไฟและชาวเลมนั. อกีแหง่หน่ึงเกดิขึน้กอ่นหน้าน้ันนานแลว้เมือ่พระเจา้
ทรงท�าให้ภาษาที่หอบาเบลสับสน. กลุม่น้ีเรยีกกนัวา่ชาวเจเรด็. หลงัจากเวลาหลาย
พนัปี, ผูค้นทัง้หมดถกูท�าลายเวน้แตช่าวเลมนั, และพวกเขาคอืบรรพชนส่วนใหญข่อง
ชาวอนิเดยีนแดง.

เหตกุารณ์ส�าคญัทีสุ่ดซ่ึงมีบนัทกึไว้ ในพระคมัภรี์มอรมอนคอืการปฏบิตัิศาสนกจิ
เป็นการส่วนพระองค์ของพระเจา้พระเยซูครสิต์ทา่มกลางชาวนี ไฟภายหลงัการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระองค์ ได้ ไม่นาน. เหตกุารณ์ดงักลา่วแสดงหลกัค�าสอนของพระ
กติตคิณุ, วางแนวทางแผนแหง่ความรอด, และบอกมนุษย์วา่พวกเขาจะตอ้งท�าส่ิงใด
เพือ่จะไดสั้นตสุิขในชีวติน้ีและความรอดนิรนัดร์ ในชีวติทีจ่ะมาถงึ.

หลงัจากมอรมอนยตุกิารเขยีนของทา่นแลว้, ทา่นมอบเรือ่งราวน้ีให้ โมโรไนบตุรของ
ทา่น, ซ่ึงเพิม่เตมิขอ้ความของทา่นเองบางประการลงไปบนแผน่จารกึเหลา่น้ีและซ่อน
ไว้ ในเนินเขาคาโมราห.์ ณ วนัที ่๒๑ กนัยายน ค.ศ. ๑๘๒๓, โมโรไนคนเดยีวกนัน้ี, ซ่ึง 

ในเวลาน้ันเป็นสัตภาวะทีฟ้ื่นคนืชีวติ, ที่ ไดร้บัรศัมภีาพ, ปรากฏตอ่ศาสดาพยากรณ์โจ- 

เซฟ สมธิ และส่ังสอนทา่นเกีย่วกบับนัทกึโบราณและการแปลความซ่ึงลขิติไวแ้ลว้เป็น
ภาษาองักฤษ.

ในทีสุ่ดโจเซฟ สมธิจงึได้รบัมอบแผน่จารกึ, ทา่นแปลแผน่จารกึเหลา่น้ี โดยของ
ประทานและเดชานุภาพแหง่พระผูเ้ป็นเจา้. ในเวลาน้ีบนัทกึดงักลา่วไดร้บัการจดัพมิพ์
เป็นหลายภาษาในฐานะพยานหลกัฐานใหมแ่ละเพิม่เตมิวา่ พระเยซคูรสิตค์อืพระบตุร
ของพระผู้เป็นเจา้ผูท้รงพระชนม์และวา่คนทัง้ปวงที่จะมาหาพระองค์และเชือ่ฟังกฎ
และศาสนพธิตีา่ง ๆ แหง่พระกติตคิณุของพระองคจ์ะรอดได.้

เกีย่วกบับนัทกึน้ีศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ กลา่ววา่ : “ขา้พเจา้บอกบรรดาพี่น้อง
ชายวา่พระคมัภรี์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถกูตอ้งยิง่กวา่หนังสือใด ๆ บนแผน่ดนิโลก, 



และเป็นศิลาหลกัแหง่ศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเขา้ใกล้พระผู้เป็นเจา้มากขึน้โดย
การยดึมัน่กบัหลกัการของหนังสือเลม่น้ี, ยิง่กวา่หนังสือเลม่อืน่ใด.”

นอกเหนือจากโจเซฟ สมธิ, พระเจา้ทรงจดัเตรยีมคนอืน่ ๆ อกีสิบเอ็ดคนให้เห็น
แผน่จารกึทองค�าดว้ยตาตนเองและเป็นพยานพเิศษถงึความจรงิและความศักดิสิ์ทธิ์
ของพระคมัภรี์มอรมอน. ประจกัษ์พยานที่เป็นขอ้เขยีนของพวกเขาได้รวมไว้ ในที่ น้ี
โดยเรยีกวา่ “ประจกัษ์พยานของพยานสามคน” และ “ประจกัษ์พยานของพยานแปด
คน.”

เราเชิญชวนผูค้นทัง้ปวงในทกุหนแหง่ให้อา่นพระคมัภรี์มอรมอน, ให้ ใจของเขา
ทัง้หลายไตรต่รองขา่วสารที่อยู่ ในน้ัน, และจากน้ันจงทลูถามพระผู้เป็นเจา้, พระบดิา 
นิรนัดร,์ ในพระนามของพระครสิต์วา่หนังสือน้ีเป็นความจรงิหรอืไม.่ บรรดาผู้ท�าตาม
วธิีน้ีและทลูถามดว้ยศรทัธาจะได้รบัประจกัษ์พยานแหง่ความจรงิและความศักดิสิ์ทธิ์
ของหนังสือเลม่น้ีโดยอ�านาจแหง่พระวญิญาณบรสุิทธิ.์ (ด ูโมโรไน ๑๐:๓–๕.)

บรรดาผู้ที่ ได้รบัการเป็นพยานจากสวรรค์จากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จะเริม่รู้ โดย
อ�านาจเดยีวกนัน้ีวา่พระเยซูครสิต์คอืพระผู้ช่วยให้รอดของโลก, วา่โจเซฟ สมธิ คอืผู้
เปิดเผยและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ในยคุสุดทา้ยน้ี, และวา่ศาสนจกัรของพระ
เยซูครสิต์แหง่วิสุทธิชนยคุสุดทา้ยคอือาณาจกัรของพระเจา้ซ่ึงได้รบัการสถาปนาขึน้
อกีบนแผน่ดนิโลก, เพือ่เตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเมสสิยาห.์
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ประจกัษ์พยานของพยานสามคน

ขอให้เป็นที่รูแ้ก่ประชาชาต,ิ ตระกลู, ภาษา, และคนทัง้ปวง, แก่ผู้ที่งานน้ีจะมาถงึ : วา่, 
โดยทางพระคณุของพระผู้เป็นเจา้พระบดิา, และพระเจา้พระเยซูครสิต์ของเรา, เรา 
จงึเห็นแผน่จารกึซ่ึงมีบนัทกึน้ีอยู,่ ซ่ึงเป็นบนัทกึของผูค้นของนีไฟ, และของชาวเล- 

มนั, พี่น้องพวกเขาดว้ย, และผูค้นของเจเรด็ดว้ย, ซ่ึงเป็นผู้มาจากหอสูงที่กลา่วถงึ. 
และเรารูด้ว้ยวา่บนัทกึเหลา่น้ีได้รบัการแปลโดยของประทานและเดชานุภาพแหง่พระ
ผู้เป็นเจา้, เพราะสุรเสียงของพระองค์ประกาศมายงัเรา; ดงัน้ันเราจงึรู้แน่นอนวา่งาน
น้ีเป็นความจรงิ. และเราเป็นพยานดว้ยวา่เราเห็นอกัขระซ่ึงอยูบ่นแผน่จารกึ; และส่ิงน้ี
แสดงตอ่เราโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจา้, และมิ ใช่ของมนุษย.์ และเราประกาศ
ดว้ยถอ้ยค�าที่มีสตสัิมปชัญญะ, วา่เทพของพระผู้เป็นเจา้ลงมาจากสวรรค,์ และทา่นน�า
มาวางอยู่ตอ่หน้าตอ่ตาเรา, วา่เราเห็นและดูแผน่จารกึ, และอกัขระที่อยู่บนน้ัน; และ
เรารู้วา่เป็นโดยพระคณุของพระผู้เป็นเจา้พระบดิา, และพระเจา้พระเยซูครสิต์ของ
เรา, ที่เราเห็นและเป็นพยานวา่ส่ิงเหลา่น้ีเป็นความจรงิ. และอศัจรรย์ ในสายตาของเรา. 
กระน้ันก็ตาม, สุรเสียงของพระเจา้บญัชาเราให้เป็นพยานถงึส่ิงน้ี; ดงัน้ัน, เพือ่เช่ือฟัง
พระบญัชาของพระผู้เป็นเจา้, เราจงึแสดงประจกัษ์พยานถงึส่ิงเหลา่น้ี. และเรารู้วา่
หากเราซ่ือสัตย์ ในพระครสิต,์ เราจะขจดัโลหติคนทัง้ปวงออกจากเสือ้ผา้ของเรา, และ
จะพบวา่ไมม่จีดุดา่งพรอ้ยตอ่หน้าบลัลงักพ์พิากษาของพระครสิต,์ และจะพ�านักอยูก่บั
พระองค์ ในสวรรค์ช่ัวนิรนัดร.์ และขอเทดิพระเกยีรติแด่พระบดิา, และแด่พระบตุร, 
และแดพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ,์ ซ่ึงคอืพระผูเ้ป็นเจา้เดยีว. เอเมน.
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ประจกัษ์พยานของพยานแปดคน

ขอให้เป็นที่รู้แก่ประชาชาต,ิ ตระกลู, ภาษา, และคนทัง้ปวง, แก่ผู้ที่งานน้ีจะมาถงึ : วา่
โจเซฟ สมธิ, จูเนียร,์ ผู้แปลงานน้ี, แสดงแผน่จารกึที่กลา่วถงึแก่เรา, ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ทองค�า; และหลายแผน่เทา่ที่สมธิทา่นน้ีแปลแลว้เราได้จบัดว้ยมอืของเรา; และเราเห็น
อกัขระบนน้ันดว้ย, ซึง่ทัง้หมดน้ันมีลกัษณะเป็นงานสมยัโบราณ, และเป็นงานฝีมอื
วจิติรพสิดาร. และการน้ีเราเป็นพยานดว้ยถอ้ยค�าที่มีสตสัิมปชัญญะ, วา่สมธิทา่นน้ี
แสดงตอ่เรา, เพราะเราเห็นและยกแผน่จารกึเหลา่น้ันขึน้, และรูแ้น่นอนวา่สมธิทา่นน้ี
มีแผน่จารกึที่เรากลา่วถงึ. และเราให้นามของเราไวต้อ่โลก, เพือ่เป็นพยานตอ่โลกถงึส่ิง
ทีเ่ราเห็น. และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพยานวา่, เรามิไดก้ลา่วเท็จ.
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ครสิเตยีน วติเมอร์
เจคอบ วติเมอร์
พเีตอร ์วติเมอร ์จเูนียร์
จอหน์ วติเมอร์

ไฮรมั เพจ
โจเซฟ สมธิ ซีเนียร์
ไฮรมั สมธิ
แซมวิเอล เอช. สมธิ



ประจกัษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธเองเกี่ยวกับการมาปรากฏของพระคัมภีร์ 
มอรมอน :

“ในค�า่ของวนัที ่… ยีสิ่บเอ็ดของเดอืนกนัยายน [ค.ศ. ๑๘๒๓] … ขา้พเจา้ถวายตน
ตอ่การสวดออ้นวอนและการวงิวอนพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ …

“ขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ ในอาการเรยีกหาพระผู้ เป็นเจ้าอยู่ดงั น้ัน, ข้าพเจ้าเห็นแสง
ปรากฏขึน้ในหอ้งขา้พเจา้, ซ่ึงสวา่งขึน้จนหอ้งสวา่งยิง่กวา่ตอนเทีย่งวนั, เมือ่ทนัใดน้ัน
รปูกายหน่ึงปรากฏขึน้ทีข่า้งเตยีงขา้พเจา้, โดยยนือยู่ ในอากาศ, เพราะเทา้ของทา่นมิได้
แตะพืน้.

“ทา่นสวมเสือ้คลมุหลวมๆ สีขาวผดุผอ่งทีสุ่ด. เป็นความขาวเหนือส่ิงใดในโลกที่
ขา้พเจา้ได้เคยเห็นมา; ทัง้ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่จะมี ใครท�าให้ส่ิงใดในโลกขาวและสุกใสยิง่
ไดเ้ช่นน้ัน. มอืของทา่นเปลอืยเปลา่, และแขนของทา่นดว้ย, เหนือขอ้มอืเล็กน้อย; เช่น
เดยีวกนั, เทา้ของทา่นเปลอืยเปลา่, ดว้ย, ดงัที่ขาของทา่นเปลอืยเปลา่, เหนือขอ้เทา้
เล็กน้อย. ศีรษะและคอของทา่นวา่งเปลา่ดว้ย. ขา้พเจา้เห็นไดว้า่ทา่นไม่ไดส้วมพสัตรา- 
ภรณ์อืน่ใดอกีนอกจากเสือ้คลมุตวัน้ี, เพราะมนัเปิด, จนขา้พเจา้เห็นแผน่อกของทา่นได.้

“ไม่เพยีงเสือ้คลมุของทา่นที่ขาวยิง่, แต่ทัง้รา่งของทา่นเจดิจา้เหลอืที่จะพรรณนา, 
และสีหน้าของทา่นดจุสายฟ้าฟาดอยา่งแทจ้รงิ. หอ้งสวา่งยิง่, แต่ ไม่สวา่งเทา่บรเิวณ
รอบกายของทา่น. เมือ่ขา้พเจา้มองทา่นครัง้แรก, ขา้พเจา้กลวั; แต่ ในไม่ช้าความกลวัก็
หายไปจากขา้พเจา้.

“ท่านเรยีกชื่อข้าพเจ้า, และกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ท่านเป็นผู้ส่งสารที่ ส่งมาจากที่
ประทบัของพระผูเ้ป็นเจา้มาหาขา้พเจา้, และช่ือของทา่นคอืโมโรไน; พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
มีงานให้ขา้พเจา้ท�า; และช่ือขา้พเจา้จะทัง้ดีและช่ัวในบรรดาประชาชาต,ิ ตระกลู, และ
ภาษาทัง้ปวง, หรอืจะมผีูเ้อย่ถงึทัง้ในทางดแีละช่ัวในบรรดาผูค้นทัง้ปวง.

“ทา่นกลา่ววา่มีหนังสือเลม่หน่ึงฝังอยู,่ ซ่ึงเขยีนบนแผน่จารกึทองค�า, โดยให้เรือ่ง
ราวของผู้อยู่อาศัยในทวปีน้ี ในสมยักอ่น, และถิน่ก�าเนิดซ่ึงจากที่น้ันพวกเขาออกมา. 
ทา่นกลา่วดว้ยวา่ความสมบรูณ์ของพระกติตคิณุอนัเป็นนิจมอียู่ ในน้ัน, ดงัทีพ่ระผูช่้วย
ใหร้อดประทานแกผู่อ้ยูอ่าศัยในสมยัโบราณ;

“ทา่นบอกดว้ยวา่, มศิีลาสองกอ้นในคนัโคง้เงนิ—และกอ้นศิลาเหลา่น้ี, ซ่ึงผกูตดิกบั
แผน่ทบัทรวง, เป็นส่ิงที่เรยีกวา่อูรมิและทมูมมิ—ฝังอยู่กบัแผน่จารกึ; และการครอบ
ครองและการใช้กอ้นศิลาเหลา่น้ีคอืส่ิงทีท่�าใหเ้ป็น ผูห้ยัง่รู ้ในสมยัโบราณหรอืสมยักอ่น; 
และพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตรยีมไวเ้พือ่จดุประสงคข์องการแปลหนังสือเลม่น้ี.

*  *  *  *  *  *  *
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“อน่ึง, ทา่นบอกขา้พเจา้, วา่เมือ่ขา้พเจา้ได้แผน่จารกึเหลา่น้ันซึง่ทา่นได้พดูถงึ—
เพราะยงัไม่ถงึเวลาที่จะได้รบั—ขา้พเจา้จะไม่แสดงส่ิงเหลา่น้ันแก่บคุคลใด; ทัง้แผน่
ทบัทรวงกบัอูรมิและทมูมมิ; นอกจากกบับรรดาคนที่ขา้พเจา้ได้รบับญัชาให้แสดงส่ิง
เหลา่น้ัน; หากขา้พเจา้ท�าขา้พเจา้จะถกูท�าลาย. ขณะที่ทา่นก�าลงัสนทนากบัขา้พเจา้
เกีย่วกบัแผน่จารกึ, ในจติใจขา้พเจา้ก็บงัเกดินิมติจนขา้พเจา้มองเห็นสถานที่ซ่ึงแผน่
จารกึฝังอยู,่ และแจม่แจง้และชัดเจนมากจนขา้พเจา้รูจ้กัสถานที่น้ันอกีเมือ่ขา้พเจา้ไป
ถงึ.

“หลงัจากการพดูกนัน้ีแลว้, ขา้พเจา้เห็นความสวา่งในหอ้งเริม่รวมกนัเขา้มาชิดอยู่
รอบกายของผู้ที่พดูกบัขา้พเจา้, และเป็นอยู่ตอ่ไปเช่นน้ัน, จนหอ้งถกูทิง้ให้มดือกี, เวน้
แต่บรเิวณรอบ ๆ ทา่น, เมือ่ทนัใดน้ันขา้พเจา้เห็น, ประหน่ึง, ช่องทางเปิดตรงขึน้ไปสู่
สวรรค,์ และทา่นกลบัขึน้ไปจนลบัตา, และหอ้งถกูทิง้ไว้ ในสภาพเหมอืนกอ่นทีแ่สงจาก
สวรรคน้ี์มาปรากฏ.

“ข้าพเจ้านอนครุน่คิดถึงความแปลกประหลาดของเหตุการณ์, และอัศจรรย์ ใจ
มากในเรือ่งที่ผู้ส่งสารที่ ไม่ธรรมดาองค์น้ีได้บอกขา้พเจา้; เมือ่, ก�าลงัพนิิจไตรต่รองอยู,่ 
ทนัใดน้ันขา้พเจา้ก็เห็นวา่หอ้งของขา้พเจา้เริม่สวา่งขึน้อกี, และประหน่ึงวา่, ในทนัใด
น้ัน, ผูส่้งสารจากสวรรคอ์งคเ์ดยีวกนัน้ันก็อยูข่า้งเตยีงขา้พเจา้อกี.

“ทา่นเริม่ตน้, เลา่เรือ่งเดยีวกนัน้ันอกีครัง้ซ่ึงทา่นไดท้�าเมือ่มาเยอืนครัง้แรก, โดยไม่ 

ผดิแผกจากเดมิแมแ้ตน้่อย; ซ่ึงเมือ่จบแลว้, ทา่นแจง้แกข่า้พเจา้ถงึการพพิากษาอนัยิง่- 

ใหญซ่ึ่งก�าลงัจะเกดิขึน้บนแผน่ดนิโลก, พรอ้มดว้ยความรกรา้งวา่งเปลา่อยา่งใหญห่ลวง
จากความอดอยาก, ดาบ, และโรคระบาด; และวา่การพพิากษาอนัน่าเศรา้สลดน้ีจะเกดิ
ขึน้บนแผน่ดนิโลกในรุน่น้ี. เมือ่เลา่เรือ่งเหลา่น้ีแลว้, ทา่นกลบัขึน้ไปอกีเหมอืนทีเ่คยท�า
กอ่นหน้าน้ี.

“ในเวลาน้ัน, ความรูสึ้กที่เกดิในจติใจขา้พเจา้ลกึซึง้นัก, จนไม่อาจขม่ตาหลบัลง
ได,้ และขา้พเจา้นอนจมอยู่ ในความประหลาดใจถงึส่ิงที่ขา้พเจา้ทัง้ได้เห็นและไดย้นิ
มา. แต่เป็นความประหลาดใจของขา้พเจา้อะไรเช่นน้ัน เมือ่เห็นผู้ส่งสารองค์เดยีวกนั
น้ันที่ข้างเตียงข้าพเจ้าอีก, และได้ยินท่านทวนหรอืกล่าวซ�า้กับข้าพเจ้าอีกถึงเรือ่ง
เดยีวกนักบัครัง้กอ่น; และเสรมิค�าตกัเตอืนขา้พเจา้, โดยบอกวา่ซาตานจะพยายาม
ลอ่ลวงขา้พเจา้ (เน่ืองจากสภาพความยากจนของครอบครวับดิาขา้พเจา้), ให้เอาแผน่
จารกึไปเพือ่ประสงค์จะสรา้งความร�า่รวย. เรือ่งน้ีทา่นหา้มขา้พเจา้, โดยกลา่ววา่ขา้พเจา้
ตอ้งไม่มีเป้าหมายอื่นในความนึกคดิในการได้แผ่นจารกึมานอกจากเพื่อสรรเสรญิ 

พระผู้ เป็นเจ้า, และต้องไม่ตกอยู่ ในอิทธิพลของแรงจูงใจอื่นใดนอกจากการสรา้ง
อาณาจกัรของพระองค;์ มฉิะน้ันขา้พเจา้จะรบัมนัมาไม่ได.้

“หลงัจากการมาเยอืนครัง้ที่สามน้ี, ทา่นก็กลบัขึน้สู่สวรรค์ดงัครัง้กอ่นอกี, และอกี- 

x



ครัง้ที่ขา้พเจา้ถกูทิง้ให้ ไตรต่รองถงึความแปลกประหลาดของส่ิงที่ขา้พเจา้เพิง่ประสบ
มา; เมือ่เกอืบจะในทนัทีหลงัจากผู้ส่งสารจากสวรรค์กลบัขึน้ไปจากขา้พเจา้เป็นครัง้ที่
สาม, ไกก็่ขนั, และขา้พเจา้จงึรูว้า่ใกลว้นัใหมแ่ลว้, ดงัน้ันการสนทนาของเราตอ้งใช้เวลา
ไปตลอดทัง้คนืน้ัน.

“หลงัจากน้ันไม่นานขา้พเจา้ก็ลกุจากเตยีงขา้พเจา้, และ, เช่นเคย, ไปท�างานที่ตอ้ง
ท�าของวนัน้ัน; แต,่ ในการพยายามท�างานดงัครัง้อืน่ ๆ, ขา้พเจา้พบวา่หมดเรีย่วแรง
จนท�าตอ่ไปไม่ ไหว. บดิาขา้พเจา้, ซ่ึงก�าลงัท�างานอยู่กบัขา้พเจา้, เห็นวา่คงมีบางส่ิงผดิ
ปรกตกิบัขา้พเจา้, และบอกให้ขา้พเจา้กลบับา้น. ขา้พเจา้ออกไปดว้ยความตัง้ใจจะกลบั
บา้น; แต,่ ขณะพยายามขา้มรัว้ออกจากไรท่ี่เราอยู,่ ขา้พเจา้ก็หมดแรง, และขา้พเจา้ลม้
แน่น่ิงอยูบ่นพืน้ดนิ, และช่ัวขณะหน่ึงที่ ไมรู่สึ้กตวัเลย.

“ส่ิงแรกที่จ�าได้คอืเสียงพดูกบัขา้พเจา้, เรยีกช่ือขา้พเจา้. ขา้พเจา้เงยหน้าขึน้, และ
เห็นผู้ ส่งสารองค์เดยีวกนัน้ันยนือยู่เหนือศีรษะขา้พเจา้, ลอ้มรอบดว้ยความสวา่งดงั
ครัง้กอ่น. แลว้ทา่นเลา่เรือ่งทัง้หมดแก่ขา้พเจา้อกีดงัที่ทา่นเลา่ไว้แก่ขา้พเจา้เมือ่คนื
ก่อน, และส่ังให้ข้าพเจ้าไปหาบิดาข้าพเจ้าและบอกท่านเกี่ยวกับนิมิตและค�า ส่ังที่
ขา้พเจา้ไดร้บั.

“ขา้พเจา้ท�าตาม; ขา้พเจา้กลบัไปหาบดิาขา้พเจา้ในไร,่ และเลา่เรือ่งทัง้หมดแกท่า่น. 
ทา่นตอบขา้พเจา้วา่เรือ่งน้ีมาจากพระผูเ้ป็นเจา้, และบอกใหข้า้พเจา้ไปท�าดงัทีผู่ส่้งสาร
ส่ัง. ขา้พเจา้ออกจากไร,่ และไปยงัทีซ่ึ่งผูส่้งสารไดบ้อกขา้พเจา้วา่มแีผน่จารกึฝังอยู;่ และ
เน่ืองจากความชัดเจนของนิมติซ่ึงขา้พเจา้ได้เห็นมาเกีย่วกบัสถานที,่ ขา้พเจา้จงึรูจ้กั
สถานทีน้ั่นทนัทเีมือ่ขา้พเจา้ไปถงึทีน่ั่น.

“ใกล้หมู่บา้นแมนเชสเตอร,์ เทศมณฑลออนตาริ โอ, รฐันิวยอรก์, มีเนินเขาขนาด
ใหญ่ลกูหน่ึง, และสูงทีสุ่ดเหนือเนินอืน่ ๆ ในละแวกน้ัน. ทางดา้นตะวนัตกของเนิน
เขาลกูน้ี, ไม่หา่งจากยอด, ใต้กอ้นศิลาขนาดใหญ่กอ้นหน่ึง, มีแผน่จารกึวางอยู,่ ในหบี
ศิลา. ศิลากอ้นน้ีหนาและบรเิวณตรงกลางของส่วนบนนูน, และลาดลงไปหาขอบ, จน
ตรงกลางของมนัมองเห็นไดเ้หนือพืน้ดนิ, แตบ่รเิวณขอบโดยรอบถกูดนิกลบไวห้มด.

“เมื่อโกยดนิออกไปแล้ว, ข้าพเจ้าได้ชะแลงอันหน่ึง, ซ่ึงข้าพเจ้าสอดลงใต้ขอบ
ศิลา, และดว้ยการออกแรงเล็กน้อยก็งดัมนัขึน้. ขา้พเจา้มองเขา้ไป, และจรงิดงัน้ันที่
น่ันขา้พเจา้ได้เห็นแผน่จารกึ, อูรมิและทมูมมิ, และแผน่ทบัทรวง, ดงัที่ผู้ส่งสารกลา่ว
ไว.้ หบีซ่ึงของเหลา่น้ีวางอยู่ ในน้ันประกอบขึน้โดยการวางศิลาเรยีงไว้ ในปูนชนิดหน่ึง. 
ที่กน้หบีมีศิลาสองกอ้นวางอยู่ตามขวางของหบี, และบนศิลาเหลา่น้ีมีแผน่จารกึกบัส่ิง 

อืน่ ๆ วางอยูด่ว้ยกนั.
“ขา้พเจา้พยายามยกออกมา, แต่ผู้ ส่งสารหา้มขา้พเจา้ไว,้ และบอกอกีวา่ยงัไม่ถงึ

เวลาที่จะน�าออกมา, ทัง้จะยงัไม่ถงึเวลา, จนกวา่จะถงึส่ีปีนับจากเวลาน้ัน; แต่ทา่น
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บอกขา้พเจา้วา่ขา้พเจา้จะมาที่น่ันเมือ่ครบปีพอดีนับจากวนัน้ัน, และทา่นจะพบกบั
ขา้พเจา้ทีน่ั่น, และขา้พเจา้จะท�าตอ่ไปเช่นน้ันจนกวา่จะถงึเวลาไดร้บัแผน่จารกึ.

“โดยเป็นไปตามที่ขา้พเจา้ได้รบัค�าส่ัง, ขา้พเจา้จงึไปเมือ่ครบก�าหนดแตล่ะปี, และ
แตล่ะครัง้ขา้พเจา้พบผู้ส่งสารองค์เดยีวกนัน้ันที่น่ัน, และได้รบัค�าส่ังสอนและความรู้
แจง้จากทา่นทกุครัง้ที่สนทนากนั, เกีย่วกบัส่ิงที่พระเจา้จะทรงกระท�า, และอาณาจกัร
ของพระองคจ์ะด�าเนินไปอยา่งไรและโดยวธิี ใดในวนัเวลาสุดทา้ย.

*  *  *  *  *  *  *

“ในทีสุ่ดก็ถงึเวลาได้รบัแผน่จารกึ, อูรมิและทมูมมิ, และแผน่ทบัทรวง. ในวนัที่ยีสิ่บ
สอง เดอืนกนัยายน, หน่ึงพนัแปดรอ้ยยีสิ่บเจ็ด, โดยไปยงัที่ ซ่ึงมี ส่ิงของเหลา่น้ันฝัง
อยู่ตามปรกติเมือ่ครบก�าหนดอกีหน่ึงปี, ผู้ส่งสารจากสวรรค์องค์เดยีวกนัน้ันก็มอบส่ิง
เหลา่น้ันใหข้า้พเจา้พรอ้มกบัภาระผกูพนัดงัน้ี : วา่ขา้พเจา้จะรบัผดิชอบตอ่ส่ิงเหลา่น้ัน; 
วา่หากขา้พเจา้ปลอ่ยไปโดยประมาท, หรอืโดยการละเลยใด ๆ ของขา้พเจา้, ขา้พเจา้จะ
ถกูตดัขาด; แตห่ากขา้พเจา้จะใช้ความพยายามทัง้หมดของขา้พเจา้ทีจ่ะปกปักรกัษาไว,้ 
จนกวา่ทา่น, ผูส่้งสาร, จะเรยีกคนืแลว้, ส่ิงของเหลา่น้ันจะไดร้บัการคุม้ครอง.

“ในไม่ช้าข้าพเจ้าก็เข้าใจเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้รบัค�า ส่ังเข้มงวดดังกล่าวให้รกัษา
ส่ิงของเหลา่น้ี ให้ปลอดภยั, และเหตุใดผู้ ส่งสารจงึกลา่วไว้วา่เมือ่ขา้พเจา้ท�าส่ิงที่ทรง
เรยีกรอ้งจากมอืขา้พเจา้แลว้, ทา่นจะเรยีกคนื. เพราะทนัทีที่คนรู้วา่ขา้พเจา้มีส่ิงของ
เหล่าน้ี, ก็ถึงกับเพียรพยายามอย่างที่สุดที่จะชิงไปจากข้าพเจ้า. กุศโลบายทุกอย่าง
ที่จะสามารถคดิคน้ขึน้มาได้ก็น�ามาใช้เพือ่จดุประสงค์น้ัน. การขม่เหงกลบัหนักมอื
และรนุแรงขึน้กวา่แต่กอ่น, และฝูงชนเฝ้าคอยอยู่ตลอดเวลาที่จะชิงไปจากขา้พเจา้
หากเป็นไป ได.้ แต่ โดยปรชีาญาณของพระผู้เป็นเจา้, ส่ิงของเหลา่น้ีจงึยงัคงอยู่ ใน
มอืขา้พเจา้โดยปลอดภยั, จนขา้พเจา้ได้ ใช้มนัท�า ส่ิงที่ทรงเรยีกรอ้งจากมอืขา้พเจา้
ได้ส�าเรจ็. เมือ่, ผู้ส่งสารเรยีกคนื, ตามที่มีการตกลงกนัไว,้ ขา้พเจา้จงึส่งมอบให้ทา่น; 
และทา่นจงึมี ส่ิงเหลา่น้ี ไว้ ในความอารกัขาของทา่นจนถงึวนัน้ี, คอืวนัที่สอง เดอืน
พฤษภาคม, หน่ึงพนัแปดรอ้ยสามสิบแปด.”

ส�าหรบับนัทกึโดยครบถว้น, ให้อา่น โจเซฟ สมธิ—ประวตั,ิ ในพระคมัภรี์ ไขม่กุอนั
ล�า้คา่, และ History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, (ประวตัิ
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย) เลม่ ๑, บทที ่๑ ถงึ ๖.

บนัทกึโบราณซ่ึงน�าออกมาจากแผน่ดนิดงัเสียงของผูค้นพดูจากภสัมธุล,ี และแปล
ออกเป็นภาษาปัจจบุนัโดยของประทานและเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ดงัพสูิจน์ ได้
โดยการยนืยนัจากสวรรค,์ ได้รบัการจดัพมิพ์ออกมาสู่ โลกเป็นครัง้แรกในภาษาองักฤษ
ในปี ค.ศ. ๑๘๓๐ คอื The Book of Mormon.
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ค�าอธบิายโดยสังเขปเกีย่วกบั 

พระคมัภรีม์อรมอน
พระคมัภรีม์อรมอนเป็นบนัทกึศักดิสิ์ทธิข์องผูค้นในอเมรกิาสมยัโบราณ, และไดร้บัการ
จารกึไวบ้นแผน่โลหะ. มกีารกลา่วถงึแผน่โลหะส่ีประเภทในพระคมัภรีน้ี์ :
 ๑. แผน่จารกึของนีไฟ, ซ่ึงมอียูส่องชนิด : แผน่จารกึเล็กและแผน่จารกึใหญ.่ ชนิดแรก

ได้รบัการจดัไว้ โดยเฉพาะส�าหรบัเรือ่งทางวญิญาณและการปฏบิตัิศาสนกจิและค�า
สอนของเหลา่ศาสดาพยากรณ์มากกวา่ ในขณะทีช่นิดหลงัส่วนใหญจ่ะมเีน้ือหาดา้น
ประวตัศิาสตรท์างโลกของผูค้นที่เกีย่วขอ้ง (๑ นีไฟ ๙:๒–๔). อยา่งไรก็ตาม, นับจาก
สมยัของโมไซยาห,์ แผน่จารกึใหญ่ก็รวมส่ิงที่มีความส�าคญัทางวญิญาณไว้เป็นส่วน
ใหญด่ว้ย.

 ๒. แผน่จารกึของมอรมอน, ซ่ึงประกอบดว้ยความยอ่จากแผน่จารกึใหญ่ของนีไฟ โดย
มอรมอน, พรอ้มดว้ยความคดิเห็นของทา่นในหลายๆ ที.่ แผน่จารกึเหลา่น้ีมีความ
ตอ่เน่ืองของประวตัศิาสตร์ โดยมอรมอนและขอ้ความเพิม่เตมิโดยโมโรไนบตุรของ
ทา่นดว้ย.

 ๓. แผน่จารกึของอเีธอร,์ ซ่ึงน�าเสนอประวตัชิาวเจเรด็. บนัทกึน้ีโมโรไนเป็นผูย้อ่ความ, 
ซ่ึงเพิม่ความคดิเห็นของทา่นเองไว้และผนวกบนัทกึน้ีเขา้กบัประวตัศิาสตร์ทัว่ไป
ภายใตช่ื้อ “หนังสือของอเีธอร.์”

 ๔. แผน่จารกึทองเหลอืง ซ่ึงผูค้นของลีไฮน�ามาจากเยรซูาเล็มในปี ๖๐๐ กอ่นครสิตกาล. 
แผน่จารกึเหลา่น้ีม ี“หนังสือหา้เลม่ของโมเสส … และบนัทกึของชาวยวิตัง้แต่ตน้, 
… ลงมาถงึการเริม่ตน้การปกครองของเศเดคียาห,์ กษัตรยิ์แหง่ยูดาห์ดว้ย; และ
ค�าพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผู้บรสุิทธิ”์ (๑ นี ไฟ ๕:๑๑–๑๓). ขอ้ความที่ยกมา
จ�านวนมากจากแผน่จารกึเหลา่น้ี, ซ่ึงอา้งอสิยาห์และศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภรี์
ไบเบลิและนอกพระคมัภรี์ ไบเบลิ, มปีรากฏอยู่ ในพระคมัภรีม์อรมอน.
พระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วยส่วนส�าคัญสิบห้าส่วนหรอืหมวด, ซ่ึงทัง้หมด

น้ี, เรยีกกนัวา่หนังสือ, เวน้ไว้แต่เพยีงส่วนเดยีว, แตล่ะเลม่ได้รบัช่ือตามนามผู้เขยีน
หนังสือเลม่น้ัน. ภาคแรก (หนังสือหกเลม่แรก, ซ่ึงจบที่ออมไน) คอืค�าแปลจากแผน่
จารกึเล็กของนีไฟ. ระหวา่งหนังสือของออมไนกบัโมไซยาห์คอืส่วนแทรกที่เรยีกกนัวา่
ถอ้ยค�าของมอรมอน. ส่วนแทรกน้ีเช่ือมบนัทกึทีจ่ารกึบนแผน่จารกึเล็กกบัการยอ่ความ
แผน่จารกึใหญ่โดยมอรมอน.

ภาคซ่ึงยาวทีสุ่ด, จากโมไซยาห์ถงึมอรมอน, บทที ่๗, คอืค�าแปลการยอ่ความแผน่
จารกึใหญข่องนีไฟโดยมอรมอน. ภาคสรปุ, จากมอรมอน, บทที ่๘, จนจบเลม่, จารกึโดย
บตุรของมอรมอน, โมโรไน, ผูซ่ึ้ง, หลงัจากยตุกิารบนัทกึเกีย่วกบัชีวติบดิาของทา่นแลว้, 
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ไดท้�ายอ่ความบนัทกึของชาวเจเรด็ (ซ่ึงคอืหนังสือของอเีธอร)์ และภายหลงัไดเ้พิม่ส่วน
ทีเ่รยีกวา่หนังสือของโมโรไนไว.้

ในหรอืประมาณปี ค.ศ. ๔๒๑, โมโรไน, ศาสดาพยากรณ์-นักประวตัิศาสตร์คน
สุดทา้ยของชาวนีไฟ, ได้ผนึกบนัทกึศักดิสิ์ทธิ์น้ีและซ่อนไว้กบัพระเจา้, เพือ่จะน�าออก
มาในยคุสุดทา้ย, ดงัที่ ได้มีการพยากรณ์ ไว้ โดยสุรเสียงของพระผู้เป็นเจา้ผา่นศาสดา
พยากรณ์สมยัโบราณของพระองค.์ ในปี ค.ศ. ๑๘๒๓, โมโรไนผู้เดยีวกนัน้ี, ในเวลาน้ัน
เป็นรปูกายที่ฟ้ืนคนืชีวติแลว้, ได้มาเยอืนศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมธิและตอ่มาได้
มอบแผน่จารกึซ่ึงมอีกัขระใหท้า่น.

เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ฉบับน้ี : ข้อผิดพลาดเล็กน้อยบางอย่างในเน้ือความได้
ตกทอดกนัมาจากการจดัพมิพ์ครัง้กอ่น ๆ ของพระคมัภรี์มอรมอนในภาษาองักฤษ. 
การจัดพิมพ์ฉบับน้ีมีการแก้ ไขซ่ึงดูเหมือนเหมาะสมตอ่การท�าให้เน้ือความอยู่ ใน
ความสอดคลอ้งกบัตน้ฉบบักอ่นการจดัพมิพ์และฉบบัที่จดัพมิพ์ยคุตน้ ๆ ซ่ึงศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิเป็นผูต้รวจแกต้น้ฉบบั.
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รายช่ือและล�าดบัของหนังสือตา่ง ๆ ใน 

พระคมัภรีม์อรมอน
ชือ่ หน้า
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บทที่ ๑

นีไฟเริ่มบันทึกเกีย่วกับผู้คนของท่าน—
ลี ไฮเห็นเสาเพลิงต้นหน่ึงในนิมิตและ
อ่านจากหนังสือแห่งค�าพยากรณ์—ท่าน
สรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้, ท�านายการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห,์ และพยากรณ์ความ
พินาศ ของ เยรูซาเล็ม— ท่าน ถูก ชาว ยิว
ข่มเหง. ประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนครสิตกาล.

ข้าพเจ้า, นี ไฟก , โดยที่ เกิดจากบิดา
มารดาข ผูป้ระเสรฐิค , ฉะน้ันขา้พเจา้

ไดร้บัการสอนง มาบา้งในส่ิงเรยีนรูท้ัง้หมด
ของบิดาข้าพเจ้า; และโดยที่ เห็นความ

ทุกข์จ หลายอย่างในวันเวลาของข้าพเจ้า, 
กระน้ัน ก็ตาม, โดย เป็นที่ โปรดปราน
มากของพระเจ้าในวันเวลาทัง้หมดของ
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, โดยที่มีความรู้อัน
แน่ชัดถงึพระคณุความดแีละความลีล้บัฉ 

ของพระผู้เป็นเจ้า, ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงท�า
บนัทกึช เกีย่วกบัการปฏบิตัขิองขา้พเจา้ใน
วันเวลาของข้าพเจ้า.

๒ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า ท�า บันทึก ใน
ภาษาก ของ บิดา ข้าพเจ้า, ซึ่ง ประกอบ
ด้วยส่ิงเรียนรู้ของชาวยิวและภาษาของ
ชาวอียิปต์.

๓ และข้าพเจ้ารู้ว่าบันทึกที่ข้าพเจ้าท�า
เป็นเรือ่งจรงิก ; และขา้พเจา้ท�าบนัทกึดว้ย

   หนังสือของนีไฟฉบบัทีห่น่ึง

การปกครองและการปฏิบัตศิาสนกิจของท่าน

เรือ่งราวของลีไฮและซาไรยาหภ์รรยาของทา่น, และบตุรส่ีคนของทา่น, ซ่ึงมนีามวา่, (เริม่
ตัง้แตค่นโต) เลมนั, เลมวิเอล, แซม, และนีไฟ. พระเจา้ทรงเตอืนลีไฮใหอ้อกจากแผน่
ดนิเยรซูาเล็ม, เพราะท่านพยากรณ์ตอ่ผู้คนเกี่ยวกับความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา
และพวกเขาหมายมัน่จะท�าลายชีวติทา่น. ทา่นเดนิทางสามวนัเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร
กับครอบครวัของท่าน. นีไฟพาพี่ ๆ ของท่านกลับไปแผ่นดนิเยรซูาเล็มเพื่อตามเอา
บนัทกึของชาวยวิ. เรือ่งราวเกีย่วกบัความทกุขเวทนาของพวกเขา. พวกเขาไดธ้ดิาของ 

อิชมาเอลเป็นภรรยา. พวกเขาพาครอบครวัของพวกเขาออกไป ในแดนทุรกันดาร. 
ความทุกขเวทนาและความทุกข์ของพวกเขาในแดนทุรกันดาร. เส้นทางที่พวกเขา
ไป. พวกเขามาถึงผืนน� ้าอันกวา้งใหญ่. พี่ ๆ ของนีไฟกบฏตอ่ท่าน. ท่านท�าให้พวกเขา
จ�านน, และตอ่เรอืล�าหน่ึง. พวกเขาเรยีกทีน่ั่นวา่อดุมมัง่คัง่. พวกเขาขา้มผนืน� ้าอนักวา้ง
ใหญ่ไปสู่แผน่ดนิที่สัญญาไว,้ และอื่น ๆ . ทัง้น้ีเป็นไปตามเรือ่งราวของนีไฟ; หรอือีกนัย
หน่ึง, ข้าพเจ้า, นีไฟ, เขียนบันทึกน้ี.

[๑ นีไฟ]
๑ ๑ ก คมพ. นีไฟ, บตุรของลีไฮ.
  ข คพ. ๖๘:๒๕, ๒๘.  

คมพ. บดิามารดา.
  ค สภษ. ๒๒:๑.
  ง อนัีส ๑:๑;  

โมไซยาห ์๑:๒–๓.  
คมพ. สอน, ผูส้อน.

  จ คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
  ฉ คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.
  ช คมพ. พระคมัภรี.์

 ๒ ก โมไซยาห ์๑:๒–๔; 
 มอร. ๙:๓๒–๓๓.

 ๓ ก ๑ นี. ๑๔:๓๐;  
โมไซยาห ์๑:๖;  
อเีธอร ์๕:๑–๓;  
คพ. ๑๗:๖.



 ๔ ก คมพ. ล�าดบัเหตกุารณ์—
๕๙๘ ปีกอ่นครสิตกาล.

  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;  

๒ นี. ๑:๔; ฮีล. ๘:๒๐.
 ๕ ก คมพ. ลีไฮ, บดิาของนีไฟ.
  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. นิมติ.

  ข อสค. ๑:๑;  
กจิการ ๗:๕๕–๕๖;  
๑ นี. ๑๑:๑๔;  
ฮีล. ๕:๔๕–๔๙;  
คพ. ๑๓๗:๑.

 ๙ ก จส—ป ๑:๑๖–๑๗.
 ๑๐ ก คมพ. อคัรสาวก.
 ๑๑ ก อสค. ๒:๙.
 ๑๒ ก คพ. ๖:๑๕.

มือ ข้าพเจ้า เอง; และ ข้าพเจ้า ท�า บันทึก
ตามความรู้ของข้าพเจ้า.

๔ เพราะเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในระยะ 
เริม่ตน้ปีแรกก ของการปกครองของเศเดค-ี 
ยาห์ข , กษัตรยิ์แห่งยูดาห์, (ลี ไฮ, บิดาของ
ข้าพเจ้า, โดยอยู่ที่ เยรูซาเล็มค ตลอดวัน
เวลาของท่าน); และในปีเดียวกันน้ันมี
ศาสดาพยากรณ์ง หลายทา่น, มาพยากรณ์
ต่อผู้คนว่าพวกเขาต้องกลับใจ, มิฉะน้ัน
มหานครเยรูซาเล็มจ ต้องถูกท�าลาย.

๕ ดัง น้ัน เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ลี ไฮก , บิดาข้าพเจ้า, ขณะที่ท่านออกไป
สวด อ้อนวอน ถึง พระเจ้า, แท้จริง แล้ว, 
แม้ ด้วย สุดจิต ใจข ของ ท่าน, เพื่อ ผู้คน
ของท่าน.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะที่
ทา่นสวดออ้นวอนถงึพระเจา้, มเีสาเพลงิก 

มา อยู่ บน ก้อน ศิลา ตรง หน้า ท่าน; และ
ท่านเห็นและได้ยินมาก; และเพราะส่ิง
ที่ท่านเห็นและได้ยินท่านได้ครั่นคร้าม
และตัวส่ันยิ่งนัก.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
กลบัมาบา้นของทา่นเองทีเ่ยรซูาเล็ม; และ
ท่านล้มตัวลงบนเตียงของท่าน, โดยที่
หมด ก�าลังก ด้วย พระ วิญญาณ และ ส่ิง ที่
ท่านได้เห็น.

๘ และโดยทีห่มดก�าลงัดว้ยพระวญิญาณ
ดัง น้ัน, ท่านถูกน�า ไป ในนิมิตก , แม้จน
ท่าน เห็นฟ้า สวรรค์ เปิดข , และ ท่าน คิด
ว่าท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าทรงน่ังอยู่บน
พระราชบัลลังก์ของพระองค์, ห้อมล้อม
ดว้ยหมู่เทพเหลือคณานับอยู่ ในลักษณะ
ก�าลังร้องเพลงและสรรเสริญพระผู้เป็น
เจ้าของพวกท่าน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
เห็นพระองค์ หน่ึง ลง มา จาก ท่ามกลาง
ฟ้า สวรรค์, และ ท่าน เห็นว่า รัศมีก ของ
พระองค์เจิดจ้ากว่ารัศมีของดวงอาทิตย์
ยามเที่ยงวัน.

๑๐ และ ท่าน เห็น คน อีก สิบ สองก คน
ตามพระองค์ลงมาด้วย, และความสว่าง
ของ พวก ท่าน ยิ่ง กว่า ความ สว่าง ของ
ดวงดาวในท้องนภา.

๑๑ และพวกท่านลงมาและออกไปบน
พืน้พิภพ; และคนแรกมายืนอยู่ตรงหน้า
บดิาขา้พเจา้, และใหห้นังสือก แกท่า่นเลม่
หน่ึง, และบอกท่านว่าท่านควรอ่าน.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะที่ท่านอ่าน, ท่านเป่ียมไปด้วยพระ
วิญญาณก ของพระเจ้า.

๑๓ และ ท่าน อ่าน, มี ความ ว่า : วิบัติ, 
วิบัติ, แก่ เยรูซาเล็ม, เพราะ เรา ได้ เห็น

๑ นีไฟ ๑:๔–๑๓ ๒



 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.

 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�าพยากรณ์, 

พยากรณ์.
 ๑๙ ก ๒ พศด. ๓๖:๑๕–๑๖;  

ยรม. ๒๕:๔;  
๑ นี. ๒:๑๓; ๗:๑๔.

ความ น่า ชิงชังก ของ เจ้า ! แท้จริง แล้ว, 
และหลายเรือ่งทีบ่ดิาขา้พเจา้อา่นเกีย่วกบั
เยรูซาเล็มข —ว่าเยรูซาเล็มจะถูกท�าลาย, 
และผู้อยู่อาศัยในน้ัน; จ�านวนมากจะตาย
ดว้ยดาบ, และจ�านวนมากจะถกูน�าไปเป็น
เชลยค ในบาบิ โลน.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
บิดาข้าพเจ้าได้อ่านและเห็นส่ิงส�าคัญยิ่ง
และน่าอัศจรรย์หลายอย่างแล้ว, ท่านทูล
ข้อความหลายประการต่อพระเจ้า; เช่น : 
งานของพระองคส์�าคญัยิง่และน่าอศัจรรย,์ 
ข้าแต่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธา
นุ ภาพ ! พระ ราช บัลลังก์ ของ พระองค์
อยู่สูงในฟ้าสวรรค์, และเดชานุภาพของ
พระองค์, และพระคุณความดี, และพระ
เมตตามีอยู่เหนือผู้อยู่อาศัยทัง้ปวงของ
แผ่นดินโลก; และ, เพราะพระองค์ทรง
เมตตา, พระองค์ จะ ไม่ ทรง ยอม ให้ คน
ที่มาหาก พระองค์ต้องพินาศ !

๑๕ และ ใน ลักษณะ น้ี คือ ถ้อยค�า ของ
บิดาข้าพเจ้าในการสรรเสริญพระผู้เป็น
เจ้าของท่าน; เพราะจิตวญิญาณของท่าน
ช่ืนชมยินดี, และใจทัง้ดวงของท่านอิ่ม
เอบิ, เพราะส่ิงทีท่า่นไดเ้ห็น, แทจ้รงิแลว้, 
ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงต่อท่าน.

๑๖ และบดัน้ีขา้พเจา้, นีไฟ, มิไดท้�าเรือ่ง
ราวครบถ้วนเกี่ยวกับส่ิงซ่ึงบิดาข้าพเจ้า
เขียนไว้, เพราะท่านเขียนไว้หลายเรื่อง

ซ่ึงทา่นเห็นในนิมติและในความฝัน; และ
ท่านเขียนไว้หลายเรื่องที่ท่านพยากรณ์ก  
และพดูกบัลกู ๆ ของทา่นดว้ย, ซ่ึงขา้พเจา้ 
จะไม่ท�าเรื่องราวไว้ครบถ้วน.

๑๗ แต่ข้าพเจ้าจะท�าเรื่องราวเกี่ยวกับ
การ ปฏิบัติ ของ ข้าพเจ้า ในวัน เวลา ของ
ข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าท�าความย่อก จาก
บันทึกข ของบิดาข้าพเจ้า, บนแผ่นจารึก
ซ่ึงข้าพเจ้าท�าด้วยมือของข้าพเจ้า เอง; 
ดัง น้ัน, หลังจากข้าพเจ้าย่อบันทึกของ
บิดาข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจึงจะท�า เรื่อง
ราวเกี่ยวกับชีวิตข้าพเจ้าเอง.

๑๘ ฉะน้ัน, ขา้พเจา้ปรารถนาจะใหท้า่น 
ทราบ, ว่าหลังจากพระเจ้าได้ทรงแสดง
ส่ิงที่น่าอัศจรรย์หลายอย่างต่อลี ไฮ, บิดา
ข้าพเจ้า, แท้จริง แล้ว, เกี่ยว กับ ความ
พินาศก ของเยรซูาเล็ม, ดูเถิดท่านออกไป
ในบรรดาผู้คน, และเริ่มพยากรณ์ข และ
ประกาศต่อพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ท่าน
ทัง้เห็นและได้ยิน.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืชาว
ยิวล้อเลียนก ท่านเพราะเรื่องที่ท่านเป็น
พยานเกี่ยวกับพวกเขา; เพราะท่านเป็น
พยานโดยแทถ้งึความช่ัวรา้ยของพวกเขา
และความน่าชิงชังของพวกเขา; และทา่น
เป็นพยานว่าเรื่องที่ท่านเห็นและได้ยิน, 
และเรื่องที่ท่านอ่านจากหนังสือเล่มน้ัน
ด้วย, แสดงให้ปรากฏอย่างแจ้งชัดถึงการ

๑ นีไฟ ๑:๑๔–๑๙๓



 ๑๙ ข คมพ. พระเมสสิยาห.์
 ๒๐ ก ฮีล. ๑๓:๒๔–๒๖.
  ข แอลมา ๓๔:๓๘;  

คพ. ๔๖:๑๕.  
คมพ. เมตตา (ความ, 
พระ, ม)ี.

๒ 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;  
อเีธอร ์๑:๔๒;  

อบัรา. ๒:๓.
 ๓ ก คมพ. เช่ือฟัง (การ), เช่ือ

ฟัง (คนที)่.
 ๔ ก ๑ นี. ๑๐:๔; ๑๙:๘.
 ๕ ก ๑ นี. ๑๖:๑๔; คพ. ๑๗:๑.
  ข คมพ. เลมนั.

เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ข , และการไถ่
ของโลกด้วย.

๒๐ และ เมื่อ ชาว ยิว ได้ยิน เรื่อง เหล่า
น้ี พวก เขา โกรธ ท่าน; แท้จริง แล้ว, แม้
เหมือน กับ ศาสดา พยากรณ์ ใน สมัย
โบราณ, ผู้ที่พวกเขาขับไล่ก , และขวา้งปา
ด้วยหิน, และสังหาร; และพวกเขาหมาย
มั่นจะเอาชีวิตท่านด้วย, เพื่อพวกเขาจะ
เอาชีวิตน้ันไปเสีย. แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า, 
นีไฟ, จะแสดงต่อท่านวา่พระเมตตาข อัน
ละเอยีดออ่นของพระเจา้มอียูเ่หนือคนทัง้
ปวงทีพ่ระองคท์รงเลอืกไว,้ เพราะศรทัธา
ของพวกเขา, เพือ่ท�าใหพ้วกเขาแข็งแกรง่
แม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย.

บทที่ ๒

ลี ไฮ น� า ครอบครัว ท่าน ไป ใน แดน
ทรุกนัดารใกลท้ะเลแดง—พวกเขาละทิง้
ทรัพย์ สมบัติ ของ พวก เขา— ลี ไฮ ถวาย
เครือ่งพลีบูชาต่อพระเจ้าและสอนบุตร
ของ ท่านให้ รักษา พระ บัญญัติ— เล มัน
กับเลมิวเอลพร�่าบ่นบิดาของพวกเขา—
นีไฟเชือ่ฟังและสวดอ้อนวอนในศรทัธา; 
พระเจ้า รับส่ัง แก่ ท่าน, และ ท่านได้ รับ
เลือก ให้ ปกครอง เหนือ พวก พี่ ชาย ของ
ท่าน. ประมาณ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตกาล.

เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ

พระเจ้า รับส่ัง แก่ บิดา ข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, แม้ ในความฝัน, และตรัสแก่ท่าน : 
เจ้าเป็นสุขแล้วลี ไฮ, เพราะส่ิงที่เจ้าท�าไว;้ 
และเพราะเจา้ซ่ือสัตยแ์ละประกาศตอ่คน
พวกน้ีถงึเรือ่งทีเ่ราบญัชาเจา้, ดเูถดิ, พวก
เขาหมายมั่นจะเอาชีวิตก เจ้า.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงบัญชาก บิดาข้าพเจ้า, แม้ ใน
ความฝันข , วา่ท่านควรพาค ครอบครวัของ
ท่านออกไปในแดนทุรกันดาร.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
เช่ือฟังก พระวจนะของพระเจ้า, ดัง น้ัน
ท่านจึงท�าดังที่พระเจ้าทรงบัญชาท่าน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
ออกไป ในแดนทุรกันดาร. และท่านทิง้
บ้านท่าน, และแผ่นดินแห่งมรดกของ
ท่าน, และ ทอง ของ ท่าน, และ เงินของ
ทา่น, และของมคีา่ของทา่น, และมิไดเ้อา
ส่ิงใดไปกับท่านเลย, นอกจากครอบครัว
ท่าน, และสัมภาระ, และกระโจม, และ
ออกไปก ในแดนทุรกันดาร.

๕ และทา่นลงมาถงึชายแดนใกลฝ่้ังของ
ทะเลแดงก ; และ ท่าน เดินทางใน แดน
ทรุกนัดารในชายแดนซึง่อยู่ ใกลท้ะเลแดง
เข้าไป อีก; และ ท่าน เดินทางใน แดน
ทรุกนัดารกบัครอบครวัทา่น, ซ่ึงประกอบ
ดว้ยซาไรยาห,์ มารดาขา้พเจา้, และพีช่าย
ข้าพเจ้า, คอืเลมันข , เลมิวเอล, และแซม.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ

๑ นีไฟ ๑:๒๐–๒:๖ ๔



 ๖ ก ๑ นี. ๙:๑.
 ๗ ก ปฐก. ๑๒:๗–๘;  

อพย. ๒๔:๔; อบัรา. ๒:๑๗.
  ข อพย. ๒๐:๒๕;  

ฉธบ. ๒๗:๕–๖.
  ค คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้  

(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

 ๑๑ ก ๑ นี. ๑๗:๑๗.  
คมพ. พร�า่บน่.

  ข สภษ. ๒๐:๒๐.
  ค ๑ นี. ๕:๒–๔.
 ๑๒ ก โมเสส ๔:๖.

 ๑๓ ก ยรม. ๑๓:๑๔;  
๑ นี. ๑:๑๓.

 ๑๔ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

  ข ๑ นี. ๑๗:๔๕.
 ๑๖ ก คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.

ทา่นเดนิทางไดส้ามวนัในแดนทรุกนัดาร, 
ท่านตัง้กระโจมของท่านในหุบเขาก ใกล้
ฝ่ังแม่น� ้าที่มีสายน� ้า.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
สร้าง แท่นบูชาก จาก หินข , และ ประกอบ
พิธี ถวาย เครื่อง บูชา แด่ พระเจ้า, และ
น้อม ขอบพระทัยค พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
เรียกช่ือของแม่น� ้าน้ัน, เลมัน, และมัน
ไหล ลง สู่ ทะเลแดง; และ หุบเขา อยู่ ใน
ชายแดนใกล้ปากแม่น� ้าสายน้ัน.

๙ และเมื่อบิดาข้าพเจ้าเห็นว่าสายน� ้า
ในแมน่� ้าไหลลงสู่แหลง่น� ้าของทะเลแดง, 
ท่านพูดกับเลมัน, มีความวา่ : โอ้ขอให้ลูก
จงเป็นเหมือนแม่น� ้าน้ี, ซ่ึงไหลไปสู่แหล่ง
แห่งความชอบธรรมทัง้มวลตลอดเวลา !

๑๐ และทา่นพดูกบัเลมวิเอลดว้ย : โอข้อ
ให้ลูกจงเป็นเหมือนหุบเขาน้ี, มั่นคงและ
แน่วแน่, และไมห่วัน่ไหวในการรกัษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า !

๑๑ บัดน้ีท่านพูดเช่นน้ีเพราะความดือ้
รัน้ของเลมันกับเลมิวเอล; เพราะดเูถิด
พวกเขาพร�า่บน่ก ในหลายส่ิงตอ่ตา้นบดิาข 

ของ พวก เขา, เพราะ ท่าน เป็น คนช่าง
เห็นนิมิตค , และได้พาพวกเขาออกจาก
แผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม, ทิง้แผน่ดนิแหง่
มรดก ของ พวก เขา, และ ทอง ของ พวก

เขา, และเงินของพวกเขา, และของมีค่า
ของพวกเขา, เพื่อตายในแดนทุรกันดาร. 
และการน้ีพวกเขากล่าว ท่านท�าไปเพราะ
จินตนาการอันโง่เขลาของใจท่าน.

๑๒ และดงัน้ันเลมนักบัเลมวิเอล, โดยที่
เป็นพี,่ พร�า่บน่ตอ่ตา้นบดิาพวกเขา. และ
พวกเขาพร�่าบ่นเพราะพวกเขาหารู้ก ไม่
ถึงการกระท�าของพระผู้เป็นเจ้าองค์น้ัน
ผู้ทรงสร้างพวกเขา.

๑๓ ทัง้ พวก เขา ไม่ เชื่อ ว่า เยรูซาเล็ม, 
มหานคร น้ัน, จะ ถูก ท�าลายก ได้ ตาม ค�า
ของศาสดาพยากรณ์. และพวกเขาเป็น
เหมือนชาวยิวผู้อยู่ที่เยรูซาเล็ม, ผู้หมาย
มั่นจะเอาชีวิตบิดาข้าพเจ้า.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืบดิา
ขา้พเจา้กลา่วแกพ่วกเขาในหบุเขาของเล
มวิเอล, ดว้ยพลงัก , โดยทีเ่ป่ียมไปดว้ยพระ
วิญญาณ, จนร่างพวกเขาส่ันข อยู่ต่อหน้า
ท่าน. และท่านท�าให้พวกเขาจ�านน, จน
พวกเขาไม่กล้าเอ่ยวาจาต่อต้านท่าน; ดัง
น้ัน, พวกเขาจงึท�าตามทีท่า่นส่ังพวกเขา.

๑๕ และ บิดา ข้าพเจ้า พ�านัก อยู่ ใน
กระโจม.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่ อายุ น้อย ยิ่ง นัก, 
กระน้ัน ก็ตาม โดยที่ มี ร่างกาย สูง ใหญ่, 
และมคีวามปรารถนามากดว้ยทีจ่ะรูค้วาม
ลีล้ับก ของพระผู้เป็นเจ้า, ดังน้ัน, ข้าพเจ้า

๑ นีไฟ ๒:๗–๑๖๕



 ๑๖ ข สดด. ๘:๔;  
แอลมา ๑๗:๑๐;  
คพ. ๕:๑๖.  
คมพ. เปิดเผย (การ).

  ค ๑ พกษ. ๑๘:๓๗;  
แอลมา ๕:๗.

  ง ๑ นี. ๑๑:๕.
  จ คมพ. บดิา, ซ่ึงเป็น

มนุษย;์  
ศาสดาพยากรณ์.

 ๑๘ ก แอลมา ๓๑:๒๔;  
๓ นี. ๗:๑๖.

 ๑๙ ก ๑ นี. ๗:๑๒; ๑๕:๑๑.
 ๒๐ ก ยชว. ๑:๗;  

๑ นี. ๔:๑๔;  
โมไซยาห ์๑:๗.

  ข ฉธบ. ๓๓:๑๓–๑๖;  
๑ นี. ๕:๕; ๗:๑๓;  
โมเสส ๗:๑๗–๑๘.  
คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

 ๒๑ ก ๒ นี. ๕:๒๐–๒๔;  
แอลมา ๙:๑๓–๑๕; ๓๘:๑.

 ๒๒ ก ปฐก. ๓๗:๘–๑๑;  
๑ นี. ๓:๒๙.

 ๒๓ ก ฉธบ. ๑๑:๒๘;  
๑ นี. ๑๒:๒๒–๒๓;  
คพ. ๔๑:๑.

 ๒๔ ก ยชว. ๒๓:๑๓;  
วนฉ. ๒:๒๒–๒๓.

  ข ๒ นี. ๕:๒๕.

รอ้งทลูพระเจา้; และดเูถดิพระองคเ์สด็จ
เยือนข ข้าพเจ้า, และทรงท�าให้ ใจข้าพเจ้า
อ่อนลงค จนข้าพเจ้าเช่ือง ค�าทัง้ปวงซ่ึงพูด
โดยบิดาจ ข้าพเจ้า; ดังน้ัน, ข้าพเจ้ามิได้
กบฏตอ่ตา้นท่านเหมือนดงัพี่ ๆ  ข้าพเจ้า.

๑๗ และข้าพเจ้าพูดกับแซม, โดยท�าให้
เขารู้เรื่องที่พระเจ้าทรงแสดงให้ปรากฏ
ต่อ ข้าพเจ้า โดย พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์. และเหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือเขาเช่ือค�าข้าพเจ้า.

๑๘ แต,่ ดเูถดิ, เลมนักบัเลมวิเอลหาสดบั 
ฟังค�าข้าพเจ้าไม่; และโดยที่ โศกเศร้าก 

เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา
ข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าเพื่อพวกเขา.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้ารบัส่ังแก่ข้าพเจ้า, มีความวา่ : เจ้า
เป็นสุข แล้ว, นี ไฟ, เพราะ ศรัทธาก ของ
เจา้, เพราะเจา้แสวงหาเราอยา่งขยนัหมัน่
เพียร, ด้วยความนอบน้อมแห่งใจ.

๒๐ และตราบเท่าที่เจ้าจะรกัษาบัญญัติ
ของเรา, เจ้าจะรุง่เรอืงก , และเราจะพาเจ้า
ไปยงัแผน่ดนิแหง่ค�าสัญญาข ; แทจ้รงิแลว้, 
แม้ แผ่น ดินที่ เรา เตรียม ไว้ ส�าหรับ เจ้า; 
แท้จริงแล้ว, แผ่นดินซ่ึงเลิศเลอกว่าผืน
แผ่นดินอื่นทัง้ปวง.

๒๑ และตราบเท่าที่พี่ ๆ  ของเจ้าจะกบฏ

ต่อต้านเจ้า, พวกเขาจะถูกตัดขาดก จากที่
ประทับของพระเจ้า.

๒๒ และตราบเท่าที่เจ้าจะรกัษาบัญญัติ
ของเรา, เราจะท�าให้เจ้าเป็นผู้ปกครองก 

และผู้สอนเหนือพี่ ๆ ของเจ้า.
๒๓ เพราะดูเถิด, ในวันน้ันที่พวกเขา

จะกบฏต่อต้านเรา, เราจะสาปแช่งก พวก
เขาแม้ด้วยการสาปแช่งอันสาหัส, และ
พวกเขาจะไม่มีพลังเหนือพงศ์พันธุ์ของ
เจ้าเว้นแต่พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะกบฏต่อ
ต้านเราด้วย.

๒๔ และหากเป็นไปว่าพงศ์พันธุ์ของ
เจ้ากบฏต่อต้านเรา, พวกเขาจะเป็นแส้
หวดก แก่พงศ์พันธุ์ของเจ้า, เพื่อกระตุ้น
พวกเขาให้รือ้ฟ้ืนข วิถีที่พึงจดจ�า.

บทที่ ๓

บุตรของลี ไฮกลับไปยังเยรซูาเล็มเพือ่เอา
แผ่นจารึกทองเหลือง—เลบันปฏิเสธที่
จะมอบแผ่นจารกึให้—นีไฟ กระตุ้นและ
ให้ก�าลังใจพี่ชายของท่าน—เลบันขโมย
ทรพัยส์มบตัขิองพวกเขาและพยายามจะ 
สังหารพวกเขา—เลมันกับเลมิวเอลตีนี- 
ไฟกบัแซมและถกูเทพตเิตยีน. ประมาณ 
๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

๑ นีไฟ ๒:๑๗–๒๔ ๖



๓ ๒ ก คมพ. ฝัน (ความ).
 ๓ ก ๑ นี. ๕:๑๔.
 ๖ ก คมพ. สนับสนุนผูน้�า

ศาสนจกัร (การ).
 ๗ ก ๑ ซมอ. ๑๗:๓๒;  

๑ พกษ. ๑๗:๑๑–๑๕.  

คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ); เช่ือฟัง (การ), 
เช่ือฟัง (คนที)่.

  ข คมพ. พระบญัญตัขิอง
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ค ปฐก. ๑๘:๑๔;  

ฟป. ๔:๑๓;  
๑ นี. ๑๗:๓, ๕๐;  
คพ. ๕:๓๔.

 ๑๑ ก นหม. ๑๐:๓๔;  
กจิการ ๑:๒๖.

 ๑๒ ก ๑ นี. ๓:๓; ๕:๑๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือข้าพเจ้า, 
นีไฟ, กลับจากการพูดกับพระเจ้า, มายัง
กระโจมของบิดาข้าพเจ้า.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
พูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า : ดูเถิดพ่อได้
นิมิตฝันก , ซ่ึง ในน้ันพระเจ้าทรงบัญชา
พ่อว่าลูกและพี่ ๆ ของลูกจะต้องกลับไป
เยรูซาเล็ม.

๓ เพราะดูเถิด, เลบันมีบันทึกของชาว
ยวิและล�าดบัการสืบเชือ้สายก บรรพชนของ
พ่อด้วย, และบันทึกที่ จารึก ไว้บนแผ่น
จารึกทองเหลือง.

๔ ดังน้ัน, พระเจ้าทรงบัญชาพ่อว่าลูก
และพี่ ๆ ต้องไปบ้านของเลบัน, และหา
บันทึก, และน�าบันทึกลงมาที่น่ี ในแดน
ทุรกันดาร.

๕ และบัดน้ี, ดเูถิดพี่ ๆ  ของลูกพร�า่บ่น, 
โดยกล่าววา่มันเป็นส่ิงยากที่พ่อเรยีกรอ้ง
จากพวกเขา; แต่ดูเถิดพ่อไม่ ได้เรยีกรอ้ง
ส่ิง น้ี จาก พวก เขา, แต่ น่ี คือ พระ บัญชา
ของพระเจ้า.

๖ ฉะน้ันจงไปเถิด, ลูกของพ่อ, และลูก
จะเป็นที่ โปรดปรานของพระเจ้า, เพราะ
ลูกไม่ ได้พร�่าบ่นก .

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าว แก่ บิดา ข้าพเจ้า : 
ข้าพเจ้าจะไปก และท�า ส่ิงที่พระเจ้าทรง
บัญชา, เพราะข้าพเจ้ารูว้า่พระเจ้าไม่ทรง
ให้บัญญัติข แก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจาก

พระองคจ์ะทรงเตรยีมทางค ไว้ ใหพ้วกเขา
เพือ่พวกเขาจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
บิดาข้าพเจ้าได้ยินค�าเหล่าน้ีท่านดี ใจยิ่ง
นัก, เพราะท่านรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับพรจาก
พระเจ้าแล้ว.

๙ และ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, และ พี่ ๆ ของ
ขา้พเจา้ออกเดนิทางไปในแดนทรุกนัดาร, 
พร้อมด้วยกระโจมของเรา, เพื่อขึน้ไปยัง
แผ่นดินเยรูซาเล็ม.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อเราขึน้มาถึงแผ่นดินเยรซูาเล็มแล้ว, 
ข้าพเจ้าและพี่ ๆ ของข้าพเจ้าได้ปรึกษา
กัน.

๑๑ และเราโยนเบีย้เส่ียงทายก —คนใด
ในพวกเราจะเข้าไป ในบ้านของเลบัน. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเบีย้ตก
อยู่ที่เลมัน; และเลมันเข้าไปในบ้านของ
เลบัน, และเขาพูดกับเลบันขณะเลบัน
น่ังอยู่ ในบ้านตน.

๑๒ และเขาขอบนัทกึซึง่จารกึไวบ้นแผน่
จารึกทองเหลือง, ซ่ึงมีล�าดับการสืบเชือ้
สายก ของบิดาข้าพเจ้าจากเลบัน.

๑๓ และ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
ขึน้คือเลบันโกรธ, และจับเลมันโยนออก
ไปพ้นหน้าเขา; และเขาไม่ยอมให้เขาได้
บันทึก. ดังน้ัน, เขากล่าวแก่เลมัน : ดูเถิด
เจ้าเป็นขโมย, และเราจะสังหารเจ้า.

๑ นีไฟ ๓:๑–๑๓๗



 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.

 ๑๘ ก คมพ. กบฏ (การ).
  ข ๑ นี. ๑๖:๘.
 ๑๙ ก ออมไน ๑:๑๗;  

โมไซยาห ์๑:๒–๖.
 ๒๐ ก คมพ. พระคมัภรี—์พระ

คมัภรีท์ีพ่งึปกปักรกัษา.
 ๒๒ ก ๑ นี. ๒:๔.
 ๒๔ ก ๑ นี. ๓:๓.

๑๔ แต่เลมันหลบหนีไปจากเขา, และ
เล่า ถึง ส่ิง ที่ เล บัน กระท�า, แก่ เรา. และ
เราเริ่มเศร้าใจยิ่ง, และพี่ ๆ ของข้าพเจ้า
เกือบจะกลับไปหาบิดาข้าพเจ้าในแดน
ทุรกันดาร.

๑๕ แต่ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา
วา่ : พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด, และ
เรา มี ชีวิต อยู่ ฉันใด, เรา จะ ไม่ ลง ไป หา
บิดา ของ เรา ใน แดนทุรกันดาร ฉันน้ัน
จนกว่าเราจะท�าส�าเร็จในส่ิงซ่ึงพระเจ้า
ทรงบัญชาเรา.

๑๖ ดังน้ัน, ให้เราซ่ือสัตย์ ในการรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้า; ฉะน้ันให้เราลง
ไปยังแผ่นดินมรดกก ของบิดาเรา, เพราะ
ดูเถิดท่านทิง้ทองและเงิน, และของมีค่า
นานัปการไว.้ และทัง้หมดน้ีท่านได้ท�าไป
เพราะพระบัญชาข ของพระเจ้า.

๑๗ เพราะ ท่าน รู้ ว่า เยรูซาเล็ม ต้อง
ถูก ท�าลายก , เพราะ ความ ช่ัว ร้าย ของ 
ผู้คน.

๑๘ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ปฏิเสธก ค�า
ของ ศาสดา พยากรณ์. ด้วย เหตุ น้ี, หาก
บดิาขา้พเจา้จะอยู่ ในแผน่ดนิน้ันหลงัจาก
ทา่นไดร้บัพระบญัชาข ใหห้ลบหนีออกจาก
แผ่นดินน้ัน, ดูเถิด, ท่านจะตายด้วย. ดัง
น้ัน, ท่านจึงจ�าเป็นต้องหลบหนีออกจาก
แผ่นดินน้ัน.

๑๙ และดเูถดิ, น่ีเป็นปรชีาญาณในพระ
ผู้เป็นเจ้าวา่เราจะได้บันทึกก เหล่าน้ี, เพื่อ

เราจะปกปักรักษาภาษาแห่งบรรพบุรุษ
ของเราไว้ ให้ลูกหลานของเรา;

๒๐ และเพื่อเราจะปกปักรักษาก ไว้ ให้
พวก เขา ค�า ซ่ึง พูด จาก ปาก ของ ศาสดา
พยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ทัง้ปวงด้วย, ซ่ึงมอบ
ไว้ ให้ พวก เขา โดย พระ วิญญาณ และ
เดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า, นับแต่
โลกเริ่มต้น, แม้ลงมาถึงเวลาปัจจุบันน้ี.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืดว้ย
การ กล่าว ถ้อย ใน ลักษณะ น้ี ข้าพเจ้า ได้
ชักชวนพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, เพื่อพวกเขา
จะ ได้ ซื่อสัตย์ ใน การ รักษา พระ บัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ลงไปยังแผ่นดินมรดกของเรา, และเรา
รวบรวม ทอง ของ เรา, และ เงินของ เรา, 
และของมีค่าก ของเราเข้าด้วยกัน.

๒๓ และหลังจากที่เราได้รวบรวมของ
เหล่าน้ีเข้าด้วยกันแล้ว, เราขึน้ไปยังบ้าน 

ของเลบันอีก.
๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา

เขา้ไปหาเลบนั, และขอใหเ้ขามอบบนัทกึ
ซ่ึงจารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลืองก แก่
เรา, เพื่อการน้ีเราจะให้ทองของเรา, และ
เงินของเรา, และส่ิงมีค่าทัง้ปวงของเรา
แก่เขา.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ เล บัน เห็นทรัพย์ สมบัติ ของ เรา, 
และเห็นว่าทรัพย์สมบัติน้ันมากมายยิ่ง, 

๑ นีไฟ ๓:๑๔–๒๕ ๘



 ๒๕ ก คมพ. โลภ.
 ๒๘ ก ๑ นี. ๑๗:๑๗–๑๘.
 ๒๙ ก ๑ นี. ๔:๓; ๗:๑๐.  

คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.

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

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

เขาจึงโลภก อยากได้มัน, จนถึงกับว่าเขา
จับ เรา โยน ออก มา, และ ส่ง คนใช้ ของ
เขา มา สังหาร เรา, เพื่อ เขา จะ ได้ ทรัพย ์
สมบัติของเรา.

๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
หนีไปซ่ึงหน้าคนใช้ของเลบัน, และเรา
จ�า ต้อง ทิง้ ทรัพย์ สมบัติ ของ เรา ไว้ เบือ้ง
หลัง, และทรัพย์สมบัติของเราตกอยู่ ใน
มือของเลบัน.

๒๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
หลบหนีเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร, และคน
ใช้ของเลบนัไลเ่ราไมท่นั, และเราซ่อนตวั
อยู่ ในซอกหิน.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเล- 
มันโกรธข้าพเจ้า, และบิดาข้าพเจ้าด้วย;  
และเลมิวเอลด้วย, เพราะเขาฟังค�าของ
เลมัน. ดังน้ันเลมันกับเลมิวเอลพูดค�า
รนุแรงก มากมายตอ่เรา, น้องของพวกเขา, 
และพวกเขาตีเราแม้ด้วยไม้.

๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะ
ที่พวกเขาตีเราด้วยไม้, ดูเถิด, เทพก ของ
พระเจ้ามายืนอยู่ต่อหน้าพวกเขา, และ
ท่านกล่าวแก่พวกเขา, มีความว่า : เหตุ
ใดพวกท่านจึงตีน้องด้วยไม้ ? พวกท่าน
ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาเป็นผู้
ปกครองข เหนือพวกท่าน, และน่ีเพราะ
ความชั่วช้าสามานยข์องพวกทา่น ? ดเูถดิ
พวก ท่าน จง ขึน้ ไป เยรูซาเล็ม อีก, และ
พระเจ้าจะทรงมอบเลบันไว้ ในมือของ
พวกท่าน.

๓๐ และหลังจากเทพก กล่าวแก่เราแล้ว, 
ท่านก็จากไป.

๓๑ และหลังจากเทพจากไปแล้ว, เล- 
มันกับเลมิวเอลเริ่มพร�่าบ่นก อีก, มีความ 
ว่า : เป็นไป ได้ อย่างไร ที่ พระเจ้า จะ ทรง 
มอบเลบนัไว้ ในมอืเรา ? ดเูถดิ, เขาเป็นคน
มีก�าลัง, และเขาสามารถบังคับบัญชาคน
ได้ห้าสิบคน, แท้จริงแล้ว, แม้เขาสังหาร
คนห้าสิบคนได้; แล้วเหตุใดจะไม่สังหาร 
เราเล่า ?

บทที่ ๔

นีไฟสังหารเลบันตามพระบัญชาพระเจ้า 
จากน้ันจึงเอาแผ่นจารกึทองเหลืองไว้ ใน
ครอบครองดว้ยอบุาย—โซรมัเลอืกสมทบ
กับครอบครวัของลี ไฮในแดนทุรกันดาร. 
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขา้พเจา้พดู
กับพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, มีความวา่ : ขอให้เรา
ขึน้ไปเยรซูาเล็มอกี, และขอใหเ้ราซ่ือสัตย์ก 

ใน การ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า; 
เพราะดเูถิดพระองคท์รงอานุภาพยิ่งกวา่
คนทัง้ปวงบนแผ่นดินโลก, แล้วเหตุใด
จะไม่ทรงอานุภาพข ยิ่งกว่าเลบันและคน
ห้าสิบคนของเขา, แท้จริงแล้ว, หรือแม้
คนนับหมื่นของเขา ?

๒ ฉะน้ันใหเ้ราขึน้ไป; ขอใหเ้ราเขม้แข็งก 

เหมือนโมเสสข ; เพราะท่านพูดกับผืนน� ้า

๑ นีไฟ ๓:๒๖–๔:๒๙



 ๒ ค อพย. ๑๔:๒๑;  
๑ นี. ๑๗:๒๖;  
โมไซยาห ์๗:๑๙.

 ๓ ก ๑ นี. ๓:๒๙–๓๑; ๗:๑๐.
 ๖ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ;์ ดลใจ (การ), แรง

บนัดาลใจ.
  ข ฮบ. ๑๑:๘.
 ๙ ก ๒ นี. ๕:๑๔;  

คพ. ๑๗:๑.
 ๑๐ ก แอลมา ๑๔:๑๑.
 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. ช่ัว, ช่ัวรา้ย (ความ).
  ค แอลมา ๓๐:๔๗.

ของทะเลค แดงจรงิ ๆ  และมันแยกไปทาง
โน้นและทางน้ี, และบรรพบุรุษของเรา
ผ่านมา, ออกจากการเป็นเชลย, บนแผ่น
ดินแห้ง, และกองทัพของฟาโรห์ ได้ตาม
มาและจมอยู่ ในผืนน� ้าของทะเลแดง.

๓ บัดน้ีดูเถิดพี่รู้ว่าเรื่องน้ีจริง; และพี่รู้
ด้วยว่าเทพก กล่าวแก่พี่แล้ว; ดังน้ันไฉน
พี่ จึง สงสัย เล่า ? ให้ เรา ขึน้ ไป; พระเจ้า
ทรง สามารถ ปลด ปล่อย เรา ได้, แม้ ดัง
บรรพบุรษุของเรา, และทรงท�าลายเลบัน
ได้, แม้ดังชาวอียิปต์.

๔ บัดน้ี เมื่อข้าพเจ้า ได้พูดค�า เหล่า น้ี, 
พวกเขายังคงโมโห, และยังคงพร�่าบ่น
อยูต่อ่ไป; กระน้ันก็ตามพวกเขายงัไดต้าม
ข้าพเจ้าขึน้มาจนเรามาถึงนอกก�าแพง
เยรูซาเล็ม.

๕ และ เรา ท�า ส่ิง น้ี ใน เวลา กลาง คืน; 
และข้าพเจ้าให้พวกเขาซ่อนตัวอยู่นอก
ก�าแพง. และ หลัง จาก พวก เขา ซ่อนตัว
แลว้, ขา้พเจา้, นีไฟ, ก็แอบเขา้ไปในเมอืง
และมุ่งหน้าไปยังบ้านของเลบัน.

๖ และ ข้าพเจ้า ได้ รับ การน� า โดย พระ
วิญญาณก , โดยหารู้ล่วงหน้าไม่ข ถึง ส่ิงที่
ข้าพเจ้าควรท�า.

๗ กระน้ันก็ตามข้าพเจ้าก็เข้าไป, และ
เมือ่ขา้พเจา้มาใกลบ้า้นของเลบนัขา้พเจา้
เห็นชายผู้หน่ึง, และเขาได้ล้มอยู่บนพืน้
ดินต่อหน้าข้าพเจ้า, เพราะเขาเมาด้วย
เหล้าองุ่น.

๘ และเมือ่ขา้พเจา้มาถงึเขาขา้พเจา้พบ
ว่าเขาคือเลบัน.

๙ และข้าพเจ้าเห็นดาบก ของเขา, และ
ข้าพเจ้าชักดาบออกจากฝักของมัน, และ
ด้ามของดาบน้ันเป็นทองบริสุทธิ์, และ
ฝีมือ ที่ ท�า ดาบ น้ันประณีต ยิ่ง นัก, และ
ข้าพเจ้าเห็นว่าตัวดาบท�าจากเหล็กกล้า
อันมีค่าที่สุด.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า ถูก พระ วิญญาณ บีบ คัน้ก ให้ ฆ่า
เล บัน; แต่ ข้าพเจ้า กล่าว ในใจ ข้าพเจ้า : 
ข้าพเจ้า ไม่ เคย ท�าให้ คนหลั่ง เลือด สัก
ครัง้. และข้าพเจ้าจึงชะงักและข้าพเจ้า
ไม่อยากสังหารเขา.

๑๑ และพระวิญญาณตรัสกับข้าพเจ้า
อีก : ดูเถิด พระเจ้าก ได้ ทรง ปล่อย เขา ให้
อยู่ ในมือเจ้า. แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้า
รู้ ด้วย ว่า เขา ได้ หมาย มั่น จะ เอา ชีวิต
ของ ข้าพเจ้า เอง; แท้จริง แล้ว, และ
เขา ไม่ ยอม สดับ ฟัง พระ บัญญัติ ของ
พระเจ้า; และเขาเอาข ทรัพย์สมบัติของ 
เราไปด้วย.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระ
วิญญาณ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีก : จง สังหาร
เขา, เพราะพระเจ้าทรงปล่อยเขาให้อยู่
ในมือเจ้าแล้ว;

๑๓ ดเูถดิพระเจา้ทรงสังหารก คนช่ัวรา้ยข 

เพื่อน�ามา ซ่ึงจุดประสงค์อันชอบธรรม
ของพระองค์. เป็นการดีกว่าค ที่คนหน่ึง

๑ นีไฟ ๔:๓–๑๓ ๑๐



 ๑๔ ก ออมไน ๑:๖;  
โมไซยาห ์๒:๒๒;  
อเีธอร ์๒:๗–๑๒.

  ข คมพ. พระบญัญตัขิอง
พระผูเ้ป็นเจา้.

  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.

ตายแทนที่ประชาชาตหิน่ึงจะเส่ือมโทรม
และตายอยู่ ในความไม่เช่ือ.

๑๔ และบดัน้ี, เมือ่ขา้พเจา้, นีไฟ, ไดย้นิ
ขอ้ความเหลา่น้ี, ขา้พเจา้จ�าพระด�ารสัของ
พระเจ้าซ่ึงพระองค์ ได้รับส่ังแก่ข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดาร, มีความว่า : ตราบเท่า
ที่ก พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะรกัษาบัญญัติข ของ
เรา, พวกเขาจะรุ่งเรืองค อยู่ ในแผ่นดิน
แห่งค�าสัญญาง .

๑๕ แท้จรงิแล้ว, และข้าพเจ้าคิดด้วยวา่
พวกเขาไม่สามารถรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระเจา้ตามกฎของโมเสส, นอกจากพวก
เขาจะมีกฎ.

๑๖ และข้าพเจ้ารูด้้วยวา่กฎก จารกึไวบ้น
แผ่นจารึกทองเหลือง.

๑๗ และอน่ึง, ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรง
ปล่อยเลบันไว้ ในมือของข้าพเจ้าเพื่อการ
น้ี—เพื่อข้าพเจ้าจะได้บันทึกเหล่าน้ีตาม 

พระบัญชาของพระองค์.
๑๘ ฉะน้ันข้าพเจ้าเชื่อฟังสุรเสียงของ

พระวิญญาณ, และจับเลบันโดยคว้าผม
บนศีรษะ, และข้าพเจ้าตัดศีรษะของเขา
ด้วยดาบก ของเขาเอง.

๑๙ และหลังจากข้าพเจ้าตัดศีรษะเขา
ด้วยดาบของเขาเองแล้ว, ข้าพเจ้าหยิบ
อาภรณ์ ของ เล บัน มา สวม บนร่าง ของ
ข้าพเจ้า เอง; แท้จริง แล้ว, แม้ ทุก ชิน้; 
และ ข้าพเจ้า คาด ยุทธภัณฑ์ ของ เขา ไว้
รอบเอวข้าพเจ้า.

๒๐ และหลังจากข้าพเจ้ากระท�าการน้ี

แล้ว, ข้าพเจ้าไปยังคลังของเลบัน. และ
ขณะที่ข้าพเจ้าตรงไปยังคลังของเลบัน, 
ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็นคนใช้ก ของเลบันผู้
มี กุญแจ คลัง. และ ข้าพเจ้า ส่ัง เขา ด้วย
เสียงของเลบัน, ให้เขาเข้าไป ในคลังกับ
ข้าพเจ้า.

๒๑ และเขาคิดว่าข้าพเจ้าเป็นเลบัน, 
นายของเขา, เพราะเขาเห็นอาภรณ์และ
ดาบที่คาดรอบเอวข้าพเจ้าด้วย.

๒๒ และ เขา พูด กับ ข้าพเจ้า เกี่ยว กับ 
บรรดาผู้ ใหญข่องชาวยวิ, โดยทีเ่ขารูว้า่เล- 
บัน, นายของเขา, ออกไปอยู่กับคนพวกน้ี
ในเวลากลางคืน.

๒๓ และข้าพเจ้าพูดกับเขาประหน่ึงวา่
เป็นเลบัน.

๒๔ และ ข้าพเจ้า พูด กับ เขา ด้วย ว่า
ข้าพเจ้าจะเอาค�าจารึก, ซ่ึงอยู่บนแผ่น
จารกึทองเหลอืงก , ไปใหพ้ี ่ๆ  ของขา้พเจา้, 
ซ่ึงอยู่นอกก�าแพง.

๒๕ และข้าพเจ้าส่ังเขาให้ตามข้าพเจ้า
ไปด้วย.

๒๖ และเขา, โดยที่คิดว่าข้าพเจ้าก�าลัง
พูดถึงบรรดาพี่น้องของศาสนจักร, และ
ว่าข้าพเจ้าเป็นเลบันจริง ๆ ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้ สังหาร เสีย แล้ว, ดัง น้ัน เขา จึง ตาม
ข้าพเจ้าไป.

๒๗ และเขาพูดกับข้าพเจ้าหลายครัง้
เกี่ยวกับบรรดาผู้ ใหญ่ของชาวยิว, ขณะ
ข้าพเจ้าออกไปหาพี่ ๆ ของข้าพเจ้า, ซึ่ง
อยู่นอกก�าแพง.

๑ นีไฟ ๔:๑๔–๒๗๑๑



 ๓๑ ก โมไซยาห ์๙:๑๗;  
แอลมา ๕๖:๕๖.

 ๓๓ ก คมพ. ค�าปฏญิาณ.
 ๓๔ ก ๑ นี. ๒:๒; ๓:๑๖.

 ๓๕ ก ๑ นี. ๑๖:๗;  
๒ นี. ๕:๕–๖.  
คมพ. โซรมั, โซรมั (ชาว).

 ๓๗ ก ยชว. ๙:๑–๒๑;  

ปญจ. ๕:๔.  
คมพ. ค�าปฏญิาณ.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อเลมันเห็นข้าพเจ้าเขาหวาดกลัวยิ่ง
นัก, และ เล มิว เอล กับ แซม ด้วย. และ
พวกเขาหนี ไป ซ่ึงหน้าข้าพเจ้า; เพราะ
พวกเขาคิดว่าเป็นเลบัน, และว่าเขาได้
สังหารข้าพเจ้าแล้วและหมายมั่นจะเอา
ชีวิตของพวกเขาด้วย.

๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขา้พเจา้เรยีกพวกเขา, และพวกเขาไดย้นิ
ข้าพเจ้า; ดงัน้ันพวกเขาจึงหยุดหนีไปตอ่
หน้าข้าพเจ้า.

๓๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
คนใช้ของเลบันเห็นพี่ ๆ  ข้าพเจ้าเขาเริม่
ตวัส่ัน, และก�าลงัจะหนีไปซึง่หน้าขา้พเจา้
และกลับไปยังนครแห่งเยรูซาเล็ม.

๓๑ และบัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, โดยที่เป็น
คนร่าง สูงใหญ่, และโดยที่ ได้ รับก�าลังก 

มากจากพระเจ้าด้วย, ฉะน้ันข้าพเจ้าจับ
คนใช้ของเลบัน, และรัง้เขาไว้, เพื่อเขา
จะไม่หลบหนี.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าพูดกับเขา, วา่หากเขาจะสดับฟัง
ค�าข้าพเจ้า, ดังที่พระเจ้าทรงพระชนม์
อยู่ ฉันใด, และข้าพเจ้ามี ชีวิตอยู่ ฉันใด, 
แม้หากเขาจะสดับฟังค�าของเรา, เราจะ
ไว้ชีวิตเขาฉันน้ัน.

๓๓ และ ข้าพเจ้า พูด กับ เขา, แม้ ด้วย
ค�าปฏิญาณก , ว่า เขาไม่ต้องกลัว; ว่า เขา
จะเป็นอิสรชนเหมือนเราหากเขาจะลง
ไปในแดนทุรกันดารกับเรา.

๓๔ และขา้พเจา้พดูกบัเขาดว้ย, มคีวาม
ว่า : พระเจ้าได้ทรงบัญชาก ให้เราท�าส่ิงน้ี
โดยแน่นอน; และเราจะไมข่ยนัหมัน่เพยีร
ในการรกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้หรอื ? 
ฉะน้ัน, หากท่านจะลงไปหาบิดาข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดารท่านก็จะอยู่กับเราได้.

๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โซรัมก มีก�าลังใจขึน้จากค�าที่ข้าพเจ้าพูด. 
บัดน้ี โซ รัม คือ ช่ือ ของ คนใช้; และ เขา
สัญญาว่าเขาจะลงไปหาบิดาของเราใน
แดนทุรกันดาร. แท้จริงแล้ว, และเขาให้
ค�าปฏิญาณแก่เราด้วยว่าเขาจะอยู่กับเรา
นับจากเวลาน้ันไป.

๓๖ บัดน้ีเราปรารถนาให้เขาอยู่กับเรา
เพราะเหตุน้ี, เพื่อชาวยิวจะได้ ไม่รู้เกี่ยว
กับการหนีไปของเราในแดนทุรกันดาร, 
เกลอืกพวกเขาจะไลต่ามเรามาและท�าลาย
เรา.

๓๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
โซรมัใหค้�าปฏญิาณก แกเ่ราแลว้, ความกลวั
ของเราที่เกี่ยวกับเขาได้หมดไป.

๓๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
น�าแผ่นจารึกทองเหลืองและคนใช้ของ
เลบันมา, และออกไปในแดนทุรกันดาร, 
และเดินทางไปยังกระโจมของบิดาเรา.

บทที่ ๕

ซาไรยาห์บ่นว่าลี ไฮ—ทัง้สองชืน่ชมการ 
กลบัคนืมาของบรรดาบตุรชาย—พวกทา่น 

๑ นีไฟ ๔:๒๘–๓๘ ๑๒



๕ ๑ ก คมพ. ซาไรยาห.์
 ๔ ก ๑ นี. ๒:๑๑.
  ข ๑ นี. ๑:๘–๑๓.  

คมพ. นิมติ.

 ๕ ก ๑ นี. ๒:๒๐;  
๑๘:๘, ๒๒–๒๓.  
คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).
 ๘ ก ๑ นี. ๒:๒.
  ข ๑ นี. ๓:๗.

ถวาย เครื่อง พลี บูชา— แผ่น จารึก ทอง
เหลืองมีข้อเขียนของโมเสสและศาสดา
พยากรณ์—แผ่นจารึกชีว้่าลี ไฮเป็นผู้สืบ
ตระกูลของโยเซฟ—ลี ไฮพยากรณ์เกีย่ว
กับ พงศ์ พันธุ์ ของ ท่าน และ การ ปก ปัก
รักษาแผ่นจารึกไว้. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ หลัง
จากเราได้ลงมาหาบิดาของเราในแดน
ทุรกันดาร แล้ว, ดูเถิด, ท่าน เป่ียม ด้วย
ความปีตยินิด,ี และซาไรยาห์ก , มารดาของ
ขา้พเจา้, ก็ยนิดยีิง่นัก, ดว้ยเหตทุีน่างโศก
เศร้าจริง ๆ ก็เพราะเรา.

๒ เพราะ นาง คิด ว่า เรา ตาย เสีย แล้ว
ใน แดน ทุรกันดาร; และ นาง ได้ บ่น
ว่า บิดา ข้าพเจ้า ด้วย, โดย บอก ท่านว่า
ท่าน เป็นคนช่าง เห็นนิมิต; มี ความ ว่า :  
ดูเถิด ท่านน� า เรา ออก มา จาก แผ่น ดิน
แห่งมรดกของเรา, และบุตรของเราหา
มี ไม่แล้ว, และพวกเราต้องตายในแดน
ทุรกันดาร.

๓ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะน้ี
มารดาข้าพเจ้าบ่นว่าบิดาข้าพเจ้า.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือบิดา
ข้าพเจ้าพูดกับนาง, มีความวา่ : ข้าพเจ้ารู้
ว่าข้าพเจ้าเป็นคนช่างเห็นนิมิตก ; เพราะ
หาก ข้าพเจ้า มิ ได้ เห็น เรื่อง ของ พระ ผู้
เป็นเจ้าในนิมิตข แล้วข้าพเจ้าจะไม่รู้จัก
พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า, แต่

จะยังอยู่ที่ เยรูซาเล็ม, และตายไปกับพี่
น้องข้าพเจ้าแล้ว.

๕ แตด่เูถดิ, ขา้พเจา้ไดแ้ผน่ดนิแหง่ค�า
สัญญาก , ซ่ึงในส่ิงน้ีข้าพเจ้าช่ืนชมยินดี; 
แท้จริง แล้ว, และ ข้าพเจ้า รู้ข ว่า พระเจ้า 
จะทรงปลดปล่อยบุตรข้าพเจ้าให้พ้นจาก 
มือเลบัน, และทรงน�าพวกเขาลงมาหา
เราในแดนทุรกันดารอีก.

๖ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะน้ี
ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, ปลอบโยนซาไรยาห์, 
มารดาข้าพเจ้า, เกี่ยวกับเรา, ขณะที่เรา
เดนิทางในแดนทรุกนัดารขึน้ไปแผน่ดนิ
เยรซูาเล็ม, เพื่อไปเอาบันทึกของชาวยิว.

๗ และเมือ่เราไดก้ลบัมาถงึกระโจมของ
บดิาขา้พเจา้, ดเูถดิความปีตยินิดขีองพวก
ท่านเต็มเป่ียม, และมารดาข้าพเจ้าได้รบั
การปลอบประโลม.

๘ และ นาง กล่าว, มี ความ ว่า : บัดน้ี
ข้าพเจ้ารูแ้น่แก่ ใจวา่พระเจ้าทรงบัญชาก 

สามี ข้าพเจ้า ให้ หลบ หนี มา ใน แดน
ทุรกันดาร; แท้จรงิ แล้ว, และ ข้าพเจ้า รู้
แน่แก่ ใจดว้ยวา่พระเจ้าทรงปกป้องบุตร
ข้าพเจ้า, และทรงปลดปล่อยพวกเขาให้
พ้นจากมือเลบัน, และประทานพลัง ให้
พวกเขาเพื่อโดยการน้ันพวกเขาสามารถ
ท�าส�าเรจ็ข ในส่ิงซ่ึงพระเจา้ทรงบญัชาพวก
เขา. และดว้ยการกล่าวถ้อยในลักษณะน้ี
นางไดก้ล่าว.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ทา่นช่ืนชมยนิดอียา่งยิง่, และถวายเครือ่ง

๑ นีไฟ ๕:๑–๙๑๓



 ๙ ก โมไซยาห ์๒:๓;  
๓ นี. ๙:๑๙–๒๐.  
คมพ. กฎของโมเสส.

  ข คมพ. ขอบพระทยั, 
ขอบพระทยัพระเจา้ (การ, 
น้อม), ความขอบคณุ.

 ๑๐ ก ๑ นี. ๔:๒๔, ๓๘; ๑๓:๒๓.  
คมพ. แผน่จารกึทอง
เหลอืง.

 ๑๑ ก ๑ นี. ๑๙:๒๓.  
คมพ. เพนทาทคู.

 ๑๒ ก ๑ พศด. ๙:๑.  

คมพ. พระคมัภรี.์
 ๑๓ ก ๒ พกษ. ๒๔:๑๘;  

ยรม. ๓๗:๑.
  ข เอสรา ๑:๑;  

ยรม. ๓๖:๑๗–๓๒;  
๑ นี. ๗:๑๔; ฮีล. ๘:๒๐.

 ๑๔ ก ๑ นี. ๓:๓, ๑๒.  
คมพ. แผน่จารกึทอง
เหลอืง.

  ข ๒ นี. ๓:๔;  
แอลมา ๑๐:๓.  
คมพ. โยเซฟ, บตุรของ

ยาโคบ.
  ค คมพ. ยาโคบ, บตุรของ 

อสิอคั.
  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.

พลีบูชาก และเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้า; 
และ พวก ท่านน้อม ขอบพระทัยข พระ ผู้
เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล.

๑๐ และ หลัง จาก พวก ท่าน ได้ น้อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล
แล้ว, ลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, จึงเอาบันทึกซ่ึง
จารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลืองก , และ
ท่านค้นคว้าบันทึกน้ีตัง้แต่ต้น.

๑๑ และท่านเห็นว่าบันทึกน้ีมีหนังสือก 

ห้าเล่มของโมเสส, ซึ่งให้เรือ่งราวของการ
สรา้งของโลก, และของอาดมักบัเอวาดว้ย, 
ผู้เป็นบิดามารดาแรกของเรา;

๑๒ และบันทึกก ของชาวยิวตัง้แต่ต้น, 
แม้ลงมาถึงการเริ่มต้นการปกครองของ 
เศเดคียาห์, กษัตริย์แห่งยูดาห์ด้วย;

๑๓ และ ค�า พยากรณ์ ของ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์, ตัง้แต่ ต้น, แม้ จน 
ลงมาถงึการเริม่ตน้การปกครองของเศเด- 
คยีาห์ก ดว้ย; และค�าพยากรณ์มากมายดว้ย
ซ่ึงพูดโดยปากของเยเรมีย์ข .

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืลีไฮ, 
บิดาข้าพเจ้า, พบล�าดับการสืบเชือ้สาย
บรรพบุรุษ ของ ท่านบน แผ่นจารึก ทอง
เหลืองก ด้วย; ดัง น้ันท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้
สืบตระกูลของโยเซฟข ; แท้จริงแล้ว, แม้

โยเซฟผู้น้ันซ่ึงเป็นบุตรของยาโคบค , ซ่ึง
ถกูขายง ไปในอยีปิต,์ และเป็นผู้ ไดร้บัการ
ปกปักรักษาจ โดยพระหัตถ์ของพระเจ้า, 
เพื่อท่านจะได้ปกปักรักษายาโคบ, บิดา
ท่าน, และครัวเรือนทัง้ปวงของท่านให้
รอดตายจากความอดอยาก.

๑๕ และทรงน�าพวกท่านออกจากการ
เป็นเชลยก และออกจากแผ่นดินอียิปต์
ด้วย, โดยพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันน้ัน
ผู้ ได้ทรงปกปักรักษาพวกท่าน.

๑๖ และดังน้ันลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, พบ
ล�าดบัการสืบเชือ้สายบรรพบรุษุของทา่น. 
และเลบันเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟก 

ด้วย, ดังน้ันเขาและบรรพบุรุษของเขา
ได้รักษาบันทึกน้ีไว้.

๑๗ และบัดน้ีเมื่อบิดาข้าพเจ้าเห็นส่ิง
ทัง้ปวงน้ี, ทา่นเป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณ, 
และเริม่พยากรณ์เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของ
ท่าน—

๑๘ ว่าแผ่นจารึกทองเหลืองเหล่าน้ีจะ
เข้าไปสู่ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และ
คนทัง้ปวงผู้เป็นพงศ์พันธุ์ของท่าน.

๑๙ ดังน้ัน, ท่านกล่าววา่แผ่นจารกึทอง
เหลอืงเหลา่น้ีจะไมม่วีนัพนิาศก ; ทัง้มนัจะ
ไม่ลบเลือนอีกต่อไปตามกาลเวลา. และ

๑ นีไฟ ๕:๑๐–๑๙ ๑๔



 ๒๑ ก คมพ. พระคมัภรี—์
คณุคา่ของพระคมัภรี.์

  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 ยอหน์ ๒๐:๓๐–๓๑.  
ด ูปกในของพระคมัภรี์
มอรมอน.

  ข ๒ นี. ๙:๔๑, ๔๕, ๕๑.
 ๕ ก ๑ ธส. ๒:๔; คม. ๑:๔.

ท่านพยากรณ์ ไวห้ลายเรือ่งเกี่ยวกับพงศ์ 

พันธุ์ของท่าน.
๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

จนถึง เวลา น้ี ข้าพเจ้า และ บิดา ข้าพเจ้า
รักษา พระ บัญญัติ ดัง ที่ พระเจ้า ทรง 
บัญชาเรา.

๒๑ และ เรา ได้ บันทึก ซึ่ง พระเจ้า ทรง
บัญชาเรา, และค้นคว้าบันทึกและพบว่า
เป็นส่ิงที่พึงปรารถนา; แท้จริงแล้ว, แม้
มี ค่าก มาก ต่อ เรา, ถึง ขนาด ที่ เรา ปก ปัก
รักษาข พระบัญญัติของพระเจ้าไว้เพื่อลูก
หลานของเราได้.

๒๒ ดังน้ัน, เป็นปรีชาญาณในพระเจ้า
ที่ เราจะน�าบันทึกไปด้วย, ขณะเราเดิน
ทางในแดนทุรกันดารไปถึงแผ่นดินแห่ง
ค�าสัญญา.

บทที่ ๖

นี ไฟเขียนเกีย่วกับเรือ่งของพระผู้ เป็น
เจา้—จดุประสงคข์องนีไฟคอืเพือ่ชักชวน
คนให้มาหาพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม
และไดร้บัการช่วยใหร้อด. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีขา้พเจา้, นีไฟ, ไมก่ลา่วถงึล�าดบั
การสืบเชือ้สายบรรพบุรษุของข้าพเจ้าใน
ส่วนน้ีก ของบนัทกึขา้พเจา้; ทัง้ขา้พเจา้จะ
ไม่กล่าวถึงบนแผ่นจารกึข ที่ข้าพเจ้าก�าลัง
เขียนอยู่น้ี ไม่ว่าเวลาใด; เพราะมีเขียนไว้

ในบนัทกึทีบ่ดิาค ขา้พเจา้บนัทกึไว;้ ดงัน้ัน, 
ข้าพเจ้าไม่เขียนส่ิงน้ีไว้ ในงานน้ี.

๒ เพราะขา้พเจา้พอใจแลว้ทีจ่ะกลา่ววา่
เราเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟก .

๓ และไม่ส�าคัญแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้า
จะ ละเอียด รอบคอบ ใน การ ให้ เรื่อง ราว
โดยครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องทัง้หมดของ
บิดา ข้าพเจ้า, เพราะ เรื่อง ทัง้หมด ไม่
สามารถเขียนไว้บนแผ่นจารึก เหล่า น้ีก , 
เพราะ ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ ให้ มี ที่ ว่าง
เพื่อข้าพเจ้าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๔ เพราะความตัง้ใจอันเต็มเป่ียมของ
ข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าจะได้ชักชวนก คนให้
มาหาข พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม, และ
พระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็น
เจา้ของยาโคบ, และไดร้บัการช่วยใหร้อด.

๕ ดังน้ัน, เรื่องอันเป็นที่พอใจก แก่ โลก
ข้าพเจ้าไม่เขียน, แต่เขียนเรื่องอันเป็น
ที่พอพระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้
ที่มิ ได้เป็นของโลก.

๖ ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจะให้ค�า ส่ังแก่พงศ์
พันธุ์ ของ ข้าพเจ้า, ว่า พวก เขา จะ ไม่ ใช้
เน้ือที่ ในแผน่จารกึเหล่าน้ีไปดว้ยเรือ่งซ่ึง
ไม่มีคุณค่าต่อลูกหลานมนุษย์.

บทที่ ๗

บตุรของลีไฮกลบัไปเยรซูาเล็มและชักชวน 
อิชมาเอลกับครัวเรือนของท่านให้ร่วม 

๑ นีไฟ ๕:๒๐–๖:๖๑๕



เดนิทางกบัพวกเขา—เลมนัและคนอืน่ ๆ   
กบฏ— นี ไฟ กระตุ้นพี ่ๆ ของ ท่านให้ มี
ศรทัธาในพระเจ้า—พวกเขามัดนีไฟดว้ย
เชือกและวางแผนท�าลายทา่น—พลงัแหง่
ศรัทธาปลดปล่อยท่านเป็นอิสระ—พี ่ๆ  
ของ ท่านร้องขอ อภัย— ลี ไฮ และ คณะ
ของท่านถวายเครือ่งพลีบูชาและเครือ่ง
เผา บูชา. ประมาณ ๖๐๐– ๕๙๒ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และ บัดน้ี ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่านรู้, ว่า
หลัง จา กลี ไฮ, บิดา ข้าพเจ้า, จบ การ
พยากรณ์ก เกี่ยว กับ พงศ์ พันธุ์ ของ ท่าน
แล้ว, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระเจ้า
รับส่ังกับท่านอีก, โดยตรัสว่าหาเป็นการ
บังควรไม่ ลี ไฮ, ที่ท่าน, จะพาครอบครัว
ท่านไปในแดนทุรกันดารตามล�าพัง; ทวา่
บุตรของท่านควรน�าเอาหญิงสาวข มาเป็น
ภรรยาค , เพื่อพวกเขาจะเลีย้งดูพงศ์พันธุ์
ไว้ ให้พระเจ้าในแผ่นดินแห่งค�าสัญญา.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า ทรง บัญชาก ท่าน ว่า ข้าพเจ้า,  
นี ไฟ, และพี่ ๆ ข้าพเจ้า, จะต้องกลับไป 
แผ่นดิน เยรูซาเล็ม อีก, และ พา อิ ชมา- 
เอล กับ ครอบครัว ท่าน ลง มา ใน แดน 
ทุรกันดาร.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กับพี่ ๆ ข้าพเจ้า, เข้าไป
ใน แดน ทุรกันดาร, อีกก , เพื่อ ขึ ้น ไป
เยรูซาเล็ม.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา

ขึน้ไปยังบ้านของอิชมาเอล, และเราจึง
เป็นที่ โปรดปรานใน สายตา ขอ งอิ ชมา
เอล, ถึงขนาดที่เรากล่าวพระวจนะของ
พระเจ้าแก่ท่าน.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงท�าให้ ใจของอิชมาเอลอ่อน, 
และครัวเรือนท่านด้วย, ถึงขนาดที่พวก
เขา ออก เดินทาง ลง มา กับ เรา ใน แดน
ทุรกันดารไปยังกระโจมของบิดาเรา.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือขณะ
ทีเ่ราเดนิทางอยู่ ในแดนทรุกนัดาร, ดเูถดิ
เลมันกับเลมิวเอล, และธิดาสองคนจาก
เหล่าธิดาของอิชมาเอล, และบุตรก สอง
คนของอิชมาเอลกับครอบครัวของพวก
เขา, กบฏ ต่อ ต้าน เรา; แท้จริง แล้ว, ต่อ
ต้านข้าพเจ้า, นีไฟ, และแซม, และบิดา
พวกเขา, อชิมาเอล, และภรรยาทา่น, และ
ธิดาอีกสามคนของท่าน.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในการ
กบฏครัง้น้ี, พวกเขาปรารถนาจะกลับไป
ยังแผ่นดินเยรูซาเล็ม.

๘ และบัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, โดยที่เศร้า
โศกก เพราะ ความ แข็ง กระด้าง ของ ใจ
พวก เขา, ดัง น้ันข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก 
เขา, แท้จรงิแล้ว, แม้แก่เลมันและเลมิว- 
เอล, มีความว่า : ดูเถิดพวกพี่เป็นพี่ชาย
ข้าพเจ้า, แล้ว ไฉนพี่ จึงมีความกระด้าง
ในใจพี่, และมีความมืดบอดในจิตใจพี่
นัก, จนต้องให้ข้าพเจ้า, ผู้เป็นน้องของ
พี,่ กลา่วแกพ่ี,่ แทจ้รงิแลว้, และเป็นแบบ 

อย่างส�าหรับพี่ ?

๗ ๑ ก ๑ นี. ๕:๑๗–๑๙.
  ข ๑ นี. ๑๖:๗.
  ค คมพ. แตง่งาน (การ), 

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.

๑ นีไฟ ๗:๑–๘ ๑๖



 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.

 ๑๓ ก ๑ นี. ๒:๒๐. คมพ. แผน่
ดนิทีสั่ญญาไว.้

  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.

๙ ไฉนพีจ่งึไมฟ่ังพระวจนะของพระเจา้ ?
๑๐ ไฉนพี่ จึง ลืมก ว่า พี่ เห็น เทพ ของ

พระเจ้า ?
๑๑ แท้จริง แล้ว, และ ไฉนพี่ จึง ลืม ส่ิง

ส�าคัญที่พระเจ้าทรงท�าเพื่อเรา, ในการ
ปลดปล่อยก เราให้พ้นจากมือของเลบัน, 
และเพื่อที่เราจะได้บันทึกด้วย ?

๑๒ แท้จริง แล้ว, และ ไฉนพี่ จึง ลืม ว่า
พระเจ้า ทรง สามารถ ท�า ส่ิง ทัง้ ปวงก ได้
ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระองค์, เพื่อ
ลูกหลานมนุษย์, หากเป็นไปว่าพวกเขา
ใช้ ศรัทธาข ในพระองค์ ? ดัง น้ัน, ให้ เรา
ซ่ือสัตย์ต่อพระองค์.

๑๓ และ หาก เป็นไป ว่า เรา ซ่ือสัตย์ ต่อ
พระองค,์ เราจะไดแ้ผน่ดนิแหง่ค�าสัญญาก ; 
และพวกพี่จะรู้ว่าถึงเวลาหน่ึงในอนาคต
พระ วจนะ ของ พระเจ้า จะ เกิด สัมฤ ทธิ
ผลเกี่ยวกับความพินาศข ของเยรูซาเล็ม; 
เพราะ ส่ิง ทัง้ ปวง ที่ พระเจ้า รับส่ัง เกี่ยว
กับความพินาศของเยรูซาเล็มต้องเกิด
สัมฤทธิผล.

๑๔ เพราะ ดูเถิด, พระ วิญญาณ ของ
พระเจา้จะละความเพยีรกบัพวกเขาในไม่
ช้า; เพราะดูเถิด, พวกเขาปฏิเสธก ศาสดา
พยากรณ์, และพวกเขาโยนเยเรมีย์ข เข้า
เรือนจ�า. และ พวก เขา หมาย มั่นจะ เอา
ชีวิตค ของบิดาข้าพเจ้า, ถึงขนาดที่พวก
เขาไล่ท่านออกจากแผ่นดิน.

๑๕ บัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่ว่า

หากพี่จะกลับไปเยรูซาเล็มพี่ก็จะตายไป
กับ พวก น้ัน ด้วย. และ บัดน้ี, หาก พี่ จะ
เลือก, จงขึน้ไปยังแผ่นดนิน้ัน, และจงจ�า
ค�าที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่, วา่หากพี่ ไปพี่จะ
ตายดว้ย; เพราะพระวญิญาณของพระเจา้
บีบคัน้ข้าพเจ้าให้กล่าวดังน้ี.

๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
ขา้พเจา้, นีไฟ, พดูขอ้ความเหลา่น้ีกบัพี ่ๆ   

ของ ข้าพเจ้า, พวก เขา โกรธ ข้าพเจ้า. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวกเขา
จับข้าพเจ้า, เพราะดูเถิด, พวกเขาโมโห
ยิ่ง นัก, และ พวก เขา มัดก ข้าพเจ้า ด้วย
เชือก, เพราะพวกเขาหมายมัน่จะเอาชีวติ
ข้าพเจ้า, โดยพวกเขาจะทิง้ข้าพเจ้าไว้ ใน
แดนทุรกันดารให้ถูกสัตว์ป่ากิน.

๑๗ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
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�าลัง ให้ ข้า พระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะท�าให้สายรัดที่ผูกข้า
พระองค์ขาดก .

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อข้าพเจ้ากล่าวข้อความน้ีแล้ว, ดูเถิด, 
พระองค์ทรงปลดปล่อยสายรัดออกจาก
มือและเท้าข้าพเจ้า, และข้าพเจ้ายืนอยู่

๑ นีไฟ ๗:๙–๑๘๑๗



 ๑๙ ก ๑ นี. ๑๖:๗.
 ๒๑ ก คมพ. ใหอ้ภยั.
 ๒๒ ก คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้  
(การ, น้อม),  

ความขอบคณุ.
  ข ๑ นี. ๕:๙.
๘ ๒ ก คมพ. ฝัน (ความ);  

เปิดเผย (การ). 

  ข ๑ นี. ๑๐:๑๗.  
คมพ. นิมติ.

 ๓ ก ๑ นี. ๘:๑๔–๑๘.

ต่อหน้าพี่ ๆ ข้าพเจ้า, และข้าพเจ้ากล่าว
แก่พวกเขาอีก.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาโกรธข้าพเจ้าอีก, และพยายาม
จะ จับกุม ข้าพเจ้า; แต่ ดูเถิด, ธิดาก คน
หน่ึงของอิชมาเอล, แท้จริงแล้ว, มารดา 
ของ นาง ด้วย, และ บุตร คนหน่ึง ของ 
อิชมาเอล, วงิวอนพี่ ๆ  ข้าพเจ้า, ถึงขนาด 
ที่ท�าให้ ใจพวกเขาอ่อนลง; และพวกเขา
หยุดพยายามเอาชีวิตข้าพเจ้า.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาสลดใจ, เพราะความชั่วร้ายของ
พวกเขา, ถึงขนาดที่น้อมกายลงต่อหน้า
ข้าพเจ้า, และวิงวอนข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้า
จะให้อภัยพวกเขาในส่ิงที่พวกเขากระท�า
ต่อข้าพเจ้า.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าให้อภัยก พวกเขาอย่างหมดใจทุก
อย่าง ที่ พวก เขา ได้ ท�า ไป, และ ข้าพเจ้า
กระตุ้นให้พวกเขาสวดอ้อนวอนพระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขาเพื่อขออภัย
โทษ. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาท�าดังน้ัน. และหลังจากพวกเขาสวด
อ้อนวอนพระเจ้าแล้วเราออกเดินทางอีก
โดยมุ่งไปยังกระโจมของบิดาเรา.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เรา ลง มา ถึง กระโจม ของ บิดา เรา. และ
หลัง จาก ข้าพเจ้า กับ พี่ ๆ ข้าพเจ้า และ
ครอบครัว ขอ งอิ ชมา เอล ทัง้หมด ลง มา
ถึง กระโจม ของ บิดา ข้าพเจ้า แล้ว, พวก

เขาน้อมขอบพระทัยก พระเจ้าพระผู้เป็น
เจา้ของพวกเขา; และพวกเขาถวายเครือ่ง
พลีบูชาข และเครือ่งเผาบูชาแด่พระองค์.

บทที่ ๘

ลี ไฮเห็นนิมิตของต้นไม้แห่งชีวติ—ท่าน
รบัส่วนผลของตน้ไมน้ั้นและปรารถนาให้
ครอบครวัทา่นท�าเช่นเดยีวกนั—ทา่นเห็น
ราวเหล็ก, ทางคับแคบและแคบ, และ
หมอกแห่งความมืดซึง่ปกคลุมมนุษย์—
ซาไรยาห,์ นีไฟ, และแซมรบัส่วนของผล, 
แต่เลมันกับเลมิวเอลปฏิเสธ. ประมาณ 
๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ เรา ได้
เก็บ รวบรวม เมล็ด พืช ทุก ประเภท ของ
ทุกชนิด, ทัง้ธัญพืชทุกชนิด, และเมล็ด
ของผลไม้ทุกชนิดด้วย.

๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืขณะ
ที่บิดาข้าพเจ้าอยู่ ในแดนทุรกันดารท่าน
กล่าว แก่ เรา, มี ความ ว่า : ดูเถิด, พ่อ ได้
นิมิตฝันก ; หรือ, อีกนัยหน่ึง, พ่อได้เห็น 
นิมิตข .

๓ และดูเถิด, เพราะส่ิงที่พ่อเห็น, พ่อ
จึงมีเหตุผลที่จะช่ืนชมในพระเจ้าเพราะ
นี ไฟ และ เพราะ แซมก ด้วย; เพราะ พ่อ
มีเหตุผลที่จะคิดว่าพวกเขา, และพงศ์
พันธุ์ของพวกเขาเป็นอันมาก, จะได้รับ
การช่วยให้รอดด้วย.

๑ นีไฟ ๗:๑๙–๘:๓ ๑๘



 ๔ ก ๑ นี. ๘:๓๕–๓๖.
 ๕ ก จส—ป ๑:๓๐–๓๒.
 ๘ ก คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
 ๙ ก มธ. ๑๓:๓๘.
 ๑๐ ก ปฐก. ๒:๙;  

วว. ๒:๗; ๒๒:๒;  
๑ นี. ๑๑:๔, ๘–๒๕.  
คมพ. ตน้ไมแ้หง่ชีวติ.

  ข แอลมา ๓๒:๔๑–๔๓.
 ๑๑ ก แอลมา ๕:๓๔.
  ข ๑ นี. ๑๑:๘.

 ๑๒ ก คมพ. ปีต.ิ
  ข แอลมา ๓๖:๒๔.
  ค ๑ นี. ๑๕:๓๖.
 ๑๓ ก ๑ นี. ๑๒:๑๖–๑๘;  

๑๕:๒๖–๒๙.

๔ แตด่เูถดิ, เลมนักบัเลมวิเอลก , พอ่กลวั
ยิ่งนักเพราะพวกเจ้า; เพราะดูเถิด, พ่อ
คิดว่าพ่อเห็นในความฝันของพ่อ, แดน
ทุรกันดารมืดทึมและชวนหดหู่.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
เห็นชายคนหน่ึง, และทา่นสวมเสือ้คลมุก 

สีขาว; และท่านมายืนอยู่ต่อหน้าพ่อ.
๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ท่าน กล่าว แก่ พ่อ, และ บอก ให้ พ่อ ตาม 
ท่านไป.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขณะ
ทีพ่อ่ตามทา่นไปพอ่เห็นวา่ตนเองอยู่ ในที่
มืดทึมและชวนหดหู่แห่งหน่ึง.

๘ และหลังจากพ่อได้เดินทางต่อเน่ือง
เป็น เวลา หลาย ช่ัวโมง ในความ มืด, พ่อ
เริ่ม สวด อ้อนวอนพระเจ้า เพื่อ พระองค์
จะทรงมีพระเมตตาก ต่อพ่อ, ตามความ
อเนกอนันต์แห่งพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระองค์.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้หลังจาก
พ่อสวดอ้อนวอนพระเจ้าแล้วพ่อเห็นทุ่งก 

ใหญ่และกว้างแห่งหน่ึง.
๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ

เห็นตน้ไม้ก , ซ่ึงมผีลข อนัพงึปรารถนาทีจ่ะ
ท�าให้คนเป็นสุข.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
ออกไปและรบัส่วนของผลก จากตน้ไมน้ั้น; 
และพ่อเห็นว่ามันหวานที่สุด, เหนือกว่า
ทุก ส่ิง ที่ พ่อ เคย ชิม รส มา. แท้จริง แล้ว, 

และพ่อเห็นว่าผลจากต้นไม้น้ันขาว, ยิ่ง
กว่าความขาวข ทัง้หมดที่พ่อเคยเห็นมา.

๑๒ และขณะทีพ่อ่รบัส่วนผลของตน้ไม้
น้ันจิตวิญญาณของพ่อเต็มไปด้วยความ
ปรีดีก ยิ่ง นัก; ดัง น้ัน, พ่อ เริ่ม ปรารถนาข 

ใหค้รอบครวัของพอ่ไดร้บัส่วนของผลน้ัน
ดว้ย; เพราะพอ่รูว้า่มนัเป็นทีพ่งึปรารถนา
เหนือผลอื่นใดทัง้หมดค .

๑๓ และขณะที่พ่อกวาดตาของพ่อไป
รอบ ๆ, เพื่อพ่ออาจจะพบครอบครัวของ
พ่อด้วย, พ่อเห็นแม่น� ้าก ที่มีสายน� ้า; และ
มันไหลไป, และมันอยู่ ใกล้ต้นไม้ซ่ึงพ่อ
ก�าลังรับส่วนผลน้ัน.

๑๔ และพ่อมองไปเพื่อดูว่ามันมาจาก
ไหน; และพ่อเห็นต้นน� ้าอยู่ห่างออกไป 
เล็กน้อย; และที่ต้นน� ้าน้ันพ่อเห็นซาไร- 
ยาห์ แม่ ของ ลูก, และ แซม, และ นี ไฟ; 
และพวกเขายืนอยู่ประหน่ึงพวกเขาหา
รู้หนทางที่ควรไปไม่.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
กวกัมือเรยีกพวกเขา; พลางกล่าวแก่พวก
เขาด้วยเสียงอันดังว่าพวกเขาควรมาหา
พ่อ, และ รับ ส่วน ผล น้ัน, ซ่ึง เป็นที่ พึง
ปรารถนาเหนือผลอื่นใดทัง้หมด.

๑๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขามาหาพ่อและรับส่วนผลน้ันด้วย.

๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
ปรารถนาวา่เลมันกับเลมิวเอลควรมารบั
ส่วนผลน้ันด้วย; ดังน้ัน, พ่อจึงกวาดตา

๑ นีไฟ ๘:๔–๑๗๑๙



 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, วถิ,ี วถิทีาง, วธิ.ี

 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), 

ถอืด ี(ความ),  
ล�าพอง (ความ).

 ๒๘ ก ๒ ปต. ๒:๑๙–๒๒.
  ข มาระโก ๔:๑๔–๒๐;  

๘:๓๘; ลกูา ๘:๑๑–๑๕;  
ยอหน์ ๑๒:๔๒–๔๓.

  ค คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

 ๒๙ ก ๑ นี. ๑:๑๖–๑๗.

ของพ่อดูไปทางต้นแม่น� ้า, เผื่อว่าพ่อจะ
เห็นพวกเขา.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
เห็นพวกเขา, แต่พวกเขาไม่ยอมมาก หา
พ่อและรับส่วนผลน้ัน.

๑๙ และพอ่เห็นราวเหล็กก , และมนัทอด
ยาวไปตามฝ่ังของแมน่� ้าน้ัน, และน�าไปถงึ
ต้นไม้ซ่ึงพ่อยืนอยู่.

๒๐ และพ่อเห็นทางคับแคบและแคบก 

ดว้ย, ซ่ึงทอดมาเคยีงกนักบัราวเหล็ก, แม้
มาถึงต้นไม้ที่พ่อยืนอยู่; และมันผ่านเลย
ต้นน� ้า, ไปยังทุ่งข ใหญ่และกวา้งแห่งหน่ึง
ด้วย, ประหน่ึงว่าเป็นโลกโลกหน่ึง.

๒๑ และพ่อเห็นหมู่ชนเหลือคณานับ, 
ซ่ึงจ�านวนมากของหมู่ชนน้ีก�าลังเบียด
เสียดกันออกมา, เพื่อพวกเขาจะได้มาถึง
ทางก ซ่ึงพามาถึงต้นไม้ที่พ่อยืนอยู่.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาออกมา, และเริม่ต้นเดินในทางซึ่งน�า
ไปถึงต้นไม้น้ัน.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เกิด หมอกก แห่ง ความ มืด; แท้จริง แล้ว, 
แม้เป็นหมอกแห่งความมืดทึบอย่างยิ่ง, 
ถึงกับวา่พวกเขาผู้เริม่ต้นเดินในทางน้ัน
แล้วหลงทาง, จนพวกเขาพลัดออกนอก
ทางและหลงไป.

๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ

เห็นคนอืน่ ๆ  เบยีดเสียดกนัออกมา, และ
พวกเขาเขา้มาจบัปลายของราวเหล็ก; และ
พวกเขามุ่งหน้าผ่านหมอกแห่งความมืด
ไป, โดยยดึราวเหล็ก, แมจ้นพวกเขามารบั
ส่วนผลของต้นไม้ก น้ัน.

๒๕ และ หลัง จาก พวก เขา รับ ส่วน ผล
ของต้นไม้น้ันแล้วพวกเขากวาดตาของ
พวกเขาไปรอบ ๆ ประหน่ึงว่าพวกเขามี
ความละอายก .

๒๖ และพ่อกวาดตาของพ่อไปรอบ ๆ 
ดว้ย, และเห็น, อาคารใหญแ่ละกวา้งก หลงั
หน่ึง, อยู่บนอีกฝ่ังของแม่น� ้าที่มีสายน� ้า; 
และมันตัง้อยู่ประหน่ึงว่าอยู่ ในอากาศ, 
สูงเหนือแผ่นดินโลก.

๒๗ และมนัเต็มไปดว้ยผูค้น, ทัง้แกแ่ละ
หนุ่ม, ทัง้ชายและหญงิ; และลกัษณะการ
แตง่กายของพวกเขาประณีตยิง่นัก; และ
พวกเขาอยู่ ในอากัปกิรยิาล้อเลียนก และชี้
น้ิวของพวกเขามาทางผูค้นซ่ึงเขา้มาและ
ก�าลังรับส่วนผลน้ัน.

๒๘ และหลังจากพวกเขาได้ชิมรสก ของ
ผลน้ันแล้วพวกเขามีความละอายข , อัน
เน่ืองมาจากผู้ ซ่ึงก�าลังเยาะเย้ยพวกเขา
อยู่; และพวกเขาตกลงไปค ในทางที่ต้อง
ห้ามและหายไป.

๒๙ และบัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, ไม่พูดถึง
ถ้อยค�าก ทัง้หมดของบิดาข้าพเจ้า.

๑ นีไฟ ๘:๑๘–๒๙ ๒๐



 ๓๐ ก ๑ นี. ๑๕:๒๓–๒๔.
 ๓๑ ก มธ. ๗:๑๓.
 ๓๒ ก ๑ นี. ๑๕:๒๖–๒๙.
 ๓๓ ก คมพ. ขม่เหง (การ).

 ๓๔ ก อพย. ๒๓:๒.
 ๓๕ ก ๑ นี. ๘:๑๗–๑๘;  

๒ นี. ๕:๑๙–๒๔.
 ๓๗ ก คมพ. ครอบครวั;  

บดิามารดา.
๙ ๑ ก ๑ นี. ๒:๔–๖, ๘, ๑๔–๑๕;  

๑๖:๖.

๓๐ แต่, เพื่อให้สัน้ในการเขียน, ดูเถิด, 
ทา่นเห็นฝูงชนอืน่เบยีดเสียดกนัออกมา; 
และพวกเขามาจับปลายของราวเหล็กก ; 
และพวกเขามุ่งหน้าไป ในทางของพวก
เขา, โดยยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา, 
จนพวกเขาเข้ามาและทรุดตัวลงและรับ
ส่วนผลของต้นไม้น้ัน.

๓๑ และทา่นเห็นฝูงชนก อืน่ ๆ  ก�าลงัคล�า
หาทางของพวกเขาไปยังอาคารใหญ่และ
กว้างหลังน้ันด้วย.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คน จ�านวน มาก จม อยู่ ในห้วง ลึก ของ
แหล่ง น� ้าก ; และ จ�านวน มาก หาย ไป จาก
สายตาของท่าน, ระหกระเหินไปในถนน
สายแปลก ๆ.

๓๓ และ ฝูง ชน ที่ เข้าไป ใน อาคาร
ประหลาดหลังน้ันมีมาก. และหลังจาก
ที่เข้าไปในอาคารหลังน้ันแล้ว พวกเขาชี้
น้ิวเยาะเยย้ก ขา้พเจา้และผูท้ีก่�าลงัรบัส่วน
ผลน้ันด้วย; แต่เราหาใส่ ใจพวกเขาไม่.

๓๔ น่ี เป็น ถ้อยค�า ของ บิดา ข้าพเจ้า : 
เพราะมากเท่าที่ ใส่ ใจก พวกเขา, ได้ตกไป.

๓๕ และเลมันกับเลมิวเอลก หารับส่วน
ผลน้ันไม่, บิดาข้าพเจ้ากล่าว.

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากบดิาขา้พเจา้พดูขอ้ความทัง้หมดเกีย่ว
กับความฝันหรือนิมิตของท่าน, ซ่ึงมีอยู่
มาก, ท่านกล่าวแก่เรา, เพราะส่ิงเหล่าน้ี 

ที่ท่านเห็นในนิมิต, ท่านจึงกลัวแทนเล- 
มันกับเลมิวเอลยิ่งนัก; แท้จรงิแล้ว, ท่าน

กลวัเกลอืกพวกเขาจะถกูขบัออกไปจากที่
ประทับของพระเจ้า.

๓๗ และท่านกล่าวเตือนพวกเขาเวลา
น้ันดว้ยความรูสึ้กทัง้มวลของบดิาก ผูอ้อ่น
โยน, เพื่อให้พวกเขาสดบัฟังค�าของท่าน, 
เพื่อบางทีพระเจ้าจะทรงเมตตาพวกเขา, 
และไม่ทรงขับพวกเขาออกไป; แท้จริง
แล้ว, บิดาข้าพเจ้าได้ส่ังสอนพวกเขา.

๓๘ และหลังจากท่านส่ังสอนพวกเขา
แล้ว, และ พยากรณ์ แก่ พวก เขา หลาย
เรือ่งด้วย, ท่านบอกพวกเขาให้รกัษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า; และท่านหยุดกล่าว
แก่พวกเขา.

บทที่ ๙

นีไฟท�าบนัทกึสองชดุ—แตล่ะชดุเรยีกวา่
แผ่นจารึกของนี ไฟ—แผ่นจารึกที่ ใหญ่
กวา่มปีระวตัฝ่ิายโลก; แผน่จารกึทีเ่ล็กกวา่
บอกเล่าเรือ่งราวศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่. 
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และ เรื่อง ทัง้หมด น้ี บิดา ข้าพเจ้า เห็น, 
และได้ยิน, และพูด, ขณะที่ท่านพ�านัก
อยู่ ในกระโจม, ในหุบเขาเลมิวเอลก , และ
อีกมากมายหลายเรือ่งดว้ย, ซึ่งไม่สามารถ
เขียนไว้บนแผ่นจารึกเหล่าน้ี.

๒ และบดัน้ี, ดงัทีข่า้พเจา้พดูไวเ้กีย่วกบั
แผ่นจารึกเหล่าน้ี, ดูเถิดแผ่นจารึกเหล่า
น้ีมิ ใช่แผ่นจารึกซ่ึงข้าพเจ้าท�าเรื่องราว

๑ นีไฟ ๘:๓๐–๙:๒๒๑



 ๒ ก ๑ นี. ๑๙:๒, ๔;  
เจคอบ ๓:๑๓–๑๔;  
คม. ๑:๒–๑๑;  
คพ. ๑๐:๓๘–๔๐.  
คมพ. แผน่จารกึ.

 ๓ ก คพ. ๓:๑๙.

  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. ผูท้รงรูแ้จง้.

  ข มธ. ๒๘:๑๘.
๑๐ ๑ ก ๑ นี. ๙:๑–๕; ๑๙:๑–๖;  

เจคอบ ๑:๑–๔.

โดย ครบ ถ้วน เกี่ยว กับ ประวัติผู้คนของ
ข้าพเจ้า; เพราะแผ่นจารกึก ซ่ึงข้าพเจ้าท�า
เรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับผู้คนของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ ช่ือว่า นี ไฟ; ดัง น้ัน, 
แผน่จารกึเหลา่น้ันเรยีกวา่แผน่จารกึของ
นีไฟ, ตามช่ือขา้พเจา้เอง; และแผน่จารกึ
เหล่าน้ีเรียกว่าแผ่นจารึกของนีไฟด้วย.

๓ กระน้ันก็ตาม, ขา้พเจา้ยงัไดร้บับญัชา
จากพระเจ้าว่าข้าพเจ้าควรท�าแผ่นจารึก
เหล่า น้ี, เพื่อความมุ่งหมายก พิเศษเพื่อ
จะมีเรื่องราวจารึกไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจข ของผู้คนของข้าพเจ้า.

๔ บน แผ่นจารึก อื่นจะ จารึก เรื่อง ราว
เกี่ยวกับการปกครองของกษัตริย์, และ
สงคราม และ การ ขัด แย้ง ของ ผู้คนของ
ขา้พเจา้; ดงัน้ันแผน่จารกึเหลา่น้ีจงึเกีย่ว
กบัการปฏบิตัศิาสนกจิเป็นส่วนใหญ;่ และ
แผ่นจารึกอื่นก เกี่ยวกับการปกครองของ
กษัตรยิ์และสงครามและการขัดแย้งของ
ผู้คนของข้าพเจ้าเป็นส่วนใหญ่.

๕ ดงัน้ัน, พระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้ให้
ท�าแผ่นจารกึเหล่าน้ีเพื่อพระประสงคอ์ัน
สุขุมก ในพระองค์, ซ่ึงพระประสงค์ น้ัน
ข้าพเจ้าหารู้ ไม่.

๖ แต่พระเจ้าทรงรู้ ส่ิงทัง้ปวงก นับจาก
กาลเริม่ต้น; ดังน้ัน, พระองค์ทรงเตรยีม
ทางเพือ่ใหง้านทัง้หมดของพระองคส์�าเรจ็
ในบรรดา ลูก หลานของ มนุษย์; เพราะ
ดเูถดิ, พระองคท์รงมเีดชานุภาพข ทัง้ปวง

เพื่อให้พระวจนะทัง้หมดของพระองค์มี
สัมฤทธิผล. และจึงเป็นดังน้ัน. เอเมน.

บทที่ ๑๐

ลีไฮพยากรณ์วา่ชาวยวิจะถกูชาวบาบิโลน
น�าไปเป็นเชลย—ทา่นบอกถงึการเสด็จมา
ในบรรดาชาวยวิของพระเมสสิยาห,์ พระผู้
ช่วยใหร้อด, พระผู้ ไถ—่ลีไฮบอกถงึการมา
ของคนผูห้น่ึงซึง่จะใหบ้พัตศิมาพระเมษ
โปดกของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย—ลีไฮบอกถงึ
การสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเมสสิยาห์—ท่านเปรยีบการกระ
จัดกระจายและการรวมกันของอิสราเอล
กบัตน้มะกอก—นีไฟพดูถงึพระบตุรของ
พระผู้เป็นเจ้า, ถึงของประทานแห่งพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, และถึงความจ�าเป็นที่
ต้องมีความชอบธรรม. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, เริ่มให้เรื่องราว
ไวบ้นแผน่จารกึเหลา่น้ีก ถงึการปฏบิตัขิอง
ขา้พเจา้, และการปกครองและการปฏบิตัิ
ศาสนกิจของข้าพเจ้าต่อไป; ดังน้ัน, เพื่อ
เริม่ใหเ้รือ่งราวของขา้พเจา้ตอ่ไป, ขา้พเจา้
ต้องพูดเรื่องบางเรื่องของบิดาข้าพเจ้า, 
และของพี่ ๆ ข้าพเจ้าด้วย.

๒ เพราะดเูถดิ, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้
หลังจากบิดาข้าพเจ้ากล่าวข้อความเกี่ยว

๑ นีไฟ ๙:๓–๑๐:๒ ๒๒



 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�าดบัเหตกุารณ์—
๕๘๗ ปีกอ่นครสิตกาล.

  ค อสค. ๒๔:๒; ๑ นี. ๑:๑๓;  
ออมไน ๑:๑๕.

  ง ยรม. ๒๙:๑๐;  

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. พระเมสสิยาห.์
 ๕ ก เจคอบ ๗:๑๑;  

โมไซยาห ์๑๓:๓๓;  
ฮีล. ๘:๑๙–๒๔;  
๓ นี. ๒๐:๒๓–๒๔.

 ๖ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

 ๗ ก ๑ นี. ๑๑:๒๗; ๒ นี. ๓๑:๔.
 ๘ ก อสย. ๔๐:๓; มธ. ๓:๑–๓.
 ๙ ก ยอหน์ ๑:๒๘.
  ข คมพ. ยอหน์ ผูถ้วายบพั- 

ตศิมา.
 ๑๐ ก คมพ. พระเมษโปดกของ

พระผูเ้ป็นเจา้.

กับความฝันก ของท่านจบ, และกระตุ้น
พวกเขาให้ขยันหมั่นเพียรจนสุดความ
สามารถ ด้วย แล้ว, ท่านพูด กับ พวก เขา
เกี่ยวกับชาวยิว—

๓ ว่าหลังจากพวกเขาถูกท�าลาย, แม้
มหานครเยรซูาเล็มก น้ัน, และผูค้นจ�านวน
มากจะถูกพาไปเป็นเชลยข ในบาบิ โลนค , 
ตามเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าเอง, 
พวกเขาจะกลับมาอีกง , แท้จริงแล้ว, แม้
ทรงน�ากลับมาให้พ้นจากการเป็นเชลย; 
และหลงัจากทรงน�าพวกเขากลบัมาใหพ้น้
จากการเป็นเชลยแล้วพวกเขาจะครอบ
ครองแผ่นดนิแห่งมรดกของพวกเขาอีก.

๔ แท้จริงแล้ว, แม้หกร้อยปีก หลังจาก
เวลา ที่ บิดา ข้าพเจ้า จาก เยรูซาเล็ม มา, 
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกศาสดา
พยากรณ์ข ผู้หน่ึงขึน้ในบรรดาชาวยิว—
แม้ พระ เมส สิ ยาห์ค องค์ หน่ึง, หรือ, อีก
นัย หน่ึง, พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด องค์ หน่ึง 

ของโลก.
๕ และทา่นพดูเกีย่วกบัศาสดาพยากรณ์

ด้วย, มี อยู่ มากมาย เพียง ใด ที่ ได้ เป็น 
พยานก ถึงเรือ่งเหล่าน้ี, เกี่ยวกับพระเมส- 

สิยาห์องค์น้ี, ผู้ที่ท่านพูดถึง, หรือพระผู้
ไถ่องค์น้ีของโลก.

๖ บัดน้ี, มนุษยชาติ ทัง้ ปวง จึง อยู่ ใน
สภาพที่หลงไปและตกก , และจะเป็นไป

ตลอดกาลเว้นเสียแต่พวกเขาจะวางใจ
ในพระผู้ ไถ่องค์น้ี.

๗ และ ท่าน พูด เกี่ยว กับ ศาสดา 
พยากรณ์ก ด้วย ผู้ จะ มา ก่อนพระ เมส สิ- 
ยาห์, เพื่อเตรียมทางของพระเจ้า—

๘ แทจ้รงิแลว้, แมท้า่นจะออกไปป่าวรอ้ง
ในแดนทุรกันดาร : เจ้าจงเตรียมก มรรคา
แห่งพระเจ้า, และท�าวิถีของพระองค์ ให้
ตรง; เพราะ มี พระองค์ หน่ึง ประทับ อยู่
ในบรรดาพวกท่านผู้ ซึ่งท่านหารู้จักไม่; 
และพระองคท์รงยิง่ใหญก่วา่ขา้พเจา้, จน
แม้ สาย รัด ฉลอง พระบาท ของ พระองค์
ข้าพเจ้าก็ ไม่คู่ควรที่จะคลายออก. และ
บิดาข้าพเจ้าพูดไว้มากเกี่ยวกับเรื่องน้ี.

๙ และบิดาข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านจะให้
บัพ ติศ มา ในเบธา บา ราก , เลย จอร์แดน
ไป; และท่านกล่าวด้วยท่านจะให้บัพติศ
มาข ด้วยน� ้า; แม้กล่าวว่าท่านจะให้บัพติศ
มาพระเมสสิยาห์ด้วยน� ้า.

๑๐ และหลังจากท่านให้บัพติศมาพระ
เมสสิยาห์ด้วยน� ้าแล้ว, ท่านจะประจักษ์
และเป็นพยานว่าท่านให้บัพติศมาพระ
เมษโปดกก ของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ที่จะยก
เอาบาปของโลกไป.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากบิดาข้าพเจ้าได้พูดข้อความเหล่า น้ี
แล้ว ท่านพูด กับ พี่ ๆ ข้าพเจ้า เกี่ยว กับ

๑ นีไฟ ๑๐:๓–๑๑๒๓



 ๑๑ ก เจคอบ ๔:๑๔–๑๘.
  ข มอร. ๕:๑๔.
  ค คมพ. พระเยซคูรสิต;์  

ตรงึกางเขน (การ).
  ง คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  จ คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
 ๑๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  

๑ นี. ๑๕:๑๒;  
๒ นี. ๓:๔–๕;  

เจคอบ ๕; ๖:๑–๗.  
คมพ. ตน้มะกอก;  
สวนองุน่ของพระเจา้.

  ข ๑ นี. ๒๒:๓–๘.  
คมพ. อสิราเอล—การกระ
จดักระจายของอสิราเอล.

 ๑๓ ก ๑ นี. ๒:๒๐.  
คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

 ๑๔ ก คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

  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 อนัีส ๑:๓;  

แอลมา ๓๖:๑๗.
  ข ๑ นี. ๘:๒.
  ค คมพ. พระเมสสิยาห.์
  ง คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์

พระกิตติคุณซ่ึงจะส่ังสอนในบรรดาชาว
ยิว, และ เกี่ยว กับ ความ เส่ือมโทรมก ของ
ชาว ยิว ใน ความ ไม่ เช่ือข ด้วย. และ หลัง
จากพวกเขาประหารค พระเมสสิยาห์, ผู้
จะ เสด็จ มา, และ หลัง จาก พระองค์ ถูก
ประหารแล้วพระองค์จะทรงลุกขึน้จาก
บรรดาคนตายง , และจะทรงแสดงองค์
ให้ประจักษ์, โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ , 
ต่อคนต่างชาติ.

๑๒ แท้จริงแล้ว, แม้บิดาข้าพเจ้าพูดไว้
มากเกี่ยวกับคนต่างชาติ, และเกี่ยวกับ
เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ด้วย, ว่า พวก เขา
จะเปรยีบเหมือนตน้มะกอกก , ซ่ึงพระเจ้า
จะทรงหักกิ่งและจะกระจัดกระจายข ไป
ทั่วพืน้พิภพ.

๑๓ ดัง น้ัน, ท่าน กล่าว ว่า จ�าเป็น ที่
พระเจ้า จะ ทรง น� า เรา เข้าไป ใน แผ่น
ดินแห่งค�าสัญญาก โดยพร้อมเพรียงกัน, 
เพื่อ ท�าให้ พระ วจนะ ของ พระ เจ้า เกิด
สัมฤทธิผล, ว่าเราจะกระจัดกระจายไป
ทั่วพืน้พิภพ.

๑๔ และหลังจากเชือ้สายแห่งอิสราเอล
กระจัดกระจายแล้วพระองคจ์ะทรงท�าให้
พวกเขารวมกันอีกก ; หรอื, ท้ายที่สุด, หลัง
จากคนตา่งชาติข รบัความสมบรูณ์ของพระ
กิตติคุณแล้ว, กิ่ง เดิมของต้นมะกอกค , 

หรือเชือ้สายแห่งอิสราเอลที่เหลืออยู่, จะ
ไดร้บัการตอ่กิง่, หรอืเขา้ถงึความรูเ้กีย่วกบั
พระเมสสิยาห์องค์จรงิ, พระเจ้าของพวก
เขาและพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.

๑๕ และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะ
น้ีบิดาข้าพเจ้าพยากรณ์และพูดกับพี่ ๆ  

ข้าพเจ้า, และ ยัง มี อีก หลาย เรื่อง ซ่ึง
ข้าพเจ้ามิได้เขียนไว้ ในหนังสือน้ี; เพราะ
ขา้พเจา้เขยีนทกุเรือ่งเทา่ทีส่มควรส�าหรบั
ข้าพเจ้า ไว้ ในหนังสือ อีก เล่ม หน่ึงก ของ
ข้าพเจ้าแล้ว.

๑๖ และเรือ่งเหลา่น้ีทัง้หมด, ซึง่ขา้พเจา้
พูดถึง, ไดเ้กิดขึน้เมื่อบิดาข้าพเจ้าพ�านัก
อยู่ ในกระโจม, ในหุบเขาเลมิวเอล.

๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้หลัง
จากข้าพเจ้า, นีไฟ, ไดย้ินค�าก ทัง้หมดของ
บิดาข้าพเจ้า, เกี่ยวกับเรือ่งที่ท่านเห็นใน
นิมติข , และเรือ่งทีท่า่นพดูโดยอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย, ซึ่งอ�านาจน้ัน
ท่านได้รับมาโดยศรัทธาในพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า—และพระบุตรของพระผู้
เป็นเจา้คอืพระเมสสิยาห์ค ผูจ้ะเสด็จมา—
ข้าพเจ้า, นีไฟ, ปรารถนาด้วยว่าข้าพเจ้า
จะเห็น, และได้ยิน, และรู้ถึงเรื่องเหล่า
น้ี, โดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์, 
ซ่ึงเป็นของประทานง จากพระผู้เป็นเจ้าที่

๑ นีไฟ ๑๐:๑๒–๑๗ ๒๔



 ๑๗ จ โมโร. ๑๐:๔–๕, ๗, ๑๙.
  ฉ คพ. ๒๐:๒๖.
 ๑๘ ก ฮบ. ๑๓:๘; มอร. ๙:๙;  

คพ. ๒๐:๑๒.  
คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

 ๑๙ ก คมพ. ความลีล้บัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
  ค แอลมา ๗:๒๐;  

คพ. ๓:๒; ๓๕:๑.
 ๒๐ ก ปญจ. ๑๒:๑๔;  

๒ นี. ๙:๔๖.  
คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 ๒๑ ก แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.
  ข ๑ คร. ๖:๙–๑๐;  

๓ นี. ๒๗:๑๙;  
คพ. ๗๖:๕๐–๖๒;  
โมเสส ๖:๕๗.

๑๑ ๑ ก คพ. ๗๖:๑๙. คมพ. 
ครุน่คดิ, ไตรต่รอง.

  ข ๒ คร. ๑๒:๑–๔;  
วว. ๒๑:๑๐;  
๒ นี. ๔:๒๕;  
โมเสส ๑:๑.

ประทานแกค่นทัง้ปวงผูแ้สวงหาพระองค์
อย่างขยันหมั่นเพียรจ , เหมือนกันดงัน้ีทัง้
ในสมัยโบราณฉ กับในสมัยที่พระองค์จะ
ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แก่ลูกหลาน
มนุษย์.

๑๘ เพราะพระองคท์รงเป็นเหมอืนกนัก 

ทัง้วันวาน, วันน้ี, และตลอดกาล; และ
ทรงเตรียมมรรคาไว้แล้วส�าหรับมนุษย์
ทัง้ปวงนับแต่การวางรากฐานของโลก, 
หากเป็นไปว่าพวกเขาจะกลับใจและมา
หาพระองค์.

๑๙ เพราะ เขา ผู้ ที่ แสวงหา อย่าง ขยัน
หมั่น เพียร จะ พบ; และ ความ ลีล้ับก ของ
พระผู้เป็นเจ้าจะส�าแดงแก่พวกเขา, โดย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ข , เหมอืน
กันดังน้ีทัง้ในสมัยน้ีกับในสมัยโบราณ, 
และเหมือนกันดังน้ีทัง้ในสมัยโบราณกับ
ในสมยัทีจ่ะมาถงึ; ดงัน้ัน, วถิขีองพระเจา้
จึงเป็นหน่ึงรอบนิรันดร์ค .

๒๐ ดัง น้ันจง จ�า ไว้, โอ้ มนุษย์, เพราะ
การกระท�าของท่านทัง้สิน้ทัง้ปวงท่านจะ
ถูกน�ามาสู่การพิพากษาก .

๒๑ ดว้ยเหตน้ีุ, หากทา่นหมายมัน่จะท�า
ช่ัวในวันเวลาแห่งการทดลองก ของท่าน, 
ถึงเวลา น้ันจะพบว่าท่านไม่สะอาดข ต่อ
หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า; 
และไมม่ส่ิีงไมส่ะอาดใด ๆ  จะพ�านักอยูก่บั

พระผูเ้ป็นเจา้ได;้ ดว้ยเหตน้ีุ, ทา่นตอ้งถกู
ขับออกไปตลอดกาล.

๒๒ และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ประทาน
อ�านาจ เพื่อ ให้ ข้าพเจ้า พูด เรื่อง เหล่า น้ี, 
และหาปฏิเสธมันไม่.

บทที่ ๑๑

นี ไฟเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าและ
ต้นไม้แห่งชีวิตปรากฏให้เห็นในนิมิต—
ท่านเห็นมารดาของพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้าและเรียนรู้ถึงพระจริยวัตรอัน
อ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้า—ท่านเห็น
การบัพติศมา, การปฏิบัติศาสนกิจ, และ
การตรึงกางเขนของพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้า—ท่านเห็นการเรียกและ
การปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวกสิบสอง
ของพระเมษโปดกด้วย. ประมาณ ๖๐๐–
๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

เพราะเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้หลังจาก
ข้าพเจ้าปรารถนาจะรูเ้รือ่งที่บิดาข้าพเจ้า
เห็น มา, และ โดย เช่ือ ว่า พระเจ้า ทรง
สามารถ ท�าให้ มัน เป็นที่ รู้ แก่ ข้าพเจ้า
ได้, ขณะ ที่ ข้าพเจ้า น่ัง ไตร่ตรองก ในใจ
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปข ใน
พระวิญญาณของพระเจ้า, แท้จริงแล้ว, 

๑ นีไฟ ๑๐:๑๘–๑๑:๑๒๕



 ๑ ค ฉธบ. ๑๐:๑;  
อเีธอร ์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.

 ๖ ก อพย. ๙:๒๙;  
๒ นี. ๒๙:๗;  
๓ นี. ๑๑:๑๔;  
โมเสส ๖:๔๔.

  ข คมพ. เช่ือ (ความ).
 ๗ ก คมพ. เครือ่งหมาย.

  ข คมพ. ประจกัษ์พยาน.
 ๘ ก ๑ นี. ๘:๑๐.
  ข ๑ นี. ๘:๑๑.
 ๙ ก ๑ นี. ๑๑:๒๒–๒๕.
 ๑๑ ก ปฐก. ๔๐:๘.
  ข อเีธอร ์๓:๑๕–๑๖.

ไปบนภเูขาค สูงยิง่, ซึง่ขา้พเจา้ไมเ่คยเห็น, 
และข้าพเจ้าไม่เคยย่างเหยียบไปที่น่ัน.

๒ และ พระ วิญญาณ ตรัส กับ ข้าพเจ้า : 
ดูเถิด, เจ้าปรารถนาส่ิงใดหรือ ?

๓ และขา้พเจา้ทลู : ขา้พระองคป์รารถนา
จะเห็นส่ิงที่บิดาข้าพระองค์เห็นก .

๔ และพระวญิญาณตรสักบัขา้พเจา้ : เจา้
เช่ือไหมวา่บดิาเจา้เห็นตน้ไม้ก ทีเ่ขาพดูถงึ ?

๕ และ ข้าพเจ้า ทูล : ข้า พระองค์ เช่ือ, 
พระองค์ทรงทราบวา่ข้าพระองค์เชื่อก ค�า
ทัง้หมดของบิดาข้าพระองค์.

๖ และเมื่อข้าพเจ้ากล่าวข้อความเหล่า 
น้ี แล้ว, พระ วิญญาณ ทรง เปล่ง สุรเสียง 

ก้อง กังวาน, มี ความ ว่า : โฮ ซันนา แด่
พระเจ้า, พระ ผู้ เป็น เจ้า สูงสุด; เพราะ
พระองค์ ทรง เป็นพระ ผู้ เป็น เจ้า เหนือ
แผ่น ดินโลกก ทัง้ สิน้, แท้จริง แล้ว, แม ้
เหนือส่ิงทัง้ปวง. และเจ้าเป็นสุขแล้ว, นี- 
ไฟ, เพราะเจา้เชือ่ข ในพระบตุรของพระผู้
เป็นเจา้สูงสุด; ดงัน้ัน, เจา้จะเห็นส่ิงตา่ง ๆ   
ที่เจ้าปรารถนา.

๗ และ ดูเถิด ส่ิง น้ี จะ ประทาน แก่ เจ้า 

เพื่อ เป็น เครื่องหมายก , คือ หลัง จาก เจ้า
เห็นต้นไม้มีผลซ่ึงพ่อของเจ้าชิมรสมา 
แล้ว, เจ้าจะเห็นชายผู้หน่ึงลงมาจากฟ้า
สวรรค์ด้วย, และผู้น้ันเจ้าจะเห็นกับตา; 
และ หลัง จาก เจ้า เห็น ผู้ น้ัน แล้ว เจ้า จะ
เป็นพยานข ว่า น่ันคือพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระ
วิญญาณตรัสแก่ข้าพเจ้า : ดู น่ันสิ ! และ
ขา้พเจา้ดแูละเห็นตน้ไม;้ และมนัเหมอืน
กับต้นไม้ก ที่บิดาข้าพเจ้าเห็น; และความ
งามของต้นไม้ น้ันงามล�า้, แท้จริงแล้ว, 
ยิ่งกว่าความงามทัง้ปวง; และความขาวข 

ของต้นไม้ น้ันขาวยิ่งกว่าความขาวของ
หิมะที่ โปรยมา.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากข้าพเจ้าเห็นต้นไม้แล้ว, ข้าพเจ้าทูล
พระวิญญาณ : ข้าพระองค์ตระหนักแล้ว
ว่าพระองค์ทรงกระท�าให้ต้นไม้ซึ่งมีค่าก 

เหนือส่ิงทัง้ปวงปรากฏแก่ข้าพระองค์.
๑๐ และพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้า : เจ้า

ปรารถนาส่ิงใดหรือ ?
๑๑ และข้าพเจ้าทูลพระองค์ : ขอทราบ

ค�าแปลก ของต้นไม้น้ัน—เพราะข้าพเจ้า
พูดกับพระองค์ดังมนุษย์พูดกัน; เพราะ
ข้าพเจ้า เห็นว่า พระองค์ ทรง อยู่ ในรูป
ลกัษณะข ของมนุษย;์ แมก้ระน้ัน, ขา้พเจา้
ยงัรูว้า่เป็นพระวญิญาณของพระเจา้; และ
พระองค์รับส่ังแก่ข้าพเจ้าดังมนุษย์คน
หน่ึงพูดกับอีกคนหน่ึง.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้า : ดู น่ันสิ ! และ
ข้าพเจ้า ดู ประหน่ึง ว่า จะ ดู พระองค์, 
และข้าพเจ้าหาเห็นพระองค์ ไม่; เพราะ
พระองค์เสด็จไปแล้วต่อหน้าข้าพเจ้า.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

๑ นีไฟ ๑๑:๒–๑๓ ๒๖



 ๑๓ ก มธ. ๒:๒๓.
  ข ลกูา ๑:๒๖–๒๗;  

แอลมา ๗:๑๐.  
คมพ. มารยี,์ มารดาของ
พระเยซ.ู

 ๑๔ ก อสค. ๑:๑;  
๑ นี. ๑:๘.

 ๑๘ ก อสย. ๗:๑๔;  
ลกูา ๑:๓๔–๓๕.

  ข โมไซยาห ์๓:๘.
 ๑๙ ก มธ. ๑:๒๐.
 ๒๐ ก ลกูา ๒:๑๖.
 ๒๑ ก คมพ. พระเมษโปดกของ

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ข คมพ. พระเยซคูรสิต.์
  ค คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, 

พระผูเ้ป็นเจา้สาม
พระองค—์พระผูเ้ป็น

เจา้พระบดิา.
  ง ๑ นี. ๘:๑๐;  

แอลมา ๕:๖๒.  
คมพ. ตน้ไมแ้หง่ชีวติ.

 ๒๒ ก คมพ. รกั (ความ).
 ๒๓ ก คมพ. ปีต.ิ
 ๒๔ ก ลกูา ๔:๑๔–๒๑.
 ๒๕ ก ๑ นี. ๘:๑๙.

ข้าพเจ้าดูและเห็นมหานครเยรูซาเล็ม, 
และเมืองอื่น ๆ ด้วย. และข้าพเจ้าเห็น
เมืองนาซาเร็ธ; และในเมืองนาซาเร็ธก 

ข้าพเจ้า เห็นหญิง พรหมจารีข นาง หน่ึง, 
และนางงดงามและขาวยิ่งนัก.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดก ; และเทพลง
มายืนตอ่หน้าข้าพเจ้า; และท่านกล่าวแก่
ข้าพเจ้า : นีไฟ, เจ้าเห็นส่ิงใดหรือ ?

๑๕ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน : หญิง
พรหมจารี นาง หน่ึง, สวย และ งาม ที่สุด
เหนือกว่าหญิงพรหมจารีอื่นทัง้สิน้.

๑๖ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า : เจ้ารู้จัก
พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็น
เจ้าไหม ?

๑๗ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน : ข้าพเจ้า
รู้ว่าพระองค์ทรงรักลูก ๆ ของพระองค์; 
กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้า ไม่รู้ ความหมาย
ของเรื่องทัง้หมด.

๑๘ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ดูเถิด, 
หญงิพรหมจารีก ทีท่า่นเห็นคอืมารดาข ของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ตามสภาพ
แห่งเน้ือหนัง.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า เห็นว่า พระองค์ ทรง พา นาง ไป
ในพระวิญญาณ; และหลังจากพระองค์
ทรงพานางไป ในพระวิญญาณก ช่วงเวลา

หน่ึง แล้ว เทพ พูด กับ ข้าพเจ้า, มี ความ
ว่า : ดูน่ันสิ !

๒๐ และ ข้าพเจ้า ดู และ เห็น หญิง
พรหมจารี อีก, ก�าลัง อุ้ม เด็กก ไว้ ใน อ้อม
แขนของนาง.

๒๑ และเทพกลา่วแกข่า้พเจา้ : จงดพูระ
เมษ โปดกก ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, แท้จริง
แลว้, แมพ้ระบตุรข ของพระบดิานิรนัดร์ค 

 !  
เจ้า รู้ ความ หมาย ของ ต้นไม้ง ที่ บิดา เจ้า
เห็นไหม ?

๒๒ และข้าพเจ้าตอบท่าน, มีความว่า : 
ข้าพเจ้า รู้ แล้ว, คือ ความ รักก ของ พระ ผู้
เป็นเจา้, ซึง่แผข่ยายออกมาสู่ ใจลกูหลาน
มนุษย;์ ดงัน้ัน, จงึเป็นทีพ่งึปรารถนาทีสุ่ด
เหนือส่ิงทัง้ปวง.

๒๓ และทา่นพดูกบัขา้พเจา้, มคีวามวา่ : 
ใช่แล้ว, และเป็นความปีติยินดีก ที่สุดแก่
จิตวิญญาณ.

๒๔ และ หลัง จาก ท่าน กล่าว ข้อความ
เหล่าน้ีแล้ว, ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ดูน่ัน
สิ ! และข้าพเจ้าดู, และข้าพเจ้าเห็นพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จออกไปก ใน
บรรดาลกูหลานมนุษย;์ และขา้พเจา้เห็น
คนจ�านวนมากทรดุลงแทบพระบาทของ
พระองค์และนมัสการพระองค์.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าตระหนักว่าราวเหล็กก , ซ่ึงบิดา

๑ นีไฟ ๑๑:๑๔–๒๕๒๗



 ๒๕ ข คมพ. น� ้าธ�ารงชีวติ.
  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;  

๒ นี. ๓๑:๔.
  ค คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั

ตศิมา.
  ง คมพ. นกพริาบ, 

เครือ่งหมายของ.
 ๒๘ ก คพ. ๑๓๘:๒๕–๒๖.
 ๒๙ ก คมพ. อคัรสาวก.
 ๓๐ ก คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.

 ๓๑ ก มาระโก ๕:๑๕–๒๐;  
โมไซยาห ์๓:๕–๗.  
คมพ. มาร.

  ข คมพ. วญิญาณ— 
วญิญาณรา้ย.

  ค คมพ. รกัษา, รกัษาใหห้าย 
(การ).

ข้าพเจ้า เห็น, คือ พระ วจนะ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า, ซ่ึงน�าไปสู่แหล่งน� ้าแห่งชีวิตข , 
หรอืสู่ต้นไม้แห่งชีวติค ; ซ่ึงผืนน� ้าน้ันเป็น
ส่ิงแทนความรกัของพระผู้เป็นเจ้า; และ
ข้าพเจ้าตระหนักด้วยว่าต้นไม้แห่งชีวิต
เป็นส่ิงแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก : ดูน่ัน
สิและจงดูพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมก ของ
พระผู้เป็นเจ้า !

๒๗ และข้าพเจ้าดูและเห็นพระผู้ ไถ่ก 

ของ โลก, ซ่ึง บิดา ข้าพเจ้า พูด ถึง; และ
ข้าพเจ้า เห็นศาสดาพยากรณ์ข ด้วยผู้ จะ
เตรียมมรรคาไว้ก่อนพระองค์. และพระ
เมษโปดกของพระผู้ เป็นเจ้าเสด็จออก
ไปและได้ รับบัพติศมาค จากท่าน; และ
หลังจากพระองค์ ได้ รับบัพติศมาแล้ว, 
ข้าพเจ้า เห็นฟ้า สวรรค์ เปิด, และ พระ
วญิญาณบรสุิทธิเ์สด็จออกจากสวรรคล์งมา
และสถติบนพระองค์ ในรปูของนกพริาบง .

๒๘ และ ข้าพเจ้า เห็นพระองค์ เสด็จ
ออกไปปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คน, ในพระ
เดชานุภาพก และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่; 
และฝูงชนมารวมกันเพื่อฟังพระองค์; 
และขา้พเจา้เห็นวา่พวกเขาขบัไลพ่ระองค์
ไปจากพวกเขา.

๒๙ และข้าพเจ้าเห็นคนอื่นอีกสิบสองก 

คนติดตามพระองค์ด้วย. และเหตุการณ์

ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระองคท์รงพาพวกทา่น
ไปในพระวญิญาณออกไปตอ่หน้าขา้พเจา้, 
และข้าพเจ้าหาเห็นพวกท่านไม่.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก, มีความว่า : ดู
น่ันสิ ! และข้าพเจ้าดู, และข้าพเจ้าเห็น
ฟ้าสวรรคเ์ปิดอีก, และข้าพเจ้าเห็นเทพก 

ลงมาสู่ลูกหลานมนุษย์; และพวกท่าน
ปฏิบัติต่อพวกเขา.

๓๑ และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า อีก, มี
ความว่า : ดู น่ัน สิ ! และข้าพเจ้าดู, และ
ขา้พเจา้เห็นพระเมษโปดกของพระผูเ้ป็น
เจา้เสด็จออกไปในบรรดาลกูหลานมนุษย.์ 
และข้าพเจ้าเห็นฝูงชนผู้เจ็บป่วย, และผู้
เป็นทกุขท์รมานดว้ยโรคนานาชนิด, และ
ด้วยเหล่ามารก และวญิญาณที่ ไม่สะอาดข ; 
และเทพพดูและกระท�าใหส่ิ้งทัง้หลายทัง้
ปวงเหล่าน้ีปรากฏแก่ข้าพเจ้า. และพวก
เขาได้รบัการรกัษาค โดยเดชานุภาพของ
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า; และ
เหล่า มาร และ วิญญาณ ที่ ไม่ สะอาด ถูก
ขับไล่ ไป.

๓๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเทพ
กล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก, มีความว่า : ดูน่ันสิ ! 
และ ข้าพเจ้า ดู และ เห็นพระ เมษ โปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า, ว่าพระองค์ถูกผู้คน
จับไป; แท้จริงแล้ว, พระบุตรของพระผู้

๑ นีไฟ ๑๑:๒๖–๓๒ ๒๘



 ๓๒ ก มาระโก ๑๕:๑๗–๒๐.
 ๓๓ ก ยอหน์ ๑๙:๑๖–๑๙; โมไซ- 

ยาห ์๓:๙–๑๐;  
๓ นี. ๒๗:๑๔. คมพ. 
กางเขน.

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

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

๑๒ ๑ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญา
ไว.้

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

เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นนิจถูกโลกพิพากษาก ; 
และข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยาน.

๓๓ และขา้พเจา้, นีไฟ, เห็นพระองคถ์กู
ยกขึน้บนกางเขนก และถกูปลงพระชนม์ข 

เพื่อบาปของโลก.
๓๔ และ หลัง จาก พระองค์ ถูก ปลง

พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า เห็น ฝูง ชนของ
แผ่นดินโลก, ว่าพวกเขามารวมกันเพื่อ
ต่อสู้เหล่าอัครสาวกของพระเมษโปดก; 
เพราะเทพของพระเจ้าเรียกคนสิบสอง
คนเช่นน้ัน.

๓๕ และฝูงชนของแผ่นดินโลกได้มา
รวมกัน; และข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาอยู่
ใน อาคารก ใหญ่ และ กว้าง, เหมือน กับ
อาคารที่บิดาข้าพเจ้าเห็น. และเทพของ
พระเจ้ากล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก, มีความว่า : 
จงดูโลกและปัญญาของโลกเถิด; แท้จรงิ
แล้ว, จงดูเชือ้สายแห่งอิสราเอลมารวม
กนัเพือ่ตอ่สู้กบัอคัรสาวกสิบสองของพระ 

เมษโปดก.
๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ขา้พเจา้เห็นและเป็นพยาน, วา่อาคารใหญ่
และกวา้งหลังน้ันคือความหยิ่งจองหองก 

ของโลก; และอาคารน้ันถล่มลงมา, และ
การถลม่ของอาคารน้ันใหญห่ลวงนัก. และ
เทพของพระเจ้ากล่าวแก่ข้าพเจ้าอีก, มี
ความ ว่า : ความ พินาศ ของ ประชาชาติ, 
ตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ปวง, ที่ต่อสู้
อัครสาวกสิบสองของพระเมษโปดกจัก
เป็นเช่นน้ัน.

บทที่ ๑๒

นีไฟเห็นในนิมิต แผ่นดินแห่งค�าสัญญา; 
ความ ชอบ ธรรม, ความ ช่ัว ช้า สามานย์, 
และการล่มสลายของผู้อยู่อาศัยในน้ัน; 
การเสด็จมาของพระเมษโปดกของพระผู้
เป็นเจ้าในบรรดาพวกเขา; วธิีทีส่านุศษิย์
สิบสองและอคัรสาวกสิบสองจะพพิากษา
อิสราเอล; และ สภาพ น่า รังเกียจ และ
สกปรกของบรรดาผู้เสื่อมโทรมในความ
ไม่ เชื่อ. ประมาณ ๖๐๐– ๕๙๒ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเทพกลา่ว
แก่ข้าพเจ้า : มองดูพงศ์พันธุ์ของเจ้า สิ, 
และพงศ์พันธุ์ของพี่น้องเจ้าด้วย. และ
ข้าพเจ้ามองดูและเห็นแผ่นดินแห่งค�า
สัญญาก ; และข้าพเจ้าเห็นฝูงชน, แท้จรงิ
แลว้, แมเ้ป็นจ�านวนมากราวกบัเม็ดทราย
ในทะเล.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นฝูงชนมารวมกันเพื่อ สู้รบ, 
พวกหน่ึงต่อสู้กับพวกหน่ึง; และข้าพเจ้า
เห็นสงครามก , และข่าวลือเรื่องสงคราม, 
และการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้าด้วยดาบใน
บรรดาผู้คนของข้าพเจ้า.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า เห็น ผู้คนหลาย รุ่น ล่วง ลับ ไป, 
ตาม วิถี แห่ง สงคราม และ ความ ขัด แย้ง
ในแผ่นดิน; และข้าพเจ้าเห็นเมืองหลาย

๑ นีไฟ ๑๑:๓๓–๑๒:๓๒๙



 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.

 ๙ ก ลกูา ๖:๑๓.
  ข มธ. ๑๙:๒๘; คพ. ๒๙:๑๒.  

คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 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.

เมอืง, แทจ้รงิแลว้, แมจ้นขา้พเจา้มิไดนั้บ
จ�านวนเมืองเหล่าน้ัน.

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า เห็นหมอกก แห่ง ความ มืดข บน
ผืนแผ่นดินแห่งค�าสัญญา; และข้าพเจ้า
เห็นสายฟ้าฟาด, และขา้พเจา้ไดย้นิเสียง
ฟ้าค�ารนค�าราม, และแผ่นดินไหว, และ
สรรพเสียงลว้นกกึกอ้ง; และขา้พเจา้เห็น
แผน่ดนิโลกและศิลา, เป็นรอยแยก; และ
ข้าพเจ้าเห็นภูเขาทัง้หลายพังทลายเป็น
ชิน้เล็กชิน้น้อย; และข้าพเจ้าเห็นที่ราบ
ของแผ่นดินโลก, แยกออกจากกัน; และ
ขา้พเจา้เห็นเมอืงหลายเมอืงจมค ลง; และ
ขา้พเจา้เห็นเมอืงหลายเมอืงถกูเพลงิเผา
ผลาญ; และข้าพเจ้าเห็นเมืองหลายเมือง
พังลงบนแผ่นดินโลก, เพราะความส่ัน
สะเทือนของโลก.

๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้หลังจาก
ข้าพเจ้าเห็นส่ิงเหล่าน้ีแล้ว, ข้าพเจ้าเห็น
ไอแห่งความมืดก , ว่ามันผ่านพ้นไปจาก
พืน้พิภพ; และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็น ฝูง
ชนที่ ไม่ ได้ล้มลงเพราะการพิพากษาอัน
รุนแรงและน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้า.

๖ และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิด, และ
พระเมษโปดกก ของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จ
ลงมาจากสวรรค์; และพระองค์เสด็จลง
มาแสดงองค์ต่อพวกเขา.

๗ และข้าพเจ้าเห็นและเป็นพยานด้วย

วา่พระวญิญาณบรสุิทธิเ์สด็จลงมาบนคน
อีกสิบสองก คน; และพวกท่านได้รับแต่ง
ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า, และได้รับเลือก.

๘ และเทพกลา่วแกข่า้พเจา้, มคีวามวา่ :  
จงดูสานุศิษย์สิบสองของพระเมษโปดก, 
ซ่ึงเขาทัง้หลายไดร้บัเลอืกใหป้ฏบิตัศิาสน-
กิจต่อพงศ์พันธุ์ของเจ้า.

๙ และทา่นกลา่วแกข่า้พเจา้ : เจา้จ�าอคัร-
สาวกสิบสองก ของพระเมษโปดกได้ ไหม ? 
ดูเถิดพวกท่านคือผู้ ซ่ึงจะพิพากษาข สิบ
สองเผ่าของอิสราเอล; ดังน้ัน, พวกท่าน
จะพิพากษาผู้ปฏิบัติศาสนกิจสิบสองคน
จากพงศ์พนัธุข์องเจา้; เพราะเจา้เป็นของ
เชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๑๐ และผู้ปฏิบัติศาสนกิจสิบสองคนก 

เหล่าน้ีซ่ึงเจ้าเห็นจะพิพากษาพงศ์พันธุ์
ของเจา้. และ, ดเูถดิ, พวกทา่นชอบธรรม
ตลอดกาล; เพราะเน่ืองจากศรัทธาของ
พวก ท่านในพระ เมษ โปดก ของ พระ ผู้
เป็นเจ้าพระโลหิตของพระองค์จึงท�าให้
อาภรณ์ข ของพวกท่านขาว.

๑๑ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ดูน่ันสิ ! 
และขา้พเจา้ด,ู และเห็นผูค้นสามรุน่ก ลว่ง
ลับ ไป ในความชอบธรรม; และอาภรณ์ 
ของพวกเขาขาวแม้เหมือนดังพระเมษ-
โปดกของพระผู้เป็นเจ้า. และเทพกล่าว
แกข่า้พเจา้ : พระโลหติของพระเมษโปดก

๑ นีไฟ ๑๒:๔–๑๑ ๓๐



 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;  

คพ. ๑๐:๒๐–๓๒.
  ข คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
  ค มธ. ๗:๑๓–๑๔.
 ๑๘ ก ๑ นี. ๘:๒๖; ๑๑:๓๕–๓๖.
  ข ยรม. ๗:๒๔.
  ค คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ง ลกูา ๑๖:๒๖;  
๑ นี. ๑๕:๒๘–๓๐.

  จ คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๑๙ ก คมพ. ลอ่ลวง (การ).
  ข เจรอม ๑:๑๐;  

คม. ๑:๑–๒.
 ๒๑ ก มอร. ๘:๘;  

โมโร. ๑:๒.  
คมพ. สงคราม.

ท�าให้ผู้คนเหล่าน้ีขาว, เพราะศรทัธาของ
พวกเขาในพระองค์.

๑๒ และข้าพเจ้า, นีไฟ, ยังได้เห็นผู้คน
รุน่ที่ส่ีก จ�านวนมากผู้ที่ล่วงลับไปในความ
ชอบธรรม.

๑๓ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขา้พเจา้
เห็นฝูงชนของแผน่ดนิโลกมารวมกนั.

๑๔ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : จง ดู
พงศ์พันธุ์ของเจ้า, และพงศ์พันธุ์ของพี่
น้องเจ้าด้วย.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า มอง ดู และ เห็น ผู้คนของ พงศ์
พันธุ์ข้าพเจ้ามารวมกันในฝูงชนเพื่อต่อ
ต้านพงศ์พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้าก ; และ
พวกเขามารวมกันเพื่อสู้รบ.

๑๖ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า, มีความ
ว่า : จงดูแหล่งน� ้าของสายน� ้าสกปรกก ซ่ึง
บิดาเจ้าเห็น; แท้จริงแล้ว, แม้แม่น� ้าข ซ่ึง
ทา่นพดูถงึ; และหว้งลกึของแมน่� ้าน้ันคอื
ห้วงลึกของนรกค .

๑๗ และ หมอกก แห่ง ความ มืด คือ การ
ลอ่ลวงของมาร, ซ่ึงท�าใหม้ดืบอดข , และใจ
ของลกูหลานมนุษยแ์ข็งกระดา้ง, และน�า
พวกเขาไปในถนนกวา้งขวางค , เพื่อพวก
เขาจะพินาศและสูญหายไป.

๑๘ และอาคารก ใหญ่และกวา้ง, ซ่ึงบิดา
เจา้เห็น, คอืความคดิฝันข ของคนถอืดแีละ

ความจองหองค ของลูกหลานมนุษย์. และ
ห้วงน� ้าง ลึกและน่าสะพรึงกลัวแบ่งแยก
พวกเขา; แท้จรงิแล้ว, แม้พระวจนะแห่ง
ความยตุธิรรมจ ของพระผูเ้ป็นเจา้นิรนัดร,์ 
และพระเมสสิยาห์ผู้ทรงเป็นพระเมษ
โปดกของพระผู้ เป็นเจ้า, เป็นผู้ที่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยาน, จากกาล
เริม่ตน้ของโลกจนถงึเวลาน้ี, และจากเวลา
น้ีเป็นต้นไปและตลอดกาล.

๑๙ และ ขณะ ที่ เทพ กล่าว ค�า เหล่า น้ี, 
ขา้พเจา้มองดแูละเห็นวา่พงศ์พนัธุข์องพี่
น้องขา้พเจา้ขดัแยง้กบัพงศ์พนัธุข์า้พเจา้, 
ตามค�าของเทพ; และเพราะความจองหอง
ของพงศ์พนัธุข์า้พเจา้, และการลอ่ลวงก ของ
มาร, ขา้พเจา้เห็นวา่พงศ์พนัธุ์ของพี่น้อง
ขา้พเจา้ชนะผูค้นของพงศ์พนัธุข์า้พเจา้ข .

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้ามองดู, และเห็นผู้คนของพงศ์
พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้าว่าพวกเขาชนะ
พงศ์พันธุ์ของข้าพเจ้า; และพวกเขาออก
ไปเป็นฝูงชนบนผืนแผ่นดิน.

๒๑ และขา้พเจา้เห็นพวกเขามารวมกนั
เป็นฝูงชน; และขา้พเจา้เห็นสงครามก และ
ข่าว ลือ เรือ่ง สงคราม ในบรรดา พวก เขา; 
และในสงครามและข่าวลือเรือ่งสงคราม
น้ันข้าพเจ้าเห็นผู้คนหลายรุน่ล่วงลับไป.

๒๒ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ดูเถิด 

๑ นีไฟ ๑๒:๑๒–๒๒๓๑



 ๒๒ ก ๑ นี. ๑๕:๑๓;  
๒ นี. ๒๖:๑๕.

 ๒๓ ก ๒ นี. ๒๖:๓๓.
  ข ๒ นี. ๕:๒๐–๒๕.
  ค คมพ. เกยีจครา้น (ความ).
๑๓ ๔ ก ๑ นี. ๑๓:๒๖, ๓๔;  

๑๔:๓, ๙–๑๗.
  ข คมพ. คนตา่งชาต.ิ
 ๕ ก วว. ๑๗:๓–๖;  

๑ นี. ๑๔:๑๓.
  ข ยรม. ๒๘:๑๐–๑๔.
 ๖ ก คพ. ๘๘:๙๔.  

คมพ. มาร—ศาสนจกัร
ของมาร.

  ข ๑ นี. ๒๒:๒๒–๒๓.
 ๗ ก มอร. ๘:๓๖–๓๘.
 ๘ ก วว. ๑๘:๑๐–๒๔;  

มอร. ๘:๓๕–๓๘.

คนเหล่า น้ีจะเส่ือมโทรมอยู่ ในความไม่
เช่ือก .

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น
คือ ข้าพเจ้า เห็นว่า, หลัง จาก พวก เขา
เส่ือมโทรมในความไม่เช่ือแล้วพวกเขา
กลายเป็นคนคล�า้ก , และน่ารงัเกียจ, และ
สกปรกข , เต็ม ไป ด้วย ความ เกียจคร้านค 

และความน่าชิงชังทุกอย่าง.

บทที่ ๑๓

นี ไฟเห็นในนิมิต ศาสนจักรของมารก่อ
ตัง้ในบรรดาคนต่างชาติ, การค้นพบและ
การตัง้อาณานิคมของอเมริกา, การหาย
ไปของส่วนต่าง ๆ หลายส่วนที่แจ้ง ชัด
และมีค่าของพระคัมภีร์ ไบเบิล, สภาพ
อันเป็นผลจากการละทิง้ความเชือ่ของ
คนตา่งชาต,ิ การฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ, การ
มาปรากฏของพระคมัภรีย์คุสุดทา้ย, และ
การสร้างไซอัน. ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ เทพ
กล่าว แก่ ข้าพเจ้า, มี ความ ว่า : ดู น่ัน สิ ! 
และ ข้าพเจ้า ดู และ เห็นประชาชาติ กับ
อาณาจักรหลายแห่ง.

๒ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า : เจ้าเห็น
อะไร ? และ ข้าพเจ้า กล่าว : ข้าพเจ้า เห็น
ประชาชาติกับอาณาจักรหลายแห่ง.

๓ และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : น่ี คือ
ประชาชาติ และ อาณาจักร ของ คน ต่าง
ชาติ.

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นการก่อตัง้ของศาสนจักรอัน
เรือง อ�านาจก ในบรรดา ประชาชาติ ของ
คนต่างชาติข .

๕ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า : จงดูการ
ก่อตัง้ของศาสนจักรซึ่งน่าชิงชังที่สุดยิ่ง 

กวา่ศาสนจกัรอืน่ทัง้ปวง, ซึง่สังหารวสุิทธ-ิ 

ชนของพระผู้เป็นเจ้าก , แท้จรงิแล้ว, และ
ทรมานพวกเขาและผูกพวกเขาไว้, และ
เทียม พวก เขา ด้วย แอกข เหล็ก, และ พา
พวกเขาลงไปเป็นเชลย.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า เห็น ศาสนจักร อัน เรือง อ�านาจ
และน่าชิงชังก น้ี; และข้าพเจ้าเห็นมารข 

ว่าเขาคือผู้ก่อตัง้มัน.
๗ และขา้พเจา้เห็นทองก , และเงนิ, และ

แพรไหม, และแพรพรรณสีแดงสด, และ
ผ้าป่านเน้ือดี, และอาภรณ์มีค่าสารพัด
ชนิดด้วย; และข้าพเจ้าเห็นหญิงโสเภณี
จ�านวนมาก.

๘ และเทพกลา่วแกข่า้พเจา้, มคีวามวา่ : 
จงดวูา่ทอง, และเงนิ, และแพรไหม, และ
แพรพรรณสีแดงสด, และผ้าป่านเน้ือดี, 
และอาภรณ์มีค่า, และหญิงโสเภณี, คือ
ความ ปรารถนาก ของ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�านาจและน่าชิงชังน้ี.

๑ นีไฟ ๑๒:๒๓–๑๓:๘ ๓๒



 ๙ ก วว. ๑๓:๔–๗.
 ๑๒ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง

บนัดาลใจ.
 ๑๔ ก ๒ นี. ๑:๑๑;  

มอร. ๕:๑๙–๒๐.
  ข คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

  ค ๑ นี. ๒๒:๗–๘.  
คมพ. อสิราเอล—การกระ
จดักระจายของอสิราเอล.

 ๑๕ ก ๒ นี. ๑๐:๑๙.
  ข ๒ นี. ๕:๒๑.
  ค มอร. ๖:๑๗–๒๒.

 ๑๖ ก คพ. ๑๐๑:๘๐.
 ๑๙ ก ๒ นี. ๑๐:๑๐–๑๔;  

๓ นี. ๒๑:๔;  
อเีธอร ์๒:๑๒.

๙ และเพื่อการสรรเสรญิของโลกด้วยที่
พวกเขาท�าลายวิสุทธิชนของพระผู้เป็น
เจ้าก , และพาพวกเขาลงไปเป็นเชลย.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้ามองดูและเห็นผืนน� ้ากว้างใหญ่; 
และผืนน� ้า น้ีแยกคนต่างชาติจากพงศ์
พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้า.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ดูเถิดความพิโรธ
ของพระผู้ เป็นเจ้าอยู่กับพงศ์พันธุ์ของ
พี่น้องเจ้า.

๑๒ และข้าพเจ้ามองดูและเห็นชายผู้
หน่ึงในบรรดาคนต่างชาติ, ผู้ ซ่ึงผืนน� ้า
กว้างใหญ่แยกออกไปจากพงศ์พันธุ์ของ
พี่ น้อง ข้าพเจ้า; และ ข้าพเจ้า เห็นพระ
วิญญาณก ของพระผู้เป็นเจ้า, ว่าเสด็จลง
มาและกระท�าต่อชายผู้น้ัน; และเขาออก
เดินทางไปในผืนน� ้ากวา้งใหญ่, แม้จนถึง
พงศ์ พันธุ์ ของ พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ผู้ อยู่ ใน
แผ่นดินที่สัญญาไว้.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นพระวญิญาณของพระผู้เป็น
เจา้, วา่ทรงกระท�าตอ่คนตา่งชาตอิืน่; และ
พวกเขาออกไปพน้จากการเป็นเชลย, บน
ผืนน� ้ากว้างใหญ่.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า เห็นฝูงชนจ�านวนมากของคน
ต่าง ชาติก บน แผ่น ดิน แห่ง ค�า สัญญาข ; 
และข้าพเจ้าเห็นความพิโรธของพระผู้

เป็น เจ้า, ว่า ความ พิโรธ น้ัน อยู่ บนพงศ์
พันธุ์ ของพี่ น้องข้าพเจ้า; และพวกเขา
กระจัดกระจายค ไปเบือ้งหน้าคนตา่งชาติ
และถูกลงทัณฑ์.

๑๕ และข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณของ
พระเจ้า, ว่าทรงอยู่บนคนต่างชาติ, และ
พวกเขารุง่เรอืงและไดแ้ผน่ดนิเป็นมรดก
ของพวกเขาก ; และขา้พเจา้เห็นวา่พวกเขา
ขาว, และงามและสวยข ยิ่งนัก, เหมือนกับ
ผูค้นของขา้พเจา้กอ่นพวกเขาถกูสังหารค .

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขา้พเจา้, นีไฟ, เห็นวา่คนตา่งชาตซึิ่งออก
ไปจากการเป็นเชลยนอบน้อมถ่อมตน
ต่อพระพักตร์พระเจ้า; และอ�านาจของ
พระเจ้าอยู่กับพวกเขาก .

๑๗ และ ข้าพเจ้า เห็นว่า คน ต่าง ชาติ
จากมาตุภูมิของพวกเขามารวมกันบน
ผืนน� ้า, และบนแผ่นดินด้วย, เพื่อ สู้รบ
กับพวกเขา.

๑๘ และข้าพเจ้าเห็นวา่อ�านาจของพระ
ผู้ เป็นเจ้าอยู่กับพวกเขา, และเห็นด้วย
ว่า พระพิ โรธ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า อยู่ บน
พวกเขาทัง้ปวงที่มารวมกันเพื่อสู้รบกับ
พวกเขา.

๑๙ และข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นว่าคนต่าง
ชาติที่ออกไปจากการเป็นเชลยได้รับการ
ปลดปลอ่ยก โดยอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้
ให้พ้นจากมือของประชาชาติอื่นทัง้ปวง.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

๑ นีไฟ ๑๓:๙–๒๐๓๓



 ๒๐ ก ๑ นี. ๑๔:๒๓.
 ๒๓ ก ๑ นี. ๑๓:๓๘;  

๒ นี. ๒๙:๔–๑๒.
  ข คมพ. พระคมัภรี.์
  ค ๒ นี. ๓:๑๒.
  ง ๑ นี. ๕:๑๐–๑๓.

 ๒๕ ก ๒ นี. ๒๙:๔–๖; คพ. ๓:๑๖. 
คมพ. ยวิ (ชาว).

  ข คมพ. คนตา่งชาต.ิ
 ๒๖ ก มธ. ๒๑:๔๓.
  ข คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ)—การละทิง้ความ

เช่ือของศาสนาครสิตส์มยั
เริม่แรก.

  ค ๑ นี. ๑๓:๔–๖;  
๑๔:๓, ๙–๑๗.

  ง มอร. ๘:๓๓; โมเสส ๑:๔๑.
  จ ๑ นี. ๑๔:๒๐–๒๖; ลช. ๑:๘.

ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เห็นว่า พวก เขา รุ่งเรือง
ใน แผ่นดิน; และ ข้าพเจ้า เห็นหนังสือก 

เล่มหน่ึง, และหนังสือเล่มน้ีถูกน�าออก
ไปในบรรดาพวกเขา.

๒๑ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : เจ้า รู้
ความหมายของหนังสือน้ันไหม ?

๒๒ และขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น : ขา้พเจา้
หารู้ ไม่.

๒๓ และ ท่าน กล่าว : ดูเถิด หนังสือ น้ี
ออกมาจากปากของชาวยิวคนหน่ึง. และ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นหนังสือน้ี; และท่าน
กล่าวแก่ข้าพเจ้า : หนังสือก ที่เจ้าเห็นคือ
บันทึกข ของ ชาว ยิวค , ซ่ึง มี พันธ สัญญา
ของ พระเจ้า, ที่ พระองค์ ทรง ท�า ไว้ กับ
เชือ้สายแห่งอิสราเอล; และหนังสือน้ีมี
ค�า พยากรณ์ หลาย ประการ ของ ศาสดา
พยากรณ์ผู้บริสุทธิ์; และเป็นบันทึกดุจ
เดียวกับอักขระที่อยู่บนแผ่นจารึกทอง
เหลืองง , เว้น แต่ มี ไม่ มาก นัก; กระน้ัน
ก็ตาม, ก็ยงัมพีนัธสัญญาของพระเจา้, ซ่ึง
พระองคท์รงท�ากบัเชือ้สายแหง่อสิราเอล; 
ดงัน้ัน, จงึมคีณุคา่ยิง่ส�าหรบัคนตา่งชาต.ิ

๒๔ และ เทพ ของ พระเจ้า กล่าว แก่
ข้าพเจ้า : เจ้าเห็นแล้วว่าหนังสือน้ันออก
มาจากปากของชาวยิวคนหน่ึง; และเมื่อ
หนังสือน้ันออกจากปากของชาวยิวคน
หน่ึง หนังสือน้ันมคีวามสมบรูณ์ของพระ 
กิตติคุณของพระเจ้า, ซ่ึงเป็นผู้ที่อัคร- 

สาวกสิบสองเป็นพยาน; และพวกท่าน

เป็นพยานตามความจริงซ่ึงมีอยู่ ในพระ
เมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๕ ดังน้ัน, ส่ิงเหล่าน้ีจึงออกไปจากชาว
ยิวก ในความพิศุทธิ์ สู่คนต่างชาติข , ตาม
ความจริงซ่ึงอยู่ ในพระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ และหลังจากส่ิงเหล่าน้ีออกไป โดย
มือ ของ อัคร สาวก สิบ สอง ของ พระ เมษ
โปดก, จากชาวยิวไปสู่ก คนต่างชาติ, เจ้า
จะเห็นการก่อตัง้ของศาสนจักรข อันเรือง
อ�านาจและน่าชิงชังค , ซ่ึงน่าชิงชังทีสุ่ดยิง่
กวา่ศาสนจกัรอืน่ใดทัง้ปวง; เพราะดเูถดิ, 
พวกเขาเอาง ขอ้ความหลายตอนซ่ึงแจง้ชัด
และมีค่าที่สุดจ ไปจากพระกิตติคุณของ
พระเมษโปดก; และพนัธสัญญาหลายขอ้
ของพระเจ้าพวกเขาเอาไปด้วย.

๒๗ และส่ิงทัง้หมดน้ีพวกเขาท�าไปเพือ่
พวก เขา จะ บิดเบือนทาง ที่ ถูก ต้อง ของ
พระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะท�าให้ลูกหลาน
มนุษย์ตาบอดและใจแข็งกระด้าง.

๒๘ ดัง น้ัน, เจ้า จะ เห็นว่า หลัง จาก
หนังสือ ออก ไป โดย ผ่าน มือ ศาสนจักร
อันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังแล้ว, มีหลาย
ส่ิงที่แจ้งชัดและมีค่าถูกน�าออกไปจาก
หนังสือ, ซ่ึง เป็นหนังสือ ของ พระ เมษ
โปดกของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๙ และ หลัง จาก ส่ิง ที่ แจ้ง ชัด และ มี
ค่าเหล่าน้ีถูกน�าออกไปแล้ว หนังสือน้ัน
ออกไปสู่ประชาชาติทัง้หมดของคนต่าง
ชาติ; และ หลัง จาก หนังสือ น้ัน ออก ไป

๑ นีไฟ ๑๓:๒๑–๒๙ ๓๔



 ๓๐ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
  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;  

มอร. ๕:๒๐–๒๑.
 ๓๒ ก คมพ. มาร—ศาสนจกัร

ของมาร.
 ๓๔ ก คมพ. โยเซฟ, บตุรของ- 

ยาโคบ.

  ข ๑ นี. ๑๔:๑–๓;  
๒ นี. ๒๖:๒๐.

  ค คมพ. พระกติตคิณุ.
  ง คพ. ๑๐:๖๒. คมพ. ฟ้ืนฟู

พระกติตคิณุ (การ).

สู่ ประชาชาติ ทัง้หมด ของ คน ต่าง ชาติ, 
แท้จริงแล้ว, แม้ข้ามผืนน� ้ากว้างใหญ่ที่
เจ้าเห็นว่าอยู่กับคนต่างชาติ ซ่ึงออกไป
จากการเป็นเชลยแล้ว, เจ้าเห็น—เพราะ
หลายส่ิงที่แจ้งชัดและมีค่าซ่ึงถูกน�าไป
จากหนังสือ, อันเป็นที่แจ้งชัดต่อความ
เข้าใจ ของ ลูก หลาน มนุษย์, ตาม ความ
แจ้งชัดซ่ึงอยู่ ในพระเมษโปดกของพระ
ผู้เป็นเจ้า—เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีที่ถูกน�า
ไปจากพระกิตติคุณของพระเมษโปดก, 
ผู้คนมากมายยิ่งจึงสะดุด, แท้จริงแล้ว, 
จน กระทั่ง ซาตาน มี อ�านาจ ใหญ่ หลวง
เหนือพวกเขา.

๓๐ กระน้ันก็ตาม, เจ้าจะตระหนักว่า
คนต่างชาติผู้ออกไปจากการเป็นเชลย, 
และอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้ายกพวกเขา
ขึน้เหนือประชาชาติอื่นทัง้ปวง, บนผืน
แผน่ดนิซึง่เลศิเลอกวา่ผนืแผน่ดนิอืน่ทัง้
ปวง, อันหมายถึงแผ่นดินที่พระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงท�าพันธสัญญากับบิดาของ
เจา้วา่พงศ์พนัธุข์องทา่นจะครอบครองไว้
เป็นแผ่นดนิแห่งมรดกของพวกเขาก ; ดงั
น้ัน, เจ้าจึงเห็นว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
จะมิทรงยอมให้คนต่างชาติท�าลายชาติ
ผสมข ของพงศ์พันธุ์ เจ้า, ซ่ึงอยู่ ในหมู่พี่
น้องของเจ้าจนหมดสิน้.

๓๑ ทัง้พระองค์จะมิทรงยอมให้คนต่าง
ชาติท�าลายพงศ์พันธุ์ของพี่น้องเจ้าก .

๓๒ ทัง้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ยอมใหค้นตา่งชาตอิยู่ ในสภาพแหง่ความ

มดืบอดอนัน่าพรัน่พรงึตลอดกาล, ซ่ึงเจา้
เห็นแลว้วา่พวกเขาเป็นอยู,่ เน่ืองจากส่วน
ที่แจ้งชัดและมีคา่ที่สุดของพระกิตตคิณุ
ของพระเมษโปดกซ่ึงถูกอ�าพรางไว้ โดย
ศาสนจักรที่น่าชิงชังก น้ัน, ซ่ึงการก่อรูป
ก่อรา่งของศาสนจักรน้ันเจ้าได้เห็นแล้ว.

๓๓ ดัง น้ันพระ เมษ โปดก ของ พระ ผู ้
เป็น เจ้า ตรัส : เรา จะ เมตตา ต่อ คน ต่าง
ชาติ, โดยการไปเยือนผู้ที่ เหลืออยู่ ของ
เชือ้สายแห่งอิสราเอลด้วยการพิพากษา
อย่างรุนแรง.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เทพของพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้า, มีความ
วา่ : ดูเถิด, พระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้าตรัสไว้, หลังจากเราไปเยือนผู้ที่เหลือ
อยู่ก ของเชือ้สายแห่งอิสราเอลแล้ว—และ
พวกทีเ่หลอือยูน้ี่ทีเ่ราพดูถงึคอืพงศ์พนัธุ์
ของบดิาเจา้—ดงัน้ัน, หลงัจากเราไปเยอืน
พวกเขาในการพิพากษา, และลงทัณฑ์
พวก เขา โดย มือ ของ คน ต่าง ชาติ แล้ว, 
และหลังจากคนต่างชาติสะดุดข อย่างยิ่ง
แล้ว, เพราะส่วนที่แจ้งชัดและมีค่าที่สุด
ของพระกิตติคุณค ของพระเมษโปดกซ่ึง
ไดถู้กอ�าพรางไว้ โดยศาสนจักรที่น่าชิงชัง
น้ัน, ซึง่เป็นมารดาของหญงิโสเภณี, พระ
เมษโปดกตรสั—เราจะเมตตาตอ่คนตา่ง
ชาติ ในวนัน้ัน, ถงึขนาดวา่เราจะน�าง , ส่วน
ใหญ่ของพระกิตตคิณุของเรา, ซ่ึงจะแจ้ง
ชัดและมคีา่, ออกไปสู่พวกเขา, ดว้ยอ�านาจ
ของเราเอง, พระเมษโปดกตรัส.

๑ นีไฟ ๑๓:๓๐–๓๔๓๕



 ๓๕ ก ๒ นี. ๒๗:๖;  
๒๙:๑–๒.  
คมพ. พระคมัภรีม์อรมอน.

 ๓๖ ก ๓ นี. ๒๗:๑๓–๒๑.
  ข ฮีล. ๕:๑๒;  

๓ นี. ๑๑:๓๘–๓๙.  
คมพ. ศิลา.

 ๓๗ ก คมพ. ไซอนั.
  ข คพ. ๒๑:๙.
  ค คมพ. ของประทานแหง่

พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
  ง ๓ นี. ๒๗:๑๖.  

คมพ. อดทน (ความ).
  จ คมพ. รศัมภีาพซีเลสเชียล.
  ฉ อสย. ๕๒:๗;  

โมไซยาห ์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. พระคมัภรี—์ 
มพียากรณ์ไวว้า่พระคมัภรี์
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. พระคมัภรีม์อรมอน.
  ข มอร. ๗:๘–๙.
  ค คมพ. พระคมัภรี์ ไบเบลิ.

๓๕ เพราะ, ดูเถิด, พระเมษโปดกตรสั : 
เราจะแสดงตนให้ประจักษ์ต่อพงศ์พันธุ์
ของเจ้า, เพื่อพวกเขาจะเขียนข้อความ
หลาย อย่าง ซึ่ง เรา จะ สอนพวก เขา, ซึ่ง
จะแจ้งชัดและมีค่า; และหลังจากพงศ์
พนัธุข์องเจา้จะถกูท�าลาย, และเส่ือมโทรม
อยู่ ในความไม่เชื่อ, และพงศ์พันธุ์ของพี่
น้องเจ้าด้วย, ดูเถิด, เรื่องเหล่า น้ีจะถูก
ซ่อนไว้ก , เพื่อ จะ ออก มา สู่ คน ต่าง ชาติ, 
โดย ของ ประทาน และ เดชานุภาพ ของ
พระเมษโปดก.

๓๖ และในเรื่องเหล่าน้ีพระกิตติคุณก 

ของเราจะเขียนไว้, พระเมษโปดกตรัส, 
และ ศิลาข ของ เรา และ การ ช่วย ให้ รอด
ของเรา.

๓๗ และคนทีห่มายมัน่จะน�าไซอนัก ของ
เราออกมาในวันน้ันย่อมเป็นสุขข , เพราะ
พวกเขาจะมขีองประทานและอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ค ; และหากพวกเขา
อดทนง จนกว่าชีวิตจะหาไม่พระองค์จะ
ทรง ยก พวก เขา ขึน้ในวัน สุดท้าย, และ
จะทรงช่วยให้รอดในอาณาจักรจ อันเป็น
นิจ ของ พระ เมษ โปดก; และ บุคคล ใด
ก็ตามที่ประกาศสันติฉ , แท้จริงแล้ว, ข่าว
แหง่ความปรดียีิง่, พวกเขาจะงามยิง่เพยีง
ใดบนภูเขา.

๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นผู้ที่ เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์
ของพีน้่องขา้พเจา้, และเห็นหนังสือก ของ
พระเมษโปดกของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย, ซึง่
ไดอ้อกจากปากของชาวยวิ, วา่หนังสือน้ัน
ออกมาจากคนต่างชาติ ไปสู่ผู้ที่เหลืออยู่
ของพงศ์พันธุ์ของพี่น้องข้าพเจ้าข .

๓๙ และหลังจากหนังสือน้ันมาสู่พวก
เขา แล้ว ข้าพเจ้า เห็นหนังสือก เล่ม อื่น, 
ซ่ึงออกมาโดยเดชานุภาพของพระเมษ
โปดก, จากคนต่างชาติไปสู่พวกเขา, เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นข แก่คนต่างชาติและ
ผู้ ที่ เหลือ อยู่ ของ พงศ์ พันธุ์ ของ พี่ น้อง
ข้าพเจ้า, และชาวยิวที่กระจัดกระจายไป
ทั่วพืน้พิภพด้วย, ว่าบันทึกของศาสดา
พยากรณ์และของอัครสาวกสิบสองของ
พระเมษโปดกเป็นเรื่องจริงค .

๔๐ และเทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความวา่ : 
บันทึกชุดสุดท้ายก เหล่าน้ี, ซ่ึงเจ้าเห็นใน
บรรดาคนต่างชาติ, จะยืนยันข ความจริง
ของชุดแรกค , ซ่ึงเป็นของอัครสาวกสิบ
สองของพระเมษโปดก, และจะท�าให้รู้
ความแจ้งชัดและส่ิงมีค่าทัง้หลายซ่ึงถูก
น�าไปจากบันทึกชุดแรก; และจะท�าให้รู้
กันในตระกูล, ภาษา, และคนทัง้ปวง, ว่า
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าคือพระ

๑ นีไฟ ๑๓:๓๕–๔๐ ๓๖



 ๔๐ ง ด ูปกในของพระคมัภรี ์
มอรมอน. โมเสส ๑:๖.

 ๔๑ ก อสค. ๓๗:๑๗.
  ข ฉธบ. ๖:๔; ยอหน์ ๑๗:๒๑–

๒๓; ๒ นี. ๓๑:๒๑.
  ค คมพ. พระเมษบาลผู้

ประเสรฐิ.
 ๔๒ ก คพ. ๙๐:๘–๙;  

๑๐๗:๓๓; ๑๑๒:๔.
  ข เจคอบ ๕:๖๓.
  ค ลกูา ๑๓:๓๐;  

๑ นี. ๑๕:๑๓–๒๐.
๑๔ ๑ ก ๓ นี. ๑๖:๖–๑๓.  

คมพ. คนตา่งชาต.ิ
  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; อบัรา. 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.

บตุรของพระบดิานิรนัดร,์ และพระผูช่้วย
ใหร้อดง ของโลก; และวา่มนุษยท์ัง้ปวงตอ้ง
มาหาพระองค์, มิฉะน้ันพวกเขาจะได้รบั
การช่วยให้รอดไม่ ได้.

๔๑ และ บันทึก ชุด สุดท้าย น้ี ต้อง ออก
มา ตาม ค�า พยากรณ์ ซ่ึง จะ บังเกิด โดย
พระโอษฐ์ของพระเมษโปดก; และพระ
วจนะของพระเมษโปดกจะเป็นที่รูก้ันใน
บันทึกของพงศ์พันธุ์ของเจ้า, เช่นเดียว
กับในบันทึกของอัครสาวกสิบสองของ
พระเมษโปดก; ดังน้ันบันทึกทัง้สองชุด
น้ีจะสถาปนาไว้ด้วยกันก ; เพราะมีพระผู้
เป็นเจ้าเดียวข และพระเมษบาลค เดียวทั่ว
ทัง้แผ่นดินโลก.

๔๒ และเวลามาถึงเมื่อพระองค์จะทรง
แสดงองค์ ให้ประจักษ์ต่อประชาชาติทัง้
ปวง, ทัง้ต่อชาวยิวก และต่อคนต่างชาติ
ดว้ย; และหลงัจากพระองคท์รงแสดงองค์
ให้ประจักษ์ต่อชาวยิวและต่อคนต่างชาติ
ด้วยแล้ว, เมื่อน้ันพระองค์จะทรงแสดง
องค์ ให้ประจักษ์ต่อคนต่างชาติและต่อ
ชาว ยิว ด้วย, และ พวก หลัง จะ เป็นพวก
แรกข , และพวกแรกจะเป็นพวกหลังค .

บทที่ ๑๔

เทพบอกนี ไฟเกีย่วกับพรและการสาป
แช่งที่จะตกสู่คนต่างชาติ—มีศาสนจักร

เพียงสองแห่ง : ศาสนจักรของพระเมษ
โปดกของพระผู้ เป็นเจ้าและศาสนจักร
ของมาร—วสุิทธชินของพระผู้เป็นเจา้ใน
ประชาชาติทัง้ปวงถูกศาสนจักรอันเรือง
อ�านาจและน่าชิงชังข่มเหง—อัครสาวก
ยอหน์จะเขยีนเกีย่วกบัการสิน้สุดของโลก. 
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้, คือหากคน
ต่างชาติก จะสดับฟังพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้าในวันน้ันเมื่อพระองค์จะ
ทรง แสดง องค์ ให้ ประจักษ์ ต่อ พวก เขา
ในพระวจนะ, และในเดชานุภาพข ด้วย, 
ในพระราชกิจอันแท้จริง, เพื่อ เอา ส่ิงที่
กีดขวางค พวกเขาออกไป—

๒ และหากพวกเขาไมท่�าใจแข็งกระดา้ง
ต่อต้านพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า
แล้ว, จะ นับพวกเขาอยู่ ในบรรดาพงศ์
พนัธุข์องบดิาเจา้; แทจ้รงิแลว้, จะนับพวก
เขาอยู่ ในบรรดาเชือ้สายแห่งอิสราเอลก ; 
และพวกเขาจะเป็นผู้ ได้รบัพรข บนแผ่น
ดินที่สัญญาไว้ตลอดกาล; พวกเขาจะไม่
ถูกน�าลงไป สู่ความเป็นเชลยอีกต่อไป; 
และเชือ้สายแห่งอิสราเอลจะไม่ปะปน
กันอีกต่อไป.

๓ และหลุมก ใหญ่น้ัน, ซ่ึงขุดไว้ ให้พวก
เขา แล้ว โดย ศาสนจักร อัน เรือง อ�านาจ
และน่าชิงชังน้ัน, ซ่ึงมารและลูก ๆ ของ

๑ นีไฟ ๑๓:๔๑–๑๔:๓๓๗



 ๓ ข คมพ. อปัมงคล (ความ);  
นรก.

 ๕ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
 ๖ ก ๒ นี. ๒๘:๓๒.
 ๗ ก อสย. ๒๙:๑๔;  

๑ นี. ๒๒:๘;  
๒ นี. ๒๗:๒๖; ๒๙:๑–๒;  

คพ. ๔:๑.  
คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 
(การ).

  ข คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
  ค ๒ นี. ๒:๒๖–๒๙;  

แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
 ๘ ก คมพ. พนัธสัญญาแหง่

อบัราฮัม.
 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.

เขาก่อตัง้ขึน้, เพื่อเขาจะน�าจิตวิญญาณ
ของ มนุษย์ ลง ไป สู่ นรก— แท้จริง แล้ว, 
หลุม ใหญ่ น้ันซ่ึง ขุด ไว้ เพื่อ ความ พินาศ
ของมนุษย์จะถูกผู้ที่ขุดมันถมให้ เต็ม, 
จนถึงความพินาศสิน้ของพวกเขา, พระ
เมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าตรัส; มิ ใช่
ความ พินาศ ของ จิต วิญญาณ, นอกจาก
เป็นการ โยนจิต วิญญาณ ลง ไป ในนรกข 

น้ันซ่ึงไม่มีที่สุด.
๔ เพราะดูเถิด, น่ีเป็นไปตามการเป็น

เชลย ของ มาร, และ ตาม ความ ยุติธรรม
ของพระผู้เป็นเจ้าด้วย, ซ่ึงมีต่อคนเหล่า
น้ันทัง้หมดผูจ้ะกอ่ความชัว่รา้ยและความ
น่าชิงชังต่อพระพักตร์พระองค์.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเทพ
พูด กับ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, มี ความ ว่า : เจ้า
เห็นแล้วว่าหากคนต่างชาติกลับใจก็จะ 
ดีกับพวกเขา; และเจ้ารู้ เกี่ยวกับพันธ- 
สัญญาของพระเจา้ทีท่รงมกีบัเชือ้สายแหง่
อสิราเอลดว้ย; และเจา้ไดย้นิแลว้ดว้ยวา่ผู้
ใดหากลับใจก ไม่ย่อมต้องพินาศ.

๖ ฉะน้ัน, วบิัติจงมีแก่คนต่างชาติก หาก
เป็นไปว่าพวกเขาท�าใจแข็งกระด้างต่อ
ต้านพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า.

๗ เพราะเวลามาถงึ, พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ป็นเจา้ตรสั, วา่เราจะท�างานส�าคญั
ยิ่งและน่าอัศจรรย์ก ในบรรดาลูกหลาน
มนุษย์; งานซ่ึงจะอยู่เป็นนิจ, ไม่ทางใด

ก็ทางหน่ึง—เพื่อให้พวกเขาเชื่อมั่นใน
สันติและนิรันดรแห่งชีวิตข , หรือในการ
ปล่อยให้พวกเขาไปสู่ความแข็งกระด้าง
ของใจตนและความมืดบอดแห่งจิตใจ
ตนอนัน�าพวกเขาไปสู่การเป็นเชลย, และ
สู่ความพินาศด้วย, ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณ, ตาม การ เป็น เชลยค ของ มาร, 
ซ่ึงเราพูดมาแล้ว.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
เทพกล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, ท่านกล่าว
แก่ข้าพเจ้า : เจ้าจ�าพันธสัญญาก ของพระ
บิดาที่ทรงมีกับเชือ้สายแห่งอิสราเอลได้
ไหม ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า จ�าได้.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : มอง ดู สิ, และ จง ดู
ศาสนจักร อัน เรือง อ�านาจ และ น่า ชิงชัง
น้ัน, ซ่ึงเป็นมารดาของความน่าชิงชัง, 
ซ่ึงผู้ก่อตัง้ของมันคือมารก .

๑๐ และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า : ดูเถิด
มีศาสนจักรเพียงสองแห่งก เท่าน้ัน; แห่ง
หน่ึง คือ ศาสนจักร ของ พระ เมษ โปดก
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ อีก แห่ง หน่ึงข 

คือศาสนจักรของมาร; ดังน้ัน, ผู้ ใดที่ ไม่
เป็นของ ศาสนจักร ของ พระ เมษ โปดก
ของพระผู้ เป็นเจ้าก็เป็นของศาสนจักร
อันเรืองอ�านาจ น้ัน, ซ่ึง เป็นมารดาของ
ความน่าชิงชัง; และนางคือโสเภณีค ของ
ทัง้แผ่นดินโลก.

๑ นีไฟ ๑๔:๔–๑๐ ๓๘



 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.

 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. ยคุสุดทา้ย, วนัเวลา

สุดทา้ย.
  ข ๑ นี. ๒๒:๑๕–๑๖.
  ค ๓ นี. ๒๑:๗, ๒๐–๒๙.  

คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 
(การ).

  ง มอร. ๘:๒๑, ๔๑.  
คมพ. พนัธสัญญาแหง่
อบัราฮัม.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า มอง ดู และ เห็นโสเภณี ของ ทัง้
แผ่นดินโลก, และนางน่ังอยู่บนผืนน� ้าก 

กว้างใหญ่; และนางครอบครองข ทั่วแผ่น
ดินโลก, ในบรรดาประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา, และคนทัง้ปวง.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขา้พเจา้เห็นศาสนจกัรของพระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า, และจ�านวนคนของ
ศาสนจักรน้ันน้อยก , เพราะความช่ัวร้าย
และความน่าชิงชังของโสเภณีผูน่ั้งอยูบ่น
ผืนน� ้ากวา้งใหญ่; กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้า
เห็นว่าศาสนจักรของพระเมษโปดก, ผู้
เป็นวิ สุทธิชนของพระผู้ เป็นเจ้า, มีอยู่
ทั่วพืน้พิภพข ด้วย; และการครอบครอง
ของ พวก เขา บนพืน้พิภพ น้อย, เพราะ
ความช่ัวร้ายของโสเภณีเรืองอ�านาจซ่ึง
ข้าพเจ้าเห็น.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นว่ามารดาผู้ เรืองอ�านาจของ
ความ น่า ชิงชัง รวบรวม ฝูง ชน บนพืน้
พิภพ ทัง้ ปวง เข้า ด้วย กัน, ใน บรรดา
ประชาชาติ ทัง้ ปวง ของ คน ต่าง ชาติ,  
เพื่อต่อสู้ก กับพระเมษโปดกของพระผู้
เป็นเจ้า.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นเดชานุภาพของพระ
เมษโปดกของพระผู้ เป็นเจ้า, ว่าลงมา

บนวสุิทธิชนของศาสนจักรของพระเมษ
โปดก, และบนผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้า, ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพืน้
พิภพ; และพวกเขามีอาวุธคือความชอบ
ธรรมและเดชานุภาพก ของพระผู้เป็นเจ้า
ในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นว่าพระพิ โรธของพระผู้เป็น
เจ้า ได้ เท ลง มาก บน ศาสนจักร อัน เรือง
อ�านาจ และ น่า ชิงชัง น้ัน, ถึง ขนาด ว่า
มี สงคราม และ ข่าว ลือ เรื่อง สงคราม ใน
บรรดา ประชาชาติ และ ตระกูล ทัง้ ปวงข 

ของแผ่นดินโลก.
๑๖ และขณะที่เริ่มมีสงครามและข่าว

ลือ เรื่อง สงครามก ใน บรรดา ประชาชาติ
ทัง้ปวงซึ่งเป็นของมารดาแห่งความน่า
ชิงชัง, เทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า : 
ดูเถิด, พระพิ โรธของพระผู้ เป็นเจ้าอยู่
บนมารดาของหญิงโสเภณี; และดูเถิด, 
เจ้าเห็นส่ิงเหล่าน้ีทัง้หมด—

๑๗ และเมือ่วนัก น้ันมาถงึซึง่พระพิโรธข 

ของพระผู้ เป็นเจ้าเทลงบนมารดาของ
หญิง โสเภณี, ซ่ึง คือ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�านาจและน่าชิงชังของทัง้แผ่นดินโลก, 
ซ่ึง ผู้ ก่อ ตัง้ ของ มัน คือ มาร, ครัน้ แล้ว, 
 ในวันน้ัน, งานค ของพระบิดาจะเริ่มต้น, 
ในการเตรยีมทางเพื่อให้พันธสัญญาง ของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงท�า ไว้กับผู้คน

๑ นีไฟ ๑๔:๑๑–๑๗๓๙



 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.

 ๒๔ ก อเีธอร ์๔:๑๖.
 ๒๕ ก ยอหน์ ๒๐:๓๐–๓๑;  

วว. ๑:๑๙.
 ๒๖ ก ๒ นี. ๒๗:๖–๒๓;  

อเีธอร ์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.

ของพระองค,์ ที่เป็นของเชือ้สายแห่งอิส- 

ราเอลเกิดสัมฤทธิผล.
๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเทพ

พูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า : ดูน่ันสิ !
๑๙ และข้าพเจ้ามองดูและเห็นชายผู้

หน่ึง, และท่านแต่งกายด้วยเสือ้คลุมสี
ขาว.

๒๐ และเทพกลา่วแกข่า้พเจา้ : จงดหูน่ึง
ในอัครสาวกก สิบสองของพระเมษโปดก.

๒๑ ดูเถิด, ท่านจะเห็นและเขียนเรื่อง
เหลา่น้ีทีเ่หลอือยู;่ แทจ้รงิแลว้, และหลาย
เรื่องที่เป็นมาด้วย.

๒๒ และท่านจะเขียนเกี่ยวกับการสิน้
สุดของโลกด้วย.

๒๓ ดังน้ัน, ส่ิงที่ท่านจะเขียนเป็นเรือ่ง
ยุติธรรมและจรงิ; และดูเถิดเรือ่งเหล่าน้ี
เขียนในหนังสือก ซ่ึงท่านเห็นออกมาจาก
ปากของชาวยิว; และเวลาที่เรื่องเหล่าน้ี
ออกมาจากปากของชาวยิว, หรือ, เวลา
ที่ หนังสือ ออก มา จาก ปาก ของ ชาว ยิว,  
เรื่อง ที่ เขียน ย่อม แจ้ง ชัด และ พิศุทธิ์, 
และมีค่าข เลิศและง่ายแก่การเข้าใจของ
คนทัง้ปวง.

๒๔ และดเูถิด, ส่ิงที่อัครสาวกก ของพระ
เมษโปดกผู้น้ีจะเขียนมีหลายเรือ่งซ่ึงเจ้า
เห็นแล้ว; และดูเถิด, เรื่องที่เหลืออยู่เจ้า
ก็จะเห็น.

๒๕ แต่ส่ิงที่เจ้าจะเห็นต่อจากน้ีเจ้าจง
อย่าเขียน; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า

ทรงแต่งตัง้อัครสาวกของพระเมษโปดก
ของพระผูเ้ป็นเจา้ใหท้า่นเขยีนก ส่ิงเหลา่น้ี.

๒๖ และคนอื่นที่เคยเป็นอยู่, พระองค์
ก็ ทรง แสดง เรื่อง ทัง้ ปวง ต่อ พวก เขา
ด้วย, และ พวก เขา เขียน เรื่อง เหล่า น้ี;  

และเรื่องเหล่าน้ีผนึกก ไว้เพื่อจะออกมา
ปรากฏ ใน ความ พิศุทธิ์ ของ เรื่อง, ตาม
ความจรงิซึง่อยู่ ในพระเมษโปดก, ในเวลา
ที่เหมาะสมของพระเจ้าเอง, ต่อเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๒๗ และข้าพเจ้า, นีไฟ, ได้ยินและเป็น
พยาน, วา่นามของอคัรสาวกแหง่พระเมษ
โปดกคือยอห์นก , ตามค�าของเทพ.

๒๘ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ถูก
ห้าม เขียน เรื่อง ที่ เหลือ อยู่ ซ่ึง ข้าพเจ้า
เห็นและได้ยินมา; ดังน้ันเรื่องที่ข้าพเจ้า
เขียน ข้าพเจ้าพอใจแล้ว; และข้าพเจ้า
เขียนไวเ้พียงส่วนน้อยของส่ิงซ่ึงข้าพเจ้า 

เห็น.
๒๙ และข้าพเจ้าเป็นพยานว่าข้าพเจ้า

เห็น ส่ิง ที่ บิดาก ข้าพเจ้า เห็น, และ เทพ
ของพระเจ้าได้ท�าให้เป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้า.

๓๐ และบัดน้ีข้าพเจ้ายุติการพูดเกี่ยว
กับ ส่ิง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ขณะ ที่ พระองค์
ทรงพาข้าพเจ้าไปในพระวิญญาณ; และ
หากส่ิงทัง้หมดที่ข้าพเจ้าเห็นมิได้เขียน
ไว้, แม้ กระน้ัน เรื่อง ที่ ข้าพเจ้า เขียน
ก็ เป็น เรื่อง จริงก . และ จึง เป็น ดัง น้ัน.  
เอเมน.

๑ นีไฟ ๑๔:๑๘–๓๐ ๔๐



๑๕ ๓ ก ๑ คร. ๒:๑๐–๑๒;  
แอลมา ๑๒:๙–๑๑.

 ๕ ก คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
  ข อนัีส ๑:๑๓;  

มอร. ๖:๑.
 ๖ ก โมเสส ๑:๑๐;  

จส—ป ๑:๒๐, ๔๘.
 ๘ ก โมไซยาห ์๒๖:๑๓;  

แอลมา ๔๐:๓.  
คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๑๐ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
 ๑๑ ก ยากอบ ๑:๕–๖;  

อนัีส ๑:๑๕;  
โมโร. ๗:๒๖;  
คพ. ๑๘:๑๘.  
คมพ. ขอ (ทลู).

บทที่ ๑๕

พงศพ์นัธุข์องลีไฮจะรบัพระกติตคิณุจาก
คนต่างชาติ ในยุคสุดท้าย—การรวมกัน
ของอสิราเอลเปรยีบเหมอืนตน้มะกอกซึง่
กิ่งเดิมจะได้รับการต่อกิ่งอีก—นีไฟแปล
ความหมายนิมิตของต้นไม้แห่งชีวติและ
พดูถงึความยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้ใน
การแบง่แยกคนชัว่ออกจากคนชอบธรรม. 
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
พระองค์ ทรง พา ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ไป ใน
พระวญิญาณ, และเห็นส่ิงเหลา่น้ีทัง้หมด
แล้ว, ข้าพเจ้ากลับไปยังกระโจมของบิดา
ข้าพเจ้า.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเห็นพี่ ๆ ข้าพเจ้า, และพวกเขา
ก�าลังถกเถียงกันถึงเรื่องที่บิดาข้าพเจ้า
เคยพูดกับพวกเขา.

๓ เพราะทา่นพดูจรงิถงึเรือ่งส�าคญัหลาย
เรื่อง กับ พวก เขา, ซ่ึง ยาก จะ เข้าใจก ได้, 
นอกจากมนุษย์จะทูลถามพระเจ้า; และ
พวกเขาโดยที่มี ใจแข็งกระด้าง, ฉะน้ัน
พวกเขาจึงมิได้พึ่งพาพระเจ้าเท่าที่ควร.

๔ และบัดน้ีข้าพเจ้า, นี ไฟ, เศร้า โศก
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา, 
และ, เพราะส่ิงที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาด้วย, 
และรู้ว่าส่ิงเหล่าน้ันต้องบังเกิดขึน้อย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้ เพราะความ ช่ัวร้ายอย่าง
ใหญ่หลวงของลูกหลานมนุษย์.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าหมดก�าลังเพราะความทุกข์ของ
ข้าพเจ้า, เพราะ ข้าพเจ้า เห็นว่า ความ
ทุกข์ก ของข้าพเจ้าใหญ่หลวงเหนือส่ิงทัง้
ปวง, เน่ืองจาก ความ พินาศข ของ ผู้คน
ของข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้าเห็นการตก
ของพวกเขาแล้ว.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จาก ข้าพเจ้า มี ก�าลังก ขึน้ข้าพเจ้า พูด กับ
พี่ ๆ ข้าพเจ้า, โดยปรารถนาจะรู้สาเหตุที่
พวกเขาถกเถียงกัน.

๗ และพวกเขากล่าว : ดูเถิด, เราไม่อาจ
เข้าใจถ้อยค�าที่บิดาเราพูดไว้เกี่ยวกับกิ่ง
เดิม ของ ต้น มะกอก, และ เกี่ยว กับ คน
ต่างชาติด้วย.

๘ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา : พี่ทูล
ถามก พระเจ้าแล้วหรือ ?

๙ และพวกเขากลา่วแกข่า้พเจา้ : เรามิได้
ทลูถาม; เพราะพระเจา้มิไดท้รงท�าใหเ้รือ่ง
เช่นน้ันเป็นที่รู้แก่เรา.

๑๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา : 
เหตุ ใด พี่ จึง ไม่ รักษา พระ บัญญัติ ของ
พระเจ้า ? เหตุใดพี่จึงยอมพินาศ, เพราะ
ความแข็งกระด้างก ของใจพี่?

๑๑ พี่มิ ได้จ�า ส่ิงที่พระเจ้าตรัสไว้หรือ ? 
—หากเจ้าจะไม่ท�าใจแข็งกระด้าง, และ
ถามก เราด้วยศรัทธา, โดยเช่ือว่าเจ้าจะได้

๑ นีไฟ ๑๕:๑–๑๑๔๑



 ๑๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  
๑ นี. ๑๐:๑๒–๑๔; ๑๙:๒๔.  
คมพ. ลีไฮ, บดิาของนีไฟ.

 ๑๓ ก ๑ นี. ๑๒:๒๒–๒๓;  
๒ นี. ๒๖:๑๕.

  ข คมพ. พระเมสสิยาห.์
  ค คมพ. พระกติตคิณุ.
  ง ๑ นี. ๑๓:๔๒; ๒๒:๕–๑๐;  

คพ. ๑๔:๑๐.  
คมพ. คนตา่งชาต.ิ

 ๑๔ ก ๒ นี. ๑๐:๒;  
๓ นี. ๕:๒๑–๒๖;  
๒๑:๔–๗.

  ข คมพ. พนัธสัญญาแหง่- 
อบัราฮัม.

  ค ๒ นี. ๓:๑๒; ๓๐:๕;  

มอร. ๗:๑, ๙–๑๐;  
คพ. ๓:๑๖–๒๐.  
ด ูปกในของพระคมัภรี์
มอรมอน.

 ๑๕ ก คมพ. ศิลา.
  ข ปฐก. ๔๙:๑๑;  

ยอหน์ ๑๕:๑.
 ๑๖ ก เจคอบ ๕:๖๐–๖๘.

รบั, ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรในการรกัษา
บัญญัติของเรา, ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นที่รู้แก่
เจ้าโดยแน่แท้.

๑๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่, ว่าเชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล เปรียบ เหมือน ต้น
มะกอก, โดย พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า
ซ่ึงอยู่ ในบิดาเรา, และดูเถิดเรามิได้แตก
ออกมาจากเชือ้สายแห่งอิสราเอล, และ
เรามิได้เป็นอังกูรก หน่ึงของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลหรือ ?

๑๓ และบัดน้ี, เรื่องที่บิดาเราหมายถึง
เกี่ยวกับการต่อกิ่งเข้ากับต้นด้วยกิ่งเดิม
โดยผ่านความบริบูรณ์ของคนต่างชาติ, 
คือ, ในยุคสุดท้าย, เมื่อพงศ์พันธุ์ของเรา
จะเส่ือมโทรมอยู่ ในความไม่เชื่อก , แท้จรงิ
แล้ว, เป็นเวลาหลายปี, และหลายรุน่หลัง
จาก พระ เมส สิ ยาห์ข จะ ทรง แสดง องค์
ให้ ประจักษ์ ในพระ วรกาย ต่อ ลูก หลาน
มนุษย์แล้ว, จาก น้ันความสมบูรณ์ของ
พระกิตติคุณค ของพระเมสสิยาห์ย่อมมา
สู่คนต่างชาติ, และจากคนต่างชาติง มาสู่
พงศ์พันธุ์ของเราที่ยังเหลืออยู่—

๑๔ และในวันน้ันพงศ์พันธุ์ก ของเราที่
ยังเหลืออยู่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นของเชือ้
สายแห่งอิสราเอล, และรู้ว่าพวกเขาเป็น
ผู้คนแห่งพันธสัญญาข ของพระเจ้า; และ
เวลา น้ันพวก เขา จะ รู้ และ เข้า ถึง ความ

รู้ค เกี่ยวกับบรรพชนของพวกเขา, และ
ความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระผู้
ไถ่ของพวกเขาด้วย, ซ่ึงพระกิตติคุณน้ี
พระองค์ทรงปฏิบัติศาสนกิจไว้กับบิดา
ทัง้หลายของพวกเขา; ดงัน้ัน, พวกเขาจะ
เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับพระผู้ ไถ่ของพวก
เขาและประเด็นน้ัน ๆ ของหลักค�าสอน
ของพระองค,์ เพือ่พวกเขาจะรูว้า่จะมาหา
พระองคแ์ละรบัการช่วยใหร้อดไดอ้ยา่งไร.

๑๕ และ แล้ว ในวันน้ันพวก เขา จะ ไม่
ช่ืนชมยินดีและถวายสรรเสรญิแด่พระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นนิจของพวกเขา, ศิลาก 

ของพวกเขาและความรอดของพวกเขา
หรอื ? แท้จรงิแล้ว, ในวนัน้ัน, พวกเขาจะ
ไมร่บัพละก�าลงัและการบ�ารงุเลีย้งจากเถา
องุ่นข แท้หรอื ? แท้จรงิแล้ว, พวกเขาจะไม่
เข้ามาสู่คอกแท้ของพระผู้เป็นเจ้าหรือ ?

๑๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่พี่, ใช่แล้ว; 
พวกเขาจะเป็นที่จดจ�าอีกในบรรดาเชือ้
สายแห่งอิสราเอล; โดยที่เป็นกิ่งเดิมของ
ต้นมะกอก, พวกเขาจะถูกต่อกิ่งก เข้ากับ
ต้นมะกอกแท้.

๑๗ และน่ีคือเรื่องที่บิดาเราหมายถึง; 
และทา่นหมายความวา่เรือ่งน้ีจะไมบ่งัเกดิ
ขึน้จนหลงัจากพวกเขากระจดักระจายไป
โดยคนต่างชาติ; และท่านหมายความว่า
พระกติตคิณุน้ีจะผา่นมาทางคนตา่งชาต,ิ 

๑ นีไฟ ๑๕:๑๒–๑๗ ๔๒



 ๑๗ ก คมพ. ตรงึกางเขน (การ).
 ๑๘ ก ปฐก. ๑๒:๑–๓;  

อบัรา. ๒:๖–๑๑.
 ๑๙ ก ๑ นี. ๑๙:๑๕.  

คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

 ๒๐ ก ๑ นี. ๑๙:๒๓.
  ข ๑ นี. ๑๖:๕, ๒๔, ๓๙.

 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�าของพระผู้

เป็นเจา้.
  ข ๑ นี. ๘:๓๐; ๒ นี. ๓๑:๒๐.
  ค ๑ นี. ๘:๒๓.  

คมพ. ลอ่ลวง (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.

เพือ่พระเจา้จะทรงแสดงเดชานุภาพของ
พระองค์ต่อคนต่างชาติ, เพราะพระองค์
จะถกูปฏเิสธก จากชาวยวิ, หรอืจากเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๑๘ ดัง น้ัน, บิดาเราไม่ ได้พูดถึงพงศ์
พันธุ์ของเราเท่าน้ัน, แต่พูดถึงเชือ้สาย
แห่ง อิสราเอล ทัง้หมด ด้วย, โดย ชี ้ ไป ที่
พันธสัญญาซ่ึงจะเกิดสัมฤทธิผลในยุค
สุดท้าย; ซ่ึงพันธสัญญาน้ันพระเจ้าทรง
ท�าไว้กับอับรา ฮัมบรรพบุรุษของเรา, มี
ความวา่ : ในพงศ์พันธุ์ก ของเจ้าตระกูลทัง้
ปวงของแผ่นดินโลกจะได้รับพร.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, พูดกับพวกเขามากเกี่ยว
กับเรือ่งเหล่าน้ี; แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าพูด
กับพวกเขาเกี่ยวกับการกลับคืนสู่สภาพ
เดิมก ของชาวยิวในยุคสุดท้าย.

๒๐ และข้าพเจ้ายกถ้อยค�าของอิสยาห์ก 

มาพูดกับพวกเขา, ซึ่งพูดถึงการกลับคืน
สู่ สภาพ เดิม ของ ชาว ยิว, หรือ ของ เชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ หลัง จาก พวก
เขากลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วพวกเขาจะ
ไม่ปะปนกันอีกต่อไป, ทัง้พวกเขาจะไม่
กระจัดกระจาย อีก. และ เหตุการณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืขา้พเจา้พดูหลายค�ากบัพี ่ๆ  
ขา้พเจา้, จนพวกเขาสงบลงและนอบน้อม
ถ่อมตนข ต่อพระพักตร์พระเจ้า.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก

เขาพูดกับข้าพเจ้าอีก, มีความว่า : เรื่อง
ที่บิดาเราเห็นในฝันหมายถึงส่ิงใดหรือ ? 
ต้นไม้ก ที่ท่านเห็นหมายถึงส่ิงใดหรือ ?

๒๒ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา : 
ต้นไม้น้ันคือส่ิงแทนต้นไม้แห่งชีวิตก .

๒๓ และพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า : ราว
เหล็กก ทีบ่ดิาเราเห็น, ซ่ึงน�าไปถงึตน้ไมน้ั้น
หมายถึงส่ิงใดหรือ ?

๒๔ และขา้พเจา้กลา่วแกพ่วกเขาวา่ราว
เหล็กน้ันคือพระวจนะก ของพระผู้ เป็น
เจ้า; และผู้ ใดที่สดับฟังพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นข ในพระวจนะ
น้ันแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทัง้ส่ิง
ลอ่ลวงค และลกูศรง เพลงิของปฏปิักษ์จ ก็ ไม่
อาจครอบง�าพวกเขาไปสู่ความมืดบอด, 
เพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศได้.

๒๕ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กระตุ้น
พวกเขาให้ ใส่ ใจก พระวจนะของพระเจ้า; 
แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้ากระตุน้พวกเขาดว้ย
สุดพลงัแหง่จติวญิญาณของขา้พเจา้, และ
ดว้ยสุดความสามารถที่ข้าพเจ้ามีอยู่, เพื่อ
ใหพ้วกเขาใส่ ใจพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้าและจดจ�าที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ ในส่ิงทัง้ปวงเสมอ.

๒๖ และ พวก เขา กล่าว แก่ ข้าพเจ้า  : 
แม่น� ้าก ที่มีสายน� ้า ซ่ึงบิดาเราเห็นหมาย
ถึงส่ิงใดหรือ ?

๒๗ และขา้พเจา้กลา่วแกพ่วกเขาวา่น� ้าก 

๑ นีไฟ ๑๕:๑๘–๒๗๔๓



 ๒๗ ข คมพ. สกปรก (ความ).
 ๒๘ ก ลกูา ๑๖:๒๖; ๑ นี. ๑๒:๑๘;  

๒ นี. ๑:๑๓.
 ๒๙ ก คมพ. นรก.
 ๓๐ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๓๑ ก แอลมา ๑๒:๒๔; ๔๒:๑๐;  

ฮีล. ๑๓:๓๘.
  ข แอลมา ๔๐:๖, ๑๑–๑๔.
 ๓๒ ก คมพ. งาน (ทัง้หลาย).

 ๓๓ ก โมไซยาห ์๑๕:๒๖;  
โมโร. ๑๐:๒๖.

  ข แอลมา ๑๒:๑๒–๑๖;  
๔๐:๒๖.

  ค คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

  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; โมไซยาห ์๒๖:

๒๗.  
คมพ. นรก.

  ข ๑ นี. ๑๔:๙; คพ. ๑:๓๕.

ทีบ่ดิาขา้พเจา้เห็นคอืความสกปรกข ; และ
จติใจของเขาหมกมุน่อยูก่บัส่ิงอืน่มากจน
เขาไม่เห็นความสกปรกของน� ้าน้ัน.

๒๘ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา ว่า
แม่น� ้าน้ันคือห้วงน� ้าก อันน่าพรัน่พรงึ, ซึ่ง 
แยกคนช่ัวจากต้นไม้แห่งชีวิต, และจาก 
วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าด้วย.

๒๙ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก เขา ว่า
ห้วงน� ้า น้ันคือ ส่ิงแทนนรกก อันน่าพรั่น
พรึง, ซ่ึงเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าเตรียม
ไว้ส�าหรับคนช่ัว.

๓๐ และขา้พเจา้กลา่วแกพ่วกเขาวา่บดิา
เรา เห็น ด้วย ว่า ความ ยุติธรรมก ของ พระ
ผู้เป็นเจ้าได้แบ่งแยกคนช่ัวออกจากคน
ชอบธรรมด้วย; และความเจิดจ้าของที่
น่ันเหมือนกับความเจิดจ้าของไฟที่ลุก
โชน, ซ่ึงขึน้ไปถงึพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดกาล
และตลอดไป, และไม่มีที่สุด.

๓๑ และพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า : ส่ิง
น้ีหมายถึงความทรมานของร่างกายใน
วนัแห่งการทดลองก , หรอืหมายถึงสภาพ
สุดท้าย ของ จิต วิญญาณ หลัง จาก ความ
ตายข ของรา่งกายฝ่ายโลก, หรอืพดูถงึเรือ่ง
ซ่ึงเป็นฝ่ายโลก ?

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าส่ิงน้ีแทนทัง้
เรื่อง ฝ่าย โลก และ ฝ่าย วิญญาณ; เพราะ

วันน้ันจะมาถึงเมื่อพวกเขาต้องรับการ
พิพากษาจากงานก ของตน, แท้จริงแล้ว, 
แม้งานที่กระท�าโดยร่างกายฝ่ายโลกใน
วันแห่งการทดลองของพวกเขา.

๓๓ ดัง น้ัน, หาก พวก เขา จะ ตายก ใน
ความช่ัวร้ายของตนพวกเขาต้องถูกขับ
ออกข ด้วย, ตามเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณ, 
ซ่ึงเกี่ยวกับความชอบธรรม; ดังน้ัน, พวก
เขา ต้อง ถูก น�า มา ยืน อยู่ ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อรบัการพิพากษาค จาก
งานง ของพวกเขา; และหากงานของพวก
เขาเป็นความสกปรกพวกเขา ก็จ�าต้อง
สกปรกจ ; และหากพวกเขาสกปรกมันจ�า
ต้องเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถพ�านักอยู่
ในอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้าฉ ; หาไม่
แล้ว, อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก็ต้อง
สกปรกด้วย.

๓๔ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พี่, 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่สกปรกก , 
และไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ ไม่สะอาดจะเข้า
ในอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า ได้; ดัง
น้ัน, จ�าต้องมีสถานที่ สกปรกแห่งหน่ึง
เตรียมไว้ส�าหรับส่ิงสกปรก.

๓๕ และมีสถานที่แห่งหน่ึงเตรียมไว้, 
แท้จรงิแล้ว, แม้นรกก อันน่าพรัน่พรงึน้ัน
ซ่ึงขา้พเจา้กลา่วถงึ, และมารข คอืผูเ้ตรยีม
มนั; ดงัน้ันสภาพสุดทา้ยของจติวญิญาณ

๑ นีไฟ ๑๕:๒๘–๓๕ ๔๔



 ๓๕ ค คมพ. ยตุธิรรม (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. ชีวตินิรนัดร.์

๑๖ ๒ ก ยอหน์ ๓:๒๐;  
๒ นี. ๓๓:๕;  
อนัีส ๑:๒๓;  
ฮีล. ๑๔:๑๐.  
คมพ. ความผดิ.

  ข สภษ. ๑๕:๑๐;  
๒ นี. ๑:๒๖; ๙:๔๐;  
ฮีล. ๑๓:๒๔–๒๖.

  ค กจิการ ๕:๓๓;  
โมไซยาห ์๑๓:๗.

 ๓ ก คพ. ๕:๒๑.  
คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

 ๕ ก ๑ นี. ๑๖:๒๔, ๓๙; ๑๘:๔.
 ๗ ก ๑ นี. ๗:๑.

ของมนุษยค์อืจะอยู่ ในอาณาจกัรของพระ
ผู้ เป็นเจ้า, หรือจะถูกขับออกไปเพราะ
ความยตุธิรรมค น้ันซ่ึงขา้พเจา้พดูมาแลว้.

๓๖ ดังน้ัน, คนช่ัวจึงถูกแยกออกไปจาก
คนชอบธรรม, และจากต้นไม้แห่งชีวิตก 

น้ันด้วย, ซ่ึงผลของต้นไม้น้ันมีค่าที่ สุด
และน่าปรารถนาข ที่สุดเหนือผลอื่นใดทัง้
สิน้; แทจ้รงิแลว้, และผลของตน้ไมน้ั้นคอื
ส่ิงที่ส�าคัญค ที่สุดในบรรดาของประทานง 

ทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า. และข้าพเจ้า
พูดกับพี่ ๆ ข้าพเจ้าดังน้ี. เอเมน.

บทที่ ๑๖

คนช่ัวรบัความจรงิได้ยาก—บุตรของลี ไฮ
แตง่งานกบัธดิาของอชิมาเอล—เลยีโฮนา
ชี ้ทางของพวกเขาในแดนทุรกันดาร—
ข่าวสารจากพระเจ้าเขียนไวบ้นเลียโฮนา
เป็นครัง้คราว—อชิมาเอลตาย; ครอบครวั
ของ ท่านพร�่า บ่น เน่ืองจาก ความ ทุกข์. 
ประมาณ ๖๐๐–๕๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูดกับพี่ ๆ ข้าพเจ้า
จบแล้ว, ดูเถิดพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า : 
เจ้าประกาศเรื่องยุ่งยากแก่เรา, เกินกว่า
เราจะสามารถทนได้.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าข้าพเจ้ารู้ว่า
ข้าพเจ้าพูด เรื่องยุ่ง ยากต่อต้านคนชั่ว, 
ตามความเป็นจรงิ; และคนชอบธรรมน้ัน
ขา้พเจา้รบัรอง, และเป็นพยานวา่พวกเขา
จะได้รับการยกขึน้ในวันสุดท้าย; ดังน้ัน, 
คนผดิก รบัความจรงิข ไดย้าก, เพราะความ
จริงบาดค พวกเขาถึงส่วนลึกที่สุด.

๓ และบัดน้ีพี่ ๆ ข้าพเจ้า, เมื่อใดที่พี่
ชอบ ธรรม และ เต็มใจ จะ สดับ ฟัง ความ
จริง, และ ใส่ ใจ ต่อ ความ จริง, เพื่อ พี่ จะ
ด�าเนินชีวิตอย่างซ่ือตรงก ต่อพระพักตร์
พระผู้ เป็นเจ้า, เมื่อ น้ันพี่จะไม่พร�่าบ่น
เพราะ ความ จริง, และ กล่าว ว่า : เจ้า พูด
เรื่องยุ่งยากใส่เรา.

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กระตุ้นพี่ ๆ ข้าพเจ้า, 
ด้วย ความ ขยันหมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ, ใหร้กัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขา นอบน้อม ถ่อม ตนก ต่อ พระ พักตร์
พระเจ้า; ถึงขนาดวา่ข้าพเจ้าเกิดปีติและ
มคีวามหวงัอยา่งยิง่ในพวกเขา, วา่พวกเขา
จะเดินในวิถีแห่งความชอบธรรม.

๖ บดัน้ี, เรือ่งทัง้หมดน้ีกลา่วและด�าเนิน
ไปขณะบิดาข้าพเจ้าพ�านักอยู่ ในกระโจม
ในหุบเขาที่ท่านเรียกว่าเลมิวเอล.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, รับ ธิดาก คนหน่ึง ของ 

๑ นีไฟ ๑๕:๓๖–๑๖:๗๔๕



 ๗ ข คมพ. แตง่งาน (การ), 
สมรส (การ).

  ค ๑ นี. ๔:๓๕; ๒ นี. ๕:๕–๖.

 ๑๐ ก แอลมา ๓๗:๓๘–๔๖.  
คมพ. เลยีโฮนา.

 ๑๔ ก คพ. ๑๗:๑.

 ๑๖ ก ๑ นี. ๑๖:๑๐, ๑๖, ๒๖;  
๑๘:๑๒;  
แอลมา ๓๗:๓๘–๔๖.

อิชมาเอลเป็นภรรยาข ; และ, พี่ ๆ  ข้าพเจ้า
รบัธดิาของอชิมาเอลเป็นภรรยาดว้ย; และ
โซรัมค รับธิดาคนโตของอิชมาเอลเป็น
ภรรยาด้วย.

๘ และ ดัง น้ัน บิดา ข้าพเจ้า ประพฤติ
ตามพระบัญญัติทัง้หมดของพระเจ้าที่
ประทานให้ท่าน. และ, ข้าพเจ้า, นีไฟ, ได้
รับพรอย่างยิ่งจากพระเจ้าด้วย.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สุรเสียงของพระเจา้รบัส่ังแกบ่ดิาขา้พเจา้
ใน เวลา กลาง คืน, และ ทรง บัญชา ท่าน
ว่าในวันพรุ่งท่านควรออกเดินทางไป ใน
แดนทุรกันดาร.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะที่บิดาข้าพเจ้าลุกขึน้ในตอนเช้า, 
และออกไปที่ประตูกระโจม, ท่านแปลก
ใจมากที่ เห็นวัตถุทรงกลมก อันเกิดจาก
งานฝีมือวิจิตรพิสดารลูกหน่ึงอยู่บนพืน้
ดนิ; และวตัถทุรงกลมน้ันเป็นทองเหลอืง
แท้. และภายในวัตถุทรงกลมมีแกนสอง
แกน; และแกนหน่ึงชีท้างที่เราควรไปใน
แดนทุรกันดาร.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เก็บข้าวของต่าง ๆ  ที่เราจะน�าไปในแดน
ทรุกนัดาร, และสัมภาระของเราทีย่งัเหลอื
อยูท่ัง้หมดซ่ึงพระเจา้ประทานใหเ้รา; และ
เราขนเมล็ดพืชทุกชนิดเพื่อที่เราจะน�า
ติดตัวไปในแดนทุรกันดาร.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เรา ขน กระโจม ของ เรา ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, ข้ามแม่น� ้าเลมัน.

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เดินทางไปเป็นเวลาส่ีวนั, ในทิศทางค่อน
ไปทางใตข้องทศิตะวนัออกเฉียงใต,้ และ
เราตัง้กระโจมของเราอกี; และเราเรยีกช่ือ
สถานที่น้ันว่าเซเซอร์.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ถือคันธนูของเราและลูกธนูของเรา, และ
ออกไปในแดนทรุกนัดารเพือ่ฆา่สัตวเ์ป็น
อาหาร ส�าหรับ ครอบครัว เรา; และ หลัง
จากเราฆ่า สัตว์ เป็นอาหารให้ครอบครัว
เราแล้วเรากลับมาหาครอบครัวเราอีกใน
แดนทุรกันดาร, ที่เซเซอร์. และเราออก
ไป ใน แดนทุรกันดาร อีก, ตาม ทิศทาง
เดิม, โดยอยู่ ในพืน้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
ของแดนทุรกันดาร, ซ่ึงอยู่ ในชายแดน
ใกล้ทะเลแดงก .

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เดนิทางตอ่เน่ืองไปเป็นเวลาหลายวนั, โดย
ฆ่าสัตวเ์ป็นอาหารตามทางที่ ไป, ด้วยคัน
ธนูของเราและลูกธนูของเราและหินของ
เราและสายเหวี่ยงของเรา.

๑๖ และเราตามทิศทางก ของวัตถุทรง
กลม, ซ่ึงน�าเราไป ในแถบที่อุดมมากขึน้
ของแดนทุรกันดาร.

๑๗ และหลงัจากเราเดนิทางตอ่เน่ืองไป
เป็นเวลาหลายวนัแลว้, เราตัง้กระโจมของ
เราอยู่ชั่วเวลาหน่ึง, เพื่อเราจะได้พักผ่อน
อีกครัง้และหาอาหารให้ครอบครัวเรา.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะทีข่า้พเจา้, นีไฟ, ออกไปฆา่สัตวเ์ป็น
อาหารน้ัน, ดูเถิด, ข้าพเจ้าท�าคันธนูของ

๑ นีไฟ ๑๖:๘–๑๘ ๔๖



 ๑๘ ก ๒ ซมอ. ๒๒:๓๕.
 ๒๒ ก อพย. ๑๖:๘;  

กดว. ๑๑:๑.
 ๒๓ ก อพย. ๒๐:๑๒;  

โมไซยาห ์๑๓:๒๐.
 ๒๔ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
 ๒๕ ก อเีธอร ์๒:๑๔.  

คมพ. ตสีอน (การ), 
ลงโทษ (การ).

ข้าพเจ้าหัก, คันธนูน้ันท�าด้วยเหล็กกล้าก 

เน้ือด;ี และหลงัจากขา้พเจา้ท�าคนัธนูของ
ขา้พเจา้หกัแลว้, ดเูถดิ, พี ่ๆ  โกรธขา้พเจา้
เพราะ การ สูญ เสีย คัน ธนู ของ ข้าพเจ้า, 
เพราะเราหาอาหารไม่ ได้.

๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
กลับ มา หา ครอบครัว เรา โดย ปราศจาก
อาหาร, และ โดยที่ เหน็ดเหน่ือย มาก, 
เน่ืองจากการเดินทางของพวกเขา, พวก
เขา เป็นทุกข์ มาก เพราะ ความ ต้องการ
อาหาร.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เลมันกับเลมิวเอลและบุตรของอิชมา- 
เอลเริ่มพร�่าบ่นอย่างหนัก, เพราะความ
ทุกขเวทนาและความทุกข์ของพวกเขา
ใน แดนทุรกันดาร; และ บิดา ข้าพเจ้า
เริ่ม พร�่า บ่นต่อ ต้านพระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของท่านด้วย; แท้จริงแล้ว, และพวก
เขาทัง้หมดสลดใจยิง่, แมจ้นพวกเขาพร�า่
บ่นต่อต้านพระเจ้า.

๒๑ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, โดยที่ เป็นทุกข์ กับ พี่ ๆ 
ข้าพเจ้า เพราะ การ สูญ เสีย คัน ธนู ของ
ข้าพเจ้า, และโดยที่คันธนูของพวกเขา
ได้สูญเสียแรงดีดของมัน, จึงเริ่มล�าบาก
ยิ่ง นัก, แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาด ที่ เรา หา
อาหารไม่ ได้.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, พูดกับพี่ ๆ ข้าพเจ้ามาก, 
เพราะพวกเขาท�าให้ ใจของพวกเขาแข็ง

กระด้างอีก, แม้จนต่อว่าก พระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขา.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, ท�าคันธนูด้วยไม้, และลูก
ธนูหน่ึงดอก, จากกิ่งไม้ตรง; ด้วยเหตุน้ี, 
ข้าพเจ้าจึงถือคันธนูและลูกธนู, กับสาย
เหวี่ยง และ หิน เป็น อาวุธ. และ ข้าพเจ้า
กล่าวแก่บิดาก ข้าพเจ้า : ข้าพเจ้าจะไปหา
อาหารทางไหนหรือ ?

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ทลูถามก พระเจา้, เพราะพวกเขานอบน้อม
ถอ่มตนแลว้เน่ืองจากถอ้ยค�าของขา้พเจา้; 
เพราะ ข้าพเจ้า กล่าว หลาย เรื่อง แก่ พวก
เขาด้วยก�าลังแห่งจิตวิญญาณข้าพเจ้า.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงบิดาข้าพเจ้า; 
และอันที่จริงท่านถูกตีสอนก เพราะการ
พร�า่บน่ตอ่ตา้นพระเจา้ของทา่น, ถงึขนาด
ที่ท่านถูกน�าลงไปสู่ห้วงลึกแห่งโทมนัส.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สุรเสียงของพระเจ้าตรสักับท่าน : จงมอง
วตัถุทรงกลม, และดูส่ิงต่าง ๆ  ที่เขียนไว.้

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อบิดาข้าพเจ้าเห็นส่ิงต่าง ๆ ที่เขียนไว้
บนวตัถุทรงกลม, ท่านกลัวและตวัส่ันยิ่ง, 
และพี่ ๆ  ข้าพเจ้าและบุตรของอิชมาเอล
และภรรยาเราด้วย.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นเข็มทิศซึ่งอยู่ ในวตัถุ
ทรงกลม, วา่เข็มทิศเหล่าน้ันท�างานตาม

๑ นีไฟ ๑๖:๑๙–๒๘๔๗



 ๒๘ ก แอลมา ๓๗:๔๐.  
คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

 ๒๙ ก คมพ. เขา้ใจ (ความ).
  ข ๒ พกษ. ๕:๑๓;  

ยากอบ ๓:๔;  
แอลมา ๓๗:๖–๗, ๔๑;  
คพ. ๑๒๓:๑๖.

 ๓๔ ก ๑ นี. ๗:๒–๖.
 ๓๕ ก คมพ. ยากล�าบาก (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.

ศรัทธาก และ ความ ขยันหมั่น เพียร และ
ความใส่ ใจซ่ึงเราให้แก่เข็มทิศเหล่าน้ัน.

๒๙ และมีอักขระที่เพิ่งเขียนไวบ้นเข็ม
ทศิเหลา่น้ันดว้ย, ซ่ึงอา่นงา่ย, ซ่ึงใหค้วาม
เข้าใจก แก่เราเกี่ยวกับวถิีทางของพระเจ้า; 
และอกัขระน้ันเขยีนไวแ้ละเปลีย่นไปเป็น
ครัง้คราว, ตามศรทัธาและความขยนัหมัน่
เพียรซ่ึงเราให้แก่มัน. และดังน้ันเราเห็น
ว่าโดยวิธีเล็กน้อยข พระเจ้าทรงท�าให้ ส่ิง
ส�าคัญเกิดขึน้ได้.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขึน้ไปบนยอดเขา, ตาม
ทิศทางซ่ึงให้ ไว้บนวัตถุทรงกลม.

๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าฆ่า สัตว์ ป่า, ถึงขนาดที่ข้าพเจ้า
ได้อาหารมาให้ครอบครัวเรา.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้ากลับมายังกระโจมของเรา, โดย
แบกสัตว์ที่ข้าพเจ้าฆ่ามา; และบัดน้ีเมื่อ
พวกเขาเห็นขา้พเจา้ไดอ้าหารมา, ปีตขิอง
พวกเขาใหญ่หลวงนัก ! และเหตุการณ์
ได้บังเกิดขึน้คือพวกเขานอบน้อมถ่อม
ตน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า, และ น้อม
ขอบพระทัยพระองค์.

๓๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ออกเดินทางอีก, โดยมุ่งหน้าไปเกือบจะ
ทางเดยีวกนักบัเมือ่เริม่ตน้; และหลงัจาก
เราเดินทางต่อเน่ืองไปเป็นเวลาหลายวนั
เราตัง้กระโจมของเราอีก, เพื่อเราจะพัก
อยู่ช่ัวเวลาหน่ึง.

๓๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอือชิ- 
มาเอลก ตาย, และถูกฝังไว้ ในสถานที่ซ่ึง 

เรียกว่าเนฮอม.
๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ธิดาของอิชมาเอลโศกเศรา้ยิ่ง, เน่ืองจาก
การ สูญ เสีย บิดา ของ พวก นาง, และ
เน่ืองจาก ความ ทุกข์ก ของ พวก นางใน
แดนทุรกันดาร; และ พวก นาง พร�่า บ่น
ต่อต้านบิดาข้าพเจ้า, เพราะท่านพาพวก
นางออกมาจากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม, มี
ความว่า : บิดาเราตายแล้ว; ใช่สิ, และเรา
ระหกระเหินมามากในแดนทุรกันดาร, 
และเราทนรบัความทกุข,์ ความหวิ, ความ
กระหาย, และความเหน็ดเหน่ือยมามาก; 
และหลังจากความทุกขเวทนาทัง้หลาย
ทัง้ปวงเหลา่น้ีแลว้เราตอ้งตายอยู่ ในแดน
ทุรกันดารด้วยความหิวโหย.

๓๖ และ ดังน้ี พวก นาง พร�่า บ่น ต่อ
ต้านบิดาข้าพเจ้า, และต่อต้านข้าพเจ้า
ด้วย; และพวกนางปรารถนาจะกลับไป
เยรูซาเล็มอีก.

๓๗ และเลมันกล่าวแก่เลมิวเอลและ
แก่บุตรของอิชมาเอลด้วย : ดูเถิด, ให้เรา
สังหารก บดิาเราเสีย, และนีไฟ น้องชายเรา
ด้วย, ผู้ที่ถือตนเป็นผู้ปกครองข เราและผู้
สอนของเรา, ซ่ึงเป็นพี่เขา.

๓๘ บัดน้ี, เขา กล่าว ว่า พระเจ้า ตรัส
กับ เขา, และ กล่าว ด้วย ว่า เทพก ปฏิบัติ
ต่อเขา. แต่ดูเถิด, เรารู้ว่าเขากล่าวเท็จ
แก่ เรา; และเขาเล่าเรื่องเหล่า น้ีแก่ เรา, 

๑ นีไฟ ๑๖:๒๙–๓๘ ๔๘



 ๓๙ ก คมพ. ตสีอน (การ), 
ลงโทษ (การ).

๑๗ ๒ ก ๑ นี. ๑๗:๑๒.

 ๓ ก โมไซยาห ์๒:๔๑;  
แอลมา ๒๖:๑๒.  
คมพ. เช่ือฟัง (การ), เช่ือ

ฟัง (คนที)่.
  ข ๑ นี. ๓:๗.

และเขาท�ามาหลายอย่างโดยเล่ห์เหลี่ยม
พลิก แพลง ของ เขา, เพื่อ เขา จะ ลวงตา
เรา, โดยคิดว่า, บางที, เขาอาจน�าเราไป
สู่แดนทุรกันดารที่แปลกประหลาดบาง
แห่ง; และหลังจากเขาน�าเราไปแล้ว, เขา
ก็คิดตัง้ตนเป็นกษัตริย์และผู้ปกครอง
เหนือเรา, เพื่อเขาจะท�ากับเราตามความ
ประสงคแ์ละความพอใจของเขา. และตาม 
ลัก ษณา การ เช่นน้ี เล มันพี่ ข้าพเจ้า ยั่ว 

ยุใจพวกเขาให้ โกรธ.
๓๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

พระเจ้าทรงอยู่กับเรา, แท้จริงแล้ว, แม้
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงและรับส่ังแก่
พวกเขาหลายประการ, และทรงตีสอนก 

พวกเขายิ่งนัก; และหลังจากพวกเขาถูก
ตีสอนโดยสุรเสียงของพระเจ้าแล้วพวก
เขาหายโกรธ, และกลับใจจากบาปของ
พวกเขา, ถึงขนาดที่พระเจ้าประทานพร
แก่เราด้วยอาหารอีก, จนเราไม่ตาย.

บทที่ ๑๗

นีไฟไดร้บัพระบญัชาใหต้อ่เรอื—พี ่ๆ  ของ
ทา่นตอ่ตา้นทา่น—ทา่นตกัเตอืนพวกเขา
โดยเล่าซ�า้ถึงประวัติศาสตร์เกีย่วกับการ 
กระท�าของพระผูเ้ป็นเจา้ตอ่อสิราเอล—นี- 
ไฟเป่ียมด้วยอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า— 
พี ่ๆ ของท่านถูกห้ามมิ ให้แตะต้องท่าน, 
หาไม่ แล้ว พวก เขา จะ เหี่ยว เฉา ดัง ต้น
อ้อ แห้ง. ประมาณ ๕๙๒– ๕๙๑ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเราออก
เดินทาง ไป ใน แดนทุรกันดาร อีก; และ
เราเดินทางค่อนไปทางตะวนัออกนับแต่
เวลาน้ัน. และเราเดนิทางและฟันฝ่าความ
ทุกข์ยากมากมายตลอดแดนทุรกันดาร; 
และ ผู้ หญิง ของ เรา คลอด ลูก ใน แดน
ทุรกันดาร.

๒ และพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรา
น้ันยิง่ใหญนั่ก, คอืขณะทีเ่ราด�ารงชีวติอยู่
ด้วยเน้ือดิบก ในแดนทุรกันดาร, ผู้หญิง
ของเรามนี� ้านมใหล้กู ๆ  ของพวกนางมาก, 
และแข็งแรง, แท้จรงิแล้ว, ประหน่ึงชาย; 
และพวกนางเริ่มอดทนต่อการเดินทาง
ของพวกนางโดยปราศจากการพร�่าบ่น.

๓ และดงัน้ันเราเห็นวา่พระบญัญตัขิอง
พระผู้เป็นเจ้าตอ้งเกิดสัมฤทธิผล. และ
หากเป็นไปวา่ลูกหลานมนุษย์รกัษาพระ
บัญญัติก ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์
ย่อม ทรง บ�ารงุ เลีย้ง พวก เขา, และ เสรมิ
สร้าง พละ ก�าลัง แก่ พวก เขา, และ ทรง
จัดหา หนทาง ซึ่ง โดย หนทาง เหล่า น้ัน
พวกเขาจะท�าส�าเรจ็ได้ ในส่ิงซ่ึงพระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา; ดงัน้ัน, พระองคท์รง
จดัหาหนทางข ใหเ้ราในเวลาทีเ่ราพ�านักใน
แดนทรุกนัดาร.

๔ และ เรา พ�านัก มา เป็น เวลา หลาย
ปี, แท้จริง แล้ว, แม้ ถึง แปด ปี ใน แดน
ทุรกันดาร.

๕ และเรามาถึงแผ่นดินซ่ึงเราเรียกว่า
อุดมมั่งคั่ง, เพราะแผ่นดินน้ันมีผลไม้
มากและมีน� ้าผึง้ป่าด้วย; และทัง้หมดน้ี

๑ นีไฟ ๑๖:๓๙–๑๗:๕๔๙



 ๖ ก ๒ นี. ๔:๒๐.
 ๘ ก ๑ นี. ๑๘:๒.
 ๑๒ ก ๑ นี. ๑๗:๒.
 ๑๓ ก แอลมา ๓๗:๓๘–๓๙.

  ข ๑ นี. ๒:๒๐;  
เจคอบ ๒:๑๒.

  ค อพย. ๖:๗.
 ๑๔ ก ๒ นี. ๑:๔.  

คมพ. ประจกัษ์พยาน.
  ข คพ. ๕:๒.

พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อเราจะไม่ตาย. 
และเราเห็นทะเล, ซ่ึงเราเรยีกวา่อิรแีอ น- 

ทัม, ซ่ึง, แปลว่า, ผืนน� ้ากว้างใหญ่.
๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเราตัง้

กระโจมของเรารมิฝ่ังทะเล; และทัง้ที่เรา
ทนรบัความทกุข์ก และความล�าบากมามาก, 
แท้จริงแล้ว, แม้มากจนกระทั่งเราเขียน
เรื่องเหล่าน้ันได้ ไม่ครบถ้วน, เรายังเบิก
บานยิ่งนักเมื่อเรามาถึงฝ่ังทะเล; และเรา
เรียกสถานที่น้ันว่าอุดมมั่งคั่ง, เพราะผล
ไม้เป็นอันมากของสถานที่น้ัน.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากข้าพเจ้า, นี ไฟ, อยู่ ในแผ่นดินอุดม
มั่งคั่ง เป็น เวลา หลาย วัน, สุรเสียง ของ
พระเจ้ามาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า : จงลุก
ขึน้, และเจ้าจงไปที่ภูเขา. และเหตกุารณ์
ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขา้พเจา้ลกุขึน้และขึน้ไป
บนภูเขา, และร้องทูลต่อพระเจ้า.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้ารบัส่ังแก่ข้าพเจ้า, มีความวา่ : เจ้า
จงต่อเรือ, ตามวิธีก ที่เราจะแสดงแก่เจ้า, 
เพือ่เราจะพาผูค้นของเจา้ขา้มผนืน� ้าน้ีไป.

๙ และขา้พเจา้ทลูวา่ : ขา้แตพ่ระเจา้, ขา้
พระองค์จะไปทางไหนเล่าข้าพระองค์จึง
จะพบแร่ส�าหรับหลอม, เพื่อข้าพระองค์
จะท�าเครื่องมือต่อเรือตามวิธีที่พระองค์
ทรงแสดงแก่ข้าพระองค์ ?

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าควร

ไป หา แร่ จาก ที่ ใด, เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ท�า
เครื่องมือ.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�าเครื่องเป่าลม, ซ่ึงท�า
จากหนังสัตว์, เพื่อเป่าไฟ; และหลังจาก
ข้าพเจ้าท�าเครือ่งเป่าลม, เพื่อข้าพเจ้าจะ
ใช้มันเป่าไฟ, ข้าพเจ้าเอาหินสองก้อนมา 
กระทบกันเพื่อข้าพเจ้าจะก่อไฟ.

๑๒ เพราะกอ่นหน้าน้ีพระเจา้มทิรงยอม
ให้เราก่อไฟมาก, ขณะที่ เราเดินทางใน
แดนทุรกันดาร; เพราะพระองค์ตรสั : เรา
จะท�าให้อาหารของเจ้านุ่ม, เพื่อเจ้าจะมิ
ต้องหุงหาอาหารก ;

๑๓ และเราจะเป็นความสว่างของเจ้า
ในแดนทุรกันดารดว้ย; และเราจะเตรยีม
ทางก ข้างหน้าเจ้า, หากเป็นไปว่า เจ้าจะ
รักษาบัญญัติของเรา; ดังน้ัน, ตราบเท่า
ที่เจ้าจะรกัษาบัญญัติของเราเราจะน�าเจ้า
ไปสู่ดินแดนที่สัญญาไว้ข ; และเจ้าจะรู้ค วา่
โดยเราที่น� าเจ้าไป.

๑๔ แท้จริงแล้ว, และพระเจ้าตรัสด้วย
ว่า : หลังจากเจ้าไปถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้
แล้ว, เจ้าจะรู้ก ว่า, เรา, พระเจ้า, คือพระ
ผู้เป็นเจ้าข ; และว่าเรา, พระเจ้า, ได้ปลด
ปลอ่ยเจา้จากความพนิาศ; แทจ้รงิแลว้, วา่
เราน�าเจา้ออกจากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม.

๑๕ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขวนขวาย
รักษา พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า, และ
ข้าพเจ้าตักเตือนพี่ ๆ  ข้าพเจ้าให้ซื่อสัตย์
และขยันหมั่นเพียร.

๑ นีไฟ ๑๗:๖–๑๕ ๕๐



 ๑๗ ก ๑ นี. ๑๘:๑–๖.
 ๑๙ ก คมพ. ขม่เหง (การ).
 ๒๐ ก ๑ นี. ๒:๑๑.

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

๑ นี. ๑๙:๑๐;  

๒ นี. ๓:๙; ๒๕:๒๐.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าท�าเครื่องมือจากแร่ซึ่งข้าพเจ้า
หลอมจากหิน.

๑๗ และเมือ่พี ่ๆ  ขา้พเจา้เห็นวา่ขา้พเจา้
ก�าลังจะต่อเรือก , พวกเขาเริ่มพร�่าบ่นต่อ
ต้านข้าพเจ้า, มีความวา่ : น้องเราเป็นคน
โง่, เพราะเขาคิดวา่เขาสามารถต่อเรอืได้; 
แทจ้รงิแลว้, และเขาคดิดว้ยวา่เขาสามารถ
ข้ามผืนน� ้ากว้างใหญ่น้ีไปได้.

๑๘ และ ดัง น้ัน พี่ ๆ ข้าพเจ้า ต่อว่า
ข้าพเจ้า, และปรารถนาว่าพวกเขาจะไม่
ท�างาน, เพราะพวกเขาไม่เชื่อวา่ข้าพเจ้า
สามารถต่อเรือได้; ทัง้พวกเขาไม่เช่ือว่า
ข้าพเจ้ารับค�าแนะน�าจากพระเจ้าแล้ว.

๑๙ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือข้าพเจ้า, นีไฟ, สลดใจยิ่งเพราะความ
แข็งกระด้างของใจพวกเขา; และบัดน้ี
เมื่อพวกเขาเห็นว่าข้าพเจ้า เริ่มสลดใจ
พวกเขาอิ่มเอมใจของพวกเขา, ถึงขนาด
ที่วา่พวกเขาเบิกบานก เพราะความสลดใจ
ของข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่า : เรารู้ว่าเจ้าไม่
สามารถต่อเรือได้, เพราะเรารู้ว่าเจ้าขาด
วิจารณญาณ; ดังน้ัน, เจ้าจะท�างานใหญ่
เช่นน้ันให้ส�าเร็จไม่ ได้.

๒๐ และเจ้าเป็นเหมือนบิดาเรา, ผู้ถูก
จินตนาการก อันโง่เขลาแห่งใจท่านชักน�า
ไป; แท้จรงิแล้ว, ท่านน�าเราออกจากแผ่น
ดินแห่งเยรซูาเล็ม, และเราระหกระเหิน
ในแดนทรุกนัดารมาหลายปีน้ี; และผูห้ญงิ
ของเราท�างานหนัก, โดยที่อุ้มท้อง; และ
พวกนางคลอดลูกในแดนทุรกันดารและ

ทนทกุขก์บัส่ิงทัง้ปวง, นอกจากความตาย; 
และหากพวกนางตายกอ่นทีพ่วกนางออก
จากเยรซูาเล็มก็จะดีกวา่ต้องมาทนความ
ทุกข์ทรมานเหล่าน้ี.

๒๑ ดูเถิด, หลายปีมาน้ีเราทนทุกข์ ใน
แดนทุรกันดาร, ซึ่ง เป็น เวลา ที่ เรา อาจ
เกษมส�าราญอยู่กับทรัพย์สมบัติของเรา
และแผ่นดินแห่งมรดกของเรา; แท้จริง
แล้ว, และเราอาจมีความสุข.

๒๒ และ เรา รู้ ว่า ผู้คนที่ อยู่ ใน แผ่น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม เป็น คนชอบ ธรรมก ; 
เพราะ พวก เขา รักษา กฎ เกณฑ์ และ ค�า
พิพากษาของพระเจ้า, และพระบัญญัติ
ของพระองคท์ัง้หมด, ตามกฎของโมเสส; 
ดงัน้ัน, เรารูว้า่พวกเขาเป็นคนชอบธรรม; 
และบิดาเราตัดสินพวกเขา, และน�าเรา
ออกมาเพราะเราสดับฟังค�าท่าน; แท้จรงิ
แล้ว, และน้องชายของเราก็เหมือนกับ
ท่าน. และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะ
น้ีพี่ ๆ ข้าพเจ้าพร�า่บ่นและต่อว่าเรา.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูดกับพวกเขา, มีความ
ว่า : พี่ เช่ือ หรือ ว่า บรรพบุรุษ ของ เรา, ผู้
เป็นลูกหลานของอิสราเอล, จะถูกน�าไป
พ้นเงือ้มมือชาวอียิปต์ ได้หากพวกเขา
ไม่ฟังพระวจนะของพระเจ้า ?

๒๔ แทจ้รงิแลว้, พีค่ดิหรอืวา่พวกเขาจะ
ถูกพาไป ให้พ้นจากความเป็นทาส, หาก
พระเจ้า ไม่ ได้ทรง บัญชา โมเสส ให้ ท่าน
พาพวกเขาไปให้พ้นก จากความเป็นทาส ?

๒๕ บัดน้ีพี่รู้ว่าลูกหลานของอิสราเอล

๑ นีไฟ ๑๗:๑๖–๒๕๕๑



อยู่ ในความเป็นทาสก ; และพี่รูว้า่พวกเขา
ต้องท�างานหนักข , อันเป็นความคับแค้น
ที่ต้องทน; ดังน้ัน, พี่รู้ว่าจ�าเป็นต้องเป็น
ส่ิงดีส�าหรับพวกเขา, ที่พวกเขาถูกน�าไป
พ้นจากความเป็นทาส.

๒๖ บัดน้ีพี่รู้ว่าโมเสสก ได้รับบัญชาจาก
พระเจ้าให้ท�างานที่ยากเย็นน้ัน; และพี่
รู้ว่าโดยค�าข ของท่านผืนน� ้าในทะเลแดง
แยกไปทางโน้นและทางน้ี, และพวกเขา
จึงผ่านมาได้ตลอดบนพืน้ดินแห้ง.

๒๗ แต่พี่ รู้ ว่าชาวอียิปต์, ซ่ึง เป็นกอง
ทัพของฟาโรห์, จมน� ้าตายในทะเลแดง.

๒๘ และพีรู่ด้ว้ยวา่พระเจา้ทรงเลีย้งพวก
เขาด้วยมานาก ในแดนทุรกันดาร.

๒๙ แทจ้รงิแลว้, และพีรู่ด้ว้ยวา่, โมเสส, 
ดว้ยค�าของทา่นตามอ�านาจของพระผูเ้ป็น
เจา้ซึง่อยู่ ในทา่น, ตศิีลาก , และน� ้าไหลออก
มา, เพื่อลูกหลานของอิสราเอลจะได้ดับ
ความกระหายของพวกเขา.

๓๐ และทัง้ที่พวกเขาถูกน�าไป, พระเจ้า
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ พวก เขา, พระ ผู้ ไถ่
ของ พวก เขา, เสด็จ ไป เบือ้ง หน้า พวก
เขา, โดย ทรง น�า พวก เขา ไป เวลา กลาง
วันและประทานความสว่างให้พวกเขา
เวลากลางคืน, และทรงกระท�าส่ิงทัง้ปวง
อันสมควรก ที่มนุษย์จะพึงรับ, พวกเขา

ยัง ท�าใจ ของ พวก เขา แข็ง กระด้าง และ
ท�าจิตใจของพวกเขามืดบอด, และสบ
ประมาทข โมเสสและพระผู้เป็นเจ้าองค์
จริงและทรงพระชนม์อยู่.

๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ตามพระด�ารสัของพระองค์พระองค์ทรง
ท�าลายก พวกเขา; และตามพระด�ารสัของ
พระองค์พระองค์ทรงน�าข พวกเขา; และ
ตามพระด�ารสัของพระองค์พระองค์ทรง
ท�าส่ิงทัง้ปวงเพื่อพวกเขา; และหาได้มีส่ิง
ใดด�าเนินไป ไม่นอกจากจะเป็นโดยพระ
ด�ารัสของพระองค์.

๓๒ และ หลัง จาก พวก เขา ข้าม แม่น� ้า
จอรแ์ดนแล้วพระองค์ทรงท�าให้พวกเขา
เกรียงไกรจนถึงการขับไล่ก ลูกหลานของ
แผน่ดนิออกไป, แทจ้รงิแลว้, ถงึการท�าให้
พวกเขากระจัดกระจายไปสู่ความพินาศ.

๓๓ และบัดน้ี, พี่คิดหรือว่าลูกหลาน
ของแผ่นดินน้ี, ซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินแห่ง
ค�า สัญญา, ซ่ึงถูกบรรพบุรุษของเราขับ
ออกไป, พี่คิดหรือว่าพวกเขาชอบธรรม ? 
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวกับพี่, ไม่เลย.

๓๔ พี่คิดหรือว่าบรรพบุรุษของเราจะ
เลิศ เลอ กว่า พวก เขา หาก พวก เขา ชอบ
ธรรม ? ข้าพเจ้ากล่าวกับพี่, ไม่เลย.

๓๕ ดูเถิด, พระเจ้าทรงถือวา่เน้ือหนังก 

 ๒๕ ก ปฐก. ๑๕:๑๓–๑๔.
  ข อพย. ๑:๑๑; ๒:๑๑.
 ๒๖ ก กจิการ ๗:๒๒–๓๙.
  ข อพย. ๑๔:๒๑–๓๑;  

๑ นี. ๔:๒;  
โมไซยาห ์๗:๑๙;  
ฮีล. ๘:๑๑;  
คพ. ๘:๓;  
โมเสส ๑:๒๕.

 ๒๘ ก อพย. ๑๖:๔, ๑๔–๑๕, ๓๕;  
กดว. ๑๑:๗–๘;  

ฉธบ. ๘:๓;  
โมไซยาห ์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 กจิการ ๑๐:๑๕, ๓๔;  

รม. ๒:๑๑;  
๒ นี. ๒๖:๒๓–๓๓.

๑ นีไฟ ๑๗:๒๖–๓๕ ๕๒



 ๓๕ ข 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. สรา้ง (การ).
  ข คมพ. แผน่ดนิโลก.
  ค อสย. ๔๕:๑๘;  

อบัรา. ๓:๒๔–๒๕.
 ๓๗ ก สภษ. ๑๔:๓๔;  

๑ นี. ๔:๑๓;  
อเีธอร ์๒:๑๐;  
คพ. ๑๑๗:๖.

 ๓๘ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
  ข ลนต. ๒๐:๒๒.
 ๓๙ ก อสย. ๖๖:๑;  

คพ. ๓๘:๑๗;  
อบัรา. ๒:๗.

 ๔๐ ก คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 
ราฮัม.

  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 ยอหน์ ๓:๑๓–๑๕;  
๒ นี. ๒๕:๒๐.

  ง แอลมา ๓๗:๔๔–๔๗;  
ฮีล. ๘:๑๕.

ทัง้ปวงเทา่เทยีมกนั; เขาผูช้อบธรรมข ยอ่ม
เป็นที่ โปรดปรานค ของพระผูเ้ป็นเจา้. แต่
ดูเถิด, คนพวกน้ีปฏิเสธพระวจนะทุกค�า
ของพระผู้เป็นเจ้า, และพวกเขาสุกงอม
อยู่ ในความชัว่ช้าสามานย;์ และพระพิโรธ
สุดขีดของพระผู้เป็นเจ้าอยู่บนพวกเขา
แล้ว; และพระเจ้าทรงสาปแช่งแผ่นดิน
เพื่อ ต่อ ต้านพวก เขา, และ ประทานพร
แผน่ดนิน้ันแกบ่รรพบรุษุของเรา; แทจ้รงิ
แล้ว, พระองค์ทรงสาปแช่งแผ่นดินน้ัน
เพือ่ตอ่ตา้นพวกเขาจนถงึความพนิาศของ
พวกเขา, และพระองค์ประทานพรแผ่น
ดินน้ันแก่บรรพบุรุษของเราเพื่อให้พวก
เขามีพลังเหนือแผ่นดินน้ัน.

๓๖ ดูเถิด, พระเจ้าทรงสร้างก แผ่นดิน
โลกข เพือ่ใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยค ; และพระองค์
ทรงสรา้งลูก ๆ  ของพระองค์เพื่อพวกเขา
จะเป็นเจ้าของแผ่นดินโลก.

๓๗ และ พระองค์ ทรง ยกก ประชาชาติ
ที่ ชอบ ธรรม ประชาชาติ หน่ึง, และ ทรง
ท�าลายประชาชาติของคนช่ัวร้าย.

๓๘ และพระองค์ทรงน�าคนชอบธรรม
ไปสู่ผืนแผ่นดินก ที่มีค่า, และคนช่ัวร้าย
พระองค์ทรงท�าลายข , และทรงสาปแช่ง
แผ่นดินแก่พวกเขาเพราะพวกเขาเป็น
เหตุ.

๓๙ พระองค์ทรงปกครองอยู่ สูงในฟ้า
สวรรค,์ เพราะท้องฟ้าคอืพระราชบัลลังก์
ของพระองค,์ และแผน่ดนิโลกน้ีคอืทีร่อง
พระบาทก ของพระองค์.

๔๐ และพระองคท์รงรกัผูเ้ลอืกพระองค์
เป็นพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา. ดูเถิด, 
พระองค์ทรงรักบรรพบุรุษของเรา, และ
พระองค์ทรงท�าพันธสัญญาก กับพวกเขา, 
แทจ้รงิแลว้, แมอ้บัราฮัม, อสิอคัข , และยา- 
โคบค ; และพระองค์ทรงจ�าพันธสัญญาที่
พระองค์ทรงท�าไว้; ดังน้ัน, พระองค์ทรง
น�าพวกเขาออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ง .

๔๑ และพระองคท์รงตสีอนพวกเขาดว้ย
ไมข้องพระองค์ ในแดนทรุกนัดาร; เพราะ
พวกเขาท�าใจของตนแข็งกระดา้งก , แมด้งั
ที่พี่ท�า; และพระเจ้าทรงตีสอนพวกเขา
เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา. 
พระองค์ทรงส่งเหล่างูข เพลิงเหินฟ้ามา
ในบรรดาพวกเขา; และหลังจากพวกเขา
ถูกกัดแล้วพระองคท์รงเตรยีมทางไวเ้พื่อ
พวกเขาจะได้รับการรักษาค ; และงานซ่ึง
พวกเขาตอ้งท�าคอืมองด;ู และเพราะความ
เรยีบง่ายง ของทาง, หรอืความง่ายของมัน, 
จึงมีคนตายเป็นอันมาก

๔๒ และ พวก เขา ท�าใจ ของ ตน แข็ง
กระด้างเป็นครัง้คราว, และพวกเขาสบ

๑ นีไฟ ๑๗:๓๖–๔๒๕๓



ประมาทก โมเสสข , และพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย; 
กระน้ันก็ตาม, พี่ยังรู้ว่าพระเดชานุภาพ
อันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์น� าพวก
เขาออกมาสู่แผ่นดินแห่งค�าสัญญา.

๔๓ และ บัดน้ี, หลัง จาก เหตุการณ์
ทัง้หมดน้ีแล้ว, ก็ถึงเวลาที่พวกเขากลาย
เป็นคนชัว่รา้ย, แทจ้รงิแลว้, เกอืบสุกงอม; 
และข้าพเจ้ารูว้า่พวกเขาในวนัเวลาน้ีใกล้
จะถูกท�าลายแล้ว; เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าวัน
น้ันต้องมาถึงแน่นอนที่พวกเขาต้องถูก
ท�าลาย, เว้นแต่เพียงไม่กี่คน, ซ่ึงจะถูก
น�าไปสู่การเป็นเชลย.

๔๔ ดัง น้ัน, พระเจ้า จึง ทรง บัญชาก 

บิดาข้าพเจ้าว่าท่านควรออกไป ในแดน
ทุรกันดาร; และชาวยิวหมายมั่นจะเอา
ชีวิตท่านด้วย; แท้จริงแล้ว, และพี่หมาย
มั่นจะเอาชีวิตท่านด้วยข ; ดังน้ัน, พี่เป็น
ฆาตกรในใจพีแ่ละพีเ่ป็นเหมอืนพวกเขา.

๔๕ พี่ ว่องไวก ใน การ ท�าความ ช่ัว ช้า
สามานย์ แต่ เชื่อง ช้า ใน การ ระลึก ถึง
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของพี.่ พีเ่ห็นเทพข 

แล้ว, และท่านพูดกับพี่; แท้จริงแล้ว, พี่
ได้ยินเสียงท่านเป็นครัง้คราว; และท่าน
พูดกับพี่ด้วยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ ใจพี่
เกินกว่าจะรู้สึกค , พี่จึงสัมผัสพระวจนะ
ของพระองค์ ไม่ ได้; ดังน้ัน, พระองค์จึง
รบัส่ังกับพี่ดว้ยเสียงของฟ้ารอ้ง, ซึ่งท�าให้
แผน่ดนิโลกส่ันสะเทอืนประหน่ึงจะแยก
ออกจากกัน.

๔๖ และ พี่ รู้ ด้วย ว่า โดย เดชานุภาพ
แห่งพระวจนะอันทรงฤทธานุภาพก ของ
พระองค์พระองค์ทรงสามารถท�าให้แผ่น
ดินโลกสูญสิน้ไป; แท้จรงิแล้ว, และพี่รูว้า่
โดยพระวจนะของพระองค์พระองค์ทรง
ท�าให้ที่ ขรุขระทัง้หลายราบเรียบลงได้, 
และท�าให้ที่ราบเรียบทัง้หลายพังทลาย
ได.้ โอ,้ แลว้, เหตใุดเลา่, พีจ่งึแข็งกระดา้ง
เช่นน้ันในใจพี่ ?

๔๗ ดูเถิด, จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ฉีก
ขาดด้วยความตรอมใจเพราะพี่, และใจ
ข้าพเจ้าเจ็บปวด; ข้าพเจ้ากลัวเกลือกพี่
จะถูกขับออกตลอดกาล. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
เป่ียมด้วยพระวิญญาณแห่งพระผู้ เป็น
เจ้าก , ถึงขนาดที่ร่างข้าพเจ้าไร้เรี่ยวแรงข .

๔๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืเมือ่ขา้พเจา้พดูค�าเหลา่น้ีพวกเขาโกรธ
ขา้พเจา้, และปรารถนาจะโยนขา้พเจา้ลง
ไปในห้วงลึกของทะเล; และเมื่อพวกเขา
จะเข้ามาจับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดกับพวก
เขา, มีความว่า : ในพระนามของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ, ข้าพเจ้าส่ังพี่
ว่าอย่าแตะต้องก ข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้า
เป่ียมด้วยอ�านาจข แห่งพระผู้เป็นเจ้า, แม้
จนจะเผาไหมเ้น้ือหนังขา้พเจา้; และผู้ ใด
ที่เอามือมาถูกตัวข้าพเจ้าจะเหี่ยวเฉาค ดัง
ต้นอ้อแห้ง; และเขาจะสูญสิน้ไปต่อหน้า
เดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้, เพราะพระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์เขา.

 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 โมไซยาห ์๑๓:๒๙.

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

  ข ๒ นี. ๑:๒๖–๒๗.  
คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

  ค ๑ พกษ. ๑๓:๔–๗.

๑ นีไฟ ๑๗:๔๓–๔๘ ๕๔



๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, กล่าวแก่พวกเขาว่าพวก
เขาต้องไม่พร�่าบ่นต่อต้านบิดาพวกเขา
อีกต่อไป; ทัง้พวกเขาจะไม่ปฏิเสธงานที่
ข้าพเจ้าให้ท�า, เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง
บัญชาข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องต่อเรือ.

๕๐ และข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขา : หาก
พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าท�าสิ่ง
ทัง้ปวงข้าพเจ้าสามารถท�าส่ิงทัง้ปวงน้ัน
ได้ก . หากพระองคจ์ะทรงบญัชาขา้พเจา้ให้
ขา้พเจา้กลา่วแกน่� ้าน้ี, เจา้จงเป็นแผน่ดนิ, 
มันจะเป็นแผ่นดิน; และหากข้าพเจ้าจะ
กล่าวเช่นน้ี, มันจะเป็นไปเช่นน้ัน.

๕๑ และ บัดน้ี, หาก พระเจ้า ทรง มี
เดชานุภาพ ยิ่ง ใหญ่ เช่นน้ัน, และ ทรง
กระท�า ปาฏิหาริย์ หลาย อย่าง ใน บรรดา
ลูก หลาน มนุษย์, แล้ว ไฉนพระองค์ จะ
ทรงสอนก ข้าพเจ้า, ให้ข้าพเจ้าต่อเรือไม ่
ได้เล่า ?

๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าวหลายเรื่องแก่พี่ ๆ 
ข้าพเจ้า, ถึงขนาดที่พวกเขายอมจ�านน
และ ไม่ สามารถ โต้ แย้ง ข้าพเจ้า ได้; ทัง้
พวกเขาไม่กล้าจับข้าพเจ้าหรือแตะต้อง
ข้าพเจ้าด้วยน้ิวมือพวกเขา, แม้เป็นเวลา
หลายวัน. บัดน้ีพวกเขาไม่กล้าท�าอย่าง
น้ีเกลือกพวกเขาจะเหี่ยวเฉาไปต่อหน้า
ข้าพเจ้า, พระ วิญญาณก ของ พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงพลังเช่นน้ัน; และได้ทรงกระท�า
แก่พวกเขาดังน้ัน.

๕๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

พระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า : จง เหยียด มือ
ของเจ้าออกไปยังพี่ ๆ เจ้าอีก, และพวก
เขาจะไม่เหี่ยวเฉาไปต่อหน้าเจ้า, แต่เรา
จะท�าใหพ้วกเขาสะดุง้, พระเจา้ตรสั, และ
เราจะท�าการน้ี, เพื่อพวกเขาจะรูว้า่เราคือ
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา.

๕๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเหยียดมือข้าพเจ้าออกไปยังพี่ ๆ  
ข้าพเจ้า, และพวกเขาไม่เหี่ยวเฉาไปต่อ
หน้าข้าพเจ้า; แต่พระเจ้าทรงท�าให้พวก
เขา ส่ัน, แม้ดังพระด�ารัสที่พระองค์ ได้
รับส่ังไว้.

๕๕ และ บัดน้ี, พวก เขา กล่าว : เรา รู้
แน่ชัดว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเจ้า, เพราะ
เรารู้ ว่า เป็นเดชานุภาพของพระเจ้า ซึ่ง
ท�าให้เราส่ัน. และพวกเขาทรุดตัวลงต่อ
หน้า ข้าพเจ้า, และ ก�าลัง จะ นมัสการก 

ข้าพเจ้า, แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พวกเขา
ท�า, โดยกล่าววา่ : ข้าพเจ้าเป็นน้องของพี่, 
แท้จริงแล้ว, แม้น้องชายของพี่; ดังน้ัน, 
จง นมัสการ พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ
พี่, และให้เกียรติบิดาของพี่และมารดา
ของพี่, เพื่อวันเวลาของพี่จะยืนยาวข ใน
แผ่นดินซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพี่
จะประทานให้พี่.

บทที่ ๑๘

ต่อเรือเสร็จ—มีการกล่าวถึงก�าเนิดของ
เจคอบและโจเซฟ—ผู้คนทัง้คณะออก
เดินทางสู่แผ่นดินทีสั่ญญาไว—้บุตรของ 

 ๕๐ ก ฟป. ๔:๑๓;  
๑ นี. ๓:๗.

 ๕๑ ก ปฐก. ๖:๑๔–๑๖;  

๑ นี. ๑๘:๑.
 ๕๒ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์

 ๕๕ ก กจิการ ๑๔:๑๑–๑๕.
  ข อพย. ๒๐:๑๒;  

โมไซยาห ์๑๓:๒๐.

๑ นีไฟ ๑๗:๔๙–๕๕๕๕



อิชมาเอลและภรรยาพวกเขาร่วมร้องร�า
ท�าเพลงและก่อการกบฏ—นีไฟถูกมัดไว,้ 
และเรอืถกูพายฝุนฟ้าคะนองทีน่่าสะพรงึ
กลัวพัดถอยหลัง—นีไฟเป็นอิสระ, และ
ด้วยค�าสวดอ้อนวอนของท่านพายุสงบ—
ผู้คนไปถึงแผ่นดินทีสั่ญญาไว้. ประมาณ 
๕๙๑–๕๘๙ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวกเขา
นมสัการพระเจา้, และออกไปกบัขา้พเจา้; 
และเราท�างานไม้ด้วยฝีมือวิจิตรพิสดาร. 
และพระเจ้าทรงแสดงแก่ข้าพเจ้า เป็น
ครัง้ คราว ว่า ข้าพเจ้า ควร ท�างานไม้ เพื่อ
ต่อเรือด้วยวิธี ใด.

๒ บัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, ไม่ ได้ท�างานไม้
ตามวิธีที่มนุษย์เรียนรู้, ทัง้ข้าพเจ้าไม่ ได้
ต่อ เรือ ตาม วิธี ของ มนุษย์; แต่ ข้าพเจ้า
ต่อ เรือ ตาม วิธี ที่ พระเจ้า ทรง แสดง แก่
ข้าพเจ้า; ด้วย เหตุ น้ี, จึง ไม่ เป็นไปตาม 
วิธีของมนุษย์.

๓ และขา้พเจา้, นีไฟ, เขา้ไปทีภ่เูขาบอ่ย
ครัง้, และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนก พระเจ้า
บ่อย ครัง้; ดัง น้ันพระเจ้า ทรง แสดงข ส่ิง
ส�าคัญแก่ข้าพเจ้า.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากข้าพเจ้าต่อเรือเสร็จ, ตามพระด�ารัส
ของพระเจ้า, พี่ ๆ ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือน้ัน
ดี, และเห็นว่าฝีมือต่อเรือน้ันยอดเยี่ยม
นัก; ด้วยเหตุน้ี, พวกเขานอบน้อมถ่อม
ตนก ต่อพระพักตร์พระเจ้าอีกครัง้.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระ

สุรเสียงของพระเจา้มาถงึบดิาขา้พเจา้, วา่
เราควรลุกขึน้และลงไปในเรือ.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้คือ ใน
วันพรุ่ง, หลังจากเราเตรียมข้าวของทุก
อย่าง, ผลไม้และเน้ือก มากมายจากแดน
ทุรกันดาร, และ น� ้า ผึง้ อย่าง เหลือเฟือ, 
กับสัมภาระตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเรา
ไว้, เราลงไปในเรือ, พร้อมด้วยส่ิงทัง้ปวง
ทีเ่ราขนไปดว้ยและเมล็ดพชืของเรา, และ
ทุกส่ิงที่เราได้น�ามากับเรา, ทุกคนตามวยั
ของตน; ดังน้ัน, เราทัง้หมดลงไปในเรอื, 
พร้อมด้วยภรรยาและลูก ๆ ของเรา.

๗ และบดัน้ี, บดิาขา้พเจา้ใหก้�าเนิดบตุร 
สองคนในแดนทรุกนัดาร; คนพีเ่รยีกวา่เจ- 
คอบก และคนน้องว่าโจเซฟข .

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้หลังจาก
เราทัง้หมดลงไปในเรอื, และขนสัมภาระ
ของเราและส่ิงของซึ่งไดร้บัพระบัญชาไป
กับเรา, เราออกทะเลก และถูกพัดไปตาม
ทิศทางลมสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้ข .

๙ และหลงัจากเราถกูพดัไปตามทศิทาง
ลมตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายวนั, ดเูถดิ, พี ่ๆ  
ขา้พเจา้และบตุรของอชิมาเอลและภรรยา
ของพวกเขาด้วยเริ่มหาความสุขส�าราญ
ให้ตน, ถึงขนาดที่ว่าพวกเขาเริ่มเต้นร�า, 
และร้องเพลง, และกล่าวถ้อยหยาบคาย
ยิง่, แทจ้รงิแลว้, ถงึขนาดทีพ่วกเขาลมืไป
วา่อ�านาจใดน�าพวกเขามาถงึทีน่ั่น; แทจ้รงิ
แล้ว, พวกเขาล�าพองจนหยาบคายยิ่งนัก.

๑๐ และข้าพเจ้า, นี ไฟ, เริ่มกลัวอย่าง 
ยิ่งเกลือกพระเจ้าจะกริว้เรา, และทรงลง- 

๑๘ ๓ ก คมพ. สวดออ้นวอน  
(การ), สวดออ้นวอน  
(ค�า).

  ข คมพ. เปิดเผย (การ).

 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.  
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ทัณฑ์เราเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
เรา, จนเราจะถูกกลืนลงไปในห้วงลึกของ
ทะเล; ดังน้ัน, ข้าพเจ้า, นีไฟ, เริม่พูดกับ
พวกเขาดว้ยความมีสตยิิ่ง; แตด่เูถิดพวก
เขาโกรธก ข้าพเจ้า, พลางกล่าวว่า : เราจะ
ไม่ ยอม ให้ น้อง ชาย เรา เป็น ผู้ ปกครองข 

เหนือเรา.
๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

เลมันกับ เลมิว เอลจับข้าพเจ้าและมัด
ข้าพเจ้าไวด้ว้ยเชือก, และพวกเขากระท�า
รุนแรง ต่อ ข้าพเจ้า มาก; กระน้ัน ก็ตาม, 
พระเจ้า ทรง ยอมก เพื่อ พระองค์ จะ ทรง
แสดงเดชานุภาพของพระองค์ ใหป้รากฏ, 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระด�ารสัของพระองค์
ซ่ึงพระองค์รับส่ังไว้เกี่ยวกับคนช่ัวร้าย.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากพวกเขามัดข้าพเจ้าจนข้าพเจ้า
เคลื่อนไหว ไม่ ได้ แล้ว, เข็ม ทิศก , ซ่ึง
พระเจ้าทรงเตรียมไว้, หยุดท�างาน.

๑๓ ดังน้ัน, พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะ
น�าเรือไปทิศทางใด, จนกระทั่งเกิดพายุ
รา้ย, แท้จรงิแล้ว, เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง
รนุแรงน่าสะพรงึกลวั, และเราถกูพดัถอย
หลังก ไปบนผืนน� ้าเป็นเวลาสามวนั; และ
พวกเขาเริ่มหวาดกลัวอย่างยิ่งเกลือกว่า
พวกเขาจะจมลงในทะเล; กระน้ันก็ตาม
พวกเขาก็ ไม่ปล่อยข้าพเจ้า.

๑๔ และในวันที่ส่ี, ซ่ึงเราได้ถูกพัดถอย
หลงัไปน้ัน, พายฝุนฟ้าคะนองเริม่รนุแรง
ยิ่งนัก.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เกอืบจะถกูกลนืลงไปในหว้งลกึของทะเล. 
และหลังจากเราได้ถูกพัดถอยหลังไปบน
ผืนน� ้า เป็นเวลา ส่ีวัน, พี่ ๆ ข้าพเจ้า เริ่ม
เห็นก ว่าการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า
อยู่บนพวกเขา, และว่าพวกเขาจะต้อง
ตายนอกจากพวกเขาจะกลับใจจากความ
ช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา; ดังน้ัน, พวก
เขามาหาข้าพเจ้า, และแก้เชือกที่มัดข้อ
มือข้าพเจ้า, และดูเถิดมันบวมอย่างยิ่ง; 
และข้อเท้าข้าพเจ้าก็บวมมากด้วย, และ
ความเจ็บปวดน้ันใหญ่หลวง.

๑๖ กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าวางใจพระ
ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า
สรรเสริญก พระองค์ทัง้วัน; และข้าพเจ้า
ไม่ไดพ้ร�า่บน่ตอ่ตา้นพระเจา้เพราะความ
ทุกข์ของข้าพเจ้า.

๑๗ บัดน้ีลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, กล่าวหลาย 
เรือ่งแก่พวกเขา, และแก่บุตรของอิชมา- 
เอลก ดว้ย; แต,่ ดเูถิด, พวกเขาพูดจาข่มขู่
มากต่อผู้ ใดก็ตามซ่ึงพูดแทนข้าพเจ้า; 
และบิดามารดาข้าพเจ้าโดยที่มีอายุมาก, 
และโดยทีท่นความเศรา้โศกมามากเพราะ
ลูก ๆ, พวกท่านจึงล้มป่วย, แท้จริงแล้ว, 
แม้ต้องนอนอยู่บนเตียงของพวกท่าน.

๑๘ เน่ืองจากความเศรา้โศกและโทมนัส
ยิง่ของทา่น, และความชัว่ช้าสามานยข์อง
พี่ ๆ ข้าพเจ้า, ป่ิมว่าพวกท่านจะถูกน�า
ไปแม้พาไปเฝ้าพระผู้ เป็นเจ้าของพวก
ท่านในเวลาน้ี; แท้จรงิแล้ว, ผมสีเทาของ

 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.

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

 ๑๓ ก โมไซยาห ์๑:๑๗.

 ๑๕ ก ฮีล. ๑๒:๓.
 ๑๖ ก แอลมา ๓๖:๒๘.
 ๑๗ ก ๑ นี. ๗:๔–๒๐.
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พวกท่านก็แทบจะสยายลงไปในภัสมธุลี; 
แท้จรงิแล้ว, แม้พวกท่านแทบจะถูกโยน
ลงสู่สุสานในสายน� ้าด้วยโทมนัส.

๑๙ และเจคอบกับโจเซฟด้วย, โดยที่
ยังเด็ก, ย่อมต้องการการบ�ารุงเลีย้งอย่าง
มาก, จึงเศร้าโศกเพราะความทุกข์ของ
มารดาพวกเขา; และทัง้ภรรยาข้าพเจ้าก 

ด้วยน� ้าตาและค�าสวดอ้อนวอนของนาง, 
และทัง้ลูก ๆ  ข้าพเจ้า, ไม่ ได้ท�าให้ ใจพี่ ๆ   
ข้าพเจ้าอ่อนจนพวกเขาปล่อยข้าพเจ้า.

๒๐ และไม่มีส่ิงใดนอกจากเดชานุภาพ
ของพระผู้ เป็นเจ้า, ซึ่งคุกคามพวกเขา
ด้วยความพินาศ, สามารถท�าให้ ใจพวก
เขาอ่อน; ดงัน้ัน, เมื่อพวกเขาเห็นวา่พวก
เขาเกือบจะถูกกลืนเข้าไปในห้วงลึกของ
ทะเลพวกเขาจงึกลบัใจจากส่ิงทีต่นท�าลง
ไป, ถึงขนาดที่ว่าพวกเขาปล่อยข้าพเจ้า.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลัง จาก พวก เขา ปล่อย ข้าพเจ้า แล้ว, 
ดูเถิด, ข้าพเจ้าหยิบเข็มทิศมา, และมัน
ท�างานตามทีข่า้พเจา้ปรารถนาใหท้�า. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนพระเจ้า; และหลังจากข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนแล้วลมสงบ, และพายุสงบ, 
และมีความสงบเงียบยิ่งนัก.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, บังคับเรือไป, เพื่อเราจะ
แล่นต่อไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้.

๒๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากเราแลน่เรอืตอ่เน่ืองไปเป็นเวลาหลาย
วนัเรามาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ก ; และเรา
ขึน้ไปบนแผ่นดิน, และตัง้กระโจมของ

เรา; และเราเรียกแผ่นดินน้ันว่าแผ่นดิน
ที่สัญญาไว้.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เราเริ่มท�าไร่ ไถนา, และเราเริ่มเพาะปลูก
เมล็ดพืช; แท้จริงแล้ว, เราใส่เมล็ดพืช
ทัง้หมด ของ เรา ลง ไป ในดิน, ซึ่ง เรา ได้
น� ามาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม. และ
เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมล็ดพชืเหลา่
น้ันงอกงามยิ่งนัก; ดังน้ัน, เราได้รับพร
อย่างล้นเหลือ.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เราพบบนแผ่นดินแห่งค�าสัญญา, ขณะ
เราเดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร, ว่ามี
สัตวป่์าทุกชนิดในป่า, ทัง้ววัเพศเมียและ
เพศผู,้ และลาและมา้, และแพะและแพะ
ป่า, และ สัตว์ ป่า ทุก ชนิด, ซ่ึง มี ไว้ เพื่อ
ประโยชน์ของมนุษย์. และเราพบแร่ทุก
ชนิด, ทัง้ทองค�า, และเงนิ, และทองแดง.

บทที่ ๑๙

นี ไฟ ท�า แผ่น จารึก จาก แร่ และ บันทึก
ประวัติ ผู้คนของ ท่าน— พระ ผู้ เป็น เจ้า
แห่งอิสราเอลจะเสด็จมาหกรอ้ยปีนับแต่
เวลาทีล่ี ไฮออกจากเยรซูาเล็ม—นีไฟเล่า
ถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์และ
การตรึงกางเขนพระองค์—ชาวยิวจะถูก
เกลียดชังและกระจัดกระจายจนถึงยุค
สุดทา้ย, เมือ่พวกเขาจะกลบัคนืสู่พระเจา้. 
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระเจ้า

 ๑๙ ก ๑ นี. ๗:๑๙; ๑๖:๗.  ๒๓ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
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ทรง บัญชา ข้าพเจ้า, ดัง น้ันข้าพเจ้า ท�า
แผ่นจารึก ด้วย แร่ เพื่อ ข้าพเจ้า จะ จารึก
บันทึกของผู้คนข้าพเจ้าบนน้ัน. และบน
แผน่จารกึก ทีข่า้พเจา้ท�าขึน้น้ีขา้พเจา้จารกึ
บันทึก ของ บิดาข ข้าพเจ้า, และ การ เดิน
ทางของเราในแดนทุรกันดารด้วย, และ
ค�า พยากรณ์ ของ บิดา ข้าพเจ้า, และ ค�า
พยากรณ์ของข้าพเจ้าเองหลายประการ
ข้าพเจ้าจารึกไว้บนแผ่นจารึกเหล่า น้ัน
ด้วย.

๒ และขา้พเจา้หารู้ ไม่ ในเวลาทีข่า้พเจา้
ท�าแผ่นจารึกเหล่าน้ีว่าข้าพเจ้าจะได้รับ
พระบัญชาจากพระเจ้าให้ท�าแผ่นจารึก
เหล่าน้ีก ; ดังน้ัน, บันทึกของบิดาข้าพเจ้า, 
และล�าดับการสืบเชือ้สายของบรรพบุรษุ
ของท่าน, และการกระท�าส่วนใหญ่ของ
เราในแดนทุรกันดารได้จารึกไว้บนแผ่น
จารึกชุดแรกเหล่าน้ันซ่ึงข้าพเจ้าพูดถึง; 
ด้วย เหตุ น้ี, เรื่อง ราว ต่าง ๆ ซ่ึง เกิด ขึน้
ก่อนข้าพเจ้าท�าแผ่นจารึกเหล่าน้ีข , โดย
แท้ แล้ว, จึง มี การ กล่าว ถึง โดย ละเอียด
มากกว่าบนแผ่นจารึกชุดแรก.

๓ และหลังจากข้าพเจ้าท�าแผ่นจารึก 
เหล่าน้ีตามพระบัญชาแล้ว, ข้าพเจ้า, นี- 
ไฟ, รับพระบัญชาว่าการปฏิบัติศาสนกิจ
และค�าพยากรณ์, ส่วนที่แจ้ง ชัดและมี
ค่า มากกว่า ของ ส่ิง เหล่า น้ัน, ควร เขียน
บนแผน่จารกึเหลา่น้ีก ; และวา่ส่ิงซ่ึงเขยีน
ไว้ ควร ได้ รับ การ เก็บ รักษา เพื่อ เป็น ค�า

ชีแ้นะแก่ผู้คนของข้าพเจ้า, ผู้จะได้เป็น
เจ้าของแผ่นดินน้ี, และเพื่อจุดประสงค์
อันรอบคอบข ในด้านอื่น ๆ ด้วย, ซ่ึงจุด
ประสงค์น้ันพระเจ้าทรงทราบ.

๔ ดังน้ัน, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ท�าบันทึกไว้
บนแผ่นจารึกอื่น, ซ่ึง ให้ เรื่องราว, หรือ
ซ่ึงให้เรื่องราวไว้ละเอียดถี่ถ้วนกว่าเกี่ยว
กับ สงคราม และ การ ขัด แย้ง และ ความ
พินาศของผู้คนของข้าพเจ้า. และการน้ี
ข้าพเจ้าท�า, และส่ังผู้คนของข้าพเจ้าว่า
พวกเขาควรท�าอย่างไรหลังจากข้าพเจ้า
จาก ไป; และ ว่า แผ่น จารึก เหล่า น้ี ควร
สืบทอดจากคนรุน่หน่ึงไปสู่คนอกีรุน่หน่ึง, 
หรอืจากศาสดาพยากรณ์ผู้หน่ึงไปสู่อีกผู้
หน่ึง, จนกวา่จะไดร้บัพระบญัชาเพิม่เตมิ
จากพระเจ้า.

๕ และเรือ่งราวของขา้พเจา้เกีย่วกบัการ
ท�าก แผน่จารกึเหลา่น้ีจะให้ ไวต้อ่ไปในภาย
หลงั; และแลว้, ดเูถดิ, ขา้พเจา้ด�าเนินการ
ตามที่ข้าพเจ้าพูดมา; และการน้ีข้าพเจ้า
ท�าเพือ่ส่ิงทีศั่กดิสิ์ทธิม์ากกวา่จะไดร้บัการ
รกัษาข ไวเ้ป็นความรูข้องผูค้นของขา้พเจา้.

๖ กระน้ันก็ตาม, ขา้พเจา้ไมเ่ขยีนเรือ่งใด
บนแผ่นจารกึนอกจากเรือ่งที่ข้าพเจ้าคิด
วา่ศักดิ์สิทธิ์ก . และบัดน้ี, หากข้าพเจ้าผิด
พลาด, แม้คนแต่ก่อนก็ ได้ผิดพลาดมา; 
น่ันมิ ใช่วา่ข้าพเจ้าจะแก้ตวัวา่เป็นเพราะ
คนอื่น, แต่เพราะความอ่อนแอข ที่อยู่ ใน
ข้าพเจ้า, ตามเน้ือหนัง, ข้าพเจ้าแก้ตัว.

๑๙ ๑ ก คมพ. แผน่จารกึ.
  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.

  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. พระคมัภรี—์พระ

คมัภรีท์ีพ่งึปกปักรกัษา.

 ๖ ก ด ูปกในของพระคมัภรี์
มอรมอน.  
คมพ. บรสุิทธิ,์ ศักดิสิ์ทธิ.์

  ข มอร. ๘:๑๓–๑๗;  
อเีธอร ์๑๒:๒๓–๒๘.

๑ นีไฟ ๑๙:๒–๖๕๙



๗ เพราะส่ิงที่บางคนถือวา่มีคา่มาก, ทัง้
แก่ร่างกายและจิตวิญญาณน้ัน, คนอื่น
ถือวา่ไรค้่าก และเหยียบย�่าไว้ ใต้ฝ่าเท้าของ
ตน. แท้จริงแล้ว, แม้พระผู้เป็นเจ้าของ
อิสราเอลองค์น้ีมนุษย์ยังเหยียบย�่าไว้ ใต้
ฝ่าเท้าข ของ ตน; ข้าพเจ้า กล่าว, เหยียบ
ย�่าไว้ ใต้ฝ่าเท้าของตนแต่ข้าพเจ้าจะพูด
ด้วยถ้อยค�าอื่น—พวกเขาถือว่าพระองค์
ไร้ค่า, และหาสดับฟังพระสุรเสียงแห่ง
ค�าแนะน�าของพระองค์ ไม่.

๘ และดูเถิดพระองค์จะเสด็จมาก , ตาม
ค�าของเทพ, ในหกร้อยปีข นับแต่เวลาที่
บิดาข้าพเจ้าออกจากเยรูซาเล็ม.

๙ และโลกมนุษย์, เพราะความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขา, จะตัดสินพระองค์
ว่า เป็น ส่ิง ไร้ ค่า; ดัง น้ัน พวก เขา โบย
พระองค์, และ พระองค์ ทรง ยอม; และ
พวกเขาท�ารา้ยพระองค,์ และพระองคท์รง
ยอม. แท้จรงิแล้ว, พวกเขาถ่มน� ้าลายรดก 

พระองค์, และพระองค์ทรงยอม, เพราะ
ความการุณย์รักของพระองค์และความ
อดกลัน้ของพระองค์ต่อลูกหลานมนุษย์.

๑๐ และพระผู้เป็นเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของ เราก , ผู้ทรง น�า เรา ออก จาก อียิปต์ข , 

ออกจากการเป็นทาส, และได้รับการปก
ปักรกัษาในแดนทุรกันดารจากพระองค์, 
แท้จรงิแล้ว, พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมค , 
 และของอสิอคั, และพระผูเ้ป็นเจา้ของยา- 
โคบ, ทรงยอมพระองค์ง , ตามค�าของเทพ, 
อย่างมนุษย์, ให้อยู่ ในเงือ้มมือของคนชั่ว
รา้ย, ใหถ้กูยกขึน้จ , ตามค�าของซีนัคฉ , และ
ถูกตรึงไว้ที่กางเขนช , ตามค�าของนีอัม,  
และถกูฝังไว้ ในอโุมงค์ซ , ตามค�าของซีนัสฌ ,  
ซ่ึง ท่านพูด เกี่ยว กับ สาม วัน แห่ง ความ
มดืญ , ซ่ึงจะเป็นเครือ่งหมายที่ ให้ ไวถ้งึการ
สิน้พระชนม์ของพระองค์ต่อผู้อยู่อาศัย
ตามเกาะในทะเล, โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
แก่ผู้ที่เป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอลฎ .

๑๑ เพราะศาสดาพยากรณ์พูดไว้ดังน้ี : 
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ เสด็จ เยือนก 

เชือ้สายแห่งอิสราเอลทัง้หมดโดยแน่แท้
ในวันน้ัน, บางคนด้วยพระสุรเสียงของ
พระองค์, เพราะ ความ ชอบ ธรรม ของ
พวกเขา, สู่ความปรีดียิ่งและความรอด
ของพวกเขา, และคนอื่นด้วยฟ้าค�ารน
ค�ารามและสายฟ้าฟาดแห่งเดชานุภาพ
ของพระองค์ข , ดว้ยพายรุา้ย, ดว้ยไฟ, และ
ดว้ยควนั, และไอแหง่ความมดืค , และดว้ย

 ๗ ก ๒ นี. ๓๓:๒; เจคอบ ๔:๑๔.
  ข คมพ. กบฏ (การ).
 ๘ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

  ข ๑ นี. ๑๐:๔; ๒ นี. ๒๕:๑๙.
 ๙ ก อสย. ๕๐:๕–๖;  

มธ. ๒๗:๓๐.
 ๑๐ ก ๒ นี. ๒๖:๑๒;  

โมไซยาห ์๗:๒๗;  
๒๗:๓๐–๓๑;  
แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙;  

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. พระเยโฮวาห.์

  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. พระคมัภรี—์พระ
คมัภรีท์ีสู่ญหาย; ซีนัค.

  ช ๒ นี. ๖:๙; โมไซยาห ์๓:๙.  

คมพ. ตรงึกางเขน (การ).
  ซ มธ. ๒๗:๖๐; ลกูา 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 ลกูา ๒๓:๔๔–๔๕;  

๓ นี. ๘:๑๙–๒๐.

๑ นีไฟ ๑๙:๗–๑๑ ๖๐



การแยกของแผน่ดนิโลกง , และดว้ยภเูขาจ 

ซ่ึงพระองค์จะทรงยกขึน้.
๑๒ และเรือ่งทัง้หมดน้ีก ตอ้งเกดิขึน้โดย

แน่แท,้ ศาสดาพยากรณ์ซีนัสข กลา่ว. และ
ศิลาค ของแผ่นดนิโลกตอ้งแยกออก; และ
เพราะเสียงครวญครางของแผ่นดินโลก, 
พระวิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้าจะทรง
กระท�าแกก่ษัตรยิจ์�านวนมากของเกาะใน
ทะเล, เพื่อเป็นการรอ้งวา่ : พระผู้เป็นเจ้า
แห่งธรรมชาติทรงรับทุกขเวทนา.

๑๓ และ ส�าหรับ ผู้ ที่ อยู่ ใน เยรูซาเล็ม, 
ศาสดา พยากรณ์ กล่าว, พวก เขา จะ ถูก
โบยก โดยคนทัง้ปวง, เพราะพวกเขาตรึง
พระผูเ้ป็นเจา้แหง่อสิราเอลไวท้ีก่างเขนข , 
และเอาใจของพวกเขาออกห่าง, ปฏิเสธ
เครื่องหมายและการอันน่าพิศวง, และ
เดชานุภาพและรศัมีภาพของพระผู้เป็น
เจ้าแห่งอิสราเอล.

๑๔ และเพราะพวกเขาเอาใจออกห่าง, 
ศาสดาพยากรณ์กล่าว, และเกลียดชังก  
พระผู้บรสุิทธิ์แหง่อสิราเอล, พวกเขาจะระ- 
หกระเหินไปในเน้ือหนัง, และตาย, และ
กลายเป็นผูถ้กูดหูมิน่ข เหยยีดหยามค , และ
ถกูเกลยีดชังในบรรดาประชาชาตทิัง้ปวง.

๑๕ กระน้ันก็ตาม, เมือ่ถงึวนัน้ัน, ศาสดา
พยากรณ์กล่าว, วนัที่พวกเขาจะไม่เอาใจ
ออก ห่าง มา ต่อ ต้านพระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอลอีกต่อไปก , เวลาน้ันพระองค์จะ

ทรงระลกึถงึพนัธสัญญาข ซ่ึงพระองคท์รง
ท�าไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา.

๑๖ แท้จริง แล้ว, เวลา น้ันพระองค์ จะ
ทรง นึกถึง เกาะก ในทะเล; แท้จริง แล้ว, 
และผู้คนทัง้หมดที่เป็นของเชือ้สายแห่ง
อสิราเอล, เราจะรวมกนัเขา้ข , พระเจา้ตรสั, 
ตามค�าของศาสดาพยากรณ์ซีนัส, จากส่ี
เสีย้วของแผ่นดินโลก.

๑๗ แทจ้รงิแลว้, และทัง้แผน่ดนิโลกจะ
เห็นการช่วยให้รอดก ของพระเจ้า, ศาสดา
พยากรณ์กล่าว; ทุกประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา, และผู้คนจะได้รับพร.

๑๘ และข้าพเจ้า, นีไฟ, เขียนเรือ่งเหล่า
น้ีถงึผูค้นของขา้พเจา้, เพือ่บางทขีา้พเจา้
จะชักชวนพวกเขาให้พวกเขาระลึกถึง
พระเจ้าพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.

๑๙ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลทัง้ปวง, หากเป็นไปวา่พวก
เขาจะได้รับเรื่องเหล่าน้ีก .

๒๐ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า มี ความ
กังวลยิ่งในวิญญาณ, เกี่ยวกับคนที่อยู่ ใน
เยรซูาเล็ม, ซึง่ท�าใหข้า้พเจา้เหน็ดเหน่ือย
แม้ จนข้อ ต่อ ทัง้หมด ของ ข้าพเจ้า อ่อน
แรง; เพราะหากพระเจ้าไม่ทรงเมตตา, 
กระท�าให้เรื่องเกี่ยวกับพวกเขาประจักษ์
แก่ข้าพเจ้า, ดังที่พระองค์ทรงกระท�าให้
ประจักษ์แก่ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ
มาแล้ว, ข้าพเจ้าก็คงตายไปแล้วเช่นกัน.

 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 ลกูา ๒๓:๒๗–๓๐.
  ข ๒ นี. ๑๐:๓.
 ๑๔ ก อสย. ๕๓:๓–๖;  

โมไซยาห ์๑๔:๓–๖.
  ข คมพ. ยวิ (ชาว).
  ค ฉธบ. ๒๘:๓๗;  

๑ พกษ. ๙:๗;  
๓ นี. ๑๖:๙.

 ๑๕ ก ๑ นี. ๒๒:๑๑–๑๒.
  ข คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.

 ๑๖ ก ๑ นี. ๒๒:๔;  
๒ นี. ๑๐:๒๑.

  ข อสย. ๔๙:๒๐–๒๒.  
คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

 ๑๗ ก อสย. ๔๐:๔–๕.
 ๑๙ ก อนัีส ๑:๑๖;  

มอร. ๕:๑๒; ๗:๙–๑๐.

๑ นีไฟ ๑๙:๑๒–๒๐๖๑



๒๑ และพระองค์ โดยแท้ทรงกระท�าให้
เรื่องทัง้ปวงเกี่ยวกับก พวกเขาประจักษ์
แก่ ศาสดา พยากรณ์ข ใน สมัย โบราณ; 
และพระองค์ทรงกระท�าให้ประจักษ์แก่
หลาย คน เกี่ยว กับ เรา ด้วย; ดัง น้ัน, จึง
จ�าเป็นที่เราต้องรูเ้กี่ยวกับพวกเขาเพราะ
เรือ่งของพวกเขามีเขียนไวบ้นแผ่นจารกึ
ทองเหลือง.

๒๒ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, สอนพี่ ๆ ข้าพเจ้าถึงเรื่อง
เหล่าน้ี; และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ข้าพเจ้า อ่าน แก่ พวก เขา หลาย เรื่อง, ที่
จารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลืองก , เพื่อ
พวกเขาจะรู้เกี่ยวกับพระกรณียกิจของ
พระเจ้า, ท่ามกลางผู้คนสมัยโบราณ, ใน
ผืนแผ่นดินอื่น.

๒๓ และข้าพเจ้าอ่านแก่พวกเขาหลาย
เรื่อง ซ่ึงเขียนไว้ ในหนังสือของโมเสสก ; 
ทัง้น้ีเพื่อข้าพเจ้าจะชักชวนพวกเขาจน
เต็มสติก�าลังให้เช่ือในพระเจ้าพระผู้ ไถ่
ของ พวก เขา ข้าพเจ้า อ่าน ส่ิง ซ่ึง เขียน
ไว้ โดยศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ข แก่พวก
เขา; เพราะ ข้าพเจ้า เปรียบค พระ คัมภีร์
ทัง้หมดกับเรา, ว่ามันจะเป็นประโยชน์ง 

และเป็นการเรียนรู้ของเรา.
๒๔ ดังน้ันข้าพเจ้าพูดกับพวกเขา, มี

ความวา่ : พีจ่งฟังค�าของศาสดาพยากรณ์, 
พี่ผู้เป็นส่วนที่เหลืออยู่ของเชือ้สายแห่ง

อิสราเอล, ผู้เป็นอังกูรก ที่แตกออกมา; พี่
จงฟังค�าของศาสดาพยากรณ์, ที่ เขียน
ถึง เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ทัง้ ปวง, และ
เปรียบค�าของศาสดาพยากรณ์กับตัวพี่
เอง, เพื่อพี่จะมีความหวังเช่นเดียวกัน
กับ พี่ น้อง ของ พี่ ซ่ึง พี่ แตก ออก มา จาก
พวกเขา; เพราะตามลกัษณาการน้ีศาสดา
พยากรณ์ ได้เขียนไว้.

บทที่ ๒๐

พระเจ้า ทรง เปิด เผย พระ ประสงค์ ของ
พระองคแ์กอ่สิราเอล—อสิราเอลถกูเลอืก
ไว้ ในเตาหลอมแหง่ความทกุขแ์ละจะตอ้ง
ไปจากบาบิโลน—เปรยีบเทยีบอสิยาห ์๔๘. 
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

จงสดับตรับฟังเรื่อง น้ี, โอ้ เชือ้สายแห่ง
ยา โคบ, เขา ทัง้ หลาย ผู้ ถูก เรียก ด้วย
นาม ว่า อิสราเอล, และ ออก มา จาก ผืน
น� ้า แห่ง ยู ดาห์, หรือ ออก มา จาก ผืนน� ้า
แห่งบัพติศมาก , ผู้ ปฏิญาณในนามของ
พระเจ้า, และ กล่าว ถึง พระ ผู้ เป็น เจ้า
แห่งอิสราเอล, แม้กระน้ันพวกเขาก็มิได้
ปฏิญาณ ด้วย ความ จริง หรือ ด้วย ความ 
ชอบธรรม.

๒ กระน้ันก็ตาม, พวกเขาเรียกตนเอง
เป็นคนของนครศักดิ์สิทธิ์ก , แต่พวกเขา

 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;  

โมเสส ๑:๔๐–๔๑.
  ข ๑ นี. ๑๕:๒๐;  

๒ นี. ๒๕:๔–๖;  
๓ นี. ๒๓:๑.

  ค คมพ. พระคมัภรี—์ 
คณุคา่ของพระคมัภรี.์

  ง ๒ นี. ๔:๑๕.

 ๒๔ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  
๑ นี. ๑๕:๑๒;  
๒ นี. ๓:๔–๕.

๒๐ ๑ ก คมพ. บพัตศิมา,  
ใหบ้พัตศิมา.

 ๒ ก อสย. ๕๒:๑.  
คมพ. เยรซูาเล็ม.

๑ นีไฟ ๑๙:๒๑–๒๐:๒ ๖๒



มิได้ด�ารงตนข พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าแห่ง
อิสราเอล, ผู้ทรง เป็นพระเจ้า จอม โยธา; 
แทจ้รงิแลว้, พระเจา้จอมโยธาคอืพระนาม
ของพระองค์.

๓ ดูเถิด, เราได้ประกาศส่ิงที่ล่วงแล้วก 

นับจากกาลเริม่ต้น; และมันออกจากปาก
เรา, และเราได้สาธยายมัน. เราสาธยาย
มันโดยทันที.

๔ และ เรา ท�า ส่ิง น้ี เพราะ เรา รู้ ว่า เจ้าก 

เป็น คน ดือ้ ด้าน, และ คอ ของ เจ้า เป็น
เอ็น เหล็ก, และ หน้า ผาก ของ เจ้า เป็น
ทองเหลือง;

๕ และเราประกาศแก่เจ้าแล้วนับจาก
กาลเริม่ตน้; กอ่นเหตกุารณ์บงัเกดิขึน้เรา
สาธยายแกเ่จา้; และเราสาธยายมนัแกเ่จา้
ด้วยเกรงวา่เจ้าจะกล่าว—รปูเคารพก ของ
ข้าพเจ้าบันดาลมันขึน้มา, และรูปสลัก
ของข้าพเจ้า, และรูปหล่อของข้าพเจ้าก็
บัญชาให้มันเกิดขึน้.

๖ เจา้เห็นและไดย้นิเรือ่งทัง้หมดน้ีแลว้; 
และเจ้าจะไม่ประกาศมันหรอื ? และที่เรา
สาธยายเรื่องใหม่ ๆ แก่เจ้านับแต่เวลาน้ี
ไป, แม้ เรื่องต่าง ๆ ที่ ซ่อนอยู่, และเจ้า
ไม่รู้จักมัน.

๗ เรือ่งใหม่และเรือ่งที่ซ่อนอยู่น้ันสรา้ง
ขึน้บดัน้ี, และมิ ใช่นับจากกาลเริม่ตน้, แม้
ก่อนวนัที่เจ้าเคยได้ยินเรือ่งเหล่าน้ัน มัน
ก็ประกาศแก่เจ้าแล้ว, เกลือกเจ้าจะกล่าว
ว่า—ดูเถิดข้าพเจ้ารู้จักมันแล้ว.

๘ แท้จริง แล้ว, และ เจ้า หา ได้ยินไม่; 
แท้จริงแล้ว, เจ้าหารู้จักไม่; แท้จริงแล้ว, 
นับแตเ่วลาน้ันหขูองเจา้ไม่ไดเ้ปิด; เพราะ
เรารูว้า่เจา้จะท�าการทรยศอยา่งใหญห่ลวง, 
และถูกเรียกว่าผู้ละเมิดก ตัง้แต่ ในครรภ์.

๙ กระน้ัน ก็ตาม, เพราะ เห็น แก่ นาม
ของ เราก  เรา จะ อด กลัน้ความ โกรธข อง
เรา, และเพราะเห็นแก่การสรรเสรญิของ
เรา เราจะระงับไวจ้ากเจ้า, เพื่อเราจะมิได้
ตัดเจ้าออกไปเสีย.

๑๐ เพราะ, ดูเถิด, เราได้หลอมเจ้า, เรา
ได้เลือกเจ้าในเตาหลอมแห่งความทุกข์ก .

๑๑ เพื่อเห็นแก่ เรา, แท้จริงแล้ว, เพื่อ
เห็น แก่ เรา เรา จะ ท�าการ น้ี, เพราะ เรา
จะ ไม่ ยอม ให้ นามก ของ เรา มี มลทิน,  
และ เรา จะ ไม่ ยอม ให้ รัศมี ภาพ ของ เรา
แก่ผู้อื่นข .

๑๒ จง สดับ ฟัง เรา, โอ้ ยา โคบ, และ
อิสราเอลผู้ที่ เราเรียก, เพราะเราคือเขา
ผู้น้ัน; เราคือต้นก , และเราคือปลายด้วย.

๑๓ มอืของเราวางรากฐานก ของแผน่ดนิ
โลกด้วย, และมือขวาของเราแผ่ทั่ว ฟ้า
สวรรค.์ เราเรยีกมนัและมนัพากนัยนืขึน้.

๑๔ ท่านทัง้หลาย, จงชุมนุมกัน, และ
ฟัง; ใครเล่าในบรรดาพวกเขาที่ประกาศ
เรื่องเหล่าน้ีแก่พวกเขา ? พระเจ้าทรงรัก
ผู้น้ัน; แท้จริงแล้ว, และพระองค์จะทรง
ท�าให้พระวจนะของพระองค์ที่พระองค์
ทรงประกาศแลว้โดยพวกเขาเกดิสัมฤทธ-ิ 

 ๒ ข อส. พึง่พา.
 ๓ ก อสย. ๔๖:๙–๑๐.
 ๔ ก อส. อสิราเอล.
 ๕ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ  

(การ).
 ๘ ก สดด. ๕๘:๓.

 ๙ ก ๑ ซมอ. ๑๒:๒๒;  
สดด. ๒๓:๓;  
๑ ยน. ๒:๑๒.

 ๑๐ ก คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
 ๑๑ ก ยรม. ๔๔:๒๖.
  ข อสย. ๔๒:๘;  

โมเสส ๔:๑–๔.
 ๑๒ ก วว. ๑:๑๗; ๒๒:๑๓.  

คมพ. อลัฟาและโอเมกา;  
บตุรหวัปี, พระบตุรหวัปี.

 ๑๓ ก สดด. ๑๐๒:๒๕.  
คมพ. สรา้ง (การ).

๑ นีไฟ ๒๐:๓–๑๔๖๓



ผลก ; และพระองค์จะทรงท�าตามพระทัย
ของพระองค์แก่บาบิโลนข , และพาหุของ
พระองค์จะมาอยู่บนชาวเคลเดีย.

๑๕ ยิ่งกวา่น้ี, พระเจ้าตรสั; เราพระเจ้า, 
แท้จริงแล้ว, เราพูดไว้; แท้จริงแล้ว, เรา
เรียกเขาให้ประกาศ, เราน�าเขามา, และ
เขาจะท�าทางของเขาให้รุ่งเรือง.

๑๖ เจ้าจงมาใกล้เรา; เราไม่พูดเป็นการ
ลับก ; นับจากกาลเริ่มต้น, นับแต่เวลาที่
ประกาศเราก็พดูแลว้; และพระเจา้พระผู้
เป็นเจ้า, และพระวญิญาณของพระองค์, 
ทรงส่งเรามา.

๑๗ และดังน้ีพระเจ้า, พระผู้ ไถ่ก ของ
เจ้า, พระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอลตรสั; เรา
ส่งเขาไป, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า
ผู้สอนเจ้าให้ ได้ผลประโยชน์, ผู้น� าข เจ้า
ไปตามทางที่เจ้าควรไป, ได้กระท�าส่ิงน้ัน.

๑๘ โอห้ากเจา้สดบัฟังบญัญตัิก ของเรา—
สันติของเจ้าคงเป็นดังแม่น� ้า, และความ
ชอบธรรมของเจ้าดังคลื่นในทะเล.

๑๙ พงศ์พันธุ์ก ของเจ้าด้วยคงเป็นดัง
ทราย; ลูก แห่ง อุทร ของ เจ้า เหมือน ดัง
เม็ดทรายในน้ัน; ช่ือของเขาคงจะไม่ถูก
ตัดขาดหรือถูกท�าลายไปต่อหน้าเรา.

๒๐ จงออกไปจากบาบิ โลนก , จงหลบ
หนี ไปจากชาวเคลเดีย, เจ้าจงประกาศ
ด้วยเสียงเพลง, จงบอกเรื่องน้ี, จงบอก
ไปถึงสุดแดนแผ่นดินโลก; เจ้าจงกล่าว 

ว่า : พระเจ้า ทรง ไถ่ ยา โคบ ผู้รับ ใช้ข ของ
พระองค์แล้ว.

๒๑ และ พวก เขา หาก ระหาย ไม่ก ; 
พระองค์ทรงน�าพวกเขาผ่านทะเลทราย; 
พระองคท์รงท�าใหน้� ้ารนิไหลจากศิลาข เพือ่
พวกเขา; พระองค์ทรงแยกศิลาด้วยและ
น� ้าพุ่งออกมา.

๒๒ และ ทัง้ ที่ พระองค์ ทรง กระท�า ไป
ทัง้หมดน้ีแล้ว, และยิ่งกวา่น้ีด้วย, ยังไม่มี
สันติก ส�าหรับคนช่ัวร้าย, พระเจ้าตรัส.

บทที่ ๒๑

พระเมสสิยาห์จะทรงเป็นความสว่างแก่
คนต่างชาติและจะทรงปล่อยนักโทษ—
พระองค์ จะ ทรง รวบรวม อิสราเอล ด้วย
พระเดชานุภาพในยุคสุดท้าย—กษัตริย์
จะเป็นบดิาผูเ้ลีย้งดขูองพวกเขา—เปรยีบ
เทยีบอสิยาห ์๔๙. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และ อน่ึง : จง สดับ ฟัง, โอ้ ท่าน เชื ้อ
สาย แห่ง อิสราเอล, ท่านทัง้ ปวง ที่ ถูก
แยก ออก มา และ ถูก ไล่ ไป เพราะ ความ
ช่ัว ร้าย ของ ศิษ ยาภิ บาล ของ ผู้คน ของ
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, ท่านทัง้ปวงที่ถูก
แยก ออก มา, ที่ กระจัดกระจาย กัน อยู่
ทั่วไป, ซึ่ง เป็น ของ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า,  

 ๑๔ ก ๑ พกษ. ๘:๕๖;  
คพ. ๖๔:๓๑; ๗๖:๓.

  ข คมพ. บาเบล, บาบิโลน.
 ๑๖ ก อสย. ๔๕:๑๙.
 ๑๗ ก คมพ. พระผู้ ไถ.่
  ข คมพ. ดลใจ (การ), แรง

บนัดาลใจ;  
เปิดเผย (การ).

 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), สันต,ิ 
สันตสุิข.

๑ นีไฟ ๒๐:๑๕–๒๑:๑ ๖๔



โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล. จงฟังข้าพเจ้า, 
เกาะก ทัง้หลาย, และจงสดับฟังท่านผู้คน
ที่ อยู่ ไกลข ; พระเจ้า ทรง เรียก ข้าพเจ้า
ตัง้แต่ ใน ครรภ์; ตัง้แต่ อยู่ ใน อุทร ของ
มารดา ข้าพเจ้า พระองค์ ทรง เอ่ย ช่ือ 
ข้าพเจ้า.

๒ และพระองค์ทรงท�าปากข้าพเจ้าให้
เหมือนดาบคม; ในร่มเงาพระหัตถ์ของ
พระองค์ พระองค์ ทรง ซ่อนข้าพเจ้า ไว้, 
และทรงท�าให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรเงางาม; 
ในแลง่ธนูของพระองคพ์ระองคท์รงซ่อน
ข้าพเจ้าไว้;

๓ และ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า : เจ้า คือ ผู้รับ
ใช้ก ของเรา, โอ้อิสราเอล, ในเจ้าเราจะได้
รับเกียรติ.

๔ แล้ว ข้าพเจ้า จึง กล่าว ว่า, ข้าพเจ้า
ท�างานโดยไรป้ระโยชน์, ข้าพเจ้าเสียแรง
ข้าพเจ้า ไปเปล่าและอย่าง ไร้ประโยชน์; 
การพิพากษาของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้า
โดยแน่แท้, และงานของข้าพเจ้ากับพระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า.

๕ และบัดน้ี, พระเจ้าตรัส—ผู้ทรงป้ัน
ข้าพเจ้าแต่ ในครรภ์ก เพื่อข้าพเจ้าจะเป็น
ผู้รับใช้ของพระองค์, เพื่อน�ายาโคบมา
สู่พระองค์อีก—แม้อิสราเอลยังไม่ ได้มา
รวมกัน, แม้กระน้ันข้าพเจ้ายังมีเกียรติ
ในสายพระเนตรของพระเจ้า, และพระ
ผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงเป็นก�าลัง
ของข้าพเจ้า.

๖ และพระองค์ตรสั : เป็นเรือ่งเล็กน้อย
ที่เจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนา
บรรดาชนเผ่าก ของยาโคบ, และเพื่อน�า
อิสราเอล ที่ ปก ปัก รักษา ไว้กลับ คืน. เรา
จะให้เจ้าเป็นความสวา่งข แก่คนต่างชาติค 

ดว้ย, เพื่อเจ้าจะเป็นความรอดที่เราให้แก่
สุดแดนแผ่นดินโลก.

๗ ดัง น้ัน, พระเจ้า, พระ ผู้ ไถ่ แห่ง
อิสราเอล, พระ ผู้ บริสุทธิ์ ของ พระองค์
ตรัส แก่ ผู้ ที่ มนุษย์ เกลียด ชัง, แก่ ผู้ ที่
ประชาชาตทิัง้หลายชิงชัง, แกผู่ร้บัใช้ของ
ผู้ปกครอง : กษัตริย์จะเห็นและลุกขึน้, 
เจ้าชายจะนมัสการด้วย, เพราะพระเจ้า
ซ่ึงเป็นผู้ทรงสัตย์.

๘ ดงัน้ันพระเจา้ตรสั : ในเวลาอนัเหมาะ
สมเราได้ยินเจ้า, โอ้เกาะในทะเล, และใน
วันแห่งความรอดเราช่วยเจ้ามา; และเรา
จะปกปักรักษาเจ้าไว้, และให้ผู้รับใช้ของ
เราก แก่ เจ้า เพื่อ เป็นพันธ สัญญา ส�าหรับ
ผู้คน, เพื่อสถาปนาแผ่นดินโลก, เพื่อให้
ได้รับมรดกที่ทิง้ร้างว่างเปล่า;

๙ เพื่อเจ้าจะกล่าวแก่นักโทษก 
 : จงออก

ไป; แก่พวกเขาที่น่ังอยู่ ในความมืดข 
 : จง

แสดง ตน. พวก เขา จะ สมบูรณ์ พูนสุข
ทุกหนแห่ง, และทุ่งหญ้าค ของพวกเขา
จะมีอยู่ ในที่สูงทุกแห่ง.

๑๐ พวกเขาจะไม่หิวหรือกระหาย, ทัง้
ความรอ้นหรอืแสงแดดจะไม่ท�ารา้ยพวก
เขา; เพราะพระองคผ์ูท้รงเมตตาพวกเขา

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.

 ๖ ก คมพ. อสิราเอล—สิบสอง
เผา่ของอสิราเอล.

  ข คพ. ๑๐๓:๘–๑๐;  
อบัรา. 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 นีไฟ ๒๑:๒–๑๐๖๕



จะทรงน�าพวกเขาไป, แม้ตามแหล่งน� ้า
พระองค์ก็จะทรงน�าทางพวกเขา.

๑๑ และเราจะท�าภูเขาทัง้หมดของเรา
ให้เป็นทาง, และเราจะยกทางหลวงก ของ
เราให้สูงส่ง.

๑๒ และแล้ว, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล, 
ดูเถิด, คนเหล่าน้ีก จะมาจากที่ ไกล; และ
ดูเถิด, คนเหล่าน้ีจากทิศเหนือและจาก
ทิศตะวันตก; และคนเหล่า น้ีจากแผ่น
ดินแห่งสเวเน.

๑๓ จงร้อง เพลงก เถิด, โอ้ สวรรค์ เบือ้ง
บน, และ จง ปีติ ยินดี เถิด, โอ้ แผ่น ดิน
โลก; เพราะเท้าของคนเหล่าน้ันที่อยู่ทิศ
ตะวันออกจะมีเสถียรภาพ; และจงเปล่ง
เสียงร้องเพลงเถิด, โอ้ภูเขา; เพราะพวก
เขา จะ ไม่ ถูก ลง ทัณฑ์ อีก ต่อ ไป; เพราะ
พระเจา้ทรงปลอบโยนผูค้นของพระองค,์  
และจะทรงเมตตาคนของพระองค์ที่มี
ทุกข์.

๑๔ แต่, ดูเถิด, ไซ อัน กล่าว : พระเจ้า
ทรงทอดทิง้ข้าพเจ้าแล้ว, และพระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า ทรง ลืม ข้าพเจ้า แล้ว— แต่
พระองค์จะทรงแสดงวา่พระองค์หาทรง
ท�าเช่นน้ันไม่.

๑๕ เพราะหญิงก จะลืมลูกของนางที่กิน
นมมารดา, จนนางจะไมม่คีวามสงสารบตุร
ที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ ? แท้จริง
แล้ว, พวกนางอาจลืมข , แต่เราจะไม่ลืม
เจ้า, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๑๖ ดูเถิด, เรา จารึก เจ้า ไว้ บน ฝ่ามือก 

ของ เรา; ก�าแพง ของ เจ้า อยู่ ต่อ หน้า เรา
ตลอดเวลา.

๑๗ ลูกหลานของเจ้าจะเร่งต่อต้านผู้
ท�าลายเจ้า; และพวกที่ท�าให้เจ้ารกร้างก 

จะไปจากเจ้า.
๑๘ จง เหลียว มอง รอบ ๆ และ ดู : คน

ทัง้หมดน้ีมารวมกันก , และพวกเขาจะมา
หาเจ้า. และเรามีชีวิตอยู่ฉันใด, พระเจ้า
ตรัส, เจ้า จะ ได้ พวก เขา ทัง้ ปวง มา เป็น
อาภรณ์ของเจา้แน่นอน, เหมอืนกบัเครือ่ง
ประดับ, และผูกพันพวกเขาไวแ้ม้ดังเจ้า
สาวฉันน้ัน.

๑๙ เพราะ บรรดา ที่ ไร้ ประโยชน์ และ
สถานที่รกรา้งของเจ้า, และแผ่นดินแห่ง
ความพินาศของเจ้า, แม้บัดน้ีก็จะแคบ
เกินไป เพราะ ด้วย เหตุ เกี่ยว กับ เหล่า ผู้
อยู่อาศัย; และพวกเขาที่กลืนเจ้าก็จะอยู่
ห่างไกล.

๒๐ ลูกที่เจ้าจะมี, หลังจากเจ้าสูญเสีย
พวก แรก ไป, จะ กล่าว เข้าหู เจ้า อีก ว่า : 
สถานที่คับแคบก เกินไปส�าหรับข้าพเจ้า; 
ขอ สถานที่ ให้ ข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
พ�านักอยู่เถิด.

๒๑ เวลาน้ันเจ้าก จะกล่าวในใจเจ้า : ใคร
หนอ ให้ ก�าเนิด คน เหล่า น้ี แก่ ข้าพเจ้า, 
โดยที่ข้าพเจ้าสูญเสียลูกข้าพเจ้าไป, และ
ข้าพเจ้าเป็นหมันข , เป็นเชลย, และโยก
ย้ายไปมา ? และใครหนอเลีย้งดูคนเหล่า

 ๑๑ ก อสย. ๖๒:๑๐;  
คพ. ๑๓๓:๒๓–๓๒.

 ๑๒ ก อสย. ๔๓:๕–๖.
 ๑๓ ก อสย. ๔๔:๒๓.
 ๑๕ ก คมพ. สตร,ี หญงิ.

  ข อสย. ๔๑:๑๗;  
แอลมา ๔๖:๘;  
คพ. ๖๑:๓๖.

 ๑๖ ก ศคย. ๑๓:๖.
 ๑๗ ก ๓ นี. ๒๑:๑๒–๒๐.

 ๑๘ ก มคีาห ์๔:๑๑–๑๓.
 ๒๐ ก คบ. คบั, หรอืแคบ.
 ๒๑ ก อส. ไซอนั.
  ข อสย. ๕๔:๑;  

กท. ๔:๒๗.

๑ นีไฟ ๒๑:๑๑–๒๑ ๖๖



น้ีมา ? ดูเถิด, ข้าพเจ้าถูกทิง้ไวต้ามล�าพัง; 
คนเหล่าน้ี, พวกเขาไปอยู่ที่ ไหนมา ?

๒๒ ดังน้ันพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัส : 
ดูเถิด, เราจะยกมือของเราให้แก่คนต่าง
ชาติก , และตัง้ธงสัญญาณข ของเราใหผู้ค้น; 
และพวกเขาจะอุ้มบุตรของเจ้ามาในอ้อม
แขนค พวกเขา, และจะแบกเหล่าธิดาของ
เจ้ามาบนบ่าพวกเขา.

๒๓ และราชาก จะเป็นบิดาผู้เลีย้งดูข เจ้า, 
และราชินีของพวกเขาจะเป็นมารดาผู้
เลีย้งดูเจ้า; พวกเขาจะน้อมกายลงมายัง
เจ้า ด้วย ดวง หน้า ก้ม สู่ ดิน, และ เลีย ธุลี
บนเท้าเจ้า; และเจ้าจะรูว้า่เราคอืพระเจ้า; 
เพราะเขาทัง้หลายทีร่อคอยเราค จะไมอ่าย.

๒๔ เพราะส่ิงที่ ไดม้าจากการปลน้สะดม
จะถูกชิงจากผู้ทรงอ�านาจ, หรือเชลยที่
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ก จะได้รับการปลด
ปล่อยหรือ ?

๒๕ แต่พระเจ้าตรสัดังน้ี, แม้เชลยของ
ผู้ทรงอ�านาจเราก็จะพาไป, และส่ิงที่ ได้
มาจากการปล้นสะดมซ่ึงเป็นของคนที่
น่ากลัวเราก็จะปลดปล่อย; เพราะเราจะ
โต้แย้งกับเขาที่ โต้แย้งกับเจ้า, และเรา
จะช่วยลูกเจ้าให้รอด.

๒๖ และเราจะเลีย้งก พวกเขาที่กดขี่เจ้า
ด้วย เน้ือ ของ พวก เขา เอง; พวก เขา จะ
มึนเมาดว้ยเลือดของตนเองดงัดว้ยเหล้า
องุ่นหวาน; และเน้ือหนังทัง้ปวงจะรู้ข ว่า
เรา, พระเจา้, คอืพระผูช่้วยใหร้อดของเจา้

และพระผู้ ไถข่องเจา้, พระผูท้รงฤทธานุ- 
ภาพค ของยาโคบ.

บทที่ ๒๒

อิสราเอล จะ กระจัดกระจาย ทั่ว พืน้
พิภพ— คน ต่าง ชาติ จะ ดูแล และ บ�ารุง
เลีย้งอสิราเอลดว้ยพระกติตคิณุในวนัเวลา
สุดทา้ย—พระเจา้จะทรงรวบรวมอสิราเอล
และช่วยให้รอด, และคนช่ัวร้ายจะเผา
ไหม้ ดัง ตอ ข้าว— อาณาจักร ของ มาร จะ
ถกูท�าลาย, และซาตานจะถกูพนัธนาการ. 
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากข้าพเจ้า, นีไฟ, อ่านเรื่องเหล่าน้ี
ที่จารึกไว้บนแผ่นจารึกทองเหลืองก แล้ว, 
พี่ ๆ ข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าและกล่าวแก่
ขา้พเจา้วา่ : เรือ่งเหลา่น้ีทีเ่จา้อา่นมาหมาย
ถึงส่ิงใดหรือ ? ดูเถิด, จะเข้าใจเรื่องเหล่า
น้ีได้ตามเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณ, ซึ่งจะ
ได้บังเกิดขึน้ตามฝ่ายวิญญาณและมิ ใช่
ตามฝ่ายเน้ือหนังหรือ ?

๒ และขา้พเจา้, นีไฟ, กลา่วแกพ่วกเขา : 
ดูเถิดส่ิงน้ีแสดงให้ประจักษ์ก ต่อศาสดา
พยากรณ์โดยสุรเสียงของพระวญิญาณข ; 
เพราะโดยพระวิญญาณส่ิงทัง้ปวงท�าให้
เป็นที่รู้แก่ศาสดาพยากรณ์ค , ซ่ึงจะมาสู่
ลูกหลานมนุษย์ตามเน้ือหนัง.

 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 โมไซยาห ์๑๑:๒๒.
  ค คมพ. พระเยโฮวาห.์

๒๒ ๑ ก ๑ นี. ๑๙:๒๒; ๒ นี. ๔:๒.
 ๒ ก ๒ ปต. ๑:๑๙–๒๑.
  ข คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
  ค คมพ. ค�าพยากรณ์, 

พยากรณ์.

๑ นีไฟ ๒๑:๒๒–๒๒:๒๖๗



๓ ดัง น้ัน, เรื่องที่ ข้าพเจ้าอ่านจึง เป็น
ส่ิง ที่ เกี่ยว กับ เรื่อง ทัง้ ฝ่าย โลก และ ฝ่าย
วิญญาณก ; เพราะดูเหมือนว่าไม่ช้าก็เร็ว, 
เชือ้สายแหง่อสิราเอล, จะกระจดักระจายข 

ไปทัว่พืน้พภิพ, และในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ปวงด้วย.

๔ และดูเถิด, มีคนมากมายที่ สูญ สิน้
ไป แล้ว จาก ความ ทรง จ�า ของ ผู้ ที่ อยู่ ใน
เยรูซาเล็ม. แท้จริง แล้ว, ส่วนใหญ่ ของ
เผ่าก ทัง้ ปวง ถูก น� า ไปข ; และ พวก เขา
กระจัดกระจายไปมาบนเกาะค ในทะเล; 
และพวกเขาอยู่ที่ ไหนไม่มี ใครในพวกเรา
รู้เลย, นอกจากเรารู้ว่าพวกเขาถูกน�าไป.

๕ และ เน่ืองจาก พวก เขา ถูก น� า ไป, 
เรื่องเหล่าน้ีจึงพยากรณ์ ไว้เกี่ยวกับพวก
เขา, และ เกี่ยว กับ บรรดา คนทัง้ ปวง
ซ่ึง ต่อ จาก น้ี จะ กระจัดกระจาย ไป และ
ปะปน กัน, เพราะ พระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอล; เน่ืองจากพวกเขาจะท�าใจแข็ง
กระด้างต่อพระองค์; ดังน้ัน, พวกเขาจะ
กระจัดกระจาย ไป ในบรรดา ประชาชาติ
ทัง้ปวงและจะถูกคนทัง้ปวงเกลียดชังก .

๖ กระน้ันก็ตาม, หลังจากพวกเขาจะ
ได้ รับการดูแลก โดยคนต่างชาติข , และ
พระเจ้าทรงยกพระหัตถ์ของพระองค์ ให้
แก่คนต่างชาติและทรงตัง้พวกเขาเป็น
ธงสัญญาณ, และพวกเขาจะอุ้มลูกค มา

ในอ้อมแขน, และแบกธิดาไว้บนบ่าพวก
เขา, ดูเถิดเรือ่งเหล่าน้ีซ่ึงพูดไวเ้ป็นเรือ่ง
ฝ่ายโลก; เพราะพันธสัญญาของพระเจ้า
กับบรรพบุรุษของเราเป็นดัง น้ัน; และ
หมายถึงเราในวันที่จะมาถึง, และพี่น้อง
ทัง้หมดของเราที่ เป็นของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลด้วย.

๗ และ หมายความ ว่า เวลา จะ มา
ถึง คือ หลัง จาก เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล
ทัง้หมดกระจัดกระจายไปและปะปนกัน
แล้ว, พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง ยก
ประชาชาติที่ เกรียงไกรประชาชาติหน่ึง
ขึน้ในบรรดาคนต่างชาติก , แท้จริงแล้ว, 
แม้บนผืนแผ่นดินน้ี; และโดยพวกเขา
พงศ์พันธุ์ของเราจะกระจัดกระจายข ไป.

๘ และ หลัง จาก พงศ์ พันธุ์ ของ เรา
กระจัดกระจาย ไป แล้ว พระเจ้า พระ ผู้
เป็น เจ้า จะ ทรง เริ่ม ท�างานน่า อัศจรรย์ก 

อย่างหน่ึงในบรรดาคนต่างชาติข , ซ่ึงจะ
มี ค่าค ยิ่ง ต่อ พงศ์ พันธุ์ ของ เรา; ดัง น้ัน,  
จึงเปรียบเหมือนกับการที่พวกเขาได้รับ
การ บ�ารุง เลีย้ง โดย คนต่าง ชาติ และ อุ้ม
พวกเขามาในอ้อมแขนและแบกไว้บน
บ่าพวกเขา.

๙ และส่ิงน้ีจะมีคา่ก ตอ่คนตา่งชาตดิว้ย; 
และไมเ่พยีงตอ่คนตา่งชาตแิตต่อ่เชือ้สาย
แหง่อสิราเอลข ทัง้หมดค , ในอนัทีจ่ะใหรู้ถ้งึ

 ๓ ก คพ. ๒๙:๓๑–๓๔.
  ข ๑ นี. ๑๐:๑๒–๑๔;  

๒ นี. ๒๕:๑๔–๑๖.  
คมพ. อสิราเอล—การกระ
จดักระจายของอสิราเอล.

 ๔ ก คมพ. อสิราเอล—สิบเผา่ที่
สูญหายไปของอสิราเอล.

  ข ๒ นี. ๑๐:๒๒.
  ค ๑ นี. ๒๑:๑;  

๒ นี. ๑๐:๘, ๒๐.
 ๕ ก ๑ นี. ๑๙:๑๔.
 ๖ ก ๑ นี. ๒๑:๒๓.
  ข คมพ. คนตา่งชาต.ิ
  ค ๑ นี. ๑๕:๑๓.
 ๗ ก ๓ นี. ๒๐:๒๗.
  ข ๑ นี. ๑๓:๑๒–๑๔;  

๒ นี. ๑:๑๑.
 ๘ ก อสย. ๒๙:๑๔; ๑ นี. ๑๔:๗;  

๒ นี. ๒๗:๒๖. คมพ. ฟ้ืนฟู
พระกติตคิณุ (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.

๑ นีไฟ ๒๒:๓–๙ ๖๘



พันธสัญญาง ของพระบิดาแห่งสวรรค์ที่
ทรงท�าไวก้บัอบัราฮัม, โดยตรสัวา่ : ในพงศ์
พันธุ์จ ของเจ้าตระกูลทัง้ปวงของแผ่นดิน
โลกจะได้รับพรฉ .

๑๐ และพี่ ๆ  ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า, อยากให้
พี่รู้ว่าตระกูลทัง้ปวงของแผ่นดินโลกจะ
รบัพรไม่ไดเ้วน้แตพ่ระองคจ์ะเผยใหเ้ห็น
พาหุก ของพระองค์ ในสายตาประชาชาติ.

๑๑ ดงัน้ัน, พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ด�าเนินการเผยให้เห็นพาหุของพระองค์
ในสายตาประชาชาติทัง้ปวง, โดยท�าให้
บงัเกดิพนัธสัญญาของพระองคแ์ละพระ
กิตติคุณของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็น
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๑๒ ดังน้ัน, พระองค์จะทรงน�าพวกเขา
ออกจากการเป็นเชลยอีก, และพวกเขา
จะถูกน�ามารวมก กันสู่ผืนแผ่นดินแห่ง
มรดกของตน; และพระองค์จะทรงน�า
พวกเขาออกจากการปิดบังและออกจาก
ความมืดข ; และพวกเขาจะรู้ว่าพระเจ้าค 

คือพระผู้ ช่วยให้รอดง ของพวกเขาและ
พระผู้ ไถ่ของพวกเขา, พระผู้ทรงฤทธา
นุภาพแห่งอิสราเอลจ .

๑๓ และ เลือด ของ ศาสนจักร อัน เรือง
อ�านาจและน่าชิงชังก น้ัน, ซ่ึงเป็นโสเภณี
ของทัง้แผน่ดนิโลกทัง้ปวง, จะไหลกลบัสู่

ศีรษะของตนเอง; เพราะพวกเขาจะท�า
สงครามข ในบรรดาพวกเขาเอง, และดาบ
ในมอืค ของพวกเขาเองจะตกลงบนศีรษะ
ของตนเอง, และพวกเขาจะมึนเมาด้วย
เลือดของตนเอง.

๑๔ และ ทุก ประชาชาติก ที่ ท�า สงคราม
ต่อต้านท่าน, จะหันมาต่อต้านกันเอง, 
โอ้ เชือ้สายแห่งอิสราเอล, และพวกเขา
จะ ตกลง ไปข ในหลุม ซ่ึง พวก เขา ขุด ไว้
ดักผู้คนของพระเจ้า. และคนทัง้หมดที่
ต่อสู้กับไซอันค จะถูกท�าลาย, และโสเภณี
ผู้เรืองอ�านาจผู้น้ัน, ผู้บิดเบือนทางที่ถูก
ต้องของพระเจ้า, แท้จรงิแล้ว, ศาสนจักร
อนัเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังน้ัน, จะทลาย
ลงสู่ภัสมธุลีง และการพังทลายของมันจะ 
ใหญ่หลวง.

๑๕ เพราะดเูถดิ, ศาสดาพยากรณ์กลา่ว, 
เวลาจะมาถึงโดยรวดเร็วเมื่อซาตานจะ
ไมม่อี�านาจเหนือใจของลกูหลานมนุษยอ์กี
ต่อไป; เพราะวนัน้ันจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อ
คนจองหองและพวกเขาที่ท�าช่ัวทัง้หมด
จะเป็นดงัตอขา้วก ; และวนัน้ันจะมาถงึเมือ่
พวกเขาต้องถูกเผาข .

๑๖ เพราะ เวลา จะ มา ถึง ในไม่ ช้า เมื่อ
พระพิ โรธก สุดขีดของพระผู้ เป็นเจ้าจะ
เทลงบนลูกหลานมนุษย์ทัง้ปวง; เพราะ

 ๙ ง ฉธบ. ๔:๓๑.
  จ คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.
  ฉ ปฐก. ๑๒:๒–๓;  

๓ นี. ๒๐:๒๗;  
อบัรา. ๒:๙–๑๑.

 ๑๐ ก อสย. ๕๒:๑๐.
 ๑๒ ก คมพ. อสิราเอล— 

การรวบรวมอสิราเอล.
  ข คมพ. ความมดื, ทาง

วญิญาณ.

  ค ๒ นี. ๖:๑๐–๑๑.
  ง คมพ. พระผูช่้วยใหร้อด.
  จ คมพ. พระเยโฮวาห.์
 ๑๓ ก คมพ. มาร—ศาสนจกัร

ของมาร.
  ข ๑ นี. ๑๔:๓, ๑๕–๑๗.
  ค ๑ นี. ๒๑:๒๖.
 ๑๔ ก ลกูา 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. แผน่
ดนิโลก—การช�าระลา้ง
แผน่ดนิโลก.

 ๑๖ ก ๑ นี. ๑๔:๑๗.

๑ นีไฟ ๒๒:๑๐–๑๖๖๙



พระองคจ์ะไมท่รงยอมใหค้นช่ัวรา้ยท�าลาย
คนชอบธรรม.

๑๗ ดงัน้ัน, พระองคจ์งึทรงปกปักรกัษาก 

คนชอบ ธรรมข ไว้ โดย เดชานุภาพ ของ
พระองค,์ แมจ้ะเป็นไปวา่พระพิโรธสุดขดี
ของ พระองค์ ต้อง มา ถึง, และ คนชอบ
ธรรมจะไดร้บัการปกปักรกัษา, แมจ้นการ
ท�าลายศัตรูของพวกเขาด้วยไฟ. ดังน้ัน, 
คนชอบธรรมจงึไมต่อ้งกลวั; เพราะศาสดา
พยากรณ์กล่าวไว้ดังน้ัน, พวกเขาจะได้
รับการช่วยให้รอด, แม้จะเป็นไปด้วยไฟ.

๑๘ ดูเถิด, พี่ ๆ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าว
แก่พี่, ว่า ส่ิง เหล่า น้ีต้องมาถึง ในไม่ ช้า; 
แทจ้รงิแลว้, แมเ้ลอืด, และไฟ, และหมอก
ควันก็ต้องมาถึง; และมันจ�าเป็นต้องมี
ขึน้บนพืน้พิภพน้ี; และมาสู่มนุษย์ตาม
เน้ือหนังหากเป็นไปว่าพวกเขาจะท�าใจ
ของ ตน แข็ง กระด้าง ต่อ พระ ผู้ บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล.

๑๙ เพราะ ดูเถิด, คนชอบ ธรรม จะ ไม่
ตาย; เพราะ เวลา ต้อง มา ถึง โดย แน่แท้
เมื่อพวกเขาทัง้หมดที่ต่อสู้ ไซอันจะถูก
ตัดขาด.

๒๐ และพระเจ้าจะทรงเตรยีมทางเพื่อ
ผู้คนของพระองค์ โดยแน่แท้, เพื่อให้ค�า
ของโมเสสเกิดสัมฤทธิผล, ซ่ึงท่านพูดไว,้ 
มคีวามวา่ : พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของทา่น
จะทรงยกศาสดาพยากรณ์ก ผู้หน่ึงขึน้มา
ให้ท่าน, ซ่ึงเหมือนข้าพเจ้า; เพื่อจะไดย้ิน

จากผู้น้ันในส่ิงทัง้ปวงไม่วา่เรือ่งใดก็ตาม
ที่ผู้น้ันจะกล่าวแก่ท่าน. และเหตุการณ์
จะบังเกิดขึน้คือพวกเขาทัง้หมดที่ ไม่ฟัง
ศาสดาพยากรณ์ผู้น้ันจะถูกตัดขาดข จาก
บรรดาผู้คน.

๒๑ และบัดน้ีข้าพเจ้า, นี ไฟ, ประกาศ
ตอ่พี่, วา่ศาสดาพยากรณ์ก ที่ โมเสสพูดถึง
น้ีคือพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล; ดังน้ัน, 
พระองค์จะทรงด�าเนินการพิพากษาข ใน
ความชอบธรรม.

๒๒ และ คนชอบ ธรรม ไม่ จ�าเป็น ต้อง
กลัว, เพราะพวกเขาคือคนเหล่าน้ันที่จะ
ไม่ถูกท�าให้จ�านน. แต่มันเป็นอาณาจักร
ของมาร, ซ่ึงจะสรา้งขึน้ในบรรดาลกูหลาน
มนุษย์, ซ่ึงอาณาจักรน้ันสถาปนาขึน้ใน
บรรดาพวกเขาซ่ึงอยู่ ในเน้ือหนัง—

๒๓ เพราะ เวลา จะ มา ถึง อย่าง รวดเร็ว
เมื่อศาสนจักรก ทัง้ปวงที่สร้างขึน้เพื่อหา
ผลประโยชน์, และคนทัง้ปวงเหล่า น้ัน
ที่สร้างขึน้เพื่อให้มีพลังเหนือเน้ือหนัง, 
และ คน เหล่า น้ันที่ สร้าง ขึน้ เพื่อ เป็นที่
นิยมข ในสายตาของโลก, และคนเหล่า
น้ันที่แสวงหาตัณหาราคะของเน้ือหนัง
และส่ิงตา่ง ๆ  ของโลก, และท�าความช่ัวช้า
สามานยน์านัปการ; แทจ้รงิแลว้, ทา้ยทีสุ่ด, 
คนทัง้ปวงเหล่าน้ันที่เป็นของอาณาจักร
ของมารคือพวกเขาที่จ�าเป็นต้องหวาด
กลัว, และตัวส่ัน, และครั่นคร้ามค ; พวก
เขาคือคนเหล่าน้ันผู้ต้องถูกโค่นล้มลงสู่

 ๑๗ ก ๒ นี. ๓๐:๑๐;  
โมเสส ๗:๖๑.

  ข ๑ นี. ๑๗:๓๓–๔๐.
 ๒๐ ก ยอหน์ ๔:๑๙; ๗:๔๐.
  ข คพ. ๑๓๓:๖๓.
 ๒๑ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕, ๑๘;  

กจิการ 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. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

  ข ลกูา ๖:๒๖;  
แอลมา ๑:๓.

  ค ๒ นี. ๒๘:๑๙.

๑ นีไฟ ๒๒:๑๗–๒๓ ๗๐



ภัสมธุลี; พวกเขาคือคนเหล่าน้ันผู้ต้อง
ถูกเผาไหม้ง ดังตอข้าว; และน่ีเป็นไปตาม
ค�าของศาสดาพยากรณ์.

๒๔ และ เวลา มา ถึง อย่าง รวดเร็ว เมื่อ
พระเจ้า ทรง น� า คน ชอบ ธรรม ขึน้ ไป
ดัง ลูกวัวก ของ คอก, และ พระ ผู้ บริสุทธิ์
แห่ง อิสราเอล ต้อง ทรง ปกครอง ด้วย
อ�านาจ การ ปกครอง, และ ฤทธา นุ ภาพ,  
และ เดชานุภาพ, และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง 
ใหญ่.

๒๕ และ พระองค์ ทรง รวม ลูก ๆ ของ
พระองค์ก จาก ส่ี เสีย้ว ของ แผ่น ดินโลก; 
และ พระองค์ ทรง นับ จ�านวน แกะ ของ
พระองค,์ และพวกเขารูจ้กัพระองค;์ และ
จะมแีกะคอกเดยีวและพระเมษบาลข องค์
เดียว; และพระองค์จะทรงเลีย้งแกะของ
พระองค์, และในพระองค์พวกเขาจะพบ
ทุ่งหญ้าค .

๒๖ และเน่ืองจากความชอบธรรมของ
ผู้คนของพระองค์, ซาตานก ไม่มีอ�านาจ; 
ดัง น้ัน, จึงปลดปล่อยเขาออกมาไม่ ได้
เป็นเวลาตอ่เน่ืองหลายปีข ; เพราะเขาไมม่ี
อ�านาจเหนือใจผูค้น, เพราะพวกเขาด�ารง

อยู่ ในความชอบธรรม, และพระผู้บรสุิทธิ์
แห่งอิสราเอลทรงปกครองค .

๒๗ และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, 
กล่าวแก่พี่ว่าเรื่องทัง้หมดน้ีต้องเกิดขึน้
ตามเน้ือหนัง.

๒๘ แต่, ดูเถิด, ประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา, และคนทัง้ปวงจะด�ารงอยู่ อย่าง
ปลอดภัยในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
หากเป็นไปว่าพวกเขาจะกลับใจก .

๒๙ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ขอ ยุติ; 
เพราะข้าพเจ้ายังไม่กล้าพูดต่อไปเกี่ยว
กับเรื่องเหล่าน้ี.

๓๐ ดังน้ัน, พี่ ๆ  ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอยาก
ให้พี่พิจารณาวา่เรือ่งซ่ึงเขียนไวบ้นแผ่น
จารกึทองเหลืองก เป็นเรือ่งจรงิ; และเรือ่ง
เหล่า น้ี เป็นพยานว่ามนุษย์ต้องเช่ือฟัง
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.

๓๑ ดัง น้ัน, พี่ ไม่ จ�าเป็น ต้อง คิด ว่า
ข้าพเจ้าและบิดาข้าพเจ้าเท่าน้ันที่ เป็น
พยาน, และสอนมันดว้ย. ดงัน้ัน, ถ้าพี่จะ
เช่ือฟังพระบัญญัติก , และอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่, พี่จะได้รับการช่วยให้รอด
ในวนัสุดทา้ย. และจงึเป็นดงัน้ัน. เอเมน.

 ๒๓ ง ๒ นี. ๒๖:๖.
 ๒๔ ก อาโมส ๖:๔;  

มลค. ๔:๒;  
๓ นี. ๒๕:๒.

 ๒๕ ก คมพ. อสิราเอล— 
การรวบรวมอสิราเอล.

  ข คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสรฐิ.

  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. มลิเลเนียม.

 ๒๘ ก คมพ. กลบัใจ (การ);  
ใหอ้ภยั.

 ๓๐ ก ๒ นี. ๔:๒.
 ๓๑ ก มธ. ๑๙:๑๗.  

คมพ. พระบญัญตัขิอง
พระผูเ้ป็นเจา้. 

๑ นีไฟ ๒๒:๒๔–๓๑๗๑



[๒ นีไฟ]
๑ ๑ ก คมพ. ผูป้ระสาทพร, ปิต.ุ
 ๒ ก ๑ นี. ๑๘:๙–๒๐.
 ๔ ก คมพ. นิมติ.
  ข ๒ พกษ. ๒๔:๑๔–๑๕;  

ยรม. ๔๔:๒;  
๑ นี. ๑:๔;  
ฮีล. ๘:๒๐.

  ค แอลมา ๙:๒๒.
 ๕ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

  ข อเีธอร ์๒:๙–๑๐.
  ค คมพ. พนัธสัญญา.
 ๖ ก ๒ นี. ๑๐:๒๒.
 ๗ ก โมไซยาห ์๒๙:๓๒;  

แอลมา ๔๖:๑๐, ๒๐.

บทที่ ๑

ลี ไฮ พยากรณ์ เกี่ยว กับ แผ่น ดิน แห่ง
เสรีภาพ— พงศ์ พันธุ์ ของ ท่าน จะ
กระจัดกระจายและถูกลงทัณฑ์ถ้าพวก
เขาปฏิเสธพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล—
ท่าน กระตุ้น บุตร ของ ท่าน ให้ สวม ใส่
ยทุธภณัฑแ์หง่ความชอบธรรม. ประมาณ 
๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
หลงัจากขา้พเจา้, นีไฟ, ยตุกิารสอน

พี่ ๆ ข้าพเจ้าแล้ว, ลี ไฮ, บิดาก เรา, พูดกับ
พวกเขาหลายเรื่องด้วย, และอธิบายให้
พวกเขาฟัง, ว่าพระเจ้าทรงท�าส่ิงส�าคัญ
ยิ่งเพียงใดส�าหรบัพวกเขาในการน�าพวก
เขาออกมาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม.

๒ และท่านพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับการ
กบฏก ของพวกเขาเมื่ออยู่บนผืนน� ้า, และ
พระเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้าที่ทรงไว้
ชีวิตพวกเขา, ท�าให้พวกเขาไม่ถูกกลืน
ไปในทะเล.

๓ และท่านพูดกับพวกเขาด้วยเกี่ยว
กับแผ่นดนิแห่งค�าสัญญา, ซ่ึงพวกเขาได้
รบั—วา่พระเจา้ทรงเมตตาเพยีงใดทีท่รง

เตอืนวา่เราควรหลบหนีออกจากแผ่นดนิ
แห่งเยรูซาเล็ม.

๔ เพราะ, ดูเถิด, ท่าน กล่าว, พ่อ เห็น
นิมิตก , ซ่ึงพ่อรู้ ว่า เยรูซาเล็มข ถูกท�าลาย
แล้ว; และถ้าเรายังคงอยู่ ในเยรซูาเล็มเรา
ก็คงจะตายค ด้วย.

๕ แต,่ ท่านกล่าว, ทัง้ที่มีความทุกข์, เรา
ยัง ได้ รับแผ่นดินแห่งค�า สัญญาก , แผ่น
ดิน ซ่ึง เลิศ เลอ กว่า ผืน แผ่น ดิน อื่นทัง้
ปวงข ; แผ่นดินที่พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้า
ทรงท�าพันธสัญญากับพ่อวา่จะเป็นแผ่น
ดินมรดกแห่งพงศ์พันธุ์ของพ่อ. แท้จริง
แล้ว, พระเจ้า ทรง ท�า พันธ สัญญาค มอบ
แผ่นดินน้ีแก่พ่อ, และแก่ลูกหลานของ
พอ่ตลอดกาล, และคนทัง้ปวงทีพ่ระหตัถ์
ของพระเจ้าจะทรงน�าออกจากประเทศ
อื่น ๆ ด้วย.

๖ ดังน้ัน, พ่อ, ลี ไฮ, พยากรณ์ตามการ
ท�างานของ พระ วิญญาณ ซ่ึง อยู่ กับ พ่อ, 
ว่าจะไม่มีก ผู้ ใด เข้ามา ในแผ่นดินน้ี ได้
นอกจาก พระหัตถ์ ของ พระเจ้า จะ ทรง
น�ามาเท่าน้ัน.

๗ ดังน้ัน, แผ่นดินก น้ีจึงอุทิศไวเ้พื่อคน
ที่พระองค์จะทรงน�ามา. และหากเป็น
ไปว่าพวกเขาจะรับใช้พระองค์ตามพระ

   หนังสือของนีไฟฉบบัทีส่อง

เรื่อง ราว เกี่ยว กับ มรณกรรม ของ ลี ไฮ. พี่ ๆ ของ นี ไฟ กบฏ ต่อ ท่าน. พระเจ้า ทรง
เตอืนนี ไฟ ให้ ออก ไป ใน แดนทรุกนัดาร. การ เดนิทาง ของ ทา่นใน แดนทรุกนัดาร,  
และอืน่ ๆ.



 ๗ ข ๒ นี. ๑๐:๑๑.  
คมพ. เสรภีาพ.

  ค แอลมา ๔๕:๑๐–๑๔, ๑๖;  
มอร. ๑:๑๗;  
อเีธอร ์๒:๘–๑๒.

 ๙ ก ๒ นี. ๔:๔;  
แอลมา ๙:๑๓.

  ข ฉธบ. ๒๙:๙.
  ค คมพ. เช่ือฟัง (การ), เช่ือ

ฟัง (คนที)่.

 ๑๐ ก คมพ. พระเมสสิยาห.์
 ๑๑ ก ๑ นี. ๑๓:๑๒–๒๐;  

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

บัญญัติที่พระองค์ประทานไว,้ มันจะเป็น
แผน่ดนิแหง่เสรภีาพข ส�าหรบัพวกเขา; ดงั
น้ัน, พวกเขาจะไม่มีวันถูกน�าลงไปเป็น
เชลย; หากเป็นเช่นน้ัน, ก็จะเป็นเพราะ
ความชั่วช้าสามานย์; เพราะหากความชั่ว
ช้าสามานยม์อียูท่ัว่ไปแผน่ดนิน้ีจะถกูสาป
แช่งค เพราะพวกเขา, แต่ส�าหรับคนชอบ
ธรรมพรจะมาสู่แผ่นดินน้ีตลอดกาล.

๘ และดเูถดิ, เป็นพระปรชีาญาณทีท่รง
เก็บแผน่ดนิน้ีไว้ ไม่ ใหป้ระชาชาตอิืน่รู้ ใน
เวลาน้ี; เพราะดเูถิด, หลายประชาชาตจิะ
เข้ามาแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดนิน้ี, จนจะ
ไม่มีที่ส�าหรับเป็นมรดก.

๙ ดัง น้ัน, พ่อ, ลี ไฮ, ได้ รับ สัญญา, ว่า
ตราบเท่าที่ก คนซ่ึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
จะทรงน�าออกจากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม
จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์, พวก
เขา จะ รุ่งเรืองข บน ผืน แผ่น ดินน้ี; และ
พวก เขา จะ ได้ รับ การ รักษา ให้ พ้น จาก
ประชาชาติอื่น ๆ ทัง้ปวง, เพื่อพวกเขา
จะได้แผ่นดินน้ีเป็นของตน. และหาก
เป็นไปว่าพวกเขาจะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ค พวกเขาจะได้รับพรอยู่บน
ผืนแผ่นดินน้ี, และจะไม่มีผู้ ใดข่มเหง
พวกเขา, หรอืเอาแผ่นดนิแห่งมรดกของ
พวกเขาไป; และพวกเขาจะพ�านักอยูอ่ยา่ง
ปลอดภัยตลอดกาล.

๑๐ แต่ดูเถิด, เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาจะ
เส่ือมโทรมในความไม่เช่ือ, หลังจากพวก

เขาไดร้บัพรอนัส�าคญัยิง่จากพระหตัถข์อง
พระเจา้—โดยทีม่คีวามรูถ้งึการสรา้งแผน่
ดนิโลก, และมนุษยท์ัง้ปวง, โดยทีรู่ถ้งึงาน
ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ของพระเจ้านับ
จากการสรา้งโลก; โดยพลังความสามารถ
ซ่ึงประทานมาให้พวกเขาเพื่อท�า ส่ิงทัง้
ปวง โดย ศรัทธา; โดย มี บัญญัติ ทัง้หมด
นับจากกาลเริ่มต้น, และได้รับการน�ามา
โดยพระคุณความดีอันหาที่สุดมิได้ของ
พระองค์เข้ามาสู่แผ่นดินแห่งค�าสัญญา
อันมีค่าน้ี—ดูเถิด, พ่อกล่าว, หากวันน้ัน
มาถงึเมือ่พวกเขาจะปฏเิสธพระผูบ้รสุิทธิ์
แห่งอิสราเอล, พระเมสสิยาห์ก องค์จริง, 
พระ ผู้ ไถ่ ของ พวก เขา และ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของ พวก เขา, ดูเถิด, การ พิพากษา
ของพระองค์ผู้ทรงเที่ยงธรรมจะอยู่บน
พวกเขา.

๑๑ แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ ทรง น� า
ประชาชาติ อื่น ๆก  มา สู่ พวก เขา, และ
พระองค์จะประทานพลังความสามารถ
แก่ พวก เขา, และ พระองค์ จะ ทรง เอา
ผืน แผ่น ดิน ใน ความ ครอบ ครอง ของ
พวก เขา ไป สิน้, และ พระองค์ จะ ทรง
ท�าให้ พวก เขา กระจัดกระจายข และ 
ถูกลงทัณฑ์.

๑๒ แท้จรงิแล้ว, เมื่อคนรุน่หน่ึงผ่านไป
สู่คนอีกรุน่หน่ึงจะมีการนองเลือดก , และ
จะ มี การ มา เยือน ครัง้ รุนแรง ในบรรดา
พวกเขา; ดัง น้ัน, ลูกของพ่อ, พ่ออยาก

๒ นีไฟ ๑:๘–๑๒๗๓



 ๑๓ ก คมพ. นรก.
  ข แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
  ค ๑ นี. ๑๕:๒๘–๓๐;  

ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.
 ๑๔ ก คมพ. บดิามารดา.
  ข คมพ. ความตาย, ทาง

รา่งกาย.
  ค ยชว. ๒๓:๑๔.
 ๑๕ ก แอลมา ๓๖:๒๘.  

คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข เจคอบ ๖:๕;  

แอลมา ๕:๓๓;  
๓ นี. ๙:๑๔.

  ค รม. ๘:๓๙.  
คมพ. รกั (ความ).

 ๑๖ ก ฉธบ. ๔:๕–๘;  
๒ นี. ๕:๑๐–๑๑.

 ๑๗ ก ๒ นี. ๕:๒๑–๒๔;  
แอลมา ๓:๖–๑๙.

  ข โมไซยาห ์๑๒:๘.
 ๑๘ ก ๑ นี. ๑๒:๒๐–๒๓.
  ข คมพ. มาร.

 ๑๙ ก คมพ. เลอืก (ไดร้บั), 
เลอืกไว ้(ที)่ (วเิศษณ์
หรอืนาม).

  ข โฮเชยา ๑๔:๙.
 ๒๐ ก เจรอม ๑:๙;  

โมไซยาห ์๑:๖–๗;  
แอลมา ๙:๑๓–๑๔.

  ข ลนต. ๒๖:๓–๑๔;  
โยเอล ๒:๒๓–๒๖.

  ค สดด. ๖๗:๖;  
โมไซยาห ์๒:๒๑–๒๕.

ให้ลูกจ�าไว้; แท้จริงแล้ว, พ่ออยากให้ลูก
สดับฟังค�าพ่อ.

๑๓ โอจ้งตืน่; ตืน่จากการหลบัสนิทเถดิ, 
แท้จริงแล้ว, แม้จากการหลับของนรกก , 
และสะบัดให้หลุดจากโซ่ข อันน่าสะพรึง
กลัวซ่ึงผูกมัดลูกอยู่, ซึ่งเป็นโซ่ที่ผูกมัด
ลกูหลานมนุษย,์ ซึง่น�าพวกเขาลงไปเป็น
เชลยทีห่ว้งค นิรนัดรแ์หง่ความเศรา้หมอง
และความโศกเศร้า.

๑๔ จงตื่นเถิด ! และจงลุกขึน้จากภัส- 
มธุลี, และฟังค�าของพ่อก ผู้ก�าลัง ส่ันอยู่, 
ซ่ึงไม่ช้าลูกจะต้องเอาแขนขาของเขาไป
วางในหลุมศพข อันเย็นและเงียบ, ซึ่งจาก
ทีน้ั่นไมม่ผีูเ้ดนิทางคนใดกลบัมาได;้ และ
อีกไม่กี่วนัพ่อก็จะไปตามวถิีทางของมวล
แผ่นดินโลกน้ีค .

๑๕ แต่ ดูเถิด, พระเจ้า ทรง ไถ่ก จิต
วิญญาณของพ่อจากนรก; พ่อเห็นรัศมี
ภาพของพระองค์, และพระเจ้าทรงโอบ
พอ่ไว้ ในพาหุข แหง่ความรกัของพระองค์ค 

ช่ัวนิรันดร์.
๑๖ และพ่อปรารถนาให้ลูกระลึกถึงการ

ยึดถือ กฎ เกณฑ์ก และ ค�า พิพากษา ของ
พระเจ้า; ดูเถิด, น่ีเป็นความห่วงใยของ
จิตวิญญาณพ่อมาตัง้แต่ต้น.

๑๗ ใจ พ่อ ถูก ถ่วง ลง ด้วย โทมนัส เป็น

ครัง้คราว, เพราะพ่อกลัว, เกลือกความ
แข็งกระด้างของใจลูกพระเจ้าพระผู้เป็น
เจา้ของลกูจะเสด็จมาหาลกูในพระพิโรธก 

สุดขีดของพระองค์, จนลูกถูกตัดขาดข 

และถูกท�าลายตลอดกาล;
๑๘ หรือไม่, ก็ค�าสาปแช่งจะมาถึงลูก

เป็นเวลาต่อเน่ืองหลายรุ่นก ; และลูกจะ
ถูก เยือน ด้วย ดาบ, และ ความ อดอยาก, 
และถกูเกลยีดชัง, และถกูน�าไปตามความ
ประสงค์และการเป็นเชลยของมารข .

๑๙ โอ้ลูกของพ่อ, เพื่อส่ิงเหล่าน้ีจะได้
ไม่มาถึงลูก, แต่เพื่อลูกอาจจะเป็นผู้คน
ซ่ึงไดร้บัเลอืกสรรแลว้วา่ดทีีสุ่ดและเป็นที่
โปรดปรานก ของพระเจ้า. แต่ดูเถิด, พระ
ประสงค์ของพระองค์จงส�าเรจ็; เพราะวถิี
ทางของพระองค์ เป็นความชอบธรรมข 

ตลอดกาล.
๒๐ และพระองค์ตรัสว่า : ตราบเท่าที่ก 

พวกเจ้าจะรกัษาบัญญัติข ของเราพวกเจ้า
จะรุง่เรอืงค อยู่ ในแผ่นดิน; แต่ตราบเท่าที่
พวกเจา้จะไมร่กัษาบญัญตัขิองเราพวกเจา้
จะถูกตัดขาดจากที่อยู่ของเรา.

๒๑ และบัดน้ีเพื่อจิตวิญญาณของพ่อ
จะมีความปลืม้ปีติ ในลูก, และเพื่อใจพ่อ
จะจากโลกน้ีไปด้วยความยินดีเพราะลูก, 
เพือ่พอ่จะไมถ่กูน�าลงสู่หลมุศพดว้ยความ

๒ นีไฟ ๑:๑๓–๒๑ ๗๔



 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.

  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. สิทธบิตุรหวัปี.

เศร้าโศกและโทมนัส, จงลุกขึน้จากภัส- 
มธุลี, ลูกของพ่อ, และจงเป็นลูกผู้ชายก , 
และจงเด็ดเดี่ยวในความคิดเดียวข และ
จิตใจเดียว, สามัคคีกันในทุกส่ิง, เพื่อลูก
จะไม่ลงไปสู่การเป็นเชลย;

๒๒ เพื่อลูกจะไม่ถูกสาปแช่งด้วยการ
สาป แช่ง อัน สาหัส; และ, เพื่อ ลูก จะ ไม่
ก่อความขุ่นเคืองพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรง เที่ยง ธรรมก ให้ เกิด กับ ลูก, จนไป
สู่ ความ พินาศ ด้วย, แท้จริง แล้ว, ความ
พินาศอันเป็นนิรนัดรข์องทัง้จิตวญิญาณ
และร่างกาย.

๒๓ ตื่นเถิด, ลูกพ่อ; จงสวมยุทธภัณฑ์
แห่งความชอบธรรมก . จงสะบัดให้หลุด
จากโซ่ที่ผูกมัดลูกอยู่, และออกมาจาก
ความมืดมัว, และจงลุกขึน้จากภัสมธุลี.

๒๔ จงอย่ากบฏต่อต้านน้องชายของลูก
อีกต่อไป, ซึ่งนิมิตที่เขาเห็นน้ันประเสรฐิ
นัก, และเป็นผูร้กัษาพระบญัญตัมิาตัง้แต่
เวลาที่เราออกจากเยรูซาเล็ม; และผู้ ซ่ึง
เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็น
เจ้า, ใน การน�า เรา ไป สู่ แผ่นดิน แห่ง ค�า
สัญญา; เพราะหากมิ ใช่เพราะเขาแลว้, เรา
ตอ้งตายดว้ยความหวิก ในแดนทรุกนัดาร; 
กระน้ันก็ตาม, ลกูยงัหมายมัน่จะเอาข ชีวติ
เขา; แท้จริงแล้ว, และเขาทนรับโทมนัส
ยิ่งเพราะลูก.

๒๕ และ พ่อ กลัว และ ตัว ส่ัน อย่าง ยิ่ง
เพราะลูก, ด้วยกลัวว่าเขาจะทนทุกข์อีก; 

เพราะดูเถิด, ลูกกล่าวหาว่าเขาแสวงหา
พลงัอ�านาจและสิทธอิ�านาจก เหนือลกู; แต่
พ่อรู้ว่าเขามิได้แสวงหาพลังอ�านาจและ
สิทธิอ�านาจเหนือลูกเลย, แต่เขาแสวงหา
รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า, และความ
ผาสุกนิรันดร์ของลูกเอง.

๒๖ และลกูพร�า่บน่เพราะเขาตรงไปตรง
มากบัลกู. ลกูกลา่ววา่เขาใช้ถอ้ยค�ารนุแรงก ; 
ลูกกล่าววา่เขาโกรธลูก; แตด่เูถิด, ถ้อยค�า
รุนแรง ของ เขา เป็น ถ้อยค�า รุนแรง ของ
พลังแห่งพระวจนะพระผู้ เป็นเจ้า, ซ่ึง
อยู่กับเขา; และส่ิงที่ลูกเรยีกวา่ความโกรธ
น้ันคือความจริง, ตามที่อยู่ ในพระผู้เป็น
เจ้า, ซ่ึงเขาควบคุมไม่ ได้, โดยแสดงให้
ประจักษ์อย่างอาจหาญเกี่ยวกับความช่ัว
ช้าสามานย์ของลูก.

๒๗ และจึงจ�าเป็นที่อ�านาจของพระผู้
เป็นเจ้าก ต้องอยู่กับเขา, แม้กับค�าส่ังของ
เขาที่ลูกจะต้องเช่ือฟัง. แต่ดูเถิด, มิ ใช่
เขา, แต่ เป็นพระวิญญาณข ของพระเจ้า
ซ่ึงอยู่ ในเขา, ที่เปิดปากค เขาให้เอ่ยวาจา
ซ่ึงเขาปิดไว้ ไม่ ได้.

๒๘ และบัดน้ีลูกพ่อ, เลมัน, และเล- 
มิวเอล, และแซมด้วย, และลูกพ่อผู้เป็น
บุตรของอิชมาเอลด้วย, ดูเถิด, หากลูก
จะสดับฟังเสียงของนีไฟลูกจะไม่พินาศ. 
และหากลกูจะสดบัฟังเขาพอ่จะใหพ้รก แก่
ลูก, แท้จรงิแล้ว, แม้เป็นพรแรกของพ่อ.

๒๙ แต่หากลูกจะไม่สดับฟังเขาพ่อจะ

๒ นีไฟ ๑:๒๒–๒๙๗๕



เอาพรแรกก ของพ่อไป, แท้จริงแล้ว, แม้
พรของพ่อ, และมันจะอยู่กับเขา.

๓๐ และบัดน้ี, โซรัม, ข้าพเจ้าพูดกับ
ท่าน : ดูเถิด, ท่านเป็นคนใช้ของเลบันก ; 
กระน้ันก็ตาม, พระองค์ยังทรงพาท่าน
ออก จาก แผ่น ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, และ
ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นเพื่อนแท้ของนีไฟ, 
ลูกข้าพเจ้า, ตลอดกาล.

๓๑ ดว้ยเหตน้ีุ, เพราะท่านซ่ือสัตย์พงศ์
พันธุ์ของท่านจึงได้รับพรกับพงศ์พันธุ์
ของ เขาก , เพื่อ พวก เขา จะ พ�านัก อยู่ ใน
ความรุ่งเรืองยืนนานบนผืนแผ่นดินน้ี; 
และไม่มีส่ิงใด, นอกจากจะเป็นความชั่ว
ช้าสามานย์ ในบรรดาพวกเขา, ที่จะเป็น
อนัตรายหรอืรบกวนความรุง่เรอืงของพวก
เขาบนผืนแผ่นดินน้ีตลอดกาล.

๓๒ ดัง น้ัน, หาก ท่าน จะ รักษา พระ
บัญญัติ ของ พระเจ้า, พระเจ้า ทรง อุทิศ
แผ่น ดิน น้ี ไว้ เพื่อ ความ มั่นคง ของ
พงศ์ พันธุ์ ท่าน กับ พงศ์ พันธุ์ ของ บุตร 
ข้าพเจ้า.

บทที่ ๒

การไถ่จะเกิดขึน้โดยผ่านพระเมสสิยาห์
ผู้ บริสุทธิ์—เสรีภาพในการเลือก ( สิทธิ์
เสรี) ส�าคัญ ต่อ การ ด�ารง อยู่ และ ความ
ก้าวหน้า— อาดั มตก เพือ่ มนุษย์ จะ เป็น
อยู่— มนุษย์ มี อิสระ ที่ จะ เลือก เสรีภาพ
และชีวิตนิรันดร์. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐  
ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, เจคอบ, พ่อพูดกับลูก : ลูกเป็น
ลูกคนแรกก ของพ่อในวันเวลาแห่งความ
ยาก ล�าบาก ของ พ่อ ใน แดนทุรกันดาร. 
และดูเถิด, ในวัยเด็กของลูกลูกต้องรับ
ความทุกข์และโทมนัสยิ่ง, เพราะความ
รุนแรงจากพี่ ๆ ของลูก.

๒ กระน้ันก็ตาม, เจคอบ, ลูกคนแรก
ของพ่อในแดนทุรกันดาร, ลูกรู้จักความ
ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า; และพระองค์
จะทรงอุทิศความทุกข์ของลูกให้เป็นพร
ของลูก.

๓ ด้วยเหตุน้ี, จิตวิญญาณลูกจะได้รับ
พร, และ ลูก จะ ด�ารง อยู่ อย่าง ปลอดภัย
กับนีไฟ, พี่ของลูก; และลูกจะใช้วนัเวลา
ของลกูในการรบัใช้พระผูเ้ป็นเจา้ของลกู. 
ดังน้ัน, พ่อรู้ว่าพระองค์ทรงไถ่ลูกแล้ว, 
เพราะความชอบธรรมของพระผู้ ไถ่ของ
ลกู; เพราะลกูเห็นแลว้วา่ในความสมบรูณ์
แหง่เวลาพระองคจ์ะเสด็จมาเพือ่น�าความ
รอดมาสู่มนุษย์.

๔ และลูก เห็นรัศมีภาพของพระองค์
แล้ว ในวัย เยาว์ ของ ลูกก ; ดัง น้ัน, ลูก ได้
รับพรแม้ดังคนที่พระองค์จะทรงปฏิบัติ
ศาสน กิจ ให้ ใน เน้ือ หนัง; เพราะ พระ
วญิญาณทรงเป็นเหมือนกัน, ทัง้วนัวาน, 
วันน้ี, และตลอดกาล. และพระองค์ทรง
เตรียมทางไว้ตัง้แต่การตกของมนุษย์, 
และความรอดเป็นของได้เปล่าข .

๕ และมนุษย์ ได้ รับการ ส่ังสอนอย่าง
เพยีงพอจนพวกเขารูจ้กัความดจีากความ
ช่ัวก . และกฎประทานให้มนุษย์. และโดย

 ๒๙ ก อบัรา. ๑:๓.
 ๓๐ ก ๑ นี. ๔:๒๐, ๓๕.
 ๓๑ ก ๒ นี. ๕:๖.

๒ ๑ ก ๑ นี. ๑๘:๗.
 ๔ ก ๒ นี. ๑๑:๓;  

เจคอบ ๗:๕.

  ข คมพ. พระคณุ.
 ๕ ก โมโร. ๗:๑๖.

๒ นีไฟ ๑:๓๐–๒:๕ ๗๖



กฎไม่มีเน้ือหนังใดถูกตอ้งข ; หรอื, โดยกฎ
มนุษย์ถูกตัดขาดค . แท้จริงแล้ว, โดยกฎ
ฝ่ายโลกพวกเขาถูกตัดขาด; และโดยกฎ
ฝ่ายวญิญาณพวกเขาพนิาศจากส่ิงด,ี และ
กลับเศร้าหมองตลอดกาลด้วย.

๖ ดังน้ัน, การไถ่ก เกิดขึน้โดยและผ่าน
พระเมสสิยาห์ข ผู้บรสุิทธิ์; เพราะพระองค์
ทรงเป่ียมด้วยพระคุณและความจริงค .

๗ ดูเถิด, พระองค์ทรงพลีพระองค์เอง
เป็นเครือ่งบูชาทดแทนบาปก , เพื่อสนอง
ตอบเจตนารมณ์ของกฎ, ให้คนทัง้ปวงผู้
มี ใจชอกช�า้และวญิญาณทีส่�านึกผดิ; และ
จะสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎข ให้ ใคร
อีกไม่ ได้เลย.

๘ ดัง น้ัน, ความ ส�าคัญ น้ันใหญ่ หลวง
เพียงใดที่จะท�าให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นที่รู้แก่ผู้
อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก, เพื่อพวกเขา
จะรู้ว่าไม่มีเน้ือหนังใดจะสามารถพ�านัก
อยู่ ในที่ ประทับ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้, 
นอกจาก จะ เป็นโดย ผ่านก ความ ดี งาม, 
และพระเมตตา, และพระคุณของพระ
เมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์, ผู้ทรงพลีพระชนม์
ชีพของพระองค์ตามเน้ือหนัง, และทรง
มี พระชนม์ ชีพ อีก โดย อ�านาจ ของ พระ
วิญญาณ, เพื่อพระองค์จะทรงท�าให้เกิด

การ ฟ้ืนคืนชีวิตของคนตายข , โดยทรง
เป็นคนแรกที่จะลุกขึน้มา.

๙ ดังน้ัน, พระองค์จึงเป็นผลแรกถวาย
แด่พระผู้ เป็นเจ้า, ด้วยเหตุที่พระองค์
จะทรงวิงวอนแทนก ลูกหลานมนุษย์ทัง้
ปวง; และคนที่เช่ือในพระองค์จะได้รับ
การช่วยให้รอด.

๑๐ และเพราะการวิงวอนแทนคนทัง้
ปวงก , มนุษย์ทัง้ปวงมาสู่พระผู้เป็นเจ้า; 
ดังน้ัน, พวกเขายืนอยู่ ในที่ประทับของ
พระองค์, เพื่อ รับ การ พิพากษาข ของ
พระองคต์ามความจรงิและความบรสุิทธิ์ค 

ที่มีอยู่ ในพระองค์. ดังน้ัน, เจตนารมณ์
ของกฎซ่ึงพระผู้บรสุิทธิ์ประทานให้, เพื่อ
ท�าให้เกิดการลงโทษซ่ึงมาพร้อมกฎ, ซ่ึง
การลงโทษทีม่าพรอ้มกฎน้ันเป็นการตรง
กันข้ามกับส่ิงที่เป็นความสุขซ่ึงมาพรอ้ม
กฎ, เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของการ
ชดใช้ง —

๑๑ เพราะจ�าเป็นตอ้ง, มกีารตรงกนัขา้มก 

ในส่ิงทัง้ปวง. หาไม่แล้ว, ลูกคนแรกของ
พ่อในแดนทุรกันดาร, ความชอบธรรม
ไม่สามารถเกิดขึน้ได้, ไม่ทัง้ความช่ัวรา้ย, 
ไม่ทัง้ความบรสุิทธิ์หรอืความเศรา้หมอง, 
ไม่ทัง้ดีหรอืช่ัว. ดังน้ัน, ส่ิงทัง้ปวงจ�าเป็น

 ๕ ข รม. ๓:๒๐; ๒ นี. ๒๕:๒๓;  
แอลมา ๔๒:๑๒–๑๖.  
คมพ. แกต้า่ง (การ), 
รบัรอง (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. แผนแหง่การไถ.่

  ข คมพ. พระเมสสิยาห.์

  ค ยอหน์ ๑:๑๔, ๑๗;  
โมเสส ๑:๖.

 ๗ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข รม. ๑๐:๔.
 ๘ ก ๒ นี. ๒๕:๒๐; ๓๑:๒๑;  

โมไซยาห ์๔:๘; ๕:๘;  
แอลมา ๓๘:๙.

  ข ๑ คร. ๑๕:๒๐;  
แอลมา ๗:๑๒;  
๑๒:๒๔–๒๕; ๔๒:๒๓.  
คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

 ๙ ก อสย. ๕๓:๑–๑๒; โมไซ
ยาห ์๑๔:๑๒; ๑๕:๘–๙.

 ๑๐ ก คมพ. พระผู้ ไถ.่
  ข คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
  ค คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

ศักดิสิ์ทธิ ์(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�าบาก (ความ).

๒ นีไฟ ๒:๖–๑๑๗๗



ต้อง เป็น สารประกอบ ในหน่ึง เดียว; ดัง
น้ัน, หากมันจะเป็นรา่งเดียวกันก็จ�าเป็น
ต้องคงอยู่เหมือนตาย, โดยไม่มีชีวิตทัง้
ไม่มีความตาย, หรือความเน่าเป่ือยหรือ
ความไมเ่น่าเป่ือย, ความสุขหรอืความเศรา้
หมอง, ทัง้มีความรูสึ้กหรอืไม่มีความรูสึ้ก.

๑๒ ดังน้ัน, มันจ�าเป็นต้องสร้างขึน้ดัง
ส่ิง ที่ ไร้ค่า; ดัง น้ันจะ ไม่มี จุด ประสงค์ก 

ในเจตนารมณ์ของการสร้างของมัน. ดัง
น้ัน, ส่ิงน้ีจ�าเป็นต้องท�าลายปรีชาญาณ 

ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ จุด ประสงค ์
นิรันดร์ของพระองค์, และเดชานุภาพ, 
และพระเมตตา, และความยตุธิรรมข ของ
พระผู้เป็นเจ้าด้วย.

๑๓ และหากลูกจะกล่าววา่ไม่มีกฎก , ลูก
จะกล่าวด้วยวา่ไม่มีบาป. หากลูกจะกล่าว
ว่าไม่มีบาป, ลูกจะกล่าวด้วยว่าไม่มีความ
ชอบธรรม. และหากไม่มีความชอบธรรม
ก็ ไม่มีความสุข. และหากไม่มีความชอบ
ธรรมหรือความสุขก็ ไม่มี โทษหรือความ
เศรา้หมอง. และหากไมม่ส่ิีงเหลา่น้ีก็ ไมม่ี
พระผู้เป็นเจ้าข . และหากไม่มีพระผู้เป็น
เจา้เราก็หาไดเ้ป็นอยู่ ไม,่ ทัง้แผน่ดนิโลกก็
หาได้เป็นอยู่ ไม่; เพราะจะมีการสรา้งของ
ส่ิงต่าง ๆ ไม่ ได้, ทัง้ที่จะกระท�าหรือถูก
กระท�า; ดังน้ัน, ส่ิงทัง้ปวงต้องสูญสิน้ไป.

๑๔ และบัดน้ี, ลูก ๆ ของพ่อ, พ่อพูด

เรือ่งเหล่าน้ีกับลูกเพื่อประโยชน์และการ
เรียนรู้ของลูก; เพราะมีพระผู้ เป็นเจ้า, 
และพระองค์ทรงสรา้งก ส่ิงทัง้ปวง, ทัง้ฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก, และส่ิงทัง้ปวง
ที่อยู่ ในน้ัน, ทัง้ส่ิงที่จะกระท�าและส่ิงที่
จะถูกกระท�าข .

๑๕ และเพื่อน�ามา ซ่ึงจุดประสงค์ก นิ- 
รันดร์ของพระองค์ ในเจตนารมณ์ของ
มนุษย์, หลังจากพระองค์ทรงสร้างบิดา
มารดาแรกของเรา, และบรรดาสัตว์ ใน
ทุ่งและสัตว์ปีกในอากาศแล้ว, และท้าย
ที่สุด, ส่ิงทัง้ปวงที่สร้างขึน้, จ�าเป็นต้อง
มีการตรงกันข้าม; แม้ผลไม้ข ต้องห้ามค 

เป็นการตรงกันข้ามกับต้นไม้แห่งชีวิตง ; 
อย่างหน่ึงหวานและอีกอย่างหน่ึงขม.

๑๖ ดัง น้ัน, พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า จึง
ประทานแก่มนุษย์เพื่อเขาจะกระท�าดว้ย
ตนเองก . ดงัน้ัน, มนุษยก์ระท�าดว้ยตนเอง
ไม่ ได้นอกจากจะเป็นว่าเขามีแรงจูงใจข 

จากอย่างหน่ึงหรืออีกอย่างหน่ึง.
๑๗ และพ่อ, ลี ไฮ, ตามเรื่องที่พ่ออ่าน

มาแล้ว, จ�าเป็นต้องคิดว่าเทพก องค์หน่ึง
ของพระผู้เป็นเจ้า, ตกจากสวรรค์ข , ตาม
เรือ่งทีเ่ขยีนไว;้ ดงัน้ัน, เขากลายเป็นมารค , 
โดยที่ แสวงหา ส่ิง ช่ัว ร้าย ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๘ และ เพราะ เขา ได้ ตก จาก สวรรค์, 

 ๑๒ ก คพ. ๘๘:๒๕–๒๖.  
คมพ. แผน่ดนิโลก— 
สรา้งไวส้�าหรบัมนุษย.์

  ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๑๓ ก ๒ นี. ๙:๒๕.
  ข แอลมา ๔๒:๑๓.
 ๑๔ ก คมพ. สรา้ง (การ).
  ข คพ. ๙๓:๓๐.
 ๑๕ ก อสย. ๔๕:๑๘;  

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. สิทธิเ์สร.ี

  ข คพ. ๒๙:๓๙–๔๐.
 ๑๗ ก คมพ. มาร.
  ข อสย. ๑๔:๑๒; ๒ นี. ๙:๘;  

โมเสส ๔:๓–๔;  
อบัรา. ๓:๒๗–๒๘.

  ค คมพ. มาร.

๒ นีไฟ ๒:๑๒–๑๘ ๗๘



และเศร้าหมองตลอดกาล, เขาแสวงหา
ความ เศร้า หมอง ให้ มนุษยชาติ ทัง้ ปวง
ด้วยก . ดังน้ัน, เขากล่าวกับเอวาข , แท้จริง
แล้ว, แม้ งู ดึกด�าบรรพ์ ตัว น้ัน, ผู้ เป็น
มาร, ผู้ เป็นบิดาของความเท็จค ทัง้ปวง, 
ดัง น้ัน เขา กล่าว : จง รับ ส่วน ผล ไม้ ต้อง
ห้ามเถิด, และเจ้าจะไม่ตาย, แต่เจ้าจะ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า, โดยที่รู้ความ
ดีและความช่ัวง .

๑๙ และหลงัจากอาดมัและเอวารบัส่วนก 

ผลไม้ต้องห้ามแล้วพวกท่านถูกขับออก
จากสวนเอเดนข , ให้ ไปท�าไร่ ไถนา.

๒๐ และพวกท่านให้ก�าเนิดลูกหลาน; 
แท้จริงแล้ว, แม้ครอบครัวก ของแผ่นดิน
โลกทัง้ปวง.

๒๑ และวนัเวลาของลกูหลานมนุษย์ก ยดื
ออกไป, ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้า, เพื่อพวกเขาอาจกลับใจข ขณะอยู่ ใน
เน้ือหนัง; ดงัน้ัน, สภาพของพวกเขากลาย
เป็น สภาพ ของ การ ทดลองค , และ เวลา
ของพวกเขายืดออกไป, ตามพระบัญญัติ
ซ่ึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประทานให้ลูก
หลาน มนุษย์. เพราะ พระองค์ ประทาน
พระ บัญญัติ ว่า มนุษย์ ทัง้ ปวง ต้อง กลับ
ใจ; เพราะพระองค์ทรงแสดงต่อมนุษย์

ทัง้ปวงวา่พวกเขาหลงไปง , เพราะการล่วง
ละเมิดของบิดามารดาพวกเขา.

๒๒ และบัดน้ี, ดูเถิด, หากอาดัมไม่ล่วง
ละเมิดท่านจะไม่ตก, แต่ท่านจะคงอยู่
ในสวนเอเดน. และส่ิงทัง้ปวงที่สร้างขึน้
ต้องคงอยู่ ในสภาพเดิมดังที่มันเป็นอยู่
หลังจากที่สร้างขึน้แล้ว; และต้องคงอยู่
ตลอดกาล, และไม่มีที่สุด.

๒๓ และพวกท่านจะไม่มีลูกก ; ด้วยเหตุ
น้ีพวกท่านจะคงอยู่ ในสภาพของความไร้
เดียงสา, ไม่มีปีติ, เพราะพวกท่านไม่รูจ้ัก
ความเศร้าหมอง; ไม่ท�าความดี, เพราะ
พวกท่านไม่รู้จักบาป.

๒๔ แต่ดูเถิด, ส่ิงทัง้ปวงกระท�าไป โดย
ปรีชาญาณของพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้ง ใน
สรรพส่ิงก .

๒๕ อาดั มก ตกข เพื่อ มนุษย์ จะ เป็น อยู่; 
และมนุษยเ์ป็นอยู่ค , เพือ่พวกเขาจะมปีีติง .

๒๖ และ พระ เมส สิ ยาห์ก เสด็จ มา ใน
ความ สมบูรณ์ แห่ง เวลา, เพื่อ พระองค์
จะทรงไถ่ข ลูกหลานมนุษย์จากการตก. 
และเพราะพระองค์ทรงไถ่พวกเขาจาก
การ ตก พวก เขา ย่อม เป็น อิสระค ตลอด
กาล, รู้จัก แยกแยะ ดี ชั่ว; กระท�า ด้วย
ตนเอง และ มิ ถูก กระท�า, นอกจาก เป็น

 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. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ข คมพ. เอเดน.
 ๒๐ ก คพ. ๑๓๘:๓๘–๓๙.
 ๒๑ ก แอลมา ๑๒:๒๔;  

โมเสส ๔:๒๓–๒๕.
  ข แอลมา ๓๔:๓๒.  

คมพ. กลบัใจ (การ).
  ค คมพ. มรรตยั (ความเป็น).
  ง เจคอบ ๗:๑๒.
 ๒๓ ก โมเสส ๕:๑๑.
 ๒๔ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์
 ๒๕ ก คมพ. อาดมั.

  ข โมเสส ๖:๔๘.  
คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ค คมพ. มรรตยั (ความเป็น).
  ง โมเสส ๕:๑๐.  

คมพ. ปีต;ิ มนุษย,์ มนุษย์
ทัง้หลาย.

 ๒๖ ก คมพ. พระเมสสิยาห.์
  ข คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ค แอลมา ๔๒:๒๗;  

ฮีล. ๑๔:๓๐.

๒ นีไฟ ๒:๑๙–๒๖๗๙



ไป โดย โทษ ของ กฎง ในวัน สุดท้าย และ
ส�าคัญ ยิ่ง, ตามพ ระ บัญญัติ ซ่ึง พระ ผู ้
เป็นเจ้าประทานไว้.

๒๗ ดังน้ัน, มนุษย์เป็นอิสระก ตามเน้ือ
หนัง; และส่ิงทัง้ปวงซ่ึงสมควรแก่มนุษย์
ประทานให้พวกเขา. และพวกเขาเป็น 
อิสระ ที่ จะ เลือก เสรีภาพข และ ชีวิต นิ- 
รัน ดร์ค , โดยผ่านพระผู้เป็นส่ือกลางที่ยิ่ง
ใหญข่องมวลมนุษย,์ หรอืจะเลอืกการเป็น 
เชลยและความตาย, ตามการเป็นเชลย
และอ�านาจของมาร; เพราะเขาแสวงหา
เพือ่จะใหม้นุษยท์ัง้ปวงเศรา้หมองเหมอืน
ตัวเขา.

๒๘ และบัดน้ี, ลูกของพ่อ, พ่ออยากให้
ลูกมองหาพระผู้เป็นส่ือกลางก ที่ยิ่งใหญ่
องคน้ี์, และสดบัฟังพระบญัญตัอินัส�าคญั
ยิ่ง ของ พระองค์; และ ซ่ือสัตย์ ต่อ พระ 
วจนะ ของ พระองค์, และ เลือกชีวิตนิ- 
รนัดร,์ ตามพระประสงคข์องพระวญิญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์;

๒๙ และไมเ่ลอืกความตายนิรนัดร,์ ตาม
ความประสงค์ของเน้ือหนังและความชั่ว
ซ่ึงอยู่ ในน้ัน, ซึ่งให้พลังความสามารถแก่
วญิญาณของมารทีจ่ะจบัเป็นเชลยก , น�าลกู
ลงนรกข , เพื่อเขาจะปกครองเหนือลูกใน
อาณาจักรของเขาเอง.

๓๐ พอ่พดูสองสามค�าน้ีไวแ้กล่กูทกุคน, 
ลูก ๆ  ของพ่อ, ในวนัเวลาสุดท้ายแห่งการ
ทดลองของพอ่; และพอ่เลอืกส่วนด,ี ตาม
ค�าของศาสดาพยากรณ์. และพ่อไม่มีจุด

ประสงคอ์ืน่ใดนอกจากจะเป็นความผาสุก
อันเป็นนิจของจิตวิญญาณลูก. เอเมน.

บทที่ ๓

โยเซฟ ในอียิปต์เห็นชาวนีไฟ ในนิมิต—
ท่านพยากรณ์ เกีย่ว กับ โจ เซฟ สมิธ, ผู้
หยั่ง รู้ แห่ง ยุค สุดท้าย; เกีย่ว กับ โมเสส, 
ผู้ จะปลดปล่อยอิสราเอล; และเกีย่วกับ
การมาปรากฏของพระคัมภีร์มอรมอน. 
ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีพอ่พดูกบัลกู, โจเซฟ, ลกูคนสุด
ทอ้งก ของพอ่. ลกูก�าเนิดในแดนทรุกนัดาร
แหง่ความทกุขข์องพอ่; แทจ้รงิแลว้, ในวนั
เวลาแห่งโทมนัสอันใหญ่หลวงที่สุดของ
พ่อ แม่ของลูกได้ ให้ก�าเนิดลูก.

๒ และขอพระเจ้าทรงอุทิศแผ่นดินก 

น้ี ไว้, ซ่ึงเป็นแผ่นดินที่มีค่าที่ สุดให้ลูก
ด้วย, เพื่อ เป็นมรดกของลูกและมรดก
ของ พงศ์ พันธุ์ ลูก กับ พี่ๆ ของ ลูก, เพื่อ
ความมั่นคงของลูกตลอดกาล, หากเป็น
ไปว่าลูกจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๓ และ บัดน้ี, โจ เซฟ, ลูก คน สุด ท้อง
ของ พ่อ, ผู้ ที่ พ่อ พา ออก มา จาก แดน
ทุรกันดาร แห่ง ความ ทุกข์ ของ พ่อ, ขอ
พระเจ้า ประทานพร ให้ ลูก ตลอด กาล, 
เพือ่พงศ์พนัธุข์องลกูจะไมถ่กูท�าลายก สิน้.

๔ เพราะดเูถิด, ลูกเป็นเลือดเน้ือเชือ้ไข 

 ๒๖ ง คมพ. กฎ.
 ๒๗ ก กท. ๕:๑; โมเสส ๖:๕๖.
  ข คมพ. สิทธิเ์สร.ี
  ค คมพ. ชีวตินิรนัดร.์

 ๒๘ ก คมพ. ส่ือกลาง.
 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. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
 ๓ ก ๒ นี. ๙:๕๓.

๒ นีไฟ ๒:๒๗–๓:๔ ๘๐



ของพ่อ; และพ่อเป็นผู้สืบตระกูลของโย- 
เซฟก ผูถ้กูพาไปเป็นเชลยข ในอยีปิต.์ และ
พันธสัญญาของพระเจ้าซ่ึงพระองค์ทรง
ท�าไว้กับโยเซฟส�าคัญยิ่ง.

๕ ดัง น้ัน, โยเซฟเห็นวันเวลาของเรา
จรงิ ๆ ก . และทา่นไดร้บัสัญญาจากพระเจา้, 
ว่าจากเลือดเน้ือเชือ้ไขของท่านพระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงยกอังกูรข อันชอบ
ธรรมค เพื่อ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล; มิ ใช่
พระเมสสิยาห์, แต่ เป็นอังกูรที่ จะทรง
หักออก, กระน้ันก็ตาม, เพื่อจดจ�าไว้ ใน
พันธ สัญญา ของ พระเจ้า ว่า พระ เมส สิ- 
ยาห์ง จะ ทรง แสดง ให้ ประจักษ์ แก่ พวก
เขาในยุคสุดท้าย, ด้วยวิญญาณแห่งพระ
เดชานุภาพ, เพื่อการน�าพวกเขาออกจาก
ความมืดจ ไปสู่ความสว่าง—แท้จริงแล้ว, 
ออกจากความมดืทีซ่่อนเรน้และออกจาก
การเป็นเชลยไปสู่อิสรภาพ.

๖ เพราะโยเซฟเป็นพยานอย่างแท้จรงิ, 
โดยกล่าวว่า : พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าจะทรงยกผู้หยั่งรู้ก ผู้หน่ึงขึน้, ซ่ึง
จะเป็นผู้หยั่งรูท้ี่เลิศเลอแก่เลือดเน้ือเชือ้
ไขข ของข้าพเจ้า.

๗ แทจ้รงิแลว้, โยเซฟกลา่วอยา่งแทจ้รงิ
ว่า : พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังน้ี : เรา
จะยกผู้หยั่ง รู้ก ที่ เลิศเลอผู้หน่ึงขึน้จาก
เลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้า; และเขาจะได้

รับ ความ นับถือ อย่าง สูง ในบรรดา เลือด
เน้ือเชือ้ไขของเจ้า. เราจะให้บัญญัติแก่
เขาเพื่อเขาจะท�างานเพื่อเลือดเน้ือเชือ้
ไขของเจ้า, พี่น้องของเขา, ซ่ึงจะมีค่ายิ่ง
แกพ่วกเขา, แมต้อ่การน�าพวกเขาสู่ความ
รูถ้ึงพันธสัญญาซ่ึงเราท�าไวก้ับบรรพบุรษุ 
ของเจ้า.

๘ และเราจะให้บัญญัติแก่เขาข้อหน่ึง
ว่าเขาจะไม่ท�างานอื่นใดก , นอกจากงาน
ที่ เราจะ ส่ัง เขา. และเราจะท�าให้ เขายิ่ง
ใหญ่ ใน สายตา ของ เรา; เพราะ เขา จะ
ท�างานของเรา.

๙ และเขาจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสสก , ผู้
ซ่ึงเรากล่าวไว้ว่าเราจะยกขึน้ให้เจ้า, เพื่อ
ปลดปล่อยผู้คนของเราข , โอ้เชือ้สายแห่ง
อิสราเอล.

๑๐ และเราจะยกโมเสสขึน้, เพื่อปลด
ปล่อย ผู้คน ของ เจ้า ออก จาก แผ่น ดิน
อียิปต์.

๑๑ แต่เราจะยกผู้หยั่งรู้ผู้หน่ึงขึน้จาก
เลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้า; และเราจะให้
พลังความสามารถก แก่เขาเพื่อน�าค�าของ
เราออกมา สู่หน่อเน้ือ เชือ้ ไขของเจ้า—
และไม่เพียงเพื่อการน�าค�าของเราออกมา
เทา่น้ัน, แตเ่พือ่สรา้งความเช่ือมัน่ใหพ้วก
เขาในค�าของเรา, ซ่ึงจะออกไปในบรรดา
พวกเขาแล้ว, พระเจ้าตรัส.

 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. สวนองุน่ของ

พระเจา้.
  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. ผูห้ยัง่รู.้

  ข คพ. ๑๓๒:๓๐.

 ๗ ก คมพ. สมธิ, โจเซฟ,  
จเูนียร์

 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 นีไฟ ๓:๕–๑๑๘๑



๑๒ ดังน้ัน, เลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้าจะ
เขยีนก ; และเลอืดเน้ือเชือ้ไขของยดูาห์ข จะ
เขียนค ; และเรื่องที่จะเขียนไว้ โดยเลือด
เน้ือเชือ้ไขของเจ้า, และเรื่องที่จะเขียน
ไว้ โดยเลือดเน้ือเชือ้ไขของยูดาห์ดว้ย, จะ
เข้ามารวมกัน, สู่การหักล้างหลักค�าสอน
ที่ผิดง และยุติการโต้แย้ง, และสถาปนา
สันติภาพในบรรดาเลือดเน้ือเชือ้ไขของ
เจ้า, และน�าพวกเขาจ มาสู่ความรูเ้กี่ยวกับ
บรรพบุรุษของพวกเขาฉ ในยุคสุดท้าย, 
และมาสู่ความรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาของ
เราด้วย, พระเจ้าตรัส.

๑๓ และจากความอ่อนแอเราจะท�าให้
เขาเข้มแข็ง, ในวนัน้ันเมื่องานของเราจะ
เริ่มในบรรดาผู้คนทัง้หมดของเรา, เพื่อ
การฟ้ืนฟูเจ้า, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล, 
พระเจ้าตรัส.

๑๔ และ โย เซฟ พยากรณ์, ดังน้ี ว่า  : 
ดูเถิด, พระเจ้าจะประทานพรให้ผู้หยั่งรู้
ผู้น้ัน; และพวกเขาที่พยายามจะท�าลาย
ท่าน จะ พ่าย แพ้; เพราะ สัญญา น้ี, ซ่ึง 

ข้าพเจ้า ได้ รับมาจากพระเจ้า, เกี่ยวกับ 
เลือด เน้ือ เชือ้ ไข ของ ข้าพเจ้า, จะ เกิด 

สัมฤ ทธิ ผล. ดูเถิด, ข้าพเจ้า แน่ใจ ใน 
สัมฤทธิผลของพระสัญญาน้ี;

๑๕ และช่ือท่านจะเรียกตามข้าพเจ้าก ; 
และจะเป็นตามชื่อบิดาท่านข . และท่าน
จะ เป็น เหมือนข้าพเจ้า; เพราะ เรื่อง, ที่
พระเจ้า จะ ทรง น�า ออก มา โดย มือ ท่าน, 

โดยเดชานุภาพของพระเจ้าจะน�าผู้คน
ของข้าพเจ้าไปสู่ความรอด.

๑๖ แท้จริง แล้ว, โย เซฟ พยากรณ์ ไว้
ดังน้ีว่า : ข้าพเจ้าแน่ใจในเรื่องน้ี, แม้ดัง
ที่ข้าพเจ้าแน่ใจในค�าสัญญาของโมเสส; 
เพราะพระเจ้าตรสักับข้าพเจ้า, เราจะปก
ปักรักษาก พงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดกาล.

๑๗ และ พระเจ้า ตรัส ไว้ ว่า : เรา จะ ยก
โมเสส ขึน้; และ เรา จะ ให้ พลัง ความ
สามารถแก่ เขาไว้ ในไม้ เท้า; และเราจะ
ให้วิจารณญาณแก่เขาในการเขียน. ทว่า
เราจะไม่ปลดปล่อยลิน้ของเขา, เพื่อเขา
จะพูดมาก, เพราะเราจะไม่ท�าให้เขาเก่ง
กลา้สามารถในการพดู. แตเ่ราจะเขยีนก กฎ
ของเราใหเ้ขา, โดยน้ิวมอืของเราเอง; และ
เราจะหากระบอกเสียงข คนหน่ึงใหแ้กเ่ขา.

๑๘ และ พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ด้วย
ว่า : เราจะยกขึน้ไว้เพื่อเลือดเน้ือเชือ้ไข
ของ เจ้า; และ เรา จะ หาก ระ บอก เสียง
คนหน่ึงให้แก่ เขา. และเรา, ดูเถิด, เรา
จะ ให้ แก่ เขา เพื่อ เขา จะ เขียน ค�า เขียน
เกี่ยวกับเลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้า, ให้แก่
เลือดเน้ือเชือ้ ไขของเจ้า; และกระบอก
เสียง แห่ง เลือด เน้ือ เชือ้ ไข ของ เจ้า จะ 

ประกาศมัน.
๑๙ และค�าที่เขาจะเขียนน้ันจะเป็นค�า

ที่สมควรในปรีชาญาณของเราที่จะออก
ไป สู่ เลือด เน้ือ เชือ้ ไข ของ เจ้าก . และ จะ
เป็นราวกับวา่เลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้ารอ้ง
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  ค คมพ. พระคมัภรี์ ไบเบลิ.
  ง อสค. ๓๗:๑๕–๒๐;  

๑ นี. ๑๓:๓๘–๔๑;  
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บอกพวกเขาจากภัสมธุลีข ; เพราะเรารูจ้ัก
ศรัทธาของพวกเขา.

๒๐ และพวกเขาจะร้องก จากภัสมธุลี; 
แท้จริงแล้ว, แม้ ให้พี่ น้องของพวกเขา
กลบัใจ, แมห้ลงัจากคนหลายรุน่ผา่นพวก
เขาไป. และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือ
เสียงร้องของพวกเขาจะไปถึง, แม้ตาม
ความเรียบง่ายของค�าของพวกเขา.

๒๑ เน่ืองจาก ศรัทธา ของ พวก เขา
ถ้อยค�าก ของ พวก เขา จะ ออก จาก ปาก
เราไปสู่พี่ น้องของพวกเขาผู้ เป็นเลือด
เน้ือ เชือ้ ไข ของ เจ้า; และ เรา จะ ท�าให้
ความ อ่อนแอ ของ ถ้อยค�า พวก เขา เข้ม
แข็ง ด้วย ศรัทธา ของ พวก เขา, เพื่อ การ
จดจ�าพันธสัญญาของเราซ่ึงเราท�าไว้กับ 
บรรพบุรุษของเจ้า.

๒๒ และ บัดน้ี, ดูเถิด, โจ เซฟ ลูก พ่อ, 
ในลักษณะน้ีบรรพบุรุษแต่ โบราณของ
พ่อได้พยากรณ์ก ไว้.

๒๓ ดังน้ัน, เน่ืองด้วยพันธสัญญาน้ีลูก
จึงได้รับพร; เพราะพงศ์พันธุ์ของลูกจะ
ไม่ถูกท�าลาย, ด้วยเหตุที่พวกเขาจะสดับ
ฟังค�าจากหนังสือน้ัน.

๒๔ และจะมีผู้ทรงอ�านาจคนหน่ึงใน
บรรดาพวกเขาปรากฏขึน้, ผู้จะท�าความ
ดมีาก, ทัง้ดว้ยค�าพดูและดว้ยการกระท�า, 
โดยทีเ่ป็นเครือ่งมอืในพระหตัถพ์ระผูเ้ป็น
เจ้า, ด้วยศรัทธายิ่งนัก, ในการท�างานอัน
น่าพิศวง, และท�าส่ิงน้ันซึ่งยิ่งใหญ่นักใน
สายพระเนตรพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อท�าให้
เกิดการ ฟ้ืนฟูอย่างอเนกอนันต์แก่ เชือ้

สายแห่งอิสราเอล, และแก่พงศ์พันธุ์พี่
น้องของลูก.

๒๕ และบัดน้ี, ลูกเป็นสุขแล้ว, โจเซฟ. 
ดูเถิด, ลูกยังเยาว์นัก; ดังน้ันจงสดับฟัง
ค�าของนี ไฟ, พี่ชายของลูก, และมันจะ
บังเกิดกับลูกแม้ตามค�าที่พ่อพูดไว้. จง
จ�าค�าพ่อของลูกผู้ก�าลังจะตาย. เอเมน.

บทที่ ๔

ลี ไฮให้ค�าแนะน�าและให้พรลูกหลานของ
ท่าน—ท่านตายและถูกฝัง—นีไฟชืน่ชม
ในพระคณุความดขีองพระผูเ้ป็นเจา้—นี
ไฟมอบความไว้วางใจของเขาในพระเจ้า
ตลอดกาล. ประมาณ ๕๘๘–๕๗๐ ปีก่อน
คริสตกาล.

และ บัดน้ี, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, พูด ถึง ค�า
พยากรณ์ซ่ึงบิดาข้าพเจ้าพูดไว,้ เกี่ยวกับ
โยเซฟก , ผู้ถูกพาไปในอียิปต์.

๒ เพราะ ดูเถิด, ท่านพยากรณ์ ไว้ จริง 
ๆ เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ ทัง้หมดของท่าน. 
และมีค�าพยากรณ์ก อยู่ ไม่มากที่ยิ่ง ใหญ่
กว่า, ค�า พยากรณ์ ที่ ท่าน เขียนไว้. และ
ท่านพยากรณ์เกี่ยวกับเรา, และคนรุน่ต่อ
ไปของเรา; และค�าพยากรณ์เหล่าน้ีเขียน
ไว้บนแผ่นจารึกทองเหลือง.

๓ ดงัน้ัน, หลงัจากบดิาขา้พเจา้พดูถงึค�า
พยากรณ์ของโยเซฟจบแลว้, ทา่นเรยีกลกู
หลานของเลมัน, บุตรของเขา, และธิดา
ของเขา, และกล่าวแก่พวกเขาวา่ : ดเูถิด, 
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ลกูชายของพอ่, และลกูหญงิของพอ่, ผูเ้ป็น
บตุรและธดิาของลกูคนแรกก ของพอ่, พอ่
ใครจ่ะให้พวกเจ้าเงี่ยหูฟังค�าพ่อ.

๔ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า : 
ตราบเท่าที่พวกเจ้าจะรักษาบัญญัติของ
เราก พวกเจา้จะรุง่เรอืงอยู่ ในแผน่ดนิ; และ
ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้จะไมร่กัษาบญัญตัขิอง
เราพวกเจา้จะถกูตดัขาดจากทีอ่ยูข่องเรา.

๕ แต่ดูเถิด, ลูกชายและลูกหญิงของ
พอ่, พอ่ไมส่ามารถลงไปสู่หลมุศพของพอ่
ได้นอกจากพ่อจะให้พรก ไวแ้ก่ลูก; เพราะ
ดูเถิด, พ่อรูว้า่หากลูกได้รบัการเลีย้งดูใน
วิถีทางข ที่ลูกควรด�าเนินไปลูกจะไม่ออก
จากวิถีน้ัน.

๖ ดัง น้ัน, หากลูกถูกสาปแช่ง, ดูเถิด, 
พ่อให้พรของพ่อไว้แก่ลูก, เพื่อพระองค์
จะทรงน�าค�าสาปแช่งไปจากลูกและตอบ
ไว้บนศีรษะของบิดามารดาของลูกก .

๗ ดงัน้ัน, เพราะพรของพอ่พระเจา้พระ
ผูเ้ป็นเจา้จะไมท่รงยอมใหล้กูพนิาศก ; ดว้ย
เหตุ น้ี, พระองค์จะทรงเมตตาข ลูกและ
พงศ์พันธุ์ของลูกตลอดกาล.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากบิดาข้าพเจ้าพูดกับบุตรและธิดาของ
เลมนัจบแลว้, ทา่นใหน้�าบตุรและธดิาของ
เลมิวเอลมาต่อหน้าท่าน.

๙ และท่านพูดกับพวกเขา, มีความว่า : 
ดเูถดิ, ลกูชายและลกูหญงิของพอ่, ผูเ้ป็น
บุตรและธิดาลูกคนที่สองของพ่อ; ดูเถิด
พอ่ใหพ้รแกล่กูอนัเป็นพรเดยีวกบัทีพ่อ่ให้

ไวแ้ก่บุตรและธิดาของเลมัน; ดังน้ัน, ลูก
จะไม่ถูกท�าลายสิน้; แต่ ในที่สุดพงศ์พันธุ์
ของลูกจะได้รับพร.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อบิดาข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาจบแล้ว, 
ดูเถิด, ท่านพูดกับบุตรของอิชมาเอลก , 
แท้จริง แล้ว, และ แม้ กับ ครัว เรือนของ
เขาทุกคน.

๑๑ และหลังจากท่านพูดกับพวกเขาจบ
แลว้, ทา่นพดูกบัแซม, มคีวามวา่ : ลกูและ
พงศ์พันธุ์ของลูก, เป็นสุขแล้ว; เพราะลูก
จะรับแผ่นดินน้ันเป็นมรดกเช่นเดียว
กับนีไฟน้องชายลูก. และพงศ์พันธุ์ของ
ลูกจะนับเข้ากับพงศ์พันธุ์ของเขา; และ
ลูกจะเป็นแม้ เหมือนน้องชายลูก, และ
พงศ์พนัธุข์องลกูจะเป็นเสมอืนหน่ึงพงศ์
พันธุ์ของเขา; และลูกจะได้รับพรตลอด
วันเวลาของลูก.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากลี ไฮ, บิดาข้าพเจ้า, พูดกับครัวเรือน
ของท่านทุกคน, ตามความรูสึ้กในใจท่าน
และตามพระวญิญาณของพระเจ้าซ่ึงอยู่
ในท่านแล้ว, ท่านชราลง. และเหตุการณ์
ได้บังเกิดขึน้คือท่านตาย, และถูกฝัง.

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือไม่
กี่ วันหลัง จาก การ ตาย ของ ท่าน, เล มัน
กับเลมิวเอลและบุตรของอิชมาเอลโกรธ
ข้าพเจ้าเพราะการตักเตือนของพระเจ้า.

๑๔ เพราะ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ถูก บีบ คัน้
ให้พูดกับพวกเขา, ตามพระวจนะของ
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พระองค์; เพราะข้าพเจ้าพูดหลายเรื่อง
กับพวกเขา, และบิดาข้าพเจ้าด้วย, ก่อน
มรณกรรมของท่าน; หลายข้อของส่ิงที่
กล่าวมีเขียนไวบ้นแผ่นจารกึอีกชุดหน่ึงก 

ของขา้พเจา้; เพราะส่วนใหญท่ีเ่ป็นประวตัิ
มีเขียนไว้บนแผ่นจารึกอีกชุดหน่ึงของ
ข้าพเจ้า.

๑๕ และบนแผ่นจารึกเหล่าน้ีก ข้าพเจ้า
เขียนเรือ่งจิตวญิญาณข้าพเจ้า, และพระ
คัมภีร์หลายข้อซ่ึงจารึกอยู่บนแผ่นจารึก
ทองเหลือง. เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้า
เบิกบานในพระคัมภีร์, และใจข้าพเจ้า
ไตร่ตรองข พระ คัมภีร์, และ เขียนพระ
คัมภีร์ ไว้ เพื่อการเรียนรู้ค และประโยชน์
ของลูกหลานข้าพเจ้า.

๑๖ ดูเถิด, จิต วิญญาณก ข้าพเจ้า เบิก
บานในเรือ่งของพระเจ้า; และใจข ข้าพเจ้า
ไตรต่รองอยู่ตลอดเวลาถึงเรือ่งที่ข้าพเจ้า
เห็นและได้ยินมา.

๑๗ กระน้ันก็ตาม, ทัง้ทีม่พีระคณุความ
ดอีนัใหญห่ลวงก ของพระเจา้, ในการแสดง
งานส�าคญัยิง่และน่าอศัจรรยข์องพระองค์
กบัขา้พเจา้, ใจขา้พเจา้ยงัรอ้ง : โอข้า้พเจา้
ช่างเป็นคนที่น่าเวทนาข 

 ! แท้จรงิแล้ว, ใจ
ข้าพเจ้าสลดเพราะเน้ือหนังข้าพเจ้า; จิต
วญิญาณข้าพเจ้าเศรา้โศกเพราะความช่ัว
ช้าสามานย์ของข้าพเจ้า.

๑๘ ข้าพเจ้าถูกห้อมล้อม, เน่ืองจากการ

ล่อลวง และ บาป ซึ่ง ได้ รุกรานก ข้าพเจ้า
โดยง่าย.

๑๙ และเมือ่ขา้พเจา้ปรารถนาจะช่ืนชม
ยินดี, ใจข้าพเจ้าครวญครางเพราะบาป
ของ ข้าพเจ้า; กระน้ัน ก็ตาม, ข้าพเจ้า รู้
ว่าข้าพเจ้าได้วางใจผู้ ใด.

๒๐ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเคย
เป็นผู้ สนับสนุนข้าพเจ้า; พระองค์ทรง
น�าข้าพเจ้าผ่านความทุกข์ของข้าพเจ้า
ในแดนทุรกันดาร; และพระองค์ทรงปก
ปักรกัษาข้าพเจ้าเหนือผืนน� ้าแห่งห้วงลึก
อันใหญ่หลวง.

๒๑ พระองค์ทรงท�าให้ข้าพเจ้าเป่ียมไป
ด้วยความรกัก ของพระองค์, แม้จนจะเผา
ไหม้เน้ือหนังข้าพเจ้า.

๒๒ พระองค์ ทรง ท�าให้ ศัตรูก ข้าพเจ้า
จ�านน, เป็นเหตุให้พวกเขาครัน่ครา้มต่อ
หน้าข้าพเจ้า.

๒๓ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ได้ยิน เสียง
ร้อง ของ ข้าพเจ้า ใน เวลา กลาง วัน, และ
พระองค์ประทานความรู้ ให้ข้าพเจ้าโดย
นิมิตก ในเวลากลางคืน.

๒๔ และ ใน เวลา กลาง วันข้าพเจ้า ทวี
ความแน่วแน่ในการสวดอ้อนวอนก อย่าง
กระตือรือร้น ต่อ พระ พักตร์ พระองค์; 
แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าส่งเสียงของข้าพเจ้า
ขึน้สู่เบือ้งบน; และเทพลงมาปฏิบัติต่อ
ข้าพเจ้า.

 ๑๔ ก ๑ นี. ๑:๑๖–๑๗; ๙:๔.
 ๑๕ ก ๑ นี. ๖:๔–๖.
  ข คมพ. ครุน่คดิ, ไตรต่รอง;  

พระคมัภรี.์
  ค ๑ นี. ๑๙:๒๓.
 ๑๖ ก คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้  

(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

  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. รกั (ความ).
 ๒๒ ก ๑ นี. ๑๗:๕๒.
 ๒๓ ก คมพ. นิมติ.
 ๒๔ ก ยากอบ ๕:๑๖;  

๑ นี. ๒:๑๖.

๒ นีไฟ ๔:๑๕–๒๔๘๕



๒๕ และด้วยปีกแห่งพระวิญญาณของ
พระองค์ ร่างข้าพเจ้าถูกพาไปก บนภูเขา
สูง ลิบ ลิ่ว. และ ดวงตา ข้าพเจ้า เห็น ส่ิง
อัศจรรย์ ยิ่ง, แท้จริง แล้ว, แม้ อัศจรรย์
เกินไปส�าหรับมนุษย์; ฉะน้ันข้าพเจ้าจึง
ถูกห้ามเขียนส่ิงเหล่าน้ี.

๒๖ โอ้ แล้ว, หาก ข้าพเจ้า เห็น ส่ิง ที่
อัศจรรย์ยิ่งเช่นน้ัน, หากพระเจ้าในพระ
จรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระองค์ต่อลูก
หลานมนุษย์เสด็จเยือนมนุษย์ด้วยพระ
เมตตาอย่างล้นเหลือ, ไฉนใจข้าพเจ้าจะ
ร้องไห้ก และจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะรัง้รอ
อยู่ ในหุบเขาแห่งโทมนัส, และเน้ือหนัง
ข้าพเจ้า สูญ สิน้ ไป, และ ก�าลัง ข้าพเจ้า
ถดถอย, เพราะ ความ ทุกข์ ของ ข้าพเจ้า
เล่า ?

๒๗ และ ไฉนข้าพเจ้า จึง ต้อง พ่าย แพ้
บาปก , เพราะเน้ือหนังของข้าพเจ้าเล่า ? 
แท้จรงิแล้ว, ไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเปิดทาง
ให้แก่การล่อลวงข , เพื่อให้มารร้ายมีที่ ใน
ใจข้าพเจ้าที่จะท�าลายสันติค ของข้าพเจ้า
และ ท�าให้ จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ทนทุกข์
เล่า ? ไฉนข้าพเจ้าจึงโกรธเพราะศัตรขูอง
ข้าพเจ้าเล่า ?

๒๘ ตื่นเถิด, จิตวิญญาณข้าพเจ้า ! อย่า
จมอยู่ ในบาปอกีตอ่ไปเลย. จงชื่นชมยนิดี
เถดิ, โอ้ ใจขา้พเจา้, และอยา่ใหท้ีแ่กศั่ตรูก 

ของจิตวิญญาณข้าพเจ้าต่อไปเลย.
๒๙ อยา่โกรธเพราะศัตรขูา้พเจา้อกีเลย. 

อยา่ท�าใหก้�าลงัขา้พเจา้ถดถอยเพราะความ
ทุกข์ของข้าพเจ้าเลย.

๓๐ จงช่ืนชมยินดีเถิด, โอ้ ใจข้าพเจ้า, 
และจงรอ้งทูลพระเจ้า, และทูลวา่ : ข้าแต่
พระเจา้, ขา้พระองคจ์ะสรรเสรญิพระองค์
ตลอดกาล; แท้จรงิแล้ว, จิตวญิญาณของ
ข้า พระองค์ จะ ชื่นชม ยินดี ในพระองค์, 
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์, และศิลา
แห่งความรอดของข้าพระองค์ก .

๓๑ ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์จะทรงไถ่
จิต วิญญาณ ข้า พระองค์ หรือ ? พระองค์
จะ ทรง ปลด ปล่อย ข้า พระองค์ ออก จาก
เงือ้มมือพวกศัตรูของข้าพระองค์หรือ ? 
พระองค์จะทรงท�าให้ข้าพระองค์ส่ันต่อ
ส่ิงที่ปรากฏเป็นบาปก หรือ ?

๓๒ ขอประตนูรกจงปิดเสมอตอ่หน้าขา้
พระองค์, เพราะใจข้าพระองค์ชอกช�า้ก 

และวิญญาณข้าพระองค์ส�านึกผิดแล้ว ! 
ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์อย่าทรงปิด
ประตูแห่งความชอบธรรมของพระองค์
ต่อหน้าข้าพระองค์เลย, เพื่อข้าพระองค์
จะเดนิข ในวถิแีหง่หบุเขาเบือ้งลา่ง, เพือ่ขา้
พระองคจ์ะเครง่ครดัอยู่ ในถนนราบเรยีบ !

๓๓ ขา้แตพ่ระเจา้, ขอพระองคท์รงโอบ
ข้าพระองค์ ในเสือ้คลุมแห่งความชอบ
ธรรม ของ พระองค์ ! ข้า แต่พระเจ้า, ขอ
พระองค์ทรงรงัสรรค์หนทางเพื่อการหนี
ของข้าพระองค์ต่อหน้าศัตรขู้าพระองค์ ! 
ขอพระองค์ทรงรังสรรค์หนทางของข้า

 ๒๕ ก ๑ นี. ๑๑:๑;  
โมเสส ๑:๑–๒.

 ๒๖ ก สดด. ๔๓:๕.
 ๒๗ ก รม. ๖:๑๓.
  ข คมพ. ลอ่ลวง (การ).
  ค คมพ. สงบ (ความ), 

สงบสุข (ความ), สันต,ิ 
สันตสุิข.

 ๒๘ ก คมพ. มาร.
 ๓๐ ก ๑ คร. ๓:๑๑.  

คมพ. ศิลา.
 ๓๑ ก รม. ๑๒:๙;  

แอลมา ๑๓:๑๒.
 ๓๒ ก คมพ. ใจทีช่อกช�า้.
  ข คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

๒ นีไฟ ๔:๒๕–๓๓ ๘๖



พระองค์ ให้ตรงไปต่อหน้าข้าพระองค์ ! 
ขอ พระองค์ อย่า ทรง วาง ส่ิง กีดขวาง ใน
หนทางแหง่ขา้พระองค—์แตข่อพระองค์
ทรงแผว้ถางหนทางแหง่ขา้พระองคเ์บือ้ง
หน้าขา้พระองค,์ และขออยา่ทรงสกดักัน้
หนทางแห่งข้าพระองค์, แต่ทรงสกัดกัน้
หนทางศัตรูแห่งข้าพระองค์.

๓๔ ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์วางใจ
ในพระองค์, และข้าพระองค์จะวางใจก 

ในพระองค์ตลอดกาล. ข้าพระองค์จะไม่
มอบ ความ ไว้ วางใจข ของ ข้า พระองค์ ใน
แขนแหง่เน้ือหนัง; เพราะขา้พระองคร์ูว้า่
คนที่มอบความไว้วางใจค ของเขาในแขน
แห่ง เน้ือ หนัง ต้อง ถูก สาป แช่ง. แท้จริง
แล้ว, คนที่มอบความไว้วางใจของเขาใน
มนุษย์หรือท�าเน้ือหนังให้เป็นแขนของ
เขาย่อมถูกสาปแช่ง.

๓๕ แท้จริงแล้ว, ข้าพระองค์รู้ว่าพระผู้
เป็นเจา้จะประทานใหด้ว้ยใจกรณุาก แกค่น
ที่ทูลขอ. แท้จรงิแล้ว, พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้า พระองค์ จะ ประทานให้ ข้า พระองค์, 
หากข้าพระองค์ทูลขอข ไม่ผิดค ; ฉะน้ัน
ข้าพระองค์จะเปล่งเสียงข้าพระองค์ถึง
พระองค์; แท้จริง แล้ว, ข้า พระองค์ จะ
ร้องทูลพระองค์, พระผู้ เป็นเจ้าของข้า
พระองค์, ศิลาง แห่งความชอบธรรมของ
ข้าพระองค์. ดูเถิด, เสียงของข้าพระองค์
จะขึน้ไปถึงพระองค์, ผู้ทรงเป็นศิลาของ
ข้าพระองค์และพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็น
นิจของข้าพระองค์ตลอดกาล. เอเมน.

บทที่ ๕

ชาวนีไฟแยกตัวจากชาวเลมัน, รกัษากฎ
ของโมเสส, และสรา้งพระวหิาร—เพราะ
ความไม่เชือ่ของพวกเขา, ชาวเลมันถูก
ตัดขาด จาก ที่ ประทับ ของ พระเจ้า, ถูก
สาป, และ กลาย เป็น แส้ หวด ชาว นี ไฟ. 
ประมาณ ๕๘๘–๕๕๙ ปีก่อนคริสตกาล.

ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น คือ
ข้าพเจ้า, นี ไฟ, ร้อง ทูล พระเจ้า พระ ผู้
เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า มาก, เพราะ ความ
โกรธก ของพี่ ๆ ข้าพเจ้า.

๒ แต่ดูเถิด, โทสะของพวกเขาที่มีต่อ
ขา้พเจา้เพิม่ขึน้, ถงึขนาดทีพ่วกเขาหมาย
มั่นเอาชีวิตข้าพเจ้า.

๓ แท้จรงิแล้ว, พวกเขาพร�า่บ่นต่อต้าน
ข้าพเจ้า, โดย กล่าว ว่า : น้อง ชาย เรา คิด
จะ ปกครองก เหนือ เรา; และ เรา มี ความ
ล�าบากมามากเพราะเขา; ดัง น้ัน, บัดน้ี
ให้เราสังหารเขาเสีย, เพื่อเราจะไม่ทุกข์
อีก เพราะค�าของเขา. เพราะดูเถิด, เรา
จะไม่ยอมให้เขาเป็นผู้ปกครองของเรา; 
เพราะมันเป็นเรื่องของเรา, ผู้เป็นพี่, ที่
จะปกครองเหนือคนพวกน้ี.

๔ บัดน้ีข้าพเจ้า ไม่ เขียนค�าทัง้หมดที่
พวก เขา พร�่า บ่นต่อ ต้านข้าพเจ้า ไว้บน
แผ่น จารึก เหล่า น้ี. แต่ ข้าพเจ้า พอใจ
แล้วที่จะกล่าว, ว่าพวกเขาหมายมั่นเอา
ชีวิตข้าพเจ้า.

 ๓๔ ก คมพ. วางใจ (ความ).
  ข สดด. ๔๔:๖–๘.
  ค ยรม. ๑๗:๕;  

มอร. ๓:๙; ๔:๘.

 ๓๕ ก ยากอบ ๑:๕.
  ข คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
  ค ฮีล. ๑๐:๕.

  ง ฉธบ. ๓๒:๔.
๕ ๑ ก ๒ นี. ๔:๑๓–๑๔.
 ๓ ก ๑ นี. ๑๖:๓๗–๓๘;  

โมไซยาห ์๑๐:๑๔–๑๕.

๒ นีไฟ ๔:๓๔–๕:๔๘๗



๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงเตือนก ข้าพเจ้า, ว่าข้าพเจ้า, 
นี ไฟข , ควรไปจากพวกเขาและหลบหนี
ไป ในแดนทุรกันดาร, กับคนทัง้หมดที่
จะไปกับข้าพเจ้า.

๖ ดัง น้ัน, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, พาครอบครัวข้าพเจ้าไป, 
และ โซ รัมก กับ ครอบครัว เขา ด้วย, และ
แซม, พี่ ชาย ข้าพเจ้า กับ ครอบครัว เขา, 
และเจคอบกับโจเซฟ, น้องชายข้าพเจ้า, 
และพี่สาวน้องสาวข้าพเจ้าด้วย, และทุก
คนทีจ่ะไปกบัขา้พเจา้. และทกุคนทีจ่ะไป
กบัขา้พเจา้คอืผูท้ีเ่ช่ือในค�าเตอืนข และการ
เปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า; ดังน้ัน, พวก
เขาสดับฟังค�าข้าพเจ้า.

๗ และเราขนกระโจมของเราและส่ิงของ
ประดามทีีจ่ะเอาไปกบัเราได,้ และเดนิทาง
ไป ในแดนทุรกันดารต่อเน่ืองเป็นเวลา
หลายวัน. และหลังจากเรา เดินทางต่อ
เน่ืองเป็นเวลาหลายวันเราจึงตัง้กระโจม
ของเรา.

๘ และ ผู้คนของ ข้าพเจ้า อยาก ให้ เรา
เรียกช่ือที่ น้ันว่านี ไฟก ; ดังน้ัน, เราเรียก
มันว่านีไฟ.

๙ และคนทัง้หมดทีอ่ยูก่บัขา้พเจา้ตกลง
ใจเรียกตนเองว่าผู้คนของนีไฟก .

๑๐ และ เรา ยึด มั่น ต่อ การ รักษา
ค�า พิพากษา, กฎ เกณฑ์, และ พระ

บัญญัติ ของ พระเจ้า ในทุก ส่ิง, ตาม กฎ 
ของโมเสสก .

๑๑ และพระเจ้าทรงอยู่กับเรา; และเรา
รุง่เรอืงอยา่งยิง่; เพราะเราหวา่นเมล็ดพชื, 
และเราเก็บเกี่ยวอีกอย่างอุดมสมบูรณ์. 
และ เรา เริ่ม เลีย้ง ฝูง สัตว์ เลีย้ง, และ ฝูง
สัตว์ ใหญ่, และสัตว์ทุกชนิด.

๑๒ และ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, น� า บันทึก ที่
จารกึไวบ้นแผ่นจารกึทองเหลืองก มาด้วย; 
และวตัถุทรงกลมข , หรอืเข็มทิศค ดว้ย, ซ่ึง
พระหตัถข์องพระเจา้เตรยีมไวส้�าหรบับดิา
ข้าพเจ้า, ตามที่เขียนไว้น้ัน.

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เริ่มรุ่งเรืองอย่างยิ่ง, และขยายเผ่าพันธุ์
ในแผ่นดิน.

๑๔ และข้าพเจ้า, นีไฟ, น�าดาบของเล- 
บันก มา, และท�าดาบตามแบบน้ันหลาย
เล่ม, เกลือก ด้วย วิธี ใด ก็ตาม ผู้คน ซ่ึง
บัดน้ีเรียกว่าชาวเลมันข จะมารุกรานเรา
และท�าลายเรา; เพราะข้าพเจ้ารู้ถึงความ
เกลียด ชัง ของ พวก เขา ที่ มี ต่อ ข้าพเจ้า
กับลูกๆ ข้าพเจ้าและคนที่ เรียกว่าผู้คน
ของข้าพเจ้า.

๑๕ และ ข้าพเจ้ า สอน ผู้คน ของ 
ข้าพเจ้าให้สรา้งอาคาร, และให้ท�างานทุก
อย่าง จาก ไม้, และ จาก เหล็กก , และ จาก
ทองแดง, และจากทองเหลือง, และจาก
เหล็กกล้า, และจากทอง, และจากเงิน, 

 ๕ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บนัดาลใจ.

  ข โมไซยาห ์๑๐:๑๓.
 ๖ ก ๑ นี. ๔:๓๕; ๑๖:๗;  

๒ นี. ๑:๓๐–๓๒.
  ข คมพ. เตอืน (การ).
 ๘ ก ออมไน ๑:๑๒, ๒๗;  

โมไซยาห ์๙:๑–๔; ๒๘:๑.

 ๙ ก เจคอบ ๑:๑๓–๑๔.
 ๑๐ ก ๒ นี. ๑๑:๔.  

คมพ. กฎของโมเสส.
 ๑๒ ก โมไซยาห ์๑:๓–๔.  

คมพ. แผน่จารกึ.
  ข โมไซยาห ์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. เลมนั (ชาว).
 ๑๕ ก อเีธอร ์๑๐:๒๓.

๒ นีไฟ ๕:๕–๑๕ ๘๘



และจากบรรดาแร่มีค่า, ซ่ึงมีอยู่มากมาย 
เหลือล้น.

๑๖ และขา้พเจา้, นีไฟ, สรา้งพระวหิารก ; 
และข้าพเจ้าก่อสร้างตามแบบพระวิหาร
ของ ซา โลม อนข เว้น แต่ มิ ได้ สร้าง ด้วย
ส่ิงของมีค่าค หลายอย่างเช่นน้ัน; เพราะ
หามันไม่ ได้บนแผ่นดินน้ี, ดัง น้ัน, จึง
สร้างให้เหมือนพระวิหารของซาโลมอน
ไม่ได.้ แตร่ปูแบบการกอ่สรา้งเหมอืนพระ
วหิารของซาโลมอน; และงานฝีมือในการ
ก่อสร้างน้ันเป็นเลิศ.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, ท�าให้ผู้คนของข้าพเจ้ามี
อุตสาหะก , และท�างานด้วยมือตน.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาอยากใหข้า้พเจา้เป็นกษัตรยิ์ก ของพวก
เขา. แตข่า้พเจา้, นีไฟ, ปรารถนามิ ใหพ้วก
เขามีกษัตรยิ์; กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าท�า
เพื่อพวกเขาตามที่อยู่ ในความสามารถ
ของข้าพเจ้า.

๑๙ และ ดูเถิด, พระ วจนะ ของ พระ
เจ้าเกิดสัมฤทธิผลแล้วต่อพี่ ๆ ข้าพเจ้า, 
ซ่ึง พระองค์ รับส่ัง เกี่ยว กับ พวก เขา, ว่า
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ปกครองก พวกเขาและผู้
สอนข ของพวกเขา. ดงัน้ัน, ขา้พเจา้จงึเป็น
ผู้ปกครองพวกเขาและผู้สอนของพวก
เขา, ตามพระบัญชาแห่งพระเจ้า, จนถึง
เวลาที่พวกเขาหมายมั่นเอาชีวติข้าพเจ้า.

๒๐ ดัง น้ัน, พระ วจนะ ของ พระเจ้า

จึงเกิดสัมฤทธิผลซ่ึงพระองค์รับส่ังแก่
ข้าพเจ้า, โดยตรสัวา่ : ตราบเท่าที่พวกเขา
จะไม่สดับฟังค�าของเจ้าก พวกเขาจะถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า. และ
ดูเถิด, พวกเขาถูกตัดขาดข จากที่ประทับ
ของพระองค์แล้ว.

๒๑ และ พระองค์ ทรง ท�าให้ การ สาป
แช่งก มาสู่พวกเขา, แท้จริงแล้ว, แม้การ
สาปแช่งอย่างสาหัส, เพราะความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขา. เพราะดูเถิด, พวก
เขาท�าให้ ใจตนแข็งกระด้างต่อพระองค์, 
จนพวกเขากลบักลายเป็นดงัหนิเหล็กไฟ; 
ดงัน้ัน, เน่ืองจากพวกเขาขาว, และงดงาม
และจ�าเรญิตาข ยิ่ง, เพื่อพวกเขาจะไม่เป็น
ที่ดึงดูดใจต่อผู้คนของข้าพเจ้าพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้ผิวคล�า้ค เกิดแก่
พวกเขา.

๒๒ และ ดังน้ี พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า 
ตรัส : เรา จะ ท�าให้ พวก เขา เป็น ที่ น่า
รังเกียจก ต่อผู้คนของเจ้า, นอกจากพวก
เขา จะ กลับ ใจ จาก ความ ช่ัว ช้า สามานย์
ของตน.

๒๓ และการสาปแช่งจะอยูก่บัพงศ์พนัธุ์
ของผูท้ีร่ว่มก พงศ์พนัธุก์บัพวกเขา; เพราะ
พวกเขาจะถูกสาปแช่งแม้ด้วยการสาป
แช่งอย่างเดียวกัน. และพระเจ้ารบัส่ังไว,้ 
และมันเป็นไปเช่นน้ัน.

๒๔ และเพราะการสาปแช่งของพวก
เขาซ่ึงอยู่บนพวกเขา พวกเขากลายเป็น

 ๑๖ ก คมพ. พระวหิาร, พระ
นิเวศน์ของพระเจา้.

  ข ๑ พกษ. ๖; ๒ พศด. ๓.
  ค คพ. ๑๒๔:๒๖–๒๗.
 ๑๗ ก ปฐก. ๓:๑๙; คพ. ๔๒:๔๒.
 ๑๘ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑.

 ๑๙ ก ๑ นี. ๒:๒๒.
  ข คมพ. สอน, ผูส้อน.
 ๒๐ ก ๒ นี. ๒:๒๑.
  ข แอลมา ๙:๑๔.
 ๒๑ ก คมพ. สาปแช่ง (การ).
  ข ๔ นี. ๑:๑๐.

  ค ๒ นี. ๒๖:๓๓;  
๓ นี. ๒:๑๔–๑๖.

 ๒๒ ก ๑ นี. ๑๒:๒๓.
 ๒๓ ก คมพ. แตง่งาน (การ), 

สมรส (การ)—การ
แตง่งานขา้มศาสนา.

๒ นีไฟ ๕:๑๖–๒๔๘๙



คน เกียจคร้านก , เต็ม ไป ด้วย อุบาย และ
เลห่เ์หลีย่ม, และลา่สัตวท์ีก่นิเน้ือในแดน
ทุรกันดาร.

๒๕ และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่
ข้าพเจ้า : พวก เขา จะ เป็น แส้ หวด พงศ์
พันธุ์ ของ เจ้า, เพื่อ กระตุ้นพวก เขา ให้
ระลึกถึงเรา; และตราบเท่าที่พวกเขาจะ
ไมร่ะลกึถงึเรา, และไมส่ดบัฟังค�าของเรา, 
พวกเขาจะเป็นแส้หวดพงศ์พนัธุข์องเจา้
แม้จนถึงความพินาศ.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, นีไฟ, อุทิศก ถวายเจคอบและโจ- 
เซฟ ไว้, เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตและ
ผู้สอนเหนือแผ่นดินผู้คนของข้าพเจ้า.

๒๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
มีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข.

๒๘ และสามสิบปีผ่านไปนับจากเวลาที่
เราออกจากเยรูซาเล็ม.

๒๙ และขา้พเจา้, นีไฟ, เขยีนบนัทกึบน
แผ่นจารกึของข้าพเจ้า, ซึ่งข้าพเจ้าได้ท�า
ไว,้ เกี่ยวกับผู้คนของข้าพเจ้าจนถึงบัดน้ี.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า
วา่ : จงท�าแผ่นจารกึอื่นก ; และเจ้าจงจารกึ
หลาย เรื่อง ที่ ดี ใน สายตา ของ เรา ไว้ บน
แผ่น จารึก เหล่า น้ี, เพื่อ ประโยชน์ ของ
ผู้คนของเจ้า.

๓๑ ดังน้ัน, เพื่อเช่ือฟังพระบัญชาของ
พระเจ้า, ข้าพเจ้า, นีไฟ, ไปท�าแผ่นจารกึ
เหล่า น้ีก ซ่ึงข้าพเจ้าจารึก เรื่อง เหล่า น้ี ไว้
บนน้ัน.

๓๒ และข้าพเจ้าจารกึเรือ่งซ่ึงเป็นที่พอ
พระทยัพระผูเ้ป็นเจา้. และหากผูค้นของ
ขา้พเจา้พอใจเรือ่งของพระผูเ้ป็นเจา้พวก
เขาจะพอใจการจารึกของข้าพเจ้าซึ่งอยู่
บนแผ่นจารึกเหล่าน้ี.

๓๓ และหากผูค้นของขา้พเจา้ปรารถนา
จะรูป้ระวตัผิู้คนของข้าพเจ้าโดยละเอียด
พวกเขาต้องค้นหาในแผ่นจารึกอื่นของ
ข้าพเจ้า.

๓๔ และขา้พเจา้พอใจแลว้ทีจ่ะกลา่ววา่ส่ี
สิบปีผ่านไป, และเรามีสงครามและความ
ขัดแย้งกับพี่น้องของเราแล้ว.

บทที่ ๖

เจคอบเล่าประวัติชาวยิว : การเป็นเชลย
ของบาบิ โลนและการกลับคืนมา; การ
ปฏิบัติศาสนกิจและการตรงึกางเขนของ
พระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอล; การช่วยเหลอื
ที่ ไดร้บัจากคนตา่งชาต;ิ และการฟ้ืนฟูใน
ยุคสุดท้ายของชาวยิวเมือ่พวกเขาเชือ่ใน
พระเมสสิยาห์. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ค�าของเจคอบ, น้องชายนีไฟ, ซ่ึงท่านพูด
กับผู้คนของนีไฟ :

๒ ดูเถิด, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า, เจคอบ, โดยที่ ได้ รับการเรียก
จากพระผู้ เป็นเจ้า, และแต่งตัง้ตามวิธี
แห่งระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์, 
และไดร้บัการอทุศิถวายไว้ โดยนีไฟพีช่าย

 ๒๔ ก คมพ. เกยีจครา้น  
(ความ).

 ๒๖ ก เจคอบ ๑:๑๘–๑๙;  
โมไซยาห ์๒๓:๑๗.

 ๓๐ ก ๑ นี. ๑๙:๑–๖.
 ๓๑ ก คมพ. แผน่จารกึ.

๒ นีไฟ ๕:๒๕–๖:๒ ๙๐



ข้าพเจ้า, ผู้ที่ท่านนับถือเป็นกษัตรยิ์ก หรอื
ผู้คุ้มครอง, และผู้ที่ท่านพึ่งพิงเพื่อความ
ปลอดภัย, ดูเถิดท่านรู้ว่าข้าพเจ้าพูดกับ
ท่านมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง.

๓ กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าพูดกับท่าน
อีก; เพราะ ข้าพเจ้า ปรารถนา เพื่อ ความ
ผาสุกของจิตวิญญาณท่าน. แท้จริงแล้ว, 
ความห่วงใยของข้าพเจ้าที่มีต่อท่านน้ัน
ใหญ่หลวง; และตัวท่านเองรู้ว่ามันเป็น
ดังน้ีตลอดมา. เพราะข้าพเจ้าตักเตือน
ท่าน ด้วย ความ ขยันหมั่น เพียร จน สุด
ความสามารถ; และข้าพเจ้าสอนท่านถึง
ค�าของบิดาข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าพูดกับ
ท่านเกี่ยวกับส่ิงทัง้ปวงที่เขียนไว,้ นับแต่
การสร้างโลก.

๔ และบัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะพูดกับ
ท่านเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอยู่, และที่จะมา
ถงึ; ดงัน้ัน, ขา้พเจา้จะอา่นค�าของอสิยาห์ก 

ต่อท่าน. และน่ีเป็นค�าที่พี่ชายข้าพเจ้า
ปรารถนา ให้ ข้าพเจ้า พูด กับ ท่าน. และ
ข้าพเจ้าพูดกับท่านเพราะเห็นแก่ท่าน, 
เพือ่ทา่นจะเรยีนรูแ้ละสรรเสรญิพระนาม
พระผู้เป็นเจ้าของท่าน.

๕ และ บัดน้ี, ค�า ซ่ึง ข้าพเจ้า จะ อ่าน
เป็น ค�า ที่ อิส ยาห์ พูด เกี่ยว กับ เชือ้ สาย
แห่งอิสราเอลทัง้หมด; ดัง น้ัน, ค�าเหล่า
น้ีจะเปรียบได้กับท่าน, เพราะท่านเป็น
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล. และมีหลาย
เรื่อง ที่ อิส ยาห์ พูด ไว้ ซ่ึง จะ เปรียบ ได้

กับ ท่าน, เพราะ ท่าน เป็นของ เชือ้ สาย 
แห่งอิสราเอล.

๖ และบัดน้ี, น่ีคือค�าดังกล่าว : พระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าตรัสดังน้ีก 

 : ดูเถิด, เราจะ
ยกมือของเราให้แก่คนต่างชาติ, และตัง้
ธงสัญญาณข ของเราใหผู้ค้น; และพวกเขา
จะอุม้บตุรของเจา้มาในออ้มแขนพวกเขา, 
และพวกเขาจะแบกเหล่าธิดาของเจ้ามา
บนบ่าพวกเขา.

๗ และราชาจะเป็นบิดาผู้ เลีย้งดู เจ้า, 
และราชินีของพวกเขาจะเป็นมารดาผู้
เลีย้งดูเจ้า; พวกเขาจะน้อมกายลงมายัง
เจ้า ด้วย ดวง หน้า ก้ม สู่ ดิน, และ เลีย ธุลี
บนเท้าเจ้า; และเจ้าจะรูว้า่เราคอืพระเจ้า; 
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ที่ รอ คอย เราก จะ ไม่
อับอาย.

๘ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จะ พูด
บางส่ิงเกี่ยวกับค�าเหล่าน้ี. เพราะดูเถิด, 
พระเจ้าทรงแสดงต่อข้าพเจ้าว่าบรรดา
ผู้ที่อยู่ ในเยรซูาเล็มก , ที่ซ่ึงเราจากมาน้ัน, 
ถูกสังหารและถูกจับไปเป็นเชลยข แล้ว.

๙ กระน้ันก็ตาม, พระเจ้าทรงแสดงต่อ
ข้าพเจ้าว่าพวกเขาจะกลับมาอีกก . และ
พระองค์ ทรง แสดง ต่อ ข้าพเจ้า ด้วย ว่า
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้, พระผูบ้รสุิทธิแ์หง่
อิสราเอล, จะทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์
แก่ พวก เขา ใน เน้ือ หนัง; และ หลัง จาก
พระองค์ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แล้ว
พวกเขาจะโบยพระองคแ์ละตรงึข พระองค์

๖ ๒ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑.
 ๔ ก ๓ นี. ๒๓:๑.
 ๖ ก อสย. ๔๙:๒๒–๒๓.
  ข คมพ. ธงสัญญาณ.
 ๗ ก โมเสส ๑:๖; คพ. ๑๓๓:๔๕.
 ๘ ก อสธ. ๒:๖; ๑ นี. ๗:๑๓;  

๒ นี. ๒๕:๑๐;  
ออมไน ๑:๑๕;  
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.

  ข ๒ พกษ. ๒๔:๑๐–๑๖;  
๒๕:๑–๑๒.  
คมพ. อสิราเอล—การกระ- 

จดักระจายของอสิราเอล.
 ๙ ก ๑ นี. ๑๐:๓.
  ข ๑ นี. ๑๙:๑๐, ๑๓;  

โมไซยาห ์๓:๙;  
๓ นี. ๑๑:๑๔–๑๕.  
คมพ. ตรงึกางเขน (การ).

๒ นีไฟ ๖:๓–๙๙๑



ไว้ที่กางเขน, ตามค�าของเทพซ่ึงพูดค�า
เหล่าน้ีไว้แก่ข้าพเจ้า.

๑๐ และหลังจากพวกเขาท�าให้ ใจตน
แข็งกระด้างและดือ้รัน้ต่อพระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอลแล้ว, ดูเถิด, ค�าพิพากษาก 

ของพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลจะเกิด
กับพวกเขา. และวนัน้ันจะมาถึงเมื่อพวก
เขาจะถูกลงทัณฑ์และรับทุกข์ทรมาน.

๑๑ ดัง น้ัน, หลัง จาก พวก เขา ถูก ขับ
ไปมาหลายทิศทาง, เพราะเทพกล่าวไว้
ดังน้ี, คนจ�านวนมากจะรับทุกข์ทรมาน
ในเน้ือหนัง, และจะไม่ถูกปล่อยให้ตาย, 
เน่ืองจากค�าสวดออ้นวอนของคนซ่ือสัตย;์ 
พวกเขาจะกระจัดกระจายไป, และถูกลง
ทัณฑ์, และถูกเกลียดชัง; กระน้ันก็ตาม, 
พระเจา้จะทรงเมตตาพวกเขา, เพือ่เวลาก 

ที่พวกเขาจะเข้าถึงความรูเ้กี่ยวกับพระผู้
ไถ่ของตนข , พระองค์จะทรงน�าพวกเขา
มารวมค กันอีกในผืนแผ่นดินแห่งมรดก
ของพวกเขา.

๑๒ และ คน ต่าง ชาติก , พวก เขา ผู้ ที่
ศาสดาพยากรณ์เขียนถึง, ย่อมเป็นสุข; 
เพราะดูเถิด, หากเป็นไปว่าพวกเขาจะ
กลับใจและไม่ต่อสู้กับไซอัน, และไม่รวม
ตนกับศาสนจักรอันเรืองอ�านาจและน่า
ชิงชังข น้ัน, พวกเขาจะได้รับการช่วยให้
รอด; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง

ท�าใหพ้นัธสัญญาค ของพระองคท์ีพ่ระองค ์
ทรงท�าไว้กับลูกๆ ของพระองค์เกิดสัม- 
ฤทธิผล; และเพื่อการน้ีศาสดาพยากรณ์
จึงเขียนเรื่องเหล่าน้ีไว้.

๑๓ ดงัน้ัน, พวกเขาทีต่อ่สู้กบัไซอนัและ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจะเลีย
ธลุบีนเทา้พวกเขา; และผูค้นของพระเจา้
จะไม่อายก . เพราะผู้คนของพระเจ้าคือ
คนที่ รอ คอย พระองค์ข ; เพราะ พวก เขา
ยงัรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห.์

๑๔ และ ดูเถิด, ตาม ค�า ของ ศาสดา
พยากรณ์, พระเมสสิยาห์จะทรงเตรียม
องคอ์กีเป็นครัง้ทีส่องก เพือ่น�าพวกเขากลบั
คนื; ดงัน้ัน, พระองคจ์ะทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ข แก่พวกเขาในพระเดชานุภาพ
และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่, จนถึง ความ
พินาศค ของ ศัตรู พวก เขา, เมื่อ วัน น้ัน
มา ถึง เมื่อ พวก เขา จะ เช่ือ ในพระองค์; 
และพระองค์จะไม่ทรงท�าลายผู้ที่เช่ือใน
พระองค์.

๑๕ และพวกเขาที่ ไมเ่ช่ือในพระองคจ์ะ
ถูกท�าลายก ทัง้โดยไฟข , และโดยพายุฝน
ฟ้าคะนอง, และโดยแผ่นดินไหว, และ
โดยการนองเลือด, และโดยโรคระบาดค , 
และโดยความอดอยาก. และพวกเขาจะรู้
วา่พระเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

 ๑๐ ก มธ. ๒๗:๒๔–๒๕.
 ๑๑ ก ๑ นี. ๒๒:๑๑–๑๒;  

๒ นี. ๙:๒.
  ข โฮเชยา ๓:๕.
  ค คมพ. อสิราเอล—การ

รวบรวมอสิราเอล.
 ๑๒ ก ๑ นี. ๑๔:๑–๒;  

๒ นี. ๑๐:๙–๑๐.
  ข คมพ. มาร—ศาสนจกัร

ของมาร.
  ค คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.
 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. ยคุสุดทา้ย, วนัเวลา
สุดทา้ย.

  ข เจคอบ ๖:๓.
  ค คพ. ๙๗:๒๒–๒๖.

๒ นีไฟ ๖:๑๐–๑๕ ๙๒



๑๖ เพราะส่ิงที่ ไดม้าจากการปลน้สะดมก 

จะถูกชิงจากผู้ทรงอ�านาจ, หรือเชลยที่
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ข จะได้รับการปลด
ปล่อยหรือ ?

๑๗ แตพ่ระเจ้าตรสัดงัน้ี : แม้เชลยก ของ
ผู้ทรงอ�านาจก็จะทรงพาไป, และส่ิงที่ ได้
มาจากการปลน้สะดมซึง่เป็นของคนทีน่่า
เกรงขามก็จะทรงปลดปล่อย; เพราะพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข จะทรงปลด
ปลอ่ยค ผูค้นแหง่พนัธสัญญาของพระองค.์ 
เพราะพระเจ้าตรสัดังน้ี : เราจะโต้แย้งกับ
เขาที่ โต้แย้งกับเจ้า—

๑๘ และเราจะเลีย้งพวกเขาที่กดขี่เจ้า, 
ด้วยเน้ือของพวกเขาเอง; และพวกเขา
จะมึนเมาด้วยเลือดของตนเองดังด้วย
เหลา้องุน่หวาน; และเน้ือหนังทัง้ปวงจะรู้
วา่เราพระเจา้คอืพระผูช่้วยใหร้อดของเจา้
และพระผู้ ไถ่ก ของเจา้, พระผูท้รงฤทธานุ- 
ภาพข ของยาโคบ.

บทที่ ๗

อิส ยาห์ พูด ประหน่ึง พระ เมส สิ ยาห์—
พระ เมส สิ ยาห์ จะ ตรัส ด้วย ลิน้ของ ผู้ มี
การ ศึกษา— พระองค์ จะ ทรง หันพระ
ปฤษฎางค์ ใหแ้กผู่้ โบยต—ีพระองคจ์ะไม่
ทรงถูกลบหลู่—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๕๐. 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

แท้จรงิแล้ว, เพราะพระเจ้าตรสัดังน้ี : เรา
หยา่จากเจา้, หรอืเราปฏเิสธเจา้ตลอดกาล
หรือ ? เพราะพระเจ้าตรัสดังน้ี : หนังสือ
หยา่ของแมเ่จา้อยูท่ี่ ไหน ? เรายกเจา้ใหแ้ก่
ใคร, หรือเราขายเจ้าให้เจ้าหน้ีคนใดของ
เราหรือ ? แท้จริงแล้ว, เราขายเจ้าให้ผู้ ใด
เล่า ? ดูเถิด, เพราะความช่ัวช้าสามานย์
ของเจา้ เจา้จงึขายตนเองก , และเพราะการ
ลว่งละเมดิของเจา้จงึตอ้งหยา่จากแมเ่จา้.

๒ ดังน้ัน, เมื่อเรามา, ไม่มี ใครอยู่; เมื่อ
เราเรียกก , แท้จริงแล้ว, ไม่มี ใครตอบ. โอ้
เชือ้สายแห่งอิสราเอล, มือเราสัน้จนไม่
สามารถ ไถ่ ได้, หรือ เรา ไม่มี พลัง ความ
สามารถ ที่ จะ ปลด ปล่อย หรือ ? ดูเถิด, 
โดยการติเตียนของเรา เราท�าให้ทะเลข 

แห้ง, เราท�าให้แม่น� ้าค ทัง้หลายของพวก
เขาเป็นแดนทุรกันดารและสัตว์น� ้าง ของ
พวกเขาส่งกลิ่นเพราะน� ้าแห้ง, และมัน
ตายเพราะขาดน� ้า.

๓ เราห่อหุ้มฟ้าสวรรค์ด้วยความมืดก , 
และเราท�าผ้ากระสอบข เป็นเครือ่งนุ่งห่ม
ของพวกเขา.

๔ พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประทานลิน้ก 

ของผู้มีการศึกษาให้เรา, เพื่อเราจะรู้ว่า
จะพูดค�าอย่างไรในวาระที่เหมาะสมกับ
ท่าน, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล. เมื่อท่าน
เหน็ดเหน่ือยพระองค์ทรงปลุกเช้าแล้ว

 ๑๖ ก อสย. ๔๙:๒๔–๒๖.
  ข อส. ผูค้นแหง่พนัธ

สัญญาของพระเจา้, ดงั
กลา่วไว้ ในขอ้ ๑๗.

 ๑๗ ก ๑ นี. ๒๑:๒๕.
  ข คมพ. พระเยโฮวาห.์
  ค ๒ พกษ. ๑๗:๓๙.
 ๑๘ ก คมพ. พระผู้ ไถ.่

  ข ปฐก. ๔๙:๒๔;  
อสย. ๖๐:๑๖.

๗ ๑ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(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 ลกูา ๒:๔๖–๔๗.

๒ นีไฟ ๖:๑๖–๗:๔๙๓



เช้าเล่า. พระองค์ทรงท�าให้หูข้าพเจ้าไว
เพื่อจะได้ยินอย่างผู้รู้.

๕ พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง เปิด หูก 

ของเรา, และเราไม่ ได้ขัดขืน, ทัง้ไม่ ได้
หันออกไป.

๖ เราหันหลังให้แก่ผู้ โบยตีก , และหัน
แก้มของเราให้คนที่ดึงเคราเราออก. เรา
หาได้ซ่อนหน้าจากความอายและการถ่ม
น� ้าลายรดไม่.

๗ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ช่วยเรา, ฉะน้ันเราจะไมถ่กูลบหลู.่ ฉะน้ัน
เราจึงตีสีหน้าของเราอย่างหินเหล็กไฟ, 
และเรารู้ว่าเราจะไม่อาย.

๘ และพระเจา้ทรงอยู่ ใกล,้ และพระองค์
ทรงรบัรองเราวา่ชอบธรรม. ใครเล่าจะโต้
แย้งกับเรา ? ให้เราทัง้หลายยืนด้วยกัน. 
ใครเล่าเป็นปฏิปักษ์ของเรา ? ให้ เขามา
ใกล้ เรา, และเราจะโบยตี เขาด้วยก�าลัง
แห่งปากของเรา.

๙ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ช่วยเรา. และพวกเขาทัง้หมดที่จะกล่าว
โทษเราก , ดูเถิด, พวกเขาทัง้หมดจะแก่
เฒ่า เหมือน อาภรณ์, และ แมลง กิน ผ้า
จะกินมันสิน้.

๑๐ ใครเล่า ในบรรดาพวกท่านที่ เกรง
กลัวพระเจ้า, ที่เช่ือฟังเสียงก ผู้รับใช้ของ
พระองค์, ที่เดินอยู่ ในความมืดและไม่มี
ความสว่าง ?

๑๑ ดเูถดิเจา้ทัง้หมดทีก่อ่ไฟ, ทีล่อ้มรอบ
ตัวเจ้าด้วยประกายไฟ, ที่เดินอยู่ ในความ

สวา่งของไฟก เจ้าและในประกายไฟซ่ึงเจ้า
ก่อไว.้ ส่ิงน้ีเจ้าจะมี โดยมือเรา—เจ้าจะลง
นอนด้วยโทมนัส.

บทที่ ๘

ใน วัน เวลา สุดท้าย, พระเจ้า จะ ทรง
ปลอบโยนไซอันและรวบรวมอิสราเอล—
ผู้ ได้ รับ การ ไถ่ จะ มา สู่ ไซ อันท่ามกลาง
ความปรีดียิ่ง—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๕๑ 
และ ๕๒:๑–๒. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

จงสดับฟังเรา, เจ้าที่ ด�าเนินตามความ
ชอบธรรม. จงดูศิลาก ซ่ึงเจ้าถูกสกัดออก
มา, และโพรงของหลมุซ่ึงเจา้ถกูขดุขึน้มา.

๒ จงดูอับรา ฮัม, บรรพบุรุษก ของเจ้า, 
และซาราห์ข , นางผู้ ให้ก�าเนิดเจ้า; เพราะ
เราเรียกเขาผู้เดียว, และให้พรเขา.

๓ เพราะพระเจ้าจะทรงปลอบโยนไซ
อันก , พระองค์จะทรงปลอบโยนที่รกร้าง
ว่างเปล่าทัง้หมดของนาง; และพระองค์
จะทรงท�าให้แดนทุรกันดารข ของนางดัง
เอเดน, และทะเลทรายของนางเหมือน
อุทยานของพระเจ้า. ในที่ น้ันจะพบปีติ
และ ความ ยินดี, การ น้อม ขอบพระทัย
พระเจ้าและเสียงร้องเพลง.

๔ จง สดับ ฟัง เรา, ผู้คนของ เรา; และ
เงีย่หฟูังเรา, โอป้ระชาชาตขิองเรา; เพราะ
กฎก ข้อหน่ึงจะออกไปจากเรา, และเราจะ

 ๕ ก คพ. ๕๘:๑.
 ๖ ก มธ. ๒๗:๒๖;  

๒ นี. ๙:๕.
 ๙ ก รม. ๘:๓๑.
 ๑๐ ก คพ. ๑:๓๘.

 ๑๑ ก วนฉ. ๑๗:๖.
๘ ๑ ก คมพ. ศิลา.
 ๒ ก ปฐก. ๑๗:๑–๘;  

คพ. ๑๓๒:๔๙.
  ข ปฐก. ๒๔:๓๖.

 ๓ ก คมพ. ไซอนั.
  ข อสย. ๓๕:๑–๒, ๖–๗.
 ๔ ก คบ. ค�าสอน, หลกัค�าสอน.  

อสย. ๒:๓.  
คมพ. พระกติตคิณุ.

๒ นีไฟ ๗:๕–๘:๔ ๙๔



ท�าใหค้�าพพิากษาของเราเป็นความสวา่งข 

แก่ผู้คน.
๕ ความชอบธรรมของเราอยู่ ใกล;้ ความ

รอดก ของ เรา ปรากฏ ออก มา, และ แขน
ของเราจะพิพากษาผู้คน. เกาะข ทัง้หลาย
จะรอคอยเรา, และพวกเขาจะไว้วางใจ
แขนของเรา.

๖ จงแหงนดูฟ้าสวรรค์, และมองไปยัง
แผ่นดินโลกเบือ้งล่าง; เพราะฟ้าสวรรค์ก 

จะหายไปข เหมือนควนั, และแผ่นดนิโลก
จะเก่าลงค เหมือนอาภรณ์; และพวกเขาที่
อาศัยอยู่ ในน้ันจะตายในลกัษณะเดยีวกนั
น้ัน. แต่ความรอดของเราจะยั่งยืนตลอด
กาล, และความชอบธรรมของเราจะไม่
สูญสิน้.

๗ จงสดับฟังเรา, เจ้าผู้รู้จักความชอบ
ธรรม, ผู้คนซ่ึงเราเขียนกฎของเราไว้ ใน
ใจ พวก เขา, เจ้า อย่า กลัว ค�า ต�าหนิ ของ
มนุษย์ก , ทัง้เจ้าอย่ากลัวค�าด่าวา่ของพวก
เขา.

๘ เพราะแมลงกินผ้าจะกินพวกเขาสิน้
เหมือนอาภรณ์, และหนอนจะกินพวก
เขาเหมือนขนแกะ. แต่ความชอบธรรม
ของ เรา จะ ยั่งยืนตลอด กาล, และ ความ
รอดของเราจากรุ่นสู่รุ่น.

๙ จงตื่นเถิด, จงตื่นเถิด ! จงรวบรวม
ก�าลังก เข้า, โอ้ พาหุ ของ พระเจ้า; จง ตื่น
ดังสมัยโบราณ. พระองค์มิ ใช่หรือคือผู้

ที่ทรงห�า้หั่นราหับ, และทรงท�าให้มังกร
น้ันบาดเจ็บ ?

๑๐ พระองค์มิ ใช่หรือคือผู้ที่ทรงท�าให้
ทะเล, ผืนน� ้าแห่งห้วงลึกอันใหญ่หลวง
แห้ง; ที่ทรงท�าให้ห้วงลึกของทะเลเป็น
ทางก ให้คนที่ทรงไถ่ผ่านไป ?

๑๑ ดงัน้ัน, คนที่พระเจ้าทรงไถ่ก จะกลับ
มา, และมาพร้อมกับการร้องเพลงข สู่ ไซ- 
อัน; และปีตแิละความบรสุิทธิ์อันเป็นนิจ
จะอยูบ่นศีรษะของพวกเขา; และพวกเขา
จะได้รับความยินดีและปีติ; โทมนัสและ
ความโศกเศร้าค จะหลบลี ้ไปสิน้.

๑๒ เราคือเขา; แท้จริงแล้ว, เราคือเขา
ที่ปลอบโยนเจ้าก . ดูเถิด, เจ้าเป็นใคร, ที่
เจ้าจะเกรงกลัวข มนุษย์, ผู้จะตาย, และ
กลัวบุตรของมนุษย์, ผู้จะถูกท�าเหมือน
กับต้นหญ้าค เล่า ?

๑๓ และลืมก พระเจ้าพระผู้รงัสรรค์ของ
เจา้, ทีท่รงกางฟ้าสวรรค,์ และวางรากฐาน
ของแผ่นดนิโลก, และกลัวอยู่ทุกเมื่อเช่ือ
วัน, เพราะความเกรีย้วกราดของผู้กดขี่, 
ประหน่ึง ว่า เขา พร้อม แล้ว ที่ จะ ท�าลาย
หรือ ? และความเกรีย้วกราดของผู้กดขี่
อยู่ที่ ไหนเล่า ?

๑๔ ผูถ้กูคมุขงัไวต้า่งแดนจะเรง่รบี, เพือ่
เขาจะได้รับการปลดปล่อย, และเพื่อเขา
จะ ไม่ ตาย ในหลุม, หรือ เพื่อ อาหาร ของ
เขาจะไม่ขาด.

 ๔ ข คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

 ๕ ก คมพ. ความรอด.
  ข ๒ นี. ๑๐:๒๐.
 ๖ ก ๒ ปต. ๓:๑๐.
  ข ฮีบร ูถกูท�าให้

กระจดักระจาย.  

สดด. ๑๐๒:๒๕–๒๗.
  ค ฮีบร ูเน่าเป่ือยผพุงั.
 ๗ ก สดด. ๕๖:๔, ๑๑;  

คพ. ๑๒๒:๙.
 ๙ ก คพ. ๑๑๓:๗–๘.
 ๑๐ ก อสย. ๓๕:๘.
 ๑๑ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).

  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 นีไฟ ๘:๕–๑๔๙๕



๑๕ แตเ่ราคอืพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของ
เจ้า, ซ่ึงคลื่นก ของเราค�าราม; พระเจา้จอม
โยธาคือช่ือของเรา.

๑๖ และเราเอาค�าของเราใส่ ไว้ ในปาก
เจ้า, และบังเจ้าไว้ ในร่มเงาแห่งมือเรา, 
เพื่อ เรา จะ ได้ ปลูก ฟ้า สวรรค์ และ วาง
รากฐานของแผ่นดินโลก, และกล่าวแก่
ไซอัน : ดูเถิด, เจ้าเป็นผู้คนก ของเรา.

๑๗ จงตืน่เถดิ, จงตืน่เถดิ, จงยนืขึน้, โอ้
เยรูซาเล็ม, ซ่ึงดื่มถ้วยก แห่งความเกรีย้ว
กราดข ของ พระองค์ แล้ว จาก พระหัตถ์
ของพระเจ้า—เจ้าดื่มตะกอนที่คัน้จาก
ถ้วยแห่งความหวาดหวั่น—

๑๘ และ ในบรรดา บุตร ทัง้หมด ที่ นาง
คลอดออกมาไม่มี ใครน� านาง; ทัง้ในบุตร
ทัง้หมดที่นางเลีย้งมา, ก็ ไม่มี ใครจูงนาง.

๑๙ บุตรก สองคนน้ีจะมาหาเจ้า, ใครเล่า
จะเสียใจเพือ่เจา้—ความอา้งวา้งและความ
พินาศของเจ้า, และความอดอยากและ
ดาบ—และโดยใครเลา่ทีเ่ราจะปลอบโยน
เจ้า ?

๒๐ พวก บุตร ของ เจ้า เป็น ลม ไป, 
นอกจากสองคนน้ี; พวกเขานอนอยู่ที่หัว
ถนนทุกสาย; ดังววัป่าที่ติดบ่วง, พวกเขา
เต็มไปดว้ยความเกรีย้วกราดของพระเจา้, 
และการดุว่าของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า.

๒๑ ฉะน้ันบัดน้ี จง ฟัง เรื่อง น้ี, เจ้า ซ่ึง
ทุกข์, และเมามายก , และมิ ใช่ด้วยเหล้า
องุ่น :

๒๒ ดงัน้ันพระเจา้ของเจา้ตรสั, พระเจา้
และพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงวงิวอนแก้
ต่างก ให้ผู้คนของพระองค์; ดเูถิด, เราเอา
ถ้วยแห่งความหวาดหวัน่, ตะกอนในถ้วย
แห่งความเกรีย้วกราดของเราออกจากมือ
เจ้าแล้ว; เจ้าจะไม่ดื่มมันอีกต่อไป.

๒๓ แต่เราจะใส่มันก ไว้ ในมือของคนที่
ท�าให้เจ้าทุกข์; คนที่กล่าวแก่จิตวญิญาณ
เจ้าว่า : จงหมอบลง, เพื่อเราจะเดินข้าม
ไป—และเจา้วางตวัของเจา้ดงัพืน้ดนิและ
ดังถนนให้พวกเขาที่ผ่านไป.

๒๔ จง ตื่นก เถิด, จง ตื่น เถิด, จง สวม
ก�าลังข ของเจ้า, โอ้ ไซอันค ; จงสวมอาภรณ์
ที่ สวยงาม ของ เจ้า, โอ้ เยรูซาเล็ม, นคร
ศักดิ์สิทธิ์; เพราะนับแต่ น้ี ก็จักหาได้มีง 

ผู้ ไม่เข้าสุหนัตและผู้ ไม่สะอาดมาสู่เจ้า
อีกต่อไปเลย.

๒๕ จงสลัดตัวเจ้าออกจากภัสมธุลี; จง
ลุกขึน้ก , จงน่ังลง, โอ้เยรูซาเล็ม; จงปลด
ปล่อยตนเองจากโซ่ตรวนข ที่คอเจ้า, โอ้
ธิดาผู้เป็นเชลยแห่งไซอัน.

บทที่ ๙

พระเจ้าจะทรงรวมชาวยิวไว้ ในผืนแผ่น
ดินแห่งค�าสัญญาทัง้หมดของพวกเขา—
การชดใช้ ไถ่มนุษย์จากการตก—รา่งกาย
ของคนตายจะออกมาจากหลุมฝังศพ, 
และวิญญาณของพวกเขาจากนรกและ

 ๑๕ ก ๑ นี. ๔:๒.
 ๑๖ ก ๒ นี. ๓:๙; ๒๙:๑๔.
 ๑๗ ก อสย. ๒๙:๙;  

ยรม. ๒๕:๑๕.
  ข ลกูา ๒๑:๒๔.
 ๑๙ ก วว. ๑๑:๓.

 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. ไซอนั.

  ง โยเอล ๓:๑๗.
 ๒๕ ก อส. ลกุขึน้จากภสัมธุ

ลแีละน่ังลงอยา่งสงา่
ผา่เผย, โดยไดร้บัการไถ่
ในทีสุ่ด.

  ข คพ. ๑๑๓:๙–๑๐.

๒ นีไฟ ๘:๑๕–๒๕ ๙๖



จากเมอืงบรมสุขเกษม—พระองคจ์ะทรง
พพิากษาพวกเขา—การชดใช้ช่วยมนุษย์
ให้ รอด จาก ความ ตาย, นรก, มาร, และ
ความทรมานอนัหาไดสิ้น้สุดไม—่คนชอบ
ธรรมจะไดร้บัการช่วยใหร้อดในอาณาจกัร
ของพระผู้เป็นเจ้า—การลงโทษความผิด
บาปถูกก�าหนดไว้—พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อสิราเอลทรงเป็นองคท์วารบาล. ประมาณ 
๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ขา้พเจา้อา่นเรือ่งเหลา่น้ีเพือ่ทา่นจะรูเ้กีย่ว
กับพันธ สัญญาก ของพระเจ้าที่พระองค์
ทรง ท�า ไว้ กับ เชื ้อ สาย แห่ง อิสราเอล
ทัง้หมด—

๒ ที่ พระองค์ รับส่ัง ไว้ กับ ชาว ยิว, โดย
ปากของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของ
พระองค์, แม้ นับ จาก กาล เริ่ม ต้น ลง
มา, จากรุ่นสู่รุ่น, จนเวลาน้ันมาถึงเมื่อ
พระองค์ จะ ทรง น� า พวก เขา กลับ คืน สู่
ศาสนจักรก และคอกที่แท้จริงของพระผู้
เป็นเจ้า; เมื่อพระองค์จะทรงรวมข พวก
เขากลับบ้านไปสู่ผืนแผ่นดินค แห่งมรดก
ของพวกเขา, และจะทรงสถาปนาขึน้ใน
ผืนแผ่นดินแห่งค�า สัญญาทัง้หมดของ
พวกเขา.

๓ ดูเถิด, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าพูดเรือ่งเหล่าน้ีกับท่านเพื่อท่าน

จะ ชื่นชม ยินดี, และ เงย หน้าก ของ ท่าน
ตลอดกาล, เพราะพรซ่ึงพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าจะประสาทให้ลูกหลานท่าน.

๔ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า, หลายคนในพวก
ทา่น, คน้หามามาก, เพือ่ใหรู้เ้กีย่วกบัส่ิงที่
จะมาถึง; ดังน้ันข้าพเจ้ารูว้า่ ท่านรูว้า่เน้ือ
หนังของเราต้องเส่ือมสภาพและตายไป; 
กระน้ันก็ตาม, ในร่างกายก ของเราเราจะ
เห็นพระผู้เป็นเจ้า.

๕ แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่านรู้ ว่า
พระองค์จะทรงแสดงองค์ ในพระวรกาย
ต่อคนเหล่าน้ันที่เยรซูาเล็ม, ที่ซ่ึงเราจาก
มา; เพราะสมควรที่เรื่องน้ีจะเป็นไป ใน
บรรดาพวกเขา; เพราะพระผู้สร้างก ผู้ยิ่ง
ใหญ่ทรงเห็นความจ�าเป็นที่พระองค์จะ
ทรงยอมองค์มาขึน้อยู่กับมนุษย์ ในเน้ือ
หนัง, และ สิน้พระชนม์ เพื่อ มนุษย์ ทัง้
ปวงข , เพื่อมนุษย์ทัง้ปวงจะได้มาขึน้อยู่
กับพระองค์.

๖ เพราะเน่ืองจากความตายมีแก่มนุษย์
ทัง้ปวง, เพื่อให้แผนก ซ่ึงเต็มไปด้วยพระ 
เมตตาของพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่เกิดสัม- 
ฤทธผิล, จงึจ�าเป็นตอ้งมพีลงัแหง่การฟ้ืน 
คนืชีวติข , และการฟ้ืนคนืชีวติจ�าเป็นตอ้ง
มาสู่มนุษย์ โดยเหตขุองการตกค ; และการ
ตกมาโดยเหตุของการล่วงละเมิด; และ
เพราะมนุษย์กลายเป็นคนตกพวกเขา
จึงถูกตัดขาดง จากที่ประทับของพระเจ้า.

๙ ๑ ก คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 
ราฮัม.

 ๒ ก ๒ นี. ๖:๑๑.  
คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 
(การ).

  ข คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

  ค ๒ นี. ๑๐:๗–๘.  

คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
 ๓ ก ปจส. สดด. ๒๔:๗–๑๐.
 ๔ ก โยบ ๑๙:๒๖;  

แอลมา ๑๑:๔๑–๔๕;  
๔๒:๒๓; ฮีล. ๑๔:๑๕;  
มอร. ๙:๑๓.

 ๕ ก คมพ. สรา้ง (การ).
  ข ยอหน์ ๑๒:๓๒;  

๒ นี. ๒๖:๒๔;  
๓ นี. ๒๗:๑๔–๑๕.

 ๖ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ข คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  ค คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.
  ง ๒ นี. ๒:๕.

๒ นีไฟ ๙:๑–๖๙๗



๗ ดังน้ัน, จ�าเป็นต้องมีการชดใช้ก อัน
ไม่มีขอบเขตข —เวน้แต่จะเป็นการชดใช้
อันไม่มีขอบเขตความเน่าเป่ือยน้ีจะสวม
ใส่ความไมเ่น่าเป่ือยไม่ได.้ ดว้ยเหตน้ีุ, การ
พิพากษาแรกค ซ่ึงมาสู่มนุษย์จ�าเป็นต้อง
คงอยู่ต่อไปเป็นเวลาอันหาได้สิน้สุดไม่ง . 
และหากเป็นดังน้ัน, เน้ือหนังน้ีคงต้อง
นอนลงเพื่อ เน่า เป่ือยและสลาย สู่แผ่น
ดนิแมข่องมนั, เพือ่จะไมล่กุขึน้อกีตอ่ไป.

๘ โอพ้ระปรชีาญาณก ของพระผูเ้ป็นเจา้, 
พระเมตตาข และพระคุณค ของพระองค์ ! 
เพราะดูเถิด, หากเน้ือหนังง จะไม่ลุกขึน้
อีกต่อไปวิญญาณของเราย่อมต้องมาขึน้
อยู่กับเทพผู้ น้ันซึ่งตกจ จากเบือ้งหน้าที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้านิรันดร์, และ
กลายเป็นมารฉ , เพือ่จะไมล่กุขึน้อกีตอ่ไป.

๙ และวิญญาณของเราต้องกลายเป็น
เหมือนกับเขา, และเรากลายเป็นเหล่า
มาร, เหล่า เทพก ของมาร, ซ่ึงจะถูกกันข 

ไว้จากที่ประทับของพระผู้ เป็นเจ้าของ
เรา, และจะคงอยู่กับบิดาแห่งความเท็จค , 
ในความเศร้าหมอง, เหมือนกับตัวเขา; 
แท้จรงิแล้ว, ส�าหรบัสัตภาวะน้ันผู้หลอก
ลวงง บิดามารดาแรกของเรา, ผู้แปลงกายจ 

เกือบเหมือนเทพแห่งความสว่างฉ , และ

ยั่วยุให้ลูกหลานมนุษย์ท�าการมั่วสุมลับช 

แห่ง ฆาตกรรม และ งาน ลับ แห่ง ความ
มืดทัง้ปวง.

๑๐ โอ้พระคุณความดีของพระผู้ เป็น
เจ้าของ เรา ไร้ ขอบเขต เพียง ใด, ผู้ทรง
เตรียมทางเพื่อการหนีของเราจากเงือ้ม
มอืของอสูรรา้ยผูน้ี้; แทจ้รงิแลว้, อสูรน้ัน, 
ความตายก และนรกข , ซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่า
ความตายของรา่งกาย, และความตายของ
วิญญาณด้วย.

๑๑ และเพราะทางแห่งการปลดปล่อยก 

ของพระผู้เป็นเจ้าของเรา, พระผู้บรสุิทธิ์
แห่งอิสราเอล, ความตายข น้ี, ซ่ึงข้าพเจ้า
พูด ไว้, ซ่ึง เป็น ฝ่าย โลก, จะ ปล่อย คน
ตายของมันขึน้มา; ซ่ึงความตายน้ันคือ
หลุมศพ.

๑๒ และความตายก น้ีซ่ึงข้าพเจ้าพูดไว้, 
ซ่ึงเป็นความตายทางวิญญาณ, จะปล่อย
คนตายของมันขึน้มา; ซ่ึงความตายทาง
วญิญาณคือนรกข ; ดังน้ัน, ความตายและ
นรกตอ้งปลอ่ยคนตายของมนัขึน้มา, และ
นรกตอ้งปลอ่ยวญิญาณทีถ่กูคมุขงัของมนั
ขึน้มา, และหลุมศพต้องปล่อยร่างกายที่
ถูกคุมขังของมันขึน้มา, และพระผู้เป็น
เจ้าจะทรงน�ารา่งกายกับวญิญาณมนุษย์ค 

 ๗ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข แอลมา ๓๔:๑๐.
  ค โมไซยาห ์๑๖:๔–๕;  

แอลมา ๔๒:๖, ๙, ๑๔.
  ง โมไซยาห ์๑๕:๑๙.
 ๘ ก โยบ ๑๒:๑๓;  

อบัรา. ๓:๒๑.  
คมพ. ปัญญา.

  ข คมพ. เมตตา (ความ,  
พระ, ม)ี.

  ค คมพ. พระคณุ.
  ง คพ. ๙๓:๓๓–๓๔.

  จ อสย. ๑๔:๑๒; ๒ นี. ๒:
๑๗–๑๘; โมเสส ๔:๓–๔;  
อบัรา. ๓:๒๗–๒๘.

  ฉ คมพ. มาร.
 ๙ ก เจคอบ ๓:๑๑;  

แอลมา ๕:๒๕, ๓๙.
  ข วว. ๑๒:๗–๙.
  ค คมพ. กลา่วค�าเท็จ (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. มัว่สุมลบั (การ).
 ๑๐ ก โมไซยาห ์๑๖:๗–๘;  

แอลมา ๔๒:๖–๑๕.
  ข คมพ. นรก.
 ๑๑ ก คมพ. พระผูป้ลดปลอ่ย.
  ข คมพ. ความตาย, ทาง

รา่งกาย.
 ๑๒ ก คมพ. ความตาย, ทาง

วญิญาณ.
  ข คพ. ๗๖:๘๑–๘๕.
  ค คมพ. วญิญาณ.

๒ นีไฟ ๙:๗–๑๒ ๙๘



กลับคืนง ให้กันและกัน; และส่ิงน้ีเป็นไป
โดยพลังแห่งการ ฟ้ืนคืนพระชนม์ของ
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๑๓ โอ้แผนก ของพระผู้เป็นเจ้าของเรา
ส�าคัญ ยิ่ง เพียง ใด ! เพราะ อีก ทาง หน่ึง, 
เมืองบรมสุขเกษมข ของพระผู้ เป็นเจ้า
ต้อง ปล่อย วิญญาณ ของ คน ชอบ ธรรม
ขึน้มา, และหลุมศพปล่อยร่างกายของ
คนชอบธรรมขึน้มา; และพระองค์ทรง
น�าวิญญาณและร่างกายกลับคืนค ให้ตัว
ของมันอีก, และมนุษย์ทัง้ปวงกลับ ไม่
เน่าเป่ือย, และเป็นอมตะง , และพวกเขา
เป็นจติวญิญาณทีม่ชีีวติ, โดยมคีวามรู้จ อนั
สมบูรณ์ฉ เหมือนกับเราในเน้ือหนัง, เว้น
แต่ว่าความรู้ของเราจะสมบูรณ์.

๑๔ ดังน้ัน, เราจะมีความรู้ก อันสมบูรณ์
เกี่ยวกับความผิดข ทัง้หมดของเรา, และ
ความ ไม่ สะอาด ของ เรา, และ ความ
เปลือยเปล่าค ของเรา; และคนชอบธรรม
จะ มี ความ รู้ อัน สมบูรณ์ เกี่ยว กับ ความ
เกษมศานตข์องพวกเขา, และความชอบ
ธรรมง ของพวกเขา, โดยที่ห่อหุ้มจ ไว้ด้วย
ความพิศุทธิ์ฉ , แท้จริงแล้ว, แม้ด้วยเสือ้
คลุมแห่งความชอบธรรมช .

๑๕ และเหตกุารณ์จะบังเกิดขึน้คอืเมื่อ

คนทัง้ปวงจะผ่านจากความตายครัง้แรก
น้ี สู่ ชีวิต, ถึงขนาดที่พวกเขากลายเป็น
อมตะ, พวก เขา ย่อม ต้อง ปรากฏ ตัว ต่อ
หน้าบัลลังก์พิพากษาก ของพระผู้บรสุิทธิ์
แห่ง อิสราเอล; และ แล้ว การ พิพากษาข 

ย่อมมาถึง, และจากน้ันพวกเขาต้องถูก
พิพากษาตามการพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๖ และโดยแน่แท้, ดังที่พระเจ้าทรง
พระชนม์อยู่, เพราะพระเจ้าพระผู้ เป็น
เจ้ารับส่ังมันไว้, และมันเป็นพระวจนะก 

นิ รัน ดร์ ของ พระองค์, ซึ่ง จะ สูญ สิน้ข 

ไป ไม่ ได้, คือพวกเขาที่ชอบธรรมจะยัง
ชอบธรรมอยู่, และพวกเขาที่สกปรกค จะ
ยังสกปรกง อยู่; ดังน้ัน, พวกเขาที่สกปรก
คือมารจ และเทพของเขา; และพวกเขา
จะออกไปสู่ ไฟอันเป็นนิจฉ , ซ่ึงเตรียมไว้
ส�าหรับพวกเขา; และความทรมานของ
พวกเขาเป็นดงัทะเลเพลงิช และก�ามะถนั, 
ซ่ึงเปลวเพลิงน้ันลุกโชนตลอดกาลและ
ตลอดไปและไม่มีที่สุด.

๑๗ โอ้ความยิ่งใหญ่และความยุติธรรมก 

ของพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ! เพราะพระองค์
ทรงด�าเนินตามพระวจนะของพระองค์
ทัง้หมด, และ พระ วจนะ ของ พระองค์

 ๑๒ ง คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

 ๑๓ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ข คพ. ๑๓๘:๑๔–๑๙.  

คมพ. เมอืงบรมสุขเกษม.
  ค แอลมา ๑๑:๔๓.
  ง คมพ. อมตะ (ความเป็น).
  จ คพ. ๑๓๐:๑๘–๑๙.
  ฉ คมพ. ดพีรอ้ม, บรบิรูณ์, 

สมบรูณ์.
 ๑๔ ก โมไซยาห ์๓:๒๕;  

แอลมา ๕:๑๘.

  ข คมพ. ความผดิ.
  ค มอร. ๙:๕.
  ง คมพ. ชอบธรรม (ความ).
  จ สภษ. ๓๑:๒๕.
  ฉ คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

พศิทุธิ ์(ความ).
  ช คพ. ๑๐๙:๗๖.
 ๑๕ ก คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
  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 โมไซยาห ์๒๗:๒๘.
  ช วว. ๒๑:๘;  

๒ นี. ๒๘:๒๓;  
คพ. ๖๓:๑๗.

 ๑๗ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).

๒ นีไฟ ๙:๑๓–๑๗๙๙



ออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์แล้ว, 
และพระองค์ต้องทรงปฏิบัติตามกฎของ
พระองค์.

๑๘ แต,่ ดเูถดิ, คนชอบธรรม, วสุิทธชินก 

ของพระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอล, พวกเขา
ที่เช่ือแล้วในพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, 
พวกเขาทีอ่ดทนตอ่กางเขนข ทัง้หลายของ
โลกมาแลว้, และเกลยีดชังความน่าอบัอาย
ของมัน, พวกเขาจะสืบทอดค อาณาจักรง 

ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก, ซึ่งเตรียม
ไวส้�าหรบัพวกเขานับแต่การวางรากฐาน
ของโลกจ , และปีติของพวกเขาจะเป่ียม
อยู่ตลอดกาลฉ .

๑๙ โอ้ความไรข้อบเขตแห่งพระเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งเรา, พระผู้บรสุิทธิ์
แห่งอิสราเอล ! เพราะพระองค์ทรงปลด
ปลอ่ยก วสุิทธชินของพระองคจ์ากมารอสูร
รา้ยข ผูน้ั้น, และความตาย, และนรกค , และ
ทะเลเพลงิและก�ามะถนัแหง่น้ัน, ซึง่เป็น
ความทรมานอันหาได้สิน้สุดไม่

๒๐ โอ้ ความ บริสุทธิ์ก ของ พระ ผู้ เป็น
เจ้า แห่ง เรา ไร้ขอบเขต เพียง ใด ! เพราะ
พระองค์ทรงรูทุ้กเรือ่งข , และหาได้มีเรือ่ง
ใดที่พระองค์มิทรงรู้.

๒๑ และ พระองค์ เสด็จ มา ในโลก เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง ช่วย มนุษย์ ทัง้ ปวง ให้

รอดก หากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของ
พระองค์; เพราะ ดูเถิด, พระองค์ ทรง
ทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทัง้ปวง, 
แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดข ของชาวโลก
ที่มีชีวิตทุกคน, ทัง้ชาย, หญิง, และเด็ก, 
ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค .

๒๒ และพระองค์ทรงทนรับส่ิงน้ีเพื่อ
การ ฟ้ืนคืนชีวิตจะมีแก่มนุษย์ทัง้ปวง, 
เพื่อ คนทัง้ ปวง จะ ได้ ยืน อยู่ เบือ้ง พระ
พักตร์พระองค์ ในวันพิพากษา และ วัน
อันส�าคัญยิ่ง.

๒๓ และพระองค์ทรงบัญชาคนทัง้ปวง
วา่พวกเขาตอ้งกลบัใจก , และรบับพัตศิมาข 

ในพระนามของพระองค,์ โดยมศีรทัธาอนั
สมบรูณ์ในพระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอล, มิ
ฉะน้ันพวกเขาจะไม่สามารถรับการช่วย
ให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๔ และหากพวกเขาจะไม่กลับใจและ
เช่ือ ในพระนามก ของ พระองค์, และ รับ
บัพติศมาในพระนามของพระองค์, และ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ข แลว้, พวกเขา
ต้องอัปมงคลค ; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็น
เจา้, พระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอล, รบัส่ังไว.้

๒๕ ดังน้ัน, พระองค์ประทานกฎก ให้; 
และที่ ใดไมม่กีฎให้ ไว้ข ยอ่มไมม่ีโทษ; และ
ที่ ใดไมม่ีโทษยอ่มไมม่กีารกลา่วโทษ; และ

 ๑๘ ก คมพ. วสุิทธชิน.
  ข ลกูา ๑๔:๒๗.
  ค คพ. ๔๕:๕๘; ๘๔:๓๘.
  ง คมพ. สูงส่ง (ความ).
  จ แอลมา ๑๓:๓.
  ฉ คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
 ๑๙ ก คพ. ๑๐๘:๘.
  ข ๑ นี. ๑๕:๓๕.
  ค คมพ. นรก.
 ๒๐ ก คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

ศักดิสิ์ทธิ ์(ความ).
  ข แอลมา ๒๖:๓๕;  

คพ. ๓๘:๒.
 ๒๑ ก คมพ. ความรอด.
  ข คพ. ๑๘:๑๑; ๑๙:๑๘.
  ค คมพ. อาดมั.
 ๒๓ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั

ตศิมา.
 ๒๔ ก คมพ. พระเยซู

ครสิต—์การรบัพระนาม
ของพระเยซคูรสิต์ ไวก้บั
เรา.

  ข คมพ. อดทน (ความ).
  ค คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๒๕ ก ยากอบ ๔:๑๗. คมพ. กฎ.
  ข รม. ๔:๑๕; ๒ นี. ๒:๑๓;  

แอลมา ๔๒:๑๒–๒๔.  
คมพ. รบัผดิชอบได ้(ที)่, 
รูจ้กัผดิชอบ.

๒ นีไฟ ๙:๑๘–๒๕ ๑๐๐



ที่ ใดไม่มีการกล่าวโทษพระเมตตาของ
พระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอลยอ่มมสิีทธิก์บั
พวกเขา, เน่ืองจากการชดใช้; เพราะพวก
เขาได้รับการปลดปล่อยโดยเดชานุภาพ
ของพระองค์.

๒๖ เพราะการชดใช้ก สนองข้อเรียกร้อง
แห่งความยุติธรรมข ของพระองค์ที่ทรงมี
ต่อคนทัง้หลายทัง้ปวงผู้ ไม่มีค กฎให้ ไว้ง 

แก่พวกเขา, จนพวกเขาได้รับการปลด
ปล่อยให้พ้นจากอสูรรา้ยผู้น้ัน, ความตาย
และนรก, และมาร, และทะเลเพลิงและ
ก�ามะถัน, ซ่ึงเป็นความทรมานอันหาได้
สิน้สุดไม;่ และพระเจา้จะทรงน�าพวกเขา
กลับคืนมายังพระผู้ เป็นเจ้าผู้ประทาน
ลมหายใจจ ให้พวกเขา, ซึ่งทรงเป็นพระ
ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๒๗ แตว่บิตัแิกเ่ขาทีม่กีฎก ให้ ไว,้ แทจ้รงิ
แล้ว, ที่ มี พระ บัญญัติ ทัง้หมด ของ พระ
ผู้เป็นเจ้า, เหมือนกันกับเรา, และที่ล่วง
ละเมิดพระบัญญัติ เหล่า น้ัน, และที่ ใช้
วัน แห่ง การ ทดลอง ของ เขา ไป โดย สูญ
เปล่า, เพราะสภาพของเขาน่าพรั่นพรึง !

๒๘ โอ้แผนก การอันแยบยลของมารรา้ย
น้ัน ! โอ้ความถือดีข , และความอ่อนแอ, 
และความโงข่องมนุษย์ ! เมือ่พวกเขาเป็น

ผู้คงแก่เรียนค พวกเขาคิดว่าตนฉลาดง , 
และพวกเขาไม่สดับฟังค�าแนะน�าจ ของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, เพราะ พวก เขา เมิน ค�า
แนะน�าเหลา่น้ัน, โดยคดิวา่พวกเขารูด้ว้ย
ตนเอง, ดังน้ัน, ปัญญาของพวกเขาคือ
ความโง่และมันหาเป็นประโยชน์แก่พวก
เขาไม่. และพวกเขาจะพินาศ.

๒๙ แตก่ารเป็นผู้คงแก่เรยีนย่อมดหีาก
พวกเขาสดับฟังก ค�าแนะน�าข ของพระผู้
เป็นเจ้า.

๓๐ แตว่บิตัแิกค่นร�า่รวยก , ซ่ึงร�า่รวยดว้ย
ส่ิงต่างๆ ของโลก. เพราะด้วยเหตุที่พวก
เขาร�่ารวยพวกเขาจึงเกลียดชังคนจนข , 
และพวกเขาข่มเหงคนอ่อนโยน, และใจ
พวกเขาอยู่กับทรพัย์สมบัติของพวกเขา; 
ดังน้ัน, ทรพัย์สมบัติของพวกเขาจึงเป็น
เทพเจ้าของพวกเขา. และดูเถิด, ทรัพย์
สมบตัขิองพวกเขาจะถกูท�าลายพรอ้มกบั
พวกเขาด้วย.

๓๑ และวิบัติแก่คนหูหนวกที่ ไม่ยอม
ฟังก ; เพราะพวกเขาจะพินาศ.

๓๒ และวบิตัแิกค่นมดืบอดที่ ไมย่อมด;ู 
เพราะพวกเขาจะพินาศด้วย.

๓๓ วิบัติแก่คนมี ใจที่มิ ได้เข้าสุหนัต, 

 ๒๖ ก ๒ นี. ๒:๑๐;  
แอลมา ๓๔:๑๕–๑๖.  
คมพ. ชดใช้ (การ).

  ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ค โมไซยาห ์๓:๑๑.
  ง โมไซยาห ์๑๕:๒๔;  

คพ. ๑๓๗:๗.
  จ ปฐก. ๒:๗; คพ. ๙๓:๓๓;  

อบัรา. ๕:๗.
 ๒๗ ก ลกูา ๑๒:๔๗–๔๘.
 ๒๘ ก แอลมา ๒๘:๑๓.
  ข คมพ. ถอืด ี(ความ), ถอืตวั 

(ความ), เปลา่ประโยชน์, 
อยา่งไมส่มควร.

  ค ลกูา ๑๖:๑๕;  
๒ นี. ๒๖:๒๐;  
๒๘:๔, ๑๕.

  ง สภษ. ๑๔:๖;  
ยรม. ๘:๘–๙; รม. ๑:๒๒.  
คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ); ปัญญา.

  จ แอลมา ๓๗:๑๒.  
คมพ. ค�าแนะน�า, ค�า

ปรกึษา (นาม).
 ๒๙ ก ๒ นี. ๒๘:๒๖.
  ข เจคอบ ๔:๑๐.
 ๓๐ ก ลกูา ๑๒:๓๔;  

๑ ทธ. ๖:๑๐; คพ. ๕๖:๑๖.
  ข คมพ. คนจน, คนยากจน, 

จน, ยากจน.
 ๓๑ ก อสค. ๓๓:๓๐–๓๓;  

มธ. ๑๑:๑๕;  
โมไซยาห ์๒๖:๒๘;  
คพ. ๑:๒, ๑๑, ๑๔;  
โมเสส ๖:๒๗.

๒ นีไฟ ๙:๒๖–๓๓๑๐๑



เพราะความรูเ้รือ่งความช่ัวช้าสามานยข์อง
พวกเขาจะลงทณัฑพ์วกเขาในวนัสุดทา้ย.

๓๔ วบิตัแิกค่นกลา่วค�าเท็จก , เพราะเขา
จะถูกโยนลงนรกข .

๓๕ วิบัติแก่ฆาตกรซ่ึงฆ่าก ด้วยเจตนา, 
เพราะเขาจะตายข .

๓๖ วิบัติ แก่ คน ที่ กระท�า การ ผิด
ประเวณีก , เพราะพวกเขาจะถูกโยนลง
นรก.

๓๗ แท้จริงแล้ว, วิบัติแก่คนเหล่าน้ัน
ที่ นมัสการ รูป เคารพก , เพราะ จอม มาร
แห่งเหล่ามารทัง้ปวงเบิกบานในพวกเขา.

๓๘ และ, ท้ายที่สุด, วบิัติแก่คนทัง้ปวง
ที่ตายในบาปของตน; เพราะพวกเขาจะ
กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าก , และเห็นพระ
พกัตรพ์ระองค,์ และคงอยู่ ในบาปของตน.

๓๙ โอ้, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จงจ�า
ความน่าพรั่นพรึงในการล่วงละเมิดต่อ
พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิ์, และ ความ น่า
พรั่นพรึงของการยอมแพ้ต่อการชักจูง
ของ คน เล่ห์เหลี่ยม จัดก ผู้ น้ัน. จง จ�า ไว้
ว่า, การมีจิตฝักใฝ่ ในเน้ือหนังข คือความ
ตายค , และการมีจิตฝักใฝ่ ฝ่ายวิญญาณ
คือนิรันดรง แห่งชีวิตจ .

๔๐ โอ้, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, จง
เงี่ยหูฟังค�าข้าพเจ้า. จงจ�าความยิ่งใหญ่
ของ พระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล. อย่า
กล่าวว่าข้าพเจ้าพูดเรื่องยุ่งยากใส่ท่าน; 
เพราะหากท่านกล่าวเช่นน้ัน, ท่านจะสบ
ประมาทความจรงิก ; เพราะขา้พเจา้พดูค�า
ของพระผู้รงัสรรค์ของท่าน. ข้าพเจ้ารูว้า่
ค�าแห่งความจรงิเป็นเรือ่งยุ่งยากข ส�าหรบั
ความไม่สะอาดทัง้ปวง; แต่คนชอบธรรม
หากลัวค�าแห่งความจริงไม่, เพราะพวก
เขารักความจริงและไม่หวั่นไหว.

๔๑ โอ้ เมื่อ เป็น ดังน้ี, พี่ น้อง ที่รัก ของ
ขา้พเจา้, จงมาหาพระเจา้ก , พระผูบ้รสุิทธิ.์ 
จง จ�า ไว้ ว่า วิถี ของ พระองค์ ชอบ ธรรม. 
ดูเถิด, ทางข ส�าหรับมนุษย์แคบค , แต่วาง
อยู่ ในวิถีทางตรงต่อหน้าเขา, และองค์
ทวารบาลง คอืพระผูบ้รสุิทธิแ์หง่อสิราเอล; 
และ พระองค์ ไม่ ทรง จ้าง ผู้รับ ใช้ ที่ น่ัน; 
และ ไม่มี ทาง อื่นใด นอกจาก ทาง ประตู
น้ัน; เพราะ พระองค์ ทรง ถูก หลอก ลวง
ไม่ ได้, เพราะพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าคือ
พระนามของพระองค์.

๔๒ และผู้ ใดเคาะ, ผู้ น้ันพระองค์จะ
ทรงเปิดใหเ้ขา; และผูม้ปีัญญาก , และผูค้ง

 ๓๔ ก สภษ. ๑๙:๙.  
คมพ. ซ่ือสัตย ์(ความ);  
กลา่วค�าเท็จ (การ).

  ข คมพ. นรก.
 ๓๕ ก อพย. ๒๐:๑๓;  

โมไซยาห ์๑๓:๒๑.
  ข คมพ. โทษประหารชีวติ.
 ๓๖ ก ๓ นี. ๑๒:๒๗–๒๙.  

คมพ. บรสุิทธิท์างเพศ  
(ความ).

 ๓๗ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ  
(การ).

 ๓๘ ก แอลมา ๔๐:๑๑, ๑๓.
 ๓๙ ก ๒ นี. ๒๘:๒๐–๒๒; ๓๒:๘;  

โมไซยาห ์๒:๓๒; ๔:๑๔;  
แอลมา ๓๐:๕๓.

  ข รม. ๘:๖.  
คมพ. ทางเน้ือหนัง, 
ฝักใฝ่ทางโลก.

  ค คมพ. ความตาย, ทาง
วญิญาณ.

  ง คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
  จ สภษ. ๑๑:๑๙.
 ๔๐ ก คมพ. ความจรงิ.
  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 ลกูา 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.

๒ นีไฟ ๙:๓๔–๔๒ ๑๐๒



แก่เรยีน, และคนร�า่รวย, ซึ่งผยองข เพราะ
ความรูข้องตน, และปัญญาของตน, และ
ความมั่งคั่งของตน—แท้จริงแล้ว, พวก
เขาคือผู้ที่พระองค์ทรงเกลียดชัง; และ
เว้นแต่พวกเขาจะทิง้ส่ิงเหล่าน้ี ไป, และ
พิจารณา ตน เป็น คนโง่ค ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, และลงมาสู่ห้วงลึกแห่ง
ความถ่อมตนง , พระองค์จะไม่ทรงเปิด
ให้พวกเขา.

๔๓ แตเ่รือ่งของผูม้ปีัญญาและวญิญชูน
จะ ถูก ปิดบังก จาก พวก เขา ตลอด กาล—
แท้จริง แล้ว, ความ สุข น้ันซึ่ง เตรียม ไว้
ให้วิสุทธิชน.

๔๔ โอ,้ พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, จงจ�าค�า
ขา้พเจา้. ดเูถดิ, ขา้พเจา้ถอดอาภรณ์ของ
ข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าสะบัดมันต่อหน้า
ท่าน; ข้าพเจ้า สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็น
เจา้แหง่ความรอดของขา้พเจา้ใหพ้ระองค์
ทรงมองดูข้าพเจ้าด้วยพระเนตรอันถ้วน
ถี่ก ; ดังน้ัน, ท่านจะรู้ ในวันสุดท้าย, เมื่อ
คนทัง้ปวงจะถูกพิพากษาเพราะงานของ
พวกเขา, ว่าพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล
ได้ ทรง ประจักษ์ ว่า ข้าพเจ้า สะบัด ความ
ช่ัวช้าสามานย์ของท่านจากจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าข แล้ว, และว่าข้าพเจ้ายืนอยู่ด้วย
ความเจิดจ้าต่อพระพักตรพ์ระองค์, และ
ปราศจากโลหิตของท่านค .

๔๕ โอ้, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จงหัน

หลัง ให้บาปของท่าน; จงสะบัดโซ่ก ของ
เขา ที่ อยาก มัด ท่านให้ แน่น; จง มา เฝ้า
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาข แห่งความ
รอดของท่าน.

๔๖ จงเตรยีมจิตวญิญาณท่านไวส้�าหรบั
วัน อันรุ่งโรจน์ น้ัน เมื่อ พระองค์ จะ ทรง
มอบความยุติธรรมก ให้แก่คนชอบธรรม, 
แม้วนัแห่งการพิพากษาข , เพื่อท่านจะไม่
ระย่อด้วยความกลัวอันน่าพรัน่พรงึ; เพื่อ
ท่านจะไม่จดจ�าความผิดค อันน่าพรัน่พรงึ
ของ ท่านใน ความ สมบูรณ์, และ ถูก บีบ
คัน้ให้ร้องว่า : บริสุทธิ์, การพิพากษาของ
พระองคบ์รสุิทธิ,์ ขา้แตพ่ระเจา้พระผูเ้ป็น
เจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพง —แต่ข้าพระองค์
รู้ความผิดของข้าพระองค์; ข้าพระองค์
ล่วง ละเมิด กฎ ของ พระองค์, และ การ
ล่วงละเมิดของข้าพระองค์ เป็นของข้า
พระองค์; และมารได้รบัข้าพระองค์แล้ว, 
จนข้าพระองค์เป็นเหยื่อของความเศร้า
หมองอันน่าพรั่นพรึงของเขา.

๔๗ แต่ ดูเถิด, พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า, 
สมควร หรือ ที่ ข้าพเจ้า จะ ปลุก ให้ ท่าน
ตื่นขึน้ สู่ความเป็นจริงอันน่าพรั่นพรึง
ของเรื่องเหล่าน้ี ? ข้าพเจ้าจะทรมานจิต
วิญญาณท่านหรือหากจิตใจท่านพิศุทธิ์ ? 
ขา้พเจา้จะตรงไปตรงมากบัทา่นตามความ
ตรงไปตรงมาของความจรงิหรอืหากท่าน
พ้นจากบาปแล้ว ?

 ๔๒ ข คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ค ๑ คร. ๓:๑๘–๒๑.
  ง คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

 ๔๓ ก ๑ คร. ๒:๙–๑๖.
 ๔๔ ก เจคอบ ๒:๑๐.
  ข เจคอบ ๑:๑๙.
  ค เจคอบ ๒:๒;  

โมไซยาห ์๒:๒๘.
 ๔๕ ก ๒ นี. ๒๘:๒๒;  

แอลมา ๓๖:๑๘.

  ข คมพ. ศิลา.
 ๔๖ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ข คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
  ค โมไซยาห ์๓:๒๕.
  ง ๑ นี. ๑:๑๔;  

โมเสส ๒:๑.

๒ นีไฟ ๙:๔๓–๔๗๑๐๓



๔๘ ดูเถิด, หากท่านบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะ
พดูกบัทา่นถงึความบรสุิทธิ;์ แตเ่น่ืองจาก
ท่านไม่บริสุทธิ์, และท่านนับถือข้าพเจ้า
เป็นผูส้อน, จงึจ�าเป็นทีข่า้พเจา้ตอ้งสอนก 

ท่านเรื่องผลของบาปข .
๔๙ ดูเถิด, จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ชิงชัง

บาป, และใจขา้พเจา้เบกิบานในความชอบ
ธรรม; และขา้พเจา้จะสรรเสรญิก พระนาม
อนับรสุิทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้.

๕๐ มาเถิด, พี่ น้องข้าพเจ้า, ทุกคนที่
กระหาย, ท่านจงมาสู่ผืนน� ้าก ; และเขาผู้
น้ันที่ ไม่มีเงินตรา, จงมาซือ้และกินเถิด; 
แท้จริงแล้ว, จงมาซือ้เหล้าองุ่นและนม
โดยไม่เสียเงินตราข และไม่คิดราคา.

๕๑ ดัง น้ัน, อย่า ใช้ เงิน ตรา เพื่อ ส่ิง ที่
ไม่มี ค่า, หรือ ใช้ แรงงานก ของ ท่าน เพื่อ
ส่ิงที่ท�าความพอใจให้ ไม่ ได้. จงสดับฟัง
ข้าพเจ้า อย่าง ขยันหมั่น เพียร, และ จ�า
ค�าที่ข้าพเจ้าพูดไว้; และจงมาเฝ้าพระผู้
บรสุิทธิแ์หง่อสิราเอล, และดืม่ด�า่ข ส่ิงที่ ไม่
เส่ือมถอย, ทัง้เน่าเป่ือยไม่ ได้, และจงให้
จติวญิญาณทา่นเบกิบานในความอิม่เอม.

๕๒ ดูเถิด, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, จง
จ�าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าของท่าน; 
จงสวดออ้นวอนพระองคต์ลอดเวลากลาง
วนั, และน้อมขอบพระทยัก แดพ่ระนามอนั
บรสุิทธิ์ของพระองค์เวลากลางคืน. จงให้
ใจท่านเบิกบานเถิด.

๕๓ และดูเถิดพันธสัญญาก ของพระเจ้า

ส�าคัญยิ่งเพียงใด, และพระจริยวัตรอัน
ออ่นน้อมของพระองคต์อ่ลกูหลานมนุษย์
ไร้ขอบเขตเพียงใด; และเพราะความยิ่ง
ใหญข่องพระองค,์ และพระคณุและพระ
เมตตาข ของพระองค,์ พระองคท์รงสัญญา
กบัเราวา่พงศ์พนัธุข์องเราจะไมถ่กูท�าลาย
สิน้, ตามเน้ือหนัง, แตพ่ระองคจ์ะทรงปก
ปักรกัษาพวกเขา; และในคนรุน่ต่อ ๆ  ไป
พวกเขาจะกลายเป็นอังกูรค อันชอบธรรม
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๕๔ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยาก พูด กับ ท่าน อีก; แต่ ใน วัน พรุ่ง
ข้าพเจ้าจะประกาศแก่ท่านถึงถ้อยค�าที่
ยังเหลืออยู่ของข้าพเจ้า. เอเมน.

บทที่ ๑๐

ชาวยิวจะตรงึพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา
บนกางเขน—พวกเขาจะกระจัดกระจาย
จนกระทั่งพวกเขาเริม่เชือ่ในพระองค์—
อเมริกาจะเป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพที่
ซึง่จะไม่มีกษัตริย์ปกครอง—จงคืนดีกับ
พระผู้เป็นเจ้าและได้ความรอดโดยผ่าน
พระคุณของพระองค์. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีขา้พเจา้, เจคอบ, พดูกบัทา่นอกี, 
พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, เกีย่วกบัองักรูก อนั
ชอบธรรมน้ีซ่ึงข้าพเจ้าพูดมาแล้ว.

 ๔๘ ก แอลมา ๓๗:๓๒.
  ข คมพ. บาป.
 ๔๙ ก ๑ นี. ๑๘:๑๖.
 ๕๐ ก คมพ. น� ้าธ�ารงชีวติ.
  ข แอลมา ๔๒:๒๗.
 ๕๑ ก อสย. ๕๕:๑–๒.

  ข ๒ นี. ๓๑:๒๐; ๓๒:๓;  
๓ นี. ๑๒:๖.

 ๕๒ ก คมพ. ขอบพระทยั, 
ขอบพระทยัพระเจา้ (การ, 
น้อม), ความขอบคณุ.

 ๕๓ ก คมพ. พนัธสัญญา.

  ข คมพ. เมตตา (ความ,  
พระ, ม)ี.

  ค คมพ. สวนองุน่ของพระเจา้.
  ๑๐ ๑ ก ๑ นี. ๑๕:๑๒–๑๖;  

๒ นี. ๓:๕;  
เจคอบ ๕:๔๓–๔๕.

๒ นีไฟ ๙:๔๘–๑๐:๑ ๑๐๔



๒ เพราะดูเถิด, สัญญาก ที่ เราได้รับมา
เป็นสัญญาที่ท�ากับเราตามเน้ือหนัง; ดัง
น้ัน, ดัง ที่ แสดง แก่ ข้าพเจ้า แล้ว ว่า ลูก
หลานของเราเป็นอันมากจะตายในเน้ือ
หนังเพราะความไม่เชื่อ, กระน้ันก็ตาม, 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเมตตาต่อคนเป็น
อนัมาก; และพระองคจ์ะทรงน�าลกูหลาน
ของเรากลบัคนืมา, เพือ่พวกเขาจะมาสู่ส่ิง
ทีจ่ะใหค้วามรูอ้นัแทจ้รงิแกพ่วกเขาเกีย่ว
กับพระผู้ ไถ่ของพวกเขา.

๓ ดัง น้ัน, ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
แล้ว, สมควรที่พระคริสต์—เพราะเมื่อ
คืนน้ี เทพก พูด กับ ข้าพเจ้า ว่า น่ี จะ เป็น
พระนามของพระองค์—จะเสด็จมาใน
บรรดา ชาว ยิวข , ในบรรดา คนที่ ช่ัว ร้าย 
กวา่พวกอื่นในโลก; และพวกเขาจะตรงึค  
พระองค์ ไว้บนกางเขน—เพราะจ�าต้อง
เป็นดงัน้ันกบัพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา, และ
ไมม่ปีระชาชาตอิืน่ในแผน่ดนิโลกจะตรงึง 

พระผูเ้ป็นเจา้จ ของพวกเขาไวบ้นกางเขน.
๔ เพราะ หาก ปาฏิหาริย์ก ที่ น่า พิศวง

กระท�าในบรรดาประชาชาติอื่นแล้วพวก
เขาจะกลับใจ, และรูว้า่พระองค์คือพระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขา.

๕ แต่ เน่ืองจาก การ ฉ้อฉล ใน อ�านาจ
ปุโรหิตก และความ ช่ัว ช้าสามานย์, พวก

เขาที่เยรซูาเล็มจะดือ้รัน้กับพระองค์, ให้
พระองค์ถูกตรึงกางเขน.

๖ ดังน้ัน, เน่ืองจากความช่ัวช้าสามานย์
ของพวกเขา, ความพนิาศ, ความอดอยาก, 
โรคระบาด, และการนองเลือดจะเกิดแก่
พวกเขา; และพวกเขาที่ ไม่ถูกท�าลายจะ
กระจัดกระจายก ไปในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ปวง.

๗ แต่ ดูเถิด, พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าก 

ตรสัดังน้ี : เมื่อถึงวนัข ที่พวกเขาจะเชื่อใน
เรา, วา่เราคอืพระครสิต,์ เมือ่น้ันเราได้ ให้
พันธสัญญากับบรรพบุรษุของพวกเขาวา่
เราจะน�าพวกเขากลับคืนมาบนแผ่นดิน
โลก, ในเน้ือหนัง, สู่ผนืแผน่ดนิแหง่มรดก
ของพวกเขา.

๘ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือเรา
จะ รวมก พวก เขา เข้า มา จาก การก ระ จัด
กระจาย ไป เป็น เวลา นานของ พวก เขา, 
จากเกาะในทะเลข , และจาก ส่ี ส่วนของ
แผน่ดนิโลก; และประชาชาตขิองคนตา่ง
ชาติจะเกรยีงไกรในสายตาเรา, ในการน�า
พวกเขาไปสู่ผืนแผ่นดินแห่งมรดกของ
ตนค , พระผู้เป็นเจ้าตรัส.

๙ แท้จรงิแล้ว, กษัตรยิ์ของคนต่างชาติ
จะเป็นบิดาผู้เลีย้งดูพวกเขาก , และราชินี
ของพวกเขาจะกลายเป็นมารดาผู้เลีย้ง

 ๒ ก ๑ นี. ๒๒:๘;  
๓ นี. ๕:๒๑–๒๖; ๒๑:๔–๗.

 ๓ ก ๒ นี. ๒๕:๑๙;  
เจคอบ ๗:๕;  
โมโร. ๗:๒๒.

  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์
ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

  ค ๑ นี. ๑๑:๓๓;  

โมไซยาห ์๓:๙;  
คพ. ๔๕:๕๒–๕๓.

  ง ลกูา ๒๓:๒๐–๒๔.
  จ ๑ นี. ๑๙:๑๐.
 ๔ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์
 ๕ ก ลกูา ๒๒:๒.  

คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

 ๖ ก ๑ นี. ๑๙:๑๓–๑๔.  
คมพ. อสิราเอล—การกระ
จดักระจายของอสิราเอล.

 ๗ ก คมพ. พระเจา้.
  ข ๒ นี. ๒๕:๑๖–๑๗.
 ๘ ก คมพ. อสิราเอล—การ

รวบรวมอสิราเอล.
  ข ๑ นี. ๒๒:๔;  

๒ นี. ๑๐:๒๐–๒๒;  
คพ. ๑๓๓:๘.

  ค ๑ นี. ๒๒:๘.
 ๙ ก อสย. ๔๙:๒๒–๒๓.

๒ นีไฟ ๑๐:๒–๙๑๐๕



ดู; ดังน้ัน, ค�าสัญญาข ของพระเจ้าส�าคัญ
ยิ่งต่อคนต่างชาติ, เพราะพระองค์รับส่ัง
ไว้, และใครเล่าจะโต้แย้งได้ ?

๑๐ แต่ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้าตรสั, แผ่น
ดินน้ี, จะ เป็น แผ่น ดิน แห่ง มรดก ของ
เจ้า, และ คน ต่าง ชาติก จะ ได้ รับ พร บน
แผ่นดินน้ี.

๑๑ และแผ่นดินน้ีจะเป็นแผ่นดินแห่ง
เสรีภาพก ส�าหรับ คน ต่าง ชาติ, และ จะ
ไม่มีกษัตริย์ข บนแผ่นดินน้ี, ซ่ึงจะลุกขึน้
ท่ามกลางคนต่างชาติ.

๑๒ และเราจะเสริมก�าลังให้แผ่นดินน้ี
ต้านทานประชาชาติอื่นทัง้ปวง.

๑๓ และ พวก เขา ที่ ต่อสู้ก กับ ไซ อันจะ
ตายข , พระผู้เป็นเจ้าตรัส.

๑๔ เพราะเขาที่ยกกษัตริย์ขึน้ต่อต้าน
เราจะตาย, เพราะเรา, พระเจ้า, กษัตริย์
แหง่สวรรค์ก , จะเป็นกษัตรยิข์องพวกเขา, 
และเราจะเป็นความสวา่งข ให้เขา, ผู้ที่ฟัง
ค�าของเราตลอดกาล.

๑๕ ดงัน้ัน, เพือ่เหตน้ีุ, เพือ่พนัธสัญญาก 

ของเราที่เราท�าไว้กับลูกหลานมนุษย์จะ
เกิดสัมฤทธิผล, ซ่ึงเราจะท�ากับพวกเขา
ขณะพวกเขาอยู่ ในเน้ือหนัง, เราจ�าเป็น
ต้องท�าลายงานลับข แห่งความมืดค , และ

แห่ง การ ฆาตกรรม, และ แห่ง ความ น่า
ชิงชัง.

๑๖ ดัง น้ัน, เขา ผู้ ต่อสู้ กับ ไซ อันก , ทัง้
ชาวยิวและคนต่างชาติ, ทัง้ทาสและไท, 
ทัง้ ชาย และ หญิง, จะ ตาย; เพราะ พวก
เขาข คือผู้ที่ เป็นโสเภณีของทัง้แผ่นดิน
โลก; เพราะพวกเขาค ผู้ ไม่ เป็นฝ่ายเราง 

ย่อม ต่อ ต้าน เราจ , พระ ผู้ เป็น เจ้าของ 
เราตรัส.

๑๗ เพราะ เรา จะ ท�า ตามก สัญญา ของ
เรา ซ่ึง เราท�ากับลูกหลานมนุษย์, ที่ เรา
จะท�ากับพวกเขาขณะที่พวกเขาอยู่ ใน
เน้ือหนัง—

๑๘ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสไว้ดังน้ี : เราจะ
ท�าให้พงศ์พันธุ์เจ้าเป็นทุกข์ด้วยมือของ
คนต่างชาติ; กระน้ันก็ตาม, เราจะท�าให้
ใจของคนต่างชาติก อ่อนลง, เพื่อพวกเขา
จะเป็นเสมือนบิดาต่อคนเหล่าน้ัน; ดัง
น้ัน, คนต่างชาติจะได้รับพรข และนับอยู่
ในบรรดาเชือ้สายแห่งอิสราเอลค .

๑๙ ดัง น้ัน, เราจะอุทิศแผ่นดินน้ีก ไว้
เพื่อพงศ์พันธุ์เจ้า, และพวกเขาผู้จะนับ
ไว้ ในบรรดา พงศ์ พันธุ์ เจ้า, ตลอด กาล, 
เพื่อให้เป็นแผ่นดินแห่งมรดกของพวก

 ๙ ข ๑ นี. ๒๒:๘–๙;  
คพ. ๓:๑๙–๒๐.

 ๑๐ ก ๒ นี. ๖:๑๒.
 ๑๑ ก คมพ. อสิระ, อสิรภาพ.
  ข โมไซยาห ์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. สวา่ง (ความ), แสง

สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

 ๑๕ ก คมพ. พนัธสัญญา.
  ข ฮีล. ๓:๒๓.  

คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
  ค คมพ. ความมดื, ทาง

วญิญาณ.
 ๑๖ ก คมพ. ไซอนั.
  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;  
อเีธอร ์๒:๙.

  จ มธ. ๑๒:๓๐.
 ๑๗ ก คพ. ๑:๓๘.
 ๑๘ ก ลกูา 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;  
อบัรา. ๒:๙–๑๑.

 ๑๙ ก ๒ นี. ๓:๒.

๒ นีไฟ ๑๐:๑๐–๑๙ ๑๐๖



เขา; เพราะมันเป็นแผ่นดินที่ เลิศเลอ, 
กว่าผืนแผ่นดินอื่นทัง้ปวง, พระผู้ เป็น
เจา้ตรสัแกข่า้พเจา้, ดงัน้ันเราจะใหค้นทัง้
ปวงที่พ�านักอยู่บนน้ันเป็นผู้จะนมัสการ
เรา, พระผู้เป็นเจ้าตรัส.

๒๐ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
โดยที่เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรง
เมตตาประทานความรูม้ากมายใหเ้ราเกีย่ว
กับ ส่ิงเหล่า น้ี, ขอให้ เราจดจ�าพระองค์, 
และละทิง้บาปของเรา, และไม่ท�าคอตก, 
เพราะเราไม่ไดถ้กูขบัออก; กระน้ันก็ตาม, 
เรายังถูกไล่ออกจากแผ่นดินก แห่งมรดก
ของเรา; แต่พระองค์ทรงน�าเรามาสู่แผ่น
ดนิทีด่กีวา่ข , เพราะพระเจา้ทรงท�าใหท้ะเล
เป็นทางเดนิค ของเรา, และเราอยูบ่นเกาะง 

ของทะเล.
๒๑ แต่พระสัญญาของพระเจ้ากับพวก

เขาผู้ที่อยู่บนหมู่เกาะก ในทะเลน้ันส�าคญั
ยิง่; ดงัน้ันเมือ่กลา่ววา่หมูเ่กาะ, จงึจ�าเป็น
ต้องมีมากกว่าน้ี, และมันเป็นที่อยู่อาศัย
ของพี่น้องเราด้วย.

๒๒ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงน�าไปก จากเชือ้สายแห่งอิสราเอล
เป็น ครัง้ คราว, ตามพ ระ ประสงค์ และ
ความพอพระทัยของพระองค์. และบัดน้ี
ดเูถดิ, พระเจา้ทรงจดจ�าพวกเขาทัง้หมด
ทีแ่ตกแยกออกมา, ดงัน้ันพระองคจ์งึทรง
จดจ�าเราด้วย.

๒๓ ฉะน้ัน, จงท�าใจท่านให้รืน่เรงิ, และ
จงจ�าไวว้า่ท่านเป็นอิสระก ที่จะกระท�าด้วย

ตนเองข —จะเลอืกค ทางแหง่ความตายอนั
เป็นนิจหรือทางแห่งชีวิตนิรันดร์.

๒๔ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
จงคืนดีกับพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้า, และมิ ใช่กับความประสงค์ของมาร
และเน้ือหนัง; และจงจ�าไว,้ หลังจากท่าน
คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว, วา่เป็นไปใน
และโดยผ่านพระคุณก ของพระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันที่ท่านได้รับการช่วยให้รอดข .

๒๕ ดัง น้ัน, ขอพระผู้ เป็นเจ้าทรงยก
ทา่นขึน้จากความตายโดยพระพลานุภาพ
แห่งการฟ้ืนคืนพระชนม์, และจากความ
ตายอันเป็นนิจโดยพระพลานุภาพแห่ง
การชดใช้ก ด้วยเถิด, เพื่อจะรับท่านเข้า
มาในอาณาจักรนิรันดร์ของพระผู้ เป็น
เจ้า, เพื่อท่านจะสรรเสริญพระองค์ โดย
ผ่านพระคุณแห่งสวรรค์. เอเมน.

บทที่ ๑๑

เจคอบเห็นพระผู้ ไถ่ของท่าน—กฎของ
โมเสสเป็นสัญลักษณ์ถึงพระคริสต์และ
พิสูจน์ว่าพระองค์จะเสด็จมา. ประมาณ 
๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, เจคอบก พูดอีกหลายเรื่องกับ
ผู้คนของ ข้าพเจ้า ใน เวลา น้ัน; กระน้ัน
ก็ตามขา้พเจา้ยงัเขยีนข ไวเ้พยีงเรือ่งเหลา่
น้ี, เพราะเรือ่งที่ข้าพเจ้าเขียนไว ้ข้าพเจ้า
พอใจแล้ว.

 ๒๐ ก ๑ นี. ๒:๑–๔.
  ข ๑ นี. ๒:๒๐. คมพ. แผน่- 

ดนิทีสั่ญญาไว.้
  ค ๑ นี. ๑๘:๕–๒๓.
  ง อสย. ๑๑:๑๐–๑๒.

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

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

๒ นีไฟ ๑๐:๒๐–๑๑:๑๑๐๗



๒ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เขียน
ถอ้ยค�าของอสิยาห์ก อกี, เพราะจติวญิญาณ
ข้าพเจ้า เบิก บาน ใน ถ้อยค�า ของ ท่าน. 
เพราะข้าพเจ้าจะเปรยีบถ้อยค�าของท่าน
กับ ผู้คนของ ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า จะ
ส่ง ถ้อยค�า เหล่า น้ัน ออก ไป ถึง ลูก หลาน
ข้าพเจ้าทัง้หมด, เพราะท่านเห็นพระผู้
ไถ่ข ของข้าพเจ้าจริง ๆ, แม้ดังที่ข้าพเจ้า
เห็นพระองค์.

๓ และน้องชายข้าพเจ้า, เจคอบ, เห็นก 

พระองค์ดังที่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ด้วย; 
ดงัน้ัน, ขา้พเจา้จะส่งถอ้ยค�าของพวกทา่น
ออกไปสู่ลูกหลานข้าพเจ้าเพื่อพิสูจน์กับ
พวกเขาวา่ถ้อยค�าของข้าพเจ้าเป็นความ
จรงิ. ดงัน้ัน, โดยถอ้ยค�าของสามคนข , พระ
ผู้เป็นเจ้าตรสั, เราจะสถาปนาถ้อยค�าของ
เรา. กระน้ันก็ตาม, พระผู้เป็นเจ้ายังทรง
ส่งพยานมาอีก, และพระองค์ทรงพิสูจน์
พระวจนะของพระองค์ทัง้หมด.

๔ ดเูถดิ, จติวญิญาณขา้พเจา้เบกิบานใน
การพสูิจน์ก ตอ่ผูค้นขา้พเจา้ถงึความจรงิใน
การเสด็จมาข ของพระครสิต์; เพราะ, เพื่อ
เจตนารมณ์น้ีกฎของโมเสสค จึงประทาน
ให้ ไว้; และ ส่ิง ทัง้ ปวง ที่ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ประทาน, ให้มนุษย์, นับจากกาลเริ่มต้น
ของ โลก, เป็นการ แสดง สัญลักษณ์ ถึง
พระองค์.

๕ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานใน
พันธสัญญาก ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรง
ท�าไว้กับบรรพบุรุษของเรา; แท้จริงแล้ว, 

จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคุณ
ของพระองค์, และในความยุติธรรมของ
พระองค,์ และพระเดชานุภาพ, และพระ 
เมตตาในแผนอันส�าคัญยิ่งและเป็นนิ- 
รันดร์แห่งการปลดปล่อยจากความตาย.

๖ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานใน
การ พิสูจน์ ต่อ ผู้คนของ ข้าพเจ้า ว่า เว้น
แต่พระคริสต์จะเสด็จมามนุษย์ทัง้ปวง
ต้องพินาศก .

๗ เพราะ หาก ไม่มี พระ คริสต์ก ก็ ไม่มี
พระผู้เป็นเจ้า; และหากไม่มีพระผู้เป็น
เจ้าเราก็ ไม่เป็นอยู่, เพราะการสร้างข จะมี
ไม่ ได้. แต่มีพระผู้เป็นเจ้า, และพระองค์
คือพระคริสต์, และพระองค์เสด็จมาใน
ความสมบูรณ์แห่งเวลาของพระองค์เอง.

๘ และบัดน้ีข้าพเจ้าเขียนถ้อยค�าบาง
ค�าของอิสยาห์ ไว้, เพื่อผู้ ใดในผู้คนของ
ข้าพเจ้าที่ เห็นค�าเหล่า น้ีจะได้รื่นเริงใจ
และช่ืนชมยินดีเพื่อมนุษย์ทัง้ปวง. บัดน้ี
น่ีคอืถอ้ยค�า, และทา่นจะเปรยีบมนักบัตวั
ท่านและกับมนุษย์ทัง้ปวง.

บทที่ ๑๒

อิสยาห์เห็นพระวหิารยุคสุดท้าย, การรวม 
อสิราเอล, และการพพิากษาและสันตแิหง่ 
มิลเลเนียม—คนจองหองและช่ัวร้ายจะ 
ถกูท�าใหต้กต�า่ในการเสด็จมาครัง้ทีส่อง—
เปรียบเทียบอิสยาห์ ๒. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

 ๒ ก ๓ นี. ๒๓:๑.
  ข คมพ. พระผู้ ไถ.่
 ๓ ก ๒ นี. ๒:๓; เจคอบ ๗:๕.
  ข ๒ นี. ๒๗:๑๒; อเีธอร ์ 

๕:๒–๔; คพ. ๕:๑๑.

 ๔ ก ๒ นี. ๓๑:๒.
  ข เจคอบ ๔:๕; เจรอม  

๑:๑๑; แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖;  
อเีธอร ์๑๒:๑๙.

  ค ๒ นี. ๕:๑๐.

 ๕ ก คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 
ราฮัม.

 ๖ ก โมไซยาห ์๓:๑๕.
 ๗ ก ๒ นี. ๒:๑๓.
  ข คมพ. สรา้ง (การ).

๒ นีไฟ ๑๑:๒–๘ ๑๐๘



ค�าที่อิสยาห์ก , บุตรของอามอส, เห็นข เกี่ยว
กับยูดาห์และเยรูซาเล็ม :

๒ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ในวัน
เวลาสุดทา้ย, เมือ่ศิขรนิก แหง่พระนิเวศน์ข 

ของพระเจ้าจะสถาปนาขึน้บนยอดเขาค , 
และ ยก ให้ สูงส่ง เหนือ เนิน เขา, และ
ประชาชาติทัง้ปวงจะหลั่งไหลไปที่น่ัน.

๓ และผู้คนจ�านวนมากจะไปและกล่าว
วา่, มาเถดิทา่น, และใหเ้ราขึน้ไปยงัศิขรนิ
แหง่พระเจา้, สู่พระนิเวศน์แหง่พระผูเ้ป็น
เจ้าแห่งยาโคบ; และพระองคจ์ะทรงสอน
เราถงึทางของพระองค,์ และเราจะเดนิไป
ในวถิีของพระองค์ก ; เพราะกฎข จะออกไป
จากไซอัน, และพระวจนะของพระเจ้า
จากเยรูซาเล็ม.

๔ และ พระองค์ จะ ทรง พิพากษาก ใน
บรรดาประชาชาติ, และจะทรงติ เตียน
ผู้คนเป็นอันมากว่า : และพวกเขาจะตี
ดาบของตนเป็นผาลไถ, และหอกของ
พวกเขาเป็นขอลิดกิ่งไม้—ประชาชาติจะ
ไมย่กดาบขึน้ตอ่สู้ประชาชาต,ิ ทัง้พวกเขา
จะไม่เรียนการสงครามอีกต่อไป.

๕ โอ้เชือ้สายแห่งยาโคบ, มาเถิดท่าน
และ ให้ เรา เดิน ไป ใน ความ สว่าง แห่ง
พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, มา เถิด, เพราะ

ท่านทัง้หมดหลงทางไปก , ทุกคนไปตาม
ทางช่ัวร้ายของตน.

๖ ฉะน้ัน, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรง
ทิง้ผูค้นของพระองค,์ เชือ้สายแหง่ยาโคบ
เสียแลว้, เพราะพวกเขาเพิม่พนูใหเ้ต็มไป
ด้วยก ผู้คนจากทางตะวันออก, และสดับ
ฟังหมอดเูหมอืนชาวฟีลสิเตยีข , และพวก
เขาท�าความพอใจใหต้นเองดว้ยลกูหลาน
ของคนแปลกหน้าค .

๗ แผ่นดินของพวกเขาเต็มไปด้วยเงิน
และทอง, ทัง้ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
หา ได้ มี ที่สุด ไม่; แผ่นดินของ พวก เขา
เต็มไปด้วยม้า, ทัง้รถศึกของพวกเขาหา
ได้มีที่สุดไม่.

๘ อกีทัง้แผน่ดนิของพวกเขาเต็มไปดว้ย
รปูเคารพก ; พวกเขานมสัการงานจากฝีมอื
ตน, งานซึ่งน้ิวมอืของพวกเขาท�าขึน้เอง.

๙ และคนต�่าช้าก้มไม่ลงก , และคนใหญ่
โตไม่นอบน้อมถ่อมตน, ฉะน้ัน, อย่าให้
อภัยเขา.

๑๐ โอ้เจ้าคนช่ัวร้าย, จงเข้าไป ในศิลา, 
และซ่อนตัวก อยู่ ในภัสมธุลี, เพราะความ
เกรงกลัวพระเจ้าและรัศมีภาพแห่งพระ
บารมีของพระองค์จะลงทัณฑ์เจ้า.

๑๑ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ คือ

๑๒ ๑ ก นีไฟหยบิยกอสิยาหบ์ทที่ 
๒–๑๔ จากแผน่จารกึทอง
เหลอืงมากลา่วไว้ ใน  
๒ นี. ๑๒–๒๔; มกีารใช้ค�า
แตกตา่งกนับา้งซ่ึงควร
เป็นขอ้สังเกต.

  ข ฮีบร ูkhazah, หมายถงึ  
“เห็นนิมติ.” หมายความ
วา่อสิยาห์ ไดร้บัขา่วสาร
ผา่นนิมติจากพระเจา้.

 ๒ ก โยเอล ๓:๑๗.  
คมพ. ไซอนั.

  ข คมพ. พระวหิาร, พระ
นิเวศน์ของพระเจา้.

  ค คพ. ๔๙:๒๕.
 ๓ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.
  ข ฮีบร ูค�าสอน, หรอืหลกัค�า

สอน.  
คมพ. พระกติตคิณุ.

 ๔ ก ๒ นี. ๒๑:๒–๙.
 ๕ ก ๒ นี. ๒๘:๑๔;  

โมไซยาห ์๑๔:๖;  
แอลมา ๕:๓๗.

 ๖ ก อส. เต็มไปดว้ย, เสรมิดว้ย
ค�าสอน, ความเช่ือทีแ่ตก
ตา่ง. สดด. ๑๐๖:๓๕.

  ข คมพ. ฟีลสิเตยี.
  ค ฮีบร ูชนมอืหรอืตบมอืกบั, 

หรอืท�าพนัธสัญญากบั.
 ๘ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ  

(การ).
 ๙ ก อส. ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้;  

เขากลบักราบไหวร้ปู
เคารพแทน.

 ๑๐ ก แอลมา ๑๒:๑๔.

๒ นีไฟ ๑๒:๑–๑๑๑๐๙



ท่าทางยโสของมนุษย์จะถูกก�าราบ, และ
ความเย่อหยิ่งของมนุษย์จะถูกสยบ, และ
ในวันน้ันพระเจ้าองค์เดียวจะสูงส่ง.

๑๒ เพราะ วันของ พระเจ้าก จอม โยธา
จะ มา บน ประชาชาติ ทัง้ ปวง ใน ไม่ ช้า, 
แท้จรงิแล้ว, บนทุกคน; แท้จรงิแล้ว, บน
คนจองหองข และยโส, และบนทุกคนที่
ล�าพอง, และเขาจะถูกท�าให้ตกต�่า.

๑๓ แท้จรงิแล้ว, และวนัของพระเจ้าจะ
มาบนตน้สนสีดารท์ัง้หมดของเลบานอน, 
เพราะมันสูงและล�าพอง; และบนตน้โอ๊ก
ทัง้หมดของบาชาน;

๑๔ และบนภูเขาสูงทัง้หมด, และบน
เนินเขาทัง้หมด, และบนประชาชาติทัง้
ปวงที่ล�าพอง, และบนผู้คนทุกคน;

๑๕ และบนหอสูงทกุหอ, และบนก�าแพง
ปราการทุกแห่ง;

๑๖ และบนเรอืทัง้ปวงแห่งทะเลก , และ
บนเรือทัง้ปวงของทารชิช, และบนภาพ
จ�าเริญตาทัง้ปวง.

๑๗ และ ความ ยโส ของ มนุษย์ จะ ถูก
สยบ, และความเย่อหยิ่งของมนุษย์จะถูก
ก�าราบ; และในวันน้ันก พระเจ้าพระองค์
เดียวจะสูงส่ง.

๑๘ และ พระองค์ จะ ทรง ล้ม เลิก รูป
เคารพสิน้.

๑๙ และพวกเขาจะเข้าไปในโพรงศิลา, 
และในถ�า้ของแผ่นดินโลก, เพราะความ

เกรงกลัวพระเจ้าจะเกิดแก่พวกเขาและ
รัศมีภาพแห่งพระบารมีของพระองค์จะ
ลงทัณฑ์พวกเขา, เมื่อพระองค์ทรงลุก
ขึน้เขย่าแผ่นดินโลกอย่างแรง.

๒๐ ในวันน้ันมนุษย์จะโยนรูปเคารพก 

ของเขาที่ท�าด้วยเงิน, และรปูเคารพของ
เขาทีท่�าดว้ยทอง, ซึง่เขาท�าขึน้เพือ่ตนเอง
จะนมัสการ, ให้แก่ตัวตุ่นและค้างคาว;

๒๑ ไป ใน ซอก ผา, และ ใน ยอด ศิลา
ตะปุ่มตะป�่ า, เพราะ ความ เกรง กลัว
พระเจา้จะเกดิแกพ่วกเขาและพระบารมี
แห่งรัศมีภาพของพระองค์จะลงทัณฑ์
พวกเขา, เมื่อพระองค์ทรงลุกขึน้ เขย่า
แผ่นดินโลกอย่างแรง.

๒๒ ท่านจงเลิกพึ่งพามนุษย์ก , ซ่ึงลม
หายใจอยู่ ในรูจมูกของเขา; เพราะด้วย
คุณค่าใดเล่าที่เขาจะได้รับพิจารณา ?

บทที่ ๑๓

ยูดาห์และเยรซูาเล็มจะถูกลงโทษเพราะ
การไม่เชือ่ฟังของพวกเขา—พระเจ้าทรง
วิงวอน เพือ่ ผู้คนของ พระองค์ และ ทรง
พิพากษา ผู้คนของ พระองค์— ธิดา ของ
ไซ อัน ถูก สาป แช่ง และ ทรมาน เพราะ
ความฝักใฝ่ทางโลกของพวกนาง—เปรยีบ
เทียบ อิสยาห์ ๓. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

 ๑๒ ก คมพ. เสด็จมาครัง้ทีส่อง
ของพระเยซคูรสิต ์ 
(การ).

  ข มลค. ๔:๑;  
๒ นี. ๒๓:๑๑;  
คพ. ๖๔:๒๔.

 ๑๖ ก ฉบบัภาษากรกี 
(Septuagint) มวีลหีน่ึง

ทีภ่าษาฮีบรไูมม่,ี และ
ภาษาฮีบรมูวีลหีน่ึงที่
ภาษากรกีไมม่;ี แต ่ 
๒ นี. ๑๒:๑๖ มทีัง้สองวล.ี  
สดด. ๔๘:๗;  
อสค. ๒๗:๒๕.

 ๑๗ ก อส. เลกิพึง่พามนุษย์
มรรตยั; เขามพีลงัน้อย

นักเมือ่เทยีบกบัพระผู้
เป็นเจา้.

 ๒๐ ก ฮีบร ูทิง้.
 ๒๒ ก ฮีบร ูผูท้�า (แผล); น่ันก็

คอื, ขา้พเจา้แกป้ัญหาให้
ทา่นไม่ได.้  
โมเสส ๑:๑๐.

๒ นีไฟ ๑๒:๑๒–๒๒ ๑๑๐



เพราะดูเถิด, พระเจ้า, พระเจ้าจอมโยธา, 
น� าไปจากเยรูซาเล็ม, และจากยูดาห์, ไม้
ค�า้และไม้เท้า, ไม้เท้าแห่งอาหารทัง้หมด, 
และไม้ค�า้แห่งน� ้าทัง้หมด—

๒ ผู้ทรงพลัง, และนักรบ, ผู้พิพากษา, 
และศาสดาพยากรณ์, และวญิญูชน, และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ;

๓ ผู้ บังคับพลห้า สิบ, และผู้มี เกียรติ, 
และทีป่รกึษา, และช่างฝีมอืทีม่เีลห่เ์หลีย่ม
พลิกแพลง, และนักพูดผู้มีวาทศิลป์.

๔ และเราจะให้เด็ก ๆ แก่พวกเขาเพื่อ
เป็นเจ้านายของพวกเขา, และทารกจะ
ปกครองเหนือพวกเขา.

๕ และผู้คนจะถูกข่มเหง, ทุกคนโดย
พวกกนัเอง, และทกุคนโดยเพือ่นบา้นของ
ตน; เด็กจะประพฤตตินจองหองตอ่ผูท้รง
คุณวุฒิ, และคนต�่าช้าต่อคนมีเกียรติ.

๖ เมื่อชายคนหน่ึงจะยือ้ยุดพี่ชายเขาซึ่ง
เป็นเชือ้สายแหง่บดิาเขา, และจะกลา่ววา่ : 
ท่านมีเสือ้ผ้าแล้ว, ท่านจงเป็นผู้ปกครอง
ของเราเถดิ, และอยา่ใหห้ายนะก น้ีเกดิจาก
มือท่าน—

๗ ในวันน้ันเขาจะให้ค�ามั่น, โดยกล่าว
ว่า : ข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้รักษาก ; เพราะใน
บา้นขา้พเจา้ไมม่ทีัง้อาหารหรอืเสือ้ผา้; อยา่
ท�าใหข้า้พเจา้เป็นผูป้กครองของผูค้นเลย.

๘ เพราะเยรซูาเล็มล่มสลายก แล้ว, และ
ยูดาห์พังทลายข แล้ว, เพราะลิน้ของพวก
เขาและการกระท�าของพวกเขาต่อต้าน

พระเจ้า, ท�าให้ ขุ่น เคือง พระเนตร แห่ง
รัศมีภาพของพระองค์.

๙ การ แสดง สีหน้า ของ พวก เขา เป็น
พยานกล่าว โทษพวกเขา, และประกาศ
บาปของพวกเขาให้ เป็นแม้ดังโสโดมก , 
และพวกเขาจะซ่อนมันไม่ ได้. วิบัติแก่
จิตวิญญาณพวกเขา, เพราะพวกเขาให้
รางวัลความช่ัวร้ายแก่ตนเอง !

๑๐ จงกล่าวแก่คนชอบธรรมว่ามันดีก 

แก่พวกเขา; เพราะพวกเขาจะกินผลแห่ง
การกระท�าของตน.

๑๑ วิบัติแก่คนชั่วร้าย, เพราะพวกเขา
จะพินาศ; เพราะรางวัลจากมือพวกเขา
จะมาสู่พวกเขา !

๑๒ และ ผู้คนของ เรา, เด็ก ๆ เป็น ผู้
ขม่เหงพวกเขา, และผูห้ญงิปกครองเหนือ
พวกเขา. โอ้ผู้คนของเรา, พวกเขาที่น� าก 

เจ้าเป็นเหตุให้เจ้าผิดพลาดและท�าลาย
ทางแห่งวิถีของเจ้า.

๑๓ พระเจา้ทรงยนืขึน้เพือ่วงิวอนก , และ
ทรงกระท�าในฐานะผู้พิพากษาผู้คน.

๑๔ พระเจา้จะทรงเขา้มาในการพพิากษา
พร้อม ด้วย ผู้ทรง คุณวุฒิ แห่ง ผู้คนของ
พระองค์และเจ้าชายก ของคนเหล่า น้ัน; 
เพราะเจ้ากินข สวนองุ่นค เข้าไปและของ
ที่ปล้นง จากคนจนจ ในบ้านเจ้า.

๑๕ เจ้าหมายความว่าอะไร ? เจ้าตีผู้คน
ของเราเป็นชิน้ ๆ , และบดขยีห้น้าคนจน, 
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาตรัส.

๑๓ ๖ ก อสย. ๓:๖.
 ๗ ก ฮีบร ูผูท้�า (แผล); น่ันก็

คอื, ขา้พเจา้แกป้ัญหาให้
ทา่นไม่ได.้

 ๘ ก ยรม. ๙:๑๑.
  ข พคค. ๑:๓.

 ๙ ก ปฐก. ๑๙:๑, ๔–๗,  
๒๔–๒๕.  
คมพ. รกัรว่มเพศ.

 ๑๐ ก ฉธบ. ๑๒:๒๘.
 ๑๒ ก อสย. ๙:๑๖.
 ๑๓ ก ฮีบร ูโตแ้ยง้แทน.  

มคีาห ์๖:๒; คพ. ๔๕:๓–๕.
 ๑๔ ก ฮีบร ูผูป้กครอง, หรอืผูน้�า.
  ข ฮีบร ูผลาญ, หรอืเผาผลาญ.
  ค อสย. ๕:๗.
  ง อส. ยกัยอกผลประโยชน์.
  จ ๒ นี. ๒๘:๑๒–๑๓.

๒ นีไฟ ๑๓:๑–๑๕๑๑๑



๑๖ ยิ่งกว่าน้ัน, พระเจ้าตรัสว่า : เพราะ
ธดิาของไซอนัเยอ่หยิง่, และเดนิเชิดหน้า
และท�าตายัว่ยวน, ท�าเดนิกระตุง้กระติง้ก , 
และขยับเท้าให้มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง—

๑๗ ฉะน้ันพระเจ้าจะทรงลงทัณฑ์ ให้
ขวญับนศีรษะธิดาของไซอันเป็นสะเก็ด, 
และพระเจ้าจะทรงเปิดส่วนซ่ึงเป็นที่ลับ
ของพวกนางก .

๑๘ ในวนัน้ันพระเจ้าจะทรงพรากความ
สวยงามแห่งลูกพรวนของพวกนาง, และ
ตาข่ายคลุมผมก , และปิลันธน์ข รูปจันทร์
เสีย้ว;

๑๙ ปะวะหล�่าก�าไล, และผ้าคลุมหน้า;
๒๐ หมวก, และถนิมพมิพาภรณ์ประดบั

ขา, และผา้คาดผม, และผอบเครือ่งหอม, 
และต่างหู;

๒๑ แหวน, และ เพชร พลอย ประดับ
นาสิก;

๒๒ พัสตราภรณ์ที่เปลี่ยนเป็นชุดน้ัน
ชุด น้ีก , และ เสือ้ คลุม, และ ผ้า คลุม ผม, 
และคีมดัดผม;

๒๓ กระจกก ส่อง หน้า, และ ผ้า ป่าน
เน้ือดี, และผ้าโพกศีรษะ, และผ้าคลุม 
หน้า.

๒๔ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้, แทน
กลิ่นหอมจรุงใจจะกลายเป็นกลิ่นเหม็น; 
และแทนผ้าคาดเอว, ผ้าขาดวิ่น; และ
แทน เส้นผม อันตก แต่ง ประณีต, จะ มี

ศีรษะ ล้าน; และ แทน เสือ้ หรูหราก , จะ
คาดผ้ากระสอบ; การเผาไหม้ข แทนความ
สวยงาม.

๒๕ ผู้ชายของเจ้าจะล้มตายด้วยดาบ
และผู้กล้าของเจ้าในสงคราม.

๒๖ และประตขูองนางจะร�า่ไหแ้ละอาดรู; 
และนางจะอ้างว้าง, และจะน่ังบนดิน.

บทที่ ๑๔

ไซอนัและธดิาแหง่นางจะไดร้บัการไถแ่ละ
ท�าให้สะอาดในยุคมิลเลเนียม—เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๔. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และในวนัน้ัน, หญิงเจ็ดคนจะยึดชายคน
เดยีวไว,้ โดยกลา่ววา่ : เราจะกนิอาหารของ
เราเอง, และสวมพสัตราภรณ์ของเราเอง; 
ขอเพียงให้เรยีกเราโดยนามของท่านเพื่อ
พ้นความอัปยศก .

๒ ในวนัน้ันองักรูก ของพระเจา้จะงดงาม
และรุง่เรอืง; ผลของแผน่ดนิโลกจะดเีลศิ
และจ�าเรญิตาแก่พวกเขาแห่งอิสราเอลที่
หนีรอดมา.

๓ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึ ้น,  
พวกเขาที่ถูกทิง้ไว้ ในไซอันและยังคงอยู่
ในเยรซูาเล็มจะเรยีกวา่บรสุิทธิ์, ทุกคนที่
บันทึกว่ามีชีวิตอยู่ ในเยรูซาเล็ม—

 ๑๖ ก อส. เดนิกา้วสัน้ๆ อยา่ง
รวดเรว็ดว้ยทา่ทาง
กระบดิกระบวน.

 ๑๗ ก ฮีบร ูเปิดเผย; ส�านวนน้ี
หมายถงึ “ท�าใหอ้บัอาย”.

 ๑๘ ก เจา้หน้าที่ ไมเ่ห็นพอ้ง
กนัเสมอไปกบัลกัษณะ
เครือ่งประดบัสตรทีีเ่ขยีน

ไว้ ในขอ้ ๑๘–๒๓.
  ข อส. เครือ่งประดบัรปู

จนัทรเ์สีย้ว.
 ๒๒ ก ฮีบร ูเสือ้ผา้งามเพรศิ

แพรว้.
 ๒๓ ก คบ. เสือ้ผา้โปรง่ใส.
 ๒๔ ก คบ. เสือ้คลมุยาว.
  ข คบ. การตตีรา  

(เครือ่งหมายของการเป็น
ทาส).

๑๔ ๑ ก อส. การถกูตราหน้าวา่ไม่
ไดแ้ตง่งานและไมม่บีตุร.

 ๒ ก อสย. ๖๐:๒๑;  
๒ นี. ๓:๕;  
เจคอบ ๒:๒๕.

๒ นีไฟ ๑๓:๑๖–๑๔:๓ ๑๑๒



๔ เมือ่ก พระเจา้จะทรงลา้งข ความสกปรก
ของธิดาแห่งไซอันออกไป, และจะทรง
ช�าระโลหิตของเยรูซาเล็มจากท่ามกลาง
เมืองน้ันโดยวิญญาณแห่งการพิพากษา
และโดยวิญญาณแห่งการเผาไหม้ค .

๕ และพระเจ้าจะทรงสร้าง เมฆก และ
ควันตอนกลางวันและแสงของเปลวไฟ
ตอนกลางคนื, เหนือทีพ่�านักทกุแหง่ของ
ภูเขาไซอัน, และเหนือที่ชุมนุมของมัน; 
เพราะเหนือรัศมีภาพทัง้มวลของไซอัน
จะมีการป้องกัน.

๖ และ จะ มี พลับพลา เป็นร่ม บังความ
ร้อน ใน เวลา กลาง วัน, และ เป็นที่พัก
พิงก , และที่ก�าบังจากพายุและจากฝน. 

บทที่ ๑๕

สวน องุ่น ของ พระเจ้า ( อิสราเอล) จะ
รกร้าง,  และ ผู้คน ของ พระองค์ จะ
กระจัดกระจาย—วิบัติจะจู่ โจมพวกเขา
ใน สภาวะ ของ การ ละทิง้ ความ เชือ่ และ
การกระจดักระจายของพวกเขา—พระเจา้
จะทรงยกธงสัญญาณและรวมอสิราเอล—
เปรียบเทียบอิสยาห์ ๕. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และเวลาน้ันข้าพเจ้าจะร้องเพลงก เกี่ยว

กับคนรักของข้าพเจ้าให้ผู้ เป็นที่รักยิ่ง
ของข้าพเจ้าฟัง, เกี่ยวกับสวนองุ่นของ
พระองค์. ผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าทรง
มีสวนองุ่นอยู่บนเนินเขาที่อุดมมาก.

๒ และพระองค์ทรงล้อมรัว้ให้มัน, และ
ทรงเก็บกอ้นหนิในน้ันออก, และทรงปลกู
ไวด้ว้ยเถาองุน่ก พนัธุด์ทีีสุ่ด, และทรงสรา้ง
หอสูงไวก้ลางสวน, และทรงท�าบ่อย�่าองุ่น
ไว้ ในน้ันด้วย; และพระองค์ทรงหวังว่า
มันจะออกผลเป็นองุ่น, และมันออกผล
เป็นองุ่นป่า.

๓ และบดัน้ี, โอผู้อ้ยูอ่าศัยของเยรซูาเล็ม, 
และคนของยูดาห์, เราจะให้เจ้า, ตดัสิน, 
ระหวา่งเรากับสวนองุ่นของเรา.

๔ มีอะไรที่จะท�าให้แก่สวนองุ่นของเรา
ได้อีกที่เราไม่ ได้ท�าในน้ัน ? เหตุใด, เมื่อ
เราหวงัวา่มันจะออกผลเป็นองุ่น มันออก
ผลเป็นองุ่นป่า.

๕ และ บัดน้ี ดูเถิด; เรา จะ บอก เจ้า ว่า
เราจะท�าอย่างไรกับสวนองุ่นของเรา—
เราจะรือ้รัว้ออกก , และมันจะถูกกินหมด; 
และเราจะพังก�าแพงมันลง, และมันจะ
ถูกเหยียบย�่า;

๖ และเราจะปลอ่ยใหร้กรา้ง; จะไมม่ี ใคร
ลิดกิ่งหรือพรวนดิน; แต่จะมีพงหนามก 

และกอหนามขึน้มา; เราจะส่ังเมฆดว้ยไม่
ให้ โปรยปรายสายฝนข ลงในสวน.

๗ เพราะสวนองุน่ก ของพระเจา้จอมโยธา

 ๔ ก อส. เมือ่พระเจา้ทรงช�าระ
ลา้งแผน่ดนิโลก.

  ข คมพ. ลา้ง (การ).
  ค มลค. ๓:๒–๓; ๔:๑.
 ๕ ก อพย. ๑๓:๒๑.
 ๖ ก อสย. ๒๕:๔;  

คพ. ๑๑๕:๖.

๑๕ ๑ ก อส. ศาสดาพยากรณ์แตง่
เพลงหรอือปุมานิพนธ์
เกีย่วกบัสวนองุน่, โดย
แสดงใหเ้ห็นพระเมตตา
ของพระผูเ้ป็นเจา้
และความเพกิเฉยของ
อสิราเอล.

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

พระเจา้.

๒ นีไฟ ๑๔:๔–๑๕:๗๑๑๓



คือเชือ้สายแห่งอิสราเอล, และคนของยู- 
ดาห์คือพรรณไม้ที่พระองค์ทรงช่ืนชม; 
และพระองค์ทรงหวังความเที่ยงธรรมข , 
และดูเถิด, มีการข่มเหง; ทรงหวังความ
ชอบธรรม, แต่ดูเถิด, มีเสียงร้องไห้.

๘ วิบัติแก่พวกเขา ซ่ึงรวมเอาบ้านก ผู้
อื่นมาเป็นของตน, จนหาได้มีที่ อีกไม่, 
เพื่อพวกเขาจะอยู่ โดยล�าพังข ท่ามกลาง
แผ่นดินโลก !

๙ ในหูข้าพเจ้า, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, 
วา่เป็นความจรงิทีบ่า้นเป็นอนัมากจะรา้ง, 
และนครใหญ่และงดงามจะปราศจากผู้
อยู่อาศัย.

๑๐ แท้จรงิแล้ว, สวนองุ่นสิบเอเคอรจ์ะ 
ให้ ผล หน่ึง บัทก , และ เมล็ด พืช หน่ึง 
โฮเมอร์จะให้ผลหน่ึงเอฟาห์.

๑๑ วิบัติแก่ผู้ที่ลุกขึน้แต่เช้า, เพื่อพวก
เขาจะตามหาเครือ่งดื่มแรงก , และดื่มต่อ
ไปจนกลางคนื, และเหล้าองุ่นข ท�าให้พวก
เขาเร่าร้อน !

๑๒ และพิณ, และซอ, กลอง, และป่ี, 
และเหล้าองุ่นมีอยู่ ในงานเลีย้งของพวก
เขา; แต่ พวก เขา หา เอาใจ ใส่ก งานของ
พระเจ้า ไม่, ทัง้ ไม่ พิจารณา การก ระ ท�า
จากพระหัตถ์ของพระองค์.

๑๓ ฉะน้ัน, ผูค้นของเราจึงไปสู่การเป็น
เชลย, เพราะพวกเขาไม่มีความรู้ก ; และ

คนมเีกยีรตขิองพวกเขาตอ้งหวิโหย, และ
ฝูง ชนของ พวก เขา แห้ง ผาก ด้วย ความ
กระหาย.

๑๔ ฉะน้ัน, นรกจึงขยายตนเอง, และ
อ้าปากกว้างจนไม่อาจวัดได้; และผู้ สูง
ศักดิ์ของพวกเขา, และฝูงชนของพวก
เขา, และความโอ่อ่าของพวกเขา, และผู้
ที่ช่ืนชมยินดี, จะลงไปสู่มัน.

๑๕ และคนต�่าช้าจะถูกน�าลงไป, และ
ผู้ทรง อ�านาจ จะ ถูก ก�าราบ, และ ดวงตา
ของคนยโสจะถูกก�าราบ.

๑๖ แต่พระเจ้าจอมโยธาจะได้รับความ
สูงส่งอันเน่ืองมาจากการพิพากษาก , และ
พระผู้เป็นเจ้าผู้บรสุิทธิ์จะได้รบัการท�าให้
ศักดิ์สิทธิ์ ในความชอบธรรม.

๑๗ จากน้ันลกูแกะจะหากนิตามประสา
ของ พวก มัน, และ ที่ รกร้าง ของ พวก ที่
อ้วนพีจะมีพวกแปลกหน้ามากิน.

๑๘ วิบัติแก่พวกเขาซึ่งดึงความชั่วช้า 
สามานย์ ไว้ ด้วย เชือก แห่ง ความ เหลว- 
ไหลก , และดึงบาป ไว้ประหน่ึงด้วยเชือก
ลากเกวียนข ;

๑๙ ที่กล่าวว่า : ขอให้พระองค์ทรงรีบก , 
เร่ง งานของ พระองค์, เพื่อ เรา จะ เห็นข ; 
และขอให้ค�าปรึกษาของพระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอลเข้ามาใกล้และมาถึง, เพื่อ
เราจะรู้.

 ๗ ข คบ. ความยตุธิรรม.
 ๘ ก มคีาห ์๒:๑–๒.
  ข อส. พ�านักอยู่ โดดเดีย่ว. 

เจา้ของทีด่นิผูม้ัง่คัง่เอา
ทีน่าผนืเล็กๆ ของคน
ยากจนไป.

 ๑๐ ก อสค. ๔๕:๑๐–๑๑.
 ๑๑ ก สภษ. ๒๓:๓๐–๓๒.
  ข คมพ. พระค�าแหง่ปัญญา.

 ๑๒ ก สดด. ๒๘:๕.
 ๑๓ ก โฮเชยา ๔:๖.  

คมพ. ความรู.้
 ๑๖ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระผูพ้พิากษา.
 ๑๘ ก คมพ. ถอืด ี(ความ), ถอืตวั 

(ความ), เปลา่ประโยชน์, 
อยา่งไมส่มควร.

  ข อส. พวกเขาผกูตดิกบั

บาปเหมอืนสัตวผ์กูตดิ
กบัสัมภาระ.

 ๑๙ ก ยรม. ๑๗:๑๕.
  ข อส. พวกเขาจะไมเ่ช่ือใน

พระเมสสิยาหจ์นกวา่
พวกเขาจะเห็นพระองค.์

๒ นีไฟ ๑๕:๘–๑๙ ๑๑๔



๒๐ วิบัติแก่พวกเขาที่เรียกความช่ัวว่า
ดีก , และความดีวา่ชั่ว, ที่ ให้ความมืดแทน
ความสว่างข , และความสว่างแทนความ
มืด, ที่ ให้ความขมแทนความหวาน, และ
ความหวานแทนความขม !

๒๑ วบิตัแิกผู่ม้ปีัญญาก ในสายตาตนเอง
และเฉียบแหลมในสายตาตนเอง !

๒๒ วบิัติแก่ผู้ดื่มเหล้าองุ่นจัด, และแก่
นักผสมเครื่องดื่มแรง;

๒๓ ผู้ที่แก้ต่างให้คนช่ัวรา้ยเพื่อรางวลั, 
และเอาก ความชอบธรรมของคนชอบธรรม
ไปจากเขา !

๒๔ ฉะน้ัน, ดงัไฟก กลนืกนิตอขา้วข , และ
เปลวไฟเผาไหม้แกลบค , รากของมันจะ
เน่า, และดอกของมันจะกระจายดังผง
ธุลี; เพราะพวกเขาโยนกฎของพระเจ้า
จอมโยธาทิง้ไป, และเกลยีดชังพระวจนะง 

ของพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.
๒๕ ฉะน้ัน, ความกริว้ก ของพระเจ้าดาล

เดอืดกบัผูค้นของพระองค,์ และพระองค์
ทรงยืน่พระหตัถข์องพระองคอ์อกตอ่ตา้น
พวกเขา, และลงทณัฑพ์วกเขา; และเนิน
เขา ส่ันสะเทือน, และซากศพของพวก
เขาฉีกขาดอยู่กลางถนน. เพราะทัง้หมด
น้ีความกริว้ของพระองค์ยังไม่คลาย, แต่
พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงยื่นออกมา.

๒๖ และพระองคจ์ะทรงยกธงสัญญาณก 

ให้ประชาชาติจากที่ ไกล, และจะทรงส่ง
เสียงเรยีกข พวกเขาจากสุดแดนแผ่นดิน
โลก; และดเูถดิ, พวกเขาจะมาค ดว้ยความ
รวดเร็วฉับไว; หาได้มี ใครเหน็ดเหน่ือย
หรือสะดุดเลย.

๒๗ ไม่มี ใครจะหลับสนิทหรือ นิทรา; 
ทัง้ผ้าคาดเอวของพวกเขาก็จะไม่ถอด
ออก, หรือสายรัดรองเท้าของพวกเขาจะ
ไม่ฉีกขาด;

๒๘ ลูกศรของพวกเขาจะแหลม, และ
คันธนูทัง้หมดของพวกเขาจะโก่ง, และ
กบีมา้ของพวกเขาจะเหมอืนหนิเหล็กไฟ, 
และล้อรถของพวกเขาเหมือนลมหมุน, 
เสียงค�ารามของพวกเขาเหมือนสิงห์.

๒๙ พวกเขาจะค�ารามเหมอืนสิงหห์นุ่มก ; 
แท้จริง แล้ว, พวก เขา จะ ค�าราม, และ
ตะครบุเหยือ่, และจะพาไปโดยปลอดภยั, 
และไม่มี ใครจะปลดปล่อย.

๓๐ และในวันน้ันพวกเขาจะค�ารามใส่
ผู้คนของพระเจ้าเหมือนเสียงค�ารามของ
ทะเล; และหากพวกเขามองไปทีแ่ผน่ดนิ, 
ดูเถิด, ความมืดและโทมนัส, และความ
สวา่งถกูท�าใหม้ดืมวัในฟ้าสวรรคส์วา่งน้ัน.

บทที่ ๑๖

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. เพกิถอนสิทธติาม

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 ลกูา ๓:๑๗;  
โมไซยาห ์๗:๒๙–๓๑.

  ง ๒ ซมอ. ๑๒:๗–๙.
 ๒๕ ก คพ. ๖๓:๓๒;  

โมเสส ๖:๒๗.
 ๒๖ ก คมพ. ธงสัญญาณ.
  ข คบ. ผวิพระโอษฐ;์ น่ันก็

คอื, สัญญาณส�าหรบัการ
รวม. อสย. ๗:๑๘;  
๒ นี. ๒๙:๒.

  ค คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

 ๒๙ ก ๓ นี. ๒๑:๑๒–๑๓.

๒ นีไฟ ๑๕:๒๐–๓๐๑๑๕



รบัการให้อภัย—พระเจ้าทรงเรยีกท่านให้
พยากรณ์— ท่านพยากรณ์ เกีย่ว กับ ชาว
ยิว ที่ ปฏิเสธ ค�า สอน ของ พระ คริสต์—
พวกที่ เหลืออยู่ จะกลับคืนมา—เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๖. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ในปีก ที่กษัตรยิ์อุสซียาห์สิน้ชีวติ, ข้าพเจ้า
เห็นพระเจา้ทรงน่ังอยูบ่นพระราชบลัลงัก,์ 
อันสูงตระหง่านและสูงส่งด้วย, และชาย
ฉลองพระองค์ข แผ่เต็มพระวิหาร.

๒ เหนือพระราชบัลลังก์มีเสราฟิมก ยืน
อยู;่ แตล่ะทา่นมปีีกหกปีก; ดว้ยปีกสองปีก
ทา่นปิดหน้า, และดว้ยปีกสองปีกทา่นปิด
เท้า, และด้วยปีกสองปีกท่านบิน.

๓ และ ต่าง ร้อง ต่อ กัน, และ กล่าว ว่า : 
บรสุิทธิ,์ บรสุิทธิ,์ บรสุิทธิ,์ คอืพระเจา้จอม
โยธา; และทัง้แผน่ดนิโลกเต็มไปดว้ยรศัมี
ภาพของพระองค์.

๔ และ เสา ประตูก เคลื่อน เพราะ เสียง
ของท่านที่ร้อง, และพระนิเวศน์เต็มไป
ด้วยควัน.

๕ เวลา น้ันข้าพเจ้ากล่าวว่า : วิบัติ เกิด
แก่ ข้าพเจ้า ! เพราะ ข้าพเจ้า ถูก ท�าลายก ;  
เพราะ ข้าพเจ้า เป็น คนที่ ริม ฝีปาก ไม่
สะอาด; และข้าพเจ้าพ�านักอยู่ท่ามกลาง
ผู้คนที่ริมฝีปากไม่สะอาด; เพราะดวงตา
ข้าพเจ้า เห็น กษัตริย์ ,  พระเจ้า จอม 
โยธาแล้ว.

๖ จากน้ันเสราฟิมท่านหน่ึงบินมายัง
ขา้พเจา้, มถีา่นหนิก ลกุแดงอยู่ ในมอืทา่น, 
ซ่ึงท่านเอามาจากแท่นบูชาด้วยคีม;

๗ และ ท่านวาง มันบนปาก ข้าพเจ้า, 
และกล่าวว่า : ดู สิ, ส่ิง น้ี สัมผัสริม ฝีปาก
เจ้า; และ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ก ของ เจ้า 
ถูกเอาออกไป, และบาปของเจ้าถูกช�าระ
แล้ว.

๘ ข้าพเจ้า ได้ยิน สุรเสียง ของ พระเจ้า
ด้วย, มี ความ ว่า : เรา จะ ส่ง ใคร ไป, และ
ใครจะไปเพื่อเรา ? เมื่อน้ันข้าพเจ้าทูลวา่ : 
ข้าพระองค์อยู่ ที่ น่ี; ทรง ส่งข้าพระองค์
ไปเถิด.

๙ และพระองค์ตรสั : จงไปและบอกคน
พวกน้ี—พวกทา่นจงฟังเถดิ, แตพ่วกเขา
หาเข้าใจไม่; และพวกท่านจงดูเถิด, แต่
พวกเขาหาส�าเหนียกไม่.

๑๐ จงท�าให้ ใจคนพวกน้ีพอง, และท�าให้
หพูวกเขาหนัก, และปิดตาพวกเขาเสีย—
เกลอืกพวกเขาจะเห็นดว้ยดวงตาของตน, 
และไดย้ินก ดว้ยหูของตน, และเข้าใจดว้ย
ใจของตน, และเปลี่ยนใจเลื่อมใสและได้
รับการรักษา.

๑๑ จาก น้ัน ข้าพเจ้า ทูล ว่า : พระองค์
เจา้ขา้, นานเทา่ใดหรอื ? และพระองคต์รสั
วา่ : จนนครต่าง ๆ  วา่งเปล่าปราศจากผู้อยู่
อาศัย, และบ้านปราศจากคน, และแผ่น
ดินรกร้างสิน้;

๑๒ และพระเจ้าทรงย้ายก ผู้คนไป ไกล, 

๑๖ ๑ ก อส. ประมาณ ๗๕๐ ปีกอ่น
ครสิตกาล.

  ข อส. ชายเสือ้ผา้, หรอืส่วน
รมิหรอืปลายของเสือ้ผา้.

 ๒ ก คมพ. เครบู (เหลา่).
 ๔ ก ฮีบร ูฐานรากของธรณี

ประตส่ัูนสะเทอืน.
 ๕ ก ฮีบร ูถกูตดัขาด; น่ันก็คอื, 

เขาทว่มทน้ดว้ยส�านึก
ในบาปของตนและของ
ผูค้นของเขา.

 ๖ ก อส. สัญลกัษณ์ของการ

ช�าระลา้ง.
 ๗ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
 ๑๐ ก มธ. ๑๓:๑๔–๑๕.
 ๑๒ ก ๒ พกษ. ๑๗:๑๘, ๒๐.

๒ นีไฟ ๑๖:๑–๑๒ ๑๑๖



เพราะจะมีการทอดทิง้ครัง้ใหญ่หลวงใน
ท่ามกลางแผ่นดิน.

๑๓ แตย่งัจะมหีน่ึงในสิบส่วน, และพวก
เขาจะกลับมา, และจะถูกกิน, ดังต้นสน, 
และดงัตน้โอก๊ซ่ึงเน้ือแทข้องมนัอยู่ ในตน้
เมื่อมันสลัดใบของมันฉันใด; พงศ์พันธุ์
บริสุทธิ์จะเป็นเน้ือแท้ก ของมันฉันน้ัน.

บทที่ ๑๗

เอฟ รา อิม และ ซีเรีย ท�า สงคราม กับ ยู- 
ดาห์— พระ คริสต์ จะ ประสูติ จาก หญิง 
พรหมจารี— เปรียบ เทียบอิส ยาห์ ๗. 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในวันเวลา
ของอาหสับตุรของโยธาม, ผูเ้ป็นบตุรของ 
อุสซียาห์, กษัตริย์แห่งยูดาห์, คือเรซีน, 
กษัตริย์แห่งซีเรีย, และเปคาห์บุตรของ
เร มา ลิ ยาห์, กษัตริย์ แห่ง อิสราเอล, ขึน้
ไปยังเยรูซาเล็มเพื่อท�าสงครามกับเมือง
น้ัน, แต่เอาชนะไม่ ได้.

๒ และ มี การ เล่า ขานใน เชือ้ สาย แห่ง
ดา วิด, มี ความ ว่า : ซีเรีย เป็นพันธมิตร
กับ เอฟ รา อิมก . และ ใจ ท่านหวั่น ไหว, 
และ ใจ ผู้คนของ ท่าน, ดัง ต้นไม้ ในป่า 
โยกด้วยลม.

๓ เมื่อน้ันพระเจ้าตรสักับอิสยาห์ : บัดน้ี
จงออกไปพบอาหัส, เจ้ากับเชอารยาชูบก 

บุตรของเจ้า, ที่ปลายท่อน� ้าของสระบน
ตรงทางหลวงของลานซักผ้า;

๔ และกล่าวกับเขาวา่ : จงระวงัตัว, และ
อยู่ น่ิง ๆ; อย่ากลัวเลยก , ทัง้อย่าเสียขวัญ
เพราะปลายคบควนักรุน่จวนมอดทัง้สอง
น้ี, เพราะความเกรีย้วโกรธของเรซีนต่อ
ซีเรีย, และของบุตรเรมาลิยาห์.

๕ เพราะ ซีเรีย, เอฟ รา อิม, และ บุตร
ของเรมาลิยาห์, วางแผนการร้ายต่อเจ้า, 
โดยกล่าวว่า :

๖ ให้เราไปสู้กับยูดาห์และรังควานมัน, 
และให้เราตีที่น่ันให้แตกก เพื่อประโยชน์
ของ เรา, และ ตัง้ กษัตริย์ องค์ หน่ึง ไว้
ท่ามกลาง มัน, แท้จริง แล้ว, บุตร ของ
ทาเบเอล.

๗ ดัง น้ันพระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า ตรัส
ว่า : มันจะไม่เป็นไปตามน้ัน, ทัง้มันจะ
ไม่บังเกิดขึน้.

๘ เพราะ เมือง หลวง ของ ซีเรีย คือ 
ดามัสกัส, และประมุขของดามัสกัส, เร- 
ซีน; และภายในหกสิบห้าปีเอฟราอิมจะ
แตกจนร้างไร้ผู้คน.

๙ และเมอืงหลวงของเอฟราอมิคอืสะมา
เรยี, และประมขุของสะมาเรยีคอืบตุรของ
เรมาลิยาห์. หากเจ้าไม่เชื่อก ก็จะสถาปนา
เจ้าไม่ ได้อย่างแน่นอน.

๑๐ ยิ่งกว่าน้ัน, พระเจ้ารับส่ังกับอาหัส
อีก, มีความว่า :

๑๑ เจ้าจงขอเครื่องหมายก จากพระเจ้า

 ๑๓ ก อส. เหมอืนตน้ไม,้ แม้ ใบ
จะกระจดักระจายไป, แต่
ชีวติและศักยภาพทีจ่ะ
เกดิเมล็ดยงัคงอยู่ ในน้ัน.

๑๗ ๒ ก อส. เรยีกช่ืออสิราเอลทาง

เหนือทัง้หมดวา่เอฟรา- 
อมิ, เผา่ผูน้�าทางเหนือ.

 ๓ ก ฮีบร ูพวกทีเ่หลอือยูจ่ะ
กลบัมา.

 ๔ ก อส. อยา่ตกใจกลวัการ

โจมต;ี กษัตรยิท์ัง้สองน้ัน
เกอืบจะหมดพลงัแลว้.

 ๖ ก ฮีบร ูแบง่ออก.
 ๙ ก ๒ พศด. ๒๐:๒๐.
 ๑๑ ก คมพ. เครือ่งหมาย.

๒ นีไฟ ๑๖:๑๓–๑๗:๑๑๑๑๗



พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า; จงขอในห้วงลึก, 
หรือไม่ก็ ในความสูงเบือ้งบน.

๑๒ แต่อาหัสทูลว่า : ข้าพระองค์จะไม่
ขอ, ทัง้ข้าพระองคจ์ะไม่ทดลองก พระเจ้า.

๑๓ และเขากลา่ววา่ : บดัน้ีทา่นจงฟัง, โอ้
เชือ้สายแห่งดาวดิ; มันเป็นเรือ่งเล็กน้อย
ส�าหรบัทา่นทีท่�าใหม้นุษยอ์อ่นใจ, แตท่า่น
จะท�าให้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอ่อน
พระทัยด้วยหรือ ?

๑๔ ฉะน้ัน, พระเจ้า เอง จะ ประทาน
เครื่องหมายอย่างหน่ึง ให้ท่าน—ดูเถิด, 
หญิงพรหมจารีก นางหน่ึงจะมีครรภ์, และ
จะคลอดบุตรคนหน่ึง, และจะเรียกนาม
พระองค์ว่าอิมมานูเอลข .

๑๕ พระองค์ จะ เสวย เนย และ น� ้า ผึง้, 
เพื่อพระองค์จะรูจ้ักปฏิเสธความช่ัวและ
เลือกความดี.

๑๖ เพราะก่อนที่พระกุมารก น้ันจะรู้จัก
ปฏิเสธความช่ัวและเลือกความดี, แผ่น
ดนิทีท่า่นชิงชังจะถกูกษัตรยิท์ัง้สองข ของ
แผ่นดินน้ันทอดทิง้.

๑๗ พระเจ้าจะทรงน�ามาสู่ท่านก , และ
มา สู่ ผู้คนของ ท่าน, และ มา สู่ เชือ้ สาย
บิดาท่าน, วันซ่ึงไม่เคยมาถึงนับแต่วัน
ที่เอฟราอิมข ออกจากยูดาห์, คือกษัตริย์
แห่งอัสซีเรีย.

๑๘ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ันคอืพระเจา้จะทรงส่งเสียงเรยีกก แมลง

ที่อยู่ ในตอนไกลสุดของอียิปต์, และทรง
เรียกผึง้ที่อยู่ ในแผ่นดินแห่งอัสซีเรีย.

๑๙ และ พวก มันจะ มา, และ พวก มัน
ทัง้หมดจะมาอยู่ ในหุบเขาที่อ้างวา้ง, และ
ในโพรงศิลา, และบนกอหนามทัง้หมด, 
และบนพุ่มไม้ทัง้หมด.

๒๐ ในวนัเดียวกันน้ันพระเจ้าจะทรงใช้
มีดโกนก ที่ กษัตริย์ แห่ง อัส ซีเรียข เช่า มา, 
โดยใช้เขาเหล่าน้ันซ่ึงอยู่เลยจากแม่น� ้า
ทางโน้น, มาโกนศีรษะ, และขนที่ เท้า; 
และจะโกนเคราออกจนเกลีย้งด้วย.

๒๑ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ัน, ชายผู้หน่ึงจะเลีย้งก โคสาวตัวหน่ึง
และแกะสองตัว;

๒๒ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้, เพราะ
ความบรบิูรณ์ของนมที่พวกมันจะให้เขา
จะได้กินเนย; เพราะทุกคนที่เหลืออยู่ ใน
แผ่นดินจะกินเนยและน� ้าผึง้.

๒๓ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ัน, ทุกแห่ง, ที่ มี เถาองุ่นหน่ึงพันเถา
ราคาหน่ึงพันเหรียญเงิน, จะมีพงหนาม
และกอหนามมาแทน.

๒๔ คนจะมาทีน่ั่นพรอ้มดว้ยลกูศรและ
คนัธนู, เพราะทัว่แผน่ดนิจะกลายเป็นพง
หนามและกอหนาม.

๒๕ และเนินเขาทัง้หมดที่ ขุด ไว้ด้วย
จอบ, ความกลัวพงหนามและกอหนาม
จะไม่เกิดขึน้ที่น่ี; แต่มันจะเป็นที่ปล่อย

 ๑๒ ก อส. ทดสอบ, ทดลอง, 
หรอืพสูิจน์.

 ๑๔ ก คมพ. ผูป้ระพฤติ
พรหมจรรย,์ หญงิ
พรหมจาร.ี

  ข ฮีบร ูพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยู่
กบัเรา.  
คมพ. อมิมานูเอล.

 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. ผวิพระโอษฐ;์ น่ันก็

คอื, ส่งสัญญาณ, เรยีก.  
อสย. ๕:๒๖.

 ๒๐ ก อส. แผน่ดนิแทบจะรา้ง

ผูค้นเพราะผูบ้กุรกุชาว
ตา่งชาต.ิ

  ข ๒ พกษ. ๑๖:๕–๙.
 ๒๑ ก อส. เฉพาะผูร้อดชีวติ

เพยีงไมก่ีค่นทีเ่ลีย้งตวั
เองไดเ้ทา่น้ันจงึจะคงอยู.่

๒ นีไฟ ๑๗:๑๒–๒๕ ๑๑๘



ฝูงโคผู้ออกไป, และเป็นที่เหยียบย�่าของ
ฝูงปศุสัตว์ที่เล็กกว่าก .

บทที่ ๑๘

พระครสิต์จะทรงเป็นดังก้อนหินทีท่�าให้
สะดุดล้มและศิลาที่ท�าให้ขัดเคืองใจ—
จงแสวงหาพระเจ้า, แต่มิ ใช่พ่อมดเสียง
แหลม—จงหนัไปสู่กฎและประจกัษ์พยาน
เพือ่การน�าทาง—เปรยีบเทียบอิสยาห์ ๘. 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

ยิ่งกว่า น้ัน, พระวจนะของพระเจ้าตรัส
แก่ข้าพเจ้า ว่า : เจ้าจงเอากระดาษม้วน
ใหญ่มา, และเขียนในน้ันด้วยปากกาของ
มนุษย์, เกี่ยวกับมาเฮอร์ชาลาลหัชบัสก .

๒ และขา้พเจา้น�าพยานก ทีซ่ื่อสัตยม์าท�า 

บนัทกึกบัขา้พเจา้, อรุอีาหปุ์โรหติ, และเศ- 
คาริยาห์บุตรของเยเบเรคียาห์.

๓ และข้าพเจ้าเข้าหาศาสดาพยากรณ์
หญิงก ; และนางตัง้ครรภ์และคลอดบุตร. 
จากน้ันพระเจา้ตรสัแกข่า้พเจา้วา่ : จงเรยีก
ช่ือเขา, มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส.

๔ เพราะ ดูเถิด, เด็กก จะ ไม่ สามารถ
เรียกข ค�า ว่า, พ่อ, กับ แม่, ก่อน ส่ิง มี ค่า
แห่งดามัสกัสและทรัพย์ที่ปล้นมาค ของ
สะมาเรยีจะถูกน�าไปต่อหน้ากษัตรยิ์แห่ง
อัสซีเรีย.

๕ พระเจ้ารับส่ังแก่ข้าพเจ้าอีกด้วย, มี
ความว่า :

๖ เน่ืองจาก คนพวก น้ี ไม่ ยอมรับ ผืน
น� ้า แห่ง ชิ โล อาห์ก ซ่ึง ไหล เอื่อย ๆ, และ 

ช่ืนชมยินดี ในเรซีนข และบุตรของเรมา- 
ลิยาห์;

๗ ฉะน้ัน, บัดน้ี, ดูเถิด, พระเจ้าทรงน�า
น� ้าจากแมน่� ้า, ซ่ึงไหลเชีย่วและหลายสาย, 
มาสู่พวกเขาก แมก้ษัตรยิแ์หง่อสัซีเรยีและ
เกียรติภูมิทัง้ปวงของเขา; และเขาจะขึน้
มาเอ่อท้นทั่วท้องน� ้า, และท่วมชายฝ่ังทัง้
สิน้ของเขา.

๘ และ เขา จะ ผ่าน ตลอด ยู ดาห์ก ; เขา
จะ ไหล บ่า และ ท่วม, เขา จะ ท่วม ถึง แม้
คอ; และปีกอันแผ่กว้างของเขาจะเต็ม 
ความกว้างของแผ่นดินพระองค์, โอ้อิม- 
มานูเอลข .

๙ จง ร่วม เป็นพันธมิตร กันก , โอ้ ท่าน
ผู้คน, และท่านจะถูกหักเป็นชิน้ ๆ; จง
เงี่ยหูฟังท่านทัง้หลายจากประเทศห่าง
ไกล; และเตรียมตัวไว้เถิด, และท่านจะ
ถูกหักเป็นชิน้ ๆ; เตรียมตัวไว้เถิด, และ
ท่านจะถูกหักเป็นชิน้ ๆ.

๑๐ จงปรึกษากัน, และมันจะไร้ผล; จง
พูด กัน เถิด, และ มัน จะ ไม่ บังเกิด ขึน้; 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเราก .

๑๑ เพราะพระเจ้ารับส่ังแก่ข้าพเจ้าดัง
น้ันด้วยพระหัตถ์อันแข็งแรง, และทรง

 ๒๕ ก ฮีบร ูแกะ, หรอืแพะ.
๑๘ ๑ ก อส. ความพนิาศจวนใกล้

เขา้มาแลว้.
 ๒ ก คมพ. พยาน.
 ๓ ก อส. ภรรยาของเขา.
 ๔ ก ๒ นี. ๑๗:๑๖.
  ข อสย. ๘:๔.

  ค ๒ พกษ. ๑๕:๒๙.
 ๖ ก ปฐก. ๔๙:๑๐;  

ปจส. ปฐก. ๕๐:๒๔.
  ข อสย. ๗:๑.
 ๗ ก อส. มาสู่อสิราเอลทาง

เหนือกอ่น.
 ๘ ก อส. อสัซีเรยีจะเขา้ไปใน- 

ยดูาหด์ว้ย.
  ข คมพ. อมิมานูเอล.
 ๙ ก อส. สรา้งแนวรว่ม.
 ๑๐ ก อส. พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง

ละเวน้ยดูาห ์(แผน่ดนิ
ของอมิมานูเอล).  
สดด. ๔๖:๗.

๒ นีไฟ ๑๘:๑–๑๑๑๑๙



สอนข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่ควรเดินในวิถี
ทางของคนพวกน้ี, โดยตรัสว่า :

๑๒ เจ้าอย่าพูดว่า, พันธมิตรก , แก่คน
ทัง้ปวงซ่ึงแก่เขาผู้คนเหล่าน้ีจะพูดว่า, 
พันธมิตร; ทัง้อย่ากลัวความกลัวของพวก
เขา, หรืออย่าครั่นคร้ามเลย.

๑๓ เจ้าจงท�าให้องค์พระเจ้าจอมโยธา
ศักดิ์สิทธิ์, และ ให้ พระองค์ เป็นที่ กลัว
เกรงก ของทา่น, และใหพ้ระองคเ์ป็นความ
หวาดหวั่นของท่าน.

๑๔ และ พระองค์ จะ ทรง เป็น สถาน
ศักดิ์สิทธิ์ก ; แต่ทรงเป็นก้อนหินที่ท�าให้
สะดุดล้มข , และศิลาที่ท�าให้ขัดเคืองใจ
ต่อ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ทัง้ สอง เผ่า, 
เป็นกับดักและบ่วงแรว้ต่อผู้อยู่อาศัยของ
เยรูซาเล็ม.

๑๕ และคนเป็นอันมากในบรรดาพวก
เขาจะสะดุดก และล้ม, และพ่ายแพ้, และ
ติดกับ, และถูกจับไป.

๑๖ จงผกูประจกัษ์พยานไว,้ จงผนึกกฎก 

ไว้ ในหมู่สานุศิษย์ของเรา.
๑๗ และข้าพเจ้าจะรอคอยพระเจ้า, ซึ่ง

ทรง ซ่อนพระ พักตร์ก พระองค์ จาก เชือ้
สายแห่งยาโคบ, และข้าพเจ้าจะมองหา
พระองค์.

๑๘ ดูเถิด, ข้าพเจ้าและบุตรที่พระเจ้า
ประทาน ให้ ข้าพเจ้า เป็น เครื่องหมายก 

และ เป็นการ อันน่า พิศวง ใน อิสราเอล
จากพระเจ้าจอมโยธา, ซ่ึงประทับอยู่ ใน
ภูเขาไซอัน.

๑๙ และเมื่อพวกเขาจะกล่าวแก่ท่าน
ว่า : จง ไป ปรึกษา เขา ทัง้ หลาย ที่ ติดต่อ
วิญญาณ ได้ก , และ พวก พ่อ มดข เสียง
แหลม และ พึมพ�า— สมควร มิ ใช่ หรือ ที่
ผู้คนจะปรึกษาพระผู้ เป็นเจ้าของพวก
เขาค เพื่อคนที่มีชีวิตจะได้ยินจากบรรดา 

คนตายง 
 ?

๒๐ จงแสวงหากฎและประจักษ์พยาน; 
และหากพวกเขาไม่พูดก ตามค�าน้ี, ก็เป็น
เพราะไม่มีความสว่างในพวกเขา.

๒๑ และ พวก เขา จะ ผ่าน มันไปก อย่าง
ยากเย็นยิ่งและหิวโหย; และเหตุการณ์
จะ บังเกิด ขึน้ คือ เมื่อ พวก เขา หิวโหย, 
พวกเขาจะโมโหจัด, และแช่งด่ากษัตริย์
ของตนและพระผู้เป็นเจ้าของตน, และ
แหงนมองเบือ้งบน.

๒๒ และพวกเขาจะมองดูแผ่นดินโลก
และ เห็น ความ ยุ่ง ยาก, และ ความ มืด, 
ความหม่นหมองอันเกิดจากความปวด
ร้าว, และจะถูกขับไล่ ไปสู่ความมืด.

 ๑๒ ก อส. ยดูาห์ ไมค่วรพึง่พา
แผนลบักบัคนอืน่ๆ เพือ่
ความปลอดภยัของตน.

 ๑๓ ก อส. จงคารวะและถอ่มตน
ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็น
เจา้.

 ๑๔ ก อสค. ๑๑:๑๕–๒๑.
  ข ๑ ปต. ๒:๔–๘;  

เจคอบ ๔:๑๔–๑๕.
 ๑๕ ก มธ. ๒๑:๔๒–๔๔.
 ๑๖ ก ฮีบร ูค�าสอน, หรอืหลกัค�า

สอน.  
คมพ. พระกติตคิณุ.

 ๑๗ ก อสย. ๕๔:๘.
 ๑๘ ก อส. ช่ือของอสิยาหแ์ละ

บตุรชายของเขา มคีวาม
หมายตามล�าดบัคอื  
“พระเยโฮวาหท์รงช่วยให้
รอด”; “พระองคท์รงเรง่
เหยือ่”; และ “ผูท้ีเ่หลอือยู่
จะกลบัมา.”  
๒ นี. ๑๗:๓; ๑๘:๓.

 ๑๙ ก ลนต. ๒๐:๖.
  ข อส. หมอผ,ี หมอด.ู
  ค ๑ ซมอ. ๒๘:๖–๒๐.
  ง คบ. ในนามของ.
 ๒๐ ก อส. ส่ือทีนั่บถอืวญิญาณ  

( ในขอ้ ๒๑–๒๒ ดว้ย).
 ๒๑ ก อส. อสิราเอลจะถกูน�าไป

เป็นเชลยเพราะพวกเขา
ไมย่อมสดบัฟัง.

๒ นีไฟ ๑๘:๑๒–๒๒ ๑๒๐



บทที่ ๑๙

อสิยาหพ์ดูเกีย่วกบัพระเมสสิยาห—์ผูค้น
ในความมืดจะเห็นความสว่างเจิดจ้า—
ทารกคนหน่ึงจะเกดิมาเพือ่เรา—พระองค์
จะ ทรง เป็น เจ้า ชาย แห่ง สันติ และ ทรง
ปกครองบนบัลลังก์ของดาวิด—เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๙. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

กระน้ันก็ตาม, ความหม่นหมองจะยังไม่
เท่าที่เคยเป็นมาในความระทมทุกข์ของ 
แผน่ดนิน้ัน, เมือ่ครัง้แรกกษัตรยิแ์หง่อสั- 
ซีเรียท�าให้แผ่นดินเศบูลุนก , และแผ่น
ดินนัฟ ทา ลี ต้อง ทนทุกข์ พอ ประมาณ, 
และต่อมาได้ท�าให้ทนทุกข์หนักยิ่งขึน้
โดยทางทะเลแดงเลยจอร์แดนในกาลิลี
แห่งประชาชาติ.

๒ ผู้คนที่ เดินใน ความ มืดก เห็น ความ
สว่างเจิดจ้าแล้ว; พวกเขาที่พ�านักอยู่ ใน
แผ่นดินของเงามรณะ, ความสว่างย่อม
ส่องบนพวกเขา.

๓ พระองค์ทรงท�าให้ประชาชาติขยาย
เผ่าพันธุ์, และทรงท�าให้ปีติเพิ่มพูนก —
พวกเขาปีติต่อพระพักตร์พระองค์ตาม
ปีติ ในการเก็บเกี่ยว, และดังคนที่ช่ืนชม
ยินดีเมื่อพวกเขาแบ่งของอันริบมา.

๔ เพราะพระองคท์รงหกัแอกแหง่ภาระ

ของเขา, และไม้คานบนบ่าของเขา, และ
ไม้เรียวของผู้กดขี่ข่มเหง.

๕ โดยที่การรบทุกครัง้ของนักรบย่อม
มีเสียงอึกทึกสับสน, และอาภรณ์โชกไป
ดว้ยเลอืด; แตน่ี่จะเป็นไปดว้ยการเผาไหม้
และเชือ้เพลิงโหมไฟ.

๖ โดยที่เด็กก คนหน่ึงจะเกิดมาเพื่อเรา, 
บุตรคนหน่ึงจะประทานให้เรา; และการ
ปกครองข จะอยู่บนบ่าของท่าน, และจะ
เรยีกนามของท่าน; มหัศจรรย์, ที่ปรกึษา, 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอานุภาพค , พระบิดา
ผู้ทรงเป็นนิจง , เจ้าชายแห่งสันติจ .

๗ ความจ�าเริญแห่งการปกครองก และ
สันติภาพ ไม่มี ที่สุดข , บน บัลลังก์ ของ
ดา วิด, และ เหนือ อาณาจักร ของ ท่าน
เพื่อ วาง ระเบียบ, และ สถาปนา ขึน้ด้วย
วิจารณญาณและด้วยความยุติธรรมนับ
แต่น้ี ไป, แม้จนตลอดกาล. ความมุ่งมั่น
พระทยัของพระเจา้จอมโยธาจะท�าการน้ี.

๘ พระเจ้า ทรง ส่ง พระ วจนะ ของ
พระองค์ สู่ ยา โคบ และ พระ วจนะ ของ
พระองค์ส่องสว่างลงบนอิสราเอลก .

๙ และผู้คนทัง้ปวงจะรู้, แม้เอฟราอิม
และผู้ อยู่ อาศัยของสะมาเรีย, ซ่ึงกล่าว
ดว้ยความจองหองและความถอืดี ในใจวา่ :

๑๐ อิฐพังทลายลง, แต่เราจะสร้างด้วย
ศิลาสกัด; ต้นมะเดื่อถูกโค่น, แต่เราจะ
เปลี่ยนมันเป็นต้นสนสีดาร์.

๑๙ ๑ ก มธ. ๔:๑๒–๑๖.
 ๒ ก “ความหมน่หมอง” และ 

“ความมดื” คอืการละทิง้
ความเช่ือและการเป็น
เชลย; “ความสวา่งเจดิ
จา้” คอืพระครสิต.์

 ๓ ก อสย. ๙:๓.

 ๖ ก อสย. ๗:๑๔;  
ลกูา ๒:๑๑.

  ข มธ. ๒๘:๑๘.
  ค ทติสั ๒:๑๓–๑๔.
  ง แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙, ๔๔.
  จ ยอหน์ ๑๔:๒๗.
 ๗ ก คมพ. ปกครอง (การ).

  ข ดนล. ๒:๔๔.
 ๘ ก อส. ขา่วสารอนัเป็นการ

พยากรณ์ตอ่จากขอ้น้ี 
(ขอ้ ๘–๒๑) เป็นการ
เตอืนสิบเผา่ทางเหนือ, 
ทีเ่รยีกวา่อสิราเอล.

๒ นีไฟ ๑๙:๑–๑๐๑๒๑



๑๑ ฉะน้ันพระเจ้าจะทรงน�าปฏิปักษ์
ของเรซีนก มาต่อสู้เขา, และให้ศัตรูของ
เขารวมกัน;

๑๒ ชาวซีเรียอยู่หน้าและชาวฟีลิสเตีย 
อยูห่ลงั; และพวกเขาจะกลนืกนิก อสิราเอล
ดว้ยปากทีอ่า้. เพราะทัง้หมดน้ีความกริว้ข 

ของพระองคย์งัไมค่ลาย, แตพ่ระหตัถข์อง
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.

๑๓ เพราะผู้คนไม่หันไปหาพระองค์ก 

ผู้ทรงลงทัณฑ์พวกเขา, ทัง้พวกเขาไม่
แสวงหาพระเจ้าจอมโยธา.

๑๔ ฉะน้ันพระเจ้า จะ ทรง ตัด หัว และ
หาง, กิ่งและปล้องออกจากอิสราเอลใน
วันเดียว.

๑๕ ผู้ทรง คุณวุฒิ, เขา เป็นหัว; และ
ศาสดา พยากรณ์ ที่ สอน เรื่อง เท็จ, เขา
เป็นหาง.

๑๖ เพราะผู้น� าของคนพวกน้ีเป็นเหตุ
ให้พวกเขาผิดพลาด; และคนที่พวกเขา
น�าไปย่อมถูกท�าลาย.

๑๗ ฉะน้ันพระเจ้า จะ ไม่มี ปีติ ในชาย
หนุ่มของพวกเขา, ทัง้จะไม่มีเมตตาก ต่อ
ลูกก�าพร้าและหญิงหม้ายของพวกเขา; 
เพราะทุกคนในพวกเขาเป็นคนหน้าซื่อ
ใจคดและเป็นคนท�าช่ัว, และทุกปากพูด
เรื่องโง่ข . เพราะทัง้หมดน้ีความกริว้ของ
พระองค์ยังไม่คลาย, แต่พระหัตถ์ค ของ
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.

๑๘ เพราะ ความ ช่ัว ร้าย เผา ผลาญ ดัง
เพลิง; มันจะกลืนกินพงหนามและกอ

หนาม, และจะลามไหม้พงไม้ ในป่า, และ
มนัจะลกุลามเหมอืนการพวยพุง่ของควนั.

๑๙ โดยพระพิโรธของพระเจา้จอมโยธา
แผ่นดินจะมืด, และผู้คนจะเป็นดังเชือ้
เพลิง โหม ไฟ; หา ได้ มี ใคร จะ ละเว้นพี่
น้องตนไม่ก .

๒๐ และเขาจะแย่งชิงทางมือขวาและ
หิวโหย; และเขาจะกินทางมือซ้ายก และ
พวกเขาจะไม่พอใจ; พวกเขาถ้วนทุกคน
จะกินเน้ือที่แขนตนเอง—

๒๑ มนัสเสห์ก , เอฟราอิมข ; และเอฟรา- 
อิม, มนัสเสห์; พวกเขาพรอ้มใจกันจะตอ่
ต้านยูดาห์ค . เพราะทัง้หมดน้ีความกริว้
ของ พระองค์ ยัง ไม่ คลาย, แต่ พระหัตถ์
ของพระองค์ยังคงยื่นออกมา.

บทที่ ๒๐

ความพนิาศของอสัซีเรยีเป็นรปูแบบหน่ึง
ในความพินาศของคนช่ัวร้ายเมือ่ถึงการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง—ผู้คนไม่มากนักจะ
ยังมี ชีวิตอยู่หลังจากที่พระเจ้าเสด็จมา
อีก—พวกที่เหลืออยู่ของยาโคบจะกลับ
คนืมาในวนัน้ัน—เปรยีบเทยีบอสิยาห ์๑๐. 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

วิบัติแก่คนเหล่าน้ันที่ออกประกาศิตอัน
ไม่ชอบธรรม, และเขียนสารกดขี่ข่มเหง
ซ่ึงพวกเขาก�าหนดขึน้;

๒ เพื่อ ขับ คน ขัดสน ออก จาก ความ

 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  

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

 ๒๑ ก คมพ. มนัสเสห.์
  ข คมพ. เอฟราอมิ.
  ค คมพ. ยดูาห.์

๒ นีไฟ ๑๙:๑๑–๒๐:๒ ๑๒๒



ยุติธรรม, และฉวยสิทธิ ไปจากคนจนใน
ผู้คนของเรา, เพื่อหญิงหม้ายก อาจตกเป็น
เหยื่อของพวกเขา, และเพื่อพวกเขาอาจ
ขโมยจากเด็กก�าพร้า !

๓ และเจ้าจะท�าอะไรในวันแห่งการมา
เยอืนก , และในหายนะซึง่จะมาจากที่ ไกล ? 
เจ้าจะหลบหนีไปพึ่งใครเล่า ? และจะทิง้
สมบัติของเจ้าไว้ที่ ไหน ?

๔ ไม่มีเราพวกเขาจะลงไปเป็นนักโทษ, 
และพวกเขาจะล้มตายอยู่กับพวกที่ถูก
ประหาร. เพราะทัง้หมดน้ีความกริว้ของ
พระองค์ ยัง ไม่ คลาย, แต่ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ยังคงยื่นออกมา.

๕ โอ้ ชาว อัส ซีเรีย, ไม้ เรียว แห่ง ความ
โกรธของเรา, และไม้เท้าในมือพวกเขา
คือความเคืองแค้นของพวกเขาก .

๖ เราจะส่งเขาไปต่อสู้กับประชาชาติที่
หน้าซ่ือใจคดก , และเราจะส่ังเขาให้ต่อสู้
กับผู้คนแห่งความพิโรธของเราเพื่อริบ
เอาของที่ปล้นมา, และเพื่อริบเอาเหยื่อ, 
และเพื่อ เหยียบย�่าพวกเขาดุจเดียวกับ
โคลนตมบนถนน.

๗ แตเ่ขามิไดต้ัง้ใจเช่นน้ัน, ทัง้ใจเขาหา
คิดเช่นน้ันไม่; แต่ ในใจเขาคิดจะท�าลาย
และตัดขาดประชาชาติไม่ ใช่น้อย.

๘ เพราะ เขา กล่าว ว่า : บรรดา เจ้า ชาย
ของข้าพเจ้าล้วนเป็นกษัตริย์มิ ใช่หรือ ?

๙ คาลโนเป็นดังคารเคมิชมิ ใช่หรือ ? 

ฮามัทเป็นดังอารปัดมิ ใช่หรือ ? สะมาเรีย
เป็นดังดามัสกัสมิ ใช่หรือ ?

๑๐ ดัง ที่ มือก ข้าพเจ้า ก่อ ตัง้ อาณาจักร
ของรูปเคารพขึน้, และรูปแกะสลักของ
มันเลิศกว่ารูปแกะสลักของเยรูซาเล็ม
และของสะมาเรีย;

๑๑ ข้าพเจ้า จะ ไม่ ท�า เช่น น้ัน, กับ
เยรูซาเล็ม และ กับ รูป เคารพ ของ นาง, 
ดังที่ข้าพเจ้าท�ามาแล้วกับสะมาเรียและ
รูปเคารพของนางหรือ ?

๑๒ ดัง น้ัน เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้
คือเมื่อพระเจ้าทรงท�างานทัง้หมดของ
พระองคบ์นภเูขาไซอนัและบนเยรซูาเล็ม
แล้ว, เราจะลงโทษผลของใจที่ถือดีก ของ
กษัตรยิ์แห่งอัสซีเรยีข , และแววตายโสอัน
เน่ืองจากความอหังการของเขา.

๑๓ เพราะเขาก กลา่ววา่ : ดว้ยเรีย่วแรงของ
มอืขา้พเจา้และดว้ยปัญญาขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ท�าส่ิงเหลา่น้ีขึน้; เพราะขา้พเจา้เฉียบแหลม; 
และขา้พเจา้ยา้ยพรมแดนของผูค้น, และ
ปลน้ทรพัยส์มบตัจิากพวกเขา, และขา้พเจา้
สยบผูอ้ยูอ่าศัยราวกบัคนกลา้;

๑๔ และมือข้าพเจ้าฉวยทรัพย์สินมีค่า
ของผูค้นดงัฉวยรงันก; และดงัคนรวบรวม
ไข่ที่ละไว้ ข้าพเจ้ารวมแผ่นดินโลกไว้ทัง้
สิน้; และไม่มี ใครขยับปีก, หรืออ้าปาก, 
หรือส่งเสียง.

๑๕ ขวานก จะข อวดอ้างตนเหนือคนที่ ใช้

๒๐ ๒ ก คมพ. หญงิหมา้ย.
 ๓ ก อส. การลงโทษ.
 ๕ ก อสย. ๑๐:๕.
 ๖ ก อส. ตอ่สู้กบัอสิราเอล.
 ๑๐ ก อส. มอืของกษัตรยิแ์หง่

อสัซีเรยี (ขอ้ ๑๐–๑๑).
 ๑๒ ก อส. โออ้วด.

  ข ศฟย. ๒:๑๓.
 ๑๓ ก อส. กษัตรยิแ์หง่อสัซีเรยี  

(ขอ้ ๑๓–๑๔).
 ๑๕ ก อส. ศาสดาพยากรณ์

เปรยีบกษัตรยิก์บัเครือ่ง
มอื.

  ข ค�าเปรยีบเทยีบทัง้หมด

ในขอ้น้ีถามค�าถาม
เดยีวกนั : คนตอ่ตา้น
พระผูเ้ป็นเจา้  
(อาท ิกษัตรยิอ์สัซีเรยี) 
จะรุง่เรอืงไดห้รอื ?

๒ นีไฟ ๒๐:๓–๑๕๑๒๓



มันหรอื ? เลื่อยจะทะนงตนเหนือคนที่ ใช้
มันหรอื ? ราวกับวา่ไม้เรยีวจะแกวง่ตนใส่
คนทีย่กมนัขึน้, หรอืไมเ้ทา้จะยกขึน้ไดเ้อง
ราวกับไม่ ใช่ ไม้ !

๑๖ ฉะน้ันพระเจ้า, พระเจ้าจอมโยธา, 
จะทรงส่งความผอมโซ, ไปในบรรดาคน
อ้วนพีของกษัตรยิ์; และภายใต้เกียรติยศ
ของเขาก พระองคจ์ะทรงกอ่การลกุไหมข้ึน้
เหมือนการลุกไหม้ของไฟ.

๑๗ และ ความ สว่าง ของ อิสราเอล จะ
เป็นดังไฟ, และพระผู้บรสุิทธิ์ของเขาดัง
เปลวไฟ, และจะลุกไหม้และจะกลืนกิน
กอหนามของเขาและพงหนามของเขา
ภายในวันเดียว;

๑๘ และ จะ กลืน กินความ งดงาม แห่ง
ไพรพฤกษ์ของเขา, และท้องทุ่งอันอุดม
ของ เขา, ทัง้ จิต วิญญาณก และ ร่างกาย; 
และ พวก เขา จะ เป็น เหมือน ผู้ ถือ ธง ใน
ยามอ่อนล้า.

๑๙ และต้นไม้ที่เหลือก ในป่าของเขาจะ
มีน้อย, จนเด็กก็นับมันได้.

๒๐ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ันก , คือ ผู้ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ของ อิสราเอล, 
และ คนของ เชือ้ สาย แห่ง ยา โคบข ที่ หนี
รอด, จะไม่พึ่งคนที่ท�ารา้ยพวกเขาอีกต่อ
ไป, แต่จะพึ่งพระเจ้า, พระผู้บรสุิทธิ์แห่ง
อิสราเอล, โดยแท้.

๒๑ ผู้ที่ยังเหลืออยู่ก จะกลับคืน, แท้จริง

แลว้, แมผู้ท้ีย่งัเหลอือยูข่องยาโคบ, สู่พระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอานุภาพ.

๒๒ เพราะแม้อิสราเอลผู้คนของท่าน
เป็นดังทรายแห่งทะเล, กระน้ันที่เหลือ
อยู่ ของ พวก เขา จะ กลับ มา; การ ท�าลาย
ล้างก ที่ประกาศิตไว้จะท่วมท้นด้วยความ
ชอบธรรมข .

๒๓ เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจอม
โยธาจะทรงท�าลายล้างก , แม้ก�าหนดให้มี
ทั่วแผ่นดิน.

๒๔ ฉะน้ัน, ดงัน้ันพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้
จอมโยธาตรสั : โอ้ผู้คนของเราที่พ�านักอยู่
ในไซอนั, อยา่กลวัชาวอสัซีเรยี; เขาจะโบย
ตเีจา้ดว้ยไมเ้รยีว, และจะยกไมเ้ทา้ของเขา
สู้เจา้, ตามลกัษณะเดยีวกนักบัในอยีปิต์ก .

๒๕ เน่ืองจากอีกไม่นานนัก, และความ
เคืองแค้นจะหยุด, และความโกรธของ
เราในความพินาศของพวกเขา.

๒๖ และพระเจา้จอมโยธาจะทรงกระตุน้
ให้เกิดแส้หวดส�าหรบัเขาตามการเข่นฆ่า
ชาวมีเดยีนก ที่ศิลาแห่งโอเรบ; และดงัธาร
พระกรของพระองคอ์ยูเ่หนือทะเลดงัน้ัน
พระองค์จะทรงยกมันขึน้ตามลักษณะ
เดียวกันกับในอียิปต์.

๒๗ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ันคือภาระก ของเขาจะถูกน�าออกไปจาก
บ่าเจ้า, และแอกของเขาออกจากคอเจ้า, 
และแอกจะถูกท�าลายเพราะการเจิมข .

 ๑๖ ก อส. กษัตรยิแ์หง่อสัซีเรยี  
(ขอ้ ๑๗–๑๙ ดว้ย).

 ๑๘ ก อส. อสัซีเรยีจะสูญสิน้.
 ๑๙ ก อส. ผูท้ีเ่หลอือยูข่องกอง

ทพัแหง่อสัซีเรยี.
 ๒๐ ก อส. ยคุสุดทา้ย.
  ข อาโมส ๙:๘–๙.
 ๒๑ ก อสย. ๑๑:๑๑–๑๒.

 ๒๒ ก คพ. ๖๓:๓๔.  
คมพ. โลก—การสิน้สุด
ของโลก.

  ข อส. แมเ้มือ่การลงโทษ
เกดิขึน้, ความเมตตายงัมี
อยู.่

 ๒๓ ก อส. ท�าใหเ้กดิความพนิาศ
ตามทีป่ระกาศิตไว.้

 ๒๔ ก อส. เช่นทีช่าวอยีปิตท์�าใน
สมยักอ่น.  
อพย. ๑:๑๓–๑๔.

 ๒๖ ก ปฐก. ๒๕:๑–๒;  
วนฉ. ๗:๒๕.

 ๒๗ ก อสย. ๑๔:๒๕.
  ข คมพ. ผู้ ไดร้บัการเจมิ.

๒ นีไฟ ๒๐:๑๖–๒๗ ๑๒๔



๒๘ เขามาก ถงึอยัยาท, เขาผา่นไปถงึมิโก- 
รน; ที่มิคมาชเขาสะสมสัมภาระของเขา.

๒๙ พวกเขาข้ามช่องผา; พวกเขาค้าง 
แรมทีเ่กบา; รามาหก์ลวั; กเิบอาหข์องซา- 
อูลหลบหนีไป.

๓๐ จงเปล่งเสียงเถิด, โอ้ธิดาของกัล- 
ลิม; ให้ ได้ยินไปถึงไลชาห์, โอ้อานาโธท
ที่น่าสงสาร.

๓๑ มดัเมนาหย์า้ยไป; ผูอ้ยูอ่าศัยของเก- 
บิมรวมกันเพื่อหลบหนี.

๓๒ แตเ่ขาจะยงัอยูท่ี่ โนบในวนัน้ัน; เขา
จะเงือ้มอืใส่ภเูขาแหง่ธดิาของไซอนั, เนิน
เขาของเยรูซาเล็ม.

๓๓ ดเูถดิ, พระเจา้, พระเจา้จอมโยธาจะ
ทรงตัดกิ่งก้านด้วยความสยดสยอง; และ
พวกที่ล�าต้นสูงก จะถูกโค่น; และพวกเย่อ
หยิ่งจะถูกก�าราบ.

๓๔ และพระองค์จะทรงถางพรรณไม้
ในป่าดว้ยเหล็ก, และเลบานอนจะลม่โดย
ผู้ทรงอานุภาพองค์หน่ึง.

บทที่ ๒๑

ล�าตน้ของเจสซี (พระครสิต)์ จะพพิากษา
ในความชอบธรรม—ความรูเ้กีย่วกบัพระผู้ 
เป็นเจา้จะครอบคลมุแผน่ดนิโลกในมลิเล- 
เนียม— พระเจ้า จะ ทรง ยก ธง สัญญาณ

ขึน้และรวมอิสราเอล—เปรยีบเทียบอิส- 
ยาห์ ๑๑. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และ จะ มี หน่อก ออก มา จาก ล�าต้นข ของ
เจสซีค , และกิ่งหน่ึงจะงอกออกมาจาก
รากของท่าน.

๒ และพระวญิญาณก ของพระเจ้าจะอยู่
บนท่าน, วิญญาณแห่งปัญญาและความ
เข้าใจ, วิญญาณแห่งการตรึกตรองและ
พละก�าลงั, วญิญาณแหง่ความรูแ้ละความ
เกรงกลัวพระเจ้า;

๓ และจะท�าให้ท่านเข้าใจด้วยไหวพรบิ
อนัเน่ืองจากความเกรงกลวัพระเจา้; และ
ทา่นจะไมพ่พิากษาก ตามสายตาของทา่น, 
ทัง้จะไม่ต�าหนิตามที่หูของท่านได้ยิน.

๔ แต่ ด้วย ความ ชอบ ธรรมก ท่าน จะ
พิพากษาคนจน, และต�าหนิข ด้วยความ
เสมอภาคเพื่อคนอ่อนโยนค ของแผ่นดิน
โลก; และท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยไม้
แห่งปากของท่าน, และด้วยลมแห่งริม
ฝีปากของท่านท่านจะสังหารคนช่ัวร้าย.

๕ และความชอบธรรมจะเป็นสายคาด
เอวท่าน, และความซื่อสัตย์เป็นสายคาด
บัน้เอวก ท่าน.

๖ สุนัขป่าจะอยูก่บัลกูแกะดว้ย, และเสือ
ดาวจะนอนกบัลกูแพะ, และลกูโคกบัสิงห์

 ๒๘ ก อส. การกรฑีาทพัของชาว
อสัซีเรยีไปเยรซูาเล็มถกู
สะกดรอย; จากน้ัน  
(ขอ้ ๓๓–๓๔) อธบิายเชิง
เปรยีบเทยีบถงึการกระท�า
ของพระเจา้ตอ่พวกเขา.

 ๓๓ ก ฮีล. ๔:๑๒–๑๓.
๒๑ ๑ ก คพ. ๑๑๓:๓–๔.
  ข คพ. ๑๑๓:๑–๒.

  ค เจสซีเป็นบดิาของดาวดิ; 
มกีารอา้งถงึเชือ้สายของ
กษัตรยิด์าวดิซ่ึงพระเยซู
จะประสูตมิาในเชือ้สาย
น้ี. มคีาห ์๕:๒;  
ฮบ. ๗:๑๔.  
คมพ. เจสซี.

 ๒ ก อสย. ๖๑:๑–๓.
 ๓ ก ยอหน์ ๗:๒๔.

 ๔ ก สดด. ๗๒:๒–๔;  
โมไซยาห ์๒๙:๑๒.

  ข ฮีบร ูตดัสิน.
  ค คมพ. ออ่นน้อม  

(ความมี ใจ), ออ่นน้อม  
(ความสุภาพ), ออ่นโยน  
(คน, ความ).

 ๕ ก คบ. เอว.

๒ นีไฟ ๒๐:๒๘–๒๑:๖๑๒๕



หนุ่มและลูกสัตวอ์้วนจะอยู่ด้วยกัน; และ
เด็กเล็กคนหน่ึงจะน�าพวกมันไป.

๗ และโคเพศเมียและหมีจะกินด้วย
กัน; ลูกของมันจะนอนดว้ยกัน; และสิงห์
จะกินฟางเหมือนโคเพศผู้.

๘ และเด็กที่ดูดนมจะเล่นบนรูงูพิษก , 
และเด็กหย่านมจะวางมือของเขาไว้บน
รังงูร้ายข .

๙ พวกมันจะไม่ท�าร้ายก หรือท�าลายทั่ว
ภูเขา ศักดิ์สิทธิ์ ของ เรา, เพราะ ทั่ว แผ่น
ดินโลก จะ เต็ม ไป ด้วย ความ รู้ข เกี่ยว กับ
พระเจ้า, ดังผืนน� ้าเอ่อท้นทะเล.

๑๐ และในวันน้ันก จะมี รากรากหน่ึงข 

ของเจสซี, ซึ่งจะตัง้เป็นธงสัญญาณของ
ผู้คน; คนต่างชาติค จะแสวงหามันง ; และ
ที่พักผ่อนของท่านจะสง่างาม.

๑๑ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ันคือพระเจ้าจะทรงลงพระหัตถ์ของ
พระองค์อีกเป็นครัง้ที่สองก เพื่อทรงน�าผู้
ที่เหลืออยู่ ผู้คนของพระองค์ที่ยังคงอยู่, 
กลบัมาจากอสัซีเรยี, และจากอยีปิต,์ และ
จากปัทโรส, และจากคชู, และจากเอลาม, 
และจากชินาร์, และจากฮามัท, และจาก
หมู่เกาะในทะเล.

๑๒ และพระองคจ์ะทรงชักธงสัญญาณก 

เพือ่ประชาชาต,ิ และจะทรงเรยีกชมุนุมผู้
ที่ถูกขับไปข ของอิสราเอล, และทรงรวมค 

คนของยูดาห์ที่กระจัดกระจายอยู่จากส่ี
มุมของแผ่นดินโลก.

๑๓ ความ ริษยาก ที่ มี ต่อ เอฟ รา อิม จะ
หมดไปด้วย, และปฏิปักษ์ของยูดาห์จะ
ถูกตัดขาด; เอฟราอิมจะไม่รษิยาข ยูดาห์ค , 
และยูดาห์จะไม่รังควานเอฟราอิม.

๑๔ แต่พวกเขาจะบินลงบนบ่าของชาว
ฟีลิสเตียก ทางตะวนัตก; พวกเขาจะปล้น
สะดมคนพวกน้ีทางตะวนัออกพรอ้มกนั; 
พวกเขาจะยึดเอโดมและโมอับ; และลูก
หลานของอัมโมนจะเช่ือฟังพวกเขา.

๑๕ และพระเจ้าจะทรงท�าลายลิน้ของ
ทะเล อียิปต์ก ลง สิน้; และ ด้วย สายลม
แรงของพระองค์พระองค์จะทรงสะบัด
พระหัตถ์ของพระองค์เหนือแม่น� ้า, และ
จะ ทรง ลง ทัณฑ์ มันให้ เป็น ล�าธาร เจ็ด
สาย, และทรงท�าให้คนข้ามไป ได้ โดยไม่
เปียกเท้า.

๑๖ และจะมีทางหลวงก , จากอัสซีเรีย, 
ส�าหรบัผูท้ีเ่หลอือยูข่องผูค้นของพระองค์
ซ่ึง ยัง คง อยู่, เหมือน ดัง ที่ เป็น มา กับ

 ๘ ก งตูวัเล็กมพีษิของอยีปิต.์
  ข งพูษิอกีชนิดหน่ึง.
 ๙ ก อสย. ๒:๔.  

คมพ. มลิเลเนียม.
  ข คพ. ๑๐๑:๓๒–๓๓;  

๑๓๐:๙.
 ๑๐ ก อส. ยคุสุดทา้ย.  

จส—ป ๑:๔๐.
  ข รม. ๑๕:๑๒;  

คพ. ๑๑๓:๕–๖.
  ค คพ. ๔๕:๙–๑๐.
  ง คบ. จะแสวงหาทา่น.
 ๑๑ ก ๒ นี. ๖:๑๔; ๒๕:๑๗;  

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. อสิราเอล— 
การรวบรวมอสิราเอล.

 ๑๓ ก ยรม. ๓:๑๘.
  ข เผา่ทีน่�าโดยยดูาหแ์ละ

เอฟราอมิเป็นปฏปิักษ์
กนัมาช้านาน (หลงัจาก
เหตกุารณ์ใน ๑ พกษ. 

๑๒:๑๖–๒๐). ในยคุ
สุดทา้ยความเป็นอรดิงั
กลา่วจะหมดไป.  
อสค. ๓๗:๑๖–๒๒.  
คมพ. รษิยา (ความ), 
อจิฉา.

  ค คมพ. ยดูาห.์
 ๑๔ ก อส. โจมตเีนินดา้นตะวนั

ตกซ่ึงเป็นอาณาเขตของ
ฟีลสิเตยี.

 ๑๕ ก ศคย. ๑๐:๑๑.
 ๑๖ ก อสย. ๓๕:๘;  

คพ. ๑๓๓:๒๗.

๒ นีไฟ ๒๑:๗–๑๖ ๑๒๖



อิสราเอลในวันที่เขาขึน้มาจากแผ่นดิน
อียิปต์.

บทที่ ๒๒

ใน ยุ คมิลเล เนียม มนุษย์ ทั ้ง ปวง จะ
สรรเสริญพระเจ้า—พระองค์จะประทับ
อยู่ท่ามกลางพวกเขา—เปรียบเทียบอิส
ยาห์ ๑๒. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และ ในวันน้ันท่าน จะ กล่าว ว่า : ข้า แต่
พระเจ้า ,  ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ
พระองค์; แม้ พระองค์ กริว้ ข้า พระองค์
ความ กริว้ ของ พระองค์ ก็ คลาย ลง สิน้, 
และพระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์.

๒ ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความ
รอด ของ ข้า พระองค์; ข้า พระองค์ จะ 
วางใจก , และไมก่ลวั; เพราะพระเจา้พระเย- 
โฮวาห์ข ทรงเป็นก�าลงัของขา้พระองคแ์ละ
บทเพลงของข้าพระองค์; อีกทัง้พระองค์
ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์เสมอ
มา.

๓ ฉะน้ัน, ดว้ยปีตทิา่นจะตกัน� ้าก จากบอ่
แห่งความรอด.

๔ และ ใน วัน น้ัน ท่าน จะ กล่าว : จง
สรรเสริญพระเจ้าก , จงเรียกหาพระนาม
ของ พระองค์, จง ประกาศ การก ระ ท�า

ของพระองค์ ในบรรดาผู้คน, จงป่าวร้อง
ว่า พระนาม ของ พระองค์ เป็นที่ ยกย่อง
เทิดทูน.

๕ จง ร้อง เพลง ถวาย พระเจ้าก ; เพราะ
พระองค์ทรงท�าส่ิงที่ล�า้เลิศ; ส่ิงน้ีเป็นที่
รู้กันทั่วแผ่นดินโลก.

๖ จง โห่ ร้องและไชโยเถิดก , ท่านผู้ อยู่
อาศัยของไซอัน; เพราะศรีสง่าคือพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในท่ามกลางท่าน.

บทที่ ๒๓

การท�าลายล้างของบาบิ โลนเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการท�าลายล้างระหวา่งการเสด็จ
มาครัง้ทีส่อง—วนัน้ันจะเป็นวนัแหง่ความ
พิโรธและการแก้แค้น—บาบิโลน ( โลก)  
จะ พินาศ ตลอด กาล— เปรียบ เทียบอิส- 
ยาห์ ๑๓. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.

เรือ่งราวอันน่าหนักใจก แห่งบาบิโลนข , ซึ่ง
อิสยาห์บุตรของอามอสเห็น.

๒ เจ้าจงยกธงก ขึน้บนภูเขาสูง, จงเปล่ง
เสียงให้ถึงพวกเขา, จงโบกมือข , เพื่อพวก
เขาจะเข้าไปในประตูของผู้ทรงเกียรติ.

๓ เรา ได้ บัญชา ผู้ ที่ รับ การ ช�าระ ให้
บริสุทธิ์ก ของ เรา แล้ว, เรา เรียก ผู้ มี พละ
ก�าลังของเราแล้วด้วย, เพราะความโกรธ 

๒๒ ๒ ก โมไซยาห ์๔:๖; ฮีล. ๑๒:๑.
  ข อพย. ๑๕:๒; สดด. ๘๓:๑๘.  

คมพ. พระเยโฮวาห.์
 ๓ ก คมพ. น� ้าธ�ารงชีวติ.
 ๔ ก คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้ (การ, 
น้อม), ความขอบคณุ.

 ๕ ก คพ. ๑๓๖:๒๘.

 ๖ ก อสย. ๕๔:๑; ศฟย. ๓:๑๔.
๒๓ ๑ ก อส. ขา่วสารชีช้ะตากรรม.
  ข ความพนิาศครัง้

ประวตัศิาสตรข์องบาบ-ิ 
โลนทีช่ั่วรา้ย, พยากรณ์
ไว้ ใน อสย. ๑๓ และ ๑๔, 
เป็นตน้แบบของความ
พนิาศในทา้ยทีสุ่ดของโลก

ช่ัวรา้ยทัง้หมด.  
คพ. ๑๓๓:๕, ๗, ๑๔.  
คมพ. บาเบล, บาบิโลน.

 ๒ ก คบ. ธงสัญญาณ.  
คมพ. ธงสัญญาณ.

  ข อส. ใหสั้ญญาณ.
 ๓ ก อส. วสุิทธชิน.

๒ นีไฟ ๒๒:๑–๒๓:๓๑๒๗



ของเราไม่อยู่บนพวกเขาที่ช่ืนชมยินดี ใน 

ความสูงส่งของเรา.
๔ เสียง อึกทึก ของ ฝูง ชน ใน ภูเขา

ประหน่ึงของผู้คนที่เกรยีงไกร, เป็นเสียง
กึกก้อง ของ อาณาจักร แห่ง ประชาชาติก 

ทีม่ารวมกนัข , พระเจา้จอมโยธาทรงระดม
ไพร่พลแห่งการรบ.

๕ พวกเขามาจากประเทศไกลโพน้, จาก
สุดแดนฟ้าสวรรค์, แท้จรงิแล้ว, พระเจ้า, 
และสรรพาวธุแห่งความขุ่นเคืองพระทัย
ของพระองค์, เพื่อท�าลายทัง้แผ่นดิน.

๖ เจ้าจงคร�่าครวญเถิด, เพราะวันของ
พระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว; มันจะมาดังการ
ท�าลายล้างจากพระผู้ทรงฤทธานุภาพ.

๗ ฉะน้ัน มือ ทุก มือ จะ อ่อน เปลีย้, ใจ
มนุษย์ทุกดวงจะหลอมละลาย;

๘ และพวกเขาจะกลัว; ความเจ็บปวด
และโทมนัสจะครอบง�าพวกเขา; พวกเขา
จะพิศวงในกันและกัน; หน้าพวกเขาจะ
เป็นดังเปลวเพลิง.

๙ ดูเถิด, วันของพระเจ้าจะมาถึง, โหด
ร้ายทัง้ด้วยพระพิโรธและความกริว้อัน
รุนแรง, ที่จะปล่อยให้แผ่นดินรกร้างว่าง
เปล่า; และ พระองค์ จะ ทรง ท�าลาย คน
บาปก ที่น่ันให้สูญสิน้ไปจากมัน.

๑๐ เพราะดาวแห่งฟ้าสวรรค์และกลุ่ม
ดาวที่น่ันจะไม่ ให้แสงแห่งตน; พระองค์
จะทรงท�าให้ตะวันรุ่งอับแสงก , และดวง
จันทร์จะไม่ทอแสง.

๑๑ และเราจะลงโทษโลกก เพราะความ

ช่ัว, และคนช่ัวร้ายเน่ืองจากความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขา; เราจะท�าให้ความ
โอหัง ของ คน จองหองข สิน้ สุด, และ จะ
หยุดความเย่อหยิ่งของคนน่าเกรงขาม.

๑๒ เรา จะ ท� า ให้ ชาย ก มี ค่ า กว่ า
ทองนพคณุ; แมเ้ป็นชายยิง่กวา่ลิม่ทองค�า
ของโอฟีร์.

๑๓ ดังน้ัน, เราจะเขย่าฟ้าสวรรค์, และ
แผ่นดินโลกจะเคลื่อนก จากที่ของมัน, ใน
พระพิโรธของพระเจ้าจอมโยธา, และใน
วนัแหง่ความกริว้อนัรนุแรงของพระองค.์

๑๔ และมันจะเป็นดังละมั่งที่ ถูกล่าก , 
และดังแกะที่ ไม่มี ใครรวมฝูง; และพวก
เขาทุกคนจะหันไปหาผู้คนของเขาเอง, 
และทุกคนหลบหนี ไป ในแผ่นดินของ
เขาเอง.

๑๕ ทุกคนที่ จองหองจะถูกแทงทะลุ; 
แท้จริงแล้ว, และทุกคนที่เข้าสมทบกับ
คนช่ัวร้ายจะล้มตายด้วยดาบ.

๑๖ ลูก ๆ ของพวกเขาจะถูกห�า้หั่นเป็น
ชิน้ ๆ ต่อหน้าพวกเขา; บ้านพวกเขาจะ
ถูกปล้นและภรรยาพวกเขาจะถูกข่มขืน.

๑๗ ดูเถิด, เราจะยั่วยุ ให้ชาวมีเดียต่อ
ต้านพวกเขา, ซ่ึงจะไม่เห็นแก่เงินและ
ทอง, ทัง้พวกเขาจะไม่เบิกบานในมัน.

๑๘ คันธนู ของ พวก เขา จะ ห�า้ หั่นคน
หนุ่มเป็นชิน้ ๆ  ดว้ย; และพวกเขาจะไมม่ี
ความสมเพชในผลแหง่ครรภ;์ ดวงตาของ
พวกเขาจะไม่เว้นโทษแก่เด็ก.

๑๙ และบาบิ โลน, ความรุ่งโรจน์แห่ง

 ๔ ก ศคย. ๑๔:๒–๓.
  ข ศคย. ๑๒:๓.
 ๙ ก คมพ. แผน่ดนิโลก—การ

ช�าระลา้งแผน่ดนิโลก.
 ๑๐ ก คมพ. โลก—การสิน้สุด

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

โลก—สภาพสุดทา้ยของ
แผน่ดนิโลก.

 ๑๔ ก คบ. กวางทีถ่กูลา่.

๒ นีไฟ ๒๓:๔–๑๙ ๑๒๘



อาณาจักร, และความสวยงามก อันล�า้เลิศ
ของชาวเคลเดีย, จะเป็นเหมือนเมื่อครัง้
พระผู้เป็นเจ้าทรงโค่นล้มเมืองโสโดมข 

และโกโมราห์.
๒๐ มันจะ ไม่ เป็นที่ อยู่ อาศัยก อีก เลย, 

ทัง้จะไม่ เป็นที่พ�านักจากรุ่น สู่รุ่น : ทัง้
ชาวอาหรับจะไม่ตัง้กระโจมที่ น่ัน; ทัง้
บรรดาเมษบาลจะไม่ล้อมคอกแกะของ
ตนที่น่ัน.

๒๑ แต่สัตว์ป่าก ของทะเลทรายจะนอน
ที่ น่ัน; และบ้านของพวกเขาจะเต็มไป
ด้วยสัตว์ โลกที่ส่งเสียงโหยหวน; และนก
ฮูกจะอยู่ที่ น่ัน, และแพะเพศผู้ข จะโลด
เต้นอยู่ที่น่ัน.

๒๒ และสัตว์ป่าแห่งเกาะจะร้องอยู่ ใน
บ้านก ร้างของพวกเขา, และเหล่ามังกรข 

ในวังอันน่ารื่นรมย์ของพวกเขา; และวัน
เวลาของเมืองน้ันใกล้จะมาถึง, และเรา
จะไม่ ยืดวันของนางออกไป. เพราะเรา
จะท�าลายนางอย่างรวดเร็ว; แท้จริงแล้ว, 
เพราะเราจะเมตตาผู้คนของเรา, แต่คน
ช่ัวร้ายจะพินาศ.

บทที่ ๒๔

อิสราเอลจะรวมกันและชืน่ชมช่วงเวลา
แห่ง ความ สงบ สุข ขอ งมิลเล เนียม— 
ลูซิเฟอรถ์ูกขับออกจากสวรรค์เพราะการ 
กบฏ—อิสราเอลจะมีชัยเหนือบาบิ โลน  

( โลก)—เปรยีบเทยีบอสิยาห ์๑๔. ประมาณ 
๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

เพราะพระเจา้จะทรงเมตตายาโคบ, และ
จะ ยัง ทรง เลือก อิสราเอลก , และ ให้ พวก
เขาอยู่ ในแผ่นดินของตนเอง; และจะ
ทรงรวมคนแปลกหน้าข ไว้กับพวกเขา, 
และ พวก เขา จะ แนบ สนิท กับ เชือ้ สาย
แห่งยาโคบ.

๒ และผู้คนก จะพาพวกเขาและน�าพวก
เขาไปยังที่ของพวกเขา; แท้จรงิแล้ว, จาก
ที่ ไกล ถึง ขนาด สุด แดน แผ่น ดินโลก;  
และพวกเขาจะกลับมายังผืนแผ่นดิน
แห่งค�าสัญญาข ของตน. และเชือ้สายแห่ง
อสิราเอลจะครอบครองแผน่ดนิเหลา่น้ัน, 
และแผน่ดนิของพระเจา้จะมคีนใช้ค และ
สาวใช้; และพวกเขาจะพาผูท้ีเ่คยจบัพวก
เขาเป็นเชลยมาเป็นเชลย; และพวกเขา
จะปกครองเหนือผู้ที่ข่มเหงพวกเขา.

๓ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้ในวนัน้ัน
คือพระเจ้าจะทรงให้ท่านพักผ่อนก , จาก
โทมนัสของท่าน, และจากความกลัวของ
ทา่น, และจากการเป็นทาสผูค้บัแคน้ในที่
ซ่ึงท่านถูกบังคับให้รับใช้.

๔ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ในวัน
น้ัน, คือ ท่าน จะ ยก ภาษิต น้ี ไป ต่อว่า
กษัตริย์ ของ บา บิ โลนก , และ กล่าว : ผู้
ข่มเหง สูญ สิน้ แล้ว หนอ, กนก นคร สูญ 
สิน้แล้วหนอ !

 ๑๙ ก อส. ความถอืด.ี
  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.

  ข ฮีบร ูหรอืมารรา้ย.
 ๒๒ ก ฮีบร ูวงั.
  ข ฮีบร ู(อาจจะเป็น) หมาไน, 

หรอืสุนัขป่า.
๒๔ ๑ ก ศคย. ๑:๑๗.
  ข อสย. ๖๐:๓–๕, ๑๐.

 ๒ ก อส. ประชาชาตอิืน่ๆ จะ
ช่วยอสิราเอล.

  ข คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
  ค อสย. ๖๐:๑๔.
 ๓ ก ยชว. ๑:๑๓; คพ. ๘๔:๒๔.
 ๔ ก คมพ. บาเบล, บาบิโลน.

๒ นีไฟ ๒๓:๒๐–๒๔:๔๑๒๙



๕ พระเจ้าทรงหักไม้เท้าของคนช่ัวรา้ย, 
คทาของผู้ปกครองแล้ว.

๖ เขา ผู้ ที่ ท�าร้าย ผู้คนในโทสะ โดย ไม่
หยุดยัง้, เขาผู้ที่ปกครองประชาชาติ ใน
ความเกรีย้วโกรธ, จึงถูกข่มเหง, และไม่มี
ใครทัดทาน.

๗ ทัง้แผ่นดินโลกก�าลังพักผ่อน, และ
สงบ; พวกเขาเปล่งเสียงร้องเพลงก .

๘ แทจ้รงิแลว้, ตน้สนก ช่ืนชมยนิดเีพราะ
ทา่น, และตน้สนสีดารข์องเลบานอนดว้ย, 
โดยกล่าววา่ : นับแต่ท่านถูกล้มข แล้วไม่มี
คนตัดไม้ค ขึน้มาโค่นเรา.

๙ นรกก จาก เบือ้ง ล่าง กระ สับ กระส่าย
เพราะท่านเพื่อพบท่านเมื่อท่านมา; มัน
ปลุกคนตายข เพื่อท่าน, แม้ผู้น� าทัง้หลาย
ทัง้ปวงของแผน่ดนิโลก; มนัยกผองราชัน
แห่งประชาชาติจากบัลลังก์ของพวกเขา.

๑๐ เขาทัง้หลายทัง้ปวงจะพูดและกล่าว
แก่ท่าน : ท่านอ่อนแอดังเราหรือ ? ท่าน
เป็นเหมือนเราหรือ ?

๑๑ ความโอ่อ่าของท่านถูกน�าลงไปยัง
หลมุศพ; เสียงซอของทา่นหามี ใครไดย้นิ
ไม่; ตัวหนอนเดียรดาษอยู่ ใต้ท่าน, และ
ตัวหนอนห่มร่างท่าน.

๑๒ ทา่นตกจากสวรรคอ์ยา่งไรหรอืน่ีก , โอ้
ลูซิเฟอร์ข , บุตรแห่งรุ่งอรุณ ! ท่านถูกตัด
ลงสู่พืน้ดนิ, ผูท้ีท่�าใหป้ระชาชาตอิอ่นแอ !

๑๓ เพราะท่านกล่าวไว้ ในใจท่าน : เรา
จะขึน้ไป ในสวรรค์ก , เราจะเชิดชูบัลลังก์
ของเราเหนือหมู่ดาวของพระผู้เป็นเจ้า; 
เราจะน่ังบนศิขรินแห่งเทพชุมนุม, ใน
แดนไกลของทิศเหนือข ด้วย;

๑๔ เราจะขึน้ไปเหนือความสูงของเมฆ; 
เราจะเป็นเหมือนพระผู้สูงสุด.

๑๕ ทว่าท่านจะถูกพาลงนรก, ไปสู่ห้วง
เหวลึกก .

๑๖ พวกเขาที่ เห็นท่านจะเขม้นมองก 

ท่าน, และ จะ พิจารณา ท่าน, และ จะ
กล่าว : น่ีหรือคือคนที่ท�าให้แผ่นดินโลก
ส่ันสะเทือน, คนที่เขย่าอาณาจักร ?

๑๗ และ ท�าให้ โลก เป็น ดัง แดน
ทุรกันดาร, และท�าลายเมืองทัง้หลายที่
อยู่ ในน้ัน, และหาได้เปิดประตูเรือนจ�า
นักโทษของเขาไม่ ?

๑๘ ผองราชันแห่งประชาชาติ, แท้จริง
แล้ว, พวก ท่าน, ล้วนนอน อยู่ อย่าง สม
ศักดิ์ศรี, ทุกท่านล้วนนอนในบ้านตนก .

๑๙ แต่ท่านถูกขับไล่จากหลุมศพท่าน
เหมอืนกิง่ทีน่่าชิงชังก , และพวกทีเ่หลอือยู่
จากผู้ที่ถูกสังหาร, ถูกแทงทะลุด้วยดาบ, 
ซ่ึงหล่นลงไปสู่กรวดทรายในหลุมข ; ดัง
ซากศพที่ถูกเหยียบย�่าอยู่ ใต้เท้า.

๒๐ ท่าน จะ ไม่ ถูก น� า มา รวม กับ พวก
เขา ใน การ ฝัง, เพราะ ท่านท�าลาย แผ่น

 ๗ ก อสย. ๕๕:๑๒.
 ๘ ก ฮีบร ูสนไซเปรส.
  ข อส. ในความตาย.
  ค ฮีบร ูคนตดั (ไม)้ ไมม่าขดั

ขวางเรา.
 ๙ ก คมพ. นรก.
  ข อส. วญิญาณทีล่อ่งลอย.
 ๑๒ ก คพ. ๗๖:๒๖.
  ข ฮีบร ูดาวอรณุรุง่, บตุรแหง่

เวลาเช้า. ผูป้กครองโลก
ทีช่ั่วรา้ย (บาบิโลน) ถกู
พดูถงึวา่เป็นลซิูเฟอร,์ ผู้
ปกครองความช่ัวทัง้ปวง. 
คมพ. มาร; ลซิูเฟอร.์

 ๑๓ ก โมเสส ๔:๑–๔.
  ข อส. สถานทีพ่�านักของ

เทพเจา้ตามความเช่ือของ
ชาวบาบิโลน.  

สดด. ๔๘:๒.
 ๑๕ ก ๑ นี. ๑๔:๓.
 ๑๖ ก ฮีบร ูช�าเลอืงมองทา่นและ

ครุน่คดิถงึทา่น.
 ๑๘ ก อส. หลมุฝังศพครอบครวั

ของเขา.
 ๑๙ ก อส. กิง่กา้นทีถ่กูปฏเิสธ, 

ถกูตดัทิง้.
  ข อส. ลา่งสุด.

๒ นีไฟ ๒๔:๕–๒๐ ๑๓๐



ดินของท่านและสังหารผู้คนของท่าน; 
พงศ์พันธุ์ก ของคนท�าช่ัวข จะไม่มีวันเป็น
ที่ยอมรับนับถือเลย.

๒๑ จง เตรียม การ เข่น ฆ่า ลูก หลาน
ของเขาเพราะความชั่วช้าสามานย์ก ของ
บรรพบุรุษพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะไม่
ได้ลุกขึน้, หรอืครอบครองแผ่นดิน, หรอื
ท�าให้พืน้ผิวโลกเต็มไปด้วยนคร.

๒๒ พระเจา้จอมโยธาตรสั, เพราะเราจะ
ลกุขึน้ตอ่สู้พวกเขา, และตดัช่ือก , และผูท้ี่
เหลืออยู่, และบุตร, และหลานชายข , จาก
บาบิ โลน, พระเจ้าตรัส.

๒๓ เราจะท�าใหม้นัเป็นสิทธคิรอบครองก 

ของนกยาง, และหนองน� ้าด้วย; และเรา
จะกวาดมันด้วยไม้กวาดแห่งการท�าลาย
ล้าง, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๒๔ พระเจา้จอมโยธาทรงปฏญิาณ, โดย
ตรสัวา่ : มันจะเกิดขึน้ดงัน้ัน, แน่นอนดงั
ที่เราคิด; และจะยืนอยู่เช่นน้ัน, ดังที่เรา
ประสงค์—

๒๕ คอืเราจะน�าชาวอสัซีเรยีก มาในแผน่
ดินของเรา, และจะเหยียบเขาไว้ ใต้เท้า
บนภูเขาข ของเรา; เมื่อน้ันแอกค ของเขา
จะหลุดจากพวกเขา, และภาระของเขา
จะหลุดจากบ่าพวกเขา.

๒๖ น่ีคือจุดประสงค์ที่ตัง้ไวเ้กี่ยวกับทัง้

แผ่นดินโลก; และน่ีคือมือที่ยื่นออกไป
เหนือประชาชาติทัง้ปวงก .

๒๗ เพราะ พระเจ้า จอม โยธา ทรง
ประสงค์ ไว,้ และใครเล่าจะลบล้าง ? และ
พระหัตถ์ ของ พระองค์ ทรง ยื่น ออก มา, 
และใครเลา่จะผลกัพระหตัถข์องพระองค์
กลับไป ?

๒๘ ในปีก ที่กษัตริย์อาหัสข สิน้ชีวิตเกิด
เรื่องราวอันน่าหนักใจน้ี.

๒๙ ชาวฟีลิสเตียทัง้ปวง, จงอย่าช่ืนชม
ยินดีเลย, เพราะไม้เรียวของเขาที่ตีเจ้า
หักเสียแล้ว; เพราะจากรากของงูยักษ์ งู
ร้ายจะออกมา, และผลของมันจะเป็นงู
เพลิงเหินฟ้า.

๓๐ และ ลูก หัวปี ของ คนจนจะ มี กิน, 
และคนขัดสนจะนอนในความปลอดภัย; 
และ เรา จะ ฆ่า ราก ของ เจ้า ด้วย ความ
อดอยาก, และเขาจะสังหารผู้ที่ยังเหลือ
อยู่ของเจ้า.

๓๑ จงคร�า่ครวญเถดิ, โอป้ระต;ู จงรอ้งไห้
เถิด, โอ้นคร; เจ้า, ชาวฟีลิสเตียทัง้หลาย, 
ล้วนละลายสิน้แล้ว; เพราะจะมีกลุ่มควนั
มาจากทิศเหนือ, และจะไม่มี ใครอยู่ตาม
ล�าพังในก�าหนดเวลาของเขา.

๓๒ จะมีค�าตอบอย่างไรจากบรรดาผู้น�า
สารแห่งประชาชาติทัง้หลาย ? วา่พระเจ้า

 ๒๐ ก สดด. ๒๑:๑๐–๑๑;  
๓๗:๒๘.

  ข คมพ. ช่ัว, ช่ัวรา้ย (ความ).
 ๒๑ ก อพย. ๒๐:๕.
 ๒๒ ก สภษ. ๑๐:๗.
  ข โยบ ๑๘:๑๙.
 ๒๓ ก อสย. ๓๔:๑๑–๑๕.
 ๒๕ ก เรือ่งเปลีย่นเป็นการโจมตี

ของอสัซีเรยีและการลม่
สลายในยดูาห,์ ๗๐๑ ปี

กอ่นครสิตกาล  
(ขอ้ ๒๔–๒๗).  
๒ พกษ. ๑๙:๓๒–๓๗;  
อสย. ๓๗:๓๓–๓๘.

  ข อส. ภเูขาของยดูาหแ์ละ
อสิราเอล.

  ค อสย. ๑๐:๒๗.
 ๒๖ ก อส. ในทีสุ่ดประชาชาต ิ

ทัง้สิน้ของโลกจะถกูลม้
ลา้งดงัน้ี.

 ๒๘ ก อส. ประมาณ ๗๒๐ ปี
กอ่นครสิตกาล, เรือ่ง
ราวอนัน่าหนักใจน้ีหรอื
ขา่วสารชีช้ะตากรรม
ไดพ้ยากรณ์เกีย่วกบัฟี
ลสิเตยี, ส่วนยดูาหจ์ะ
ปลอดภยั.

  ข ๒ พกษ. ๑๖:๒๐.

๒ นีไฟ ๒๔:๒๑–๓๒๑๓๑



ทรงตัง้ไซอันก แล้ว, และคนจนข ในผู้คน
ของพระองค์จะวางใจค ในที่น้ัน.

บทที่ ๒๕

นี ไฟชืน่ชมยินดี ในความแจ้ง ชัด—ค�า
พยากรณ์ของอิสยาห์จะเป็นที่เข้าใจใน 
วันเวลาสุดท้าย—ชาวยิวจะกลับจากบา- 
บิ โลน, ตรึงพระเมสสิยาห์ ไว้ที่กางเขน, 
และ กระจัดกระจาย และ ถูก โบย— พวก
เขาจะไดร้บัการน�ากลบัคนืมาเมือ่พวกเขา
เชือ่ในพระเมสสิยาห์—พระองค์จะเสด็จ
มาครัง้แรกหกรอ้ยปีหลงัจากลีไฮออกจาก
เยรซูาเล็ม—ชาวนีไฟรกัษากฎของโมเสส
และเชือ่ในพระคริสต์, ซึง่ทรงเป็นพระ
ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล. ประมาณ ๕๕๙–
๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีข้าพเจ้า, นีไฟ, พูดบางส่ิงเกี่ยวกับ
ถ้อยค�า ที่ ข้าพเจ้า เขียน ไว้, ซ่ึง พูด โดย
ปาก ของ อิส ยาห์. เพราะ ดูเถิด, อิส ยาห์
พูดหลายเรือ่งซึ่งยากก ที่ผู้คนเป็นอันมาก
ของข้าพเจ้าจะเข้าใจ; เพราะพวกเขาหา
รู้ ไม่เกี่ยวกับแบบแผนของการพยากรณ์
ในหมู่ชาวยิว.

๒ เพราะข้าพเจ้า, นีไฟ, มิได้สอนพวก
เขาหลายเรือ่งเกี่ยวกับแบบแผนของชาว
ยิว; เพราะงานก ของพวกเขาเป็นงานแห่ง
ความมืด, และการกระท�าของพวกเขา
เป็นการกระท�าแห่งความน่าชิงชัง.

๓ ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงเขียนถึงผู้คนของ
ข้าพเจ้า, ถึงคนทัง้ปวงที่ ในเวลาต่อมา
จะ ได้ รับ เรื่อง เหล่า น้ี ซ่ึง ข้าพเจ้า เขียน, 
เพื่อ พวก เขา จะ รู้จัก การ พิพากษา ของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, ว่าการ พิพากษา น้ัน จะ
มาถึงประชาชาติทัง้ปวง, ตามถ้อยค�าที่
พระองค์ตรัสไว้.

๔ ดัง น้ัน, จง สดับ ฟัง เถิด, โอ้ ผู้คน
ของ ข้าพเจ้า, ซ่ึง เป็นของ เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอล, และ จง ฟัง ถ้อยค�า ข้าพเจ้า; 
เน่ืองจากถ้อยค�าของอิสยาห์ ไม่แจ้งชัด
แก่ ท่าน, กระน้ัน ก็ตาม มัน แจ้ง ชัด แก่
คนทัง้ปวงซ่ึงเป่ียมดว้ยวญิญาณก แหง่การ
พยากรณ์ข . แตข่า้พเจา้ใหค้�าพยากรณ์แก่
ทา่น, ตามพระวญิญาณซึง่อยู่ ในขา้พเจา้; 
ดงัน้ันขา้พเจา้จะพยากรณ์ตามความแจง้
ชัดค ทีอ่ยูก่บัขา้พเจา้นับจากเวลาทีข่า้พเจา้
ออก มา จาก เยรูซาเล็ม กับ บิดา ข้าพเจ้า; 
เพราะดเูถดิ, จติวญิญาณขา้พเจา้เบกิบาน
ในความแจ้งชัดที่มีต่อผู้คนของข้าพเจ้า, 
เพื่อพวกเขาจะเรียนรู้.

๕ แทจ้รงิแลว้, และจติวญิญาณขา้พเจา้
เบิกบานในถ้อยค�าของอิสยาห์ก , เพราะ
ข้าพเจ้า ออก มา จาก เยรูซาเล็ม, และ
ดวงตาขา้พเจา้เห็นเรือ่งของชาวยวิข , และ
ข้าพเจ้ารู้ว่าชาวยิวเข้าใจเรื่องจากศาสดา
พยากรณ์, และไมม่ผีูค้นอืน่ใดเขา้ใจเรือ่ง
ที่กล่าวไวแ้ก่ชาวยิวได้เหมือนกับพวกเขา
เอง, นอกจากวา่พวกเขาไดร้บัการสอนมา
ตามแบบแผนแห่งเรื่องราวของชาวยิว.

 ๓๒ ก คมพ. ไซอนั.
  ข ศฟย. ๓:๑๒.
  ค คบ. หาทีห่ลบภยัในน้ัน.
๒๕ ๑ ก ๒ นี. ๒๕:๕–๖.
 ๒ ก ๒ พกษ. ๑๗:๑๓–๒๐.

 ๔ ก คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

  ข คมพ. ค�าพยากรณ์, 
พยากรณ์.

  ค ๒ นี. ๓๑:๓; ๓๓:๕–๖;  

เจคอบ ๔:๑๓.
 ๕ ก ๑ นี. ๑๙:๒๓;  

๓ นี. ๒๓:๑.
  ข คมพ. ยวิ (ชาว).

๒ นีไฟ ๒๕:๑–๕ ๑๓๒



๖ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า, นี ไฟ, มิได้สอน
ลูกหลานข้าพเจ้าตามแบบแผนของชาว
ยิว; แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ด้วยตัวข้าพเจ้า
เองน้ัน, เคยพ�านักอยูท่ีเ่ยรซูาเล็ม, ดงัน้ัน
ข้าพเจ้ารู้เรื่องแคว้นต่าง ๆ ในแถบน้ัน; 
และข้าพเจ้ากล่าวแก่ลูกหลานข้าพเจ้า
เกี่ยวกับการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า, 
ซ่ึงเกดิขึน้แลว้ในบรรดาชาวยวิก , มาถงึลกู
หลานขา้พเจา้, ตามเรือ่งทัง้หมดทีอ่สิยาห์
พูดไว้, และข้าพเจ้ามิได้เขียนมัน.

๗ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าด�าเนินต่อไปด้วย
ค�าพยากรณ์ของข้าพเจ้าเอง, ตามความ
แจ้งชัดก ของข้าพเจ้า; ซึ่งในน้ันข้าพเจ้ารู้
วา่ไมม่ี ใครผดิพลาดได;้ กระน้ันก็ตาม, ใน
วนัเวลาที่ค�าพยากรณ์ของอิสยาห์จะเกิด
สัมฤทธิผลน้ันมนุษย์จะรู้ โดยแน่แท้, ใน
เวลาที่มันจะบังเกิดขึน้.

๘ ดัง น้ัน, มัน จึง มี ค่าก ต่อ ลูก หลาน
มนุษย์, และ คน ที่ คิด ว่า มัน ไม่มี ค่า, 
ข้าพเจ้า จะ พูด กับ พวก เขา โดย เฉพาะ, 
และจ�ากดัถอ้ยค�าถงึผูค้นของขา้พเจา้ข เอง; 
เพราะขา้พเจา้รูว้า่มนัจะมคีา่ใหญห่ลวงตอ่
พวกเขาในวนัเวลาสุดท้ายค ; เพราะในวนั
น้ันพวกเขาจะเขา้ใจมนั; ดงัน้ัน, ขา้พเจา้
จึงเขียนมันไว้เพื่อความดีของพวกเขา.

๙ และดังคนรุ่นหน่ึงถูกท�าลายก แล้วใน
บรรดาชาวยิวเพราะความช่ัวช้าสามานย์
ฉันใด, แมฉั้นน้ันพวกเขาจงึถกูท�าลายจาก

รุน่สู่รุน่ตามความช่ัวช้าสามานยข์องพวก
เขา; และไมม่ี ใครในพวกเขาเคยถกูท�าลาย
นอกจากมกีารบอกแกพ่วกเขาไวล้ว่งหน้าข 

โดยศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า.
๑๐ ดังน้ัน, จึงบอกพวกเขาเกี่ยวกับการ

ท�าลายล้างที่จะเกิดแก่พวกเขา, ในทันที
หลังจากบิดาข้าพเจ้าจากเยรูซาเล็มมา; 
กระน้ัน ก็ตาม, พวก เขา ยัง ท�าให้ ใจ ตน
แข็งกระด้าง; และตามค�าพยากรณ์ของ
ข้าพเจ้าพวกเขาจึงถูกท�าลายก , นอกจาก
พวกที่ถูกพาไปเป็นเชลยข ในบาบิ โลน.

๑๑ และบัดน้ีข้าพเจ้าพูดเรื่องน้ีเพราะ
วญิญาณซ่ึงอยู่ ในข้าพเจ้า. และทัง้ที่พวก
เขาถูกพาออกไปแล้วพวกเขาจะกลับมา
อีก, และครอบครองแผ่นดินเยรูซาเล็ม; 
ดังน้ัน, พวกเขาจะได้รับการหวนคืนก สู่
แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาอีก.

๑๒ แต่, ดูเถิด, พวกเขาจะมีสงคราม, 
และข่าวลือเรื่องสงคราม; และเมื่อถึงวัน
น้ันวันที่พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดก จาก
พระบิดา, แท้จริงแล้ว, แม้พระบิดาแห่ง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลก, จะทรงแสดง
องค์ ให้ประจักษ์แก่พวกเขาในเน้ือหนัง, 
ดเูถดิ, พวกเขาจะปฏเิสธพระองค,์ เพราะ
ความช่ัว ช้าสามานย์ของพวกเขา, และ
ความแข็งกระด้างของใจพวกเขา, และ
ความดือ้รัน้ของพวกเขา.

๑๓ ดูเถิด, พวกเขาจะตรึงพระองค์ ไว้

 ๖ ก ๒ นี. ๖:๘;  
ฮีล. ๘:๒๐–๒๑.

 ๗ ก ๒ นี. ๓๒:๗;  
แอลมา ๑๓:๒๓.

 ๘ ก คมพ. พระคมัภรี—์
คณุคา่ของพระคมัภรี.์

  ข อนัีส ๑:๑๓–๑๖;  
มอร. ๕:๑๒–๑๕;  

คพ. ๓:๑๖–๒๐.
  ค คมพ. ยคุสุดทา้ย, วนั

เวลาสุดทา้ย.
 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. องคเ์ดยีวทีถ่อื
ก�าเนิด.

๒ นีไฟ ๒๕:๖–๑๓๑๓๓



ที่ กางเขนก ; และ หลัง จาก สานุศิษย์ วาง
พระองค์ ไว้ ใน อุโมงค์ข ตลอด ระยะ เวลา
สามวนัค พระองคจ์ะทรงลกุขึน้ง จากบรรดา
คน ตาย, พร้อม ด้วย ปีก ของ พระองค์
ที่ รักษา หาย; และ คนทัง้ ปวง ที่ เช่ือ ใน
พระนามของพระองค์จะได้รับการช่วย
ให้รอดในอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า. 
ดังน้ัน, จิตวิญญาณข้าพเจ้าจึงเบิกบาน
ที่จะพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์, เพราะ
ข้าพเจ้าเห็นจ วันของพระองค์แล้ว, และ
ใจข้าพเจ้าเทิดพระนามอันบริสุทธิ์ของ
พระองค์.

๑๔ และดูเถิดเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้
คือ หลัง จาก พระ เมส สิ ยาห์ก ทรง ลุก ขึน้
จากบรรดาคนตาย, และทรงแสดงองค์
ให้ประจักษ์ต่อผู้คนของพระองค์, ต่อคน
มากเท่าที่ เช่ือในพระนามของพระองค์, 
ดเูถดิ, เยรซูาเล็มจะถกูท�าลายอกีข ; เพราะ
วิบัติแก่พวกเขาที่ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้า
และผู้คนของศาสนจักรพระองค์.

๑๕ ดังน้ัน, ชาวยิวก จะกระจัดกระจายข 

ไป ในบรรดาประชาชาติทัง้ปวง; แท้จริง
แล้ว, และ บา บิ โลนค จะ ถูก ท�าลาย ด้วย; 
ดังน้ัน, ชาวยิวจะกระจัดกระจายไป โดย
ประชาชาติอื่น.

๑๖ และหลงัจากพวกเขากระจดักระจาย
ไป, และพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าทรงโบย

พวกเขาโดยประชาชาตอิืน่มาตลอดหลาย
รุ่น, แท้จริงแล้ว, แม้ลงมาจากรุ่น สู่รุ่น
จนพวกเขาจะถูกชักชวนให้เช่ือในพระ
ครสิต์ก , พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้, และ
การชดใช้, ที่ ไมม่ขีอบเขตเพือ่มนุษยชาติ
ทัง้ ปวง— และ เมื่อ วันน้ันจะ มา ถึง เมื่อ
พวกเขาเช่ือในพระคริสต์, และนมัสการ
พระบิดาในพระนามของพระองค์, ด้วย
ใจบริสุทธิ์และมือสะอาด, และไม่ตัง้ตา
รอพระเมสสิยาห์อีกองค์หน่ึงต่อไป, เมื่อ
น้ัน, ในเวลาน้ัน, วนัน้ันจะมาถงึซึง่สมควร
ที่พวกเขาจะต้องเช่ือส่ิงเหล่าน้ี.

๑๗ และพระเจา้จะทรงลงพระหตัถข์อง
พระองค์อีกเป็นครัง้ที่สองเพื่อน�าผู้คน
ของพระองคก์ลับคนืก จากสภาพที่หลงไป
และตกของพวกเขา. ดงัน้ัน, พระองคจ์ะ
ทรงท�างานอัศจรรย์ข และการอันน่าพิศวง
ในบรรดาลูกหลานมนุษย์ต่อไป.

๑๘ ดัง น้ัน, พระองค์ จะ ทรง น� า พระ
วจนะก ของพระองค์ออกมาให้พวกเขา, 
ซ่ึงพระวจนะจะพิพากษาข พวกเขาในวนั
สุดท้าย, เพราะจะประทานพระวจนะให้
พวกเขาดว้ยพระประสงคท์ีจ่ะสรา้งความ
เช่ือมัน่ค แกพ่วกเขาถงึพระเมสสิยาหอ์งค์
จรงิ, ซึง่ถกูพวกเขาปฏเิสธ; และเพือ่สรา้ง
ความเช่ือมั่นแก่พวกเขาว่าพวกเขาไม่
ต้องตัง้ตารอพระเมสสิยาห์องค์หน่ึงที่จะ

 ๑๓ ก ลกูา ๒๓:๓๓.
  ข ยอหน์ ๑๙:๔๑–๔๒;  

๑ นี. ๑๙:๑๐.
  ค ลกูา ๒๔:๖–๗;  

โมไซยาห ์๓:๑๐.
  ง คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  จ ๑ นี. ๑๑:๑๓–๓๔.
 ๑๔ ก คมพ. พระเมสสิยาห.์

  ข ลกูา ๒๑:๒๔;  
จส—ม ๑:๑–๑๘.

 ๑๕ ก คมพ. ยวิ (ชาว).
  ข นหม. ๑:๘–๙; ๒ นี. ๑๐:๖.
  ค คมพ. บาเบล, บาบิโลน.
 ๑๖ ก ๒ นี. ๑๐:๖–๙;  

๓๐:๗; มอร. ๕:๑๔.
 ๑๗ ก ๒ นี. ๒๑:๑๑–๑๒; ๒๙:๑.  

คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 

(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. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

  ค ๒ นี. ๒๖:๑๒–๑๓.

๒ นีไฟ ๒๕:๑๔–๑๘ ๑๓๔



เสด็จมาอกีตอ่ไป, เพราะจะไมม่อีงค์ ใดมา, 
นอกจากจะเป็นพระเมสสิยาห์ปลอมง ซ่ึง
จะหลอกลวงผูค้น; เพราะมพีระเมสสิยาห์
แต่องค์เดียวซ่ึงศาสดาพยากรณ์พูดถึง, 
และพระเมสสิยาห์องค์น้ันคือพระองค์
ผู้จะทรงถูกชาวยิวปฏิเสธ.

๑๙ เพราะตามค�าของศาสดาพยากรณ์, 
พระเมสสิยาห์ก จะเสด็จมาในหกรอ้ยปีนับ
จาก เวลา ที่ บิดา ข้าพเจ้า จาก เยรูซาเล็ม
มาข ; และ ตาม ค�า ของ ศาสดา พยากรณ์, 
และค�าของเทพค แห่งพระผู้เป็นเจ้าด้วย, 
พระนาม ของ พระองค์ จะ เป็นพระ เยซู
คริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๐ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
พูดมาแล้วอย่างแจ้งชัดเพื่อท่านจะผิด
พลาดไม่ได้. และดังที่พระเจ้าพระผู้เป็น
เจา้ทรงพระชนมอ์ยูผู่ท้รงน�าอสิราเอลออก
จากแผน่ดนิอยีปิต์ก , และประทานพลงัให้
โมเสสเพื่อเขาจะรักษาข ประชาชาติภาย
หลังพวกเขาถูกพญางูพิษกัด, หากพวก
เขาจะมองไปที่พญางูค ซ่ึงท่านชูขึน้ต่อ
หน้าพวกเขา, และประทานพลังให้ท่าน
ดว้ยเพือ่ทา่นจะตศิีลาง และน� ้าจะไหลออก
มา; แท้จริงแล้ว, ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ว่าดังส่ิงเหล่าน้ีเป็นเรื่องจริง, และ
ดังที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์

อยู่, ไม่มีนามจ อื่นใดประทานมาให้ภายใต้
ฟ้าสวรรค์นอกจากจะเป็นพระเยซูครสิต์
องค์น้ี, องค์ที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้ว, ซ่ึงโดย
พระนามน้ีมนุษยจ์ะรบัการช่วยใหร้อดได.้

๒๑ ดัง น้ัน, เพราะเหตุ น้ีพระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าจึงทรงสัญญากับข้าพเจ้าว่าส่ิง
เหลา่น้ีทีข่า้พเจา้เขยีนก จะมผีูเ้ก็บและปก
ปักรกัษาไว,้ และสืบทอดให้แก่พงศ์พันธุ์
ข้าพเจ้า, จากรุน่สู่รุน่, เพื่อพระสัญญาจะ
เกิดสัมฤทธิผลแก่ โยเซฟ, คือพงศ์พันธุ์
ของท่านจะไม่ตายเลยข ตราบเท่าที่แผ่น
ดินโลกยังด�ารงอยู่.

๒๒ ดังน้ัน, ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นไปจากรุน่
สู่รุ่นตราบเท่าที่แผ่นดินโลกจะด�ารงอยู่; 
และส่ิงเหลา่น้ีจะเป็นไปตามพระประสงค์
และความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า; 
และประชาชาตผิูจ้ะครอบครองส่ิงเหลา่น้ี
จะถกูพพิากษาก ดว้ยส่ิงเหลา่น้ีตามถอ้ยค�า
ที่เขียนไว้.

๒๓ เพราะ เรา ท�างาน อย่าง ขยันหมั่น
เพียรที่จะเขียน, เพื่อชักชวนก ลูกหลาน
เรา, และพี่ น้องเราด้วย, ให้ เช่ือในพระ
คริสต์, และ ให้ คืนดี กับ พระ ผู้ เป็น เจ้า; 
เพราะเรารู้ว่าโดยพระคุณข น่ันเองที่ เรา
ได้รบัการช่วยให้รอด, หลังจากเราท�าค ทุก
ส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว.

 ๑๘ ง คมพ. ผูต้อ่ตา้นพระครสิต.์
 ๑๙ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

  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 ยอหน์ ๓:๑๔; ๑ นี. ๑๗:๔๑.

  ค กดว. ๒๑:๘–๙; แอลมา 
๓๓:๑๙; ฮีล. ๘:๑๔–๑๕.

  ง อพย. ๑๗:๖; กดว. ๒๐:๑๑;  
๑ นี. ๑๗:๒๙; ๒๐:๒๑.

  จ โฮเชยา ๑๓:๔; กจิการ  
๔:๑๐–๑๒; โมไซยาห ์๕:๘;  
โมเสส ๖:๕๒.  
คมพ. พระผูช่้วยใหร้อด.

 ๒๑ ก ๒ นี. ๒๗:๖–๑๔.
  ข อาโมส ๕:๑๕; ๒ นี. ๓:๑๖;  

แอลมา ๔๖:๒๔–๒๗.

 ๒๒ ก ๒ นี. ๒๙:๑๑; ๓๓:๑๐–๑๕;  
๓ นี. ๒๗:๒๓–๒๗.

 ๒๓ ก คมพ. เด็ก, ลกู.
  ข รม. ๓:๒๓–๒๔;  

๒ นี. ๒:๔–๑๐;  
โมไซยาห ์๑๓:๓๒;  
แอลมา ๔๒:๑๒–๑๖;  
คพ. ๑๓๘:๔.  
คมพ. พระคณุ.

  ค ยากอบ ๒:๑๔–๒๖.  
คมพ. งาน (ทัง้หลาย).

๒ นีไฟ ๒๕:๑๙–๒๓๑๓๕



๒๔ และ, ทัง้ ที่ เรา เช่ือ ในพระ คริสต์, 
เรา ยัง รักษา กฎ ของ โมเสสก , และ ตัง้ ตา
รอพระคริสต์ด้วยความแน่วแน่, จนกว่า
กฎจะสมบูรณ์.

๒๕ เพราะ, เพื่อ เจตนารมณ์ น้ี กฎก 

ประทานมาให้; ดังน้ันกฎจึงตายข ส�าหรับ
เรา, และเราถูกท�าให้มีชีวิตในพระคริสต์
เพราะศรัทธาของเรา; แต่เราก็ยังรักษา
กฎไว้เพราะพระบัญญัติ.

๒๖ และเราพดูถงึก พระครสิต,์ เราช่ืนชม
ยินดี ในพระคริสต์, เราส่ังสอนเรื่องพระ
คริสต์, เราพยากรณ์ข ถึงพระคริสต์, และ
เราเขยีนตามค�าพยากรณ์ของเรา, เพือ่ลกู
หลานค ของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหา
แหล่งใดเพื่อการปลดบาปง ของพวกเขา.

๒๗ ดงัน้ัน, เราจงึพดูเกีย่วกบักฎเพือ่ลกู
หลานของเราจะรูเ้กีย่วกบัการตายของกฎ; 
และพวกเขา, โดยที่รู้จักการตายของกฎ, 
จะตัง้ตารอชีวิตน้ันซึ่งอยู่ ในพระคริสต์, 
และรูว้า่กฎประทานมาใหเ้พือ่เจตนารมณ์
ใด. และหลงัจากกฎสมบรูณ์ในพระครสิต์
แล้ว, เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ท�าใจ ตน แข็ง
กระด้างต่อพระองค์เมื่อพระคริสต์ทรง
เห็นสมควรยกเลิกกฎ.

๒๘ และบัดน้ีดูเถิด, ผู้คนของข้าพเจ้า, 
ท่านเป็นคนดือ้รัน้ก ; ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึง
กล่าวแก่ท่านอย่างแจ้งชัด, เพื่อท่านจะ
เข้าใจผิดไม่ ได้. และถ้อยค�าซ่ึงข้าพเจ้า
พูดไว้จะยืนเป็นประจักษ์พยานข ต่อต้าน

ทา่น; เพราะมนัเพยีงพอจะสอนค ทางทีถ่กู
ต้องให้ผู้ ใดก็ ได้; เพราะทางที่ถูกต้องคือ
เช่ือในพระครสิต์และหาปฏิเสธพระองค์
ไม่; เพราะโดยการปฏิเสธพระองค์ท่านก็
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์และกฎด้วย.

๒๙ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านวา่ทางที่ถูกตอ้งคอืเช่ือในพระครสิต,์ 
และ หา ปฏิเสธ พระองค์ ไม่; และ พระ
คริสต์ คือ พระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล; 
ดังน้ันท่านต้องน้อมกายลง ณ เบือ้งพระ
พักตร์พระองค์, และ นมัสการ พระองค์
ด้วย สุด พลังก , ความ นึกคิด, และ พละ
ก�าลังของท่าน, และทัง้จิตวิญญาณของ
ท่าน; และหากท่านท�าเช่นน้ีท่านจะไม่มี
ทางถูกขับออกไป.

๓๐ และ, ตราบเท่าที่สมควร, ท่านต้อง
รักษาวิธีปฏิบัติและศาสนพิธีก ของพระผู้
เป็นเจ้าจนกว่ากฎที่ประทานให้ โมเสส
จะสมบูรณ์.

บทที่ ๒๖

พระครสิต์จะทรงปฏิบัติต่อชาวนีไฟ—นี
ไฟเห็นลว่งหน้าถงึการท�าลายลา้งผูค้นของ
ท่าน—พวกเขาจะพูดออกมาจากภัสมธุ- 
ลี—คนต่างชาติจะสรา้งศาสนจักรปลอม
และ การ มั่วสุม ลับ— พระเจ้า ทรง ห้าม
มนุษย์ฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิต. ประมาณ 
๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

 ๒๔ ก เจคอบ ๔:๔–๕.
 ๒๕ ก คมพ. กฎของโมเสส.
  ข รม. ๗:๔–๖.
 ๒๖ ก เจคอบ ๔:๑๒;  

เจรอม ๑:๑๑;  

โมไซยาห ์๓:๑๓.
  ข ลกูา ๑๐:๒๓–๒๔.
  ค คมพ. เด็ก, ลกู.
  ง คมพ. ปลดบาป (การ).
 ๒๘ ก โมไซยาห ์๓:๑๔.

  ข คมพ. ประจกัษ์พยาน.
  ค ๒ นี. ๓๓:๑๐.
 ๒๙ ก ฉธบ. ๖:๕;  

มาระโก ๑๒:๒๙–๓๑.
 ๓๐ ก คมพ. ศาสนพธิ.ี

๒ นีไฟ ๒๕:๒๔–๓๐ ๑๓๖



และหลงัจากพระครสิตจ์ะทรงลกุขึน้ก จาก
บรรดาคนตายแล้วพระองคจ์ะทรงแสดง
องค์ข แกท่า่น, ลกูหลานของขา้พเจา้, และ
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า; และพระวจนะ
ที่พระองค์จะรับส่ังแก่ท่านจะเป็นกฎค ที่
ท่านจะปฏิบัติ.

๒ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
ว่าข้าพเจ้าเห็นว่าคนหลายรุ่นจะล่วงลับ
ไป, และจะมสีงครามใหญแ่ละการขดัแยง้
ในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า.

๓ และหลังจากพระเมสสิยาห์จะเสด็จ
มาจะมี เครื่องหมายก ให้ ไว้แก่ผู้คนของ
ขา้พเจา้เกีย่วกบัการประสูติข ของพระองค,์ 
และเกีย่วกบัการสิน้พระชนมแ์ละการฟ้ืน
คืนพระชนม์ของพระองค์ด้วย; และวัน
น้ันจะยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวส�าหรับ
คนช่ัวร้าย, เพราะพวกเขาจะตาย; และ
พวกเขาตายเพราะพวกเขาขับไล่ศาสดา
พยากรณ์, และวสุิทธิชน, และขวา้งก้อน
หินใส่พวกเขา, และสังหารพวกเขา; ดัง
น้ันเสียงร้องจากโลหิตของวิสุทธิชนค จะ
ขึน้ไปจากพืน้ดินถึงพระผู้ เป็นเจ้าเพื่อ
ฟ้องพวกเขา.

๔ ดงัน้ัน, คนทัง้หมดที่จองหอง, และที่
กระท�าอยา่งช่ัวรา้ย, วนัทีม่าถงึจะเผาก พวก
เขาหมด, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะ
พวกเขาจะเป็นดังตอข้าว.

๕ และพวกเขาที่ฆ่าศาสดาพยากรณ์, 

และวิสุทธิชน, ห้วงลึกของแผ่นดินโลก
จะกลืนก พวกเขาหมด, พระเจ้าจอมโยธา
ตรัส; และภูเขาข จะฝังพวกเขา, และลม
หมนุจะหอบพวกเขาไป, และอาคารจะพงั 
ลงมาทับพวกเขาและขยี ้พวกเขาเป็น 
ชิน้ ๆ และบดพวกเขาเป็นผุยผง.

๖ และพวกเขาจะถกูเยอืนดว้ยฟ้าค�ารน
ค�าราม, และสายฟ้าฟาด, และแผ่นดิน
ไหว, และการท�าลายล้างทุกอย่าง, เพราะ
เพลิงแห่งความกริว้ของพระเจ้าจะดาล
เดือดกับพวกเขา, และพวกเขาจะเป็น
ดงัตอขา้ว, และวนัทีม่าถงึจะกลนืกนิพวก
เขา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๗ โอ้ความเจ็บปวด, และความปวดรา้ว
ของจติวญิญาณขา้พเจา้เพราะการสูญเสีย
ผู้ซ่ึงถูกสังหารซ่ึงเป็นผู้คนของข้าพเจ้า ! 
เพราะข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นมันแล้ว, และ
มัน แทบ จะ กลืน กินข้าพเจ้า ต่อ หน้าที่
ประทับของพระเจ้า; แต่ข้าพเจ้าต้องรอ้ง
ทูลพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าวา่ : วถิีของ
พระองค์เที่ยงธรรมก .

๘ แต่ดูเถิด, คนชอบธรรมที่สดับฟังค�า
ของศาสดาพยากรณ์, และหาท�าลายพวก
ท่านไม่, แต่ตัง้ตารอพระครสิต์ด้วยความ
แน่วแน่ส�าหรับเครื่องหมายที่ ได้รับการ
ประทานไว,้ ทัง้ทีม่กีารขม่เหงก ทกุอยา่ง—
ดูเถิด, พวกเขาคือคนที่จะไม่ตายข .

๙ แต่พระบุตรแห่งความชอบธรรมจะ

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. เครือ่งหมาย.
  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั

การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระ
เยซคูรสิต.์

  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. ยตุธิรรม (ความ).
 ๘ ก คมพ. ขม่เหง (การ).
  ข ๓ นี. ๑๐:๑๒–๑๓.

๒ นีไฟ ๒๖:๑–๙๑๓๗



ทรงปรากฏก แก่พวกเขา; และพระองคจ์ะ
ทรงรักษาข พวกเขาให้หาย, และพวกเขา
จะมสัีนติค กบัพระองค,์ จนสามรุน่ง จะลว่ง
ลับไป, และคนเป็นอันมากของรุน่ที่ส่ีจ จะ
ผ่านไปด้วยความชอบธรรม.

๑๐ และเมื่อส่ิงเหล่าน้ีผ่านไปแล้วการ
ท�าลายล้างก อันรวดเร็วจะมา สู่ผู้คนของ
ขา้พเจา้; เพราะ, ทัง้ทีจ่ติวญิญาณขา้พเจา้
เจ็บปวด, ข้าพเจ้ายังเห็นการท�าลายล้าง
อันรวดเร็วน้ี; ดังน้ัน, ข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะ
บังเกิด ขึน้; และ พวก เขา ขายตัว เอง ไป
เปล่า ๆ; เพราะ, เพื่อ รางวัล แห่ง ความ
จองหอง ของ พวก เขา และ ความ โง่ ของ
พวกเขา พวกเขาจะเก็บเกีย่วความพนิาศ; 
เพราะเน่ืองจากพวกเขายอมต่อมารและ
เลือกงานแห่งความมืดแทนความสว่าง, 
ฉะน้ันพวกเขาต้องลงไปสู่นรกข .

๑๑ เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าจะ
ไมพ่ากเพยีรก กบัมนุษยเ์สมอไป. และเมือ่
พระวญิญาณละความเพยีรกบัมนุษยก์าร
ท�าลายล้างอันรวดเร็วย่อมมาถึง, และน่ี
ท�าให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าเศร้าโศก.

๑๒ และดังที่ข้าพเจ้าพูดแล้วเกี่ยวกับ
การ สร้าง ความ เช่ือ มั่นก แก่ ชาว ยิวข , ว่า
พระ เยซู ทรง เป็นพระ คริสต์ องค์ จริงค , 
จึงจ�าเป็นว่าคนต่างชาติถูกท�าให้เช่ือมั่น
ด้วยวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์, พระ
ผู้เป็นเจ้านิรันดร์;

๑๓ และว่าพระองค์ทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์แก่คนเหล่า น้ันทัง้หมดที่ เช่ือ
ในพระองค,์ โดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ก ; แท้จรงิแล้ว, แก่ทุกประชาชาติ, 
ตระกลู, ภาษา, และผูค้น, โดยทรงกระท�า
ปาฏหิารยิท์ีย่ิง่ใหญ,่ เครือ่งหมาย, และการ
อันน่าพิศวง, ในบรรดาลูกหลานมนุษย์
ตามศรัทธาของพวกเขา.

๑๔ แตด่เูถดิ, ขา้พเจา้พยากรณ์ตอ่ทา่น
เกีย่วกบัวนัเวลาสุดทา้ยก ; เกีย่วกบัวนัเวลา
เมื่อพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงน�าส่ิง
เหล่าน้ีออกมาข สู่ลูกหลานมนุษย์.

๑๕ หลงัจากพงศ์พนัธุข์า้พเจา้และพงศ์
พันธุ์ ของ พี่ น้อง ข้าพเจ้า จะ เส่ือมโทรม
ในความไม่เช่ือ, และจะถูกคนต่างชาติ
ลงทัณฑ์; แท้จริงแล้ว, หลังจากพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัง้ค่ายโดยรอบเพื่อ
ตอ่ตา้นพวกเขา, และจะทรงลอ้มพวกเขา
ไวด้ว้ยคนัดนิ, และทรงสรา้งป้อมตอ่ตา้น
พวกเขา; และหลงัจากทีพ่วกเขาจะถกูน�า
ลงต�่าสู่ภัสมธุลี, แม้จนพวกเขาหาเป็นอยู่
ไม่, กระน้ันค�าของคนชอบธรรมจะเขียน
ไว,้ และค�าสวดออ้นวอนของคนทีซ่ื่อสัตย์
จะไดย้นิ, และคนทัง้หมดทีเ่ส่ือมโทรมใน
ความไม่เช่ือจะไม่ถูกลืม.

๑๖ เพราะคนเหล่า น้ันที่ จะถูกท�าลาย
จะพูดกับพวกเขาจากพืน้ดินก , และค�า
พูดของคนเหล่าน้ันจะมาจากส่วนลึกใต้

 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;  

มอร. ๘:๑–๙.
  ข คมพ. นรก.
 ๑๑ ก อเีธอร ์๒:๑๕.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒๕:๑๘.
  ข ๒ นี. ๓๐:๗; มอร. ๕:๑๔.  

คมพ. ยวิ (ชาว).
  ค มอร. ๓:๒๑.
 ๑๓ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
 ๑๔ ก คมพ. ยคุสุดทา้ย, วนั

เวลาสุดทา้ย.
  ข คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 

(การ).
 ๑๖ ก อสย. ๒๙:๔; โมโร. ๑๐:

๒๗; โมเสส ๗:๖๒. คมพ. 
พระคมัภรีม์อรมอน.

๒ นีไฟ ๒๖:๑๐–๑๖ ๑๓๘



ภัสมธุลี, และเสียงของพวกเขาจะเป็น
ดังเสียงคนที่ติดต่อวิญญาณได้; เพราะ
พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าจะประทานพลัง
ความสามารถให้เขา, เพื่อเขาจะกระซิบ
เกี่ยวกับพวกเขา, แม้ประหน่ึงวา่จากพืน้
ดิน; และค�าพูดของคนเหล่าน้ันจะกระ
ซิบจากภัสมธุลี.

๑๗ เพราะพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าตรัส
ดังน้ี : พวก เขา จะ เขียนก เรื่อง ที่ จะ เกิด
ขึน้ในบรรดาพวกเขา, และเรือ่งเหล่าน้ัน
จะเขียนและผนึกไว้ ในหนังสือเล่มหน่ึง, 
และคนที่ เส่ือมโทรมในความไม่เช่ือจะ
ไมม่เีรือ่งเหลา่น้ัน, เพราะพวกเขาพยายาม
ท�าลายส่ิงต่าง ๆ ข ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๘ ด้วยเหตุ น้ี, ดังคนที่ ถูกท�าลายได้
ถูกท�าลายอย่างรวดเร็ว; และฝูงชนพวก
ที่น่ากลัวของพวกเขาจะเป็นดังแกลบก 

ที่ สูญสิน้ไป—แท้จริงแล้ว, พระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าตรสัดังน้ี : มันจะเป็นไปโดยฉับ
พลัน, ทันใด—

๑๙ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอื, คน
ที่เส่ือมโทรมในความไม่เช่ือจะถูกมือของ
คนต่างชาติลงทัณฑ์ก .

๒๐ และคนตา่งชาตทิะนงตนดว้ยความ
ถอืดีก ในสายตาตน, และสะดดุลม้ข , เพราะ
ความร้ายแรงของส่ิงกีดขวางค , ซ่ึงท�าให้
พวก เขา สร้าง ศาสนจักรง ขึน้ มากมาย; 
กระน้ัน ก็ตาม, พวก เขา ยัง ไม่ น�าพา ต่อ

เดชานุภาพ และ ปาฏิหาริย์ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า, และส่ังสอนโดยยกย่องปัญญา
ของตนเองและความรู้จ ของตนเอง, เพื่อ
พวกเขาจะได้หาผลประโยชน์และบดขยี ้
หน้าคนจนฉ .

๒๑ และมีศาสนจักรมากมายที่สรา้งขึน้
ซ่ึงก่อให้เกิดความรษิยาก , และการววิาท, 
และความอาฆาตมาดร้าย.

๒๒ และ มี การ มั่วสุม ลับก ด้วย, แม้
ดัง ใน สมัย โบราณ, ตาม การ มั่วสุม ของ
มาร, เพราะ เขา เป็น ผู้ วาง รากฐานของ
ส่ิง ทัง้หมด เหล่า น้ี; แท้จริง แล้ว, ผู้ วาง
รากฐาน ของ ฆาตกรรม, และ งาน แห่ง
ความมดื; แทจ้รงิแลว้, และเขาจงูคอพวก
น้ันไปด้วยใยป่าน, จนเขามัดคนพวกน้ัน
ดว้ยเชือกอนัแข็งแรงของเขาไวต้ลอดกาล.

๒๓ เพราะ ดูเถิด, พี่ น้อง ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าหาได้ทรงท�างานในความ
มืดไม่.

๒๔ พระองค์ย่อมไม่ทรงกระท�า ส่ิง ใด
เวน้แต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโลก; 
เพราะพระองค์ทรงรักโลกก , จนพระองค์
ทรงยอมพลีพระชนม์ ชีพของพระองค์
เองเพื่อจะทรงจูงใจมนุษย์ทัง้ปวงข มาหา
พระองค์. ดังน้ัน, พระองค์ ไม่ทรงบัญชา
ผู้ ใดไม่ ใหร้บัส่วนความรอดของพระองค.์

๒๕ ดูเถิด, พระองค์ทรงร้องบอกผู้ ใด

 ๑๗ ก ๒ นี. ๒๙:๑๒.
  ข อนัีส ๑:๑๔.
 ๑๘ ก มอร. ๕:๑๖–๑๘.
 ๑๙ ก ๓ นี. ๑๖:๘–๙;  

๒๐:๒๗–๒๘.
 ๒๐ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ข ๑ นี. ๑๓:๒๙, ๓๔.  
คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(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. รษิยา (ความ), 
อจิฉา.

 ๒๒ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
 ๒๔ ก ยอหน์ ๓:๑๖.
  ข ๓ นี. ๒๗:๑๔–๑๕.

๒ นีไฟ ๒๖:๑๗–๒๕๑๓๙



หรือ, โดยตรัสว่า : จงไปจากเรา ? ดูเถิด, 
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ไม่ เลย; แต่
พระองค์ ตรัส : จง มา หา เรา เถิดก เจ้า ทัง้
หลาย สุด แดน แผ่น ดินโลก, จง ซือ้ นม
และน� ้าผึง้, โดยไม่เสียเงินตราข และโดย 
ไม่คิดราคา.

๒๖ ดูเถิด, พระองค์ ทรง บัญชา ผู้ ใด
หรือว่าพวกเขาควรออกจากบรรดาธรรม
ศาลา, หรอืออกจากสถานนมสัการ ? ดเูถดิ, 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย.

๒๗ พระองค์ ทรง บัญชา ผู้ ใด หรือ ว่า
พวก เขา ไม่ ควร รับ ส่วน ความ รอดก ของ
พระองค์ ? ดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ไม่
เลย; แตพ่ระองคป์ระทานความรอดน้ันให้
มนุษย์ทัง้ปวงเปล่า ๆ ข ; และพระองค์ทรง
บัญชาผู้คนของพระองค์ว่าพวกเขาควร
ชักชวนมนุษย์ทัง้ปวงให้กลับใจค .

๒๘ ดูเถิด, พระเจ้าทรงบัญชาผู้ ใดหรอื
ว่าพวกเขาไม่ควรรับส่วนพระคุณความ
ดีของพระองค์ ? ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ไม่ เลย; แต่ มนุษย์ ทัง้ ปวง ได้ รับ
อภิสิทธิ์ก คนหน่ึงเหมือนกับอีกคนหน่ึง, 
และไม่มี ใครถูกห้าม.

๒๙ พระองค์ทรงบัญชาว่าจะไม่มีการ
ฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิตก ; เพราะ, ดูเถิด, 
การ ฉ้อฉล ใน อ�านาจ ปุ โรหิต คือ การ ที่
มนุษย์ส่ังสอนและตัง้ตนเป็นความสวา่ง
แก่ โลก, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์

และการสรรเสริญของโลกข ; แต่พวกเขา
ไม่ ได้แสวงหาความผาสุกของไซอัน.

๓๐ ดูเถิด, พระเจ้าทรงห้าม ส่ิง น้ี; ดัง
น้ัน, พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าจึงประทาน
พระบัญญัติ ไว้ข้อหน่ึงว่ามนุษย์ทัง้ปวง
ควรมีจิตกุศลก , ซ่ึงจิตกุศลคือความรักข . 
และ หาก พวก เขา ไม่มี จิต กุศล พวก เขา
ย่อมไม่เป็นอะไรเลย. ดัง น้ัน, หากพวก
เขามีจิตกุศลพวกเขาจะไม่ ยอมให้คน
งานในไซอันตาย.

๓๑ แต่คนงานในไซอันก จะท�างานเพื่อ
ไซ อัน; เพราะ หาก พวก เขา ท�างาน เพื่อ
เงินตราข พวกเขาจะพินาศ.

๓๒ และอน่ึง, พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
บญัชาก ไวว้า่มนุษยจ์ะไมก่ระท�าฆาตกรรม; 
วา่พวกเขาจะไม่กล่าวเท็จ; วา่พวกเขาจะ
ไมล่กัขโมย; วา่พวกเขาจะไมอ่อกพระนาม
ของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา
อย่างไม่สมควรข ; ว่าพวกเขาจะไม่ริษยา; 
ว่าพวกเขาจะไม่อาฆาตมาดร้าย; ว่าพวก
เขาจะไม่ขัดแย้งกันและกัน; ว่าพวกเขา
จะไม่กระท�าการผิดประเวณี; และวา่พวก
เขาจะไม่ท�าส่ิงเหล่าน้ีเลย; เพราะผู้ ใดที่
ท�าส่ิงเหล่าน้ีจะพินาศ.

๓๓ เพราะความช่ัวช้าสามานย์เหล่าน้ี
ไม่ ได้มาจากพระเจ้าเลย; เพราะพระองค์
ทรงท�าส่ิงที่ดี ในบรรดาลูกหลานมนุษย์; 
และพระองค์ ไมท่รงท�าส่ิงใดเลยนอกจาก

 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. กลบัใจ (การ).

 ๒๘ ก รม. ๒:๑๑;  
๑ นี. ๑๗:๓๓–๓๕.

 ๒๙ ก คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

  ข คพ. ๑๒๑:๓๔–๓๗.
 ๓๐ ก โมโร. ๗:๔๗–๔๘. 

 คมพ. จติกศุล.

  ข คมพ. รกั (ความ).
 ๓๑ ก คมพ. ไซอนั.
  ข เจคอบ ๒:๑๗–๑๙;  

คพ. ๑๑:๗; ๓๘:๓๙.
 ๓๒ ก คมพ. พระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ข คมพ. ดแูคลน (การ).

๒ นีไฟ ๒๖:๒๖–๓๓ ๑๔๐



มันจะแจ้งชัดต่อลูกหลานมนุษย์; และ
พระองค์ทรงเชือ้เชิญพวกเขาทัง้หมดให้
มาหาพระองคแ์ละรบัส่วนพระคณุความดี
ของพระองค;์ และพระองค์ ไมท่รงปฏเิสธ
ผู้ ใดก ที่มาหาพระองค์เลย, ไม่ว่าด�าและ
ขาว, ทาส และ ไท, ชาย และ หญิง; และ
พระองค์ ทรง ค�านึง ถึง คนนอก ศาสนาข ; 
และทุกคนเหมือนกันหมดค ส�าหรับพระ
ผู้เป็นเจ้า, ทัง้ชาวยิวและคนต่างชาติ.

บทที่ ๒๗

ความ มืด และ การ ละทิ ้ง ความ เชื่อ
จะ ครอบคลุม แผ่น ดิน โลก ในวัน เวลา
สุดท้าย—พระคัมภีร์มอรมอนจะปรากฏ
ออก มา— พยาน สาม คน จะ เป็นพยาน
ถึงหนังสือ น้ี—คนมีการศึกษาจะกล่าว
ว่า เขา อ่านหนังสือ ที่ ผนึก ไว้ ไม่ ได้—
พระเจ้าจะทรงท�างานอัศจรรย์และการ
อันน่าพิศวง—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๒๙. 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

แต,่ ดเูถดิ, ในวนัเวลาสุดทา้ยก , หรอืในวนั
เวลาของคนตา่งชาต—ิแทจ้รงิแลว้, ดเูถดิ
ประชาชาติทัง้ปวงของคนต่างชาติและ
ชาวยิวด้วย, ทัง้คนที่จะมาบนแผ่นดินน้ี
และคนทีจ่ะอยูบ่นผนืแผน่ดนิอืน่, แทจ้รงิ
แลว้, แมบ้นผนืแผน่ดนิทัง้หมดของแผน่
ดินโลก, ดูเถิด, พวกเขาจะมึนเมาด้วย
ความช่ัวช้าสามานย์และความน่าชิงชัง
นานัปการ—

๒ และเมื่อวันน้ันจะมาถึงพระเจ้าจอม
โยธาจะเสด็จเยือนพวกเขา, ด้วยฟ้าร้อง
และ ด้วย แผ่น ดิน ไหว, และ ด้วย เสียง
อึกทึก, และด้วยพายุ, และด้วยพายุฝน
ฟ้าคะนอง, และด้วยเปลวก แห่งเพลิงที่
เผาผลาญ.

๓ และประชาชาติก ทัง้ปวงทีต่อ่สู้ข กบัไซ- 
อัน, และที่ท�าให้นางเดือดร้อน, จะเป็น 
ดังความฝันของนิมิตในเวลากลางคืน; 
แท้จริงแล้ว, มันจะบังเกิดแก่พวกเขา, 
แม้ดังเช่นคนหิวโหยที่ฝันไป, และดูเถิด
เขากินแต่เขาตื่นขึน้และจิตวญิญาณเขา
ว่างเปล่า; หรือเหมือนคนกระหายที่ฝัน
ไป, และดูเถิดเขาดื่มแต่เขาตื่นขึน้และ
ดูเถิดเขาอ่อนแรง, และจิตวิญญาณเขา
มีความกระหาย; แท้จริงแล้ว, แม้ฝูงชน 
ของประชาชาตทิัง้ปวงทีต่อ่สู้กบัภเูขาไซ- 
อันจะเป็นเช่นน้ัน.

๔ เพราะดเูถดิ, ทา่นทัง้หลายทีท่�าความ
ช่ัวช้าสามานย์, จงอยู่กับที่และประหลาด
ใจ, เพราะ ท่าน จะ ร้อง ลั่น, และ ร้องไห้; 
แท้จริงแล้ว, ท่านจะมึนเมาแต่มิ ใช่ด้วย
เหล้า องุ่น, ท่าน จะ โซเซ แต่ มิ ใช่ ด้วย
เครื่องดื่มแรง.

๕ เพราะดเูถดิ, พระเจา้ทรงเทวญิญาณ
แห่งการหลับสนิทลงมาให้ท่าน. เพราะ
ดูเถิด, ท่านหลับตาของท่าน, และท่าน
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์; และผู้ปกครอง
ของท่าน, และผู้หยั่งรู้ น้ันพระองค์ทรง
ปิดบังไว้เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
ท่าน.

 ๓๓ ก กจิการ ๑๐:๙–๓๕, ๔๔–๔๕.
  ข แอลมา ๒๖:๓๗.
  ค รม. ๒:๑๑; ๑ นี. ๑๗:๓๕.

๒๗ ๑ ก คมพ. ยคุสุดทา้ย, วนัเวลา
สุดทา้ย.

 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 นีไฟ ๒๗:๑–๕๑๔๑



๖ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึ ้น คือ
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงน�าถ้อยค�า
ของหนังสือก เลม่หน่ึงออกมาสู่ทา่นข , และ
มันจะเป็นถ้อยค�าของคนที่หลับไปแล้ว.

๗ และดเูถดิหนังสือน้ันพระองคจ์ะทรง
ผนึกก ; และในหนังสือจะมีการเปิดเผยข 

จากพระผู้ เป็นเจ้า, นับจากกาลเริ่มต้น
ของโลกจนถึงการสิน้สุดค ของมัน.

๘ ดังน้ัน, เน่ืองจากส่ิงที่ผนึกก ไว้, ส่ิงที่
ผนึกไว้จะไม่มอบให้ข ในวันแห่งความชั่ว
ร้ายและความน่าชิงชังของผู้คน. ดังน้ัน
หนังสือจะถูกระงับไว้จากพวกเขา.

๙ แต่ จะ มอบ หนังสือ ให้ ชายก ผู้ หน่ึง, 
และเขาจะมอบถอ้ยค�าในหนังสือ, ซ่ึงเป็น
ถ้อยค�าของคนเหล่าน้ันที่หลับไปแล้วใน
ภัสมธุลี, และเขาจะมอบถ้อยค�าเหล่าน้ี
ให้อีกคนหน่ึงข .

๑๐ แต่ข้อความที่ผนึกไว้เขาจะไม่มอบ
ให้, ทัง้เขาจะไม่มอบหนังสือให้. เพราะ
หนังสือ จะ ผนึก ไว้ โดย เดชานุภาพ ของ
พระผู้เป็นเจ้า, และการเปิดเผยที่ผนึก
ไว้ จะ เก็บ อยู่ ในหนังสือ จนถึง เวลา อัน
เหมาะสมของพระเจ้า, เพื่อถ้อยค�าเหล่า
น้ันจะออกมา; เพราะดูเถิด, ถ้อยค�าเหล่า
น้ันเปิดเผยเรื่องทัง้หมดนับจากการวาง
รากฐานของโลกจนถงึการสิน้สุดของมนั.

๑๑ และวันน้ันจะมาถึงเมื่อถ้อยค�าของ
หนังสือ ซ่ึง ผนึก ไว้ จะ อ่าน บน ดาดฟ้า

หลังคาบ้าน; และจะอ่านถ้อยค�าเหล่าน้ัน
โดยเดชานุภาพของพระครสิต;์ และเรือ่ง
ทัง้หมดจะไดร้บัการเปิดเผยก ใหล้กูหลาน
มนุษยซ่ึ์งเคยอยู่ ในบรรดาลกูหลานมนุษย์
ตลอดมา, และ ซ่ึงจะด�ารงอยู่แม้จนถึง
บัน้ปลายของแผ่นดินโลก.

๑๒ ดงัน้ัน, ในวนัน้ันเมือ่จะมอบหนังสือ
ให้ชายที่ข้าพเจ้าพูดถึงแล้ว, พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงซ่อนหนังสือจากสายตาของ
โลก, เพื่อจะไม่มีสายตาผู้ ใดเห็นหนังสือ
เล่มน้ันนอกจากพยานก สามคนข จะเห็น, 
โดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, นอก
เหนือจากเขาคนที่จะได้รับมอบหนังสือ; 
และพวกเขาจะเป็นพยานถึงความจริง
ของหนังสือและส่ิงที่อยู่ ในน้ัน.

๑๓ และหาไดม้ี ใครอืน่ทีจ่ะเห็นหนังสือ
เล่ม น้ัน, นอกจาก ไม่ กี่ คน ตามพ ระ
ประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า, เพื่อแสดง
ประจกัษ์พยานถงึพระวจนะของพระองค์
ต่อลูกหลานมนุษย์; เพราะพระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้อยค�าของคนซ่ือสัตย์
จะพูดประหน่ึงว่ามันออกมาจากบรรดา
คนตายก .

๑๔ ดัง น้ัน, พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าจะ
ทรงเริม่น�าถ้อยค�าในหนังสือออกมา; และ
ด้วย ปาก ของ พยานหลาย ต่อ หลาย ปาก
เท่าที่พระองค์ทรงเห็นว่าดีพระองค์จะ
ทรงสถาปนาพระวจนะของพระองค์ ไว้; 

 ๖ ก ๒ นี. ๒๖:๑๖–๑๗; ๒๙:๑๒.  
คมพ. พระคมัภรีม์อรมอน.

  ข เจรอม ๑:๒;  
มอร. ๕:๑๒–๑๓.

 ๗ ก อสย. ๒๙:๑๑–๑๒;  
อเีธอร ์๓:๒๕–๒๗;  
๔:๔–๗.

  ข โมไซยาห ์๘:๑๙.

  ค อเีธอร ์๑๓:๑–๑๒.
 ๘ ก อเีธอร ์๕:๑.
  ข ๓ นี. ๒๖:๙–๑๒;  

อเีธอร ์๔:๕–๖.
 ๙ ก คพ. ๑๗:๕–๖.
  ข จส—ป ๑:๖๔–๖๕.
 ๑๑ ก ลกูา ๑๒:๓;  

มอร. ๕:๘;  

คพ. ๑๒๑:๒๖–๓๑.
 ๑๒ ก ฉธบ. ๑๙:๑๕.
  ข ๒ นี. ๑๑:๓;  

อเีธอร ์๕:๒–๔;  
คพ. ๕:๑๑, ๑๕; ๑๗:๑.

 ๑๓ ก ๒ นี. ๓:๑๙–๒๐;  
๓๓:๑๓–๑๕;  
โมโร. ๑๐:๒๗.

๒ นีไฟ ๒๗:๖–๑๔ ๑๔๒



และวิบัติจงมีแก่คนที่ปฏิเสธก พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า !

๑๕ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์จะบังเกิดขึน้
คือพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะตรัสกับเขา
ผู้ที่พระองค์จะทรงมอบหนังสือให้ : จง
น�าถ้อยค�าเหล่าน้ีซ่ึงมิได้ผนึกไว้ ไปมอบ
ให้อีกคนหน่ึง, เพื่อเขาจะแสดงถ้อยค�า
เหลา่น้ันใหค้นมกีารศกึษาด,ู โดยกลา่ววา่ : 
ข้าพเจ้าขอให้ท่าน, อ่านก เรือ่งน้ี. และคน
มีการศึกษาจะกล่าว : จงเอาหนังสือมาน่ี, 
และข้าพเจ้าจะอ่านมัน.

๑๖ และ บัดน้ี, เพื่อ การ สรรเสริญ จาก
โลกและเพื่อหาผลประโยชน์ก พวกเขาจะ
กล่าวเช่นน้ี, และมิ ใช่เพื่อรัศมีภาพแห่ง
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๗ และชายคนน้ันจะกลา่ว : ขา้พเจา้น�า
หนังสือมาไม่ได,้ เพราะหนังสือถกูผนึกไว.้

๑๘ จาก น้ัน คน มี การ ศึกษา จะ กล่าว : 
ข้าพเจ้าอ่านไม่ ได้.

๑๙ ดังน้ันเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้, คือ
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงมอบหนังสือ
และถอ้ยค�าทีอ่ยู่ ในน้ันอกีครัง้ใหค้นที่ ไมม่ี
การศึกษา; และชายคนที่ ไมม่กีารศึกษาจะ
กล่าว : ข้าพเจ้าไม่มีการศึกษา.

๒๐ จากน้ันพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะตรสั
แก่เขา : คนมีการศึกษาจะไม่อ่านถ้อยค�า
เหลา่น้ัน, เพราะพวกเขาปฏเิสธมนั, และ
เราสามารถท�างานของเราเองได้; ดังน้ัน
เจ้าจงอ่านถ้อยค�าที่เราจะให้แก่เจ้า.

๒๑ อย่าแตะต้องก เรือ่งที่ผนึกไว,้ เพราะ
เราจะน�ามันออกมาในเวลาอันเหมาะสม
ของ เรา เอง; เพราะ เรา จะ แสดง ต่อ ลูก
หลาน มนุษย์ ว่า เรา สามารถ ท�างานของ
เราเองได้.

๒๒ ดงัน้ัน, เมือ่เจา้อา่นถอ้ยค�าซ่ึงเราส่ัง
เจา้ไว,้ และไดร้บัพยานก ซ่ึงเราสัญญาจะให้
แก่เจ้า, เมื่อน้ันเจ้าจงผนึกหนังสือไวอ้ีก, 
และซ่อนมนัไว้ ใหเ้รา, เพือ่เราจะไดป้กปัก
รักษาถ้อยค�าซ่ึงเจ้ายังไม่ ได้อ่าน, จนกว่า
เราจะเห็นสมควรตามปัญญาของเราเอง
ที่จะเปิดเผยทุกส่ิงแก่ลูกหลานมนุษย์.

๒๓ เพราะดูเถิด, เราคือพระผู้เป็นเจ้า; 
และเราคือพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหารยิ์ก ; 
และเราจะแสดงแก่โลกวา่เราเป็นเหมอืน
กนัข ทัง้วนัวาน, วนัน้ี, และตลอดกาล; และ
เราไม่ท�างานในบรรดาลูกหลานมนุษย์
นอกจากจะเป็นไปตามศรัทธาของพวก
เขาค .

๒๔ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้อีกคือ
พระเจ้าจะตรัสแก่เขาซึ่งจะอ่านถ้อยค�า
ที่จะมอบให้เขา :

๒๕ ตราบเทา่ทีค่นพวกน้ีเขา้มาใกลเ้ราก 

ด้วยปากของพวกเขา, และให้เกียรติเราข 

ด้วยรมิฝีปากของพวกเขา, แต่เอาใจพวก
เขาออกห่างจากเรา, และความเกรงกลัว
ของพวกเขาทีม่ตีอ่เราสอนโดยกฎเกณฑ์ค 

ของมนุษย์—
๒๖ ดังน้ัน, เราจะเริ่มท�างานอัศจรรย์ก 

 ๑๔ ก ๒ นี. ๒๘:๒๙–๓๐;  
อเีธอร ์๔:๘.

 ๑๕ ก อสย. ๒๙:๑๑–๑๒;  
จส—ป ๑:๖๕.

 ๑๖ ก คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

 ๒๑ ก อเีธอร ์๕:๑.
 ๒๒ ก คมพ. พยานถงึพระคมัภรี์

มอรมอน.
 ๒๓ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์
  ข ฮบ. ๑๓:๘.
  ค ฮบ. ๑๑; อเีธอร ์๑๒:๗–๒๒.

 ๒๕ ก อสย. ๒๙:๑๓.
  ข มธ. ๑๕:๘.
  ค ๒ นี. ๒๘:๓๑.
 ๒๖ ก ๑ นี. ๒๒:๘; ๒ นี.  

๒๙:๑–๒. คมพ. ฟ้ืนฟูพระ
กติตคิณุ (การ).

๒ นีไฟ ๒๗:๑๕–๒๖๑๔๓



ในบรรดา คนพวก น้ี, แท้จริง แล้ว, งาน
อัศจรรย์ข และ การ อันน่า พิศวง, เพราะ
ปัญญาแห่งปราชญ์และคนมีการศึกษา
ของพวกเขาจะเส่ือมสูญ, และเราจะซ่อน
ความเข้าใจแห่งวิญญูชนของพวกเขา.

๒๗ และวบิตัแิกค่นทีพ่ยายามซ่อนแผน
ของพวกเขาไวล้กึยิง่นักจากพระเจา้ก 

 ! และ
งานของพวกเขาอยู่ ในความมดื; และพวก
เขากล่าว : ใครจะเห็นเรา, และใครจะรู้
เรื่องของเรา ? และพวกเขากล่าวด้วยว่า : 
แน่นอน, การทีพ่ระองคท์รงท�าใหส่ิ้งตา่ง ๆ  

พลกิผนัจะถอืวา่เป็นเพยีงดนิเหนียวของ
ช่าง ป้ันหม้อข . แต่ ดูเถิด, พระเจ้า จอม
โยธาตรัส, เราจะแสดงแก่พวกเขาว่าเรา
รู้ งานทัง้หมด ของ พวก เขา. เพราะ งาน
จะบอกถึงคนที่ท�ามันหรือ, ว่าท่านหาได้
ท�าข้าพเจ้าขึน้มาไม่ ? หรือส่ิงที่สร้างขึน้
จะกล่าวถึงคนที่สร้างมันขึน้หรือ, ว่าเขา
ไม่มีความเข้าใจ ?

๒๘ แต่ดูเถิด, พระเจ้าจอมโยธาตรัส : 
เราจะแสดงแก่ลูกหลานมนุษย์ว่ายังอีก
ไม่นานและเราจะเปลี่ยนเลบานอนเป็น
ทุ่ง อัน อุดม; และ จะ ถือว่า ทุ่ง อัน อุดม
เป็นป่าไม้.

๒๙ และในวันน้ันก คนหูหนวกจะได้ยิน
ถ้อยค�าจากหนังสือ, และดวงตาของคน
มืดบอดจะมองเห็นจากความมืดมัวและ
จากความมืด.

๓๐ และคนอ่อนโยนก จะมีมากขึน้ด้วย, 
และปีติข ของพวกเขาในพระเจา้จะบงัเกดิ, 
และคนจนในบรรดามนุษยจ์ะช่ืนชมยนิดี
ในพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๓๑ เพราะ แน่นอน ดัง พระเจ้า ทรง
พระชนม์ อยู่ ฉันใด พวก เขา จะ เห็นว่า
พระองค์ทรงน�าคนที่ น่า เกรงขามมา สู่
ความไร้ค่าก ฉันน้ัน, และคนที่ เยาะเย้ย
จะถูกเผาผลาญ, และคนทัง้ปวงที่ เฝ้า
รอความช่ัวช้าสามานย์ย่อมถูกตัดขาด;

๓๒ และ เขา เหล่า น้ันที่ ท�าให้ คน คน
หน่ึงเป็นผู้มีความผิดก เพราะค�าค�าเดียว, 
และวางกบัดกัไวท้ีป่ระตูข เพือ่ดกัเขาทีพ่ดู
ต�าหนิ, และก�าจัดผู้ที่เที่ยงธรรมค ออกไป
ดังส่ิงไร้ค่า.

๓๓ ฉะน้ัน, พระเจ้า, ผู้ทรงไถ่อับราฮัม
ตรัส, เกี่ยวกับเชือ้สายแห่งยาโคบดังน้ี : 
บัดน้ียาโคบจะไม่ขายหน้า, ทัง้บัดน้ีหน้า
เขาจะไม่ซีดเผือดลงอีก.

๓๔ แต่เมื่อเขาเห็นก ลูกหลานของเขา, 
อัน เป็น งาน จาก มือ ของ เรา, ท่ามกลาง
เขา แล้ว, พวก เขา จะ ท�าให้ นาม ของ เรา
ศักดิ์สิทธิ์, และท�าให้พระผู้บริสุทธิ์แห่ง
ยาโคบศักดิ์สิทธิ์, และจะเกรงกลัวพระ
ผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล.

๓๕ พวกเขาที่หลงผิดก ทางวิญญาณจะ
มาถงึความเขา้ใจดว้ย, และพวกเขาทีพ่ร�า่
บ่นจะได้เรียนรู้ข หลักค�าสอน.

 ๒๖ ข อสย. ๒๙:๑๔;  
๒ นี. ๒๕:๑๗.

 ๒๗ ก อสย. ๒๙:๑๕.
  ข ยรม. ๑๘:๖.
 ๒๙ ก อสย. ๒๙:๑๘.
 ๓๐ ก คมพ. ออ่นน้อม  

(ความมี ใจ), ออ่นน้อม  
(ความสุภาพ), ออ่นโยน  
(คน, ความ).

  ข คพ. ๑๐๑:๓๖.
 ๓๑ ก อสย. ๒๙:๒๐.
 ๓๒ ก ลกูา 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.

๒ นีไฟ ๒๗:๒๗–๓๕ ๑๔๔



บทที่ ๒๘

ศาสนจักรปลอมหลายแห่งจะสรา้งขึน้ใน
วันเวลาสุดท้าย—ศาสนจักรเหล่าน้ันจะ
สอนหลักค�าสอนเท็จ เหลวไหล และโง่
เขลา—การละทิง้ความเชือ่จะมีอยู่ทั่วไป
เพราะผู้ สอนปลอม—มารจะลุกลามใน
ใจมนุษย์—เขาจะสอนหลักค�าสอนเท็จ
ในทุก รูป แบบ. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ี, ดเูถดิ, พีน้่องขา้พเจา้, ขา้พเจา้
พูดกับท่านแล้ว, ตามที่พระวญิญาณทรง
บีบคัน้ข้าพเจ้า; ดังน้ัน, ข้าพเจ้ารูว้า่เรือ่ง
เหล่าน้ีต้องบังเกิดขึน้อย่างแน่นอน.

๒ และเรื่องที่จะเขียนทางหนังสือก จะ
มี คุณค่าข อย่าง ใหญ่ หลวง ต่อ ลูก หลาน
มนุษย์, และโดยเฉพาะต่อพงศ์พันธุ์ของ
เรา, ซ่ึงเป็นพวกที่เหลืออยู่ของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๓ เพราะเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้ในวัน
น้ันคือศาสนจักรก ที่ สร้างขึน้, และมิ ใช่
เพื่อพระเจ้า, เมื่อแห่งหน่ึงจะกล่าวกับอีก
แห่งหน่ึง : ดูเถิด, ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าเป็น
ของพระเจา้; และแหง่อืน่จะพดู : ขา้พเจา้, 
ข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้า; และทุกคนจะ
กล่าวดังน้ัน พวกเขาสรา้งศาสนจักรขึน้, 
และมิ ใช่เพื่อพระเจ้า—

๔ และ พวก เขา จะ ขัด แย้ง กัน; และ

ปุโรหิตของพวกเขาจะขัดแย้งกัน, และ
พวกเขาจะสอนด้วยการเรียนรู้ก ของพวก
เขา, และ ปฏิเสธ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์, 
ซ่ึงประทานให้เอ่ยปาก.

๕ และ พวก เขา ปฏิเสธก เดชานุภาพข 

ของพระผู้ เป็นเจ้า, พระผู้ บริสุทธิ์ แห่ง
อิสราเอล; และ พวก เขา กล่าว แก่ ผู้คน : 
จงสดับฟังเรา, และท่านจงฟังกฎเกณฑ์
ของเรา; เพราะดูเถิดวนัน้ีไม่มีพระผู้เป็น
เจา้ค , เพราะพระเจา้และพระผู้ ไถท่รงงาน
ของพระองคแ์ลว้, และพระองคป์ระทาน
อ�านาจของพระองค์ ให้มนุษย์;

๖ ดูเถิด, ท่าน จง สดับ ฟัง กฎ เกณฑ์
ของ ข้าพเจ้า; หาก พวก เขา จะ กล่าว ว่า
มี ปาฏิหาริย์ กระท�า โดย พระหัตถ์ ของ
พระเจ้า แล้ว, จง อย่า เช่ือ; เพราะ ทุก
วันน้ีพระองค์หาใช่พระผู้ เป็นเจ้าแห่ง
ปาฏิหาริย์ก ไม่; พระองค์ ทรง งาน ของ
พระองค์แล้ว.

๗ แท้จริง แล้ว, และ จะ มี คน เป็น อัน
มากที่ จะกล่าว : จงกินก , จงดื่ม, และจง
รื่นเริงเถิด, เพราะพรุ่งน้ีเราก็ตาย; และ
มันจะดีกับเรา.

๘ และจะมีคนเป็นอันมากที่จะกล่าว
ด้วยวา่ : จงกิน, จงดื่ม, และจงรืน่เรงิเถิด; 
กระน้ัน ก็ตาม, จง เกรง กลัว พระ ผู้ เป็น
เจ้า—พระองค์จะทรงแก้ต่างก ให้แก่การ
ท�าบาปเล็กน้อย; แท้จรงิแล้ว, จงพูดปดข 

เล็กน้อย, จงเอาเปรยีบผู้อื่นเพราะค�าพูด

๒๘ ๒ ก คมพ. พระคมัภรีม์อรมอน.
  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;  

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. กลา่วค�าเท็จ (การ).

๒ นีไฟ ๒๘:๑–๘๑๔๕



ของเขา, จงขุดหลุมค ดักเพื่อนบ้านท่าน; 
ก็ ไม่มีอันตรายในการน้ี; และจงท�าส่ิงทัง้
หลายทัง้ปวงน้ี, เพราะพรุ่ง น้ีเราก็ตาย; 
และหากเป็นไปว่าเราผิด, พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงตีเราสองสามที, และในที่สุดเรา
จะได้รบัการช่วยให้รอดในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๙ แทจ้รงิแลว้, และจะมคีนเป็นอนัมาก
ที่จะสอนตามวธิีน้ี, หลักค�าสอนก เท็จและ
เหลวไหลและโง่เขลาข , และจะล�าพองอยู่
ในใจพวกเขา, และจะพยายามซ่อนแผน
ของพวกเขาไวล้กึยิง่นักจากพระเจา้; และ
งานของพวกเขาจะอยู่ ในความมืด.

๑๐ และโลหิตก ของวสุิทธิชนจะรอ้งจาก
พืน้ดินฟ้องพวกเขา.

๑๑ แทจ้รงิแลว้, พวกเขาทัง้หมดออกไป
จากทางก ; พวกเขาเส่ือมโทรมข .

๑๒ เพราะความจองหองก , และเพราะ
ผู้ สอน ปลอม, และ หลัก ค�า สอน เท็จ, 
ศาสนจักรของพวกเขาเส่ือมโทรม, และ
ศาสนจกัรของพวกเขาผยอง; เพราะความ
จองหองพวกเขาจึงล�าพอง.

๑๓ พวกเขาปล้นก คนจนข เพราะสถาน
ศักดิ์สิทธิ์ งดงามของพวกเขา; พวกเขา
ปล้นคนจนเพราะเสือ้ผ้างดงามของพวก
เขา; และพวกเขาขม่เหงคนออ่นโยนและ
คนใจนอบน้อม, เพราะในความจองหองค 

ของพวกเขา พวกเขาล�าพอง.

๑๔ พวกเขาชูคอก และเชิดหน้า; แท้จรงิ
แลว้, และเพราะความจองหอง, และความ
ช่ัวร้าย, และความน่าชิงชัง, และการผิด
ประเวณี, พวกเขาจึงหลงทางข ไปสิน้เวน้
แตเ่พียงไม่กี่คน, ซ่ึงเป็นผู้ตดิตามที่ถ่อม
ตนของพระคริสต์; กระน้ันก็ตาม, พวก
เขายังถูกน�าไป, ผลคือในหลายครัง้พวก
เขาผิดพลาดเพราะกฎเกณฑ์ของมนุษย์
สอนพวกเขา.

๑๕ โอ้ผู้มีปัญญาก , และคนมีการศึกษา, 
และคนร�า่รวย, ทีล่�าพองในความจองหองข 

ของใจตน, และคนทัง้หลายทีส่ั่งสอนหลกั
ค�าสอนเท็จ, และคนทัง้หลายที่กระท�า
การผิดประเวณี, และบิดเบือนทางที่ถูก
ต้องของพระเจ้า, วิบัติค , วิบัติ, วิบัติจงมี
แก่พวกเขา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพตรัส, เพราะพวกเขาจะถูก
ผลักลงนรก !

๑๖ วิบัติ แก่ พวก เขา ซ่ึง ผลัก คน เที่ยง
ธรรมออกไปก ดังส่ิงไร้ค่าและสบประมาท
ส่ิงทีด่,ี และกลา่ววา่น่ันหาใช่ส่ิงทีม่คีณุคา่
ไม่ ! เพราะวนัน้ันจะมาถงึเมือ่พระเจา้พระ
ผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จเยือนผู้ อยู่ อาศัยของ
แผ่นดินโลกอย่างรวดเร็ว; และในวันน้ัน
เมื่อพวกเขาสุกงอมเต็มที่อยู่ ในความช่ัว
ช้าสามานย์ข พวกเขาจะตาย.

๑๗ แต่ดูเถิด, หากผู้อยู่อาศัยของแผ่น
ดินโลกจะกลับใจจากความชั่วร้ายและ

 ๘ ค 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;  
อเีธอร ์๘:๒๒–๒๔;  
คพ. ๘๗:๗.

 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), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ค ๓ นี. ๒๙:๕.
 ๑๖ ก อสย. ๒๙:๒๑.
  ข อเีธอร ์๒:๙–๑๐.

๒ นีไฟ ๒๘:๙–๑๗ ๑๔๖



ความน่าชิงชังของพวกเขา พวกเขาจะไม่
ถูกท�าลาย, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๑๘ แต่ดูเถิด, ศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจ
และน่าชิงชังน้ัน, โสเภณีก ของทัง้แผน่ดนิ
โลก, ตอ้งทลายข ลงสู่แผน่ดนิ, และการตก
ของมันต้องใหญ่หลวง.

๑๙ เพราะ อาณาจักร ของ มาร ต้อง ส่ัน
สะเทือนก , และคนที่เป็นของมันจ�าเป็น
ต้องได้รับการปลุกเร้าให้เกิดการกลับใจ, 
มิฉะน้ันมารข จะจับพวกเขาไวด้้วยโซ่ค อัน
เป็นนิจของเขา, และพวกเขาจะถูกปลุก
ป่ันให้ โกรธ, และพินาศ;

๒๐ เพราะ ดูเถิด, ใน วัน น้ัน เขา จะ
ลุกลามก ในใจลูกหลานมนุษย์, และปลุก
ป่ันพวกเขาให้ โกรธส่ิงที่ดี.

๒๑ และ คน อืน่น้ัน เขา จะ ปลอบโยนก , 
และกลอ่มพวกเขาไป ในความมัน่คงทาง
เน้ือหนัง, จนพวกเขาจะกลา่ววา่ : ทกุอยา่ง
ดี ในไซอนั; แทจ้รงิแลว้, ไซอนัรุง่เรอืง, ทกุ
อยา่งด—ีและดงัน้ีเองมารข โกงจติวญิญาณ
พวกเขา, และคอ่ย ๆ พาพวกเขาลงสู่นรก.

๒๒ และ ดูเถิด, คน อื่นน้ัน เขา หว่าน
ล้อม, และบอกพวกเขาวา่ไม่มีนรกก ; และ
เขากล่าวแก่พวกน้ีว่า : ข้าพเจ้ามิ ใช่มาร, 
เพราะไม่มีมารเลย—และเขากระซิบใน
หูของพวกเขาเช่นน้ัน, จนเขาจับพวกน้ี
ไวด้ว้ยโซ่ข อนัน่าพรัน่พรงึของเขา, ซึง่จาก
น้ันย่อมไม่มีการปลดปล่อย.

๒๓ แท้จริง แล้ว, พวก เขา ถูก จับ ไว้
โดย ความ ตาย, และ นรก; และ ความ
ตาย, และ นรก, และ มาร, และ ทุก ส่ิง
ซ่ึงถูกยึดโดยส่ิงเหล่า น้ันต้องยืนอยู่ต่อ
หน้าพระราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า, 
และรับการพิพากษาก ตามงานของพวก
เขา, ซ่ึง จาก น้ันพวก เขา ต้อง ไป สู่ ที่ ซ่ึง
เตรียม ไว้ ให้ พวก เขา, แม้ ทะเล เพลิงข 

และก�ามะถัน, ซ่ึงเป็นความทรมานอัน 
หาได้สิน้สุดไม่.

๒๔ ฉะน้ัน, วิบัติ จง มี แก่ เขา ซ่ึง น่ิง
นอนใจในไซอัน !

๒๕ วบิตัจิงมแีกเ่ขาทีร่อ้งวา่ : ทกุอยา่งดี !
๒๖ แท้จรงิแล้ว, วบิัติจงมีแก่เขาที่สดับ

ฟัง กฎ เกณฑ์ ของ มนุษย์ก , และ ปฏิเสธ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, และของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ !

๒๗ แทจ้รงิแลว้, วบิตัจิงมแีกเ่ขาทีก่ลา่ว
วา่ : เราได้รบัแล้ว, และเราไม่ต้องการอีกก 

 !
๒๘ และท้ายที่สุด, วิบัติจงมีแก่คนทัง้

ปวงที่ตัวส่ัน, และโกรธก เพราะความจริง
แห่งพระผู้ เป็นเจ้า ! เพราะดูเถิด, คนที่
สร้างบนศิลาข ย่อมรับความจริงแห่งพระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดี; และคนที่สรา้ง
บนรากฐานที่เป็นทรายย่อมตัวส่ันเกลือก
เขาจะตก.

๒๙ วบิัติจงมีแก่เขาที่จะกล่าววา่ : เราได้
รบัพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้แลว้, และ

 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.

  ข ๒ นี. ๙:๓๙.
 ๒๒ ก คมพ. นรก.
  ข แอลมา ๓๖:๑๘.
 ๒๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระผูพ้พิากษา;  
พพิากษา (การ), สุดทา้ย.

  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 นีไฟ ๒๘:๑๘–๒๙๑๔๗



เราไม่ก ต้องการข พระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าอีก, เพราะเรามีพอแล้ว !

๓๐ เพราะดเูถดิ, พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้
ตรัสดังน้ี : เราจะให้แก่ลูกหลานมนุษย์
บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
กฎเกณฑ์ก , ทีน่ี่นิดและทีน่ั่นหน่อย; และ
คนที่ฟังกฎเกณฑ์ของเรา, และเงี่ยหูฟัง
ค�าแนะน�าของเรายอ่มเป็นสุข, เพราะพวก
เขาจะเรยีนรูป้ัญญาข ; เพราะแก่เขาที่รบัค 

ไว้เราจะให้อีกง ; และจากพวกเขาที่กล่าว
ว่า, เรามีพอแล้ว, เราจะเอาไปจากพวก
เขาแม้ส่ิงที่พวกเขามี.

๓๑ คนที่มอบความไว้วางใจของเขาใน
มนุษย์ก , หรอืท�าเน้ือหนังใหเ้ป็นแขนของ
เขา, หรอืจะสดบัฟังกฎเกณฑข์องมนุษย์
ย่อมถูกสาปแช่ง, เว้นแต่กฎเกณฑ์ของ
พวกเขาจะประทานโดยอ�านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์.

๓๒ วิบัติจงมีแก่คนต่างชาติก , พระเจ้า
พระผูเ้ป็นเจา้จอมโยธาตรสั ! เพราะแมว้า่
เราจะยื่นแขนของเราออกไป ให้พวกเขา
วัน แล้ว วัน เล่า, พวก เขา จะ ปฏิเสธ เรา; 
กระน้ันก็ตาม, เราก็จะเมตตาพวกเขา, 
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรสั, หากพวกเขา
จะกลับใจและมาหาเรา; เพราะแขนข ของ
เรายืน่ออกไปตลอดทัง้วนั, พระเจา้พระผู้
เป็นเจ้าจอมโยธาตรัส.

บทที่ ๒๙

คนตา่งชาตมิากมายจะปฏิเสธพระคมัภีร์
มอ รมอน— พวก เขา จะ กล่าว ว่า เรา ไม่
ต้องการคัมภีร์ ไบเบิลเพิ่มอีก—พระเจ้า
ตรสัแกป่ระชาชาตมิากมาย—พระองคจ์ะ
ทรงพพิากษาโลกจากหนังสือทีจ่ะเขยีนไว.้ 
ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

แตด่เูถดิ, จะมคีนเป็นอนัมาก—ในวนัน้ัน
เมื่อเราจะเริ่มท�างานอัศจรรย์ก ในบรรดา
พวกเขา, เพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญาข 

ของเราซ่ึงเราท�าไว้กับลูกหลานมนุษย์, 
เพื่อเราจะลงมืออีกเป็นครัง้ที่สองค เพื่อ
น�าผู้คนของเรา, ซึ่งเป็นของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลกลับคืนมา;

๒ และ, เพื่อ เราจะระลึกถึง สัญญา ซ่ึง
เราท�าไวก้ับเจ้าด้วย, นีไฟ, และกับพ่อเจ้า
ด้วย, วา่เราจะจดจ�าพงศ์พันธุ์เจ้า; และวา่
ถ้อยค�าของพงศ์พันธุ์เจ้าก จะออกจากปาก
เราไปสู่พงศ์พันธุ์เจ้า; และถ้อยค�าของเรา
จะส่งเสียงเรียกข ไปยังสุดแดนแผ่นดิน
โลก, เพื่อเป็นธงสัญญาณค แก่ผู้คนของ
เรา, ซ่ึงเป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๓ และเพราะค�าของเราจะส่งเสียงเรยีก
ไป— คนต่าง ชาติ เป็น อัน มาก จะ กล่าว : 
พระ คัมภีร์ ไบเบิลก 

 ! พระ คัมภีร์ ไบเบิล ! 

 ๒๙ ก ๒ นี. ๒๗:๑๔; อเีธอร ์๔:๘.
  ข ๒ นี. ๒๙:๓–๑๐.
 ๓๐ ก อสย. ๒๘:๙–๑๓;  

คพ. ๙๘:๑๒.
  ข คมพ. ปัญญา.
  ค ลกูา ๘:๑๘.
  ง แอลมา ๑๒:๑๐; คพ. ๕๐:๒๔.
 ๓๑ ก คพ. ๑:๑๙–๒๐.
 ๓๒ ก ๑ นี. ๑๔:๖.

  ข เจคอบ ๕:๔๗; ๖:๔.
๒๙ ๑ ก ๒ นี. ๒๗:๒๖.  

คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 
(การ).

  ข คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั
ราฮัม.

  ค ๒ นี. ๖:๑๔; ๒๑:๑๑–๑๒;  
๒๕:๑๗.  
คมพ. อสิราเอล—การ

รวบรวมอสิราเอล.
 ๒ ก ๒ นี. ๓:๑๘–๒๑.
  ข อสย. ๕:๒๖; ๒ นี. ๑๕:๒๖;  

โมโร. ๑๐:๒๘.
  ค ๑ นี. ๒๑:๒๒.  

คมพ. ธงสัญญาณ.
 ๓ ก ๑ นี. ๑๓:๒๓–๒๕.  

คมพ. พระคมัภรี์ ไบเบลิ;  
พระคมัภรีม์อรมอน.

๒ นีไฟ ๒๘:๓๐–๒๙:๓ ๑๔๘



เรามีพระคัมภีร์ ไบเบิลอยู่แล้ว, และจะมี
พระคัมภีร์ ไบเบิลอีกเล่มไม่ ได้.

๔ แต่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าตรัสดังน้ี : 
โอ้คนโง่, พวกเขาจะมีคมัภีร์ ไบเบิล; และ 
มนัจะออกมาจากชาวยวิก , ผูค้นแหง่พนัธ- 
สัญญาในสมัยโบราณของเรา. และพวก
เขา ขอบคุณ ชาว ยิวข อย่างไร เล่า ส�าหรับ
คัมภีร์ ไบเบิลค ซ่ึงพวกเขาได้รับจากพวก
น้ัน ? แท้จรงิแล้ว, คนต่างชาติคิดอย่างไร
หรอื ? พวกเขานึกถงึความตรากตร�า, และ
งาน, และความเจ็บปวดของชาวยิว, และ
ความขยันหมั่นเพียรของคนเหล่าน้ันที่มี
ต่อเรา, ในการน�าความรอดออกมาสู่คน
ต่างชาติหรือเปล่า ?

๕ โอพ้วกเจา้คนตา่งชาต,ิ พวกเจา้จดจ�า
ชาว ยิว, ผู้คน แห่ง พันธ สัญญา ใน สมัย
โบราณของเราหรอืเปล่า ? ไม่เลย; แต่เจ้า
สาปแช่งพวกเขา, และเกลยีดชังก พวกเขา, 
และไมพ่ยายามน�าพวกเขากลบัคนืมา. แต่
ดเูถดิ, เราจะน�าส่ิงเหลา่น้ีทัง้หมดกลบัมา
บนศีรษะของเจ้าเอง; เพราะเราพระเจ้า
ไม่ลืมผู้คนของเราเลย.

๖ เจ้า คนโง่, ที่ จะ พูด ว่า : พระ คัมภีร์
ไบเบิลก , เรามีพระคัมภีร์ ไบเบิลอยู่แล้ว, 
และเราไม่ต้องการพระคัมภีร์ ไบเบิลเพิ่ม
อีก. เจ้าจะได้รับพระคัมภีร์ ไบเบิลหรือ
นอกจากโดยผ่านชาวยิว ?

๗ เจ้าไม่รู้หรือว่ามีประชาชาติมากกว่า
หน่ึง ประชาชาติ  ? เจ้า ไม่รู้ หรือ ว่า เรา, 
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เจ้า, สร้างก 

มนุษย์ ทัง้ ปวง, และ ว่า เรา จดจ�า ผู้คนที่
อยู่บนเกาะในทะเลข ; และว่าเราปกครอง
อยู่ ในฟ้า สวรรค์ เบือ้ง บน และ ใน แผ่น
ดินโลกเบือ้งล่าง; และเราน�าถ้อยค�าของ
เรา ออก มา สู่ ลูก หลาน มนุษย์, แท้จริง
แล้ว, แม้ สู่ประชาชาติทัง้ปวงของแผ่น 
ดินโลก ?

๘ เหตุ ไฉนเจ้าจึงพร�่าบ่น, เพราะเจ้า 
จะ ได้ รับ ถ้อยค�า ของ เรา มาก ขึน้หรือ ?  
เจ้า ไม่รู้ หรือ ว่า ประจักษ์ พยาน ของ
ประชาชาติสองประชาชาติก เป็นพยานข 

ตอ่เจา้วา่เราคอืพระผูเ้ป็นเจา้, วา่เราจดจ�า
ประชาชาตหิน่ึงเหมอืนกบัอกีประชาชาติ
หน่ึง ? ดัง น้ัน, เรากล่าวถ้อยค�าเดียวกัน
แก่ ประชาชาติ หน่ึง เหมือน กล่าว แก่ อีก
ประชาชาติ หน่ึง. และ เมื่อ ประชาชาติค 

สองประชาชาตจิะมาเกีย่วพนักนัประจกัษ์
พยานของประชาชาติสองประชาชาติจะ
เกี่ยวพันกันด้วย.

๙ และเราท�าเช่นน้ีเพื่อจะได้พิสูจน์แก่
คนเป็นอันมากว่าเราเป็นเหมือนกันก ทัง้
วันวาน, วันน้ี, และ ตลอด กาล; และ ว่า
เรากล่าวถ้อยค�าของเราออกไปตามความ
พอใจของเราเอง. และเพราะเราได้กล่าว
ค�าข หน่ึงแลว้เจา้ไมจ่�าตอ้งคดิวา่เราพดูอกี
ค�าหน่ึงไม่ได;้ เพราะงานของเรายงัไมจ่บ; 
ทัง้มันจะยังไม่จบตราบจนวาระสุดท้าย
ของมนุษย์, ทัง้จากเวลาดังกล่าวเป็นต้น
ไปและตลอดกาล.

๑๐ ดงัน้ัน, เพราะเจา้มคีมัภรี์ ไบเบลิแลว้

 ๔ ก คพ. ๓:๑๖.
  ข คมพ. ยวิ (ชาว).
  ค คมพ. ยดูาห—์ไมข้องย-ู 

ดาห.์
 ๕ ก ๓ นี. ๒๙:๘.

 ๖ ก ๑ นี. ๑๓:๓๘.
 ๗ ก คมพ. สรา้ง (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. เปิดเผย (การ).

๒ นีไฟ ๒๙:๔–๑๐๑๔๙



เจ้า ก็ ไม่จ�าเป็นต้องคิดว่ามันมีถ้อยค�าก 

ทัง้หมดของเราอยู่; ทัง้เจ้าไม่จ�าเป็นต้อง
คิดว่าเราไม่ ได้ ให้เขียนเพิ่มขึน้อีก.

๑๑ เพราะเราส่ังมนุษยท์ัง้ปวงก , ทัง้ในทศิ
ตะวนัออกและในทศิตะวนัตก, และในทศิ
เหนือ, และในทิศใต้, และ ณ หมู่เกาะใน
ทะเล, ว่าพวกเขาจะเขียนข ถ้อยค�าซ่ึงเรา
กล่าวแก่พวกเขา; เพราะจากหนังสือค ซ่ึง
เขียนไว้น้ันเราจะพิพากษาง โลก, มนุษย์
ทุกคนตามงานของพวกเขา, ตามเรื่อง
ที่เขียนไว้.

๑๒ เพราะ ดูเถิด, เรา จะ กล่าว แก่ ชาว
ยิวก และพวกเขาจะเขียนมันไว้; และเรา
จะกล่าวแก่ชาวนีไฟด้วยและพวกเขาจะ 
เขยีนข มนัไว;้ และเราจะกลา่วแกเ่ผา่อืน่ ๆ  
ของ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล ด้วย, ซึ่ง เรา 

ได้น� าออกไป, และพวกเขาจะเขียนมัน
ไว้; และ เรา จะ กล่าว แก่ ประชาชาติ ทัง้
ปวงค ของแผ่นดินโลกด้วยและพวกเขา
จะเขียนมันไว้.

๑๓ และเหตกุารณ์จะบังเกิดขึน้คอืชาว
ยิวก จะมีถ้อยค�าของชาวนีไฟ, และชาวนี
ไฟจะมีถ้อยค�าของชาวยิว; และชาวนีไฟ
และ ชาว ยิว จะ มี ถ้อยค�า จาก บรรดา เผ่า
ของอิสราเอลที่ สูญหายไปข ; และบรรดา
เผ่าอิสราเอลที่สูญหายไปจะมีถ้อยค�าของ
ชาวนีไฟและชาวยิว.

๑๔ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือเรา
จะรวมผู้คนของเรา, ซ่ึงเป็นของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอลก , กลับบ้านสู่ผืนแผ่นดิน
ในความครอบครองของพวกเขา; และ
ถ้อยค�าของเราจะรวมไว้เป็นหน่ึงเดียวข 

ด้วย. และเราจะแสดงแก่พวกเขาที่ต่อสู้
กบัถอ้ยค�าของเราและกบัผูค้นของเรา, ซึง่
เป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอลค , วา่เราคือ
พระผู้เป็นเจ้า. และวา่เราท�าพันธสัญญาง 

ไวก้บัอบัราฮัมวา่เราจะจดจ�าพงศ์พนัธุ์จ ของ
เขาตลอดกาลฉ .

บทที่ ๓๐

คนตา่งชาตทิีเ่ปลีย่นใจเลือ่มใสจะนับรวม
กบัผูค้นแหง่พนัธสัญญา—ชาวเลมนัและ
ชาวยิวมากมายจะเชือ่พระวจนะและน่า
ชืน่ชม—พระเจ้าจะทรงน�าอิสราเอลกลับ
คนืและคนช่ัวรา้ยจะถกูท�าลาย. ประมาณ 
๕๕๙–๕๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีดูเถิด, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าจะกล่าวแก่ท่าน; เพราะข้าพเจ้า, 
นี ไฟ, จะไม่ยอมให้ท่านคิดว่าท่านชอบ
ธรรม ยิ่ง กว่า คนต่าง ชาติ. เพราะ ดูเถิด, 
เวน้แตท่า่นจะรกัษาพระบญัญตัขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าท่านจะพินาศเหมือนกันหมด; 

 ๑๐ ก คมพ. พระคมัภรี—์มี
พยากรณ์ ไวว้า่พระคมัภรี์
จะออกมา.

 ๑๑ ก แอลมา ๒๙:๘.
  ข ๒ ทธ. ๓:๑๖.
  ค คมพ. หนังสือแหง่ชีวติ.
  ง ๒ นี. ๒๕:๒๒;  

๓๓:๑๑, ๑๔–๑๕.  
คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
 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. อสิราเอล—สิบเผา่ที่

สูญหายไปของอสิราเอล.
 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;  
อบัรา. ๒:๙. คมพ. พนัธ- 
สัญญาแหง่อบัราฮัม.

  จ คพ. ๑๓๒:๓๐.
  ฉ ปฐก. ๑๗:๗.

๒ นีไฟ ๒๙:๑๑–๓๐:๑ ๑๕๐



และเน่ืองจากถ้อยค�าซ่ึงพูดไว้ท่านก็ ไม่
จ�าต้องคิดว่าคนต่างชาติถูกท�าลายสิน้.

๒ เพราะดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่
คนต่างชาติมากเท่าที่จะกลับใจย่อมเป็น
ผู้คนแห่งพันธสัญญาก ของพระเจ้า; และ
ชาวยิวข มากเท่าที่จะไม่กลับใจจะถูกขับ
ออก; เพราะพระเจา้ไมท่รงท�าพนัธสัญญา
กบัผู้ ใดนอกจากกบัพวกเขาทีก่ลบัใจค และ
เช่ือในพระบุตรของพระองค์, ผู้ทรงเป็น
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๓ และบัดน้ี, ข้าพเจ้าจะพยากรณ์บาง
ส่ิงเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวยิวและคนต่าง
ชาติ. เพราะหลังจากหนังสือซ่ึงข้าพเจ้า
พูดถึงจะออกมา, และเขียนไว้ ให้คนต่าง
ชาติ, และผนึกไว้ ให้พระเจ้าอีก, จะมีคน
เป็นอันมากเชื่อก ถ้อยค�าซ่ึงเขียนไว;้ และ
พวกเขาจะน�าข มนัออกไปสู่พวกทีเ่หลอือยู่
ของพงศ์พันธุ์เรา.

๔ และจากน้ันพวกที่เหลืออยู่ของพงศ์
พนัธุเ์ราจะรูเ้กีย่วกบัเรา, วา่เราออกมาจาก
เยรซูาเล็มอย่างไร, และวา่พวกเขาเป็นผู้
สืบตระกูลของชาวยิว.

๕ และพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์
จะประกาศในบรรดาพวกเขาก ; ดัง น้ัน, 
พระองค์ จะ ทรง น�า พวก เขา กลับ คืนข สู่
ความรู้ค เกี่ยวกับบรรพบุรษุของพวกเขา, 
และความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ด้วย, 
ซ่ึงมอียู่ ในบรรดาบรรพบรุษุของพวกเขา.

๖ และจากน้ันพวกเขาจะช่ืนชมยินดี; 
เพราะพวกเขาจะรู้ ว่า น่ี ป็นพรต่อพวก
เขาจากพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้; และ
สะเก็ดแห่งความมืดของพวกเขาจะเริ่ม
หลุดจากดวงตาของพวกเขา; และหลาย
รุ่น จะ ไม่ ล่วง ลับ ไป ในบรรดา พวก เขา, 
นอกจากพวกเขาจะเป็นคนบริสุทธิ์และ
น่าช่ืนชมก .

๗ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือชาว
ยวิก ซ่ึงกระจดักระจายไปจะเริม่เช่ือข ในพระ 
ครสิตด์ว้ย; และพวกเขาจะเริม่รวมกนับน
ผนืแผน่ดนิ; และมากเทา่ทีจ่ะเชือ่ในพระ
ครสิต์จะกลายเป็นผู้คนที่น่าช่ืนชมด้วย.

๘ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ทรง เริ่ม ต้น
งานของพระองค์ ในบรรดาประชาชาติ, 
ตระกูล, ภาษา, และ ผู้คนทัง้ ปวง, เพื่อ
น�ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูผู้คนของพระองค์บน
แผ่นดินโลก.

๙ และดว้ยความชอบธรรมพระเจา้ก พระ
ผู้ เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาข คนยากจน, 
และทรงต�าหนิด้วยความเสมอภาคเพื่อ
คน อ่อน โยนค ของ แผ่น ดิน โลก. และ
พระองคจ์ะทรงตแีผน่ดนิโลกดว้ยไมเ้รยีว
แห่ง พระโอษฐ์ ของ พระองค์; และ ด้วย
ลมปราณจากรมิฝีพระโอษฐข์องพระองค ์
พระองค์จะทรงประหารคนช่ัวร้าย.

๑๐ เพราะ เวลาก จะ มา ถึง อย่าง รวดเร็ว

๓๐ ๒ ก กท. ๓:๒๖–๒๙.
  ข มธ. ๘:๑๐–๑๓.  

คมพ. ยวิ (ชาว).
  ค คมพ. กลบัใจ (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.

  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. ออ่นน้อม  
(ความมี ใจ), ออ่นน้อม  
(ความสุภาพ), ออ่นโยน  
(คน, ความ).

 ๑๐ ก คมพ. ยคุสุดทา้ย, วนัเวลา
สุดทา้ย.

๒ นีไฟ ๓๐:๒–๑๐๑๕๑



เมื่อพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าจะทรงท�าให้
เกิดการแบ่งแยกข อันใหญ่หลวงในบรรดา
ผู้คน, และพระองค์จะทรงท�าลายคนช่ัว
ร้าย; และพระองค์จะทรงเว้นค ผู้คนของ
พระองค,์ แทจ้รงิแลว้, แมห้ากจะเป็นไปวา่
พระองคต์อ้งทรงท�าลายง คนช่ัวรา้ยโดยไฟ.

๑๑ และ ความ ชอบ ธรรมก จะ เป็น สาย
คาดพระกฤษฎีของพระองค์, และความ
ซ่ือสัตย์เป็นสายคาดบัน้พระกฤษฎีของ
พระองค์.

๑๒ และเมื่อ น้ันสุนัขป่าจะอยู่ก กับลูก
แกะ; และเสือดาวจะนอนกับลูกแพะ, 
และ ลูก โค, กับ สิงห์ หนุ่ม, และ ลูก สัตว์
อ้วน, จะอยู่ดว้ยกัน; และเด็กเล็กคนหน่ึง
จะน�าพวกมันไป.

๑๓ และโคเพศเมียและหมีจะกินด้วย
กัน; ลูกของมันจะนอนดว้ยกัน; และสิงห์
จะกินฟางเหมือนโคเพศผู้.

๑๔ และเด็กที่ดูดนมจะเล่นบนรูงูพิษ, 
และเด็กหย่านมจะวางมือของเขาไว้บน
รังงูร้าย.

๑๕ พวกมันจะไม่ท�าร้ายหรือท�าลายทั่ว
ภเูขาศักดิสิ์ทธิข์องเรา; เพราะทัว่แผน่ดนิ
โลกจะเต็มไปดว้ยความรูเ้กีย่วกบัพระเจา้
ดังผืนน� ้าเอ่อท้นทะเล.

๑๖ ดงัน้ัน, เรือ่งของประชาชาตทิัง้ปวงก 

จะท�าให้เป็นที่รู้; แท้จริงแล้ว, ส่ิงทัง้ปวง
จะเป็นที่รู้ข แก่ลูกหลานมนุษย์.

๑๗ ไม่มีเรือ่งใดซึ่งเป็นความลับแล้วจะ

ไม่ไดร้บัการเปิดเผยก ; ไม่มีงานแห่งความ
มืดใดจะไม่ท�าให้ประจักษ์ ในความสวา่ง; 
และไม่มีส่ิงใดที่ผนึกไว้บนแผ่นดินโลก
แล้วจะไม่คลายออก.

๑๘ ดังน้ัน, ส่ิงทัง้ปวงที่ ได้รับการเปิด
เผย แก่ ลูก หลาน มนุษย์ จะ ได้ รับ การ
เปิดเผยในวันน้ัน; และซาตานจะไม่มี
อ�านาจเหนือใจของลูกหลานมนุษย์อีกก , 
เป็น เวลา นาน. และ บัดน้ี, พี่ น้อง ที่รัก
ของ ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า ต้อง ยุติ ค�า กล่าว 
ของข้าพเจ้า.

บทที่ ๓๑

นีไฟเลา่วา่เหตใุดพระครสิตท์รงรบับพัตศิ 
มา—มนุษยต์อ้งตามพระครสิต,์ รบับพัตศิ- 
มา, รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, และอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม่เพือ่จะได้รบัการช่วย
ให้รอด—การกลับใจและบัพติศมาเป็น 
ประตูสู่ทางคับแคบและแคบ—ชีวิตนิ- 
รันดร์มา สู่บรรดาผู้ที่รักษาพระบัญญัติ
หลังจากบัพติศมา. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีขา้พเจา้, นีไฟ, ยตุกิารพยากรณ์ก 

ของ ข้าพเจ้า ที่ ให้ แก่ ท่าน, พี่ น้อง ที่รัก
ของข้าพเจ้า. และข้าพเจ้าเขียนไว้ ไม่ ได้
นอกจากสองสามเรือ่ง, ที่ข้าพเจ้ารูว้า่ตอ้ง
บงัเกดิขึน้อยา่งแน่นอน; ทัง้ขา้พเจา้เขยีน

 ๑๐ ข คพ. ๖๓:๕๓–๕๔.
  ค โมเสส ๗:๖๑.
  ง ๑ นี. ๒๒:๑๕–๑๗, ๒๓.  

คมพ. แผน่ดนิโลก—การ
ช�าระลา้งแผน่ดนิโลก.

 ๑๑ ก อสย. ๑๑:๕–๙.
 ๑๒ ก อสย. ๖๕:๒๕.  

คมพ. มลิเลเนียม.
 ๑๖ ก คพ. ๑๐๑:๓๒–๓๕;  

๑๒๑:๒๘–๒๙.

  ข อเีธอร ์๔:๖–๗.
 ๑๗ ก คพ. ๑:๒–๓.
 ๑๘ ก วว. ๒๐:๑–๓;  

อเีธอร ์๘:๒๖.
๓๑ ๑ ก ๒ นี. ๒๕:๑–๔.

๒ นีไฟ ๓๐:๑๑–๓๑:๑ ๑๕๒



ถ้อยค�าของเจคอบน้องชายข้าพเจ้าไว้ ไม่
ได้นอกจากสองสามค�า.

๒ ดงัน้ัน, เรือ่งทีข่า้พเจา้เขยีนไวข้า้พเจา้
พอใจแล้ว, เว้นแต่ค�าพูดสองสามค�าซ่ึง
ข้าพเจ้า ต้อง พูด เกี่ยว กับ หลัก ค�า สอนก 

ของพระคริสต์; ดัง น้ัน, ข้าพเจ้าจะพูด
กับท่านอย่างแจ้งชัด, ตามความแจ้งชัด
ของการพยากรณ์ของข้าพเจ้า.

๓ เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบาน
ในความแจ้งชัด; เพราะตามวธิีน้ีพระเจ้า
พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ท�างานในบรรดา ลูก
หลานมนุษย์. เพราะพระเจ้าพระผู้เป็น
เจา้ประทานความสวา่งก ใหแ้กค่วามเขา้ใจ; 
เพราะพระองคร์บัส่ังแกม่นุษยต์ามภาษาข 

ของพวกเขา, สู่ความเข้าใจของพวกเขา.
๔ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้าอยากให้ท่านจดจ�า

ว่า ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน แล้ว เกี่ยว กับ
ศาสดา พยากรณ์ก ผู้ น้ันที่ พระเจ้า ทรง
แสดงต่อข้าพเจ้า, ที่จะให้บัพติศมาพระ
เมษโปดกข ของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้จะทรง
เอาบาปของโลกไป.

๕ และบัดน้ี, หากพระเมษโปดกของ
พระผูเ้ป็นเจา้, โดยทีพ่ระองคท์รงบรสุิทธิ,์ 
ยงัจ�าตอ้งรบับพัตศิมาก โดยน� ้า, เพือ่ท�าให้
ความชอบธรรมทัง้หมดสมบูรณ์, โอ้แล้ว,  
เรา, โดยที่ ไม่บริสุทธิ์, จะต้องรับบัพติศ- 
มายิ่งกว่า น้ันเพียงใด, แท้จริงแล้ว, แม้
โดยน� ้า !

๖ และบัดน้ี, ข้าพเจ้าจะขอถามท่าน, 
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, พระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้าไดท้รงท�าให้ความชอบ
ธรรมทัง้หมดสมบรูณ์ในการรบับพัตศิมา
โดยน� ้าอย่างไร ?

๗ ทา่นไมรู่ห้รอืวา่พระองคท์รงบรสุิทธิ์ ? 
แตท่ัง้ทีพ่ระองคท์รงบรสุิทธิ,์ พระองคย์งั
ทรงแสดงแกล่กูหลานมนุษยว์า่, ตามเน้ือ
หนังพระองคท์รงนอบน้อมถอ่มพระองค์
ต่อ พระ พักตร์ พระ บิดา, และ ทรง เป็น
พยานต่อพระบิดาวา่พระองค์จะทรงเช่ือ
ฟังก พระบดิาในการรกัษาพระบญัญตัขิอง
พระองค์.

๘ ดังน้ัน, หลังจากพระองค์ทรงรับบัพ
ติศมาด้วยน� ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์
จึงเสด็จลงมาบนพระองค์ ในรูปก ของนก
พิราบข .

๙ และอน่ึง, การบัพติศมาของพระองค์
แสดง ให้ ลูก หลาน มนุษย์ เห็นความ คับ
แคบของทาง, และความแคบของประตูก , 
ซ่ึงโดยทางน้ันพวกเขาจะเข้าไป, โดยที่
พระองค์ทรงท�าตัวอย่างไว้ต่อหน้าพวก
เขาแล้ว.

๑๐ และ พระองค์ ตรัส แก่ ลูก หลาน
มนุษย์ : เจ้า จง ตามก เรา มา. ดัง น้ัน, พี่
น้องที่รักของข้าพเจ้า, เราจะตามข พระ
เยซไูดห้รอืเวน้แตเ่ราจะเต็มใจรกัษาพระ
บัญญัติของพระบิดา ?

 ๒ ก ๒ นี. ๑๑:๖–๗.
 ๓ ก คมพ. สวา่ง (ความ), แสง

สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

  ข คพ. ๑:๒๔.
 ๔ ก ๑ นี. ๑๐:๗; ๑๑:๒๗.  

คมพ. ยอหน์ ผูถ้วายบพั- 
ตศิมา.

  ข คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๕ ก มธ. ๓:๑๑–๑๗.  
คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 
ตศิมา.

 ๗ ก ยอหน์ ๕:๓๐.  
คมพ. เช่ือฟัง (การ),  
เช่ือฟัง (คนที)่.

 ๘ ก ๑ นี. ๑๑:๒๗.
  ข คมพ. นกพริาบ, 

เครือ่งหมายของ.
 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 นีไฟ ๓๑:๒–๑๐๑๕๓



๑๑ และพระบิดาตรัส : เจ้าจงกลับใจ, 
เจ้าจงกลับใจ, และรับบัพติศมาในนาม
บุตรที่รักของเรา.

๑๒ และ, สุรเสียง ของ พระ บุตร มา ถึง 
ข้าพเจ้าด้วย, มีความวา่ : คนที่รบับัพติศ- 
มาในนามของเรา, แกเ่ขาผูน้ั้นพระบดิาจะ
ประทานก พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให,้ เหมอืน
กับเรา; ดังน้ัน, จงตามเราข มา, และท�าส่ิง
ที่เจ้าเห็นเราท�า.

๑๓ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า รู้ ว่าหากท่านจะตามพระบุตร, 
ด้วยความตัง้ใจเด็ดเดี่ยว, โดยไม่ท�าการ
หน้าซ่ือใจคดและการหลอกลวงต่อพระ
พักตร์ พระ ผู้ เป็น เจ้า, แต่ ด้วย เจตนา
แท้จริง, โดย กลับ ใจ จาก บาป ของ ท่าน, 
โดยเป็นพยานต่อพระบิดาวา่ท่านเต็มใจ 
รับพระนามของพระคริสต์, โดยบัพติศ- 
มาก —แท้จริงแล้ว, โดยตามพระเจ้าของ
ท่านและพระผู้ ช่วยให้รอดของท่านลง
ไป ในน� ้า, ตามพระวจนะของพระองค์, 
ดเูถดิ, เมือ่น้ัน, ทา่นจะไดร้บัพระวญิญาณ
บริสุทธิ์; แท้จริงแล้ว, เมื่อน้ันบัพติศมาข 

ด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
มาถึง; และเมื่อน้ันท่านจะพูดด้วยลิน้ค 

ของ เทพ, และ ร้อง สรรเสริญ แด่ พระ ผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล.

๑๔ แต,่ ดเูถิด, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
สุรเสียงของพระบุตรมาถึงข้าพเจ้าดังน้ี, 

มีความว่า : หลังจากเจ้ากลับใจจากบาป
ของเจ้า, และเป็นพยานต่อพระบิดาว่า
เจ้าเต็มใจรักษาบัญญัติของเรา, โดยการ
บัพติศมาด้วยน� ้า, และรับบัพติศมาด้วย
ไฟ และ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์, และ
พูดด้วยลิน้ใหม่, แท้จรงิแล้ว, แม้ด้วยลิน้
ของเทพ, และหลังจากน้ีจะปฏิเสธก เรา, 
มันจะเป็นการดีกว่าข ส�าหรับเจ้าหากเจ้า
ไม่ ได้รู้จักเรา.

๑๕ และข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงจากพระ
บิดา, มีความวา่ : แท้จรงิแล้ว, ถ้อยค�าของ
ผูเ้ป็นทีร่กัของเราจรงิและเป็นสัจจะ. ผู้ ใด
ที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้เดียวกัน
น้ันจะได้รับการช่วยให้รอด.

๑๖ และบัดน้ี, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้ารู้ โดยส่ิงน้ีว่านอกจากมนุษย์จะ
อดทนก จนกวา่ชีวติจะหาไม,่ ในการท�าตาม
ตัวอย่างข ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ผูท้รงพระชนมแ์ลว้, เขาจะไมส่ามารถรบั
การช่วยให้รอดได้.

๑๗ ดงัน้ัน, จงท�าส่ิงที่ข้าพเจ้าบอกท่าน 
ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าของท่านและพระผู้
ไถข่องทา่นทรงกระท�า; เพราะ, ดว้ยเหตน้ีุ
ส่ิงเหล่าน้ีจึงแสดงแก่ข้าพเจ้า, เพื่อท่าน
จะได้รู้จักประตูซึ่งโดยทางน้ันท่านต้อง
เข้าไป. เพราะประตูซ่ึงโดยทางน้ันท่าน
ต้องเข้าไปคือการกลับใจและบัพติศมาก 

โดยน� ้า; และเมื่อน้ันการปลดข บาปของ

 ๑๒ ก คมพ. ของประทานแหง่
พระวญิญาณบรสุิทธิ.์

  ข ลกูา ๙:๕๗–๖๒;  
ยอหน์ ๑๒:๒๖.

 ๑๓ ก กท. ๓:๒๖–๒๗.
  ข คมพ. ของประทานแหง่

พระวญิญาณบรสุิทธิ;์  
เพลงิ, ไฟ.

  ค ๒ นี. ๓๒:๒–๓.
 ๑๔ ก มธ. ๑๐:๓๒–๓๓;  

แอลมา ๒๔:๓๐;  
คพ. ๑๐๑:๑–๕.  
คมพ. บาปทีอ่ภยัมิได.้

  ข ๒ ปต. ๒:๒๑.
 ๑๖ ก แอลมา ๕:๑๓; ๓๘:๒;  

คพ. ๒๐:๒๙.

  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์
แบบอยา่งของพระเยซู
ครสิต.์

 ๑๗ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๐.  
คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั
ตศิมา.

  ข คมพ. ปลดบาป (การ).

๒ นีไฟ ๓๑:๑๑–๑๗ ๑๕๔



ทา่นจะมาถงึโดยไฟและโดยพระวญิญาณ
บริสุทธิ์.

๑๘ และเมื่อน้ันท่านย่อมอยู่ ในทางก คับ
แคบและแคบข น้ีซ่ึงน�าไปสู่ชีวตินิรนัดร;์ 
แท้จริงแล้ว, ท่านเข้าไปแล้วทางประตู; 
ท่านท�า ตามพ ระ บัญญัติ ของ พระ บิดา
และพระบุตร; และท่านรบัพระวญิญาณ
บริสุทธิ์, ซ่ึงเป็นพยานค ถึงพระบิดาและ
พระบุตร, เพื่อให้สัญญาซ่ึงพระองค์ทรง
ท�าไว้เกิดสัมฤทธิผล, คือหากท่านเข้าไป
โดยทางน้ันท่านจะได้รับพระวิญญาณ.

๑๙ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
หลังจากท่านเข้าไป ในทางคับแคบและ
แคบน้ีแล้ว, ข้าพเจ้าอยากถามว่าท�าก ทุก
อย่างแล้วหรือ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ไม่เลย; เพราะท่านมาถึงตรงน้ี ไม่
ได้ นอกจาก เป็นไป โดย พระ วจนะ ของ
พระคริสต์พร้อมด้วยศรัทธาข อันไม่ ส่ัน
คลอนในพระองค์, โดยวางใจค อย่างเต็ม
ที่ ในคุณงามความดีของพระองค์ผู้ทรง
อานุภาพที่จะช่วยให้รอด.

๒๐ ดังน้ัน, ท่านต้องมุ่งหน้าก ด้วยความ
แน่วแน่ในพระครสิต์, โดยมีความเจิดจ้า
อนับรบิรูณ์แหง่ความหวงัข , และความรกัค 

ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทัง้ปวง. 
ดังน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด�่าพระ
วจนะของพระครสิต,์ และอดทนง จนกวา่

ชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัส
ดังน้ี : เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.

๒๑ และบัดน้ี, ดูเถิด, พี่ น้องที่รักของ
ขา้พเจา้, น่ีคอืทางก น้ัน, และไมม่ทีางอืน่ข 

ทัง้นามค อืน่ใดประทานไวภ้ายใตฟ้้าสวรรค์
ซ่ึงโดยทางน้ันมนุษย์จะได้รบัการช่วยให้
รอดได้ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า. 
และบัดน้ี, ดูเถิด, น่ีคือหลักค�าสอนง ของ
พระครสิต,์ และคอืหลกัค�าสอนเดยีวและ
แท้จรงิของพระบิดาจ , และของพระบุตร, 
และของพระวญิญาณบรสุิทธิ,์ ซ่ึงคอืพระ
ผู้เป็นเจ้าเดียวฉ , ไม่มีที่สุด. เอเมน.

บทที่ ๓๒

เทพ พูด โดย อ�านาจ ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์—มนุษย์ต้องสวดอ้อนวอนและ
รับความรู้ด้วยตนเองจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ๕๕๙– ๕๔๕ ปี ก่อน
คริสตกาล.

และบดัน้ี, ดเูถดิ, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, 
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านไตร่ตรองอยู่บ้างในใจ
ท่านเกี่ยวกับ ส่ิงที่ท่านควรท�าหลังจาก
ท่านเข้าไป ในทาง น้ันแล้ว. แต่, ดูเถิด, 
เหตุ ใดท่านจึงไตร่ตรองเรื่องเหล่า น้ี ใน
ใจท่านเล่า ?

 ๑๘ ก สภษ. ๔:๑๘.  
คมพ. ทาง, วถิ,ี วถิทีาง, วธิ.ี

  ข ๑ นี. ๘:๒๐.
  ค กจิการ ๕:๒๙–๓๒.
 ๑๙ ก โมไซยาห ์๔:๑๐.
  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ค คพ. ๓:๒๐.
 ๒๐ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. ความหวงั.
  ค คมพ. รกั (ความ).
  ง คมพ. อดทน (ความ).
 ๒๑ ก กจิการ ๔:๑๐–๑๒;  

๒ นี. ๙:๔๑;  
แอลมา ๓๗:๔๖;  
คพ. ๑๓๒:๒๒, ๒๕.

  ข โมไซยาห ์๓:๑๗.
  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์ 

การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

  ง มธ. ๗:๒๘;  
ยอหน์ ๗:๑๖–๑๗.

  จ คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

  ฉ ๓ นี. ๑๑:๒๗, ๓๕–๓๖.  
คมพ. สามคัค ี(ความ), 
หน่ึงเดยีว (ความเป็น).

๒ นีไฟ ๓๑:๑๘–๓๒:๑๑๕๕



๒ ท่านจ�าไม่ ได้หรอืวา่ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่าหลังจากท่านได้รับก พระวิญญาณ
บริสุทธิ์แล้วท่านจะพูดได้ด้วยลิน้ข ของ
เทพ ? และบัดน้ี, ท่านจะพูดด้วยลิน้ของ
เทพไดอ้ยา่งไรนอกจากจะเป็นไปโดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ?

๓ เทพก พดูโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์; ดัง น้ัน, เทพ จึง พูด พระ วจนะ
ของพระครสิต์. ดังน้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ทา่น, จงดืม่ด�า่ข พระวจนะของพระครสิต;์ 
เพราะดเูถดิ, พระวจนะของพระครสิตจ์ะ
บอกท่านทุกส่ิงที่ท่านควรท�า.

๔ ดังน้ัน, หลังจากข้าพเจ้าพูดถ้อยค�า
เหล่าน้ีแล้ว, ถ้าท่านไม่เข้าใจก็เป็นเพราะ
ท่านไม่ทูลถามก , ทัง้ท่านไม่เคาะ; ดังน้ัน, 
พระผูเ้ป็นเจา้จะไมท่รงพาทา่นมาสู่ความ
สว่าง, แต่ต้องพินาศในความมืด.

๕ เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
อีกวา่หากท่านจะเข้าไปโดยทางน้ัน, และ
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, พระองค์จะทรง
แสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควรท�า.

๖ ดูเถิด, น่ี คือ หลัก ค�า สอนของ พระ
คริสต์, และจะไม่มีหลักค�าสอนประทาน
ให้อีกจนหลังจากพระองค์จะทรงแสดง
องค์ ใหป้ระจกัษ์ก แกท่า่นในเน้ือหนัง. และ
เมือ่พระองคจ์ะทรงแสดงองค์ ใหป้ระจกัษ์
แกท่า่นในเน้ือหนังแลว้, ส่ิงทีพ่ระองคจ์ะ
ตรัสแก่ท่านท่านจงถือปฏิบัติ.

๗ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, นี ไฟ, กล่าว อีก
ไม่ ได้; พระ วิญญาณ ทรง หยุด การ เอ่ย
ปากของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าถูกทิง้ให้
โศกเศร้าเพราะความไม่เช่ือก , และความ
ช่ัว ร้าย, และ ความ เขลา, และ ความ ดือ้
รัน้ ของ มนุษย์; เพราะ พวก เขา จะ ไม่
แสวงหาความรู้, ทัง้ ไม่ เข้าใจความรู้อัน
ส�าคัญ ยิ่ง, เมื่อ ประทานให้ พวก เขา ใน
ความแจ้งชัดข , แม้แจ้งชัดเท่าที่ถ้อยค�า 
จะแจ้งชัดได้.

๘ และบัดน้ี, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าส�าเหนียกว่าท่านยังไตร่ตรองอยู่
ในใจทา่น; และมนัท�าใหข้า้พเจา้เศรา้โศก
ที่ข้าพเจ้าต้องพูดเกี่ยวกับเรือ่งน้ี. เพราะ
หาก ท่าน จะ ฟัง พระ วิญญาณ ซึ่ง สอน
มนุษย์ ให้สวดอ้อนวอนก , ท่านจะรูว้า่ท่าน
ตอ้งสวดออ้นวอน; เพราะวญิญาณช่ัวข ไม่
สอนมนุษย์ ให้สวดอ้อนวอน, แตส่อนเขา
ว่าเขาต้องไม่สวดอ้อนวอน.

๙ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า
ท่าน ต้อง สวด อ้อนวอน เสมอก , และ ไม่
ท้อถอย; ว่า ท่าน ต้อง ไม่ ท�า ส่ิง ใด ถวาย
พระเจ้า นอกจาก ขัน้ แรก ท่าน จะ สวด
ออ้นวอนตอ่พระบดิาในพระนามของพระ 
คริสต์ข , เพื่อ พระองค์ จะ ทรง อุทิศ การ 
กระท�าของทา่นเพือ่ทา่น, เพือ่การกระท�า 

ของท่านจะเป็นไปเพื่อความผาสุกของ 
จิตวิญญาณท่านค .

๓๒ ๒ ก ๓ นี. ๙:๒๐.
  ข ๒ นี. ๓๑:๑๓.
 ๓ ก คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
  ข ยรม. ๑๕:๑๖.
 ๔ ก คมพ. ขอ (ทลู).
 ๖ ก ๓ นี. ๑๑:๘.

 ๗ ก คมพ. ไมเ่ช่ือ (ความ).
  ข ๒ นี. ๓๑:๒–๓;  

เจคอบ ๔:๑๓.
 ๘ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
  ข โมไซยาห ์๔:๑๔.  

คมพ. มาร.
 ๙ ก ๓ นี. ๒๐:๑;  

คพ. ๗๕:๑๑.
  ข โมเสส ๕:๘.
  ค แอลมา ๓๔:๒๗.

๒ นีไฟ ๓๒:๒–๙ ๑๕๖



บทที่ ๓๓

ถ้อยค�าของนี ไฟเป็นเรือ่งจริง—ถ้อยค�า
เหลา่น้ันเป็นพยานถงึพระครสิต—์บรรดา
ผู้ที่เชือ่ในพระคริสต์จะเชือ่ถ้อยค�าของ
นี ไฟ, ซึง่ จะ ปรากฏ เป็นพยาน ต่อ หน้า
บัลลังก์พิพากษา. ประมาณ ๕๕๙–๕๔๕ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีขา้พเจา้, นีไฟ, เขยีนเรือ่งทัง้หมด
ที่ สอนไว้ ในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า ไม่
ได;้ ทัง้ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถในการ
เขียนก , เหมือนใน การ พูด; เพราะ เมื่อ
คนใดพูดข โดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ย่อมน�าถ้อยค�าไปสู่ ใจลูกหลานมนุษย์.

๒ แต่ดูเถิด, มีคนเป็นอันมากที่ท�าให้
ใจ ตน แข็ง กระด้างก ต่อ พระ วิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ , จน พระองค์ ไม่มี ที่ อยู่ ใน
พวกเขา; ดัง น้ัน, พวกเขาจึงทิง้หลาย
ส่ิงที่ เขียนไว้และถือว่าส่ิงเหล่าน้ันเป็น
ส่ิงไร้ค่า.

๓ แต่ ข้าพเจ้า, นี ไฟ, เขียน เรื่อง ที่
ข้าพเจ้า เขียนไว้, และข้าพเจ้าถือว่ามัน
มีคุณค่าก ใหญ่หลวง, และโดยเฉพาะต่อ
ผู้คนของ ข้าพเจ้า. เพราะ ข้าพเจ้า สวด
อ้อนวอนข อยู่ตลอดเวลาเพื่อพวกเขาใน
เวลากลางวัน, และดวงตาข้าพเจ้าท�าให้
หมอน ข้าพเจ้า เปียก ใน เวลา กลาง คืน, 

เพราะพวกเขา; และข้าพเจ้าร้องหาพระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าด้วยศรัทธา, และ
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะทรงได้ยินเสียง
ร้องของข้าพเจ้า.

๔ และขา้พเจา้รูว้า่พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้
จะทรงอุทิศค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า
ไว้เพื่อประโยชน์ของผู้คนข้าพเจ้า. และ
ถ้อยค�า ที่ ข้าพเจ้า เขียนไว้ ขณะ มี ความ
อ่อนแอ จะ มี อานุภาพก ส�าหรับ พวก เขา; 
เพราะ ถ้อยค�า น้ัน ชักชวนข ให้ พวก เขา
ท�าดี; มันท�าให้พวกเขารู้เรื่องบรรพบุรุษ
ของพวกเขา; และพูดถึงพระเยซู, และ
ชักชวน พวก เขา ให้ เชื่อ ใน พระองค์, 
และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ซ่ึงคือ
นิรันดรค แห่งชีวิต.

๕ และ ถ้อยค�า น้ันพูด รุนแรงก ติ เตียน
บาป, ตามความแจ้งชัดข แห่งความจริง; 
ดงัน้ัน, ไมม่ผีู้ ใดจะโกรธถอ้ยค�าทีข่า้พเจา้
เขียนไวน้อกจากเขาจะเป็นของวญิญาณ
แห่งมาร.

๖ ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในความแจ้งชัด; 
ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในความจรงิ; ข้าพเจ้า
ปลาบปลืม้ในพระเยซขูองขา้พเจา้, เพราะ
พระองค์ทรงไถ่ก จิตวญิญาณข้าพเจ้าจาก
นรก.

๗ ขา้พเจา้มจีติกศุลก ตอ่ผูค้นของขา้พเจา้, 
และศรทัธาแรงกลา้ในพระครสิตว์า่ขา้พเจา้
จะพบจติวญิญาณมากมายซึง่ไมม่มีลทนิที่
บัลลังก์พิพากษาของพระองค.์

๓๓ ๑ ก อเีธอร ์๑๒:๒๓–๒๔.
  ข คพ. ๑๐๐:๗–๘.
 ๒ ก ฮีล. ๖:๓๕–๓๖.
 ๓ ก คมพ. พระคมัภรี—์

คณุคา่ของพระคมัภรี.์
  ข อนัีส ๑:๙–๑๒;  

คม. ๑:๘.
 ๔ ก อเีธอร ์๑๒:๒๖–๒๗.
  ข โมโร. ๗:๑๓.
  ค คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
 ๕ ก ๑ นี. ๑๖:๑–๓;  

๒ นี. ๙:๔๐.

  ข ๒ นี. ๓๑:๓;  
เจคอบ ๔:๑๓.

 ๖ ก คมพ. ไถ ่(การ),  
ไถ ่(ไดร้บัการ).

 ๗ ก คมพ. จติกศุล.

๒ นีไฟ ๓๓:๑–๗๑๕๗



๘ ข้าพเจ้า มี จิต กุศล ต่อ ชาว ยิวก —
ข้าพเจ้า กล่าว ว่า ชาว ยิว, เพราะ ข้าพเจ้า
หมายถึงพวกเขาซึ่งอยู่ ณ ที่ซ่ึงข้าพเจ้า
ออกมา.

๙ ข้าพเจ้า มี จิต กุศล ต่อ คน ต่าง ชาติก 

ด้วย. แต่ดูเถิด, หาได้มี ใครในคนเหล่า
น้ีที่ข้าพเจ้าจะหวังได้เว้นแต่พวกเขาจะ
คืนดีข กับ พระ คริสต์, และ เข้า ในประตู
แคบค , และเดนิง ในทางคบัแคบจ ซ่ึงน�าไป
สู่ชีวติ, และด�าเนินตอ่ไปในทางน้ันจนถงึ
ที่สุดของวันแห่งการทดลอง.

๑๐ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
และชาวยิวด้วย, และท่านทัง้หลายทั่วสุด
แดนแผ่นดินโลก, จงฟังถ้อยค�าเหล่าน้ี
และเช่ือก ในพระครสิต์; และหากท่านไม่
เช่ือในถอ้ยค�าเหลา่น้ีจงเช่ือในพระครสิต.์ 
และหากทา่นจะเช่ือพระครสิตท์า่นจะเช่ือ
ถ้อยค�าข เหล่าน้ี, เพราะถ้อยค�าเหล่าน้ีเป็น
พระวจนะค ของพระครสิต์, และพระองค์
ประทานแกข่า้พเจา้; และสอนง คนทัง้ปวง
ว่าพวกเขาควรท�าดี.

๑๑ และ หาก น่ี ไม่ ใช่ พระ วจนะ ของ
พระคริสต์, ท่านจงตัดสิน—เพราะพระ
คริสต์ จะ ทรง แสดง แก่ ท่าน, ด้วย พระ
เดชานุภาพก และ รัศมี ภาพ อัน ยิ่ง ใหญ่, 
ในวัน สุดท้าย, ว่า น่ี คือ พระ วจนะ ของ
พระองค์; และท่านกับข้าพเจ้าจะยืนตรง
หน้า กัน ต่อ หน้า บัลลังก์ข พิพากษา ของ

พระองค์; และท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับ
บัญชาจากพระองค์ ให้เขียนเรือ่งเหล่าน้ี, 
ทัง้ที่ข้าพเจ้ามีความอ่อนแอ

๑๒ และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระบิดา
ในพระนามของพระคริสต์ว่า, หากไม่ ใช่
ทุกคน, หลายคนในพวกเราจะรอดได้ ใน
อาณาจกัรก ของพระองค์ ในวนัสุดทา้ยและ
ส�าคัญยิ่งน้ัน.

๑๓ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
คน ทั ้ง ปวง ที่ เป็น ของ เชื ้อ สาย แห่ง
อิสราเอล, และท่านทัง้หลายทั่วสุดแดน
แผ่นดินโลก, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านดัง
เสียงของคนทีร่อ้งก จากภสัมธลุวีา่ : ลากอ่น
จนกว่าวันที่ส�าคัญยิ่งน้ันจะมาถึง.

๑๔ และ ท่านที่ จะ ไม่ รับ ส่วนพระคุณ
ความ ดี ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ ไม่
นับถือถ้อยค�าก ของชาวยิว, และถ้อยค�าข 

ของข้าพเจ้าด้วย, และถ้อยค�าที่ จะออก
จาก พระโอษฐ์ ของ พระ เมษ โปดก ของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
ค�า อ�าลา อัน เป็น นิจ แก่ ท่าน, เพราะ
ถ้อยค�า เหล่า น้ี จะ กล่าว โทษค ท่าน ใน 
วันสุดท้าย.

๑๕ เพราะส่ิงที่ข้าพเจ้าผนึกไวบ้นแผ่น
ดินโลก, จะถูกน�ามาฟ้องท่านที่บัลลังก์
พิพากษาก ; เพราะ พระเจ้า ทรง บัญชา
ข้าพเจ้าไว้ดังน้ัน, และข้าพเจ้าต้องเช่ือ
ฟัง. เอเมน.

 ๘ ก คมพ. ยวิ (ชาว).
 ๙ ก คมพ. คนตา่งชาต.ิ
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
  ค ๒ นี. ๙:๔๑.
  ง คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.
  จ ฮีล. ๓:๒๙–๓๐;  

คพ. ๑๓๒:๒๒.

 ๑๐ ก คมพ. เช่ือ (ความ).
  ข คมพ. พระคมัภรีม์อรมอน.
  ค โมโร. ๑๐:๒๗–๒๙.
  ง ๒ นี. ๒๕:๒๘.
 ๑๑ ก อเีธอร ์๕:๔;  

โมโร. ๗:๓๕.
  ข วว. ๒๐:๑๒;  

โมโร. ๑๐:๓๔.

 ๑๒ ก คมพ. รศัมภีาพซีเลสเชียล.
 ๑๓ ก อสย. ๒๙:๔;  

๒ นี. ๒๖:๑๖.
 ๑๔ ก คมพ. พระคมัภรี์ ไบเบลิ.
  ข คมพ. พระคมัภรีม์อรมอน.
  ค ๒ นี. ๒๙:๑๑;  

อเีธอร ์๔:๘–๑๐.
 ๑๕ ก คม. ๑:๑๑.

๒ นีไฟ ๓๓:๘–๑๕ ๑๕๘



[เจคอบ]
๑ ๑ ก เจคอบ ๗:๒๗.
  ข คมพ. เจคอบ, บตุรของลีไฮ.
  ค ๒ นี. ๕:๒๘–๓๓;  

เจคอบ ๓:๑๓–๑๔.  
คมพ. แผน่จารกึ.

 ๔ ก อส. เรือ่งเดน่, เรือ่งส�าคญั.
 ๕ ก ๑ นี. ๑๒.
 ๖ ก ๑ นี. ๑๐:๔–๑๑;  

๑๙:๘–๑๔.
 ๗ ก ๒ นี. ๙:๔๑;  

ออมไน ๑:๒๖;  

โมโร. ๑๐:๓๒.
  ข คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั

ผอ่น.
  ค กดว. ๑๔:๒๓;  

ฉธบ. ๑:๓๕–๓๗;  
คพ. ๘๔:๒๓–๒๕.

บทที่ ๑

เจคอบและโจเซฟพยายามชักชวนผู้คน
ใหเ้ชือ่ในพระครสิตแ์ละรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระองค์—นีไฟตาย—ความช่ัวร้าย
แพร่ ออก ไป ในหมู่ ชาว นี ไฟ. ประมาณ 
๕๔๔–๔๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืหา้สิบหา้ปีผา่นไปนับจากเวลาทีล่ี ไฮ

ออกจากเยรซูาเล็ม; ดงัน้ัน, นีไฟใหค้�าส่ังก 

ไวแ้กข่า้พเจา้, เจคอบข , เกีย่วกบัแผน่จารกึ
เล็กค , ซ่ึงบนน้ันมีเรื่องเหล่าน้ีจารึกอยู่.

๒ และทา่นใหค้�าส่ังแกข่า้พเจา้, เจคอบ, 
ว่าให้ข้าพเจ้าเขียนบนแผ่นจารึกเหล่าน้ี
สองสามเรือ่งซ่ึงขา้พเจา้พจิารณาวา่มคีา่ที่
สุด; วา่ข้าพเจ้าไม่ควรแตะต้อง, นอกจาก
เพียงเล็กน้อย, เกี่ยวกับประวัติของคน
เหล่าน้ีซ่ึงเรียกว่าผู้คนของนีไฟ.

๓ เพราะท่านกล่าวว่าควรจารึกประวัติ
ผูค้นของทา่นไวบ้นแผน่จารกึอกีชดุหน่ึง
ของทา่น, และวา่ขา้พเจา้ควรปกปักรกัษา
แผ่นจารกึเหล่าน้ีและสืบทอดแผ่นจารกึ
เหลา่น้ีใหพ้งศ์พนัธุข์า้พเจา้, จากรุน่สู่รุน่.

๔ และหากจะมกีารส่ังสอนอนัศักดิสิ์ทธิ,์ 
หรือ การ เปิด เผย ที่ ส�าคัญ ยิ่ง, หรือ การ
พยากรณ์, ข้าพเจ้าควรจารึกส่วนส�าคัญ
ที่สุดก ของเรื่องไว้บนแผ่นจารึกเหล่า น้ี, 
และเขยีนเกีย่วกบัเรือ่งเหลา่น้ีใหม้ากทีสุ่ด
เท่าที่ จะท�าได้, เพื่อ เห็นแก่พระคริสต์, 
และเพื่อเห็นแก่ผู้คนของเรา.

๕ เพราะด้วยเหตุจากศรทัธาและความ
กังวล อันใหญ่ หลวง, จึง มี การ แสดง ให้
ประจักษ์จริง ๆ แก่เราเกี่ยวกับผู้คนของ
เรา, ว่าส่ิงใดจะเกิดก กับพวกเขา.

๖ และเราได้รับการเปิดเผยหลายอย่าง
ด้วย, และมี วิญญาณแห่งการพยากรณ์
มาก; ดังน้ัน, เราจึงรูเ้รือ่งพระครสิต์ก และ
อาณาจักรของพระองค์, ที่จะมาถึง.

๗ ดังน้ันเราจึงท�างานอย่างขยันหมั่น
เพียรในบรรดาผู้คนของเรา, เพื่อเราอาจ
จะชักชวนพวกเขาให้มาหาพระคริสต์ก , 
และรับส่วนพระคุณความดีของพระผู้
เป็น เจ้า, เพื่อ พวก เขา อาจ จะ เข้าไป ใน
สถานพักผ่อนข ของพระองค์, เกลือกโดย
วธิีหน่ึงวธิี ใดพระองค์จะทรงยืนยันหนัก
แน่น ในพระพิ โรธ ของ พระองค์ ไม่ ให้
พวกเขาเข้าไปค , ดังการก่อความขุ่นเคือง

   

หนังสือของเจคอบ 

น้องชายของนีไฟ

ถอ้ยค�าอนัเป็นการส่ังสอนพี่น้องของทา่น. ทา่นท�าให้ชายผู้หน่ึงซ่ึงหมายมัน่จะลม้ลา้ง
หลกัค�าสอนของพระครสิตย์อมจ�านน. ถอ้ยค�าบางอยา่งเกีย่วกบัประวตัผิูค้นของนีไฟ.



พระทยัง ในวนัเวลาแหง่การลอ่ลวงขณะที่
ลูกหลานอิสราเอลอยู่ ในแดนทุรกันดารจ .

๘ ดัง น้ัน, เราปรารถนาต่อพระผู้ เป็น
เจ้าว่า เราสามารถชักชวนคนทัง้ปวงไม่
ใหก้บฏก ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้, อนัจะกอ่กวนข 

พระองค์ ให้กริว้, แต่ เพื่อคนทัง้ปวงจะ
เช่ือ ในพระ คริสต์, และ พิจารณา การ
สิน้พระชนม์ ของ พระองค์, และ ทนรับ
กางเขนค ของ พระองค์ และ แบก ความ
อบัอายของโลก; ดงัน้ัน, ขา้พเจา้, เจคอบ, 
จึงถือเป็นหน้าที่ข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตาม
ค�าส่ังของนีไฟพี่ชายข้าพเจ้า.

๙ บัดน้ีนี ไฟเริ่มชรา, และท่านเห็นว่า
ท่านจะต้องตายก ในไม่ช้า; ดังน้ัน, ท่าน
จึง เจิมข ชายผู้หน่ึงขึน้ เป็นกษัตริย์และ
ผู้ปกครองเหนือผู้คนของท่านเวลาน้ัน, 
ตามการปกครองของกษัตริย์ค .

๑๐ ผู้คนโดยที่ รักนี ไฟอย่างยิ่ง, โดยที่
ท่าน เป็น ผู้ ปกป้อง ที่ แกล้ว กล้า ส�าหรับ
พวกเขา, โดยที่กวดัแกวง่ดาบของเลบันก 

ในการป้องกันพวกเขา, และโดยที่ท�างาน
ตลอดวันเวลาของท่านเพื่อความผาสุก
ของพวกเขา—

๑๑ ดัง น้ัน, ผู้คนจึงปรารถนาจะจารึก
ช่ือท่านไว้ ในความทรงจ�า. และผู้ ใดที่
ขึน้ปกครองแทนท่านผู้คนจะเรียกท่าน, 
นี ไฟที่สอง, นี ไฟที่สาม, และต่อ ๆ ไป, 
ตามการปกครองของกษัตริย์; และผู้คน

เรียกพวกท่านดังน้ัน, ไม่ว่าพวกท่านจะ
ช่ืออะไรก็ตาม.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ- 
นีไฟตาย.

๑๓ บัดน้ี ผู้คนซ่ึง ไม่ ใช่ ชาวเล มันก คือ
ชาวนี ไฟข ; กระน้ันก็ตาม, พวกเขามีช่ือ
วา่ชาวนีไฟ, ชาวเจคอบ, ชาวโจเซฟ, ชาว 
โซรมัค , ชาวเลมนั, ชาวเลมวิเอล, และชาว 
อิชมาเอล.

๑๔ แต่ข้าพเจ้า, เจคอบ, ต่อไปน้ีจะไม่
แยกพวกเขาตามช่ือเหล่าน้ี, แต่ข้าพเจ้า
จะเรียกก พวกเขาที่หมายมั่นท�าลายผู้คน
ของ นี ไฟ ว่า ชาวเล มัน, และ คนที่ เป็น
มิตรกับนีไฟข้าพเจ้าจะเรยีกวา่ชาวนีไฟข , 
หรือ ผู้คนของ นี ไฟค , ตาม การ ปกครอง
ของกษัตริย์.

๑๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือผู้คนของนี ไฟ, ภายใต้การปกครอง
ของกษัตริย์องค์ที่สอง, เริ่มมีความแข็ง
กระด้างในใจพวกเขา, และยอมตนท�าช่ัว
กนับา้ง, เหมอืนกบัดาวดิในสมยัโบราณที่
อยากมีภรรยาก และอนุภรรยาหลายคน, 
และเหมือนซาโลมอน, บุตรของเขาด้วย.

๑๖ แท้จริง แล้ว, และ พวก เขา เริ่ม
แสวงหา ทอง และ เงิน จ�านวน มาก ด้วย, 
และเริ่มหยิ่งล�าพองอยู่บ้าง.

๑๗ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จึง ให้
ถ้อยค�าเหล่า น้ีแก่พวกเขาดังที่ข้าพเจ้า

 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;  

ลกูา ๑๔:๒๗.

 ๙ ก ๒ นี. ๑:๑๔.
  ข คมพ. เจมิ (การ), เจมิ  

(ไดร้บัการ).
  ค ๒ นี. ๖:๒; เจรอม ๑:๗.
 ๑๐ ก ๑ นี. ๔:๙; ๒ นี. ๕:๑๔;  

คม. ๑:๑๓; โมไซยาห ์๑:๑๖;  
คพ. ๑๗:๑.

 ๑๓ ก อนัีส ๑:๑๓; คพ. ๓:๑๘.

  ข คมพ. นีไฟ (ชาว).
  ค ๑ นี. ๔:๓๕;  

๔ นี. ๑:๓๖–๓๗.
 ๑๔ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๒;  

แอลมา ๒:๑๑.
  ข ๒ นี. ๔:๑๑.
  ค ๒ นี. ๕:๙.
 ๑๕ ก คพ. ๑๓๒:๓๘–๓๙.

เจคอบ ๑:๘–๑๗ ๑๖๐



สอนพวกเขาในพระวิหารก , โดยที่ ได้รับ
งานมอบหมายข ของข้าพเจ้าจากพระเจ้า
ก่อน.

๑๘ เพราะข้าพเจ้า, เจคอบ, และโจเซฟ
น้องชายขา้พเจา้ไดร้บัการอทุศิก ถวายเป็น
ปุโรหิตและผู้สอนของคนพวกน้ี, โดยมือ
ของนีไฟ.

๑๙ และเราขยายต�าแหน่งก ของเราแด่
พระเจ้า, โดยรับความรับผิดชอบข ไว้กับ
เราเอง, โดยรบับาปของผู้คนไวบ้นศีรษะ
ของเราเองหากเราไม่สอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าให้พวกเขาด้วยความขยัน
หมั่นเพียรจนสุดความสามารถ; ดังน้ัน, 
โดยท�างานด้วยก�าลังของเราเลือดค พวก
เขาจะไม่มาเป้ือนอาภรณ์เรา; หาไม่แล้ว
เลอืดพวกเขาจะเป้ือนอาภรณ์เรา, และจะ
ไมพ่บวา่เราปราศจากมลทนิในวนัสุดทา้ย.

บทที่ ๒

เจคอบประณามการรกัความมัง่คัง่, ความ
จองหอง, และความไม่บรสุิทธิ์ทางเพศ—
มนุษย์อาจแสวงหาความมั่งคั่งเพือ่ช่วย
เหลือเพือ่นมนุษย์ของพวกเขาได้—เจ
คอบกลา่วโทษการปฏบิตัทิี่ ไม่ไดร้บัความ
เห็นชอบของการแต่งภรรยาหลายคน—
พระเจ้าทรงชืน่ชมในความบริสุทธิ์ทาง
เพศ ของ สตรี. ประมาณ ๕๔๔– ๔๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ถอ้ยค�าซ่ึงเจคอบ, น้องชายของนีไฟ, กลา่ว
แก่ ผู้คนของ นี ไฟ, หลัง จาก มรณกรรม
ของนีไฟ :

๒ บัดน้ี, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า, เจคอบ, ตามความรับผิดชอบ
ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ภายใต้พระผู้เป็นเจ้า, ที่
จะขยายงานในต�าแหน่งของข้าพเจ้าด้วย
ความ มี สติ, และ เพื่อ ข้าพเจ้า อาจ ขจัด
บาปของท่านออกจากอาภรณ์ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า ขึน้ มายัง พระ วิหาร วัน น้ี เพื่อ
ข้าพเจ้าจะประกาศพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าแก่ท่าน.

๓ และตวัทา่นรูว้า่จนบดัน้ีขา้พเจา้ขยนั
หมั่นเพียรในต�าแหน่งแห่งการเรียกของ
ข้าพเจ้า; แต่ วันน้ี ข้าพเจ้า ถูก ถ่วง ด้วย
ความปรารถนาและความกังวลมากเพื่อ
ความผาสุกของจิตวิญญาณท่านยิ่งกว่า
ที่ข้าพเจ้าเคยมีมาจนบัดน้ี.

๔ เพราะดูเถิด, จนถึงบัดน้ี, ท่านเช่ือ
ฟัง พระ วจนะ ของ พระเจ้า, ซ่ึง ข้าพเจ้า
ให้แก่ท่าน.

๕ แต่ดูเถิด, ท่านจงสดับฟังข้าพเจ้า, 
และจงรู้ว่าโดยความช่วยเหลือของพระ
ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรง
เดชานุภาพทัง้มวล ข้าพเจ้าสามารถบอก
ทา่นไดเ้กีย่วกบัความนึกคดิก ของทา่น, วา่
ทา่นเริม่กระท�าในบาปอยา่งไร, ซ่ึงบาปน้ัน
ดนู่าชิงชังนักส�าหรบัขา้พเจา้, แทจ้รงิแลว้, 
และน่าชิงชังต่อพระผู้เป็นเจ้า.

 ๑๗ ก ๒ นี. ๕:๑๖.  
คมพ. พระวหิาร, พระ
นิเวศน์ของพระเจา้.

  ข คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั).

 ๑๘ ก ๒ นี. ๕:๒๖.
 ๑๙ ก คมพ. ต�าแหน่ง, หน้าที,่ 

เจา้หน้าที.่
  ข คพ. ๑๐๗:๙๙–๑๐๐.  

คมพ. ผูพ้ทิกัษ์, พทิกัษ์  
(ส่ิงทีอ่ยู่ ในความ).

  ค ๒ นี. ๙:๔๔.
๒ ๕ ก แอลมา ๑๒:๓;  

คพ. ๖:๑๖.  
คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, 
พระผูเ้ป็นเจา้สาม
พระองค.์

เจคอบ ๑:๑๘–๒:๕๑๖๑



๖ แท้จริง แล้ว, มันท�าให้ จิต วิญญาณ
ข้าพเจ้า เศร้า โศก และ ท�าให้ ข้าพเจ้า
เบือนหน้า หนี ด้วย ความ อาย ต่อ หน้าที่
ประทับของพระผู้รังสรรค์ของข้าพเจ้า, 
ว่าข้าพเจ้าต้องเป็นพยานแก่ท่านเกี่ยว
กับความช่ัวร้ายของใจท่าน.

๗ และมันท�าให้ข้าพเจ้าเศรา้โศกด้วยที่
ตอ้งใช้ค�าพดูอาจหาญก ยิง่นักเกีย่วกบัทา่น, 
ตอ่หน้าภรรยาทา่นและลกูทา่น, ซึง่ความ
รู้สึกของพวกเขาหลายคนละเอียดอ่อน
และบริสุทธิ์ทางเพศข และเปราะบางต่อ
พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้, ซ่ึงเป็นส่ิงทีน่่า
พอพระทัยส�าหรับพระผู้เป็นเจ้า;

๘ และข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาขึน้มาที่
น่ี เพื่อฟังพระวจนะก ที่ น่าพึงพอใจของ
พระผู้ เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว, พระวจนะ
ซ่ึงรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บ.

๙ ดัง น้ัน, มัน จึง น่า ทุกข์ ใจ ต่อ จิต
วิญญาณ ข้าพเจ้า ที่ ข้าพเจ้า จะ ถูก บีบ
คัน้, เน่ืองจาก พระ บัญชา อัน เคร่งครัด
ซ่ึงขา้พเจา้ไดร้บัมาจากพระผูเ้ป็นเจา้, ให้
ตักเตือนท่านตามโทษานุโทษของท่าน, 
ท�าให้บาดแผลของคนที่บาดเจ็บอยู่แล้ว
ใหญ่ขึน้, แทนที่จะปลอบโยนและรักษา
บาดแผลของพวกเขา; และคนที่ ไม่ไดร้บั
บาดเจ็บน้ัน, แทนทีจ่ะดืม่ด�า่พระวจนะที่
น่าพงึใจของพระผูเ้ป็นเจา้ก็มกีรชิมาคอย
ทิ่มแทงจิตวิญญาณพวกเขาและท�าให้
จิตใจอันเปราะบางของพวกเขาบาดเจ็บ.

๑๐ แต่, ทัง้ที่ เป็นงานหนักอย่าง ใหญ่

หลวง, ข้าพเจ้าก็ต้องท�าตามพระบัญชาก 

อัน เคร่งครัด ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ
บอกท่านเกี่ยวกับความชั่วรา้ยและความ
น่าชิงชังของท่าน, ต่อหน้าคนใจบรสุิทธิ์, 
และ คนที่ ใจ ชอกช�า้, และ ภาย ใต้ การ
ช�าเลืองพระเนตรอันแหลมคมข ของพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ.

๑๑ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้าจึงต้องบอกความ
จรงิทา่นตามความแจง้ชัดก แหง่พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดเูถิด, ขณะที่
ขา้พเจา้ทลูถามพระเจา้อยูน้ั่น, พระวจนะ
มาถงึขา้พเจา้ดงัน้ี, มคีวามวา่ : เจคอบ, เจา้
จงเข้าไปในวหิารในวนัพรุง่, และประกาศ
ค�าซ่ึงเราจะให้เจ้าไปบอกคนพวกน้ี.

๑๒ และบัดน้ีดูเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, น่ี
คอืพระวจนะซ่ึงขา้พเจา้ประกาศแกท่า่น, 
คอืหลายคนในพวกทา่นเริม่แสวงหาทอง, 
และเงิน, และแร่ก มีค่านานาชนิด, ซ่ึงมี
มากมายอย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด, ในแผ่น
ดนิน้ี, อนัเป็นแผน่ดนิแหง่ค�าสัญญาข เพือ่
ท่านและพงศ์พันธุ์ของท่าน.

๑๓ และ พระหัตถ์ แห่ง การ อารักขา
ทรง แย้มพ ระ สรวล มายัง ท่าน อย่าง พอ
พระทัย เป็นที่สุด, จนท่านได้ รับ ความ
มั่งคัง่มากมาย; และเพราะบางคนในพวก
ทา่นไดร้บัมากมายกวา่พีน้่องทา่น ทา่นจงึ
ทะนงตนก ด้วยความถือดี ในใจท่าน, และ
ชูคอและเชิดหน้าเพราะความสูงคา่ราคา
แพงของเสือ้ผ้าอาภรณ์ท่าน, และข่มเหง
พีน้่องทา่นเพราะคดิวา่ทา่นดกีวา่พวกเขา.

 ๗ ก คพ. ๑๒๑:๔๓.
  ข คมพ. คณุธรรม, 

พรหมจรรย,์ อานุภาพ.
 ๘ ก แอลมา ๓๑:๕.
 ๑๐ ก คมพ. พระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ข ๒ นี. ๙:๔๔.
 ๑๑ ก ๒ นี. ๒๕:๔;  

๓๑:๒–๓.
 ๑๒ ก ๑ นี. ๑๘:๒๕;  

ฮีล. ๖:๙–๑๑;  
อเีธอร ์๑๐:๒๓.

  ข ๑ นี. ๒:๒๐.  
คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

 ๑๓ ก มอร. ๘:๓๕–๓๙.

เจคอบ ๒:๖–๑๓ ๑๖๒



๑๔ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ท่านคิด
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้ต่างให้ท่านในส่ิง
น้ีหรอื ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่
เลย. แตพ่ระองคท์รงกลา่วโทษทา่น, และ
หากท่านยังคงท�าส่ิงเหล่าน้ีการพิพากษา
ของพระองค์ต้องมาสู่ท่านอย่างรวดเร็ว.

๑๕ โอ้ขอให้พระองค์ทรงแสดงแก่ท่าน
วา่พระองค์ทรงทิ่มแทงท่านได้, และด้วย
การช�าเลืองพระเนตรเพียงครัง้เดียวของ
พระองค ์พระองคท์รงลงทณัฑท์า่นให้ ไป
สู่ภัสมธุลี ได้ !

๑๖ โอ้ขอให้พระองค์ทรงขจัดความชั่ว
ช้าสามานย์และความน่าชิงชังน้ี ไปจาก
ท่าน. และ, โอ้ขอให้ท่านฟังพระวจนะ
แห่งพระบัญญัติของพระองค์, และอย่า
ให้ความจองหองก ของใจท่านน้ีท�าลายจิต
วิญญาณท่านเลย !

๑๗ จง คิด ว่า พี่ น้อง ของ ท่าน เหมือน
กับตัวท่าน, และจงสนิทสนมกับทุกคน
และเผื่อแผ่ด้วยทรัพย์สมบัติก ของท่าน, 
เพื่อพวกเขาข จะไดร้�า่รวยเหมือนกับท่าน.

๑๘ แต่ ก่อนที่ ท่าน จะ แสวงหา ความ
มั่งคั่งก , ท่านจง แสวงหา อาณาจักรข ของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๙ และหลังจากท่านได้รับความหวัง
ในพระ คริสต์ แล้ว ท่าน จะ ได้ รับ ความ
มั่งคั่ง, หากท่านแสวงหามัน; และท่าน
จะแสวงหามนัดว้ยเจตนาท�าดีก —เพือ่หอ่
หุ้มคนเปลือยเปล่า, และเลีย้งคนหิวโหย, 

และใหอ้สิระแกเ่ชลย, และใหก้ารบรรเทา
ทุกข์แก่ผู้ป่วยและคนทุกข์ยาก.

๒๐ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
กลา่วแกท่า่นเกีย่วกบัความจองหอง; และ
คนในพวก ท่านที่ ท�าให้ เพื่อนบ้านของ
ท่านมีทุกข์, และข่มเหงเขาเพราะท่าน
จองหองในใจท่าน, ด้วยส่ิงที่พระผู้เป็น
เจ้า ประทานให้ ท่าน, ท่านจะ ว่า อย่างไร
เล่าเกี่ยวกับเรื่องน้ี ?

๒๑ ท่านไม่คิดหรือว่าเรื่องเช่นน้ันน่า
ชิงชัง ส�าหรับ พระองค์ ผู้ทรง สร้าง เน้ือ
หนังทัง้ปวง ? และในสายพระเนตรของ 
พระองค์สัตภาวะหน่ึงมีค่าเท่ากับอีกสัต- 

ภาวะหน่ึง. และเน้ือหนังทัง้ปวงมาจาก
ผง ธุลี; และ เพื่อ เจตนารมณ์ เดียวกันน้ี
พระองค์ทรงสรา้งพวกเขา, เพื่อพวกเขา
จะรักษาพระบัญญัติก ของพระองค์และ
สรรเสริญพระองค์ตลอดกาล.

๒๒ และบัดน้ีข้าพเจ้าขอยุติการกล่าว
แก่ท่านเกี่ยวกับความจองหอง. และหาก
ไม่ ใช่ เพราะ ข้าพเจ้า ต้อง กล่าว แก่ ท่าน
เกี่ยวกับโทษานุโทษที่หยาบช้ากว่าน้ี, ใจ
ขา้พเจา้จะช่ืนชมยนิดอียา่งยิง่เพราะทา่น.

๒๓ แต่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า
ท�าให้ข้าพเจ้าทุกข์ ใจเพราะโทษานุโทษ
ที่หยาบช้ายิ่งนักของท่าน. เพราะดูเถิด, 
พระเจา้ตรสัดงัน้ี : คนเหลา่น้ีเริม่พอกพนู
ในความช่ัวช้าสามานย์; พวกเขาไม่เข้าใจ
พระคมัภรี,์ เพราะพวกเขาพยายามหาขอ้

 ๑๖ ก คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๑๗ ก คมพ. ทาน, ท�าทาน (การ);  
ความผาสุก.

  ข ๔ นี. ๑:๓.
 ๑๘ ก ๑ พกษ. ๓:๑๑–๑๓;  

มาระโก ๑๐:๑๗–๒๗;  
๒ นี. ๒๖:๓๑;  
คพ. ๖:๗.  

คมพ. มัง่คัง่ (ความ).
  ข ลกูา ๑๒:๒๒–๓๑.
 ๑๙ ก โมไซยาห ์๔:๒๖.
 ๒๑ ก คพ. ๑๑:๒๐;  

อบัรา. ๓:๒๕–๒๖.

เจคอบ ๒:๑๔–๒๓๑๖๓



แก้ตัว ใน เรื่อง อัน เป็นการ ผิด ประเวณี, 
เพราะเรือ่งทีม่เีขยีนไวเ้กีย่วกบัดาวดิ, และ
ซาโลมอนบุตรของท่าน.

๒๔ ดเูถดิ, ดาวดิกบัซาโลมอนก มภีรรยาข 

และอนุภรรยามากจริง, ซ่ึงส่ิงน้ีน่าชิงชัง
ส�าหรับเรา, พระเจ้าตรัส.

๒๕ ดงัน้ัน, พระเจา้ตรสัดงัน้ี, เราน�าคน
พวกน้ีออกมาจากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม, 
ด้วยพลังแห่งแขนของเรา, เพื่อเราจะได้
ยกอังกูรอันชอบธรรมก ขึน้จากเลือดเน้ือ
เชือ้ไขของโยเซฟไว้เพื่อเรา.

๒๖ ดงัน้ัน, เราพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไม่ยอมให้คนพวกน้ีท�าเหมือนกับคนใน
สมัยก่อน.

๒๗ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, จง ฟัง
ข้าพเจ้า, และจงสดับฟังพระวจนะของ
พระเจ้า : เพราะจะไม่มีชายใดในบรรดา
พวกเจา้มภีรรยาไดม้ากกวา่หน่ึงก คน; และ
อนุภรรยาน้ันเล่าเขาจะไม่มีเลย;

๒๘ เพราะเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, 
ช่ืนชมในความบรสุิทธิท์างเพศก ของสตร.ี 
และ การ ผิด ประเวณี เป็น ส่ิง น่า ชิงชัง
ส�าหรบัเรา; พระเจ้าจอมโยธาตรสัดังน้ัน.

๒๙ ดังน้ัน, คนเหล่าน้ีจะรักษาบัญญัติ
ของเรา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, มิฉะน้ัน
แผ่นดินจะถูกสาปแช่งก เพราะพวกเขา.

๓๐ พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะหาก
เราจะ, เลีย้งพงศ์พันธุ์ก ให้ทวขีึน้เพื่อเรา, 

เราจะบัญชาผู้คนของเรา; มิฉะน้ันพวก
เขาจะสดับฟังเรื่องเหล่าน้ี.

๓๑ เพราะ ดูเถิด, เรา, พระเจ้า, เห็น
โทมนัส, และ ได้ยิน เสียง ร�่าไห้ ของ ธิดา
แห่งผู้คนของเราในแผ่นดินเยรูซาเล็ม, 
แท้จริงแล้ว, และในผืนแผ่นดินทัง้หมด
ของผูค้นของเรา, เพราะความช่ัวรา้ยและ
ความน่าชิงชังของสามีนาง.

๓๒ พระเจ้าจอมโยธาตรัส, และเราจะ
ไม่ ยอม, ให้ เสียง ร้อง ของ ธิดา ผู้ งดงาม
ของคนเหลา่น้ี, ซ่ึงเราน�าออกมาจากแผน่
ดินแห่งเยรซูาเล็ม, ขึน้มาถึงเราเพื่อฟ้อง
พวกผูช้ายแหง่ผูค้นของเรา, พระเจา้จอม
โยธาตรัส.

๓๓ เพราะพวกเขาจะไม่น� าธิดาแห่ง
ผู้คนของเราไปเป็นเชลยเพราะความนุ่ม
นวลของพวกนาง, มิฉะน้ันเราจะเยือน
พวกเขาด้วยการสาปแช่งอันสาหัส, แม้
จนถึงความพินาศ; เพราะพวกเขาจะไม่
กระท�า การ ผิด ประเวณีก , เหมือน คนใน
สมัยก่อน, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๓๔ และ บัดน้ี ดูเถิด, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, 
ท่านรู้ว่าพระบัญญัติเหล่าน้ีประทานให้
ลี ไฮ, บิดาเรา; ดัง น้ัน, ท่านจึงรู้จักพระ
บัญญัติเหล่าน้ีมาก่อน; และท่านมาสู่การ
กล่าวโทษรุนแรง; เพราะท่านท�าส่ิงเหล่า
น้ีมาแล้วซ่ึงท่านไม่ควรท�า.

๓๕ ดูเถิด, ท่านท�าความช่ัวช้าสามานย์

 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;  

๒ นี. ๓:๕;  
แอลมา ๒๖:๓๖.  
คมพ. ลีไฮ, บดิาของนีไฟ.

 ๒๗ ก คพ. ๔๒:๒๒; ๔๙:๑๖.  
คมพ. แตง่งาน (การ), 
สมรส (การ).

 ๒๘ ก คมพ. บรสุิทธิท์างเพศ  

(ความ).
 ๒๙ ก อเีธอร ์๒:๘–๑๒.
 ๓๐ ก มลค. ๒:๑๕;  

คพ. ๑๓๒:๖๑–๖๖.
 ๓๓ ก คมพ. ราคจรติ; ผดิศีล

ธรรมทางเพศ (การ).

เจคอบ ๒:๒๔–๓๕ ๑๖๔



ยิ่งกว่าก ชาวเลมัน, พี่ น้องของเรา. ท่าน
ท�าให้ ใจภรรยาผู้ ละเอียดอ่อนของท่าน
ชอกช�า้, และสูญเสียความไว้วางใจจาก 
ลูก ๆ ของท่าน, เพราะตัวอย่างที่เลวของ
ท่านต่อ หน้า พวก เขา; และ เสียง สะอืน้
ของใจพวกเขาขึน้ไปถึงพระผู้ เป็นเจ้า 
เพื่อฟ้องท่าน. และเพราะความเครง่ครดั
แห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงลง
มาวา่ทา่น, ใจหลายดวงจงึตาย, ดว้ยถกูทิม่
แทงเป็นแผลลึก.

บทที่ ๓

ผู้มี ใจบรสุิทธิ์ ได้รบัพระวจนะซึง่แสดง
ความพอพระทยัของพระผูเ้ป็นเจา้—ความ
ชอบ ธรรม ของ ชาวเล มัน มี มากกวา่ ของ
ชาวนีไฟ—เจคอบเตอืนเกีย่วกับการผิด
ประเวณี, กามตณัหา, และบาปทุกอย่าง. 
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปีก่อนครสิตกาล.

แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, เจ คอบ, จะ กล่าว
แก่ท่านที่ ใจบริสุทธิ์. จงมองพระผู้ เป็น
เจ้าด้วยจิตใจมั่นคง, และสวดอ้อนวอน
พระองค์ ด้วย ศรัทธา ยิ่ง, และ พระองค์
จะทรงปลอบประโลมท่านในความทุกข์
ของท่าน, และพระองค์จะทรงวงิวอนแก้
ต่างให้ท่าน, และทรงส่งความยุติธรรมลง
มาถึงคนที่แสวงหาความพินาศให้ท่าน.

๒ โอ้ท่านทัง้ปวงที่มี ใจบริสุทธิ์, จงเงย
หน้าขึน้และรบัพระวจนะของพระผู้เป็น
เจา้ซ่ึงเป็นทีน่่าพอใจ, และจงดืม่ด�า่ความ

รกัของพระองค;์ เพราะท่านท�าได,้ ตลอด
กาล, หากจิตใจท่านมั่นคงก .

๓ แต่, วบิัติ, วบิัติ, แก่ท่านที่ ไม่บรสุิทธิ์
ใจ, ที่ สกปรกก ต่อพระพักตร์พระผู้ เป็น
เจ้าในวันน้ี; เพราะนอกจากท่านจะกลับ
ใจ แผ่น ดิน จะ ถูก สาป แช่ง เพราะ ท่าน; 
และชาวเลมัน, ซ่ึงไม่สกปรกเหมือนกับ
ท่าน, กระน้ัน ก็ตามพวกเขายังถูกสาป
แช่งข ด้วยค�าสาปแช่งอันสาหัส, จะโบย
ท่านแม้จนถึงความพินาศ.

๔ และเวลามาถึงอย่างรวดเร็ว, ที่พวก
เขาจะครอบครองแผน่ดนิแหง่มรดกของ
ทา่นนอกจากทา่นจะกลบัใจ, และพระเจา้
พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงน�าก คนชอบธรรม
ออกจากบรรดาพวกท่าน.

๕ ดูเถิด, ชาวเลมันพี่น้องของท่าน, ผู้
ที่ท่านเกลียดชังเพราะความสกปรกของ
พวกเขาและการสาปแช่งซ่ึงมาสู่ผิวของ
พวก เขา, เป็น ผู้ ชอบ ธรรม ยิ่ง กว่า ท่าน; 
เพราะ พวก เขา ไม่ ลืมก พระ บัญญัติ ของ
พระเจ้า, ซ่ึงประทานให้บรรพบุรุษของ
เรา— ว่า เขา เหล่า น้ันจะ มี ภรรยา เดียว, 
และ อนุภรรยา น้ัน เล่า พวก เขา จะ ไม่มี
เลย, และจะไม่มีการกระท�าผิดประเวณี
ในบรรดาพวกเขา.

๖ และ บัดน้ี, พระ บัญญัติ น้ี พวก เขา
ยดึถอืทีจ่ะรกัษา; ดงัน้ัน, เพราะการยดึถอื
น้ี, ในการรักษาพระบัญญัติ น้ี, พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ทรงท�าลายพวกเขา, 
แต่จะทรงเมตตาก พวกเขา; และวันหน่ึง
พวกเขาจะกลายเป็นผู้คนที่ ได้รับพร.

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

  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 ๓:๑–๖๑๖๕



๗ ดเูถดิ, สามขีองคนเหลา่น้ันรกัก ภรรยา
ตน, และภรรยาของคนเหล่าน้ันก็รกัสามี
ตน; และสามแีละภรรยาของคนเหลา่น้ัน
รกัลูกของตน; และความไม่เช่ือของพวก
เขาและความเกลียดชังของพวกเขาที่มี
ตอ่ทา่นจงึเป็นเพราะความชัว่ช้าสามานย์
ของบรรพบุรุษพวกเขา; ดังน้ัน, ท่านดี
กว่า เขา เพียง ใด, ใน สาย พระเนตร ของ
พระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ของท่าน ?

๘ โอพ้ีน้่องขา้พเจา้, ขา้พเจา้เกรงวา่นอก
จากท่านจะกลับใจจากบาปของท่านแล้ว
ผิวพวกเขาจะขาวกว่าผิวพวกท่าน, เมื่อ
ทา่นจะถกูน�าไปอยูต่อ่หน้าพระราชบลัลงัก์
ของพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับพวกเขา.

๙ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า ให้ พระ บัญญัติ
ประการหน่ึงแก่ท่าน, ซ่ึงเป็นพระวจนะ
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า คือ, ว่า ท่าน อย่า สบ
ประมาทพวกเขาอีกต่อไปเพราะความ
คล�า้ ของ ผิว พวก เขา; ทัง้ ท่าน อย่า สบ
ประมาทพวกเขาเพราะความสกปรกของ
พวกเขา; แตท่า่นจงระลกึถงึความสกปรก
ของตนเอง, และจงจ�าไว้ว่าความสกปรก
ของ พวก เขา เกิด ขึน้ เพราะ บรรพบุรุษ
ของพวกเขา.

๑๐ ดงัน้ัน, ทา่นจงนึกถงึลกู ๆก  ของทา่น, 
วา่ท่านท�าให้ ใจพวกเขาเศรา้โศกเพียงใด
เพราะตัวอย่างที่ท่านท�าไว้ต่อหน้าพวก
เขา; และจงจ�า ไว้, ด้วยว่า, เพราะความ
สกปรกของท่าน, ท่านจะน�าลูก ๆ ไปสู่

ความพินาศ, และบาปของพวกเขาจะสุม
อยู่บนศีรษะท่านในวันสุดท้าย.

๑๑ โอ้ พี่ น้อง ข้าพเจ้า, จง สดับ ฟัง ค�า
ข้าพเจ้า; จง ปลุก พลัง ของ จิต วิญญาณ
ท่าน; จง สะบัด ตัว เพื่อ ท่าน จะ ได้ ตื่นก 

จาก การ หลับ ใหล แห่ง มรณะ; และ
ปลดเปลือ้ง ตนเอง จาก ความ เจ็บ ปวด
แห่งนรกข เพื่อท่านจะไม่กลายเป็นเทพค 

ของมาร, ที่ จะถูกโยนไป ในทะเลเพลิง
และ ก�ามะถัน น้ัน ซ่ึง เป็น ความ ตายง  
ครัง้ที่สอง.

๑๒ และบัดน้ี, ข้าพเจ้า, เจคอบ, กล่าว
แก่ ผู้คน ของ นี ไฟ อีก หลาย เรื่อง, โดย
เตือนพวก เขา มิ ให้ ผิด ประเวณีก และ
กามตัณหาข , และ บาป ทุก อย่าง, โดย
บอกพวกเขาถึงผลอันน่าสะพรึงกลัว
ของมัน.

๑๓ และหน่ึงในร้อยการกระท�าของคน
เหล่าน้ี, ซ่ึงบัดน้ีเริ่มมีมาก, ไม่สามารถ
เขียนไว้บนแผ่นจารึกเหล่าน้ีก ; แต่การ 
กระท�าหลายอย่างของพวกเขาจะเขียนไว้ 
บนแผน่จารกึที่ ใหญก่วา่, และการสงคราม
ของพวกเขา, และการขัดแย้งของพวก
เขา, และการปกครองของกษัตริย์แห่ง
พวกเขา.

๑๔ แผ่น จารึก เหล่า น้ี เรียก ว่า แผ่น
จารึกของเจคอบ, และท�าขึน้ด้วยมือ
ของนีไฟ. และข้าพเจ้าขอยุติการกล่าว
ถ้อยเหล่าน้ี.

 ๗ ก คมพ. ครอบครวั;  
รกั (ความ).

 ๑๐ ก คมพ. เด็ก, ลกู.
 ๑๑ ก แอลมา ๕:๖–๙.
  ข คมพ. นรก.

  ค ๒ นี. ๙:๘–๙.
  ง คมพ. ความตาย, ทาง

วญิญาณ.
 ๑๒ ก คมพ. ผดิประเวณี (การ).
  ข คมพ. ตณัหาราคะ;  

ช่ัว, ช่ัวรา้ย (ความ).
 ๑๓ ก ๑ นี. ๑๙:๑–๔;  

เจคอบ ๑:๑–๔.

เจคอบ ๓:๗–๑๔ ๑๖๖



บทที่ ๔

ศาสดาพยากรณ์ทัง้ปวงนมสัการพระบดิา 
ในพระนามของพระครสิต—์การทีอ่ับรา- 
ฮัมถวายอสิอคัเป็นเครือ่งบชูาเป็นไปในรปู
แบบทีเ่หมือนกับพระผู้เป็นเจ้าและพระ
บตุรองคเ์ดยีวทีถ่อืก�าเนิดจากพระองค—์
มนุษยค์วรคนืดกีบัพระผูเ้ป็นเจา้โดยผา่น
การชดใช้—ชาวยวิจะปฏเิสธศลิารากฐาน. 
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ข้าพเจ้า, เจ คอบ, โดยที่ ให้ ค�า แนะน� า
มากมายต่อผู้คนของข้าพเจ้าด้วยวาจา, 
( และ ข้าพเจ้า ไม่ สามารถ เขียน ถ้อยค�า
ของข้าพเจ้าไว้ ไดน้อกจากเพียงเล็กน้อย, 
เพราะ ความ ล�าบาก ใน การ จารึก ถ้อยค�า
ของเราบนแผ่นจารึก) และเรารู้ว่าส่ิงที่
เราเขียนบนแผ่นจารึกต้องคงอยู่;

๒ แต่เรื่องอะไรก็ตามที่เราเขียนไว้บน
ส่ิงอื่นนอกจากบนแผ่นจารึกย่อมเส่ือม
สภาพ และ เลือนไป; แต่ เรา เขียนไว้ ได้
บ้างบนแผ่นจารกึ, ซ่ึงจะให้ความรูร้ะดับ
เล็กน้อย, แก่ลูกหลานเรา, และแก่พี่น้อง
ทีร่กัของเราดว้ย, เกีย่วกบัเราหรอืเกีย่วกบั
บรรพบุรุษของพวกเขา—

๓ บัดน้ี ในเรื่องน้ีเราช่ืนชมยินดี; และ
เราท�างานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อจารกึ
ถ้อยค�าเหล่าน้ีบนแผ่นจารึก, โดยหวังว่า

พี่น้องที่รกัของเราและลูกหลานเราจะรบั
ไวด้ว้ยใจทีรู่ค้ณุ, และอา่นเพือ่พวกเขาจะ
เรยีนรูด้้วยปีติและมิ ใช่ด้วยโทมนัส, และ
มิ ใช่ดว้ยความดหูมิน่, เกีย่วกบับดิามารดา
แรกของตน.

๔ เพราะ, เพื่อเจตนาน้ีเราจึงเขียนเรือ่ง
เหล่าน้ี ไว้, เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าเรารู้ก เรื่อง
พระคริสต์, และเรามีความหวังในรัศมี
ภาพ ของ พระองค์ หลาย ร้อย ปี ก่อน การ
เสด็จมาของพระองค์; และไม่ เพียงตัว
เราทีม่คีวามหวงัในรศัมภีาพของพระองค,์ 
แต่ศาสดาพยากรณ์ข ผู้บรสุิทธิ์ทัง้หลายที่
อยู่มาก่อนเราก็มีด้วย.

๕ ดูเถิด, พวก ท่าน เช่ือ ในพระ คริสต์
และนมัสการก พระบิดาในพระนามของ
พระองค์, และเรานมัสการพระบิดา ใน
พระนาม ของ พระองค์ ด้วย. และ ด้วย
เจตนา น้ี เรา จึง รักษา กฎ ของ โมเสสข , 
โดย มุ่งค ให้ จิต วิญญาณ ของ เรา ไป สู่
พระองค์; และ เพื่อ เหตุ น้ี การ รักษา กฎ
จึง ท�าให้ ศักดิ์สิทธิ์ ส�าหรับ เรา เพื่อ ความ
ชอบธรรม, แม้ดังที่ เป็นมากับอับราฮัม
ในแดนทุรกันดารที่จะเช่ือฟังพระบัญชา
ของพระผู้เป็นเจ้าในการถวายอิสอัคบุตร
ของท่าน, อันเป็นรูปแบบที่ เหมือนกับ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรองค์เดียวที่
ถือก�าเนิดง จากพระองค์.

๖ ดัง น้ัน, เรา ค้นหา ศาสดา พยากรณ์, 
และ เรา มี การ เปิด เผย หลาย เรื่อง และ

๔ ๔ ก คมพ. พระเยซคูรสิต.์
  ข ลกูา ๒๔:๒๕–๒๗;  

เจคอบ ๗:๑๑;  
โมไซยาห ์๑๓:๓๓–๓๕;  
คพ. ๒๐:๒๖.

 ๕ ก โมเสส ๕:๘.

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

  ค กท. ๓:๒๔.

  ง ปฐก. ๒๒:๑–๑๔;  
ยอหน์ ๓:๑๖–๑๘.  
คมพ. องคเ์ดยีวทีถ่อื
ก�าเนิด.

เจคอบ ๔:๑–๖๑๖๗



วญิญาณแห่งการพยากรณ์ก ; และโดยการ
มีพยานข ทัง้หมดน้ีเราจึงได้รบัความหวงั, 
และศรทัธาของเราไมส่ั่นคลอน, ถงึขนาด
ที่เราบัญชาค ได้จริงในพระนามง ของพระ
เยซู และ ต้นไม้ พวก น้ี เช่ือ ฟัง เรา, หรือ
ภูเขา, หรือคลื่นในทะเล.

๗ กระน้ัน ก็ตาม, พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้ายังทรงแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอก 

ของเราเพื่อเราจะรู้ ว่า โดยพระคุณของ
พระองค์, และพระจริยวัตรอันอ่อนน้อม
หาทีสุ่ดมิไดข้องพระองคท์ีม่ตีอ่ลกูหลาน
มนุษย์, เราจึงมีพลังความสามารถท�าส่ิง
เหล่าน้ี.

๘ ดูเถิด, งานของพระเจ้าส�าคัญยิ่งและ
น่าอัศจรรย์. ห้วงลึกแห่งความลีล้ับก ของ
พระองค์ สุดจะหยั่งถึงข ; และเป็นไป ไม่
ได้ที่ มนุษย์จะค้นพบทางของพระองค์
ทัง้หมด. และหาได้มี ใครรู้จักค ทางง ของ
พระองค์ ไม่นอกจากจะทรงเปิดเผยให้
เขา; ดัง น้ัน, พี่ น้อง ทัง้ หลาย, อย่า ได้ดู
หมิ่นการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าเลย.

๙ เพราะดูเถิด, โดยอ�านาจพระวจนะก 

ของ พระองค์ มนุษย์ข จึง มา สู่ พืน้พิภพ, 
ซ่ึง แผ่น ดิน โลก สร้าง โดย อ�านาจ พระ
วจนะของพระองค์. ดังน้ัน, หากพระผู้
เป็นเจ้าโดยที่ทรงสามารถรับส่ังและโลก

เป็นขึน้มา, และรับส่ังและมนุษย์สร้าง
ขึน้มา, โอ้แล้ว, เหตุใดจะไม่ทรงสามารถ
บัญชาแผ่นดินโลกค , หรือหัตถศิลป์จาก
พระหตัถข์องพระองคเ์หนือพืน้พภิพได,้ 
ตามพระประสงค์และความพอพระทัย
ของพระองค์เล่า ?

๑๐ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ทัง้ หลาย, จง อย่า
พยายาม ให้ ค�า ปรึกษาก พระเจ้า, แต่ จง
รบัค�าปรกึษาจากพระหัตถ์ของพระองค์. 
เพราะดเูถดิ, ตวัทา่นเองรูว้า่พระองคท์รง
ให้ค�าปรึกษาด้วยพระปรีชาญาณข , และ
ด้วยความยุติธรรม, และด้วยพระเมตตา
อันหาที่สุดมิได้, เหนืองานทัง้หมดของ
พระองค์.

๑๑ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก, จง คืนดี กับ
พระองค์ผ่านการชดใช้ก ของพระคริสต์, 
พระ บุตร องค์ เดียว ที่ ถือ ก�าเนิดข จาก
พระองค์, และท่านจะได้รับการฟ้ืนคืน
ชีวติค , ตามพระพลานุภาพของการฟ้ืนคนื
ชีวติทีอ่ยู่ ในพระครสิต,์ และถวายเป็นผล
แรกง ของพระครสิตต์อ่พระผูเ้ป็นเจา้, โดย
มศีรทัธา, และไดร้บัความหวงัอนับรรเจดิ
แห่งรศัมีภาพในพระองค์ก่อนที่พระองค์
จะแสดงองค์ ให้ประจักษ์ ในเน้ือหนัง.

๑๒ และบัดน้ี, ท่านที่รกั, อย่าประหลาด
ใจ ที่ ข้าพเจ้า บอก เรื่อง เหล่า น้ี แก่ ท่าน; 

 ๖ ก คมพ. ค�าพยากรณ์, 
พยากรณ์.

  ข คมพ. พยาน.
  ค คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 

พลงัอ�านาจ.
  ง กจิการ ๓:๖–๑๖;  

๓ นี. ๘:๑.
 ๗ ก อเีธอร ์๑๒:๒๗.
 ๘ ก คพ. ๑๙:๑๐; ๗๖:๑๑๔.  

คมพ. ความลีล้บัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้.

  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. สรา้ง (การ); มนุษย,์ 

มนุษยท์ัง้หลาย.
  ค ฮีล. ๑๒:๘–๑๗.
 ๑๐ ก ๒ นี. ๙:๒๘–๒๙;  

แอลมา ๓๗:๑๒, ๓๗;  
คพ. ๓:๔, ๑๓.

  ข คมพ. ผูท้รงรูแ้จง้;  
ปัญญา.

 ๑๑ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข ฮบ. ๕:๙.
  ค คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  ง โมไซยาห ์๑๕:๒๑–๒๓;  

๑๘:๙;  
แอลมา ๔๐:๑๖–๒๑.

เจคอบ ๔:๗–๑๒ ๑๖๘



เพราะเหตุใดจึงไม่พูดก ถึงการชดใช้ของ
พระครสิต,์ และเขา้ถงึความรูอ้นัสมบรูณ์
เกี่ยว กับ พระองค์, และ ยัง เข้า ถึง ความ
รู้เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีวิตและโลกที่จะ
มาถึงเล่า ?

๑๓ ดูเถิด, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ผู้ ใด ที่
พยากรณ์, จง ให้ เขา พยากรณ์ เพื่อ ให้
เกิดความเข้าใจของมนุษย์; เพราะพระ
วิญญาณก รับส่ัง ความ จริง และ ไม่ รับส่ัง
เท็จ. ดัง น้ัน, พระองค์ รับส่ัง ถึง เรื่อง ดัง
ที่มันเป็นข จริง, และถึงเรื่องดังที่มันจะ
เป็นจริง; ดังน้ัน, เรื่องเหล่าน้ีจึงส�าแดง
ประจักษ์แก่เราอย่างแจ้งชัดค , เพื่อความ
รอดของจิตวิญญาณเรา. แต่ดูเถิด, เรา
ไม่ ได้เป็นพยานในเรือ่งเหล่าน้ีแต่ล�าพัง; 
เพราะพระผู้ เป็นเจ้ารับส่ัง เรื่อง เหล่า น้ี
แก่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณด้วย.

๑๔ แต่ดูเถิด, ชาวยิว เป็นคนดือ้ รัน้ก ; 
และ พวก เขา หมิ่นข ถ้อยค�า แห่ง ความ
แจ้งชัด, และฆ่าศาสดาพยากรณ์, และ
แสวงหา ส่ิงที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจ
ได.้ ดงัน้ัน, เพราะความมดืบอดค ของพวก
เขา, ซ่ึงความมดืบอดน้ันเกดิจากการมอง
ขา้มเป้าหมาย, พวกเขาจงึจ�าเป็นตอ้งตก; 
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเอาความแจง้ชัด
ของพระองค์ ไปจากพวกเขา, และทรงให้
หลายส่ิงแกพ่วกเขาซ่ึงพวกเขาไมส่ามารถ
เข้าใจง ได้, เพราะพวกเขาปรารถนาเช่น
น้ัน. และ เพราะ พวก เขา ปรารถนา เช่น

น้ันพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงท�าเช่นน้ัน, เพื่อ
พวกเขาจะสะดุดล้ม.

๑๕ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, เจ คอบ, พระ
วิญญาณ ทรง น� า ข้าพเจ้า จนถึง การ
พยากรณ์; เพราะข้าพเจ้าส�าเหนียกโดย
การกระท�าของพระวญิญาณบรสุิทธิซ่ึ์งอยู่
ในข้าพเจ้า, วา่โดยการสะดุดล้มก ของชาว
ยวิพวกเขาจะปฏเิสธข ศิลาค ซ่ึงบนน้ันพวก
เขาอาจสร้างและมีรากฐานอันปลอดภัย.

๑๖ แต่ดูเถิด, ตามพระคัมภีร์, ศิลาก น้ี
จะ กลาย เป็นรากฐานข อัน ยิ่ง ใหญ่, และ
สุดท้าย, และมั่นคงเพียงรากฐานเดียว, 
ซ่ึงบนน้ันชาวยิวจะสร้างได้.

๑๗ และบัดน้ี, ท่านที่รักของข้าพเจ้า, 
เป็นไปได้อย่างไรที่คนเหล่าน้ี, หลังจากที่
พวกเขาปฏเิสธรากฐานอนัมัน่คงแลว้, จะ
สร้างก บนน้ันได้, เพื่อศิลาน้ันจะเป็นศิลา
มุมเอกของพวกเขา ?

๑๘ ดูเถิด, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าจะคลี่ความลีล้ับน้ีแก่ท่าน; หาก
ขา้พเจา้ไมห่วัน่ไหว, ดว้ยวธิี ใดก็ตาม, จาก
ความมั่นคงของข้าพเจ้าในพระวญิญาณ, 
และสะดดุลม้เพราะความกงัวลทีข่า้พเจา้
มีต่อท่านมากเกินไป.

บทที่ ๕

เจคอบยกนิทานสอนใจของซีนัสเรือ่ง
ต้น มะกอก สวน และ มะกอก ป่า มา

 ๑๒ ก ๒ นี. ๒๕:๒๖.
 ๑๓ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ;์ ความจรงิ.
  ข คพ. ๙๓:๒๔.
  ค แอลมา ๑๓:๒๓.
 ๑๔ ก มธ. ๒๓:๓๗–๓๘;  

๒ นี. ๒๕:๒.
  ข ๒ คร. ๑๑:๓; ๑ นี. ๑๙:๗;  

๒ นี. ๓๓:๒.
  ค อสย. ๔๔:๑๘; รม. ๑๑:๒๕.
  ง ๒ นี. ๒๕:๑–๒.
 ๑๕ ก อสย. ๘:๑๓–๑๕; ๑ คร.  

๑:๒๓; ๒ นี. ๑๘:๑๓–๑๕.
  ข ๑ นี. ๑๐:๑๑.
  ค คมพ. ศิลามมุเอก; ศิลา.
 ๑๖ ก สดด. ๑๑๘:๒๒–๒๓.
  ข อสย. ๒๘:๑๖; ฮีล. ๕:๑๒.
 ๑๗ ก มธ. ๑๙:๓๐; คพ. ๒๙:๓๐.

เจคอบ ๔:๑๓–๑๘๑๖๙



เล่า— มะกอก สอง อย่าง น้ี เปรียบ ได้ กับ
อิสราเอลและคนต่างชาติ—การกระจัด
กระจาย และ การ รวม กันของ อิสราเอล
ท�านายไว้ล่วงหน้า—พาดพิงถึงชาวนีไฟ
กับชาวเลมันและเชือ้สายทัง้หมดแห่ง
อิสราเอล—คนต่างชาติจะถูกต่อกิ่งกับ
อิสราเอล—ในทีสุ่ดสวนองุ่นจะถูกเผา. 
ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

ดูเถดิ, พีน้่องขา้พเจา้, ทา่นจ�าไม่ไดห้รอืวา่
เคยอา่นถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ซีนัสก , 
ซ่ึงท่านกล่าวแก่เชือ้สายแห่งอิสราเอล, มี
ความว่า :

๒ จง สดับ ฟัง, โอ้ ท่าน เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอล, และจงฟังค�าข้าพเจ้า, ศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้า.

๓ เพราะดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังน้ี, เรา
จะเปรียบเจ้า, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอลก , 
เหมือน กับ ต้น มะกอกข สวน, ซ่ึง ชาย ผู้
หน่ึงเอามาบ�ารุง เลีย้งในสวนองุ่นค ของ
เขา; และ มัน เติบโต, และ แก่ ลง, และ
เริ่มโทรมง .

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เจ้าของสวนองุ่นออกมา, และเขาเห็น
ว่า ต้น มะกอก ของ เขา เริ่ม โทรม; และ
เขาพูดว่า : เราจะลิดกิ่ง, และพรวนดิน
รอบโคนต้น, และบ�ารุงเลีย้งมัน, เพื่อ
บางที มัน อาจ แตก กิ่ง อ่อน และ งาม, 
และไม่ตาย.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา

ลิดกิ่ง, และพรวนดินรอบโคนต้น, และ
บ�ารุงเลีย้งมันตามถ้อยค�าของเขา.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จาก น้ันหลาย วัน มัน เริ่ม แตก, กิ่ง อ่อน
และงามออกมาบ้าง; แต่ดูเถิด, ยอดใหญ่
ของมันเริ่มเฉา.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เจ้าของสวนองุ่นเห็นส่ิงน้ี, และเขาพูด
กับคนใช้ของเขา : มันท�าให้เราเศรา้โศกที่
เราจะสูญเสียไมต้น้น้ี; ดงัน้ัน, จงไปหกักิง่
ของต้นมะกอกป่าก , และน�ามาให้เราที่น่ี; 
และเราจะหักกิ่งใหญ่ ๆ  เหล่าน้ันซึ่งก�าลัง
จะเริม่เหี่ยว, และเราจะโยนมันเข้าไปใน
ไฟเพื่อมันจะถูกเผา.

๘ และ ดูเถิด, พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น
ตรัส, เราเอากิ่งอ่อนและงามเหล่า น้ี ไป
เป็น อัน มาก, และ เรา จะ ต่อ กิ่ง มัน เข้า
กับที่ ใดก็ตามที่เราต้องการ; และมันหา
ส�าคัญไม่หากเป็นไปว่ารากของต้นน้ีจะ
ตาย, เราจะเก็บรักษาผลของมันไว้ ให้ตัว
เรา; ดัง น้ัน, เราจะเอากิ่งอ่อนและงาม
เหล่าน้ี ไป, และเราจะต่อกิ่งมันเข้ากับที่
ใดก็ตามที่เราต้องการ.

๙ เจ้าจง เอากิ่งของต้นมะกอกป่า ไป, 
และต่อกิ่ง, มันเข้าแทนที่ก ; และกิ่งเหล่า
น้ี ซ่ึงเราหักออกเราจะโยนมันเข้าไป ใน
ไฟและเผามัน, เพื่อมันจะไม่กีดขวางที่
ในสวนองุ่นของเรา.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนใช้ ของ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น ได้ ท�า
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ตามพระด�ารสัของพระเจ้าแห่งสวนองุ่น, 
และต่อกิ่งของต้นมะกอกป่าก .

๑๑ และ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่นทรง ให้
พรวนดินรอบโคนต้น, และลิดกิ่ง, และ
บ�ารงุเลีย้ง, โดยตรสักบัคนใช้ของพระองค์
ว่า : มันท�าให้เราเศร้าโศกที่เราจะสูญเสีย
ไม้ต้นน้ี; ดังน้ัน, เพื่อเราอาจจะเก็บรกัษา
รากของมนัไว้ ไม่ ใหต้าย, เพือ่เราจะไดเ้ก็บ
รักษามันไว้ ให้ตัวเรา, เราจึงท�าส่ิงน้ี.

๑๒ ดังน้ัน, จงไปท�างานของเจ้า; จงเฝ้า
ดูต้นไม้, และบ�ารุงเลีย้งมัน, ตามถ้อยค�า
ของเรา.

๑๓ และเราจะน�าก กิ่งเหล่าน้ี ไป ไว้ท้าย
สวน องุ่น ของ เรา, ที่ ใด ก็ตาม ซ่ึง เรา
ต้องการ, มันหาส�าคัญแก่เจ้าไม่; และเรา
ท�าดังน้ีเพื่อเราจะเก็บรักษากิ่งเดิมของ
ต้นไม้ ไว้ ให้ตัวเรา; และ, เพื่อเราจะเก็บ
ผลของมันไว้ ให้ตัวเรา, เผื่อฤดูกาลหน้า
ด้วย; เพราะมันท�าให้เราเศรา้โศกที่เราจะ
สูญเสียไม้ต้นน้ีและผลของมัน.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นเสด็จไปตามทาง
ของพระองค์, และทรงซ่อนกิ่งเดิมของ
ต้นมะกอกสวนไว้ท้ายสวนองุ่น, บางกิ่ง
ทรงไวท้ี่หน่ึงและบางกิ่งทรงไวอ้ีกที่หน่ึง, 
ตามพระประสงค์และความพอพระทัย
ของพระองค์.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเวลา
ผ่านไปนาน, และพระเจ้าแห่งสวนองุ่น
ตรัสกับคนใช้ของพระองค์ : มาเถิด, ให้
เราลงไป ในสวนองุ่น, เพื่อเราจะท�างาน
กันในสวนองุ่น.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจา้แหง่สวนองุน่, และคนใช้ดว้ย, ลง
ไปท�างานในสวนองุ่น. และเหตุการณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืคนใช้ทลูนายของเขา : ดเูถดิ, 
ทอดพระเนตรตรงน้ี; ขอพระองค์ทอด
พระเนตรไม้ต้นน้ีเถิด.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทอดพระเนตรและ
ทรงเห็นต้นไม้ ซ่ึงมีกิ่งมะกอกป่าต่อไว้; 
และมันได้งอกออกมาและเริ่มออกผลก 

แลว้. และพระองคท์รงเห็นวา่ไมต้น้น้ันด;ี 
และผลของมนัเหมอืนกบัผลของตน้เดมิ.

๑๘ และพระองค์ตรัสกับคนใช้ : ดูเถิด, 
กิ่งของต้นป่ารบัเอาความชืน้จากรากของ
ต้น, จนรากน้ันเกิดความแข็งแรงมาก; 
และเพราะรากของมันมีความแข็งแรง
มากกิ่งป่าจึงออกเป็นผลสวน. บัดน้ี, หาก
เราทัง้สองไม่ ได้น�ากิ่งเหล่าน้ีมาต่อเข้าไว,้ 
ต้นของมันคงจะตาย, และบัดน้ี, ดูเถิด, 
เราจะเก็บผล, ที่ เกิดจากมันไว้ ให้มาก; 
และผลของมันเราจะเก็บไว้เผื่อฤดูกาล
หน้าเพื่อตัวเราเอง.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับคนใช้ : มา
น่ีแน่ะ, ให้เราทัง้สองไปที่ท้ายสวนองุ่น, 
และดูว่ากิ่งเดิมของต้นออกผลมากขึน้
เช่นกันหรอืไม่, เพื่อเราจะเก็บผลของมัน
ไว้เผื่อฤดูกาลหน้า, เพื่อตัวเราเอง.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกทา่นออกไปยงัทีซ่ึ่งผูเ้ป็นนายไดซ่้อน
กิ่งเดิมของต้นไว้, และพระองค์ตรัสกับ
คนใช้ : จงดู ส่ิงเหล่าน้ี; และเขาเห็นต้น
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แรกก ที่ ได้ออกผลมาก; และเขาเห็นด้วย
ว่ามันดี. และพระองค์ตรัสกับคนใช้ : จง
เก็บผลของมัน, และเก็บไว้เผื่อฤดูกาล
หน้า, เพือ่เราจะเก็บรกัษาไว้ ใหต้วัเราเอง; 
เพราะดเูถดิ, พระองคต์รสั, เราบ�ารงุเลีย้ง
มันมาเป็นเวลานานเพียงน้ี, และมันออก
ผลให้มาก.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนใช้ กล่าว แก่ นาย ของ เขา : เหตุ ใด
พระองค์จึง เสด็จมาปลูกไม้ต้นน้ี, หรือ
กิ่ง น้ี ของ ต้นไม้ ที่ น่ี ? เพราะ ดูเถิด, มัน
เป็นดินเลวที่สุดในบรรดาที่ดินทัง้หมด
แห่งสวนองุ่นของพระองค์.

๒๒ และพระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับ
เขา : อย่าให้ค�าปรึกษาแก่เรา; เรารู้ว่ามัน
เป็นดนิเลว; ดงัน้ัน, เราจงึกลา่วแกเ่จา้วา่, 
เราบ�ารุงเลีย้งมันมานานถึงเพียงน้ี, และ
เจ้าเห็นแล้วว่ามันออกผลให้มาก.

๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
พระเจ้า แห่ง สวน องุ่นรับส่ัง กับ คนใช้
ของ พระองค์  : ดู น่ี สิ; ดูเถิด เรา ปลูก
อีก กิ่ง ของ ต้น ไว้ ด้วย; และ เจ้า รู้ ว่าที่
ดินตรง น้ี เลวกว่าแห่งแรก. แต่, จงดู
ต้นไม้ เถิด. เรา บ�ารุง เลีย้ง มัน มา เป็น
เวลานานเพียงน้ี, และมันออกผลมาก; 
ฉะน้ัน, จงรวบรวมผล, และเก็บมันไว้
เผื่อฤดูกาลหน้า, เพื่อเราจะเก็บรักษา
มันไว้ ให้ตัวเราเอง.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับคนใช้ของ

พระองค์อีก : ดู น่ี สิ, และจงดูกิ่งอีกกิ่งก 

หน่ึง, ซ่ึงเราปลูกไวด้้วย; จงดูสิวา่เราบ�ารงุ
เลีย้งมันด้วย, และมันออกผล.

๒๕ และพระองค์ตรัสกับคนใช้ : ดูน่ีสิ
และจงดตูน้สุดทา้ย. ดเูถดิ, ตน้น้ีเราปลกู
ไว้ ในตรงดินดีก ; และเราบ�ารงุเลีย้งมันมา
เป็นเวลานานเพยีงน้ี, และเพยีงส่วนหน่ึง
ของต้นที่ออกเป็นผลสวน, และส่วนอื่นข 

ของต้นที่ออกเป็นผลป่า; ดูเถิด, เราบ�ารงุ
เลีย้งไม้ต้นน้ีมาเหมือนกับต้นอื่น ๆ.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับคนใช้ : จง
หักกิ่งที่ ไม่ออกผลก ดี, และโยนเข้าไป ใน
ไฟเถิด.

๒๗ แต่ดูเถิด, คนใช้ทูลพระองค์ : ขอ
ให้เราลิดกิ่ง, และช่วยกันพรวนดินรอบ
โคน ต้น, และ บ�ารุง เลีย้ง มัน ต่อ ไป อีก
สัก หน่อย, เพื่อ มัน อาจ จะ ออก ผล ดี ให้
พระองค์, เพื่อพระองค์จะทรงเก็บมันไว้
เผื่อฤดูกาลหน้าได้.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น และ คนใช้ ของ
พระเจ้า แห่ง สวน องุ่น บ�ารุง เลีย้ง ผล
ทัง้หมดของสวนองุ่นแห่งน้ี.

๒๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเวลา
ผ่านไปนาน, และพระเจ้าแห่งสวนองุ่น
ตรัสกับคนใช้ก ของพระองค์ : มาเถิด, ให้
เราลงไป ในสวนองุ่น, เพื่อเราจะท�างาน
ในสวนองุ่นกันอีก. เพราะดูเถิด, เวลาข 

ใกล้เข้ามาแล้ว, และที่สุดค จะมาถึงในไม่
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ช้า; ดังน้ัน, เราต้องเก็บผลไว้เผื่อฤดูกาล
หน้า, ให้ตัวเราเอง.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและคนใช้ลงไปใน
สวนองุน่; และพวกทา่นมาถงึตน้ทีก่ิง่เดมิ
ของมันถูกหักไป, และต่อกิ่งป่าไว้; และ
ดูเถิดผลนานาชนิดก ย้อยระย้าอยู่ที่ต้น.

๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงชิมผลน้ัน, ทุก
ชนิดตามจ�านวนของมัน. และพระเจ้า
แหง่สวนองุน่ตรสั : ดเูถดิ, เราทัง้สองบ�ารงุ
เลีย้งไม้ต้นน้ีมาเป็นเวลานานถึงเพียงน้ี, 
และเราเก็บผลไว้มากเผื่อฤดูกาลหน้า.

๓๒ แต่ดูเถิด, ครัง้ น้ีมันออกผลมาก, 
และไม่มีก ดีเลยสักผล. และดูเถิด, มีผล
เลวทุกชนิด; และไม้ต้นน้ีหามีประโยชน์
แก่ เรา ไม่, ทัง้ ที่ เรา ลงแรง ไป สิน้; และ
บัดน้ีมันท�าให้เราเศร้าโศกที่จะสูญเสีย
ไม้ต้นน้ีไป.

๓๓ และพระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับ
คนใช้ : เรา ทัง้ สอง จะ ท�า อะไร กับ ต้นไม้
เล่า, เพื่อเราจะเก็บรักษาผลดีของมันไว้
ให้ตัวเราเองอีก ?

๓๔ และ คนใช้ ทูล นาย ของ เขา : ทรง
ดูเถิด, เพราะ พระองค์ ทรง เอา กิ่ง ต้น
มะกอกป่าตอ่ไวม้นัจงึบ�ารงุเลีย้งราก, ท�าให้
มนัมชีีวติและมนัไมต่าย; ดงัน้ันพระองค์
ทรงเห็นว่ามันยังดีอยู่.

๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับคนใช้ของ
พระองค์ : ไม้ต้นน้ีหามีประโยชน์แก่เรา

ไม่, และรากของมันหามีประโยชน์แก่เรา
ไม่ตราบเท่าที่มันจะออกผลช่ัว.

๓๖ กระน้ันก็ตาม, เรายังรู้ว่ารากน้ันดี, 
และเพือ่จดุประสงคข์องเราเองเราจงึเก็บ
รักษามันไว้; และเพราะมันแข็งแรงมาก
มันจึงออกผลดี, จากกิ่งป่า, มาจนบัดน้ี.

๓๗ แต่ ดูเถิด, กิ่ง ป่า เติบโต และ
เบียดเบียนก รากของมัน; และเพราะกิ่ง
ป่ามีพลังเหนือรากของมันมันจึงออกผล
ช่ัวมามาก; และเพราะมันออกผลช่ัวมา
มากเจา้จงึเห็นวา่มนัเริม่เฉา; และในไมช้่า
มันจะไม่ออกผล, จนมันจะถูกโยนเข้าไป
ในไฟ, นอกจากเราจะท�าบางส่ิงส�าหรบัมนั
เพื่อปกปักรักษามันไว้.

๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรสักับคนใช้ของ
พระองค์ : ให้ เรา ลง ไป ท้าย สวน องุ่น กัน
เถดิ, และดวูา่กิง่เดมิออกผลช่ัวดว้ยหรอืไม.่

๓๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ทา่นลงไปทีท่า้ยสวนองุน่. และเหตกุารณ์
ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวกทา่นเห็นวา่ผลของกิง่
เดิมเน่าเสียไปด้วย; แท้จรงิแล้ว, ผลของ
กิ่งแรกก และกิ่งที่สองและกิ่งสุดท้ายด้วย; 
และมันเน่าเสียไปทัง้หมด.

๔๐ และ ผล ป่าก ของ กิ่ง สุดท้าย มี พลัง
เหนือส่วนของต้นที่ออกผลดี, แม้จนกิ่ง
เหี่ยวเฉาและตาย.

๔๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงกันแสง, และ
ตรสักบัคนใช้ : เราจะท�าอะไรก ใหส้วนองุน่
ของเราได้มากไปกว่าน้ีหรือ ?

 ๓๐ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

 ๓๒ ก จส—ป ๑:๑๙.

 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 ๕:๓๐–๔๑๑๗๓



๔๒ ดูเถิด, เรารู้ว่าผลทัง้หมดของสวน
องุ่น, เน่าเสียไป, นอกจากพวกน้ี. และ
บัดน้ีพวกน้ีซ่ึงครัง้หน่ึงออกผลดีก็เน่า
เสียไปด้วย; และบัดน้ี ไม้ทุกต้นในสวน
องุน่ของเราไรป้ระโยชน์เวน้แตจ่ะถกูโคน่
และโยนเข้าไปในไฟ.

๔๓ และดูเถิดบรรดากิ่งสุดท้ายน้ี, ซึ่ง
กิ่ง ของ มัน เหี่ยว เฉา, เรา ได้ ปลูก ไว้ตรง
ดินดีก ; แท้จริงแล้ว, แม้เลิศเลอส�าหรับ
เราเหนือส่วนอื่นทัง้หมดในที่ดินอันเป็น
สวนองุ่นของเรา.

๔๔ และเจ้าเห็นแล้วว่าเราโค่นต้นซ่ึง
กีดขวางก ที่ดินแห่งน้ีลงด้วย, เพื่อเราจะ
ปลูกต้นน้ีลงแทนที่มัน.

๔๕ และเจ้าเห็นแล้วว่า ส่วนหน่ึงของ
มันออกผลดี, และอีกส่วนหน่ึงของมัน
ออกผลป่า; และเพราะเราไม่ไดห้กักิง่ของ
มันและโยนเข้าไปในไฟ, ดูเถิด, มันจึงมี
พลังเหนือกิ่งดีจนมันเหี่ยวเฉา.

๔๖ และบัดน้ี, ดูเถิด, ทัง้ที่ เราทัง้สอง
เอาใจใส่สวนองุ่นของเราทุกอย่าง, ต้นไม้
ในสวนยังเน่าเสีย, จนไม่ออกผลดี; และ
เราหวังจะปกปักรักษาต้นไม้เหล่า น้ี ไว้, 
เพื่อ เก็บผลของมันไว้ เผื่อฤดูกาลหน้า, 
ให้ตัว เราเอง. แต่, ดูเถิด, มันกลับเป็น
เหมือน ต้น มะกอก ป่า, และ มันไม่มี ค่า
เลยนอกจากจะถูกโค่นก และโยนเข้าไป
ในไฟ; และมันท�าให้ เรา เศร้า โศกที่ สูญ
เสียต้นไม้เหล่าน้ี.

๔๗ แต่เราจะท�าอะไรให้สวนองุ่นของ
เราได้มากไปกว่า น้ีหรือ ? เรายัง้มือของ

เรา, จนไม่บ�ารุงเลีย้งมันหรือ ? เปล่าเลย, 
เราบ�ารุงเลีย้งมันมา, และเราพรวนดิน
รอบโคนต้น, และเราลิดกิ่งมัน, และเรา
ใส่ปุ๋ยให้มัน; และเรายื่นมือก ของเราออก
ไปเกือบตลอดวัน, และวันเวลาสุดท้ายข 

มาใกล้แล้ว. และมันท�าให้ เราเศร้า โศก
ที่ จะโค่นต้นไม้ทุกต้นในสวนองุ่นของ
เรา, และ โยน เข้าไป ใน ไฟ เพื่อ มัน จะ
ถูกเผาไหม้. ใครเล่าท�าให้สวนองุ่นของ 
เราเสียหาย ?

๔๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนใช้ทูลนายของเขา : มิ ใช่ความสูงของ
ต้นไม้ ใน สวน องุ่นของ พระองค์ หรือ—
กิ่งของมันมีพลังเหนือรากดีมิ ใช่หรือ ? 
และเพราะกิ่งมีพลังเหนือรากของมัน, 
ดูเถิดมันจึงโตเร็วเกินก�าลังของราก, ตัว
มันเองก็เริม่แข็งแรง. ดูเถิด, ข้าพระองค์
ทูล, ว่าน่ีมิ ใช่สาเหตุที่ต้นไม้ ในสวนองุ่น
ของพระองค์เน่าเสียไปหรือ ?

๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับคนใช้ : ให้
เราไปโคน่ตน้ไม้ ในสวนองุ่นกันและโยน
มนัเขา้ไปในไฟเถดิ, เพือ่มนัจะไมก่ดีขวาง
ที่ดินในสวนองุ่นของเรา, เพราะเราท�า
แล้วทุกอย่าง. เราจะท�าอะไรให้สวนองุ่น
ของเราได้มากไปกว่าน้ีหรือ ?

๕๐ แต่, ดูเถิด, คนใช้ทูลพระเจ้าแห่ง
สวนองุ่น : ขอทรงเว้นมันไว้อีกก สักหน่อย
เถิด.

๕๑ และพระเจ้าตรัส : แท้จริงแล้ว, เรา
จะเวน้มันไวอ้ีกสักหน่อย, เพราะมันท�าให้

 ๔๓ ก ๒ นี. ๑:๕.
 ๔๔ ก อเีธอร ์๑๓:๒๐–๒๑.
 ๔๖ ก ๓ นี. ๒๗:๑๑.

 ๔๗ ก ๒ นี. ๒๘:๓๒;  
เจคอบ ๖:๔.

  ข คมพ. โลก—การสิน้สุด

ของโลก.
 ๕๐ ก เจคอบ ๕:๒๗.

เจคอบ ๕:๔๒–๕๑ ๑๗๔



เราเศรา้โศกทีเ่ราจะสูญเสียตน้ไม้ ในสวน
องุ่นของเรา.

๕๒ ดังน้ัน, ให้เราทัง้สองเอากิ่งก ของไม้
เหลา่น้ีซ่ึงเราปลกูไวท้า้ยสวนองุน่ของเรา, 
และให้เราทัง้สองต่อกิ่งมันเข้ากับต้นที่
มันเติบโตมาแต่เดิม; และให้เราทัง้สอง
หักกิ่งเหล่าน้ันออกจากต้นซ่ึงผลของมัน
ขมที่สุด, และเอากิ่งเดิมของไม้มาต่อตา
แทนที่มัน.

๕๓ และเราจะท�าการน้ีเพื่อต้นไม้จะไม่
ตาย, เพือ่, เราจะรกัษารากของมนัไว้ ใหต้วั
เราเพื่อจุดประสงค์ของเราเอง.

๕๔ และ, ดูเถิด, ราก ของ กิ่ง เดิม ของ
ต้นไม้ ซ่ึง เราปลูกไว้ ในที่ ใด ก็ตามที่ เรา
ต้องการ ยัง เป็น อยู่; ดัง น้ัน, เพื่อ เรา จะ
รักษามันไว้ด้วยเพื่อจุดประสงค์ของเรา
เอง, เราจึงจะเอากิ่งไม้ต้นน้ีมา, และเรา
จะต่อก กิ่งมันเข้ากับกิ่งเดิม. แท้จริงแล้ว, 
เราจะต่อกิ่งมันเข้ากับกิ่งต้นแม่ของมัน, 
เพื่อเราจะรักษารากไว้ ให้ตัวเราเองด้วย, 
เพื่อวา่เมื่อมันแข็งแรงพอมันอาจจะออก
ผลดี ใหเ้รา, และเรายงัจะมคีวามพงึพอใจ
ผลในสวนองุ่นของเรา.

๕๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ท่านน�ากิ่งจากต้นเดิมซ่ึงกลายเป็นต้น
ป่าไปแล้ว, และต่อกิ่งเข้ากับต้นเดิม, ซ่ึง
กลายเป็นต้นป่าไปแล้วด้วย.

๕๖ และพวกท่านน�ากิ่งจากต้นเดิมซ่ึง
ได้กลายเป็นต้นป่าไปแล้ว, และต่อกิ่งเข้า
กับต้นแม่ของมันด้วย.

๕๗ และพระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับ
คนใช้ ของ พระองค์ : อย่า หัก กิ่ง ป่า ออก

จากต้นไม้เลย, นอกจากกิ่งเหล่าน้ันที่ขม
ทีสุ่ด; และเจา้จงตอ่กิง่เขา้กบัตน้ไมท้ีว่า่น้ี
ตามที่เรากล่าว.

๕๘ และ เรา จะ บ�ารุง เลีย้ง ต้นไม้ ของ
สวนองุ่นกันอีก, และเราทัง้สองจะเล็ม
กิ่งของมัน; และเราทัง้สองจะหักกิ่งที่ ไม่
ออกผลเหล่าน้ัน, ซึ่งต้องตาย, และโยน
เข้าไปในไฟ.

๕๙ และเราท�าการน้ี, เพื่อรากของมัน
อาจ จะ แข็ง แรง เพราะ ความ ดี ของ มัน; 
และเพราะการเปลี่ยนกิ่ง, จนความดีจะ
ชนะความช่ัว,

๖๐ และเพราะว่าเรารักษากิ่งเดิมและ
ราก ของ มันไว้, และ เรา เอา กิ่ง เดิม ต่อ
กิ่งเข้ากับต้นแม่ของมันอีก, และรักษา
รากของต้นแม่ ไว้, เพื่อ, ต้นไม้ ในสวน
องุ่นของ เรา อาจ จะ ออก ผลก ดี อีก; และ
เพื่อ เราอาจเกิดปีติอีกด้วยผลจากสวน
องุ่นของเรา, และ, เพื่อเราอาจจะชื่นชม
ยินดีอย่างยิ่งที่เรารักษารากและกิ่งและ 
ผลแรกไว้—

๖๑ ดงัน้ัน, ไปเถดิ, และเรยีกพวกคนใช้ก 

มา, เพื่อเราทัง้หลายจะท�างานข อย่างขยัน
หมั่นเพียรในสวนองุ่นด้วยสุดก�าลังของ
เรา, เพื่อเราจะเตรยีมทางกัน, เพื่อเราจะ
น�าผลเดิมออกอีก, ซ่ึงผลเดมิน้ันดแีละมี
ค่าที่สุดเหนือผลอื่นใดทัง้สิน้.

๖๒ ดงัน้ัน, ใหเ้ราทัง้หลายไปกนัเถดิและ
ท�างานของเราดว้ยเรีย่วแรงครัง้สุดทา้ยน้ี, 
เพราะดูเถิดวันเวลาสุดท้ายมาใกล้แล้ว, 
และน่ีเป็นครัง้สุดท้ายที่เราจะลิดกิ่งสวน
องุ่นของเรา.

 ๕๒ ก คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

 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 ๕:๕๒–๖๒๑๗๕



๖๓ จงตอ่กิง่; จงเริม่ทีก่ิง่สุดทา้ยก เพือ่มนั
จะไดเ้ป็นกิ่งแรก, และเพื่อกิ่งแรกจะเป็น
กิง่สุดทา้ย, และจงพรวนดนิรอบโคนตน้, 
ทัง้แก่และอ่อน, กิ่งแรกและกิ่งสุดท้าย, 
และกิ่งสุดท้ายและกิ่งแรก, เพื่อทัง้หมด
จะไดร้บัการบ�ารงุเลีย้งอกีเป็นครัง้สุดทา้ย.

๖๔ ดัง น้ัน, จงพรวนดินรอบโคนต้น, 
และลิดกิ่ง, และใส่ปุ๋ยให้มันอีก, เป็นครัง้
สุดท้าย, เพราะวนัเวลาสุดท้ายใกล้เข้ามา
แล้ว. และหากจะเป็นไปว่ากิ่งเหล่า น้ีที่

ต่อไว้ครัง้สุดท้ายจะเติบโต, และออกผล
เดิม, จากน้ันเจ้าจงเตรียมทางไว้ ให้มัน, 
เพื่อมันจะเติบโต.

๖๕ และขณะที่มันเริม่เติบโตเจ้าจงตัด
กิง่ทีอ่อกผลขม, ตามความแข็งแรงของกิง่
ดีและขนาดของมัน; และเจ้าอย่าตัดก กิ่ง
เลวของมันออกในคราวเดียวกัน, เกลือก
รากของมันจะแข็งแรงเกินไปส�าหรับกิ่ง
ต่อ, และกิ่งต่อจะตาย, และเราจะสูญเสีย
ต้นไม้ ในสวนองุ่นของเรา.

๖๖ เพราะมันท�าให้เราเศรา้โศกที่จะสูญ
เสียต้นไม้ ในสวนองุ่นของเรา; ดังน้ันเจ้า
จงตัดกิ่ง เลวออกถึงขนาดที่ กิ่งดีจะได้
เติบโต, เพื่อ ราก และ ยอด จะ ได้ มี ก�าลัง
เท่ากัน, จนกิ่งดีจะมีพลังเหนือกิ่งเลว, 
และกิ่งเลวจะถูกโค่นและโยนเข้าไป ใน
ไฟ, เพื่อมันจะไม่กีดขวางที่ดินในสวน
องุ่นของเรา; และเราจะกวาดกิ่งเลวออก
จากสวนองุ่นของเราดังน้ี.

๖๗ และกิ่งของต้นเดิมเราจะต่อเข้ากับ
ต้นเดิมอีก;

๖๘ และกิ่งของต้นเดิมเราจะต่อกับกิ่ง
เดิมของต้น; และดังน้ีเราจะเอามันมา
รวมกันอีก, เพื่อมันจะออกผลเดิม, และ
จะเป็นหน่ึงเดียวกัน.

๖๙ และกิ่ง เลวจะถูกโยนทิง้ก , แท้จริง
แลว้, แมพ้น้จากทีด่นิทัง้หมดในสวนองุน่
ของเรา; เพราะดูเถิด, เราจะลิดกิ่งสวน
องุ่นของเราครัง้น้ีเพียงครัง้เดียว.

๗๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงส่งคนใช้ก ของ
พระองค์ ไป; และคนใช้ออกไปท�าดังที่
พระเจ้าทรงบัญชาเขา, และพาคนใช้คน
อื่น ๆ มา; และพวกเขามี ไม่กี่คนข .

๗๑ และพระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสกับ
พวกเขา : ไปเถิด, และท�างานก ในสวน
องุ่น, ด้วยสุดก�าลังของเจ้า. เพราะดูเถิด, 
น่ีเป็นครัง้สุดทา้ยข ทีเ่ราจะบ�ารงุเลีย้งสวน
องุ่นของเรา; เพราะวนัเวลาสุดท้ายอยู่แค่
เอือ้ม, และฤดกูาลมาถงึอยา่งรวดเรว็; และ
หากเจา้ท�างานดว้ยสุดก�าลงัของเจา้กบัเรา
แลว้เจา้จะมปีีติค ในผลซ่ึงเราจะเก็บไว้ ให้
ตัวเราเผื่อเวลาที่จะมาถึงในไม่ช้า.

๗๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกคนใช้ ไปท�างานด้วยสุดก�าลังวังชา
ของพวกเขา; และพระเจ้าแห่งสวนองุ่น
ทรง ท�างาน กับ พวก เขา ด้วย; และ พวก
เขาเช่ือฟังพระบัญชาของพระเจ้าแห่ง
สวนองุ่นทุกส่ิง.

 ๖๓ ก ๑ นี. ๑๓:๔๒;  
อเีธอร ์๑๓:๑๐–๑๒.

 ๖๕ ก คพ. ๘๖:๖–๗.
 ๖๙ ก ๑ นี. ๒๒:๑๕–๑๗, ๒๓;  

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.
 ๗๑ ข คพ. ๓๙:๑๗;  

๔๓:๒๘–๓๐.
  ค คพ. ๑๘:๑๐–๑๖.

เจคอบ ๕:๖๓–๗๒ ๑๗๖



๗๓ และผลเดิมเริ่มมีอยู่ ในสวนองุ่น
อีก; และกิ่งเดิมเริ่มเติบโตและงอกงาม
อย่างยิ่ง; และกิ่ง ป่าเริ่มถูกหักออกและ
ถูกโยนทิง้; และคนเหล่าน้ันได้รกัษาราก
และยอดของมันไว้ ให้เท่ากัน, ตามความ
แข็งแรงของมัน.

๗๔ และ พวก เขา ท�างาน, ด้วย ความ
ขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถดงัน้ี, 
ตามพ ระ บัญชา ของ พระเจ้า แห่ง สวน
องุ่น, แม้ จน กิ่ง เลว ถูก โยนทิง้ ไป นอก
สวนองุ่น, และพระเจ้าได้ทรงเก็บรักษา
ไว้ ให้พระองค์เองจนต้นไม้กลายเป็นผล
เดิม อีก; และ มัน กลาย เป็น เหมือน ต้น
เดียวกันก , และผลเท่ากัน; และพระเจ้า
แห่ง สวน องุ่นทรง เก็บ รักษา ผล เดิม ไว้
ให้พระองค์เอง, ซ่ึงผลน้ันมีค่าที่ สุดต่อ
พระองค์มาตัง้แต่ต้น.

๗๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ พระเจ้า แห่ง สวน องุ่นทรง เห็นว่า
ผลของพระองค์ดี, และเห็นว่าสวนองุ่น
ของ พระองค์ ไม่ เน่า เสีย อีก ต่อ ไป แล้ว, 
พระองค์ทรงเรยีกคนใช้ของพระองค์ขึน้
มา, และกล่าวแก่พวกเขา : ดูเถิด, เพราะ
เราทัง้หลายบ�ารุงเลีย้งสวนองุ่นของเรา
เป็นครัง้สุดท้าย; และเจ้าเห็นแล้วว่าเรา
ท�า ไป ตาม ความ ประสงค์ ของ เรา; และ
เรา เก็บ รักษา ผล เดิม ไว้, จน มันดี, แม้
เหมือน ดัง ตอน แรก. และ เจ้า เป็นสุขก 

แล้ว; เพราะเน่ืองจากเจ้าขยันหมั่นเพียร
ในการท�างานกับเราในสวนองุ่นของเรา, 

และปฏิบัติตามค�าบัญชาของเรา, และน�า
ผลเดิมข มาให้เราอีก, จนสวนองุ่นของเรา
ไม่เน่าเสียอีกต่อไป, และกิ่งเลวถูกโยน
ทิง้, ดูเถิดเจ้าจะมี ปีติกับเราเพราะผล
ของสวนองุ่นของเรา.

๗๖ เพราะดูเถิด, เราจะเก็บผลในสวน
องุน่ของเราไว้ ใหต้วัเราเองเป็นเวลานานก 

เผือ่ฤดกูาลหน้า, ซึง่จะมาถงึอยา่งรวดเรว็; 
และเราบ�ารุงเลีย้งสวนองุ่นของเรา, และ
ลิดกิ่งมัน, และพรวนดินรอบโคนต้น, 
และใส่ปุ๋ยให้มันเป็นครัง้สุดท้าย; ดังน้ัน
เราจะเก็บผลไว้ ให้ตัวเราเอง, เป็นเวลา
นาน, ตามเรื่องที่เราพูดไว้.

๗๗ และเมื่อถึงเวลาน้ันเมื่อผลช่ัวจะ
เกิดในสวนองุ่นของเราอีก, เมื่อน้ันเราจะ
ท�าให้ผลดีและผลเลวมารวมกัน; และเรา
จะเก็บรกัษาผลดีไว้ ใหต้วัเรา, และผลเลว
น้ันเราจะโยนทิง้ไปในที่ของมันเอง. และ
จากน้ันฤดูกาลก และวันเวลาสุดท้ายย่อม
มาถึง; และเราจะท�าให้สวนองุ่นของเรา
ถูกไฟเผาผลาญข .

บทที่ ๖

พระเจ้า จะ ทรง รวบรวม อิสราเอล กลับ
คืน มา ในวัน เวลา สุดท้าย— โลก จะ ถูก
ไฟเผาผลาญ—มนุษย์ต้องติดตามพระ
คริสต์เพื่อหลีกหนีจากทะเลเพลิงและ
ก�ามะถัน. ประมาณ ๕๔๔–๔๒๑ ปีก่อน
คริสตกาล.

 ๗๔ ก คพ. ๓๘:๒๗.
 ๗๕ ก ๑ นี. ๑๓:๓๗.
  ข คมพ. อสิราเอล.
 ๗๖ ก ๑ นี. ๒๒:๒๔–๒๖.  

คมพ. มลิเลเนียม.
 ๗๗ ก วว. ๒๐:๒–๑๐;  

คพ. ๒๙:๒๒–๒๔;  
๔๓:๒๙–๓๓;  

๘๘:๑๑๐–๑๑๖.
  ข คมพ. โลก—การสิน้สุด

ของโลก.

เจคอบ ๕:๗๓–๗๗๑๗๗



และ บัดน้ี, ดูเถิด, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ดัง
ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า ข้าพเจ้า จะ
พยากรณ์, ดูเถิด, น่ีคือค�าพยากรณ์ของ
ขา้พเจา้—คอืส่ิงทีศ่าสดาพยากรณ์ซีนัสก 

พูดไว,้ เกี่ยวกับเชือ้สายแห่งอิสราเอล, ใน
เรือ่งที่ท่านเปรยีบพวกเขากับต้นมะกอก
สวน, จะต้องบังเกิดขึน้แน่นอน.

๒ และวนัทีพ่ระองคจ์ะทรงลงพระหตัถ์
อีกเป็นครัง้ที่สองเพื่อรวบรวมก ผู้คนของ
พระองค์ กลับ มา, คือ วัน น้ัน, แท้จริง
แล้ว, แม้ เป็น ครัง้ สุดท้าย, ที่ ผู้รับ ใช้ข 

ของ พระเจ้า จะ ออก ไป ด้วย อ�านาจค ของ
พระองค์, เพื่อบ�ารงุเลีย้งง และลิดกิ่งสวน
องุ่นจ ของพระองค์; และหลังจากน้ันวัน
เวลาสุดท้ายฉ ย่อมมาถึงในไม่ช้า.

๓ และคนทีท่�างานอยา่งขยนัหมัน่เพยีร
ในสวนองุ่นของพระองค์จะเป็นสุขเพียง
ใด; และคนที่ถูกขับไป ในที่ของตนเอง
จะถูกสาปแช่งเพียงใด ! และโลกจะถูก
ไฟเผาผลาญก .

๔ และพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงเมตตา
เรา เพียง ใด, เพราะ พระองค์ ทรง ค�านึง
ถึง เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอลก , ทัง้ ราก และ
กิ่ง; และพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ข ออก
ไปให้พวกเขาตลอดทัง้วนั; และพวกเขา
เป็นคนดือ้รัน้และชอบโต้แย้งค ; แต่มาก
เท่าที่จะไม่ท�าใจพวกเขาแข็งกระด้างจะ

ได้ รับการ ช่วยให้ รอดในอาณาจักรพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๕ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า,  

ข้าพเจ้าวิงวอนท่านด้วยถ้อยแห่งสติ ให ้
ท่านกลับใจ, และมาด้วยความตัง้ใจเด็ด 
เดี่ยว, และแนบสนิทก กับพระผู้เป็นเจ้า 
ดงัทีพ่ระองคท์รงแนบสนิทกบัทา่น. และ
ขณะที่พาหุข แห่งพระเมตตาเอือ้มมาหา
ท่านทัง้หลายในแสงแห่งทิวาวาร, ขอจง
อย่าท�าใจท่านแข็งกระด้างเลย.

๖ แท้จริง แล้ว, วันน้ี, หาก ท่านจะ ฟัง
สุรเสียงของพระองค์, ก็จงอย่าท�าใจแข็ง
กระด้าง เลย; แล้ว เหตุ ไฉนท่านจึง ยอม
ตายก เล่า ?

๗ เพราะดูเถิด, หลังจากท่านได้รบัการ
บ�ารงุเลีย้งโดยพระวจนะอนัประเสรฐิของ
พระผู้เป็นเจ้าตลอดทัง้วันแล้ว, ท่านยัง
จะออกผลช่ัว, จนท่านต้องถูกโค่นก และ
โยนเข้าไปในไฟหรือ ?

๘ ดเูถดิ, ทา่นจะปฏเิสธพระวจนะเหลา่
น้ีหรอื ? ท่านจะปฏิเสธถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์หรอื; และทา่นจะปฏเิสธถอ้ยค�า
ทัง้หมดซ่ึงพดูไวเ้กีย่วกบัพระครสิต,์ หลงั
จาก ที่ หลาย ท่านพูด เกี่ยว กับ พระองค์; 
และปฏิเสธพระวจนะอันประเสริฐของ
พระ คริสต์, และ เดชานุภาพ ของ พระ
ผู้ เป็น เจ้า, และ ของ ประทาน แห่ง พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ก , และ ขัด ขวาง พระ

๖ ๑ ก เจคอบ ๕:๑.
 ๒ ก ๑ นี. ๒๒:๑๐–๑๒;  

คพ. ๑๑๐:๑๑.  
คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ 
(การ).

  ข เจคอบ ๕:๖๑.
  ค ๑ นี. ๑๔:๑๔.
  ง เจคอบ ๕:๗๑.

  จ คมพ. สวนองุน่ของพระเจา้.
  ฉ ๒ นี. ๓๐:๑๐.
 ๓ ก ๒ นี. ๒๗:๒; เจคอบ ๕:๗๗;  

๓ นี. ๒๕:๑.
 ๔ ก ๒ ซมอ. ๗:๒๔.
  ข เจคอบ ๕:๔๗.
  ค โมไซยาห ์๑๓:๒๙.
 ๕ ก คมพ. สามคัค ี(ความ), 

หน่ึงเดยีว (ความเป็น).
  ข แอลมา ๕:๓๓–๓๔;  

๓ นี. ๙:๑๔.
 ๖ ก อสค. ๑๘:๒๑–๒๓.
 ๗ ก แอลมา ๕:๕๑–๕๒;  

๓ นี. ๒๗:๑๑–๑๒.
 ๘ ก คมพ. ของประทานแหง่

พระวญิญาณบรสุิทธิ.์

เจคอบ ๖:๒–๘ ๑๗๘



วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์, และ ล้อ เลียน แผน

แห่ง การ ไถ่ อัน ส�าคัญ ยิ่ง, ซึ่ง ก�าหนด ไว้

เพื่อท่านหรือ ?

๙ ทา่นไมรู่ห้รอืวา่หากทา่นจะท�าส่ิงเหลา่

น้ี, พระพลานุภาพแหง่การไถแ่ละการฟ้ืน

คนืชีวติ, อนัมอียู่ ในพระครสิต,์ จะน�าทา่น

มายืนอยู่ด้วยความอับอายและความรูสึ้ก

ผดิก อยา่งมหนัตต์อ่หน้าบลัลงัก์ข พพิากษา

ของพระผู้เป็นเจ้า ?

๑๐ และตามพลังแห่งความยุติธรรมก , 

เพราะความยตุธิรรมจะปฏเิสธไม่ได,้ ทา่น

จะตอ้งออกไปสู่ทะเลเพลงิข และก�ามะถนั, 

ซ่ึงเปลวของมนัไมรู่ด้บั, และควนัของมนั

พลุง่ขึน้ตลอดกาลและตลอดไป, ซ่ึงทะเล

เพลิงและก�ามะถันคือความทรมานค อัน

หาได้สิน้สุดไม่ง .

๑๑ โอแ้ลว้, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, ทา่น

จงกลับใจเถิด, และเข้าไปทางประตูคับ

แคบก , และด�าเนินต่อไปในทางซ่ึงแคบ, 

จนกว่าท่านจะได้ชีวิตนิรันดร์.

๑๒ โอ้จงใช้ปัญญาก , ข้าพเจ้าจะพูดอะไร

ได้มากกว่าน้ีเล่า ?

๑๓ สุดท้าย น้ี, ข้าพเจ้า กล่าว ค�า อ�าลา

ท่าน, จนกวา่ข้าพเจ้าจะพบท่านต่อหน้า

บัลลังก์ พิพากษา อันน่า พอ พระทัย ของ

พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งบัลลังก์พิพากษาน้ัน

ทิ่มแทงคนชั่วร้ายด้วยความหวาดหวั่นก 

และความพรัน่พรงึอย่างมหันต์. เอเมน.

บทที่ ๗

เชเร็ม ปฏิเสธ พระ คริสต์, ขัด แย้ง กับ
เจคอบ, เรียกร้อง เครือ่งหมาย, และถูก
ลง ทัณฑ์ โดย พระ ผู้ เป็น เจ้า— ศาสดา
พยากรณ์ทัง้ปวงพูดถึงพระคริสต์และ
การชดใช้ของพระองค—์ชาวนีไฟด�าเนิน
ชีวติในแตล่ะวนัเยีย่งคนเรร่อ่น, ทีเ่กดิมา 

พรอ้มกับความยากล�าบากและถูกชาวเล- 
มัน เกลียด ชัง. ประมาณ ๕๔๔– ๔๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้หลงัจาก
ไม่กี่ปีผ่านไป, มีชายผู้หน่ึง, ช่ือเชเรม็, อยู่
ในบรรดาผู้คนของนีไฟ.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
เริ่มส่ังสอนในบรรดาผู้คน, และประกาศ
แก่พวกน้ันวา่จะไม่มีพระครสิต.์ และเขา
ส่ังสอนไว้หลายเรื่องซ่ึงยกยอผู้คน; และ
การน้ีเขาท�าไปเพื่อจะล้มล้างหลักค�าสอน
ของพระคริสต์.

๓ และเขาท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร
เพื่อเขาจะได้จูงใจผู้คนออกไป, ถึงขนาด
ที่เขาได้จูงใจออกไปมากมาย; และโดยที่
เขารูว้า่ข้าพเจ้า, เจคอบ, มีศรทัธาในพระ
คริสต์ผู้ จะ เสด็จมา, เขาจึงพยายามหา
โอกาสมากเพื่อเขาจะได้มาพบข้าพเจ้า.

๔ และเขาเป็นคนมีการศึกษา, จนเขา
มีความรู้อันเป็นเลิศเกี่ยวกับภาษาของ
ผู้คน; ดังน้ัน, เขาจึงใช้การยกยอปอป้ัน

 ๙ ก โมไซยาห ์๑๕:๒๖.  
คมพ. ความผดิ.

  ข คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

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

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

เจคอบ ๖:๙–๗:๔๑๗๙



ได้ มากมาย, และ สามารถ ใช้ พลัง แห่ง
วาทศิลป์ได้มาก, ตามอ�านาจของมาร.

๕ และเขาหวงัไวว้า่จะท�าใหข้า้พเจา้หวัน่
ไหวจากศรทัธา, ทัง้ทีม่กีารเปิดเผยก หลาย
ประการและเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่องซ่ึง
ข้าพเจ้า ได้ เห็นมาเกี่ยวกับ ส่ิง เหล่า น้ี; 
เพราะข้าพเจ้าได้เห็นเทพมาแล้วจริง ๆ,  
และ พวก ท่าน ได้ ปฏิบัติ แก่ ข้าพเจ้า. 
และ, ข้าพเจ้าได้ยินสุรเสียงของพระเจ้า
รับส่ังแก่ข้าพเจ้าเป็นค�าพูด, เป็นครัง้
คราว, ดัง น้ัน, จึง หา ได้ ท�าให้ ข้าพเจ้า
หวั่นไหวไม่.

๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเขามา
หาข้าพเจ้า, และในท�านองน้ีเขาพูดกับ
ขา้พเจา้, มคีวามวา่ : พีเ่จคอบ, ขา้พเจา้หา
โอกาสอย่างยิ่งที่จะได้พูดกับท่าน; เพราะ
ขา้พเจา้ไดย้นิและรูด้ว้ยวา่ทา่นไปไหนตอ่
ไหนมาก, ส่ังสอนเรือ่งที่ท่านเรยีกวา่พระ
กติตคิณุ, หรอืหลกัค�าสอนของพระครสิต.์

๗ และท่านพาคนพวกน้ีออกไปมากจน
พวกเขาบิดเบือนทางอันถูกตอ้งของพระ
ผูเ้ป็นเจา้, และไมร่กัษาก กฎของโมเสสซึง่
เป็นทางที่ ถูกต้อง; และเปลี่ยนกฎของ
โมเสสให้เป็นการนมัสการสัตภาวะหน่ึง
ซ่ึงท่านกล่าวว่าจะมาในอีกหลายร้อยปี
นับ จาก น้ี. และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า, 
เชเรม็, ประกาศแกท่า่นวา่น่ีเป็นการลบหลู่
พระเจ้า; เพราะหาได้มี ใครรู้เรื่องเช่นน้ี
เลย; เพราะเขาไม่สามารถบอกเล่าข เรื่อง 

ที่ ยัง ไม่ เกิด. และ ด้วย ลักษณะ เช่นน้ี 

เชเร็มกล่าวโต้แย้งข้าพเจ้า.
๘ แต่ดูเถิด, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรง

เทพระวญิญาณก ของพระองคเ์ขา้มาในจติ
วิญญาณข้าพเจ้า, ถึงขนาดที่ข้าพเจ้าหัก
ล้างถ้อยค�าทัง้ปวงของเขา.

๙ และขา้พเจา้กลา่วแกเ่ขา : ทา่นปฏเิสธ
พระ คริสต์ ผู้ จะ เสด็จ มา หรือ ? และ เขา
กล่าว : หากจะมีพระคริสต์แล้ว, ข้าพเจ้า
จะ ไม่ ปฏิเสธ พระองค์; แต่ ข้าพเจ้า รู้ ว่า
ไม่มีพระครสิต์, ทัง้ไม่เคยมี, และจะไม่มี
ตลอดไป.

๑๐ และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา : ท่านเช่ือ
พระคัมภีร์ ไหม ? และเขากล่าวว่า, เช่ือ.

๑๑ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ เขา : ถ้า เช่น
น้ันท่าน ก็ ไม่ เข้าใจ พระ คัมภีร์; เพราะ
พระคมัภรีเ์ป็นพยานจรงิ ๆ  ถงึพระครสิต.์ 
ดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่ไมม่ศีาสดา
พยากรณ์คนใดเขียนไว้, หรือพยากรณ์ก 

ไว้, นอกจากพวกท่านจะพูดไว้เกี่ยวกับ
พระคริสต์องค์น้ี.

๑๒ และน่ียัง ไม่หมด—ส่ิง น้ีถูกท�าให้
ประจักษ์ ต่อ ข้าพเจ้า, เพราะ ข้าพเจ้า
ได้ยินและเห็นมาแล้ว; และส่ิงน้ีถูกท�าให้
ประจักษ์ต่อข้าพเจ้าโดยอ�านาจของพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ก ด้วย; ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า
จึงรู้ว่าหากจะไม่มีการชดใช้เกิดขึน้แล้ว
มนุษยชาติทัง้ปวงต้องหลงไปข .

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา

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

บนัดาลใจ.
 ๑๑ ก วว. ๑๙:๑๐; ๑ นี. ๑๐:๕;  

เจคอบ ๔:๔;  
โมไซยาห ์๑๓:๓๓–๓๕;  
คพ. ๒๐:๒๖.  
คมพ. พระเยซคูรสิต.์

 ๑๒ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, 
พระผูเ้ป็นเจา้สาม

พระองค—์พระผูเ้ป็นเจา้
พระวญิญาณบรสุิทธิ;์  
พระวญิญาณบรสุิทธิ.์

  ข ๒ นี. ๒:๒๑.

เจคอบ ๗:๕–๑๓ ๑๘๐



กล่าวแก่ข้าพเจ้า : จงแสดงเครื่องหมายก 

ให้ข้าพเจ้าโดยอ�านาจน้ีของพระวญิญาณ
บริสุทธิ์, ซ่ึงในอ�านาจน้ีท่านรู้มากนัก.

๑๔ และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา : ข้าพเจ้า
เป็นใครเล่าที่จะทดลองพระผู้เป็นเจ้าให้
ทรงแสดงเครื่องหมายแก่ท่านในเรื่องที่
ทา่นรูอ้ยูว่า่จรงิก 

 ? ทา่นยงัจะปฏเิสธ, เพราะ
ท่านเป็นของมารข . กระน้ันก็ตาม, ก็มิ ใช่
ความประสงค์ของข้าพเจ้า; แต่หากพระ
ผูเ้ป็นเจา้จะทรงลงทณัฑท์า่น, ก็ขอใหส่ิ้ง
น้ันเป็นเครื่องหมายแก่ท่านว่าพระองค์
ทรงมีเดชานุภาพ, ทัง้ในสวรรค์และใน
แผ่นดินโลก; และ, วา่พระครสิต์จะเสด็จ
มาด้วย. และ, ข้าแต่พระเจ้า, ให้เป็นไป
ตามพระประสงคข์องพระองค,์ และมิ ใช่
ของข้าพระองค์.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ข้าพเจ้า, เจคอบ, ได้พูดถ้อยค�า เหล่า น้ี
แล้ว, เดชานุภาพของพระเจ้ามา สู่ เขา, 
ถึง ขนาด ที่ เขา ล้ม ลง กับ พืน้ ดิน. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขาได้รับการ
บ�ารุงเลีย้งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวัน.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขา กล่าว แก่ ผู้คน : จง มา รวม กันในวัน
พรุ่ง, เพราะข้าพเจ้าจะตายแล้ว; ดังน้ัน, 
ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ พูด กับ ผู้คน ก่อน
ข้าพเจ้าจะตาย.

๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วันพรุ่งฝูงชนมารวมกัน; และเขากล่าว
แก่คนเหล่าน้ันอย่างแจ้งชัดและปฏิเสธ

เรื่องที่ เขา ได้สอนคนเหล่า น้ันไว้, และ
แสดงศรัทธาต่อพระคริสต์, และอ�านาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ,์ และการปฏบิตัิ
ของเหล่าเทพ.

๑๘ และเขากล่าวแก่คนเหล่าน้ันอย่าง
แจ้งชัด, วา่เขาถูกหลอกก โดยอ�านาจของ
มารข . และเขาพดูถงึนรก, และถงึนิรนัดร, 
และถึงโทษนิรันดร์.

๑๙ และ เขา กล่าว : ข้าพเจ้า เกรง ว่า
ข้าพเจ้า ท�าบาป ที่ อภัย มิ ได้ก เสีย แล้ว, 
เพราะข้าพเจ้ากล่าวเท็จต่อพระผู้ เป็น-
เจ้า; เพราะ ข้าพเจ้า ปฏิเสธ พระ คริสต์, 
และกล่าววา่ข้าพเจ้าเชื่อพระคัมภีร;์ และ
พระคัมภีร์เป็นพยานจริง ๆ ถึงพระองค์. 
และ เพราะ ข้าพเจ้า กล่าว เท็จ ต่อ พระ ผู้
เป็นเจ้าดังน้ี ข้าพเจ้าจึงเกรงอย่างยิ่งว่า
กรณีของข้าพเจ้าจะน่าสะพรึงกลัวข ; แต่
ข้าพเจ้าก็สารภาพต่อพระผู้เป็นเจ้า.

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
เขาได้กล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้วเขากล่าว
อะไรอีกไม่ ได้, และเขาสิน้ใจก .

๒๑ และเมื่อฝูงชนเห็นประจักษ์ว่าเขา
พูดเรือ่งเหล่าน้ีขณะที่เขาก�าลังจะสิน้ใจ, 
พวกเขาก็แปลกใจอย่างยิ่ง; ถึงขนาดที่
เดชานุภาพ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ลง มา สู่
พวกเขา, และพวกเขาหมดก�าลังก จนล้ม
ลงกับพืน้ดิน.

๒๒ บัดน้ี, ส่ิงน้ีเป็นที่พอใจแก่ข้าพเจ้า, 
เจคอบ, เพราะขา้พเจา้ไดท้ลูขอไวจ้ากพระ
บิดาของข้าพเจ้าผู้ประทับอยู่บนสวรรค์; 

 ๑๓ ก มธ. ๑๖:๑–๔;  
แอลมา ๓๐:๔๓–๖๐.  
คมพ. เครือ่งหมาย.

 ๑๔ ก แอลมา ๓๐:๔๑–๔๒.
  ข แอลมา ๓๐:๕๓.

 ๑๘ ก แอลมา ๓๐:๕๓.  
คมพ. หลอกลวง (การ), 
หลอกลวง (ค�า).

  ข คมพ. มาร.
 ๑๙ ก คมพ. บาปทีอ่ภยัมิได.้

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

เจคอบ ๗:๑๔–๒๒๑๘๑



เพราะพระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องของ
ข้าพเจ้า และ ทรง ตอบ ค�า สวด อ้อนวอน
ข้าพเจ้า.

๒๓ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืสันติ
และความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้กลบัคนืมา
ในบรรดาผู้คนอีก; และพวกเขาค้นคว้า
พระคัมภีร์ก , และไม่สดับฟังค�าของคน
ช่ัวร้ายผู้น้ีอีกต่อไป.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
วิธีการหลายอย่างคิดค้นขึน้เพื่อปฏิรูปก 

และ น� า ชาวเล มัน ให้ หวน คืน สู่ ความ
รู้ อัน เป็น ความ จริง;  แต่ ทั ้งหมด ไร้
ประโยชน์ข , เพราะพวกเขาเบิกบานใน
การท�าสงครามค และการนองเลือดง , และ
พวกเขามีความเกลียดจ ต่อเรา, พี่ น้อง
ของ พวก เขา ตลอด กาล. และ พวก เขา
พยายามท�าลายเราอย่างไม่หยุดยัง้ด้วย
พลังแห่งอาวุธของพวกเขา.

๒๕ ดงัน้ัน, ผูค้นของนีไฟไดเ้สรมิก�าลงั
ต่อต้านพวกน้ันด้วยอาวุธของตน, และ
ด้วยสุดความสามารถของตน, โดยวางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้าและศิลาก แห่งความรอด
ของตน; ดังน้ัน, พวกเขาจึงเป็น, ผู้ชนะ
ศัตรูของพวกเขาจวบจนบัดน้ี.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, เจ คอบ, เริ่ม ชรา; และ บันทึก

ของคนพวกน้ีดว้ยเหตทุีบ่นัทกึไวบ้นแผน่
จารกึอืน่ก ของนีไฟ, ดงัน้ัน, ขา้พเจา้จงึจบ
บันทึก น้ี, โดยประกาศว่าข้าพเจ้า เขียน
ตามความรูท้ีด่ทีีสุ่ดของขา้พเจา้, ดว้ยการ
กลา่ววา่เวลาลว่งไปพรอ้มกบัเรา, และเฉก
เช่นชีวติข เราที่ล่วงไปดุจดังฝัน, เราโดยที่
เป็นคนเปล่าเปลี่ยวและเคร่งขรึม, คน
ระหกระเหิน, ถูกขับออกจากเยรูซาเล็ม, 
เกดิมาพรอ้มกบัความยากล�าบาก, ในแดน
ทุรกันดาร, และถูกพี่น้องของเราเกลียด
ชัง, ซ่ึงเป็นเหตุของสงครามและความ
ขัดแย้ง; ดัง น้ัน, เราโศกเศร้าตลอดวัน
เวลาของเรา.

๒๗ และ ข้าพเจ้า, เจ คอบ, เห็นว่า ใน
ไม่ ช้า ข้าพเจ้า จะ ต้อง ลง ไป สู่ หลุม ศพ
ของ ข้าพเจ้า; ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า จึง กล่าว
แก่อี นัสก บุตรข้าพเจ้า : จงรับแผ่นจารึก
เหล่า น้ี. และ ข้าพเจ้า บอก เขา ถึง เรื่อง
ต่าง ๆ ที่นี ไฟพี่ชายข้าพเจ้าส่ังข ไว้, และ
เขาสัญญาจะเช่ือฟังค�าส่ัง. และข้าพเจ้า
ยุติการเขียนของข้าพเจ้าบนแผ่นจารึก
เหล่าน้ี, ซ่ึงการเขียนมีอยู่เล็กน้อย; และ
ข้าพเจ้าขอกล่าวค�าอ�าลาผู้อ่าน, โดยหวัง
วา่พี่น้องของข้าพเจ้าเป็นอันมากจะอ่าน
ถ้อยค�าข้าพเจ้า. พี่น้องทัง้หลาย, ข้าพเจ้า
ขออ�าลา.

 ๒๓ ก แอลมา ๑๗:๒.
 ๒๔ ก อนัีส ๑:๒๐.
  ข อนัีส ๑:๑๔.
  ค โมไซยาห ์๑๐:๑๑–๑๘.
  ง เจรอม ๑:๖;  

แอลมา ๒๖:๒๓–๒๕.
  จ ๒ นี. ๕:๑–๓;  

โมไซยาห ์๒๘:๒.
 ๒๕ ก คมพ. ศิลา.
 ๒๖ ก ๑ นี. ๑๙:๑–๖;  

เจรอม ๑:๑๔–๑๕. 
 คมพ. แผน่จารกึ.

  ข ยากอบ ๔:๑๔.
 ๒๗ ก อนัีส ๑:๑.
  ข เจคอบ ๑:๑–๔.

เจคอบ ๗:๒๓–๒๗ ๑๘๒



[อนัีส]
๑ ๑ ก คมพ. อนัีส, บตุรของเจคอบ.
  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. กลบัใจ (การ).

  ข คมพ. ปลดบาป (การ).
 ๓ ก คมพ. ปีต.ิ
  ข ๑ นี. ๑๐:๑๗–๑๙;  

แอลมา ๓๖:๑๗–๒๑.
 ๔ ก ๒ นี. ๙:๕๑; ๓ นี. ๑๒:๖.
  ข คมพ. คารวะ (ความ).
  ค คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๕ ก คมพ. เปิดเผย (การ).
 ๘ ก อเีธอร ์๓:๑๒–๑๓.  

คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ข มธ. ๙:๒๒.
 ๙ ก ๑ นี. ๘:๑๒;  

แอลมา ๓๖:๒๔.
  ข ๒ นี. ๓๓:๓; คม. ๑:๘;  

แอลมา ๓๔:๒๖–๒๗.

อี นัส สวด อ้อนวอน อย่าง สุด ก�าลัง และ
ได้ รับ การ ปลด บาป ของ ท่าน— สุรเสียง
ของ พระเจ้า เข้า มา ใน จิตใจ ท่าน, โดย
ให้สัญญาถึงความรอดของชาวเลมันใน 
อนาคตกาล—ชาวนีไฟพยายามน�าชาวเล- 
มันกลับคืนมา—อี นัส ชืน่ชมยินดีพระ
ผู้ ไถ่ ของ ท่าน. ประมาณ ๔๒๐ ปี ก่อน
คริสตกาล.

ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น
คือ ข้าพเจ้า, อี นัสก , โดยที่ รู้จัก
บิดาข้าพเจ้าว่าท่านเป็นคนเที่ยง

ธรรมข —เพราะท่านสอนค ข้าพเจ้า เกี่ยว
กับภาษาของท่าน, และตามการเลีย้งดูง 

และการตกัเตอืนของพระเจา้ดว้ย—และ
ขอพระนามพระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงเจรญิด้วยพระสิรเิพราะการน้ีเถิด—

๒ และข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงการตอ่สู้ก 

ซ่ึงข้าพเจ้าผจญมาต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้า, ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รบัการปลด
บาปข ของข้าพเจ้า.

๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าไปล่าสัตว์ ในป่า; และ
ค�าพูดซ่ึงข้าพเจ้าได้ยินจากบิดาข้าพเจ้า
บ่อย ๆ เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์, และปีติก 

ของวิสุทธิชน, ฝังข ลึกอยู่ ในใจข้าพเจ้า.
๔ และจติวญิญาณขา้พเจา้หวิโหยก ; และ

ข้าพเจ้าคุกเข่าข ลงต่อพระพักตร์พระผู้
รังสรรค์ ของ ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า ร้อง
ทูล พระองค์ ใน ค�า สวด อ้อนวอนค อย่าง
สุดก�าลังและการวิงวอนเพื่อจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้า เอง; และ ตลอด ทัง้ วันข้าพเจ้า
ร้องทูลพระองค์; แท้จริงแล้ว, และเมื่อ
ถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้เปล่งเสียง
ข้าพเจ้าขึน้ไปสูงจนถึงสวรรค์.

๕ และสุรเสียงก มาถึงข้าพเจ้า, มีความ
ว่า : อี นัส, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัย
แล้ว, และเจ้าจะได้รับพร.

๖ และข้าพเจ้า, อี นัส, รู้ ว่าพระผู้ เป็น
เจ้าตรัสเท็จไม่ ได้; ดังน้ัน, ความผิดของ
ข้าพเจ้าจึงถูกลบล้างไป.

๗ และข้าพเจ้าทูล : ข้าแต่พระเจ้า, น่ี
เป็นไปได้อย่างไรหรือ ?

๘ และพระองค์ตรสัแก่ข้าพเจ้า : เพราะ
ศรัทธาก ของเจ้าในพระครสิต,์ ผู้ซ่ึงเจ้าไม่
เคยได้ฟังหรอืเห็นมาก่อน. และหลายปี
จะผา่นไปกอ่นทีพ่ระองคจ์ะทรงแสดงองค์
ใหป้ระจกัษ์ ในเน้ือหนัง; ดงัน้ัน, จงไปเถดิ, 
ศรทัธาของเจ้าท�าให้เจ้าสมบูรณ์ข แล้ว.

๙ บดัน้ี, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ขา้พเจา้ไดย้นิพระด�ารสัน้ีขา้พเจา้เริม่รูสึ้ก
ปรารถนาก ใหช้าวนีไฟ, พีน้่องของขา้พเจา้
มีความผาสุก; ดังน้ัน, ข้าพเจ้าทุ่มเทข ทัง้

   หนังสือของอนัีส



 ๑๐ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บนัดาลใจ; ความคดิ, 
ความนึกคดิ, จติใจ.

  ข ๑ นี. ๒:๒๐.
  ค อเีธอร ์๒:๗–๑๒.
 ๑๒ ก มอร. ๕:๒๑; ๙:๓๖.
  ข สดด. ๓๗:๔;  

๑ นี. ๗:๑๒; ฮีล. ๑๐:๕.

 ๑๓ ก มอร. ๖:๑, ๖.
  ข คม. ๑:๖–๑๑;  

แอลมา ๓๗:๒.
  ค แอลมา ๓๗:๑๙; 

 อเีธอร ์๑๒:๒๒;  
คพ. ๓:๑๘.

  ง แอลมา ๙:๑๗.
 ๑๔ ก เจคอบ ๗:๒๔.

  ข มอร. ๖:๖.
 ๑๕ ก คมพ. พระคมัภรี—์พระ

คมัภรีท์ีพ่งึปกปักรกัษา.
 ๑๖ ก ๓ นี. ๕:๑๓–๑๕;  

คพ. ๓:๑๙–๒๐;  
๑๐:๔๖–๕๐.

  ข คมพ. พระคมัภรีม์อร- 
มอน.

จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า แด่ พระ ผู้ เป็น เจ้า
เพื่อพวกเขา.

๑๐ และขณะทีข่า้พเจา้ก�าลงักระวนกระวาย
ทาง วิญญาณ อยู่ ดังน้ี, ดูเถิด, สุรเสียง
ของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจก ข้าพเจ้าอีก,  
มีความวา่ : เราจะเยือนพี่น้องของเจ้าตาม
ความขยันหมั่นเพียรของพวกเขาในการ
รกัษาบญัญตัขิองเรา. เราให้ข แผน่ดนิน้ีแก่
พวกเขา, และมันเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์; 
และเราไม่สาปแช่งค มันนอกจากเพราะ
เหตุ แห่ง ความ ชั่ว ช้า สามานย์; ดัง น้ัน,  
เราจะเยือนพี่น้องของเจ้าตามที่เรากล่าว
ไว้; และเราจะลงโทษการล่วงละเมิดของ
พวกเขาด้วยโทมนัสบนศีรษะของพวก
เขาเอง.

๑๑ และหลังจากข้าพเจ้า, อีนัส, ได้ยิน
พระด�ารัสน้ีแล้ว, ศรัทธาข้าพเจ้าเริ่มไม่
ส่ันคลอนในพระเจ้า; และข้าพเจ้าสวด
ออ้นวอนตอ่พระองคเ์พือ่ชาวเลมนัพีน้่อง
ของข้าพเจ้าด้วยความกระวนกระวายอยู่
นานหลายครัง้.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากข้าพเจ้าได้สวดอ้อนวอนก และท�างาน
ด้วย ความ ขยันหมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ แล้ว, พระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า : 
เราจะให้เจ้าตามความปรารถนาข ของเจ้า, 
เพราะศรัทธาของเจ้า.

๑๓ และบดัน้ีดเูถดิ, น่ีคอืความปรารถนา

ทีข่า้พเจา้ปรารถนาจากพระองค—์คอืหาก
เป็นไปวา่, ชาวนีไฟ, ผูค้นของขา้พเจา้, จะ
ตกไปในการล่วงละเมิด, และถูกท�าลายก 

โดย วิธี ใด ก็ตาม, และ ชาวเล มันไม่ ถูก
ท�าลายแลว้, พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ปกปักรักษาข บันทึกของชาวนี ไฟ, ผู้คน
ของข้าพเจ้า; แม้หากมันเป็นไปโดยพลัง
แห่งพระพาหุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์, 
เพื่อจะได้น�าบันทึกออกมาค ให้ชาวเลมัน
วันใดวันหน่ึงในอนาคต, เพื่อ, อาจจะน�า
พวกเขามาสู่ความรอดง —

๑๔ เพราะปัจจบุนัน้ีความกระวนกระวาย
ของเราไร้ประโยชน์ก ในการน�าพวกเขา
กลับมาสู่ศรทัธาอันแท้จรงิ. และพวกเขา
สาบานไว้ ด้วย ความ เคียดแค้นว่า, หาก
เป็นไป ได้, พวก เขา จะ ท�าลายข เรา และ
บนัทกึของเรา, และประเพณีทัง้หมดของ
บรรพบุรุษเราด้วย.

๑๕ ดังน้ัน, ข้าพเจ้าโดยที่รู้ว่าพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถปกปักรักษาก 

บันทึกของเราได้, ข้าพเจ้าจึงร้องทูลต่อ
พระองค์ตลอดเวลา, เพราะพระองค์ ได้
ตรัสแก่ข้าพเจ้า : ส่ิงใดก็ตามที่เจ้าจะขอ
ด้วย ศรัทธา, โดย เช่ือ ว่า เจ้า จะ ได้ รับ ใน
พระนามของพระครสิตแ์ลว้, เจา้จะไดร้บั.

๑๖ และข้าพเจ้ามีศรทัธา, และข้าพเจ้า
รอ้งทลูพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่พระองคจ์ะทรง
ปกปักรกัษาก บนัทกึข ไว;้ และพระองคท์รง

อนัีส ๑:๑๐–๑๖ ๑๘๔



ท�าพันธสัญญากับข้าพเจ้าว่าพระองค์จะ
ทรงน�ามันออกมาค ให้ชาวเลมันในเวลา
อันเหมาะสมของพระองค์.

๑๗ และข้าพเจ้า, อีนัส, รู้ว่ามันจะเป็น
ไปตามพันธสัญญาซ่ึงพระองค์ทรงท�าไว;้ 
ดังน้ันจิตวิญญาณข้าพเจ้าจึงสงบ.

๑๘ และ พระเจ้า ตรัส แก่ ข้าพเจ้า  : 
บรรพบุรุษของเจ้าขอร้องเรื่อง น้ีกับเรา
แล้วด้วย; และมันจะบังเกิดกับพวกเขา
ตามศรัทธาของพวกเขา; เพราะศรัทธา
ของพวกเขาเหมือนกับของเจ้า.

๑๙ และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
ข้าพเจ้า, อีนัส, ออกไปทั่วในบรรดาผู้คน
ของนี ไฟ, พยากรณ์ถึงเรื่องที่จะมาถึง, 
และเป็นพยานถึงเรื่องที่ข้าพเจ้า ได้ยิน
และได้เห็นมา.

๒๐ และขา้พเจา้เป็นพยานวา่ผูค้นของนี- 
ไฟไดม้มุานะทีจ่ะน�าชาวเลมนักลบัคนืมา
สู่ศรทัธาอันแท้จรงิในพระผู้เป็นเจ้า. แต่
งานก ของเราไรป้ระโยชน์; ความเกลยีดชัง
ของพวกเขาฝังแน่น, และพวกเขาถูกน�า
ไปโดยธรรมชาตอินัชัว่รา้ยของพวกเขาจน
กลายเป็นคนป่าเถือ่น, และดรุา้ย, และเป็น
ผูค้นกระหายเลอืดข , เต็มไปดว้ยการถอืรปู
เคารพค และความสกปรก; บริโภคสัตวก์นิ 
เน้ือ; พ�านักอยู่ ในกระโจม, และระหกระ- 
เหินไป ในแดนทุรกันดารพรอ้มดว้ยผืน
หนังสัน้ ๆ  คาดอยูร่อบเอวพวกเขาและโกน
ศีรษะ; พวกเขาเช่ียวชาญการใช้คนัธนูง , 
และกระบี่, และขวาน. และพวกเขาเป็น

อันมากไม่กินอะไรนอกจากเน้ือดบิ; และ
พวกเขาหมายมัน่จะท�าลายเราตลอดเวลา.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของนี ไฟท�าไร่ ไถนา, และปลูกก ธัญพืช, 
และผลไม้นานาชนิด, และเลีย้งฝูงสัตว์
ใหญ่หลายฝูง, และฝูงปศุสัตวน์านาชนิด
ทุกอย่าง, และแพะ, และแพะป่า, และม้า
เป็นอันมากด้วย.

๒๒ และ มี ศาสดา พยากรณ์ก มากมาย
หลายคนในบรรดาเรา. และผู้คนเป็นคน
ดือ้รัน้ข , เข้าใจส่ิงต่าง ๆ ได้ยาก.

๒๓ และไม่มีเรื่องอื่นใดนอกจากความ
รนุแรงก ยิง่, การส่ังสอนข และการพยากรณ์
ถึงสงคราม, และความขัดแย้ง, และการ
ท�าลาย, และการเตอืนค พวกเขาตลอดเวลา
ถึงความตาย, และระยะเวลาของนิรนัดร, 
และ การ พิพากษา และ เดชานุภาพ ของ
พระผู้เป็นเจ้า, และเรือ่งทัง้หมดน้ี—โดย
กระตุ้นพวกเขาตลอดเวลาง เพื่อให้พวก
เขาอยู่ ในความเกรงกลวัพระเจา้. ขา้พเจา้
กล่าว ว่า ไม่มี อะไร เลย นอกจาก ส่ิง เหล่า
น้ี, และความกระจ่างชัดเจนของค�าพูด, 
ที่จะป้องกันไม่ ให้พวกเขาลงไปสู่ความ
พินาศอย่างรวดเร็ว. และตามน้ีข้าพเจ้า
เขียนเกี่ยวกับพวกเขา.

๒๔ และข้าพเจ้าเห็นสงครามระหว่าง
ชาว นี ไฟ กับ ชาวเล มันในวัน เวลา ของ
ข้าพเจ้า.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าเริ่มชรา, และเวลาหน่ึงร้อยเจ็ด

 ๑๖ ค ๒ นี. ๒๗:๖.
 ๒๐ ก โมโร. ๙:๖.
  ข เจรอม ๑:๖.
  ค โมไซยาห ์๙:๑๒.  

คมพ. นับถอืรปูเคารพ  

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

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

แอลมา ๓๑:๕.

อนัีส ๑:๑๗–๒๕๑๘๕



อนัีส ๑:๒๖–เจรอม ๑:๓ ๑๘๖
สิบเก้าปีผ่านไปตัง้แต่เวลาที่ลี ไฮ บิดาเรา
ออกจากก เยรูซาเล็ม.

๒๖ และขา้พเจา้เห็นวา่ในไมช้่าจะตอ้งลง
ไปสู่หลมุศพ, โดยทีเ่ดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจา้กระท�าใหข้า้พเจา้ตอ้งส่ังสอนและ
พยากรณ์แกค่นพวกน้ี, และประกาศพระ
วจนะตามความจรงิที่มีอยู่ ในพระครสิต.์ 
และข้าพเจ้าประกาศตลอดมาในวนัเวลา
ของข้าพเจ้า, และช่ืนชมยินดีส่ิงน้ีเหนือ
ส่ิงอันเป็นของโลก.

๒๗ และในไม่ช้าข้าพเจ้าจะไปสู่สถาน

พักผ่อนก ของข้าพเจ้า, ซ่ึงอยู่กับพระผู้ ไถ่
ของขา้พเจา้; เพราะขา้พเจา้รูว้า่ในพระองค์
ขา้พเจา้จะพกัผอ่นได.้ และขา้พเจา้ช่ืนชม
ยนิดีในวนัทีค่วามเป็นมรรตยัข ของขา้พเจา้
จะสวมความเป็นอมตะค , และจะยนือยูต่อ่
พระพักตร์พระองค์; เมื่อน้ันข้าพเจ้าจะ
เห็นพระพักตรพ์ระองค์ด้วยความสุขใจ, 
และพระองคจ์ะตรสัแกข่า้พเจา้ : จงมาหา
เราเถิด, เจ้าผู้ ได้รับพร, มีที่เตรียมไว้ ให้
เจ้าอยู่ ในปราสาทง ของพระบิดาแห่งเรา.  
เอเมน.

 ๒๕ ก ๑ นี. ๒:๒–๔.
 ๒๗ ก คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั

ผอ่น.
  ข คมพ. มรรตยั (ความเป็น).
  ค คมพ. อมตะ (ความเป็น).
  ง ยอหน์ ๑๔:๒–๓;  

อเีธอร ์๑๒:๓๒–๓๔;  
คพ. ๗๒:๔; ๙๘:๑๘.

[เจรอม]
๑ ๑ ก ๑ นี. ๓:๑๒; ๕:๑๔.
 ๒ ก เจคอบ ๓:๑๔;  

ออมไน ๑:๑.

  ข ๑ นี. ๖:๑–๖.
  ค คมพ. พระคมัภรี—์คณุคา่

ของพระคมัภรี.์
  ง ๒ นี. ๒๗:๖;  

มอร. ๕:๑๒.
 ๓ ก อนัีส ๑:๒๒–๒๓.

   หนังสือของเจรอม

ชาวนี ไฟรักษากฎของโมเสส, ตัง้ตารอ
การเสด็จมาของพระคริสต์, และรุ่งเรือง
อยู่ ในแผน่ดนิ—ศาสดาพยากรณ์มากมาย
ท�างาน เพื่อ รักษา ผู้คน ไว้ ในทาง แห่ง
ความจริง. ประมาณ ๓๙๙–๓๖๑ ปีก่อน
คริสตกาล.

บัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้า, เจรอม, เขียน
ถ้อยค�า ไว้ เล็ก น้อยตามค�า ส่ังของ 

อีนัส, บิดาข้าพเจ้า, เพื่อจะไดร้กัษาล�าดบั 
การสืบเชือ้สายก ของเรา.

๒ และเน่ืองจากแผน่จารกึเหลา่น้ีก เล็กข , 
และ เน่ืองจาก ส่ิง เหล่า น้ี เขียนค ไว้ ด้วย
เจตนาจะใหเ้ป็นประโยชน์ของชาวเลมนัง 

พี่น้องของเรา, ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงจ�าเป็น
ต้องเขียนไว้เล็กน้อย; แต่ข้าพเจ้าจะไม่
เขยีนเรือ่งการพยากรณ์ของขา้พเจา้, หรอื
การเปิดเผยของข้าพเจ้า. เพราะข้าพเจ้า
จะ เขียน อะไร ได้ มากกว่า ที่ บรรพบุรุษ
ข้าพเจ้า เขียนไว้ เล่า ? เพราะ พวก ท่าน
มิได้เปิดเผยแผนแห่งความรอดไว้หรือ ? 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า, ถูกแล้ว; และ
ข้าพเจ้าพอใจแล้ว.

๓ ดูเถิด, มีหลายเรื่องที่สมควรกระท�า
ในบรรดา คนพวก น้ี, เพราะ ความ แข็ง
กระด้าง ของ ใจ พวก เขา, และ อาการ หู
หนวกของพวกเขา, และความมืดบอด
ของ จิตใจ พวก เขา, และ ความ ดือ้ รัน้ก 



 ๓ ข อเีธอร ์๒:๘–๑๐.
 ๔ ก แอลมา ๒๖:๒๒;  

ฮีล. ๑๑:๒๓;  
คพ. ๑๐๗:๑๘–๑๙.  
คมพ. เปิดเผย (การ).

  ข คมพ. พระวญิญาณบรสุิทธิ.์

 ๕ ก ๒ นี. ๒๕:๒๔;  
แอลมา ๓๔:๑๓–๑๔.

  ข อพย. ๓๕:๒.  
คมพ. วนัสะบาโต.

  ค คมพ. ดแูคลน (การ).
  ง คมพ. ลบหลู ่(การ).

 ๖ ก เจคอบ ๗:๒๔; อนัีส ๑:๒๐.
 ๗ ก เจคอบ ๑:๙, ๑๑, ๑๕.
  ข คม. ๑:๑๔.
 ๘ ก โมไซยาห ์๑๐:๘.
 ๑๐ ก ๑ นี. ๑๒:๑๙–๒๐;  

ออมไน ๑:๕.

ของ พวก เขา; กระน้ัน ก็ตาม, พระ ผู้
เป็นเจ้ายังทรงเมตตาพวกเขายิ่ง, และ
จนถึงบัดน้ียังไม่ทรงกวาดข พวกเขาออก 
จากผืนแผ่นดิน.

๔ และมคีนเป็นอนัมากในบรรดาเราซ่ึง
ได้รับการเปิดเผยก มาหลายครัง้, เพราะ
พวกเขาไมเ่ป็นคนดือ้รัน้ไปเสียหมด. และ
มากเท่าที่ ไม่ดือ้รัน้และมีศรัทธา, ย่อมมี
การใกลชิ้ดข กบัพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ,์ ซ่ึง
ทรงแสดงใหป้ระจกัษ์แกล่กูหลานมนุษย,์ 
ตามศรัทธาของพวกเขา.

๕ และบัดน้ี, ดเูถิด, สองรอ้ยปีผ่านไป, 
และผูค้นของนีไฟเขม้แข็งขึน้ในแผน่ดนิ. 
พวกเขายึดถือที่จะรกัษาก กฎของโมเสส
และวันสะบาโตข ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์แด่
พระเจา้. และพวกเขาหาดแูคลนค ไม;่ ทัง้
พวกเขาหาได้ลบหลู่ง พระเจ้าไม่. และกฎ
ของแผ่นดินเข้มงวดอย่างยิ่ง.

๖ และพวกเขากระจัดกระจายในหลาย
พืน้ทีข่องผนืแผน่ดนิ, และพวกชาวเลมนั
ด้วย. และพวกเขามีจ�านวนมากกวา่พวก
ของชาวนีไฟยิง่นัก; และพวกเขาชอบการ
เข่นฆ่าก และดื่มเลือดสัตว์.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขามารบกับ, เรา, ชาวนีไฟหลายครัง้. แต่
กษัตรยิ์ก ของเราและผูน้�าของเราเป็นบรุษุ
ผู้เข้มแข็งในความเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้า; 
และ พวก ท่าน สอน ผู้คน เรื่อง ทาง ของ 
พระเจ้า; ดังน้ัน, เราจึงต้านทานชาวเล- 

มันไว้ ได้และกวาดพวกเขาออกไปจาก
ผืนแผ่นดินของเราข , และเริม่เสรมิก�าลัง
ป้องกันเมืองของเรา, หรือที่ ใดก็ตามที่
เป็นมรดกของเรา.

๘ และ เรา ขยาย เผ่า พันธุ์ มากมาย ยิ่ง, 
และ แผ่ ออก ไป บน ผืน แผ่นดิน, และ
ร�่ารวย ยิ่ง ด้วย ทอง, และ ด้วย เงิน, และ
ด้วยของมีค่า, และด้วยฝีมือประณีตใน
งานไม้, ด้วยอาคาร, และด้วยเครื่องจักร, 
และ ด้วย เหล็ก และ ทองแดง, และ ทอง
เหลืองและเหล็กกล้าด้วย, ท�าเครื่องมือ
ทุกประเภทของทุกชนิดไว้ท�า ไร่ ไถนา, 
และอาวธุก สงคราม—แท้จรงิแล้ว, ลูกธนู
แหลมคม, และแลง่ธนู, และลกูดอก, และ
แหลนหลาว, และการเตรยีมพรอ้มสรรพ
เพื่อการสู้รบ.

๙ และโดยที่เราพร้อมจะเผชิญกับชาว 
เลมนัดงัน้ี, พวกเขาจงึหาไดต้า้นเราส�าเรจ็
ไม่. แต่พระวจนะของพระเจ้าพิสูจน์ว่า 
เป็นความจริงแล้ว, ซ่ึงพระองค์รับส่ังไว ้
กับบรรพบุรุษของเรา, มีความว่า : ตราบ
เทา่ทีพ่วกเจา้จะรกัษาบญัญตัขิองเราพวก
เจ้าจะรุ่งเรืองในแผ่นดิน.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าขู่ผู้คนของ
นีไฟ, ตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, 
ว่าหากพวกเขาไม่รักษาพระบัญญัติ, แต่
ตกอยู่ ในการล่วงละเมิดแล้ว, พวกเขาจะ
ถูกท�าลายก ไปจากผืนแผ่นดิน.

เจรอม ๑:๔–๑๐๑๘๗



เจรอม ๑:๑๑–ออมไน ๑:๒ ๑๘๘
๑๑ ดัง น้ัน, ศาสดา พยากรณ์, และ

ปุโรหิต, และ ผู้ สอน, ท�างาน อย่าง ขยัน
หมัน่เพยีร, โดยกระตุน้ผูค้นดว้ยความอด
กลัน้ให้ขยันหมั่นเพียร; โดยสอนกฎของ
โมเสสก , และเจตนาที่ประทานกฎมาให้; 
โดยชักชวนให้พวกเขาตัง้ตารอข พระเมส
สิยาห์, และเช่ือในพระองค์ที่จะเสด็จมา
ราวกับพระองค์เสด็จมาแล้วค . และตาม
วิธีน้ีพวกเขาสอนคนเหล่าน้ัน.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโดย
การกระท�าดงักลา่วพวกเขาท�าใหค้นเหลา่
น้ันพน้จากการถกูท�าลายก บนผนืแผน่ดนิ; 
เพราะพวกเขาทิ่มแทงข ใจคนเหล่าน้ัน
ด้วยพระวจนะ, กระตุ้นพวกเขาอยู่ตลอด
เวลาให้มาสู่การกลับใจ.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

สองร้อยสามสิบแปดปีผ่านไป—ตามวิถี
แห่งสงคราม, และการโต้แย้ง, และความ
แตกแยก, ต่อเน่ืองเป็นส่วนมากของช่วง
เวลาน้ัน.

๑๔ และขา้พเจา้, เจรอม, จะไมเ่ขยีนอกี, 
เพราะแผ่นจารึก น้ันเล็ก. แต่ดูเถิด, พี่
น้องขา้พเจา้, ทา่นจะไปคน้ควา้แผน่จารกึ
อืน่ก ของนีไฟได;้ เพราะดเูถดิ, บนัทกึเกีย่ว
กับสงครามของเราจารึกอยู่บนน้ัน, ตาม
การเขียนของกษัตรยิ์ทัง้หลาย, หรอืตาม
ที่พวกเขาเหล่าน้ันให้มีเขียนไว้.

๑๕ และข้าพเจ้ามอบแผ่นจารกึเหล่าน้ี
ให้อยู่ ในมือของออมไนบุตรข้าพเจ้า, เพื่อ
มันจะได้รับการบันทึกไว้ตามค�าส่ังก ของ
บรรพบุรุษข้าพเจ้า.

 ๑๑ ก เจคอบ ๔:๕;  
แอลมา ๒๕:๑๕–๑๖.

  ข ๒ นี. ๑๑:๔;  
อเีธอร ์๑๒:๑๘–๑๙.

  ค ๒ นี. ๒๕:๒๔–๒๗;  
โมไซยาห ์๓:๑๓; ๑๖:๖.

 ๑๒ ก อเีธอร ์๒:๑๐.
  ข แอลมา ๓๑:๕.

 ๑๔ ก ๑ นี. ๙:๒–๔.
 ๑๕ ก เจคอบ ๑:๑–๔.

   หนังสือของออมไน

ออมไน, อเมรนั, เคมชิ, อบินาดัม, และ 
อแมลิไค, รกัษาบนัทกึสืบตอ่กนัมา—โม- 
ไซยาหพ์บผูค้นของเซราเฮ็มลา, ซึง่มาจาก
เยรซูาเล็มในวนัเวลาของเศเดคยีาห—์โม- 
ไซยาห์ ได้รบัแตง่ตัง้เป็นกษัตรยิ์ปกครอง
พวกเขา—ผูสื้บตระกลูของมวิเล็คทีเ่ซรา- 
เฮ็มลาพบโครแิอนทะเมอร,์ ชาวเจเรด็คน
สุดทา้ย—กษัตรยิเ์บ็นจามนิสืบราชสมบตัิ
จากโมไซยาห—์มนุษยค์วรถวายจติวญิญาณ
ของ พวก เขา เป็น เครือ่ง บชูา พระ ครสิต.์ 
ประมาณ ๓๒๓–๑๓๐ ปีกอ่นครสิตกาล.

ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, ออม ไน, โดย ได้ รบัค�า ส่ัง
จากเจรอม, บดิาขา้พเจา้, ใหข้า้พเจา้

เขียนบางส่ิงไวบ้นแผ่นจารกึเหล่าน้ี, เพื่อ
ปกปักรกัษาล�าดบัการสืบเชือ้สายของเรา—

๒ ดัง น้ัน, ในวัน เวลา ของ ข้าพเจ้า, 
ขา้พเจา้อยากใหท้า่นรูว้า่ขา้พเจา้ตอ่สู้ดว้ย
ดาบมามากนักเพื่อปกปักรกัษาชาวนีไฟ, 
ผู้คนของข้าพเจ้า, มิ ให้ตกอยู่ ในมือของ
ชาวเลมัน, ศัตรูของพวกเขา. แต่ดูเถิด, 
ตัวข้าพเจ้าเป็นคนช่ัวร้าย, และข้าพเจ้า



[ออมไน] ๑ ๓ ก เจคอบ ๑:๑–๔; เจรอม ๑:๑๕.  ๕ ก เจรอม ๑:๙–๑๐.

มิไดร้กัษากฎเกณฑแ์ละพระบญัญตัขิอง
พระเจ้าดังที่ข้าพเจ้าพึงกระท�า.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือสอง
ร้อยเจ็ดสิบหกปีผ่านไป, และเรามีช่วง
เวลาแห่งสันติหลายครัง้; และเรามีช่วง
เวลา แห่ง สงคราม และ การ นอง เลือด
อย่างรนุแรงหลายครัง้. แท้จรงิแล้ว, และ
ท้ายที่สุด, สองร้อยแปดสิบสอง ปี ผ่าน
ไป, และข้าพเจ้ารักษาแผ่นจารึก เหล่า
น้ี ไว้ตามค�า ส่ังก ของบรรพบุรุษข้าพเจ้า;  
และ ข้าพเจ้า มอบ แผ่น จารึก เหล่า น้ี ให้ 
อเมรันบุตรข้าพเจ้า. และข้าพเจ้าขอยุติ 
ไว้เพียงเท่าน้ี.

๔ และบดัน้ีขา้พเจา้, อเมรนั, เขยีนเรือ่ง
ใด ๆ ก็ตามที่ข้าพเจ้าจะเขียน, ซ่ึงมีอยู่
น้อย, ไว้ ในหนังสือของบิดาข้าพเจ้า.

๕ ดเูถดิ, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืสาม
รอ้ยยีสิ่บปีผา่นไป, และชาวนีไฟพวกทีช่ั่ว
ร้ายมากกว่าถูกท�าลายก .

๖ เพราะพระเจ้าจะมิทรงยอม, หลังจาก
พระองค์ ทรง น�า พวก เขา ออก จาก แผ่น
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม และ ทรง ดูแล และ
ทรงปกปักรักษาพวกเขามิ ให้ตกอยู่ ใน
มือ ของ ศัตรู, แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ
มิทรงยอมให้พระด�ารัสซ่ึงพระองค์ตรัส
ไว้กับบรรพบุรุษของเรา, ไม่ปรากฏเป็น
จรงิ, ดงัความวา่ : ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้จะไม่
รกัษาบญัญตัขิองเราพวกเจา้จะไมรุ่ง่เรอืง
อยู่ ในแผ่นดิน.

๗ ดังน้ัน, พระเจ้าเสด็จเยือนพวกเขา
ด้วย การ พิพากษา อันรุนแรง; กระน้ัน
ก็ตาม, พระองค์ทรงละเวน้คนชอบธรรม

เพื่อพวกเขาจะไม่เสียชีวิต, แต่ทรงปลด
ปล่อยพวกเขาให้พ้นเงือ้มมือศัตรู.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า มอบ แผ่น จารึก ให้ เค มิ ชน้ อง
ชายข้าพเจ้า.

๙ บดัน้ีขา้พเจา้, เคมชิ, จะเขยีนสักสอง
สามเรื่องที่ข้าพเจ้าจะเขียน, ในหนังสือ
เล่มเดียวกับพี่ชายข้าพเจ้า; เพราะดูเถิด, 
ขา้พเจา้เห็นเรือ่งสุดทา้ยทีเ่ขาเขยีนไว,้ วา่
เขาเขียนดว้ยมือเขาเอง; และเขาเขียนไว้
ในวนัที่เขามอบให้ข้าพเจ้า. และตามวธิีน้ี
เราจึงเขียนในบันทึก, เพราะมันเป็นไป
ตามค�าส่ังบรรพบรุษุของเรา. และขา้พเจา้
ขอยุติไว้เพียงเท่าน้ี.

๑๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, อบินาดัม, เป็นบุตร
ของเคมิช. ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือข้าพเจ้าเห็นสงครามและการโต้
แย้งมามากระหว่างชาวนีไฟ, ผู้คนของ
ข้าพเจ้า, กับ ชาวเล มัน; และ ด้วย ดาบ
ข้าพเจ้า เอง, ข้าพเจ้า, เอา ชีวิตชาวเล- 
มันมาเป็นจ�านวนมากแล้วในการปกป้อง
พี่น้องข้าพเจ้า.

๑๑ และดูเถิด, บันทึกของคนพวกน้ีมี
จารกึอยูบ่นแผน่จารกึซ่ึงเป็นของกษัตรยิ,์ 
ตามรุน่ต่าง ๆ; และข้าพเจ้าไม่รูว้า่มีเรือ่ง
การเปิดเผยใดนอกจากที่มีเขียนไว,้ หรอื
ค�า พยากรณ์ ใด; ดัง น้ัน, เรื่อง ที่ จ�าเป็น
น้ันเขียนไว้แล้ว. และข้าพเจ้าขอยุติ ไว้
เพียงเท่าน้ี.

๑๒ ดเูถดิ, ขา้พเจา้คอือแมลิไค, บตุรของ 
อบินาดัม. ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะพูดกับท่าน 
บางส่ิงเกี่ยวกับโมไซยาห์, ผู้ ได้รบัแต่งตัง้

ออมไน ๑:๓–๑๒๑๘๙



เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลา; เพราะดูเถิด, โดยที่พระเจ้าทรง
เตอืนทา่นใหห้ลบหนีไปจากแผน่ดนิแหง่
นีไฟก , และมากเท่าที่จะสดับฟังสุรเสียง
ของพระเจา้จะออกข จากแผน่ดนิพรอ้มกบั
ท่านด้วย, ไปในแดนทุรกันดาร—

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ท�าไปดงัที่พระเจ้าทรงบัญชาท่านไว.้ และ
พวกน้ันจึงออกจากแผ่นดนิไป ในแดน
ทุรกันดาร, มากเท่าที่จะสดบัฟังสุรเสียง
ของ พระเจ้า; และ การ ส่ัง สอน และ การ
พยากรณ์หลายประการน�าพวกเขาไป. และ
พวกเขาไดร้บัค�าแนะน�าอยูต่ลอดเวลาโดย
พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า; และพลัง
แหง่พระพาหขุองพระองคน์�าพวกเขาไป, 
ตลอดแดนทรุกนัดารจนพวกเขาลงมาถงึ
แผน่ดนิทีเ่รยีกวา่แผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา.

๑๔ และพวกเขาค้นพบคนพวกหน่ึง, 
เรียกกันว่าผู้คนของเซราเฮ็มลาก . บัดน้ี, 
มีความช่ืนชมยินดีเป็นล้นพ้นในบรรดา
ผู้คนของเซราเฮ็มลา; และเซราเฮ็มลา
ช่ืนชมยินดีอย่างยิ่งด้วย, เพราะพระเจ้า
ได้ทรง ส่งผู้คนของโมไซยาห์มาพร้อม
ด้วย แผ่นจารึก ทอง เหลืองข ซ่ึง มี บันทึก
ของชาวยิว.

๑๕ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
โมไซยาห์ค้นพบวา่ผู้คนก ของเซราเฮ็มลา 
ออกมาจากเยรูซาเล็มในเวลาที่ เศเดคี- 
ยาห์ข , กษัตริย์แห่งยูดาห์, ถูกน�าไปเป็น
เชลยในบาบิ โลน.

๑๖ และ พวก เขา เดินทาง ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, และพระหัตถ์ของพระเจ้าน� า
พวกเขาข้ามผืนน� ้ากวา้งใหญ่, ไปถึงแผ่น
ดนิซ่ึงโมไซยาหค์น้พบพวกเขา; และพวก
เขาได้อยู่ที่น่ันนับแต่เวลาน้ันมา.

๑๗ และ ใน เวลา น้ันที่ โม ไซ ยาห์ ค้น
พบพวกเขา, พวกเขามีจ�านวนมากยิ่ง. 
กระน้ันก็ตาม, พวกเขายงัมสีงครามหลาย
ครัง้ และ ความ ขัด แย้ง รุนแรง, และ ล้ม
ตายด้วยดาบเป็นครัง้คราว; และภาษา
ของพวกเขาจึงแผลงไป; และพวกเขา
มิได้เอาบันทึกก มากับพวกเขา; และพวก
เขาปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้สร้าง
ของพวกเขา; และโมไซยาห์, หรือผู้คน
ของโมไซยาห,์ จงึไมอ่าจเขา้ใจคนเหลา่น้ี.

๑๘ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมไซ- 
ยาห์ ให้คนเหล่าน้ีได้รบัการสอนในภาษา
ของทา่น. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
หลังจากพวกเขาได้รับการสอนในภาษา
ของโมไซยาห์, เซราเฮ็มลาจึงให้ล�าดับ
การสืบเชือ้สายบรรพบุรุษของเขา, ตาม
ความทรงจ�าของเขา; และมันมีเขียนไว้, 
แต่มิ ใช่ ในแผ่นจารึกเหล่าน้ี.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของเซราเฮ็มลา, และของโมไซยาห์, ได้
รวมกันก ; และโมไซยาห์ข ได้ รับแต่งตัง้
เป็นกษัตริย์ของพวกเขา.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วันเวลาของโมไซยาห์, มีผู้น� า ศิลาใหญ่
ก้อนหน่ึง พร้อม ด้วย อักขระ บนน้ัน มา

 ๑๒ ก ๒ นี. ๕:๖–๙.
  ข เจคอบ ๓:๔.
 ๑๔ ก คมพ. เซราเฮ็มลา.
  ข ๑ นี. ๓:๓, ๑๙–๒๐;  

๕:๑๐–๒๒.
 ๑๕ ก โมไซยาห ์๒๕:๒.
  ข ยรม. ๓๙:๑–๑๐;  

ฮีล. ๘:๒๑.

 ๑๗ ก โมไซยาห ์๑:๒–๖.
 ๑๙ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๓.
  ข ออมไน ๑:๑๒.
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ให้ท่าน; และท่านแปลก ความหมายของ
อักขระโดยของประทานและอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๒๑ และมันเป็นเรือ่งราวของคนผู้หน่ึง
ช่ือโครแิอนทะเมอร์ก , และผูค้นของเขาที่
ถูกสังหาร. และผู้คนของเซราเฮ็มลาค้น
พบโครแิอนทะเมอร;์ และเขาพ�านักอยูก่บั
คนเหล่าน้ันต่อเน่ืองเป็นเวลาเก้าเดือน.

๒๒ เรือ่งราวกล่าวถึงบรรพบุรษุของเขา
ไวเ้ล็กน้อยด้วย. และบิดามารดาแรกของ
เขาออกมาจากหอสูงก , ในเวลาที่พระเจ้า
ทรง ท�าให้ ภาษา ของ ผู้คน สับสนข ; และ
ความรุนแรงของพระเจ้าลงมาบนพวก
เขาตามการพิพากษาของพระองค์, ซ่ึง
เที่ยง ธรรม; และ กระดูกค ของ พวก เขา
กองเกลื่อนกลาดในแผ่นดินทางเหนือ.

๒๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า, อแมลิ ไค, เกิดใน
วนัเวลาของโมไซยาห;์ และขา้พเจา้มชีีวติ
อยู่จนเห็นมรณกรรมของท่าน; และเบ็น
จามนิก , บตุรของทา่น, ปกครองแทนทา่น.

๒๔ และดูเถิด, ในวันเวลาของกษัตริย์ 
เบ็น จา มิน, ข้าพเจ้า เห็น, สงคราม ร้าย 
แรงและการนองเลอืดระหวา่งชาวนีไฟกบั
ชาวเลมัน. แต่ดูเถิด, ชาวนีไฟได้เปรียบ
คนเหล่าน้ันมาก; แท้จริงแล้ว, ถึงขนาด
ที่กษัตริย์เบ็นจามินไล่คนเหล่าน้ันออก
จากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ข้าพเจ้า เริ่ม ชรา; และ, โดยที่ ไม่มี พงศ์
พันธุ์, และ โดย รู้ ว่า กษัตริย์ เบ็นจา มินก 

เป็นคนเทีย่งธรรมตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้, 
ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงมอบข แผ่นจารึกเหล่า
น้ี ให้ท่าน, โดยกระตุ้นมนุษย์ทัง้ปวงให้
มาหาพระผู้เป็นเจ้า, พระผู้บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล, และเชื่อในการพยากรณ์, และ
ในการเปิดเผย, และในการปฏิบัติของ
เหล่าเทพ, และในของประทานแห่งการ
พูดภาษา, และในของประทานแห่งการ
แปลภาษา, และในทุกส่ิงที่ดีค ; เพราะหา
ได้มีส่ิงใดดี ไม่นอกจากส่ิงน้ันจะมาจาก
พระเจ้า : และส่ิงช่ัวร้ายมาจากมาร.

๒๖ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมาหาพระคริสต์ก , 
ผู้ทรง เป็นพระ ผู้ บริสุทธิ์ แห่ง อิสราเอล, 
และรบัส่วนความรอดของพระองค์, และ
พระพลานุภาพแห่งการไถ่ของพระองค์. 
แทจ้รงิแลว้, จงมาหาพระองค,์ และถวายข 

ทัง้จิตวญิญาณของท่านเป็นเครือ่งบูชาค 

แด่ พระองค์, และ อด อาหารง และ สวด
อ้อนวอนต่อไป, และอดทนจนกว่าชีวิต
จะหาไม;่ และพระเจา้ทรงพระชนมฉั์นใด
ท่านจะได้รับการช่วยให้รอดฉันน้ัน.

๒๗ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า จะ พูด บาง ส่ิง
เกี่ยวกับคนจ�านวนหน่ึงซ่ึงขึน้ไปในแดน
ทุรกันดารเพื่อกลับไปแผ่นดินแห่งนีไฟ; 
เพราะมีคนเป็นจ�านวนมากซ่ึงปรารถนา

 ๒๐ ก โมไซยาห ์๘:๑๓–๑๙.  
คมพ. ผูห้ยัง่รู.้

 ๒๑ ก อเีธอร ์๑๒:๑.  
คมพ. โครแิอนทะเมอร.์

 ๒๒ ก อเีธอร ์๑:๑–๕.
  ข ปฐก. ๑๑:๖–๙;  

โมไซยาห ์๒๘:๑๗;  
อเีธอร ์๑:๓๓.

  ค โมไซยาห ์๘:๘.
 ๒๓ ก คม. ๑:๓.
 ๒๕ ก คม. ๑:๑๗–๑๘;  

โมไซยาห ์๒๙:๑๓.
  ข คม. ๑:๑๐.
  ค แอลมา ๕:๔๐;  

อเีธอร ์๔:๑๒;  
โมโร. ๗:๑๕–๑๗.

 ๒๖ ก เจคอบ ๑:๗;  
แอลมา ๒๙:๒;  
โมโร. ๑๐:๓๒.

  ข คมพ. เครือ่งพลบีชูา, พลี
พระชนมชี์พ, สละ  
(ชีวติ), เสียสละ.

  ค ๓ นี. ๙:๒๐.
  ง คมพ. อดอาหาร (การ).

ออมไน ๑:๒๑–๒๗๑๙๑



ออมไน ๑:๒๘–ถอ้ยค�าของมอรมอน ๑:๔ ๑๙๒

จะ ครอบ ครอง แผ่น ดิน แห่ง มรดก ของ
พวกเขา.

๒๘ ดังน้ัน, คนเหล่าน้ีจึงขึน้ไปในแดน
ทุรกันดาร. และโดยที่ผู้น� าของพวกเขา
เป็นคนแข็งแรงและทรงอ�านาจ, และเป็น
คนดือ้รัน้, ดงัน้ันเขาจงึท�าใหเ้กดิความขดั
แย้งในบรรดาคนเหล่าน้ัน; และพวกเขา
ถูกสังหารก สิน้, ในแดนทุรกันดาร, เหลือ
รอดห้าสิบคน, และพวกเขากลับไปแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลาอีก.

๒๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาพาคนอื่น ๆ ไปด้วยเป็นจ�านวนมาก, 
และออกเดนิทางไปในแดนทรุกนัดารอกี.

๓๐ และข้าพเจ้า, อแมลิไค, มีน้องชาย
คนหน่ึง, ที่ ไปกับคนเหล่าน้ันด้วย; และ
นับแต่น้ันเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ ไม่รู้เรื่อง
เกีย่วกบัคนพวกน้ีเลย. และขา้พเจา้ก�าลงั
จะลงไปนอนในหลุมศพข้าพเจ้า; และ
แผ่นจารกึเหล่าน้ีก เต็มแล้ว. และข้าพเจ้า
ขอยุติการพูดของข้าพเจ้าไว้เพียงเท่าน้ี.

 ๒๘ ก โมไซยาห ์๙:๑–๔.
 ๓๐ ก ๑ นี. ๖:๑–๖.
[ถอ้ยค�าของมอรมอน]
๑ ๑ ก ๓ นี. ๕:๙–๑๒;  

มอร. ๑:๑–๔; ๘:๑, ๔–๕.  

คมพ. มอรมอน, ศาสดา
พยากรณ์ชาวนีไฟ.

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

  ข คพ. ๑๐:๓๘–๔๐.
  ค โมไซยาห ์๑:๖;  

ฮีล. ๓:๑๓–๑๕;  
มอร. ๔:๒๓.

  ง ออมไน ๑:๒๓.

   ถอ้ยค�าของมอรมอน

มอรมอนยอ่ความแผน่จารกึแผน่ใหญข่อง
นีไฟ—ท่านรวมแผ่นจารกึเล็กไวก้ับแผ่น
จารึกอืน่—กษัตริย์เบ็นจามินสร้างความ
สงบสุขในแผน่ดนิ. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.

และบัดน้ีข้าพเจ้า, มอรมอนก , โดยที่
ก�าลังจะมอบบันทึกที่ ข้าพเจ้าท�า

ไว้ ให้อยู่ ในมือของโมโรไนบุตรข้าพเจ้า, 
ดูเถิด ข้าพเจ้า เห็น ความ พินาศ เกือบ
ทัง้หมดของชาวนีไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า.

๒ และเป็นเวลาหลายร้อยปีก หลังจาก
การ เสด็จ มา ของ พระ คริสต์ ที่ ข้าพเจ้า
มอบบันทึกเหล่าน้ี ให้อยู่ ในมือของบุตร
ข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าคิดว่าเขาจะเห็น
การท�าลายล้างทัง้สิน้ของผู้คนข้าพเจ้า. 
แต่ ขอ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง โปรด ให้ เขา

รอดชีวิตอยู่เถิด, เพื่อเขาจะได้เขียนบาง
ส่ิงไว้เกี่ยวกับคนเหล่า น้ัน, และบาง ส่ิง
เกี่ยวกับพระครสิต์, เพื่อวนัหน่ึงอาจเป็น
ประโยชน์ข แก่พวกเขา.

๓ และบัดน้ี, ข้าพเจ้าพูดบางส่ิงเกี่ยว 

กบัเรือ่งทีข่า้พเจา้เขยีนไว;้ เพราะหลงัจาก 

ขา้พเจา้ไดท้�าความยอ่ก จากแผน่จารกึข ของ 
นีไฟ, ลงมาจนถงึการปกครองของกษัตรยิ์ 
เบ็นจามินคนน้ี, ผู้ ซ่ึงอแมลิ ไคพูดถึง,  

ข้าพเจ้าค้นตามบันทึกต่าง ๆค  ซึ่งได้ส่ง 
มอบมาไว้ ในมอืขา้พเจา้, และขา้พเจา้พบ 
แผน่จารกึเหลา่น้ี, ซ่ึงมเีรือ่งราวสัน้ ๆ  ของ
เหลา่ศาสดาพยากรณ์, นับแตเ่จคอบลงมา
จนถงึการปกครองของกษัตรยิเ์บ็นจามนิง 

ผู้น้ี, และมีถ้อยค�าของนีไฟอยู่มากด้วย.
๔ และเรื่องที่อยู่บนแผ่นจารึกเหล่าน้ี



 ๔ ก ๑ นี. ๖:๕.
 ๕ ก อส. ส่ิงอนัเป็นทีพ่อใจของ

ทา่น, กลา่วไว้ ในขอ้ ๔.
  ข ๑ นี. ๙:๒.
  ค ๓ นี. ๕:๘–๑๑; ๒๖:๖–๑๒.
 ๗ ก ๑ นี. ๙:๕; ๑๙:๓;  

คพ. ๓:๑๒–๒๐;  
๑๐:๑–๑๙, ๓๐–๔๗.

  ข คมพ. ผูท้รงรูแ้จง้.
 ๘ ก ๒ นี. ๓๓:๓–๔;  

อนัีส 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.

เป็นที่พอใจก ข้าพเจ้า, เพราะค�าพยากรณ์
ถึง การ เสด็จ มา ของ พระ คริสต์; และ
บรรพบุรษุข้าพเจ้าโดยที่รูว้า่ค�าพยากรณ์
หลายประการเกดิสัมฤทธผิลแลว้; แทจ้รงิ
แลว้, และขา้พเจา้รูด้ว้ยวา่เรือ่งตา่ง ๆ  มาก
เท่าที่พยากรณ์ ไว้เกี่ยวกับเราจนถึงทุก
วันน้ีเกิดสัมฤทธิผลแล้ว, และมากเท่า
ที่หลังจากวันน้ี ไปแล้วต้องเกิดขึน้อย่าง
แน่นอน—

๕ ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงเลือกส่ิงเหล่าน้ีก , 
เพือ่สิน้สุดบนัทกึของขา้พเจา้บนน้ัน, ซึ่ง
ตอนที่เหลือของบันทึกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะน�ามาจากแผ่นจารึกของนี ไฟข ; และ
ข้าพเจ้าเขียนไม่ ได้แม้หน่ึงในร้อยค ส่วน
ของเรื่องราวผู้คนข้าพเจ้า.

๖ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะน� าแผ่นจารึก
เหล่า น้ี, ซ่ึงมีค�าพยากรณ์และการเปิด
เผย เหล่า น้ี, และ รวม มันไว้ กับ ตอนที่
เหลือ ของ บันทึก ข้าพเจ้า, เพราะ แผ่น
จารึกเหล่า น้ันเลิศเลอส�าหรับข้าพเจ้า; 
และข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะเลิศเลอส�าหรับ
พี่น้องข้าพเจ้า.

๗ และขา้พเจา้ท�าการน้ีดว้ยจดุประสงค์
อันชอบด้วยเหตุผลก ; เพราะทรงกระซิบ
ข้าพเจ้า เช่นน้ัน, อัน เป็น ไป ตาม การ
ท�างานของพระวิญญาณของพระเจ้าซ่ึง
อยู่ ใน ข้าพเจ้า. และ บัดน้ี, ข้าพเจ้า ไม่
ได้รู้ ไปหมดทุกเรื่อง; แต่พระเจ้าทรงรู้ข 

ทุกเรื่องที่จะมาถึง; ดังน้ัน, พระองค์ทรง 

ท�างานอยู่ภายในข้าพเจ้าเพื่อให้ท�าตาม 
พระประสงค์ของพระองค์.

๘ และค�าสวดอ้อนวอนก ของข้าพเจ้าตอ่
พระผูเ้ป็นเจา้เกีย่วกบัพีน้่องขา้พเจา้, เพือ่
พวกเขาจะมาถึงความรู้เรื่องพระผู้เป็น
เจ้า อีก ครัง้ หน่ึง, แท้จริง แล้ว, เรื่อง การ
ไถ่ของพระคริสต์; เพื่อพวกเขาอาจเป็น
ผู้คนที่น่าช่ืนชอบข อีกครัง้หน่ึง.

๙ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, มอ รมอน, ท�า
บันทึก ของ ข้าพเจ้า ต่อ ไป ให้ จบ, ซึ่ง
ข้าพเจ้าน�ามาจากแผ่นจารึกของนี ไฟ; 
และ ข้าพเจ้า ท�า บันทึก ตาม ความ รู้และ
ความ เข้าใจ ซ่ึง พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทาน
ให้ข้าพเจ้า.

๑๐ ดังน้ัน, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
หลงัจากอแมลิไคไดม้อบก แผน่จารกึเหลา่
น้ีให้อยู่ ในมือของกษัตรยิ์เบ็นจามินแล้ว, 
ทา่นจงึน�ามนัรวมไวก้บัแผน่จารกึอืน่ข , ซ่ึง
มีบันทึกที่กษัตรยิ์ค ทัง้หลายสืบทอด, จาก 
รุ่นสู่รุ่นจนถึงวันเวลาของกษัตริย์เบ็น- 
จามิน.

๑๑ และกษัตรยิเ์บ็นจามนิสืบทอดบนัทกึ
ดังกล่าว, จากรุ่น สู่รุ่นจนตกอยู่ ในมือก 

ข้าพเจ้า. และ ข้าพเจ้า, มอ รมอน, สวด
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าว่าขอให้มันได้รับ
การปกปักรักษานับแต่ เวลา น้ี ไป. และ
ข้าพเจ้ารู้ว่ามันจะได้รับการปกปักรักษา; 
เพราะ มี เรื่อง ส�าคัญ ต่าง ๆ เขียนไว้ ใน
แผ่นจารึกเหล่าน้ี, ซึ่งจากในน้ันพระเจ้า

ถอ้ยค�าของมอรมอน ๑:๕–๑๑๑๙๓



 ๑๑ ข 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;  

เจคอบ ๑:๑๐;  
โมไซยาห ์๑:๑๖;  
คพ. ๑๗:๑.

 ๑๕ ก คมพ. ผูต้อ่ตา้นพระ
ครสิต.์

 ๑๖ ก อนัีส ๑:๒๒.

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

คพ. ๑๒๑:๔๑–๔๓. 
 
 

จะทรงพพิากษาข ผูค้นของขา้พเจา้และพี่
น้องของพวกเขาในวนัสุดท้ายและส�าคญั
ยิ่งน้ัน, ตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
ซ่ึงมีเขียนไว้.

๑๒ และบัดน้ี, เกี่ยวกับกษัตรยิ์เบ็นจา- 

มนิผูน้ี้—ทา่นมกีารขดัแยง้กนับา้งระหวา่ง
ผู้คนของท่านเอง.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ดว้ยคอื
กองทัพของชาวเลมันยกลงมาจากแผ่น
ดินแห่งนีไฟก , เพื่อรบกับผู้คนของท่าน.  
แต่ ดูเถิด, กษัตริย์ เบ็น จา มิ นรว บรวม 
กองทพัของทา่น, และทา่นตา้นทานพวก 
น้ันไว้; และท่านต่อสู้ด้วยก�าลังแขนของ 
ท่านเอง, ด้วยดาบของเลบันข .

๑๔ และ ด้วย พละ ก�าลัง ของ พระเจ้า 
พวกเขาจงึตอ่สู้กบัศัตร,ู จนสังหารชาวเล- 
มัน เสีย หลาย พัน คน. และ เหตุการณ์ 
ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวกเขาตอ่สู้กบัชาวเลมนั 
จน ไล่ พวก น้ัน ออก จาก ผืน แผ่นดิน 
ทัง้หมดอันเป็นมรดกของพวกเขา.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลงัจากมพีระครสิต์ก ปลอมเกดิขึน้, และ
พวกเขาถูกปิดปาก, และถูกลงโทษตาม
โทษานุโทษของพวกเขาแล้ว;

๑๖ และ หลัง จาก มี ศาสดา พยากรณ์
ปลอม, และผู้ ส่ังสอนและผู้สอนปลอม
ในบรรดาผู้คน, และทัง้หมดน้ีถูกลงโทษ
ตามโทษานุโทษของพวกเขา; และหลัง
จากมีการขัดแย้งมากและการแตกแยก
ไปเข้ากับชาวเลมันหลายครัง้แล้ว, ดเูถิด,  
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือกษัตรยิ์เบ็น- 
จามิน, ด้วยความช่วยเหลือของศาสดา
พยากรณ์ก ผู้บรสุิทธิ์ซ่ึงอยู่ ในบรรดาผู้คน
ของท่าน—

๑๗ เพราะดเูถดิ, กษัตรยิเ์บ็นจามนิเป็น
คนบรสุิทธิ์ก , และทา่นปกครองเหนือผูค้น
ของท่านด้วยความชอบธรรม; และมีคน
บริสุทธิ์จ�านวนมากในแผ่นดิน, และคน
เหลา่น้ีกลา่วพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้
ดว้ยพลงัอ�านาจข และดว้ยสิทธอิ�านาจ; และ
คนเหล่าน้ี ใช้ถ้อยค�ารุนแรงค มากเพราะ
ความดือ้รัน้ของผู้คน—

๑๘ ดังน้ัน, ด้วยความช่วยเหลือของคน
เหลา่น้ี, กษัตรยิเ์บ็นจามนิ, โดยการท�างาน
ด้วยสุดพลังของร่างกายท่านและความ
สามารถ ของ ทัง้ จิต วิญญาณ ท่าน, และ
ศาสดาพยากรณ์ด้วย, จึงสร้างความสงบ
สุขในแผ่นดินอีกครัง้.

ถอ้ยค�าของมอรมอน ๑:๑๒–๑๘ ๑๙๔



[ โมไซยาห]์
๑ ๑ ก ออมไน ๑:๑๓.
 ๒ ก โมไซยาห ์๔:๑๔–๑๕;  

คพ. ๖๘:๒๕, ๒๘.
  ข มอร. ๙:๓๒.

 ๓ ก คมพ. แผน่จารกึ.
  ข แอลมา ๓๗:๘–๙.
 ๔ ก จส—ป ๑:๖๔.
 ๕ ก คมพ. พระคมัภรี—์พระ

คมัภรีท์ีพ่งึปกปักรกัษา.

  ข ฉธบ. ๖:๖–๘.
  ค คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.
  ง โมไซยาห ์๑๐:๑๑–๑๗.

บทที่ ๑

กษัตริย์เบ็นจามินสอนบุตรของท่านถึง
ภาษาและค�าพยากรณ์ของบรรพบุรษุ—
ศาสนาและอารยธรรมของพวกเขาได้รบั
การปกปักรกัษาไวเ้พราะบันทึกทีม่ีอยู่ ใน
แผ่นจารึกต่าง ๆ—โมไซยาห์ ได้รับเลือก
เป็นกษัตริย์และได้รับมอบหมายให้เก็บ
รกัษาบนัทกึและส่ิงอืน่ ๆ . ประมาณ ๑๓๐–
๑๒๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี ไม่มีการขัดแย้งอีกต่อไป
ทัว่ทัง้แผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลาก , ใน

บรรดาผูค้นทัง้หมดทีเ่ป็นของกษัตรยิเ์บ็น
จามนิ, จนกษัตรยิเ์บ็นจามนิมสัีนตติดิตอ่
กันตลอดวันเวลาที่เหลืออยู่ของท่าน.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
มีบุตรสามคน; และท่านเรยีกชื่อพวกเขา
ว่าโมไซยาห์, และฮีโลรัม, และฮีลามัน. 
และท่านให้พวกเขาได้รับการสอนก ใน
ภาษาข ทัง้หมดของบรรพบุรุษท่าน, เพื่อ
โดยการน้ันพวกเขาจะได้เป็นผู้มีความ
เข้าใจ; และเพื่อพวกเขาจะได้รู้เกี่ยวกับ
ค�าพยากรณ์ทีพ่ดูจากปากบรรพบรุษุของ
พวกเขา, ซึง่คนเหลา่น้ันไดร้บัมอบมาจาก
พระหัตถ์ของพระเจ้า.

๓ และทา่นสอนพวกเขาเกีย่วกบับนัทกึ
ซ่ึงมี จารึกอยู่ บนแผ่นจารึกทองเหลือง
ด้วย, มีความว่า : ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูก

จ�าไว้ว่าหากไม่ ใช่เพราะแผ่นจารึกก เหล่า
น้ี, ซ่ึงมีบันทึกและพระบัญญัติ เหล่า น้ี
แล้ว, เราต้องรับทุกขเวทนาอยู่ ในความ
เขลาข , แม้ ใน เวลา ปัจจุบันน้ี, โดย ไม่รู้
ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า.

๔ เพราะเป็นไปไม่ไดท้ีล่ี ไฮ, บรรพบรุษุ
ของเรา, จะจ�าเรือ่งเหลา่น้ีไดท้ัง้หมด, เพือ่
สอนลกู ๆ ของทา่น, เวน้แตจ่ะเป็นไปโดย
ความ ช่วย เหลือ จาก แผ่น จารึก เหล่า น้ี; 
เน่ืองจากท่านได้รับการสอนมาในภาษา
ของชาวอยีปิต์ก  ฉะน้ันทา่นจงึอา่นอกัขระ
เหล่าน้ี ได้, และสอนให้ลูก ๆ ของท่าน, 
เพื่อโดยการน้ันพวกเขาจะสอนให้ลูก ๆ 
ของตนได้, และดังน้ันจึงเป็นการท�าให้
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์, 
แม้ลงมาถึงเวลาปัจจุบันน้ี.

๕ พ่อ กล่าว แก่ เจ้า, ลูก พ่อ, หาก มิ ใช่
เพราะส่ิงเหลา่น้ี, ซึง่เก็บและปกปักรกัษาก 

ไว้ โดยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ
เราจะได้อ่านข และเข้าใจความลีล้ับค ของ
พระองค,์ และมพีระบญัญตัขิองพระองค์
อยูต่อ่หน้าเราเสมอไป, แมบ้รรพบรุษุของ
เราก็คงจะเส่ือมโทรมในความไมเ่ชือ่, และ
เราจะเป็นเหมือนกับชาวเลมัน, พี่ น้อง
ของเรา, ซ่ึงไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี
เลย, หรอืแม้ ไม่เชื่อเรือ่งเหล่าน้ีเมื่อพวก
เขาได้รับการสอน, เน่ืองจากประเพณีง 

บรรพบุรุษของพวกเขา, ซ่ึงไม่ถูกต้อง.
๖ โอ้ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกจ�าไว้ว่าค�า

   หนังสือของโมไซยาห์



 ๖ ก ๑ นี. ๑:๓; ๒ นี. ๓๓:๑๐–
๑๑; โมโร. ๑๐:๒๗.

 ๗ ก คมพ. พระคมัภรี.์
  ข โมไซยาห ์๒:๒๒;  

แอลมา ๕๐:๒๐–๒๒.

  ค สดด. ๑๒๒:๖;  
๑ นี. ๒:๒๐.

  ง แอลมา ๙:๑๒–๑๔.
 ๑๐ ก ออมไน ๑:๑๔.
  ข โมไซยาห ์๒:๓๐.

 ๑๑ ก โมไซยาห ์๕:๘–๑๒.
 ๑๒ ก คมพ. บาป.
 ๑๓ ก ฮบ. ๖:๔–๖.
  ข ฮีล. ๔:๒๔–๒๖.
  ค คพ. ๑๐๓:๘–๑๐.

กล่าวเหล่าน้ีเป็นเรื่องจริง, และว่าบันทึก
เหล่าน้ีจริงก ด้วย. และดูเถิด, แผ่นจารึก
ของนี ไฟด้วย, ซ่ึงมีบันทึกและค�ากล่าว
ของบรรพบุรุษเรานับแต่เวลาที่พวกเขา
จากเยรูซาเล็มมาจนถึงบัดน้ี, และเรื่อง
เหล่าน้ีจริง; และเราจะรู้ถึงความแน่แท้
ของเรือ่งเหล่าน้ีได้เพราะเรามีอยู่ต่อหน้า
ต่อตาเรา.

๗ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกค�า
นึงถงึการคน้หาก ในแผน่จารกึเหลา่น้ีอยา่ง
ขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดยการน้ันลูกจะได้
รับประโยชน์; และพ่ออยากให้ลูกรักษา
พระบญัญตัิข ของพระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่ลกูจะ
ไดรุ้ง่เรอืงค อยู่ ในแผน่ดนิตามพระสัญญาง 

ซ่ึงพระเจา้ทรงท�าไวก้บับรรพบรุษุของเรา.
๘ และอีกหลายเรื่องที่กษัตริย์ เบ็นจา

มินได้สอนบรรดาบุตรของท่าน, ซึ่ง ไม่
ได้เขียนไว้ ในหนังสือเล่มน้ี.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากกษัตริย์เบ็นจามินยุติการสอนบุตร
ทัง้หลายของท่านแล้ว, ท่านชราลง, และ
ทา่นเห็นวา่ในไมช้่าทา่นตอ้งไปตามวถิทีาง
ของมวลแผ่นดินโลกน้ี; ฉะน้ัน, ท่านจึง
คดิวา่สมควรจะมอบอาณาจกัรใหบ้ตุรคน
ใดคนหน่ึงของท่าน.

๑๐ ฉะน้ัน, ท่านให้น�าโมไซยาห์มาต่อ
หน้าท่าน; และน่ีคือถ้อยค�าที่ท่านกล่าว
แก่เขา, มีความวา่ : ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูก
ออกถ้อยแถลงไปทั่วแผ่นดินน้ีในบรรดา 
ผู้คนพวกน้ีทัง้หมด, หรอืผู้คนของเซรา- 

เฮ็มลาก , และผู้คนของโมไซยาห์ที่พ�านัก
อยู่ ในแผ่นดิน, เพื่อโดยการน้ีพวกเขาจะ
ได้มาชุมนุมกัน; เพราะในวันพรุ่งพ่อจะ
ประกาศแกผู่ค้นของพอ่จากปากพอ่เองวา่
ลูกเป็นกษัตรยิ์ข และผู้ปกครองดูแลผู้คน
พวกน้ี, ซ่ึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา
ประทานให้เรา.

๑๑ และยิ่งกว่า น้ัน, พ่อจะให้ชื่อก หน่ึง
แก่ผู้คนพวกน้ี, เพื่อโดยการน้ีพวกเขา
จะได้เด่นเหนือผู้คนทัง้ปวงซ่ึงพระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าทรงน�าออกจากแผ่นดิน
แห่งเยรูซาเล็ม; และพ่อท�าการน้ีเพราะ
พวกเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรในการ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า.

๑๒ และพ่อให้ช่ือแก่พวกเขาซึ่งจะไม่มี
วนัถูกลบเลย, เวน้แต่จะเป็นโดยการล่วง
ละเมิดก .

๑๓ แท้จริง แล้ว, และ ยิ่ง กว่า น้ันพ่อ
กล่าวแก่ลูก, วา่หากคนพวกน้ีซ่ึงพระเจ้า
ทรงโปรดปรานอย่างมากจะตกอยู่ ในการ
ล่วง ละเมิดก , และ กลาย เป็น คนช่ัว ร้าย
และเป็นคนล่วงประเวณีแล้ว, พระเจ้า
จะทรงปล่อยพระหัตถ์จากพวกเขา, เพื่อ
โดย การ น้ันพวก เขา จะ กลาย เป็น คน
อ่อนแอข เหมือนกับพี่น้องพวกเขา; และ
พระองค์จะไม่ทรงปกปักรักษาค พวกเขา
โดยเดชานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้และ
น่าอัศจรรย์ของพระองค์อีกต่อไป, ดังที่
พระองค์ทรงปกปักรกัษาบรรพบุรษุของ
เรามาจนบัดน้ี.

โมไซยาห์ ๑:๗–๑๓ ๑๙๖



 ๑๖ ก โมไซยาห ์๑:๓.
  ข ๑ นี. ๔:๘–๑๙;  

คม. ๑:๑๓;  
คพ. ๑๗:๑.

  ค ๑ นี. ๑๖:๑๐.

 ๑๗ ก ๑ นี. ๑๘:๑๒–๑๓.
๒ ๓ ก ปฐก. ๔:๔.
  ข คมพ. เครือ่งพลบีชูา, พลี

พระชนมชี์พ, สละ  
(ชีวติ), เสียสละ.

  ค ๑ นี. ๕:๙.
  ง ๒ นี. ๒๕:๒๔;  

แอลมา ๓๐:๓;  
๓๔:๑๓–๑๔.

๑๔ เพราะ พ่อ กล่าว แก่ ลูก, ว่า หาก
พระองค์ ไมท่รงยืน่พระพาหขุองพระองค์
ออก มาปก ปัก รักษา บรรพบุรุษ ของ เรา
แล้วพวกเขาย่อมต้องตกอยู่ ในเงือ้มมือ
ของชาวเลมัน, และกลายเป็นเหยื่อความ
เกลียดชังของพวกน้ัน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากกษัตรยิเ์บ็นจามนิกลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ี
แก่บุตรของท่านจบลงแล้ว, ท่านจึงมอบ
หมายหน้าทีอ่นัเกีย่วขอ้งกบักจิจานุกจิทัง้
ปวงของอาณาจักรแก่เขา.

๑๖ และยิ่งกว่าน้ัน, ท่านยังมอบหมาย
หน้าที่ เกี่ยว กับ บันทึก ซ่ึง มี จารึก อยู่ บน
แผ่นจารึกทองเหลืองก แก่เขาด้วย; และ
แผ่นจารึกของนี ไฟด้วย; และดาบข ของ
เลบันดว้ย, และวตัถุทรงกลมค หรอืเครือ่ง
ชีท้าง, ซ่ึงพาบรรพบรุษุของเราผา่นแดน
ทรุกนัดารมา, ซึ่งเตรยีมขึน้โดยพระหตัถ์
ของพระเจา้เพือ่ส่ิงน้ีจะพาพวกเขาไป, ทกุ
คนตามความใส่ ใจและความขยันหมั่น
เพียรที่พวกเขาถวายแด่พระองค์.

๑๗ ฉะน้ัน, เมือ่พวกเขาไมซื่อ่สัตยพ์วก
เขาไม่ ได้รุง่เรอืงหรอืก้าวหน้าในการเดิน
ทาง, แตถ่กูขบัไล่ ใหก้ลบัไปก , และกอ่ความ
ขุ่นเคืองพระทัยพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดกับ
พวก เขา; และ ฉะน้ันพวก เขา จึง ถูก ลง
ทัณฑ์ด้วยความอดอยากและความทุกข์
แสนสาหัส, เพื่อกระตุ้นให้พวกเขานึกถึง
หน้าที่ของตน.

๑๘ และบดัน้ี, เหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื

โมไซยาห์ออกไปท�าดงัที่บดิาได้ส่ังทา่นไว,้ 
และประกาศแก่ผูค้นทัง้ปวงที่อยู่ ในแผน่
ดนิแหง่เซราเฮ็มลาเพือ่โดยการน้ันพวกเขา
จะไดม้ารวมกนั, เพือ่ขึน้ไปยงัพระวหิารเพือ่
ฟังถอ้ยค�าซ่ึงบดิาทา่นจะกลา่วแกพ่วกเขา.

บทที่ ๒

กษัตริย์ เบ็นจามินปราศรัยต่อผู้คนของ
ท่าน—ท่านบรรยายถึงความเสมอภาค, 
ความเทีย่งธรรม, และวิญญาณภาพแห่ง
การปกครองของท่าน—ท่านแนะน�าคน
เหล่าน้ันให้รับใช้กษัตริย์แห่งสวรรค์ของ
พวกเขา—บรรดาผู้ที่กบฏต่อพระผู้เป็น
เจ้าตอ้งรบัทุกข์จากความปวดรา้วดงัไฟที่
ไม่รูด้บั. ประมาณ ๑๒๔ ปีก่อนครสิตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
โมไซยาห์ท�าไปดังที่บิดาได้ส่ังท่าน, และ
ออกถ้อยแถลงไปทั่วทัง้แผ่นดิน, ให้ผู้คน
มารวมกันทั่วทัง้แผ่นดิน, เพื่อพวกเขา
จะได้ขึน้ไปยังพระวหิารเพื่อฟังค�าพูดซ่ึง
กษัตริย์เบ็นจามินจะกล่าวแก่พวกเขา.

๒ และมีคนเป็นจ�านวนมาก, แม้มาก
จนไม่ไดนั้บจ�านวน; เพราะพวกเขาขยาย
เผ่าพันธุ์อย่างยิ่งและเพิ่มจ�านวนขึน้ใน
แผ่นดิน.

๓ และพวกเขาน�าลูกสัตวห์ัวปีของฝูงก 

มาด้วย, เพื่อจะถวายเครื่องพลีบูชาข และ
เครื่องเผาบูชาค ตามกฎของโมเสสง ;

โมไซยาห์ ๑:๑๔–๒:๓๑๙๗



 ๔ ก คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั).

  ข โมไซยาห ์๑๘:๑๘–๒๒.  
คมพ. สอน, ผูส้อน.

  ค ออมไน ๑:๑๒–๑๕.
  ง ยอหน์ ๑๕:๑๐.

  จ คมพ. รกั (ความ).
 ๕ ก คมพ. ครอบครวั.
 ๖ ก อพย. ๓๓:๘–๑๐.
 ๙ ก โมไซยาห ์๘:๓.
  ข คพ. ๖:๑๒.
  ค คมพ. สดบัฟัง.
  ง โมไซยาห ์๑๒:๒๗;  

๓ นี. ๑๙:๓๓.
  จ คมพ. ความคดิ, ความ

นึกคดิ, จติใจ.
  ฉ คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.
 ๑๐ ก คมพ. ความกลวั.

๔ และเพือ่พวกเขาจะน้อมขอบพระทยั
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาด้วย, 
ผู้ทรงน�าพวกเขาออกจากแผ่นดินแห่ง
เยรูซาเล็ม, และ ผู้ทรง ปลด ปล่อย พวก
เขาออกจากเงือ้มมือของศัตรูพวกเขา, 
และทรงแต่งตัง้ก คนเที่ยงธรรมให้เป็นผู้
สอนข ของ พวก เขา, และ คน เที่ยง ธรรม
คนหน่ึงให้เป็นกษัตรยิ์ของพวกเขาด้วย, 
ซ่ึงสรา้งความสงบสุขขึน้ในแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาค , และสอนให้พวกเขารักษา
พระบัญญัติง ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อพวก
เขาจะได้ชื่นชมยินดีและเป่ียมด้วยความ
รักจ ต่อพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ทัง้ปวง.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พวก เขา ขึน้ มายัง พระ วิหาร แล้ว, พวก
เขาตัง้กระโจมของตนรายรอบสถานที่
น้ัน, ทุกคนตามครอบครวัก ของตน, อันมี
ภรรยาของเขา, และบรรดาบุตรของเขา, 
และบรรดาธิดาของเขา, และบรรดาบุตร
ของพวกเขา, และบรรดาธดิาของพวกเขา, 
นับแต่คนโตสุดจนถึงคนเล็กสุด, โดยที่
แต่ละครอบครัวอยู่แยกกัน.

๖ และพวกเขาตัง้กระโจมของตนอยูร่อบ
พระวิหาร, โดยที่ชายทุกคนตัง้กระโจมก 

ให้ ประตู หันไป ยัง พระ วิหาร, เพื่อ โดย
การน้ันพวกเขาจะได้อยู่ ในกระโจมของ
ตนและฟังถ้อยค�าที่กษัตริย์ เบ็นจามิน
จะพูดกับพวกเขา;

๗ เน่ืองจาก มหาชน มากมาย นัก จน
กษัตริย์ เบ็นจา มินไม่ อาจ สอนพวก เขา
ทัง้หมดภายในก�าแพงพระวหิาร, ฉะน้ัน
ทา่นจงึใหส้รา้งหอสูงขึน้หอหน่ึง, เพือ่โดย
การน้ันผู้คนของท่านจะได้ยินถ้อยค�าที่
ท่านกล่าวแก่พวกเขา.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ท่านเริ่มพูดกับผู้คนของท่านจากหอสูง; 
และคนทัง้หลายไม่อาจได้ยินถ้อยค�าของ
ท่านได้ทั่วถึงเพราะความล้นหลามของ
มหาชน; ฉะน้ันท่านจึงให้ เขียนถ้อยค�า
ตามที่ท่านพูดไว้และส่งออกไปให้คนทัง้
หลายที่ อยู่ ไกลเกินจะได้ยินเสียงท่าน, 
เพือ่พวกเขาจะไดร้บัถอ้ยค�าของทา่นดว้ย.

๙ และน่ีคือถ้อยค�าที่ท่านกล่าวก และให้
เขียนไว,้ มีความวา่ : พี่น้องข้าพเจ้า, ท่าน
ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ที่มา ชุมนุม กัน, ท่าน
ที่ ได้ยินถ้อยค�าของข้าพเจ้า ซ่ึงข้าพเจ้า
จะกล่าวแก่ท่านวันน้ี; เพราะข้าพเจ้าไม่
ได้ ส่ัง ให้ท่านขึน้มาที่ น่ี เพื่อท�า เล่น ๆข  
กับ ถ้อยค�า ที่ ข้าพเจ้า จะ กล่าว, แต่ เพื่อ
ท่าน จะ สดับ ฟังค ข้าพเจ้า, และ เปิด หู
ท่านเพื่อท่านจะได้ยิน, และใจง ท่านเพื่อ
ท่าน จะ เข้าใจ, และ จิตจ ท่าน เพื่อ ความ
ลีล้ับฉ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ คลี่ ออก ต่อ 
สายตาท่าน.

๑๐ ข้าพเจ้าไม่ ได้ ส่ังให้ท่านขึน้มาที่ น่ี
เพื่อท่านจะเกรงกลัวก ข้าพเจ้า, หรือเพื่อ

โมไซยาห์ ๒:๔–๑๐ ๑๙๘



 ๑๒ ก กจิการ ๒๐:๓๓–๓๔.
 ๑๔ ก ๑ คร. ๙:๑๘.
 ๑๕ ก คมพ. มโนธรรม.
 ๑๗ ก คมพ. ปัญญา.

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

  ค คมพ. พีน้่อง (ทัง้หลาย), 
พีน้่องชาย; พีน้่องสตร.ี

 ๑๘ ก มธ. ๒๐:๒๖–๒๗.

ทา่นจะคดิวา่ตวัขา้พเจา้ยิง่ใหญก่วา่มนุษย์
อันเป็นมรรตัย.

๑๑ แตข่า้พเจา้ก็เหมอืนตวัทา่น, ตอ้งอยู่
ภายใต้ความอ่อนแอทุกอย่างทางรา่งกาย
และจิตใจ; กระน้ัน ข้าพเจ้าได้รับเลือก
โดยคนพวกน้ี, และได้รับการอุทิศถวาย
โดยบดิาขา้พเจา้, และไดร้บัความยนิยอม
โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้ปกครองและกษัตริย์เหนือคนพวกน้ี; 
และได้รับการดูแลและการปกปักรักษา
โดยเดชานุภาพอันหาที่เปรียบมิได้ของ
พระองค,์ ใหร้บัใช้ทา่นดว้ยสุดพลงั, ความ
นึกคดิ, และพละก�าลงัซ่ึงพระเจา้ประทาน
ให้ข้าพเจ้า.

๑๒ ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่ดงัทีข่า้พเจา้
ได้ รับ ความ ยินยอม ให้ ใช้ วัน เวลา ของ
ข้าพเจ้าไป ในการรับใช้ท่าน, แม้จนถึง
เวลาน้ี, และมิได้แสวงหาทองก หรือเงิน
หรือของมีค่าอย่างใดจากท่านเลย;

๑๓ ทัง้ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านต้องถูก
คุมขังอยู่ ในคุกใต้ดิน, หรือปล่อยให้ท่าน
เป็นทาสของกนัและกนั, หรอืใหท้า่นกระ
ท�าฆาตกรรม, หรือปล้นสะดม, หรือลัก
ขโมย, หรือประพฤติล่วงประเวณี; หรือ
แม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ยอมให้ท่านกระท�าการ
ช่ัวรา้ยอยา่งใด, และสอนทา่นใหร้กัษาพระ
บัญญัติของพระเจ้า, ในทุกส่ิงที่พระองค์
ทรงบัญชาท่านไว้—

๑๔ และ แม้ ข้าพเจ้า, ตัว ข้าพเจ้า, ก็
ท�างานก ด้วยมือข้าพเจ้าเองเพื่อจะได้รับ

ใช้ทา่น, และเพือ่ทา่นจะไมต่อ้งแบกภาระ
ภาษี, และเพือ่จะไมม่ส่ิีงใดเกดิกบัทา่นซึง่
เป็นภาระโศกเศร้าที่ต้องทน—และจาก
เรือ่งทัง้หมดที่ข้าพเจ้าพูดมาน้ี, ท่าน ตัว
ท่านเองเป็นพยานอยู่ ในวันน้ี.

๑๕ กระน้ัน, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ไม่ ได้ ท�า ส่ิง เหล่า น้ี เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้
โอ้อวด, ทัง้ข้าพเจ้าไม่ ได้บอกเรื่องเหล่า
น้ี เพื่อ โดยการ น้ีข้าพเจ้าจะได้กล่าวหา
ท่าน; แต่ข้าพเจ้าบอกท่านถึงเรื่องเหล่า
น้ีเพื่อท่านจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าจะตอบด้วย
มโนธรรมก อันใสสะอาดได้ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าในวันน้ี.

๑๖ ดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่เพราะ
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านแล้วว่าข้าพเจ้าใช้
วัน เวลา ของ ข้าพเจ้า เป็น ผู้รับ ใช้ ท่าน, 
ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา จะ โอ้อวด, เพราะ
ข้าพเจ้า อยู่ ใน การ รับ ใช้ พระ ผู้ เป็น เจ้า
น่ันเอง.

๑๗ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า บอก ท่าน ถึง
เรื่อง เหล่า น้ี เพื่อท่านจะเรียนรู้ปัญญาก ; 
เพื่อท่านจะเรียนรู้ว่าเมื่อท่านอยู่ ในการ
รบัใช้ข เพือ่นมนุษย์ค ของทา่น ทา่นก็อยู่ ใน
การรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง.

๑๘ ดเูถดิ, ทา่นเรยีกขา้พเจา้เป็นกษัตรยิ์
ของทา่น; และหากขา้พเจา้, ผูท้ีท่า่นเรยีก
เป็นกษัตริย์ของท่าน, ท�างานเพื่อรับใช้ก 

ทา่น, แลว้ทา่นมคิวรหรอืทีจ่ะท�างานเพือ่
รับใช้กัน ?

๑๙ และดูด้วยเถิด, หากข้าพเจ้า, ผู้ที่

โมไซยาห์ ๒:๑๑–๑๙๑๙๙



 ๑๙ ก คมพ. ขอบพระทยั, 
ขอบพระทยัพระเจา้ (
การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

 ๒๐ ก ๑ นี. ๑๘:๑๖.
  ข คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

 ๒๑ ก คมพ. สิทธิเ์สร.ี
  ข ลกูา ๑๗:๗–๑๐.
 ๒๒ ก ลนต. ๒๕:๑๘–๑๙;  

๒ นี. ๑:๙.
  ข คมพ. พระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ค คพ. ๓:๑–๒.

  ง คพ. ๑๔:๗; ๕๘:๒–๓.
 ๒๔ ก คมพ. พร, เป็นสุข, ใหพ้ร.
 ๒๕ ก คมพ. สรา้ง (การ).
  ข ปฐก. ๓:๑๙;  

เจคอบ ๒:๒๑.

ท่านเรียกเป็นกษัตริย์ของท่าน, ผู้ ใช้วัน
เวลาของเขาไป ในการรับใช้ท่าน, และ
แม้กระน้ันอยู่ ในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า, 
สมควรจะไดร้บัความขอบคณุจากทา่น, โอ้
ท่านควรขอบพระทัยก กษัตรยิ์แห่งสวรรค์
ของท่านเพียงใด !

๒๐ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, พี่ น้อง
ข้าพเจ้า, วา่หากท่านจะน้อมขอบพระทัย
และค�าสรรเสรญิก ทัง้หมดซ่ึงจิตวญิญาณ
ทัง้ดวงของท่านมีพลังที่จะครอบครอง, 
แดพ่ระผูเ้ป็นเจา้ข พระองคน้ั์นผูท้รงสรา้ง
ท่าน, และทรงดูแลและปกปักรกัษาท่าน
มา, และทรงท�าให้ท่านช่ืนชมยินดี, และ
ทรงท�าให้ท่านอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข—

๒๑ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่หากท่านจะ
รับใช้พระองค์ผู้ทรงสร้างท่านมาตัง้แต่
ต้น, และทรงปกปักรกัษาท่านวนัแล้ววนั
เล่า, โดยทรงให้ท่านยืมลมหายใจ, เพื่อ
ทา่นจะมชีีวติและเคลือ่นไหวและท�าตาม
เจตนาก ของท่านเอง, และแม้ทรงค�า้จุน
ท่านครัง้แล้วครัง้เล่า—ข้าพเจ้ากล่าวว่า, 
หากทา่นจะรบัใช้พระองคด์ว้ยจติวญิญาณ
ทัง้ดวงของทา่นแลว้ทา่นก็จะยงัเป็นผูร้บั
ใช้ที่ ไม่สมค่าข .

๒๒ และดูเถิด, ทัง้หมดที่พระองค์ทรง
เรยีกรอ้งจากทา่นคอืใหร้กัษาก พระบญัญตัิข 

ของ พระองค์; และ พระองค์ทรง สัญญา
ว่า หาก ท่าน จะ รักษา พระ บัญญัติ ของ

พระองค์ท่านจะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน; 
และพระองค์ ไมเ่คยทรงเปลีย่นแปลงค ไป
จากทีพ่ระองคร์บัส่ังเลย; ฉะน้ัน, หากทา่น
รกัษาง พระบัญญัติของพระองค์ พระองค์
ย่อม ประทานพร ให้ ท่าน และ ทรง ท�าให้
ท่านรุ่งเรือง.

๒๓ และบัดน้ี, ประการแรก, พระองค์
ทรงสรา้งท่านมา, และประทานชีวติของ
ท่านให้ท่าน, ซึ่งโดยการน้ันท่านจึงเป็น
หน้ีพระองค์อยู่.

๒๔ และประการที่สอง, พระองค์ทรง
เรียก ร้อง ให้ ท่านท�า ดัง ที่ พระองค์ ทรง
บัญชา ท่าน; เพราะ โดย การ น้ี หาก ท่าน
ท�า, พระองค์ ย่อม ประทานพร ให้ ท่านก 

โดย ทันที; และ ฉะน้ันพระองค์ จึง ทรง
ตอบแทนท่านแล้ว. และท่านยังคงเป็น
หน้ี พระองค์ อยู่, และ เป็น อยู่ ขณะ น้ี, 
และจะเป็นอยู่, ตลอดกาลและตลอดไป; 
ฉะน้ัน, ท่านมีส่ิงใดจะโอ้อวดเล่า ?

๒๕ และบดัน้ีขา้พเจา้ถาม, ทา่นจะกลา่ว
ส่ิงใดถงึตวัทา่นไดเ้ลา่ ? ขา้พเจา้ตอบทา่น, 
ไม่เลย. ท่านจะกล่าวไม่ ได้วา่ตัวท่านเป็น
แม้เท่าผงธุลีของแผ่นดินโลก; กระน้ัน
ท่านยังสร้างก ขึน้จากผงธุลีข ของแผ่นดิน
โลก; แต่ ดูเถิด, มัน เป็น ของ พระองค์
ผู้ทรงสร้างท่าน.

๒๖ และข้าพเจ้า, แม้ข้าพเจ้า, ผู้ที่ท่าน
เรียกว่ากษัตริย์ของท่าน, ก็ ไม่ดี ไปกว่า

โมไซยาห์ ๒:๒๐–๒๖ ๒๐๐



 ๒๗ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

  ข เจคอบ ๑:๑๙.

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

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

ตัวท่านเลย; เพราะข้าพเจ้ามาจากผงธุลี
เช่น กัน. และ ท่าน เห็น แล้ว ว่า ข้าพเจ้า
ชรา, และก�าลังจะคืนร่างแห่งมรรตัย น้ี
ให้แผ่นดินแม่.

๒๗ ฉะน้ัน, ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
วา่ขา้พเจา้ไดร้บัใช้ทา่น, โดยเดนิก ไปดว้ย
มโนธรรมอนัใสสะอาดตอ่พระพกัตรพ์ระ
ผู้เป็นเจ้า, แม้เช่นน้ันข้าพเจ้าให้ท่านมา
ชุมนุมกันอยู่ ในเวลาน้ี, ก็เพื่อจะได้พบวา่
ขา้พเจา้ไมม่ขีอ้ต�าหนิ, และเพือ่เลอืดข ของ
ท่านจะไม่มาอยู่ที่ข้าพเจ้า, เมื่อข้าพเจ้า
จะยืนรบัการพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้า
ในเรื่องที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าไว้
เกี่ยวกับท่าน.

๒๘ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าข้าพเจ้าให้
ทา่นมาชมุนุมกนัเพือ่ขา้พเจา้จะไดข้จดัก 

เลือดของท่านออกจากอาภรณ์ข้าพเจ้า, 
ในระยะเวลาน้ีเมือ่ขา้พเจา้ก�าลงัจะลงไปสู่
หลมุศพของขา้พเจา้, เพือ่ขา้พเจา้จะไดล้ง
ไปอย่างสงบสุข, และวญิญาณข อมตะของ
ข้าพเจ้าจะสมทบกับคณะนักร้องค เบือ้ง
บนในการขับขานเพลงสรรเสริญพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม.

๒๙ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านวา่ข้าพเจ้าให้ท่านมาชุมนุมกัน, เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้ประกาศแก่ท่านวา่ข้าพเจ้า
จะเป็นผู้สอนของท่าน, หรือกษัตริย์ของ
ท่านไม่ ได้อีกต่อไปแล้ว;

๓๐ เพราะ แม้ ใน เวลา น้ี, ทัง้ ร่าง ของ
ข้าพเจ้าก็ส่ันอย่างยิ่งเมื่อพยายามพูดกับ
ทา่น; แตพ่ระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงค�า้จนุ

ข้าพเจ้า, และทรงยอมให้ข้าพเจ้าพูดกับ
ท่าน, และทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าประกาศ
แก่ท่านในวนัน้ี, วา่โมไซยาห์บุตรข้าพเจ้า
เป็นกษัตริย์และผู้ปกครองดูแลท่าน.

๓๑ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านท�าดังที่ท่านท�ามาแล้วจน
กระทัง่บดัน้ี. ทา่นรกัษาค�าส่ังของขา้พเจา้, 
และ ค�า ส่ัง ของ บิดา ข้าพเจ้า ด้วย, และ
รุ่งเรืองมา, และได้รับการปกป้องไม่ ให้
ตก อยู่ ใน เงือ้ม มือ ของ ศัตรูท่านฉันใด, 
แม้เช่นน้ันหากท่านรักษาค�าส่ังของบุตร
ข้าพเจ้า, หรอืพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจา้ซ่ึงเขาจะมอบใหท้า่น, ทา่นก็จะรุง่เรอืง
อยู่ ในแผ่นดนิฉันน้ัน, และศัตรขูองท่าน
จะไม่มีพลังเหนือท่าน.

๓๒ แต่, โอ้ผู้คนของข้าพเจ้า, จงระวัง
เกลอืกวา่จะเกดิการขดัแยง้ก ขึน้ในบรรดา
พวกทา่น, และทา่นเลอืกเชือ่ฟังวญิญาณ
ร้าย, ซ่ึงโมไซยาห์บิดาข้าพเจ้าพูดถึง.

๓๓ เพราะดเูถดิ, วบิตัอิยา่งหน่ึงก�าหนด
ให้เกิดแก่คนที่เลือกเช่ือฟังวญิญาณน้ัน; 
เพราะหากเขาเลอืกเชือ่ฟังมนั, และคงอยู่
และตายในบาปของเขา, คนคนน้ันย่อม
ดื่มความอัปมงคลก เข้าไป ในจิตวิญญาณ
ของเขาเอง; เพราะเขาย่อมได้รบัโทษอัน
เป็นนิจข เป็นค่าจ้างของเขา, โดยที่ ล่วง
ละเมิดกฎของพระผู้ เป็นเจ้า ซ่ึงขัดกับ
ความรู้ของเขาเอง.

๓๔ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าไม่มี ใคร 
เลยในบรรดาพวกทา่น, เวน้แตเ่ด็กเล็ก ๆ  
ของ ท่านที่ ไม่ ได้ รับ การ สอน เกี่ยว กับ 

โมไซยาห์ ๒:๒๗–๓๔๒๐๑



 ๓๗ ก โมไซยาห ์๓:๑๒;  
ฮีล. ๘:๒๔–๒๕.  
คมพ. กบฏ (การ).

  ข แอลมา ๗:๒๑.
 ๓๘ ก คมพ. กลบัใจ (การ).

  ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ค คมพ. ความผดิ.
 ๓๙ ก แอลมา ๓๔:๘–๙, ๑๕–๑๖.  

คมพ. เมตตา (ความ,  
พระ, ม)ี.

 ๔๐ ก แอลมา ๕:๑๘.
 ๔๑ ก ๔ นี. ๑:๑๕–๑๘.  

คมพ. ปีต.ิ
  ข คมพ. พร, เป็นสุข, ใหพ้ร.
  ค คพ. ๖:๑๓.

เรือ่งเหลา่น้ี, ที่ ไมรู่ว้า่ทา่นเป็นหน้ีนิรนัดร ์

ต่อ พระ บิดา บน สวรรค์ ของ ท่าน, ที่ จะ
ถวายทุก ส่ิงที่ ท่านมีอยู่ และเป็นอยู่ แด่
พระองค์; และ ได้ รับ การ สอน เกี่ยว กับ
บันทึก ซึ่ง มี ค�า พยากรณ์ ที่ พูด ไว้ โดย 

ศาสดา พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์, แม้ เรื่อย ลง 
มาถึงเวลาลี ไฮ, บรรพบุรุษของเรา, ออก 
จากเยรูซาเล็ม;

๓๕ และ, ทกุส่ิงทีบ่รรพบรุษุของเราพดู
ไว้จนถึงบัดน้ีด้วย. และดูเถิด, คนเหล่า
น้ันพูดถึง ส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชาท่าน, 
ด้วย; ฉะน้ัน, มันจึงเที่ยงธรรมและจริง.

๓๖ และบัดน้ี, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
พี่น้องข้าพเจ้า, ว่าหลังจากท่านรู้และได้
รับการสอนในเรื่องทัง้หมดน้ีแล้ว, หาก
ท่านจะล่วงละเมิดและประพฤติตนขัด
กับส่ิงที่กล่าวไว้, จนท่านถอนตัวไปจาก
พระวิญญาณของพระเจ้า, จนพระองค์
ไม่มีที่อยู่ ในท่านเพื่อทรงน�าท่านไปในวถิี
แห่งปัญญาเพื่อท่านจะได้รับพร, ความ
รุ่งเรือง, และการปกปักรักษา—

๓๗ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ว่า ผู้ ใด
ที่ท�าการ น้ี, ผู้ เดียวกันน้ัน ย่อม ออก มา
กบฏก ต่อ พระ ผู้ เป็น เจ้า อย่าง เปิด เผย; 
ฉะน้ันเขาจึงเลือกเชื่อฟังวิญญาณร้าย, 
และกลายเป็นศัตรตูอ่ความชอบธรรมทัง้
มวล; ฉะน้ัน, พระเจ้าจึงไม่ทรงมีที่อยู่ ใน
เขา, เพราะพระองค์มิทรงสถิตในวหิารที่
ไม่บริสุทธิ์ข .

๓๘ ฉะน้ันหาก คนน้ันหา ได้ กลับ ใจก 

ไม่, และด�ารงอยู่และตายโดยเป็นศัตรู
กับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว, ข้อเรยีกรอ้งความ
ยุติธรรมข แห่งสวรรค์จึงปลุกจิตวิญญาณ
อันเป็นอมตะของเขามาสู่ความรู้สึกรุ่ม
ร้อนในความ ผิดค ของ ตนเอง, ซ่ึง ท�าให้
เขาระย่อต่อที่ประทับของพระเจ้า, และ
ท�าให้ ในอกของเขาเต็มไปด้วยความรูส้ึก
ผิด, และความเจ็บปวด, และความปวด
ร้าว, ซ่ึง เปรียบ เหมือน เพลิง ที่ ไม่รู้ ดับ, 
ซ่ึง เปลวเพลิง น้ันลุกโชนอยู่ตลอดกาล
และตลอดไป.

๓๙ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 
ว่าความเมตตาก ก็ ไม่มี สิทธิ์ เหนือผู้ น้ัน; 
ฉะน้ันชะตากรรมในวาระสุดท้ายของเขา
คือการทนทุกข์ทรมานอันไม่มีวนัสิน้สุด.

๔๐ โอ้, ท่านผู้สูงอายุทัง้หลาย, และท่าน
คนหนุ่มด้วย, และท่านเด็กเล็ก ๆ ผู้ที่
เข้าใจถ้อยค�าข้าพเจ้าได้, เพราะข้าพเจ้า
พูดอย่างแจ้งชัดกับท่านเพื่อท่านจะได้
เข้าใจ, ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ท่านตื่น
ขึน้มาสู่ความทรงจ�าก ถึงสถานการณ์อัน
น่า สะ พรึง กลัว ของ คนที่ ตก อยู่ ใน การ
ล่วงละเมิด.

๔๑ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้าปรารถนา
ให้ท่านพิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและ
เป็นสุขก ของคนที่รักษาพระบัญญัติของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า. เพราะ ดูเถิด, พวก เขา
ได้รับพรข ในทุกส่ิง, ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วญิญาณ; และหากพวกเขายืนหยัดอย่าง
ซ่ือสัตย์ค จนกวา่ชีวติจะหาไมแ่ลว้พวกเขา

โมไซยาห์ ๒:๓๕–๔๑ ๒๐๒



 ๔๑ ง คมพ. สวรรค,์ ฟ้าสวรรค.์
๓ ๒ ก คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
 ๓ ก ลกูา ๒:๑๐–๑๑.
 ๕ ก คมพ. พระเยโฮวาห.์
  ข โมไซยาห ์๗:๒๗;  

แอลมา ๗:๙–๑๓.
  ค มธ. ๔:๒๓–๒๔;  

กจิการ ๒:๒๒;  
๑ นี. ๑๑:๓๑.  
คมพ. ปาฏหิารยิ.์

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

จะไดร้บัเขา้สู่สวรรค์ง , เพือ่โดยการน้ันพวก
เขาจะพ�านักอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ในสภาพ
แห่งความสุขอันไม่รูจ้บ. โอ้จงจ�า, จงจ�าไว้
ว่าเรื่องเหล่าน้ีจริง; เพราะพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้ารับส่ังไว้.

บทที่ ๓

กษัตริย์ เบ็นจามินกล่าวค�าปราศรัยต่อ
ไป— พระเจ้า ผู้ทรง มหิทธิ ฤทธิ์ จะ ทรง
ปฏิบัติศาสนกิจในบรรดามนุษย์ ในร่าง
ที่ท�าด้วยดินเหนียว—พระโลหิตจะหลั่ง
ออกจากทกุขมุขนเมือ่พระองคท์รงชดใช้
เพือ่บาปของโลก—พระนามของพระองค์
คือนามเดียวที่ความรอดจะเกิดขึน้ได้—
มนุษย์จะละทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชน
ได้และกลายเป็นวิสุทธิชนโดยผ่านการ
ชดใช้—ความทรมานของคนช่ัวร้ายจะ
เป็นดงัทะเลเพลงิและก�ามะถนั. ประมาณ 
๑๒๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และขา้พเจา้อยากใหพ้ีน้่องขา้พเจา้, ตัง้ใจ
ฟังอีก, เพราะข้าพเจ้ายังมีบาง ส่ิงที่ จะ
กล่าวแก่ท่านอีก; เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้า
มเีรือ่งจะบอกทา่นเกีย่วกบัส่ิงซ่ึงจะมาถงึ.

๒ และเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบอกท่านน้ัน
เทพก จากพระผู้เป็นเจ้ามาท�าให้ข้าพเจ้า
รู้. และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ตื่น เถิด; 
และข้าพเจ้าตื่น, และดูเถิดท่านยืนอยู่
ต่อหน้าข้าพเจ้า.

๓ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า : ตื่นเถิด, 
และ จง ฟัง ค�า ซ่ึง ข้าพเจ้า จะ บอก ท่าน; 
เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ามาประกาศข่าวอัน
น่ายินดีก แห่งความปรีดียิ่งแก่ท่าน.

๔ เพราะ พระเจ้า ทรง ได้ยิน ค�า สวด
อ้อนวอนของท่านแล้ว, และทรงวินิจฉัย
ความ ชอบ ธรรม ของ ท่าน, และ ทรง ส่ง
ขา้พเจา้มาเพือ่ประกาศแกท่า่นวา่ทา่นจะ
ไดช่ื้นชมยินด;ี และวา่ท่านจะได้ประกาศ
แก่ผู้คนของท่าน, เพื่อพวกเขาจะเป่ียม
ด้วยปีติเช่นกัน.

๕ เพราะดูเถิด, เวลาจะมาถึง, และอยู่
ไม่ ไกล, ที่ดว้ยเดชานุภาพ, พระเจ้าผู้ทรง
มหทิธฤิทธิ์ก ผูท้รงครอบครอง, ผูท้รงด�ารง
แล้ว, และทรงด�ารงอยู่จากช่ัวนิรันดรถึง
ช่ัวนิรันดร, จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาอยู่
ในบรรดาลูกหลานมนุษย์, และจะทรง
สถิตอยู่ ในร่างที่ท�าด้วยดินเหนียวข , และ
จะ เสด็จ ออก ไป ในหมู่ มนุษย์, ทรง ท�า
ปาฏิหาริย์ค ยิ่ง ใหญ่, เช่นรักษา คนป่วย, 
ท�าให้คนตายลุกขึน้, ท�าให้คนง่อยเดิน, 
คนตาบอดได้รบัสายตาของเขา, และคน
หูหนวกได้ยิน, และรกัษาโรคนานาชนิด.

๖ และ พระองค์ จะ ทรง ขับ เหล่า มารก , 
หรือวิญญาณร้ายที่ สิงอยู่ ในใจลูกหลาน
มนุษย์.

๗ และ ดูเถิด, พระองค์ จะ ทนรับ การ
ล่อลวงก , และความเจ็บปวดทางร่างกาย, 
ความหิวโหยข , ความกระหาย, และความ
เหน็ดเหน่ือย, แม้ มากกว่า ที่ มนุษย์ จะ 

โมไซยาห์ ๓:๑–๗๒๐๓



ทนค ได,้ เวน้แตจ่ะถงึแกค่วามตาย; เพราะ
ดเูถดิ, พระโลหติง ไหลออกจากทกุขมุขน, 
ความปวดรา้วจ ของพระองค์จะใหญ่หลวง
นักเพราะความช่ัวรา้ยและความน่าชิงชัง
ของผู้คนของพระองค์.

๘ และ พระองค์ จะ ทรง มี พระนาม ว่า
พระเยซคูรสิต์ก , พระบตุรข ของพระผูเ้ป็น
เจา้, พระบดิาแหง่ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดนิ
โลกค , พระ ผู้ สร้าง สรรพ ส่ิง นับ จาก กาล
เริ่ม ต้น; และ มารดาง ของ พระองค์ จะ มี
นามว่ามารีย์จ .

๙ และ ดูเถิด, พระองค์ จะ เสด็จ มา
สู่ ผู้คน ของ พระองค์, เพื่อ ความ รอดก 

จะได้มา สู่ลูกหลานมนุษย์แม้ โดยทาง
ศรัทธาข ในพระนามของพระองค์; และ
แม้ หลัง จาก ทัง้หมด น้ี แล้ว พวก เขา ก็
จะ ถือว่า พระองค์ เป็น มนุษย์ คนหน่ึง, 
และกล่าวว่าพระองค์มีผีค สิงอยู่, และจะ
โบยง พระองค์, และ จะ ตรึงจ พระองค์ ไว ้
ที่กางเขน.

๑๐ และพระองค์จะทรงลุกขึน้ก ในวัน
ที่ สามข จาก บรรดา คน ตาย; และ ดูเถิด, 
พระองคท์รงอยู่ ในฐานะผูพ้พิากษาค โลก; 
และดูเถิด, ส่ิงทัง้หมดน้ีจะกระท�าไปเพื่อ

การพิพากษาอันชอบธรรมจะได้มาถึงลูก
หลานมนุษย์.

๑๑ เพราะ ดูเถิด, พระ โลหิตก ของ
พระองค์จะชดใช้ข บาปของคนที่ตกค ไป
เพราะการล่วงละเมิดของอาดัมด้วย, ผู้
ที่ ตาย โดย ไม่รู้พระ ประสงค์ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้าเกี่ยวกับพวกเขา, หรอืผู้ที่ท�าบาป
โดยไม่รู้ง .

๑๒ แต่วิบัติ, วิบัติแก่ผู้ที่รู้ว่าตนกบฏก 

ต่อพระผู้ เป็นเจ้า ! เพราะความรอดจะ
ไม่มาสู่คนเช่นน้ันเลยนอกจากจะเป็น
โดย การก ลับ ใจ และ ศรัทธา ในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ข .

๑๓ และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
ศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์
มา ใน บรรดา ลูก หลาน มนุษย์ ทัง้ ปวง, 
เพื่อประกาศเรื่องเหล่าน้ีแก่ทุกตระกูล, 
ประชาชาติ, และภาษา, เพื่อโดยการน้ีผู้
ใดก็ตามทีจ่ะเช่ือวา่พระครสิตจ์ะเสด็จมา, 
ผู้เดียวกันน้ันจะได้รบัการปลดก บาปของ
เขา, และช่ืนชมยินดีด้วยความปรีดียิ่ง, 
แม้ราวกับข ว่าพระองค์เสด็จมาในบรรดา
พวกเขาแล้ว.

๑๔ กระน้ัน พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรง

 ๗ ค คพ. ๑๙:๑๕–๑๘.
  ง ลกูา ๒๒:๔๔.
  จ อสย. ๕๓:๔–๕.
 ๘ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค—์
พระผูเ้ป็นเจา้พระบตุร.

  ข แอลมา ๗:๑๐.
  ค ฮีล. ๑๔:๑๒;  

๓ นี. ๙:๑๕.
  ง มธ. ๑:๑๖;  

๑ นี. ๑๑:๑๔–๒๑.
  จ คมพ. มารยี,์ มารดาของ

พระเยซ.ู
 ๙ ก คมพ. ความรอด.

  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

  ค ยอหน์ ๘:๔๘.
  ง มาระโก ๑๕:๑๕.
  จ ลกูา ๑๘:๓๓;  

๑ นี. ๑๙:๑๐;  
๒ นี. ๑๐:๓.  
คมพ. ตรงึกางเขน (การ).

 ๑๐ ก คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ข มธ. ๑๖:๒๑;  
๒ นี. ๒๕:๑๓;  
ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗.

  ค คมพ. ตดัสิน (การ), 

พพิากษา (การ).
 ๑๑ ก คมพ. เลอืด, โลหติ.
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
  ค คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.
  ง ๒ นี. ๙:๒๕–๒๖.
 ๑๒ ก โมไซยาห ์๒:๓๖–๓๘;  

ฮีล. ๘:๒๕.  
คมพ. กบฏ (การ).

  ข คมพ. พระเจา้.
 ๑๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).
  ข ๒ นี. ๒๕:๒๔–๒๗;  

เจรอม ๑:๑๑.

โมไซยาห์ ๓:๘–๑๔ ๒๐๔



เห็นว่าผู้คนของพระองค์เป็นคนดือ้รัน้, 
และพระองค์ทรงก�าหนดกฎไว้ ให้พวก
เขา, แม้กฎของโมเสสก .

๑๕ และพระองคท์รงแสดงเครือ่งหมาย, 
และการอันน่าพิศวง, และรปูแบบก , และ
รูปลักษณ์มากมายแก่พวกเขา, เกี่ยวกับ
การ เสด็จ มา ของ พระองค์; และ ศาสดา
พยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์กล่าวแก่พวกเขาเกี่ยว
กับการเสด็จมาของพระองค์ด้วย; และ
กระน้ันพวกเขายงัท�าใจแข็งกระดา้ง, และ
หาเข้าใจไม่ว่ากฎของโมเสสข ไม่เกิดผล
อันใดเลยนอกจากจะเป็นโดยการชดใช้
ด้วยพระโลหิตของพระองค์.

๑๖ เพราะแมห้ากเป็นไปไดว้า่เด็กก เล็ก ๆ  
ท�าบาป ได้พวกเขาจะรับการช่วยให้รอด 
ไม่ได;้ แตข่า้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่พวกเขา
ไดร้บัพรข แลว้; เพราะดเูถดิ, ดงัเช่นอาดมั,  
หรือโดยธรรมชาติ, พวกเขาตก, แม้เช่น
น้ันพระโลหิตของพระคริสต์ชดใช้บาป
ของพวกเขา.

๑๗ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, วา่จะไม่มีนามอื่นใดก ให้ ไวห้รอืทาง
อื่นใดหรือวิธีที่ โดยการน้ันความรอดข จะ
มา ถึง ลูก หลาน มนุษย์ ได้, นอกจาก ใน
และโดยผ่านพระนามของพระคริสต์ค , 
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์.

๑๘ เพราะดเูถิดพระองคท์รงพิพากษา, 
และการพพิากษาของพระองคเ์ทีย่งธรรม; 
และทารกที่สิน้ไปในวยัทารกหาได้พินาศ
ไม;่ แตม่นุษยด์ืม่ความอปัมงคลเขา้ไปใน
จิตวิญญาณของตนเว้นแต่พวกเขาจะ
นอบน้อมถ่อมตนและกลายก เป็นดังเด็ก
เล็ก ๆ , และเชื่อวา่ความรอดเคยมี, และมี
อยู,่ และจะม,ี ในและโดยผา่นพระโลหติที่
ทรงชดใช้ข ของพระครสิต์, พระเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์.

๑๙ เพราะ มนุษย์ ปุถุชนก เป็น ศัตรู ต่อ
พระผู้ เป็นเจ้า, และเป็นมาแล้วนับแต่
การตกของอาดัมข , และจะเป็นไป, ตลอด
กาลและตลอดไป, เวน้แต่เขาจะยอมค ต่อ
การ ชักจูง ของ พระ วิญญาณง ศักดิ์สิทธิ์, 
และทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับ
เป็นวสุิทธชินจ โดยผา่นการชดใช้ของพระ
ครสิตพ์ระเจา้, และกลายเป็นดงัเด็กฉ , วา่
ง่าย, อ่อนโยน, ถ่อม ตน, อดทน, เป่ียม
ด้วยความรัก, เต็มใจยอมในส่ิงทัง้ปวงที่
พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่เขา, แม้
ดังเด็กยินยอมต่อบิดาตน.

๒๐ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ทา่น, วา่เวลาจะมาถงึเมือ่ความรู้ก เรือ่งพระ
ผู้ช่วยให้รอดจะแผ่ไปทั่วทุกประชาชาติข , 
ตระกูล, ภาษา, และผู้คน.

 ๑๔ ก คมพ. กฎของโมเสส.
 ๑๕ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

รปูแบบหรอืสัญลกัษณ์
ของพระครสิต.์

  ข โมไซยาห ์๑๓:๒๗–๓๒.
 ๑๖ ก คมพ. เด็ก, ลกู.
  ข โมโร. ๘:๘–๙.
 ๑๗ ก กจิการ ๔:๑๐–๑๒;  

๒ นี. ๓๑:๒๑.
  ข คมพ. ความรอด.

  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

 ๑๘ ก มธ. ๑๘:๓.
  ข โมไซยาห ์๔:๒;  

ฮีล. ๕:๙.
 ๑๙ ก ๑ คร. ๒:๑๑–๑๔;  

โมไซยาห ์๑๖:๒–๓.  
คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.

  ข คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.
  ค ๒ พศด. ๓๐:๘.
  ง โมโร. ๑๐:๔–๕.  

คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

  จ คมพ. วสุิทธชิน.
  ฉ ๓ นี. ๙:๒๒.
 ๒๐ ก คพ. ๓:๑๖.
  ข คมพ. งานเผยแผศ่าสนา.

โมไซยาห์ ๓:๑๕–๒๐๒๐๕



๒๑ และดเูถดิ, เมือ่เวลาน้ันมาถงึ, จะไม่
พบผู้ ใดเว้นแต่เด็กเล็ก ๆ ว่า, ปราศจาก
ข้อต�าหนิก ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, 
นอกจาก โดย การก ลับ ใจ และ ศรัทธา ใน
พระนามของพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
มหิทธิฤทธิ์เท่าน้ัน.

๒๒ และแม้ ในเวลาน้ี, เมื่อท่านจะได้
สอนผู้คนของท่านถึงส่ิงที่พระเจ้าพระ
ผู้ เป็นเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน, แม้
เมื่อน้ันจะพบว่าพวกเขาไม่มีข้อต�าหนิ
อีก ต่อ ไป ใน สาย พระเนตร ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า, เว้นแต่ตามค�าที่ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่านแล้ว.

๒๓ และบัดน้ีข้าพเจ้าพูดพระวจนะซ่ึง
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้.

๒๔ และพระเจา้ตรสัดงัน้ี : ถอ้ยค�าน้ันจะ
ยืนเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดฟ้องคน
พวกน้ี, ในวันพิพากษา; ซ่ึงตามน้ันพวก
เขาจะถูกพิพากษา, แต่ละคนตามงาน
ของตน, ไม่วา่มันดี, หรอืไม่วา่มันช่ัวรา้ย.

๒๕ และหากมันชั่ว ร้ายพวกเขา ก็ถูก
ส่งไปสู่ความคิดค�านึงก อันน่าสะพรึงกลัว
เกี่ยวกับความผิดและความน่าชิงชังของ
พวกเขา, ซ่ึงท�าให้พวกเขาถอยไปจากที่
ประทับของพระเจ้าไปสู่สภาพแห่งความ
เศรา้หมองข และความทรมานอนัหาไดสิ้น้
สุดไม,่ ซ่ึงจากน้ันพวกเขาจะกลบัมาอกีไม่
ได้; ฉะน้ันพวกเขาดื่มความอัปมงคลเข้า
มาสู่จิตวิญญาณของตนแล้ว.

๒๖ ฉะน้ัน, พวกเขาจึงดื่มแล้วจากถ้วย

แห่ง พระพิ โรธ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ซ่ึง
ความยุติธรรมน้ันปฏิเสธพวกเขาไม่ ได้
อยา่งทีป่ฏเิสธไม่ไดว้า่ อาดมัก จะตกเพราะ
การรับส่วนผลไม้ข ต้องห้ามน้ัน; ฉะน้ัน, 
ความเมตตาค จะมีสิทธิ์เหนือพวกเขาอีก
ไม่ ได้ตลอดกาล.

๒๗ และ ความ ทุกข์ ทรมานก ของ พวก
เขาเป็นเหมอืนทะเลเพลงิข และก�ามะถนั, 
อนัมเีปลวเพลงิไมรู่ด้บั, และควนัอนัพลุง่
ขึน้ตลอดกาลและตลอดไป. พระเจ้าทรง
บัญชาข้าพเจ้าดังน้ัน. เอเมน.

บทที่ ๔

กษัตรยิเ์บ็นจามนิกลา่วค�าปราศรยัของทา่น
ตอ่ไป—ความรอดเกดิขึน้เพราะการชดใช้—
เชือ่ในพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่จะไดร้บัการช่วยให้
รอด—ไดร้บัการปลดบาปของทา่นโดยผา่น
ความซือ่สัตย—์ให้ทรพัยสิ์นของทา่นแก่
คนจน—ท�าทกุส่ิงดว้ยปัญญาและระเบยีบ. 
ประมาณ ๑๒๔ ปีกอ่นครสิตกาล.

และ บัดน้ี, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อกษัตริย์ เบ็นจามินกล่าวถ้อยค�า ซ่ึง
ท่านได้รับมอบจากเทพของพระเจ้าจบ
แล้ว, ท่านจึงกวาดสายตาไปรอบ ๆ เพื่อ
มองดู ฝูงชน, และดูเถิดพวกเขาล้มลง
กบัพืน้ดนิ, เพราะพวกเขาเกดิความเกรง
กลัวก พระเจ้า.

๒ และพวกเขาเห็นตนเองอยู่ ในสภาพ

 ๒๑ ก คมพ. รบัผดิชอบได ้(ที)่, 
รูจ้กัผดิชอบ.

 ๒๕ ก แอลมา ๕:๑๘;  
๑๒:๑๔–๑๕.

  ข มอร. ๘:๓๘.

 ๒๖ ก มอร. ๙:๑๒.
  ข ปฐก. ๓:๑–๑๒;  

๒ นี. ๒:๑๕–๑๙;  
แอลมา ๑๒:๒๑–๒๓.

  ค คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
 ๒๗ ก คมพ. ความผดิ.
  ข ๒ นี. ๙:๑๖; เจคอบ ๖:๑๐;  

คพ. ๗๖:๓๖.
๔ ๑ ก คมพ. ความกลวั.

โมไซยาห์ ๓:๒๑–๔:๑ ๒๐๖



ทางเน้ือหนังก ของตน, แมน้้อยกวา่ผงธลุีข 

ของแผ่นดินโลก. และพวกเขาทัง้หมด
ร้อง ออก มา เป็น เสียง เดียวกัน, มี ความ
ว่า : โอ้ทรงโปรดเมตตา, แล้วทรงโปรด
ใช้ พระ โลหิต ที่ ชดใช้ค ของ พระ คริสต์
เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้รับการให้อภัย
บาป ของ พวก ข้า พระองค์, และ ใจ พวก
ข้า พระองค์ จะ ถูก ท�าให้ บริสุทธิ์; เพราะ
พวกข้าพระองค์ เช่ือ ในพระเยซูคริสต์, 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรงสรา้งง 

ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก, และ ส่ิง
ทัง้ ปวง; ผู้ จะ เสด็จ ลง มา ในบรรดา ลูก 
หลานมนุษย์.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากพวกเขาพูดถ้อยค�า น้ีแล้วพระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า เสด็จ มาบ นพ วก
เขา, และพวกเขาเป่ียมด้วย ปีติ, โดยที่

ได้ รับ การ ปลด บาปก ของ พวก เขา, และ 
โดยที่ มีความสงบในมโนธรรมข , เพราะ 
ศรัทธาค ยิ่งที่พวกเขามี ในพระเยซูคริสต์
ผู้ จะ เสด็จ มา, ตาม ถ้อยค�า ซ่ึง กษัตริย์ 

เบ็นจามินได้กล่าวแก่พวกเขา.
๔ และกษัตรยิ์เบ็นจามินอ้าปากอีกและ

เริ่มกล่าวแก่พวกเขา, มีความว่า : เพื่อน
ข้าพเจ้าและพี่ น้องข้าพเจ้า, วงศาคณา
ญาติของข้าพเจ้าและผู้คนของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน ตัง้ใจ ฟัง อีก, เพื่อ

ท่านจะฟังและเข้าใจถ้อยค�าที่ยังเหลืออยู่
ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะกล่าวแก่ท่าน.

๕ เพราะดูเถิด, หากความรู้ถึงพระคุณ
ความดขีองพระผู้เป็นเจ้าก ในเวลาน้ีปลุก
ท่านให้ รู้สึก ถึง ความ ไม่ สลัก ส�าคัญ ของ
ท่าน, และสภาพไรค้่าและตกของท่าน—

๖ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากท่านเข้า
ถึงความรู้ก เกี่ยวกับพระคุณความดีของ
พระผู้เป็นเจ้า, และพระเดชานุภาพอัน
หาที่เปรยีบมิได้ของพระองค์, และปรชีา
ญาณของพระองค,์ และความอดทนของ
พระองค,์ และความอดกลัน้ของพระองค์
ที่ ทรง มี ต่อ ลูก หลาน มนุษย์; และ การ
ชดใช้ข ดว้ย, ซ่ึงทรงเตรยีมไวนั้บแตก่ารวาง
รากฐานค ของโลก, เพื่อโดยการน้ันความ
รอดจะมาถึงคนที่มอบความไวว้างใจง ของ
เขา ในพระเจ้า, และ ขยันหมั่น เพียร ใน
การรกัษาพระบัญญัติของพระองค์, และ
ด�าเนินตอ่ไปดว้ยความเช่ือแมจ้นถงึทีสุ่ด
ของชีวิตเขา, ข้าพเจ้าหมายถึงชีวิตของ
ร่างกายที่ตายได้—

๗ ข้าพเจ้า กล่าว, ว่า น่ี คือ คน ที่ ได้
รับ ความ รอด, โดย ผ่าน การ ชดใช้ ซ่ึง
เตรียม ไว้ นับ แต่ การ วาง รากฐาน ของ
โลก เพื่อ มนุษยชาติ ทัง้ ปวง, ซ่ึง เคย อยู่
นับ แต่ การ ตกก ขอ งอาดัม, หรือ ที่ ด�ารง
อยู่, หรือ ที่ จะ ด�ารง อยู่ ต่อ ไป, แม้ จนถึง 
ที่สุดของโลก.

 ๒ ก คมพ. ทางเน้ือหนัง, ฝักใฝ่
ทางโลก.

  ข ฮีล. ๑๒:๗–๘.
  ค โมไซยาห ์๓:๑๘;  

ฮีล. ๕:๙.
  ง คมพ. สรา้ง (การ).
 ๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

  ข คมพ. มโนธรรม.
  ค คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).
 ๕ ก โมเสส ๑:๑๐.
 ๖ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).

  ค โมไซยาห ์๑๕:๑๙.
  ง สดด. ๓๖:๗;  

๒ นี. ๒๒:๒;  
ฮีล. ๑๒:๑.  
คมพ. วางใจ (ความ).

 ๗ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

โมไซยาห์ ๔:๓–๗๒๐๗



๘ และน่ีคือหนทางซึ่งความรอดมาถึง. 
และไม่มีความรอดอื่นใดก นอกจากความ
รอดน้ีซ่ึงมีพูดไว้; ทัง้ไม่มีเงื่อนไขใดซ่ึง
ตามน้ันมนุษย์จะไดร้บัการช่วยให้รอดได้
เวน้แต่เงื่อนไขซ่ึงข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว.

๙ จงเช่ือ ในพระผู้ เป็นเจ้า; จงเช่ือว่า
พระองค์ ทรง ด�ารง อยู่, และ ว่า พระองค์
ทรงสรา้งส่ิงทัง้ปวง, ทัง้ในฟ้าสวรรค์และ
ในแผ่นดินโลก; จงเช่ือว่าพระองค์ทรง
มีปรีชาญาณก ทัง้หมด, และเดชานุภาพ
ทัง้หมด, ทัง้ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดิน
โลก; จงเช่ือว่ามนุษย์ ไม่เข้าใจข ทุกส่ิงซ่ึง
พระเจ้าทรงเข้าพระทัยได้.

๑๐ และอน่ึง, จงเช่ือว่าท่านต้องกลับ
ใจก จาก บาป ของ ท่าน และ ทิง้ มัน, และ
นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจา้; และทลูขอดว้ยใจจรงิใหพ้ระองค์
ทรงอภัยข ท่าน; และบัดน้ี, หากท่านเชื่อค 

ส่ิงทัง้หมดน้ีจงดูว่าท่านท�าง ตามน้ัน.
๑๑ และอน่ึงข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านดัง

ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาก่อนแล้วว่า, เมื่อท่าน
เข้าถึงความรู้เกี่ยวกับรัศมีภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้า, หรือหากท่านได้รู้ถึงพระคุณ
ความดีของพระองค์และลิม้รสก ความรัก
ของพระองค,์ และไดร้บัการปลดข บาปของ
ทา่น, ซ่ึงท�าใหเ้กดิความปรดียีิง่อยา่งเหลอื
ลน้ในจติวญิญาณทา่นแลว้ฉันใด, ขา้พเจา้

อยากให้ท่านระลึก, และเก็บไว้ ในความ
ทรงจ�า เสมอ, ถึงความยิ่ง ใหญ่ของพระ
ผู้เป็นเจ้า, และความไม่สลักส�าคัญค ของ
ท่านเอง, และพระคุณความดีง และความ
อดกลัน้ของพระองคท์ีม่ตีอ่ทา่น, ชาวโลก
ซ่ึงไมม่คีา่ควร, และนอบน้อมถอ่มตนแม้
ถงึหว้งลกึแหง่ความถอ่มตนจ , โดยเรยีกหา
พระนามของพระเจ้าทุกวนัฉ , และยึดมั่น
ในความเชือ่เกีย่วกบัส่ิงทีจ่ะมาถงึ, ซึง่พดู
ไว้ โดยปากของเทพฉันน้ัน.

๑๒ และดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
ว่าหากท่านท�าดังน้ีท่านก็จะช่ืนชมยินดี
เสมอ, และเป่ียมด้วยความรักก ของพระ
ผู้เป็นเจ้า, และการปลดบาปของท่านจะ
มีอยู่ข เสมอ; และท่านจะเติบโตในความ
รู้เรื่องรัศมีภาพของพระองค์ผู้ทรงสร้าง
ท่าน, หรอืในความรูข้องส่ิงซ่ึงเที่ยงธรรม
และจริง.

๑๓ และทา่นจะไมม่จีติใจมุง่รา้ยกนั, แต่
จะอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุขก , และใหท้กุคน
ตามที่เขาสมควรได้รับ.

๑๔ และท่านจะไม่ปล่อยให้ลูก ๆก  ของ
ท่านหิวโหย, หรือ เปลือย เปล่า; ทัง้ ท่าน
จะไม่ปล่อยให้พวกเขาล่วงละเมิดกฎของ
พระผูเ้ป็นเจา้, และตอ่สู้ข และทะเลาะกนั, 
และรับใช้มาร, ผู้เป็นนายแห่งบาป, หรือ
ผู้เป็นวิญญาณร้ายซ่ึงบรรพบุรุษของเรา

 ๘ ก กจิการ ๔:๑๒;  
๒ นี. ๓๑:๒๑;  
โมไซยาห ์๓:๑๗.

 ๙ ก รม. ๑๑:๓๓–๓๔;  
เจคอบ ๔:๘–๑๓.

  ข อสย. ๕๕:๙.
 ๑๐ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข คพ. ๖๑:๒.
  ค มธ. ๗:๒๔–๒๗.

  ง ๒ นี. ๓๑:๑๙–๒๑.
 ๑๑ ก แอลมา ๓๖:๒๔–๒๖.
  ข คมพ. ปลดบาป (การ).
  ค โมเสส ๑:๑๐.
  ง อพย. ๓๔:๖; โมโร. ๘:๓.
  จ คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน (ความ).
  ฉ คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๑๒ ก คมพ. รกั (ความ).
  ข โมไซยาห ์๔:๒๖;  

แอลมา ๔:๑๓–๑๔;  
๕:๒๖–๓๕;  
คพ. ๒๐:๓๑–๓๔.

 ๑๓ ก คมพ. ผูส้รา้งสันต.ิ
 ๑๔ ก ๑ ทธ. ๕:๘;  

คพ. ๘๓:๔.
  ข คมพ. ขดัแยง้ (การ, ความ).

โมไซยาห์ ๔:๘–๑๔ ๒๐๘



พูดถึง, โดยที่เขาเป็นศัตรขูองความชอบ
ธรรมทัง้ปวง.

๑๕ แตท่า่นจะสอนก พวกเขาใหเ้ดนิข ใน
ทางแห่งความจริงและความมีสติ; ท่าน
จะสอนให้พวกเขารกักันค , และรบัใช้กัน.

๑๖ และอกีทัง้, ตวัทา่นเองจะช่วยเหลอืก 

คนที่ต้องการความช่วยเหลือ; ท่านจะให้
ทรพัยสิ์นของทา่นแกค่นขดัสน; และทา่น
จะไมป่ลอ่ยใหค้นขอทานข วงิวอนทา่นโดย
เปล่าประโยชน์, และไล่เขาออกไปตาย.

๑๗ ท่านอาจจะกล่าวก วา่ : คนน้ีน�าความ
เศร้าหมองมาให้ตนเอง; ดังน้ันข้าพเจ้า
จะยัง้มือข้าพเจ้าไว,้ และไม่ ให้อาหารของ
ข้าพเจ้าแก่เขา, หรือไม่ ให้ทรัพย์สินของ
ข้าพเจ้าแก่ เขาเพื่อ เขาจะไม่ เป็นทุกข์, 
เพราะโทษของเขาเที่ยงธรรมแล้ว—

๑๘ แตข่า้พเจา้กลา่วแกท่า่น, โอม้นุษย,์ 
ผู้ ใดก็ตามทีท่�าเช่นน้ีผูเ้ดยีวกนัน้ันยอ่มมี
เหตุอันใหญ่หลวงที่จะกลับใจ; และเว้น
แต่เขาจะกลับใจจากส่ิงที่เขากระท�าเขา
ย่อมพินาศตลอดกาล, และไม่มี ส่วนใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๙ เพราะ ดูเถิด, เรา ทัง้ หลาย ไม่ ได้
เป็นขอทานหรอกหรือ ? เราทัง้หลายไม่
ได้พึ่งพิงพระสัตภาวะองค์เดียวกัน, แม้ 
พระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่ทรพัยสิ์นทัง้สิน้ซ่ึงเราม ี

อยู่, เพื่อทัง้อาหารและเครือ่งนุ่งห่ม, และ
เพื่อทอง, และเพื่อเงิน, และเพื่อของมี
ค่าทัง้หมดที่เรามีอยู่ทุกชนิดหรอกหรือ ?

๒๐ และ ดูเถิด, แม้ ใน เวลา น้ี, ท่าน
ก�าลัง เรียก หา พระนาม ของ พระองค์, 
และก�าลังขอการปลดบาปของท่าน. และ
พระองค์ทรงปล่อยให้ท่านขอโดยเปล่า
ประโยชน์ หรือ ? ไม่ เลย; พระองค์ ทรง 
เทพระ วิญญาณของพระองค์ลงมา ให้ 
ท่าน, และ ทรง ท�าให้ ใจ ท่าน เป่ียม ด้วย
ปีติก , และทรงยับยัง้ปากของท่านจนท่าน
หาค�ามาเอ่ยไม่ ได้, เพราะเหลือล้นนักคือ
ปีติของท่าน.

๒๑ และบดัน้ี, หากพระผูเ้ป็นเจา้, ผูท้รง
สร้างท่านมา, ผู้ ซ่ึงท่านพึ่งพิงเพื่อชีวิต
ท่านและเพื่อทุกส่ิงที่ท่านมีอยู่และเป็น
อยู่ น้ี, ประทานให้แก่ท่านส่ิงใดก็ตามที่
ถูกต้อง, ซ่ึงท่านขอด้วยศรัทธา, โดยเชื่อ
ว่าท่านจะได้รับ, โอ้แล้ว, ควรที่ท่านจะ
ให้ก ทรัพย์สินที่ท่านมีอยู่แก่กันเพียงใด.

๒๒ และ หาก ท่าน ตัดสินก คน ที่ ขอ
ทรัพย์สินท่าน เพื่อ เขา จะ ไม่ ตาย, และ
กล่าวโทษเขาแล้ว, การกล่าวโทษท่านจะ
เที่ยงธรรมยิ่งกว่าน้ันเพียงใดเพราะการ
ไม่ ให้ข ทรัพย์สินของท่าน, ซึ่งหาใช่ของ
ท่านไม่แต่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ซ่ึง
ชีวติของท่านเป็นของพระองคด์ว้ย; และ
กระน้ันท่านยังไม่ขอ, หรือกลับใจจากส่ิง
ที่ท่านท�าไป.

๒๓ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, วิบัติ จง มี
แก่คนน้ัน, เพราะทรัพย์สินของเขาจะ
พินาศพร้อมกับเขา; และบัดน้ี, ข้าพเจ้า

 ๑๕ ก คพ. ๖๘:๒๕–๒๘;  
โมเสส ๖:๕๘.  
คมพ. สอน, ผูส้อน.

  ข คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

  ค โมไซยาห ์๑๘:๒๑.

 ๑๖ ก คมพ. จติกศุล;  
รบัใช้ (การ).

  ข ฉธบ. ๑๕:๗–๑๑;  
สภษ. ๒๑:๑๓;  
อสย. ๑๐:๑–๒.

 ๑๗ ก สภษ. ๑๗:๕.

 ๒๐ ก คมพ. ปีต.ิ
 ๒๑ ก คมพ. รบัใช้ (การ);  

ความผาสุก.
 ๒๒ ก มธ. ๗:๑–๒;  

ยอหน์ ๗:๒๔.
  ข ๑ ยน. ๓:๑๗.

โมไซยาห์ ๔:๑๕–๒๓๒๐๙



กล่าวเรื่องเหล่าน้ีแก่คนร�่ารวยก เกี่ยวกับ
ส่ิงต่าง ๆ ของโลกน้ี.

๒๔ และอน่ึง, ข้าพเจ้ากล่าวแก่คนจน, 
ท่านผู้ ไม่มีแต่ยังมี เพียงพอ, ที่ท่านจะ
อยู่ ได้ วันต่อวัน; ข้าพเจ้าหมายถึงท่าน
ทัง้ หลาย ที่ ปฏิเสธ ขอทาน, เพราะ ท่าน
ไม่มี; ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกล่าวในใจว่า : 
ขา้พเจา้ไม่ ใหเ้พราะขา้พเจา้ไมม่,ี แตห่าก
ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าจะให้ก .

๒๕ และบัดน้ี, หากท่านกล่าวในใจเช่น
น้ี ท่าน ก็ อยู่ โดย ปราศจาก ความ ผิด, มิ
ฉะน้ันท่านย่อมถูกกล่าวโทษก ; และการ
กล่าวโทษท่านน้ันเที่ยงธรรมเพราะท่าน
โลภส่ิงที่ท่านไม่ ได้รับ.

๒๖ และบัดน้ี, เพราะเห็นแก่ส่ิงเหล่าน้ี
ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านแล้ว—น่ันคือ, 
เพื่อให้มีการปลดบาปของท่านไปทุกวัน, 
เพื่อท่านจะเดินโดยปราศจากความผิดก 

ต่อพระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า—ข้าพเจ้า
อยาก ให้ท่า นม อบข ทรัพย์สิน ของ ท่าน
แก่คนจนค , ทุกคนตามทรัพย์สินที่ ตน
มี, เป็นต้นว่าเลีย้งง อาหารคนหิวโหย, ให้
เสือ้ผ้า คน เปลือย เปล่า, เยี่ยม คน เจ็บ
ป่วยและให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ทุกข์คนเหล่าน้ัน, ทัง้ฝ่ายวิญญาณและ
ฝ่ายโลก, ตามความต้องการของพวกเขา.

๒๗ และ จง ดู ว่า ท�า ส่ิง ทัง้หมด น้ี ด้วย
ปัญญาและระเบยีบ; เพราะไมจ่�าเป็นทีค่น
จะวิง่ไปเร็วเกินก�าลังก ของตน. และอน่ึง, 

สมควรที่เขาจะขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดย
การน้ันเขาจะชนะรางวลั; ฉะน้ัน, ทุกส่ิง
ต้องท�าไปตามระเบียบ.

๒๘ และข้าพเจ้าอยากให้ท่านจ�าไว้, ว่า
ผู้ ใดก็ตามในบรรดาพวกท่านขอยืมจาก
เพื่อนบ้านของเขาก็ควรคืนส่ิงที่เขายืม, 
ตามทีเ่ขาตกลงไว,้ มฉิะน้ันทา่นจะกระท�า
บาป; และท่านอาจท�าให้เพื่อนบ้านท่าน
กระท�าบาปด้วย.

๒๙ และสุดท้ายน้ี, ข้าพเจ้าบอกท่านไม่
ได้ทุกเรือ่งที่ท่านจะกระท�าบาป; เพราะมี
หนทางและวธิีต่าง ๆ , แม้มากจนข้าพเจ้า
นับไม่ ได้.

๓๐ แต่ข้าพเจ้าบอกท่านได้ เท่า น้ีคือ, 
หากท่านไม่ระวังก ตน, และความนึกคิดข  
ของท่าน, และค�าพูดค ของท่าน, และการ 
กระท�าของทา่น, และไมย่ดึถอืพระบญัญตั ิ
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ ไม่ ด�าเนิน ต่อ
ไปด้วยความเช่ือในส่ิงที่ท่านได้ยินเกี่ยว
กับการเสด็จมาของพระเจ้าของเรา, แม้
จนถึงที่สุดแห่งชีวิตของท่านแล้ว, ท่าน
จะต้องพินาศ. และบัดน้ี, โอ้มนุษย์, จง
จ�าไว้, และอย่าพินาศเลย.

บทที่ ๕

วสุิทธชินกลายเป็นบตุรและธดิาของพระ
ครสิต์ โดยผ่านศรทัธา—จึงเรยีกพวกเขา
โดย พระนาม ของ พระ คริสต์— กษัตริย์ 

 ๒๓ ก คพ. ๕๖:๑๖.
 ๒๔ ก มาระโก ๑๒:๔๔.
 ๒๕ ก คพ. ๕๖:๑๗.
 ๒๖ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.
  ข เจคอบ ๒:๑๗–๑๙.

  ค ศคย. ๗:๑๐;  
แอลมา ๑:๒๗.  
คมพ. ทาน, ท�าทาน (การ).

  ง อสย. ๕๘:๑๐–๑๑;  
คพ. ๑๐๔:๑๗–๑๘.

 ๒๗ ก คพ. ๑๐:๔.

 ๓๐ ก แอลมา ๑๒:๑๔.  
คมพ. เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.

  ข มาระโก ๗:๑๘–๒๓.  
คมพ. ความคดิ.

  ค มธ. ๑๕:๑๘–๒๐.  
คมพ. ดแูคลน (การ).

โมไซยาห์ ๔:๒๔–๓๐ ๒๑๐



เบ็นจา มิ นก ระ ตุ้นให้ พวก เขา แน่ว แน่
และไม่หวั่นไหวในงานดี. ประมาณ ๑๒๔  
ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ี, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
กษัตรยิ์เบ็นจามินกล่าวแก่ผู้คนของท่าน
ดังน้ันแล้ว, ท่านจึงถามไปในบรรดาพวก
เขา, โดยปรารถนาจะรู้ว่าผู้คนของท่าน
เช่ือค�าที่ท่านได้กล่าวแก่พวกเขาหรอืไม่.

๒ และพวกเขาทัง้หมดร้องเป็นเสียง
เดียวกัน, มี ความ ว่า : แท้จริง แล้ว, เรา
เช่ือ ถ้อยค�า ทัง้หมด ที่ ท่าน กล่าว แก่ เรา; 
และ, เรา รู้ ถึง ความ แน่นอน และ ความ
จรงิของมนัดว้ย, เพราะพระวญิญาณของ
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, ซึ่งทรงกระท�า
การเปลี่ยนแปลงก อันลึกล�า้ในเรา, หรอืใน
ใจเรา, จนเราไม่มี ใจที่จะท�าความช่ัวข อีก, 
แต่จะท�าความดี โดยตลอด.

๓ และ ตัว เรา เอง, ด้วย, โดย ผ่าน
พระคุณ ความ ดี อัน ไม่มี ขอบเขต ของ
พระผูเ้ป็นเจา้, และการแสดงใหป้ระจกัษ์
ของ พระ วิญญาณ ของ พระองค์, จึง มี
ทัศนะกว้างไกลเกี่ยวกับ ส่ิงที่ จะมาถึง; 
และหากว่าสมควร, เราจะพยากรณ์ถึง
ทุกส่ิงได้.

๔ และมันคือศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วใน
เรื่องที่กษัตริย์ของเรากล่าวแก่เราซ่ึงน�า
เรามาสู่ความรูอ้ันส�าคัญยิ่งน้ี, ซ่ึงโดยการ

น้ีเราช่ืนชมยนิดดีว้ยความปรดีอียา่งเหลอื
ล้นเช่นน้ี.

๕ และเราเต็มใจที่จะเข้าสู่พันธสัญญาก  
กับพระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อจะท�าตาม 
พระประสงค์ของพระองค์, และเพื่อจะ 
เช่ือฟังพระบัญญัติของพระองค์, ตลอด
วันเวลาที่เหลืออยู่ของเราในทุกเรื่องซ่ึง
พระองค์จะทรงบัญชาเรา, เพื่อเราจะไม่
น�าความทรมานอันไม่รูจ้บข มาให้ตนเอง, 
ดงัทีเ่ทพค พดูไว,้ เพือ่เราจะไมด่ืม่จากถว้ย
แห่งพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้า.

๖ และ บัดน้ี, น่ี คือ ถ้อยค�า ที่ กษัตริย ์

เบ็นจามนิปรารถนาจากคนเหลา่น้ี; และ
ดงัน้ันทา่นจงึกลา่วแก่พวกเขา : ทา่นพดู
ถอ้ยค�าทีข่า้พเจา้ปรารถนา; และพนัธสัญญา
ซ่ึงทา่นท�าไวเ้ป็นพนัธสัญญาทีช่อบธรรม.

๗ และบัดน้ี, เพราะพันธสัญญาที่ท่าน
ท�าไวจ้ะเรยีกทา่นวา่ลกู ๆ ก  ของพระครสิต,์ 
บตุรของพระองค,์ และธดิาของพระองค;์ 
เพราะดเูถดิ, วนัน้ีพระองคท์รงใหก้�าเนิดข 

ท่านทางวญิญาณ; เพราะท่านกล่าววา่ใจค 

ท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรทัธาใน
พระนามของพระองค์; ฉะน้ัน, ท่านจึง
ถือ ก�าเนิดง จาก พระองค์ และ กลาย เป็น
บุตรของพระองค์และธิดาของพระองค์จ .

๘ และภายใต้นามน้ีจึงท�าให้ท่านเป็น
อิสระก , และไม่มีนามอื่นใดข ซ่ึงจะท�าให้
ท่านเป็นอิสระได้. ไม่มีช่ือค อื่นใดให้ ไวซ่ึ้ง

๕ ๒ ก แอลมา ๕:๑๔.  
คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ข แอลมา ๑๙:๓๓.
 ๕ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๐.
  ข โมไซยาห ์๓:๒๕–๒๗.
  ค โมไซยาห ์๓:๒.
 ๗ ก โมไซยาห ์๒๗:๒๔–๒๖;  

โมเสส ๖:๖๔–๖๘.  
คมพ. บตุรและธดิาของ
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. ถอืก�าเนิด.
  ค คมพ. ใจ.
  ง โมไซยาห ์๑๕:๑๐–๑๑.  

คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

  จ คพ. ๑๑:๓๐.
 ๘ ก รม. ๖:๑๘;  

กท. ๕:๑;  
ฮีล. ๑๔:๓๐.

  ข กจิการ ๔:๑๐, ๑๒;  
แอลมา ๒๑:๙.

  ค โมไซยาห ์๒๖:๑๘.

โมไซยาห์ ๕:๑–๘๒๑๑



ความรอดจะมาได้; ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าจึง 
อยากให้ท่านรับง พระนามของพระคริสต์
ไวก้ับท่าน, ท่านทัง้หมดที่เข้ามาในพันธ-
สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าวา่ท่านจะเชื่อฟัง
ไปจนที่สุดแห่งชีวิตท่าน.

๙ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือผู้ ใด
ก็ตามที่ท�าเช่นน้ีจะพบอยู่เบือ้งพระหัตถ์
ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะเขาจะรูจ้ัก
ช่ือซ่ึงจะเรียกเขาโดยช่ือน้ัน; เพราะจะ
เรียกเขาด้วยพระนามของพระคริสต์.

๑๐ และบัดน้ีเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้
คือ, ผู้ ใดก็ตามที่จะไม่รับพระนามของ
พระครสิต์ ไวก้ับเขาต้องเรยีกเขาด้วยช่ือ
อื่นก ; ฉะน้ัน, เขาย่อมพบตนเองอยู่เบือ้ง
พระหัตถ์ซ้ายข ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๑ และข้าพเจ้าอยากให้ท่านจ�าไว้ด้วย, 
ว่าน่ีคือช่ือก ที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะ
ให้ท่านซ่ึงจะไม่มีวันถูกลบเลย, เว้นแต่
จะเป็นโดยการล่วงละเมิด; ฉะน้ัน, จง
ระวังเพื่อท่านจะไม่ล่วงละเมิด, เพื่อช่ือ
น้ีจะไม่ถูกลบจากใจท่าน.

๑๒ ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ขา้พเจา้อยาก
ให้ท่านจดจ�าที่จะจารกึพระนามอยู่ก ในใจ
ท่านเสมอไป, เพื่อจะไม่พบท่านอยู่เบือ้ง
พระหัตถ์ซ้ายของพระผู้เป็นเจ้า, แตเ่พื่อ
ท่าน จะ ได้ยิน และ รู้จัก สุรเสียง ซ่ึง โดย
สุรเสียงน้ันจะเรียกท่าน, และอีกทัง้, ชื่อ
ซ่ึงโดยช่ือน้ันจะเรียกท่าน.

๑๓ เพราะคนจะรู้จักก ผู้เป็นนายซ่ึงเขา

ไม่ เคย รับ ใช้, และ เป็น คน แปลก หน้า
ส�าหรับเขา, และอยู่ ไกลจากความนึกคิด
และเจตนาของใจเขาได้อย่างไร ?

๑๔ และอน่ึง, คนจะเอาลาซ่ึงเป็นของ
เพื่อนบ้าน, มาเลีย้งหรือ ? ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่านว่า, ไม่เลย; เขาจะไม่ยอมแม้ ให้
มันมาหากินในฝูงของเขา, แต่จะไล่มัน, 
และขบัมนัออกไป. ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, 
วา่จะเป็นเช่นน้ันในบรรดาพวกท่านหาก
ท่านไม่รู้จักช่ือซ่ึงจะเรียกโดยช่ือน้ัน.

๑๕ ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าอยากให้ท่านแน่ว
แน่ และ ไม่ หวั่นไหว, เต็ม ไป ด้วย งานดี
อยู่เสมอ, เพื่อพระคริสต์, พระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, จะทรงผนึกก 

ท่านไว้เป็นของพระองค์, เพื่อท่านจะได้
รับการน�าไปสวรรค์, เพื่อท่านจะมีความ
รอด อัน เป็นนิจ และ ชีวิต นิ รันดร์, โดย
ปรีชาญาณ, และเดชานุภาพ, และความ
ยุติธรรม, และความเมตตาของพระองค์
ผู้ทรงสร้างข ทุกส่ิง, ในฟ้าสวรรค์และบน
แผ่นดินโลก, ผู้ทรงเป็นพระผู้ เป็นเจ้า
เหนือทุกส่ิง. เอเมน.

บทที่ ๖

กษัตรยิเ์บ็นจามนิบนัทกึชือ่ของผูค้นและ
ก�าหนดปุโรหติเพือ่สอนพวกเขา—โมไซ
ยาหป์กครองในฐานะกษัตรยิผ์ูช้อบธรรม. 
ประมาณ ๑๒๔–๑๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

 ๘ ง กจิการ ๑๑:๒๖;  
แอลมา ๔๖:๑๕.

 ๑๐ ก แอลมา ๕:๓๘–๓๙.
  ข มธ. ๒๕:๓๓.
 ๑๑ ก โมไซยาห ์๑:๑๑–๑๒.  

คมพ. พระเยซู

ครสิต—์การรบัพระนาม
ของพระเยซคูรสิต์ ไว้
กบัเรา.

 ๑๒ ก คพ. ๑๘:๒๓–๒๕.
 ๑๓ ก โมไซยาห ์๒๖:๒๔–๒๗.
 ๑๕ ก คมพ. การเรยีกและการ

เลอืก; ท�า (ช�าระ) ให้
บรสุิทธิ ์(การ).

  ข คส. ๑:๑๖;  
โมไซยาห ์๔:๒;  
แอลมา ๑๑:๓๙.

โมไซยาห์ ๕:๙–๑๕ ๒๑๒



และบัดน้ี, หลังจากพูดกับผู้คนจบแล้ว, 
กษัตริย์เบ็นจามินคิดว่าสมควร, ที่ท่าน
จะจดก ช่ือคนทัง้ปวงทีเ่ขา้มาสู่พนัธสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้าที่จะรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือไม่มี
สักคน, เวน้แต่เด็กเล็ก ๆ , ที่ ไม่ ได้เข้ามา
สู่พนัธสัญญาและรบัเอาพระนามของพระ
คริสต์ ไว้กับตน.

๓ และอน่ึง, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
เมื่อกษัตริย์เบ็นจามินยุติเรื่องทัง้หมดน้ี
แล้ว, และอุทิศถวายโมไซยาห์ก บุตรของ
ท่าน เป็น ผู้ ปกครอง และ กษัตริย์ เหนือ
ผู้คนของท่าน, และมอบหน้าที่ทัง้หมด
เกี่ยว กับ อาณาจักร ให้, และ ก�าหนดข 

ปุ โรหิตให้สอนค ผู้คนด้วย, เพื่อ โดยการ
น้ันพวกเขาจะฟังและรู้จักพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า, และกระตุ้นพวกเขา
ให้ระลึกถึงค�าปฏิญาณง ซ่ึงพวกเขาท�าไว้, 
ท่านให้ฝูงชนแยกย้ายกันไป, และพวก
เขากลับไป, ทุกคน, ตามครอบครัวของ
ตน, สู่บ้านของตนเอง.

๔ และ โม ไซ ยาห์ก เริ่ม ปกครอง แทน
บิดา ท่าน. และ ท่าน เริ่ม ปกครอง เมื่อ
อายุ สามสิบ ปี, รวม, เป็น เวลา ประมาณ
ส่ีร้อยเจ็ดสิบหกปีนับแต่เวลาข ที่ลี ไฮจาก
เยรูซาเล็มมา.

๕ และกษัตริย์เบ็นจามินมีชีวิตต่อมา
อีกสามปีและท่านตาย.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ โมไซยาห์ ได้เดินตามทางของ

พระเจ้า, และ ยึดถือ ค�า พิพากษา ของ
พระองค์ และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์, 
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ทุก
เรื่อง ไม่ ว่า อะไร ก็ตาม ที่ พระองค์ ทรง
บัญชาท่าน.

๗ และ กษัตริย์ โม ไซ ยาห์ ได้ ให้ ผู้คน
ของท่านท�าไร่ ไถนา. และท่าน, ตัวท่าน
เอง, ได้ท�าไร่ ไถนาด้วย, เพื่อโดยการน้ัน
ท่านจะไม่กลายเป็นภาระก แก่ผู้คนของ
ทา่น, เพือ่ทา่นจะไดท้�าตามส่ิงทีบ่ดิาทา่น
ได้ท�าไว้ทุกอย่าง. และไม่มีการขัดแย้งใน
บรรดาผูค้นทัง้หมดของทา่นตอ่เน่ืองเป็น
เวลาสามปี.

บทที่ ๗

แอมันพบแผ่นดินแห่งลี ไฮนีไฟ, ที่ซึ่ง
ลิมไฮเป็นกษัตริย์—ผู้คนของลิมไฮตก
เป็นทาสของชาวเลมัน—ลิมไฮเล่าถึง
ประวัติของพวกเขา—ศาสดาพยากรณ์ 
(อบินาได) เป็นพยานว่าพระคริสต์ทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาของส่ิง
ทัง้ปวง—บรรดาผู้ที่หว่านความสกปรก
จะ เก็บ เกี่ยว ลม หมุน, และ บรรดา ผู้ ที่
มอบความไว้วางใจในพระเจ้าจะได้รับ
การปลดปล่อย. ประมาณ ๑๒๑ ปีก่อน
คริสตกาล.

และบดัน้ี, เหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากกษัตรยิ์ โมไซยาหอ์ยูอ่ยา่งสันตติดิตอ่
กันอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาสามปี, ทา่นจงึ

๖ ๑ ก คพ. ๑๒๘:๘.
 ๓ ก โมไซยาห ์๑:๑๐; ๒:๓๐.
  ข คมพ. แตง่ตัง้ (การ).

  ค แอลมา ๔:๗.
  ง โมไซยาห ์๕:๕–๗.
 ๔ ก คมพ. โมไซยาห,์ บตุรของ

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

โมไซยาห์ ๖:๑–๗:๑๒๑๓



ปรารถนาจะรูเ้กีย่วกบัผูค้นทีข่ึน้ไปก พ�านัก
อยู่ ในแผน่ดนิแหง่ลีไฮ-นีไฟ, หรอืในเมอืง
แห่งลี ไฮ-นี ไฟ; เพราะผู้คนของท่านไม่
ไดย้ินข่าวจากพวกเขาเลยนับจากเวลาที่
พวกเขาจากแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลาข ไป; 
ฉะน้ัน, คนทัง้หลายจงึท�าใหท้า่นเหน่ือยใจ
เพราะการรบเรา้ของพวกเขา.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ โม ไซ ยาห์ ให้ คน แข็ง แรง ของ
พวกเขาสิบหกคนขึน้ไปยังแผ่นดินแห่ง
ลี ไฮ-นี ไฟ, เพื่อสอบถามเกี่ยวกับพี่น้อง
พวกเขา.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วันพรุ่งพวกน้ีเริ่มขึน้ไป, โดยมีคนหน่ึง
ช่ือแอมันไปด้วย, เขาเป็นคนแข็งแรง
และมีพละก�าลัง, และเป็นผู้ สืบตระกูล
ของเซราเฮ็มลา; และเขาเป็นผู้น� าของ
คนเหล่าน้ันด้วย.

๔ และบัดน้ี, พวกน้ีไม่รู้ทางที่พวกเขา
จะเดินทางไป ในแดนทุรกันดารเพื่อขึน้
ไป ยัง แผ่น ดิน แห่ง ลี ไฮ- นี ไฟ; ฉะน้ัน 
พวกเขาระหกระเหินอยู่หลายวนัในแดน
ทุรกันดาร, แม้ถึง ส่ี สิบวันที่พวกเขาได ้

ระหกระเหินไป.
๕ และเมื่อพวกเขาได้ระหกระเหินไป

ส่ีสิบวันพวกเขาก็มาถึงเนินเขาลูกหน่ึง, 
ซ่ึงอยู่ทางเหนือของแผ่นดินแห่งไชลัมก , 
และพวกน้ีตัง้กระโจมที่น่ัน.

๖ และแอมันพาพี่น้องของเขาไปสาม
คน, และชื่อพวกเขาคืออแมลิไค, ฮีเล็ม, 
และเฮ็ม, และคนเหลา่น้ีลงไปยงัแผน่ดนิ
แห่งนีไฟก .

๗ และดูเถิด, พวกเขาพบกษัตริย์ของ
ผู้คนซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินแห่ง นี ไฟ, และ
ในแผ่นดินแห่งไชลัม; และพวกเขาถูก
องครักษ์ของกษัตริย์ล้อมไว้, และถูกจับ, 
และถูกมัดไว้, และถูกขังในเรือนจ�า.

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้เมือ่พวก
เขาอยู่ ในเรอืนจ�าสองวนัก็ถูกน�าไปอยู่ต่อ
หน้ากษัตริย์อีก, และเครื่องพันธนาการ
ของพวกเขาถูกคลายออก; และพวกเขา
ยนือยูต่อ่หน้ากษัตรยิ,์ และไดร้บัอนุญาต, 
หรือ ที่ จริง แล้ว พวก เขา ถูก ส่ัง, ให้ ตอบ
ค�าถามซ่ึงกษัตริย์จะถามพวกเขา.

๙ และ ท่าน กล่าว แก่ พวก เขา : ดูเถิด, 
ขา้พเจา้คอืลมิไฮก , บตุรของโนอาห,์ ผูเ้ป็น
บตุรของซีนิฟฟ์, ผูซ่ึ้งมาจากแผน่ดนิแหง่
เซราเฮ็มลาเพื่อรบัแผ่นดินน้ีเป็นมรดก, 
ซ่ึงเป็นแผ่นดินของบรรพบุรษุของพวก
เขา, ผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกษัตรยิ์ โดยเสียง
ของผู้คน.

๑๐ และบดัน้ี, ขา้พเจา้ปรารถนาจะรูเ้หตุ
ที่ท่านบังอาจเข้ามาใกล้ก�าแพงเมืองเช่น
น้ี, เมื่อ, ตัวข้าพเจ้าเอง, อยู่กับองครักษ์
ของข้าพเจ้านอกประตูเมือง ?

๑๑ และบัดน้ี, เพราะเหตุน้ีข้าพเจ้าจึง
ยอมให้ท่านได้รบัการปกปักรกัษาไว,้ เพื่อ
ขา้พเจา้จะไตส่วนทา่น, หาไมแ่ลว้ขา้พเจา้
คงให้องครักษ์ของข้าพเจ้าประหารท่าน
เสีย. ท่านได้รับอนุญาตให้พูด.

๑๒ และบัดน้ี, เมื่อแอมันเห็นว่าเขาได้
รบัอนุญาตให้พูด, เขาจึงออกไปและน้อม
กายลงตอ่หน้ากษัตรยิ;์ และเมือ่ยนืขึน้เขา
กล่าววา่ : ข้าแต่องค์ราชัน, ข้าพเจ้าส�านึก

๗ ๑ ก ออมไน ๑:๒๗–๓๐.
  ข ออมไน ๑:๑๓.

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

 ๙ ก โมไซยาห ์๑๑:๑.

โมไซยาห์ ๗:๒–๑๒ ๒๑๔



ในพระ กรุณา เป็น ล้นพ้น ต่อ เบือ้ง พระ
พักตร์พระผู้เป็นเจ้าที่วันน้ีข้าพเจ้ายังมี
ชีวิตอยู่, และได้รับอนุญาตให้พูด; และ
ข้าพเจ้าจะพยายามพูดด้วยความองอาจ;

๑๓ เพราะขา้พเจา้มัน่ใจวา่หากทา่นรูจ้กั
ข้าพเจ้าท่านคงไม่ปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่ ใน
เครื่องพันธนาการน้ี. เพราะข้าพเจ้าคือ
แอมัน, และเป็นผู้สืบตระกูลของเซรา-
เฮ็มลาก , และขึน้มาจากแผ่นดินแห่งเซ-
ราเฮ็มลาเพือ่สอบถามเกีย่วกบัพีน้่องของ 

เรา, ผูท้ีซี่นิฟฟ์พาขึน้มาจากแผน่ดนิน้ัน.
๑๔ และบัดน้ี, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้

คือหลังจากลิมไฮฟังค�าพูดของแอมัน
แล้ว, ท่านยินดียิ่ง, และกล่าวว่า : บัดน้ี, 
ข้าพเจ้ารูแ้น่แก่ ใจวา่พี่น้องข้าพเจ้าที่อยู่
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลายังมีชีวิตอยู่. 
และบัดน้ี, ข้าพเจ้าจะช่ืนชมยินดี; และ
ในวนัพรุง่ข้าพเจ้าจะให้ผู้คนของข้าพเจ้า
ช่ืนชมยินดีด้วย.

๑๕ เพราะ ดูเถิด, เรา อยู่ ในความ เป็น
ทาสของชาวเลมนั, และถกูเก็บภาษีก ดว้ย
อัตราภาษีที่หนักหนาเหลือจะทน. และ
บัดน้ี, ดูเถิด, พี่น้องของเราจะปล่อยเรา
ใหพ้น้จากความเป็นทาส, หรอืพน้จากมอื
ชาวเลมัน, และเราจะเป็นทาสของพวก
เขา; เพราะจะเป็นการดีกว่าที่เราจะเป็น
ทาสชาวนีไฟแทนที่จะส่งบรรณาการให้
กษัตริย์ของชาวเลมัน.

๑๖ และบัดน้ี, กษัตรยิ์ลิมไฮส่ังองครกัษ์
ของท่านไม่ ให้มัดแอมันหรือพี่น้องของ
เขา อีก ต่อ ไป, แต่ ให้ พวก เขา ไป ที่ เนิน
เขาซึ่งอยู่ทางเหนือของไชลัม, และน�า

พี่น้องของพวกเขาเข้ามาในเมือง, เพื่อ
โดยการน้ันพวกเขาจะได้กิน, และดื่ม, 
และพักผ่อนจากความเหน็ดเหน่ือยอัน
เน่ืองจากการเดนิทางของพวกเขา; เพราะ
พวกเขาไดท้นทกุขม์าหลายเรือ่ง; พวกเขา
ทนความหิว, ความกระหาย, และความ
เหน็ดเหน่ือย.

๑๗ และบัดน้ี, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
ในวนัพรุง่กษัตรยิ์ลิมไฮออกถ้อยแถลงไป
ในบรรดาผู้คนทัง้หมดของท่าน, เพื่อโดย
การ น้ันพวกเขาจะได้มารวมกันที่พระ
วหิารก , เพื่อจะฟังถ้อยค�าซ่ึงท่านจะกล่าว
แก่พวกเขา.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
คนเหล่าน้ันมารวมกันแล้วท่านจึงกล่าว
แก่พวกเขาท�านองน้ี, มีความวา่ : โอ้ท่าน, 
ผู้คนของ ข้าพเจ้า, จง เงย หน้า ขึน้ และ
สบายใจเถิด; เพราะดูเถิด, เวลาอยู่ ใกล้
แค่เอือ้ม, หรือหาได้ห่างไกลไม่, เมื่อเรา
จะไม่อยู่ภายใต้อ�านาจของศัตรูเราอีกต่อ
ไป, แม้ว่าเราดิน้รนมาหลายครัง้, ซึ่งไม่
เป็นผล; กระน้ันข้าพเจ้ายังวางใจว่าจะ
ยังมีการดิน้รนที่จะมีผลเกิดขึน้.

๑๙ ฉะน้ัน, จงเงยหน้าขึน้, และช่ืนชม
ยนิดเีถดิ, และมอบความไวว้างใจของทา่น
ในพระผู้เป็นเจ้าก , ในพระผู้เป็นเจ้าองค์
น้ันผู้ทรงเป็นพระผู้ เป็นเจ้าของอับรา-
ฮัม, และอิสอัค, และยาโคบ; และ, พระ
ผู้เป็นเจ้าองค์น้ันด้วยผู้ทรงพาข ลูกหลาน
ของอสิราเอลออกจากแผน่ดนิแหง่อยีปิต,์ 
และทรงท�าใหพ้วกเขาเดนิผา่นทะเลแดง
บนแผ่นดินแห้ง, และทรงเลีย้งพวกเขา

 ๑๓ ก ออมไน ๑:๑๒–๑๕.
 ๑๕ ก โมไซยาห ์๑๙:๑๕.

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

  ข อพย. ๑๒:๔๐–๔๑;  
แอลมา ๓๖:๒๘.

โมไซยาห์ ๗:๑๓–๑๙๒๑๕



ด้วยมานาค เพื่อพวกเขาจะไม่สิน้ชีวิตอยู่
ในแดนทุรกันดาร; และมีอีกหลายส่ิงที่
พระองค์ทรงท�าเพื่อพวกเขา.

๒๐ และ อน่ึง, พระ ผู้ เป็น เจ้า องค์
เดยีวกนัน้ันทรงพาบรรพบรุษุของเราออก
จากก แผ่นดินแห่ง เยรูซาเล็ม, และทรง
ดูแลและปกปักรักษาผู้คนของพระองค์
มาแม้จนถึงบัดน้ี; และดเูถิด, เป็นเพราะ
ความช่ัวช้าสามานย์และความน่าชิงชัง
ของเราที่พระองค์ทรงน�าเรามาสู่ความ
เป็นทาส.

๒๑ และทา่นทัง้หลายเป็นพยานในวนัน้ี, 
ว่าซีนิฟฟ์, ซ่ึงได้รับแต่งตัง้เป็นกษัตริย์
ปกครอง คนพวก น้ี, โดยที่ ท่าน มุ่ง หวัง
เกนิไปก ทีจ่ะไดร้บัแผน่ดนิแหง่บรรพบรุษุ
ของ ท่าน มา เป็น มรดก, ฉะน้ันท่าน จึง
ถูกหลอกลวงโดยอุบายและเล่ห์กลของ 
กษัตรยิ์เลมัน, ซ่ึงเข้ามาท�าข้อตกลงกับ
กษัตริย์ ซี นิฟฟ์, และ ยอม ให้การ ครอบ
ครองแผน่ดนิส่วนหน่ึงอยู่ ในมอืทา่น, หรอื 

แมเ้มอืงแหง่ลีไฮ-นีไฟ, และเมอืงแหง่ไช- 
ลัม; และแผ่นดินโดยรอบน้ัน—

๒๒ และทัง้หมดน้ี เขาท�า ไป, เพื่อจุด
ประสงคอ์ยา่งเดยีวคอืการน�าก คนพวกน้ีมา
อยู่ ใต้อ�านาจหรอืมาอยู่ ในความเป็นทาส. 
และดเูถิด, ในเวลาน้ีเราใหบ้รรณาการแก่
กษัตริย์ของชาวเลมัน, เป็นจ�านวนครึ่ง
หน่ึง ของ ข้าวโพด เรา, และ ข้าว บาร์เลย์
ของเรา, และแม้ธัญพืชทัง้หมดของเรา
ทุกชนิด, และครึ่งหน่ึงที่เพิ่มขึน้ของฝูง
สัตว์เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของเรา; และ

กษัตริย์ ของ ชาวเล มัน เรียก เอา จาก เรา
แม้ถึงครึง่หน่ึงของทุกส่ิงที่เรามีหรอืเป็น
เจ้าของ, มิฉะน้ันก็ชีวิตของเรา.

๒๓ และบัดน้ี, น่ีไม่ ใช่ส่ิงที่เหลือจะทน
หรอื ? และน่ีไม่ ใช่, ความทุกข์ ใหญ่หลวง
ของเราหรอื ? บดัน้ีดเูถดิ, เรามเีหตผุลมาก
เพียงใดที่จะโศกเศร้า.

๒๔ แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
มีเหตุผลอยู่มากที่เราจะโศกเศรา้; เพราะ
ดูเถิด พี่ น้อง ของ เรา ถูก สังหาร มา กี่ คน
แล้ว, และ เลือด พวก เขา หลั่ง ไป โดย ไร้
ประโยชน์, และทัง้หมดน้ีก็เพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์.

๒๕ เพราะหากคนพวกน้ี ไม่ ได้ตกอยู่
ในการล่วงละเมิดแล้วพระเจ้าจะไม่ทรง
ยอมให้ความช่ัวอันใหญ่หลวงน้ีเกิดกับ
พวกเขา. แต่ดูเถิด, พวกเขาไม่ยอมสดับ
ฟังพระวจนะของพระองค์; แต่มีการขัด
แย้ง เกิด ขึน้ ในบรรดา พวก เขา, แม้ ถึง
ขนาดที่พวกเขาได้หลั่ง เลือดในบรรดา
พวกเขาเอง.

๒๖ และศาสดาพยากรณ์ก คนหน่ึงของ
พระเจ้าถูกพวกเขาสังหาร; แท้จริงแล้ว, 
เป็นคนที่ ไดร้บัเลอืกจากพระผูเ้ป็นเจา้, ผู้
ซ่ึงบอกพวกเขาถงึความชัว่รา้ยและความ
น่าชิงชังของพวกเขา, และพยากรณ์หลาย
ส่ิงที่จะมาถึง, แท้จริงแล้ว, แม้การเสด็จ
มาของพระคริสต์.

๒๗ และเพราะท่านกล่าวแก่พวกเขาวา่
พระคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้าก , พระบิดา
ของส่ิงทัง้ปวง, และกล่าวว่าพระองค์จะ

 ๑๙ ค อพย. ๑๖:๑๕, ๓๕;  
กดว. ๑๑:๗–๘;  
ยชว. ๕:๑๒.

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

 ๒๖ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๒–๒๐.
 ๒๗ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

โมไซยาห์ ๗:๒๐–๒๗ ๒๑๖



ทรง รับ เอา รูป ลักษณ์ ของ มนุษย์, และ
จะเป็นรูปลักษณ์ข ตามที่สร้างมนุษย์ขึน้
ในกาลเริม่ต้น; หรอือีกนัยหน่ึง, พระองค์
กลา่ววา่มนุษยส์รา้งขึน้ตามรปูลกัษณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าค , และว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จลงมาในบรรดาลกูหลานมนุษย,์ และ
ทรงรบัเอาเน้ือหนังและโลหติ, และเสด็จ
ออกไปตามพืน้พิภพ—

๒๘ และบัดน้ี, เพราะท่านกล่าวเรือ่งน้ี, 
พวกเขาจึงได้ประหารท่าน; และพวกเขา
ท�าอีกหลายส่ิงซ่ึงน�าพระพิโรธของพระผู้
เป็นเจ้าลงมาสู่พวกเขา. ฉะน้ัน, ใครเล่า
จะพิศวงที่พวกเขาอยู่ ในความเป็นทาส, 
และทีพ่วกเขาถกูลงทณัฑด์ว้ยความทกุข์
แสนสาหัส ?

๒๙ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ตรัส ไว้ : เรา
จะไม่ช่วยเหลือก ผู้คนของเราในวันแห่ง
การล่วงละเมิดของพวกเขา; แต่ เราจะ
สกัดกัน้หนทางเพื่อมิ ให้พวกเขารุง่เรอืง; 
และการกระท�าของพวกเขาจะเป็นดังส่ิง
กีดขวางอยู่หน้าตน.

๓๐ และอน่ึง, พระองค์ตรัส : หากผู้คน
ของเราจะหวา่นความสกปรกก พวกเขาจะ
เก็บเกี่ยวข แกลบน้ันในลมหมุน; และผล
ของมันคือยาพิษ.

๓๑ และอน่ึงพระองค์ตรัส : หากผู้คน
ของเราจะหวา่นความสกปรกพวกเขาจะ
เก็บเกี่ยวลมตะวันออกก , ซ่ึงน�าเอาความ
พินาศมาทันที.

๓๒ และบัดน้ี, ดูเถิด, สัญญาของพระ

เจ้าเกิดสัมฤทธิผลแล้ว, และท่านถูกลง
ทัณฑ์และรับทุกข์ทรมานแล้ว.

๓๓ แตห่ากทา่นจะหนัมาก สู่พระเจา้ดว้ย
ความตัง้ใจเด็ดเดี่ยว, และมอบความไว้
วางใจในพระองค,์ และรบัใช้พระองคด์ว้ย
ความขยนัหมัน่เพยีรจนสุดความสามารถ
แห่งจิตใจ, หากท่านท�าเช่นน้ี, พระองค์
จะทรง, ปลดปล่อยท่านให้พ้นจากความ
เป็นทาส, ตามพระประสงคแ์ละความพอ
พระทัยของพระองค์.

บทที่ ๘

แอมนัสอนผูค้นของลมิไฮ—เขามารูเ้กีย่ว
กบัแผน่จารกึยีสิ่บสีแ่ผน่ของชาวเจเรด็—
ผูห้ยั่งรูส้ามารถแปลบนัทกึสมยัโบราณ—
ไมม่ขีองประทานใดยิง่ใหญก่วา่การเป็นผู้
หยั่งรู้. ประมาณ ๑๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
กษัตริย์ ลิมไฮ ยุติ การ พูด กับ ผู้คนของ
ท่านแล้ว, เพราะท่านกล่าวแก่พวกเขา
หลายเรื่องและจากเรื่องเหล่าน้ีข้าพเจ้า
เขียนไว้เพียงเล็กน้อยในหนังสือน้ี, ท่าน
บอกผู้คนของท่านทุก เรื่อง เกี่ยวกับพี่
น้องของพวกเขาที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลา.

๒ และท่านให้แอมันยืนขึน้ต่อหน้าฝูง
ชน, และเลา่เรือ่งทัง้หมดทีเ่กดิแกพ่ีน้่อง
ของพวกเขาให้พวกเขาฟังนับแต่เวลาที่

 ๒๗ ข ปฐก. ๑:๒๖–๒๘;  
อเีธอร ์๓:๑๔–๑๗;  
คพ. ๒๐:๑๗–๑๘.

  ค โมไซยาห ์๑๓:๓๓–๓๔;  
๑๕:๑–๔.

 ๒๙ ก ๑ ซมอ. ๑๒:๑๕;  
๒ พศด. ๒๔:๒๐.

 ๓๐ ก คมพ. สกปรก (ความ).
  ข กท. ๖:๗–๘;  

คพ. ๖:๓๓.  

คมพ. ฤดเูก็บเกีย่ว.
 ๓๑ ก ยรม. ๑๘:๑๗;  

โมไซยาห ์๑๒:๖.
 ๓๓ ก มอร. ๙:๖.

โมไซยาห์ ๗:๒๘–๘:๒๒๑๗



ซีนิฟฟ์ขึน้มาจากแผ่นดินน้ันแม้จนถึง
เวลาที่ตัวเขาเองขึน้มาจากแผ่นดินน้ัน.

๓ และ ท่าน เล่า ให้ คน เหล่า น้ี ฟัง ถึง
ถ้อยค�าสุดท้ายที่กษัตริย์เบ็นจามินสอน
ผูค้น, และอธบิายถอ้ยค�าเหลา่น้ันแกผู่ค้น
ของกษัตริย์ลิมไฮ, เพื่อพวกเขาจะเข้าใจ
ถ้อยค�าทัง้หมดที่ท่านพูด.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จาก ท่านท�า ทัง้หมด น้ี ไป แล้ว, กษัตริย์
ลิมไฮให้ฝูงชนแยกย้ายกันไป, และให้คน
ทัง้หลายกลับไปบ้านตนเองทุกคน.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
ใหน้�าแผน่จารกึซ่ึงมบีนัทกึก ผูค้นของทา่น
นับแตเ่วลาที่คนเหล่าน้ีออกจากแผ่นดนิ
แห่งเซราเฮ็มลา, มาต่อหน้าแอมัน, เพื่อ
เขาจะได้อ่านมัน.

๖ บัดน้ี, ทันทีที่แอมันอ่านบันทึกแล้ว, 
กษัตรยิ์ถามเขาเพื่อจะรูว้า่เขาแปลความ
หมายของภาษาไดห้รอืไม,่ และแอมนับอก
ท่านว่าเขาแปลไม่ ได้.

๗ และกษัตริย์กล่าวแก่เขาว่า : โดยที่
โศก เศร้า เพราะ ความ ทุกข์ ของ ผู้คน
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าจึง ให้คนของข้าพเจ้า
ส่ี สิบ สาม คน ออก เดินทาง ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, เพื่อ โดยการ น้ันพวกเขาจะ
ได้พบแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, เพื่อเรา
จะได้ร้องขอพี่น้องของเราให้ปลดปล่อย
เราจากการเป็นทาส.

๘ และพวกเขาหลงอยู่ ในแดนทรุกนัดาร
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายวัน, กระน้ันพวก
เขายังขยันหมั่นเพียร, และไม่พบแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลาแต่กลับมายังแผ่น

ดินน้ี, โดยที่เดินทางไป ในแผ่นดินแห่ง
หน่ึงซ่ึงมีผืนน� ้าหลายแห่ง, โดยค้นพบ
แผ่นดินแห่งหน่ึงซ่ึงเกลื่อนกล่นไปด้วย
กอง กระดูก คน, และ กระดูก สัตว์, และ
เกลื่อนกล่นไปด้วยซากปรักหักพังของ
อาคาร ทุก ชนิด ด้วย, โดย ค้นพบ แผ่น
ดินแห่งหน่ึงซ่ึงเคยมีผู้คนอันมีจ�านวน
มากมายดงัไพรพ่ลของอสิราเอลอาศัยอยู.่

๙ และเพื่อให้ประจักษ์พยานว่าเรื่องที่
พวกเขาบอกเล่า เป็นเรื่องจริงพวกเขา
จึงน�าเอาแผ่นจารึกยี่สิบส่ีก แผ่นซ่ึงเต็ม
ไปด้วยอักขระมา, และมันท�าด้วยทองค�า
บริสุทธิ์.

๑๐ และ ดูเถิด, พวก เขา น�า เอา เกราะ
อกก มา, ด้วย, ซึ่ง มี ขนาด ใหญ่, และ ท�า
ด้วย ทอง เหลืองข และ ทองแดง, และ อยู่
ในสภาพดีเยี่ยม.

๑๑ และอน่ึง, พวกเขาน�าเอาดาบมา, 
ซ่ึง ด้าม ของ มันไม่ เหลือ แล้ว, และ ตัว
ดาบ กร่อน ด้วย สนิม; และ ไม่มี ใคร ใน
แผ่นดินที่สามารถแปลความหมายของ
ภาษาหรืออักขระที่อยู่บนแผ่นจารึกได้. 
ฉะน้ันข้าพเจ้า จึง กล่าว แก่ ท่าน : ท่าน
แปลได้ ไหม ?

๑๒ และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีก : ท่าน
รูจ้ักใครที่แปลไดห้รอืไม ่? เพราะข้าพเจ้า
ปรารถนา จะ ให้ แปล บันทึก เหล่า น้ี เป็น
ภาษาของเรา; เพราะ, มันอาจ, ให้ความ
รู้แก่เราเกี่ยวกับพวกที่เหลืออยู่ของผู้คน
ซ่ึงถกูท�าลาย, อนัเป็นทีม่าของบนัทกึเหลา่
น้ี; หรอื, มันอาจ, จะให้ความรูแ้ก่เราเกี่ยว
กับ คนพวก น้ี น่ีเอง ซ่ึง ถูก ท�าลาย; และ

๘ ๕ ก โมไซยาห ์๙–๒๒.
 ๙ ก อเีธอร ์๑:๑–๒.

 ๑๐ ก อเีธอร ์๑๕:๑๕.
  ข อเีธอร ์๑๐:๒๓.

โมไซยาห์ ๘:๓–๑๒ ๒๑๘



ข้าพเจ้าปรารถนาจะรู้ถึงเหตุแห่งความ
พินาศของพวกเขา.

๑๓ บัดน้ีแอมันกล่าวแก่ท่าน : ข้าแต่
กษัตรยิ,์ ขา้พเจา้บอกทา่นไดอ้ยา่งแน่นอน, 
ถึงชายคนหน่ึงที่แปลก บันทึกได;้ เพราะ
ท่านมีส่ิงซ่ึงท่านสามารถมองดูได,้ และ
แปลบนัทกึทัง้หมดซึง่เป็นของสมยัโบราณ; 
และเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า. 
และเรยีกของเหลา่น้ันวา่เครือ่งแปลความ
หมายข , และไมม่ี ใครจะมองดใูนน้ันไดเ้วน้
แตเ่ขาจะไดร้บับญัชา, เกลอืกเขาจะมองหา
ส่ิงที่เขาไม่ควรมองและเขาจะตาย. และ
ผู้ ใดก็ตามที่ ได้รบับัญชาให้มองในน้ัน, ก็
เรยีกผู้เดยีวกันน้ันวา่ผู้หยั่งรู้ค .

๑๔ และดูเถิด, กษัตริย์ของผู้คนซ่ึงอยู่
ในแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลาเป็นผูท้ี่ ไดร้บั
บัญชาให้ท�าส่ิงเหล่าน้ี, และเป็นผู้มีของ
ประทานอันสูงส่งน้ีจากพระผู้เป็นเจ้า.

๑๕ และกษัตริย์กล่าวว่าผู้หยั่งรู้ยิ่งใหญ่
กว่าศาสดาพยากรณ์.

๑๖ และแอมันกล่าวว่าผู้ หยั่ง รู้ เป็นผู้
เปิดเผยและศาสดาพยากรณ์ด้วย; และ
ของประทานที่ยิ่งใหญ่กวา่น้ีไม่มี ใครจะมี
ได้, เว้นแต่เขาจะมีเดชานุภาพของพระ
ผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงไม่มี ใครจะมี ได้; กระน้ัน
มนุษย์ยังจะมีอ�านาจยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็น
เจ้าประทานให้เขา.

๑๗ แต่ผู้หยั่งรูจ้ะรูถ้ึงส่ิงที่ผ่านมา, และ
ถึง ส่ิงที่จะเกิดขึน้ด้วย, และโดยเครื่อง
แปลความหมายเหล่าน้ีส่ิงทัง้ปวงจะเปิด
เผย, หรือ, ที่จริงแล้ว, ส่ิงลีล้ับจะแสดง

ให้ประจักษ์, และส่ิงที่ ซ่อนอยู่ ก็จะมาสู่
ที่แจ้ง, และส่ิงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจะท�าให้
เป็นที่รูจ้ักกันโดยเครือ่งแปลความหมาย
เหล่าน้ี, และเครือ่งแปลความหมายเหล่า
น้ีจะท�าให้ส่ิงต่าง ๆ เป็นที่รู้จัก มิเช่นน้ัน
แล้วไม่สามารถเป็นที่รู้จักได้.

๑๘ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง จัดหา วิธี ไว้
เพื่อ มนุษย์, โดย ผ่าน ศรัทธา, จะ ได้ ท�า
ปาฏิหาริย์ น่า แปลก ประหลาด; ฉะน้ัน
เขากลายเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อ
เพื่อนมนุษย์ของเขา.

๑๙ และบัดน้ี, เมื่อแอมันกล่าวถ้อยค�า
เหล่า น้ีจบ กษัตริย์ ช่ืนชมยินดีอย่างยิ่ง, 
และน้อมขอบพระทัยพระผู้ เป็นเจ้า, มี
ความวา่ : ความลีล้ับอันส�าคัญยิ่งก มีอยู่ ใน
แผ่นจารกึเหล่าน้ีอย่างไม่ต้องสงสัย, และ
เครื่องแปลความหมายเหล่าน้ีเตรียมไว้
ด้วยจุดประสงค์ที่จะคลี่ความลีล้ับเช่น
น้ี ทัง้หมด ให้ ลูก หลาน มนุษย์ อย่าง ไม่
ต้องสงสัย.

๒๐ โอ้งานของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เพียง
ใด, และ พระเจ้า ทรง ทน กับ ผู้คนของ
พระองคน์านเพยีงใด; แทจ้รงิแลว้, ความ
เข้าใจของลูกหลานมนุษย์มืดบอดและ
ยากที่จะเข้าถึงเพียงใด; เพราะพวกเขา
จะไม่แสวงหาปัญญา, ทัง้ไม่ปรารถนาให้
ปัญญาควบคุมพวกเขาเลย !

๒๑ แท้จริง แล้ว, พวก เขา เป็น ดัง ฝูง
แกะป่าซ่ึงหลบหนีไปจากเมษบาล, และ
กระจัดกระจายไป, และถูกสัตว์ ในป่าไล่, 
และกัดกิน.

 ๑๓ ก โมไซยาห ์๒๘:๑๐–๑๗.
  ข คมพ. อรูมิและทมูมมิ.

  ค คมพ. ผูห้ยัง่รู.้  ๑๙ ก อเีธอร ์๓:๒๑–๒๘;  
๔:๔–๕.

โมไซยาห์ ๘:๑๓–๒๑๒๑๙



บันทึก ของ ซี นิฟฟ์— เรื่อง ราว เกี่ยว กับ
ผู้คนของ ท่าน, นับ จาก เวลา ที่ พวก เขา
ออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาจนถึง
เวลาที่พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจาก
เงือ้มมือชาวเลมัน.

ประกอบด้วยบทที ่๙ ถึง ๒๒

บทที่ ๙

ซีนิฟฟ์น� าคนกลุ่มหน่ึงออกจากเซรา
เฮ็ มลา เพื่อ ครอบ ครอง แผ่น ดิน แห่ง
ลี ไฮนี ไฟ—กษัตริย์ชาวเลมันยอมให้
พวก เขา รับ แผ่นดินน้ัน เป็น มรดก—
มี สงคราม ระหว่าง ชาวเล มัน กับ ผู้คน
ของซีนิฟฟ์. ประมาณ ๒๐๐–๑๘๗ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ข้าพเจ้า, ซีนิฟฟ์, โดยที่ ไดร้บัการสอนใน
ภาษาทัง้หมดของชาวนีไฟ, และมีความรู้
ถึงแผ่นดินแห่งนีไฟก , หรอืแผ่นดินแห่ง
มรดกแต่แรกเริม่ของบรรพบุรษุของเรา, 
และโดยที่ถูกส่งมาเป็นคนสอดแนมใน
บรรดาชาวเลมันเพื่อจะสืบก�าลังทัพของ
พวกเขา, เพื่อกองทัพของเราจะมาโจมตี
และ ท�าลาย พวก เขา— แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า
เห็นส่ิงทีด่ี ในบรรดาพวกเขาแลว้ขา้พเจา้
ปรารถนาว่าพวกเขาไม่ควรถูกท�าลาย.

๒ ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าจึงโต้แย้งกับพี่น้อง
ขา้พเจา้ในแดนทรุกนัดาร, เพราะขา้พเจา้
อยาก ให้ ผู้ ปกครอง ของ เรา ท�า ข้อ ตกลง 
กับพวกเขา; แต่ โดยที่เขาเป็นคนเข้ม- 

งวดและกระหายเลือดจึงส่ังให้ประหาร
ข้าพเจ้า; แต่ ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ช่วย ไว้
โดย มี การ นอง เลือด อย่าง หนัก; เพราะ
พ่อตอ่สู้กับพ่อ, พี่น้องตอ่สู้กับพี่น้อง, จน
กองทพัส่วนใหญข่องเราถกูท�าลายในแดน
ทุรกันดาร; และเราที่ ได้รับการละเว้น, ก็
กลบัมา, ยงัแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา, เพือ่
เล่าเรื่องให้ภรรยาของพวกเขาและลูก ๆ 
ของพวกเขาฟัง.

๓ และกระน้ัน, โดยที่ข้าพเจ้ามุ่งหวัง
เกินไปที่จะได้รบัแผ่นดินของบรรพบุรษุ
เราเป็นมรดก, จึงรวบรวมคนมากเท่าที่
ปรารถนาจะขึน้ไปครอบครองแผ่นดิน, 
และเริ่มการเดินทางของเราไป ในแดน
ทุรกันดารเพื่อขึน้ไปยังแผ่นดินน้ัน; แต่
เราทุกข์ทรมานด้วยความอดอยากและ
ความ ทุกข์ แสน สาหัส; เพราะ เรา เชื่อง
ช้า ใน การ ระลึก ถึง พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา.

๔ กระน้ันก็ตาม, หลังจากระหกระเหิน
อยู่ ใน แดนทุรกันดาร หลาย วัน เรา ตัง้
กระโจมของเราในที่ซ่ึงพี่น้องของเราถูก
สังหาร, ซ่ึงอยู่ ใกล้กับแผ่นดินบรรพบุรษุ
ของเรา.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคนของข้าพเจ้าส่ีคน
ก็ ไป ในเมืองอีก, เข้าไปหากษัตริย์, เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รู้ ใจของกษัตริย์, และเพื่อ
ข้าพเจ้าจะไดรู้ว้า่ข้าพเจ้าพรอ้มดว้ยผู้คน
ของขา้พเจา้จะเขา้ไปครอบครองแผน่ดนิ
โดยสันติได้หรือไม่.

๖ และข้าพเจ้าเข้าไปหากษัตริย์, และ
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เขาท�าพันธสัญญากับข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้า
จะได้ครอบครองแผ่นดินแห่งลี ไฮ-นีไฟ, 
และแผ่นดินแห่งไชลัม.

๗ และเขาส่ังให้ผู้คนของเขาออกจาก
แผ่นดินด้วย, และข้าพเจ้ากับผู้คนของ
ข้าพเจ้าจึงเข้าไป ในแผ่นดินเพื่อเราจะ
ครอบครองมัน.

๘ และ เรา เริ่ม สร้าง อาคาร, และ ซ่อม
ก�าแพง เมือง, แท้จริง แล้ว, แม้ ก�าแพง
เมืองแห่งลี ไฮ- นี ไฟ, และก�าแพงเมือง
แห่งไชลัม.

๙ และเราเริ่มท�าไร่ ไถนา, แท้จริงแล้ว, 
แม้ปลูกด้วยเมล็ดนานาชนิด, ปลูกด้วย
เมล็ด ข้าวโพด, และ ข้าว สาลี, และ ข้าว
บาร์เลย์, และปลูกด้วยนีแอส, และปลูก
ดว้ยเชอมั, และปลกูดว้ยเมล็ดผลไมน้านา
ชนิด; และเราได้เริ่มขยายเผ่าพันธุ์และ
รุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน.

๑๐ บัดน้ีมันเป็นอุบายและเล่ห์กลของ 
กษัตรยิ์เลมัน, ที่จะน�าก ผู้คนของข้าพเจ้า
มาสู่ความเป็นทาส, โดยเขายอมมอบแผน่
ดินให้เราเพื่อเราจะครอบครองมัน.

๑๑ ฉะน้ันเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ, 
หลัง จาก เรา ได้ อยู่ ใน แผ่น ดิน ต่อ เน่ือง
เป็น เวลา สิบ สอง ปี กษัตริย์ เล มัน เริ่ม 
ปรวิติก, ดว้ยเกรงวา่โดยวธิี ใดวธิหีน่ึงผูค้น 
ของข้าพเจ้าจะแข็งแกรง่ขึน้ในแผ่นดิน,  
และวา่พวกเขาจะชนะเราและน�าเรามาสู่ 
การเป็นทาสไม่ ได้.

๑๒ บัดน้ี พวก เขา เป็น คน เกียจคร้าน
และ ถือ รูป เคารพก ; ฉะน้ันพวก เขา จึง
ปรารถนา จะ น�า เรา มา สู่ ความ เป็นทาส, 

เพื่อพวกเขาจะอิ่มหน�าด้วยแรงงานจาก
มือเรา; แท้จริงแล้ว, เพื่อพวกเขาจะได้
ส�าราญกายใจกับฝูงสัตว์ ในทุ่งของเรา.

๑๓ ฉะน้ันเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
กษัตรยิ์เลมันเริม่ยั่วยุผู้คนของเขาให้ขัด
แยง้กบัผูค้นของขา้พเจา้; ฉะน้ันสงคราม
และการขัดแย้งจึงเริ่มขึน้ในแผ่นดิน.

๑๔ เพราะ, ใน ปี ที่ สิบ สาม แห่ง การ 
ปกครอง ของ ข้าพเจ้า ใน แผ่น ดิน แห่ง 
นีไฟ, หา่งออกไปทางใตข้องแผน่ดนิแหง่ 
ไชลัม, เมื่อผู้คนของข้าพเจ้าก�าลังให้น� ้า 
และเลีย้งฝูงสัตวข์องพวกเขา, และก�าลัง 
ท�าไร่ไถนาของพวกเขา, ไพรพ่ลชาวเลมนั 
จ�านวน มาก มา โจมตี พวก เขา และ เริ่ม 
สังหารพวกเขา, และเอาฝูงสัตวข์องพวก 
เขา, และข้าวโพดในทุ่งของพวกเขาไป.

๑๕ แท้จริง แล้ว, และ เหตุการณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืพวกเขาหลบหนี, ทัง้หมดที่
ถูกไล่ ไม่ทัน, แม้เข้ามาในเมืองแห่งนีไฟ, 
และร้องขอข้าพเจ้าให้คุ้มครองพวกเขา.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าให้อาวุธพวกเขามีคันธนู, และ
มี ลูก ธนู, มี ดาบ, และ มี กระบี่, และ มี
กระบอง, และมีสายเหวี่ยง, และมีอาวุธ
ทุกชนิดที่เราประดิษฐ์ ได้, และข้าพเจ้า
กับ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า ได้ ออก ไป รบ กับ
ชาวเลมัน.

๑๗ แท้จริงแล้ว, ด้วยก�าลังจากพระเจ้า
เรา ออก ไป สู้ รบ กับ ชาวเล มัน; เพราะ
ข้าพเจ้า กับ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า ร้องขอ
พระเจ้า อย่าง สุด ก�าลัง ให้ พระองค์ ทรง
ปลดปล่อยเราจากเงือ้มมือศัตรูของเรา, 
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เพราะเราตืน่ขึน้สู่ความทรงจ�าถงึการปลด
ปล่อยบรรพบุรุษของเรา.

๑๘ และพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินก เสียง
รอ้งของเราและทรงตอบการสวดออ้นวอน
ของ เรา; และ เรา ออก ไป ด้วย พลัง ของ
พระองค์; แท้จริงแล้ว, เราได้ออกไปต่อสู้
กบัชาวเลมนั, และภายในวนัเดยีวกบัหน่ึง
คนืเราสังหารคนพวกน้ันสามพนักบัส่ีสิบ
สามคน; เราสังหารพวกเขาแม้จนเราขับ
ไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินของเรา.

๑๙ และข้าพเจ้า, ตัวข้าพเจ้าเอง, ด้วย
มือข้าพเจ้าเอง, ช่วยฝังศพพวกเขา. และ
ดูเถิด, เป็นโทมนัสและความทุกข์ โศก
อย่างใหญ่หลวงแก่เรา, ที่พี่ น้องของเรา
สองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนถูกสังหาร.

บทที่ ๑๐

กษัตรยิเ์ลมนัตาย—ผูค้นของเขาป่าเถือ่น 
และดรุา้ยและเชือ่ในประเพณีเท็จ—ซี- 
นิฟฟ์และผู้คนของท่านมีชัยเหนือพวก
น้ัน. ประมาณ ๑๘๗–๑๖๐ ปีกอ่นครสิตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเราเริ่ม
สถาปนาอาณาจักรอีกและเราเริ่มครอบ
ครองแผ่นดินโดยสันติอีก. และข้าพเจ้า
ท�าให้มีการสร้างอาวุธสงครามทุกชนิด, 
เพือ่โดยการน้ันขา้พเจา้จะมอีาวธุใหผู้ค้น
ของข้าพเจ้าต่อสู้ เวลาที่ชาวเลมันขึน้มา
ท�าสงครามกับผู้คนของข้าพเจ้า.

๒ และข้าพเจ้าจัดยามไว้รอบแผ่นดิน, 

เพือ่ชาวเลมนัจะได้ ไมม่าโจมตเีราโดยไมรู่้
ตัวและท�าลายเรา; และโดยวิธีน้ีข้าพเจ้า
จงึไดป้้องกนัผูค้นของขา้พเจา้และฝูงสัตว์
ของขา้พเจา้, และรกัษามนัไม่ ใหต้กอยู่ ใน
มือศัตรูของเรา.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ได้รับแผ่นดินบรรพบุรุษของเรามาเป็น
มรดกหลายปี, แท้จรงิแล้ว, ต่อเน่ืองเป็น
เวลายี่สิบสองปี.

๔ และข้าพเจ้าให้พวกผู้ชายท�าไร่ไถนา, 
และปลูกธัญพืชก ทุกชนิดและผลไม้ทุก
ประเภทของทุกชนิด.

๕ และข้าพเจ้าให้พวกผู้หญิงป่ันฝ้าย, 
และท�างานหนัก, และท�างาน, และทอ
ผ้าป่านเน้ือดีทุกชนิด, แท้จริงแล้ว, และ
ผ้าก ทุกชนิด, เพื่อเราจะได้ห่อหุ้มความ
เปลือยเปล่าของเรา; และด้วยเหตุน้ีเรา
จึงรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน—ดังน้ันเราจึง
มสัีนติ ในแผน่ดนิตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ือง
เป็นเวลายี่สิบสองปี.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิ์เลมันก ตาย, และบุตรของเขาเริม่
ปกครองแทน. และเขาเริม่ยั่วยุผู้คนของ
เขาให้กบฏต่อผู้คนของข้าพเจ้า; ฉะน้ัน
พวกเขาจึงเริ่มเตรียมสงคราม, และขึน้
มารบกับผู้คนของข้าพเจ้า.

๗ แต่ ข้าพเจ้า ส่ง คน สอดแนม ของ 
ข้ าพเจ้ า ออก ไป รอบ แผ่น ดิน แห่ง 
เช็มลอนก , เพื่อข้าพเจ้าจะรู้การเตรียม 
ของพวกเขา, เพื่อข้าพเจ้าจะได้ป้องกัน 
อันตราย จาก พวก เขา, เพื่อ พวก เขา จะ
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ไม่มาโจมตีผู้คนของข้าพเจ้าและท�าลาย
พวกเขา.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขายกขึน้มาทางเหนือของแผ่นดินแห่ง
ไชลมั, พรอ้มดว้ยไพรพ่ลมากมาย, คนถอืก 

ธนูข , และลูกธนู, และดาบ, และกระบี่, 
และก้อนหิน, และสายเหวี่ยง; และพวก
เขาโกนหัวจนพวกเขาหัวโล้น; และพวก
เขาคาดแผ่นหนังไว้รอบเอวตน.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขา้พเจา้ใหพ้วกผูห้ญงิและลกู ๆ ของผูค้น
ข้าพเจ้าไปซ่อนในแดนทุรกันดาร; และ
ข้าพเจ้าให้ชายชราทัง้หมดของข้าพเจ้า
ด้วยที่ ใช้อาวุธได้, และคนหนุ่มทัง้หมด
ของข้าพเจ้าด้วยที่สามารถใช้อาวธุได้, ให้
มารวมกันเพื่อไปรบกับชาวเลมัน; และ
ข้าพเจ้าจัดให้พวกเขาประจ�าที่ของตน, 
แต่ละคนตามอายุของเขา.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ขึน้ไปรบกับชาวเลมัน; และข้าพเจ้า, แม้
ข้าพเจ้า, มีอายุมาก, ก็ขึน้ไปรบกับชาว 
เลมัน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เราขึน้ไปรบด้วยพละก�าลังก ของพระเจ้า.

๑๑ บัดน้ี, ชาวเลมันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยว
กับ พระเจ้า, ทัง้ ไม่รู้ เกี่ยว กับ พละ ก�าลัง
ของพระเจ้า, ฉะน้ันพวกเขาจึงพึ่งแรง
กายของตนเอง. กระน้ันพวกเขาก็เป็น
คนแข็งแรง, ตามพละก�าลังของมนุษย์.

๑๒ พวก เขา เป็น คน ป่า เถื่อนก , และ
ดุร้าย, และ กระหาย เลือด, เช่ือ ใน

ประเพณีข บรรพบุรุษ ของ พวก เขา, ซ่ึง
เป็นดังน้ี—เช่ือวา่พวกเขาถูกไล่ออกจาก
แผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็มเพราะความชัว่ช้า
สามานย์ของบรรพบุรุษ, และว่าพี่ น้อง
ของพวกเขาปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่
เป็นธรรมในแดนทุรกันดาร, และพวก
เขา ได้ รับ การ ปฏิบัติ อย่าง ไม่ เป็น ธรรม
ขณะข้ามทะเลด้วย;

๑๓ และอน่ึง, พวกเขาได้รบัการปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมอีกขณะอยู่ ในแผ่นดิน
แห่งมรดกแต่แรกเริม่ก ของพวกเขา, หลัง
จากพวกเขาขา้มทะเลแลว้, และทัง้หมดน้ี
เพราะวา่นีไฟซือ่สัตยม์ากกวา่ในการรกัษา
พระบัญญัติของพระเจ้า—ฉะน้ันท่านจึง
เป็นที่ โปรดปรานข ของ พระเจ้า, เพราะ
พระเจ้าทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของ
ท่านและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนเหล่า
น้ัน, และท่านจึงเป็นผู้น� าการเดินทาง
ของพวกเขาในแดนทุรกันดาร.

๑๔ และ พี่ น้อง ท่านโกรธ ท่าน เพราะ
พวก เขา ไม่ เข้าใจก วิธี การ ของ พระเจ้า; 
พวกเขาโกรธข ท่านด้วยขณะที่อยู่บนผืน
น� ้าด้วยเพราะพวกเขาท�าใจแข็งกระด้าง
ต่อพระเจ้า.

๑๕ และ อน่ึง, พวก เขา โกรธ ท่าน เมื่อ
พวกเขามาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว,้ เพราะ
พวกเขากล่าววา่ท่านเอาอ�านาจปกครองก 

ผู้คนไป จาก มือ พวก เขา; และ พวก เขา
หมายมั่นจะฆ่าท่าน.

๑๖ และอน่ึง, พวกเขาโกรธท่านเพราะ

 ๘ ก เจรอม ๑:๘.
  ข แอลมา ๓:๔–๕.
 ๑๐ ก คมพ. วางใจ (ความ).
 ๑๒ ก แอลมา ๑๗:๑๔.

  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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ท่าน ออก ไป ใน แดน ทุรกันดาร ดัง ที่
พระเจ้า ได้ทรงบัญชาท่าน, และน�า เอา
บันทึกก ซ่ึงมีจารึกอยู่บนแผ่นจารึกทอง
เหลืองไป, เน่ืองจากพวกเขากล่าววา่ท่าน
ขโมยข มัน.

๑๗ และดงัน้ันพวกเขาจงึสอนลกูหลาน
ตนใหเ้กลยีดชัง, และกระท�าฆาตกรรมคน
พวกน้ัน, และให้ขโมยและปล้นสะดม, 
และท�าทุก ส่ิงที่ จะท�าได้ เพื่อท�าลายคน
พวกน้ัน; ฉะน้ันพวกเขาจงึมคีวามเกลยีด
นิรันดร์ต่อลูกหลานของนีไฟ.

๑๘ เพราะเหตุน้ีเองกษัตริย์เลมัน, จึง
หลอกลวงข้าพเจ้า, ด้วยอุบาย, และเล่ห์
กลอันเป็นเท็จของเขา, และค�า สัญญา
อันไพเราะของเขา, ที่ ข้าพเจ้าน� าผู้คน
เหล่า น้ี ของ ข้าพเจ้า ขึน้ มายัง แผ่น ดิน
น้ี, เพื่อพวกเขาจะท�าลายผู้คนเหล่าน้ี; 
แท้จริงแล้ว, และเราทนทุกข์มาหลายปี
อยู่ ในแผ่นดิน.

๑๙ และบดัน้ีขา้พเจา้, ซีนิฟฟ์, หลงัจาก
เล่าเรือ่งทัง้หมดน้ีที่เกี่ยวกับชาวเลมันให้
ผู้คนของข้าพเจ้าฟังแล้ว, ข้าพเจ้าเร้าใจ
ให้พวกเขาไปรบด้วยสุดก�าลังของพวก
เขา, โดยมอบความไว้วางใจของพวกเขา
ในพระเจ้า; ฉะน้ัน, เราจึงต่อสู้กับพวก
เขา, แบบซ่ึงหน้า.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ขบัไลพ่วกเขาออกจากแผน่ดนิของเราอกี; 
และเราสังหารพวกเขาด้วยการเข่นฆ่าไม่
เลอืกหน้า, แมม้ากจนเราไม่ไดนั้บจ�านวน.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
กลับไปแผ่นดินของเราเองอีก, และผู้คน

ของขา้พเจา้เริม่เลีย้งฝูงสัตวข์องพวกเขา, 
และท�าไร่ ไถนาของพวกเขาอีก.

๒๒ และบัดน้ีข้าพเจ้า, โดยที่ชราแล้ว, 
จึงได้มอบอาณาจักรให้บุตรคนหน่ึงของ
ข้าพเจ้า; ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวอีก. 
และขอพระเจ้าประทานพรแก่ผู้คนของ
ข้าพเจ้า. เอเมน.

บทที่ ๑๑

กษัตริย์ โน อาห์ ปกครอง ด้วย ความ ชั่ว
ร้าย—เขาระเริงใจในการใช้ชีวิตมัวเมา
กับเหล่าภรรยาและเหล่าอนุภรรยาของ
เขา—อบินาไดพยากรณ์วา่ผู้คนจะถูกน�า
ไปสู่การเป็นทาส—กษัตริย์ โนอาห์หมาย
มั่นจะเอาชีวติท่าน. ประมาณ ๑๖๐–๑๕๐ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

ซีนิฟฟ์มอบอาณาจกัรให้ โนอาห,์ บตุรคน 
หน่ึงของทา่น; ฉะน้ันโนอาหเ์ริม่ปกครอง
แทนท่าน; และเขาไม่ ได้เดินในทางของ
บิดา.

๒ เพราะ ดูเถิด, เขา ไม่ ได้ รักษา พระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, แต่เขาเดินไป
ตามความปรารถนาของใจตนเอง. และ
เขา มี ภรรยา และ อนุภรรยาก หลาย คน. 
และเขาไดท้�าให้ข ผูค้นของเขากระท�าบาป, 
และกระท�าส่ิงน่าชิงชังในสายพระเนตร
ของพระเจ้า. แท้จริงแล้ว, และพวกเขา
กระท�าการผิดประเวณีค และความช่ัวรา้ย
นานาประการ.

 ๑๖ ก ๒ นี. ๕:๑๒.
  ข แอลมา ๒๐:๑๐, ๑๓.

๑๑ ๒ ก เจคอบ ๓:๕.
  ข ๑ พกษ. ๑๔:๑๕–๑๖;  

โมไซยาห ์๒๙:๓๑.
  ค ๒ นี. ๒๘:๑๕.

โมไซยาห์ ๑๐:๑๗–๑๑:๒ ๒๒๔



๓ และเขาเรยีกเก็บภาษีหน่ึงในห้าของ
ทุกส่ิงที่คนทัง้หลายครอบครอง, หน่ึงใน
หา้ของทองพวกเขาและเงนิของพวกเขา, 
และหน่ึงในห้าของซิฟฟ์ก พวกเขา, และ
ทองแดงของพวกเขา, และทองเหลือง
และเหล็กของพวกเขา; และหน่ึงในห้า
ของลูกสัตว์อ้วนของพวกเขา; และหน่ึง
ในหา้ของธญัพชืทัง้หมดของพวกเขาดว้ย.

๔ และทัง้หมดน้ีเขาเอาไปปรนเปรอ
ตน, และภรรยาและเหล่าอนุภรรยาของ
เขา; และปุโรหิตของเขาด้วย, กับภรรยา
ของคนพวกน้ีและเหลา่อนุภรรยาของคน
พวกน้ี; เขาเปลี่ยนแปลงกิจจานุกิจของ
อาณาจักรไปดังน้ัน.

๕ เพราะเขาถอดปุโรหิตทัง้หมดที่บิดา
ของเขาอุทิศถวายไว้, และอุทิศถวายคน
ใหม่ แทน, ซ่ึง คน เช่นน้ี ทะนง ตน ด้วย
ความถือดี ในใจตน.

๖ แท้จริงแล้ว, และดังน้ีคนพวกน้ี ได้
รบัการค�า้จุนในความเกียจครา้นของตน, 
และในการนับถือรปูเคารพของตน, และ
ในการผิดประเวณีของตน, ด้วยภาษีซึ่ง
กษัตรยิ์ โนอาห์เก็บจากผู้คนของเขา; ดัง
น้ันผูค้นจงึท�างานหนักยิง่เพือ่ค�า้จนุความ
ช่ัวช้าสามานย์.

๗ แท้จริงแล้ว, และพวกเขากลายเป็น
คนนับถือรูปเคารพด้วย, เพราะพวกเขา
ถกูหลอกดว้ยค�าพดูที่ ไรป้ระโยชน์และค�า
ป้อยอของกษัตรยิ์และปุโรหิต; เพราะคน
พวกน้ีกล่าวค�าป้อยอกับผู้คน.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ โน อาห์ สร้าง อาคาร หรูหรา และ

กว้างหลายหลัง; และเขาประดับอาคาร
ด้วยงานไม้ที่ประณีต, และด้วยส่ิงมีค่า
นานัปการ, ด้วยทอง, และด้วยเงิน, และ
ดว้ยเหล็ก, และดว้ยทองเหลือง, และดว้ย
ซิฟฟ์, และด้วยทองแดง;

๙ และเขาสร้างวังโอฬาร, และบัลลังก์
อยู่ตรงกลางไว้ ให้ตนด้วย, ซึ่งทัง้หมดน้ี
ท�าดว้ยไม้เน้ือดแีละประดบัดว้ยทองและ
เงินและด้วยของมีค่า.

๑๐ และเขาให้คนงานของเขาท�างาน
ประณีต นานัปการ ภายใน ก�าแพง พระ
วิหาร, ด้วยไม้เน้ือดี, และด้วยทองแดง, 
และด้วยทองเหลือง.

๑๑ และที่ น่ัง ซ่ึงจัดไว้ต่างหากส�าหรับ
มหาปุโรหิต, ซ่ึงอยู่เหนือที่น่ังอื่นทัง้หมด
น้ัน, เขาประดับไวด้้วยทองบรสุิทธิ์; และ
เขาใหส้รา้งพนักอกไวห้น้าทีน่ั่ง, เพือ่พวก
เขาจะได้อิงตัวและแขนของตนบนน้ัน
ขณะ พูด ค�า เท็จ และ ไม่มี ประโยชน์ กับ
ผู้คนของเขา.

๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
สร้างหอสูงก ใกล้พระวิหาร; แท้จริงแล้ว, 
เป็นหอที่สูงมาก, แม้สูงจนเขายืนได้บน 
ยอดหอ น้ันและมองเห็นแผ่นดินแห่ง 
ไชลมั, และแผน่ดนิแหง่เช็มลอนดว้ย, ซึง่ 
ชาวเลมันครอบครอง; และเขามองเห็น
ได้แม้ทั่วแผ่นดินโดยรอบ.

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ให้สรา้งอาคารหลายหลังในแผ่นดินแห่ง
ไชลมั; และเขาใหส้รา้งหอสูงใหญแ่หง่หน่ึง
ไวบ้นเนินเขาทางเหนือของแผน่ดนิแหง่
ไชลัม, ซ่ึงเคยเป็นที่หลบภัยส�าหรับลูก

 ๓ ก ฮีบร ูค�าทีเ่กีย่วขอ้ง : ค�า
วเิศษณ์ “ส่องแสง”; ค�า

กรยิา, “หุม้หรอืชบุดว้ย
โลหะ.”

 ๑๒ ก โมไซยาห ์๑๙:๕–๖.
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หลานของนีไฟในเวลาทีพ่วกเขาหลบหนี
ออกจากแผ่นดิน; และเขาท�าไปดังน้ีโดย
ใช้ทรพัยสิ์นมคีา่ซ่ึงไดม้าจากการเก็บภาษี
ของผู้คนของเขา.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเขามี
ใจฝักใฝ่อยูก่บัทรพัยสิ์นมคีา่ของตน, และ
เขาใช้เวลาของตนด�าเนินชีวติอยา่งมวัเมา
อยู่กับภรรยาของเขาและเหล่าอนุภรรยา
ของเขา; และปุโรหิตของเขาใช้เวลาของ
ตนเช่นน้ันอยู่กับหญิงโสเภณีด้วย.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ปลูก สวน องุ่นทั่ว ทัง้ แผ่นดิน; และ เขา
สรา้งบ่อย�่าองุ่น, และท�าเหล้าองุ่นไวม้าก; 
และดังน้ันเขาจึงกลายเป็นนักเลงเหล้า
องุ่นก , และผู้คนของเขาด้วย.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันเริ่มยกมาโจมตีผู้คนของเขา, 
โจมตี กลุ่ม คนจ�านวนน้อย, และ สังหาร
คนเหล่าน้ันในทุ่งของตน, และขณะที่
พวกเขาก�าลังเลีย้งฝูงสัตว์ของตน.

๑๗ และกษัตริย์ โนอาห์ส่งยามไปยังที่
ตา่ง ๆ ในแผ่นดนิเพื่อขับไล่พวกน้ันออก
ไป; แตเ่ขามิไดส่้งไปเป็นจ�านวนเพยีงพอ, 
และชาวเลมันยกมาโจมตีพวกเขาและ
ฆ่าพวกเขา, และไล่ฝูงสัตว์ของพวกเขา 
มากมาย ออก จาก แผ่นดิน; ดัง น้ันชาว 
เลมันจึงเริ่มท�าลายพวกเขา, และแสดง
ความเกลียดชังต่อพวกเขา.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิ์ โนอาห์ส่งกองทัพของเขาไปต่อสู้
คนพวกน้ัน, และพวกเขาถูกขับไล่กลับ

ไป, หรอืพวกเขาขบัไลค่นพวกน้ันกลบัไป
ช่ัวเวลาหน่ึง; ฉะน้ัน, พวกเขาจึงกลับมา
พรอ้มกับชื่นชมข้าวของที่พวกเขายึดได้.

๑๙ และบัดน้ี, เพราะชัยชนะครัง้ใหญ่
น้ี พวก เขา จึง ทะนง ตน ด้วย ความ ถือดี
ในใจตน; พวกเขาอวดอ้างก ถึงก�าลังของ
ตนเอง, โดยกล่าวว่าพวกเขาห้า สิบคน
จะยืนสู้ชาวเลมันได้เป็นพัน ๆ คน; และ
พวกเขาโอ้อวดดังน้ัน, และเบิกบานใน
เลือด, และการนองเลือดของพี่น้องพวก
เขา, และการน้ีเน่ืองจากความช่ัวรา้ยของ
กษัตริย์และปุโรหิตของเขา.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี 
ชาย คนหน่ึง ในบรรดา พวก เขา นาม ว่า 
อบินาไดก ; และทา่นออกไปในบรรดาพวก 
น้ี, และเริม่พยากรณ์, มีความวา่ : ดเูถิด, 
พระเจา้ตรสัดงัน้ี, และพระองคท์รงบญัชา
ข้าพเจ้าดงัน้ี, มีความวา่, จงออกไป, และ
กลา่วแกค่นพวกน้ีวา่, พระเจา้ตรสัดงัน้ี—
วบิตัจิงมแีกค่นพวกน้ี, เพราะเราเห็นความ
น่าชิงชังของพวกเขา, และความชั่วรา้ย
ของ พวก เขา, และ การ ผิด ประเวณี ของ 
พวกเขา; และเวน้แตพ่วกเขาจะกลบัใจ เรา
จะไปเยือนพวกเขาในความโกรธของเรา.

๒๑ และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจและ
หันมาหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา, ดูเถิด, เราจะปล่อยพวกเขาให้อยู่ ใน
เงือ้มมือศัตรูของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, 
และพวกเขาจะถูกน�าไปสู่การเป็นทาสก ; 
และพวกเขาจะถูกทรมานโดยมือ ศัตรู
ของพวกเขา.

 ๑๕ ก คมพ. พระค�าแหง่ปัญญา.
 ๑๙ ก คพ. ๓:๔.  

คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๒๐ ก คมพ. อบนิาได.

 ๒๑ ก โมไซยาห ์๑๒:๒;  
๒๐:๒๑; ๒๑:๑๓–๑๕;  
๒๓:๒๑–๒๓.

โมไซยาห์ ๑๑:๑๔–๒๑ ๒๒๖



๒๒ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา, และคือพระผู้เป็นเจ้าที่
หวงแหนก , ทีจ่ะเยอืนความชัว่ช้าสามานย์
ของผู้คนของเรา.

๒๓ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือ
เว้นแต่คนพวกน้ีจะกลับใจและหันมา
หาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, 
พวกเขาจะถูกน� าไปสู่การเป็นทาส; และ
ไม่มี ใคร จะ ปลด ปล่อย พวก เขา, เว้น
แต่จะเป็นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพ.

๒๔ แท้จริง แล้ว, และ เหตุการณ์ จะ
บังเกิดขึน้คือเมื่อพวกเขาจะร้องต่อเรา 
เราจะเช่ืองช้าก ที่จะฟังเสียงรอ้งของพวก
เขา; แท้จรงิแล้ว, และเราจะปล่อยให้ศัตรู
ของพวกเขาลงทัณฑ์พวกเขา.

๒๕ และเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจด้วย
การนุ่งห่มผ้ากระสอบและโรยศีรษะด้วย
ขีเ้ถ้า, และร้องอย่างสุดก�าลังต่อพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแล้ว, เราจะไม่
ฟังก ค�าสวดอ้อนวอนของพวกเขา, ทัง้เรา
จะไม่ปล่อยพวกเขาออกจากความทุกข์; 
และพระเจ้าตรสัดังน้ี, และพระองค์ทรง
บัญชาข้าพเจ้าดังน้ี.

๒๖ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
อบินาไดกล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแก่พวกเขา
แล้ว พวกเขาโกรธท่าน, และหมายมั่นจะ
เอาชีวติท่าน; แต่พระเจ้าทรงปลดปล่อย
ท่านออกจากเงือ้มมือพวกเขา.

๒๗ บดัน้ีเมือ่กษัตรยิ์ โนอาหร์ูถ้งึถอ้ยค�า
ซ่ึงอบินาไดพูดกับผู้คน, เขาโกรธด้วย; 
และเขากล่าวว่า : อบินาไดคือใคร, ที่จะ
ตัดสิน ข้าพเจ้า และ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า, 
หรือพระเจ้าคือผู้ ใดเล่าก , ที่จะน�าความ
ทุกข์ ใหญ่หลวงเช่นน้ันมาให้ผู้คนของ 
ข้าพเจ้า ?

๒๘ ข้าพเจ้า ส่ังพวกท่านให้น� าอบินา- 
ไดมาที่น่ี, เพื่อข้าพเจ้าจะได้สังหารเขา, 
เพราะเขากล่าวเรื่องเหล่า น้ีเพื่อจะยั่วยุ
ผูค้นของขา้พเจา้ให้ โกรธกนั, และใหเ้กดิ
การขัดแย้งในบรรดาผู้คนของข้าพเจ้า; 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจะสังหารเขา.

๒๙ บัดน้ี ดวงตา ของ ผู้คน มืด บอดก ; 
ฉะน้ันพวกเขาจึงท�าใจแข็งกระด้างข ต่อ
ถ้อยค�าของอบินาได, และพวกเขาหมาย
มั่น จะ จับ ท่าน ตัง้แต่ เวลา น้ัน มา. และ
กษัตรยิ์ โนอาห์ท�าใจแข็งกระด้างต่อพระ
วจนะของพระเจ้า, และไม่ ได้กลับใจจาก
การกระท�าช่ัวของเขา.

บทที่ ๑๒

อบนิาไดถกูจ�าคกุเพราะพยากรณ์ถงึความ
พินาศของผู้คนและการตายของกษัตรยิ์
โนอาห์—ปุโรหิตปลอมยกข้อความจาก
พระ คัมภีร์ และ เส แสร้ง รักษา กฎ ของ
โมเสส— อบิ นา ได เริ่ม สอน บัญญัติ สิบ
ประการให้คนเหล่าน้ี. ประมาณ ๑๔๘ ปี
ก่อนคริสตกาล.

 ๒๒ ก อพย. ๒๐:๕;  
ฉธบ. ๖:๑๕;  
โมไซยาห ์๑๓:๑๓.

 ๒๔ ก มคีาห ์๓:๔;  

โมไซยาห ์๒๑:๑๕.
 ๒๕ ก อสย. ๑:๑๕; ๕๙:๒.
 ๒๗ ก อพย. ๕:๒;  

โมไซยาห ์๑๒:๑๓.

 ๒๙ ก โมเสส ๔:๔.
  ข แอลมา ๓๓:๒๐;  

อเีธอร ์๑๑:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๑:๒๒–๒๙๒๒๗



และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
น้ันตอ่เน่ืองเป็นเวลาสองปีคอือบนิาไดมา
อยู่กับคนเหล่าน้ีในลักษณะปลอมแปลง
ตน, จนคนทัง้หลายหารู้จักท่านไม่, และ
เริ่มพยากรณ์ในบรรดาพวกเขา, มีความ
วา่ : พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าดงัน้ี, วา่—
อบินาได, จงไปและพยากรณ์แก่คนของ
เราน้ี, เพราะพวกเขาท�าใจแข็งกระดา้งตอ่ 
ค�าของเรา; พวกเขาหากลับใจจากการ 
กระท�าช่ัวของพวกเขาไม่; ฉะน้ัน, เราจะ 
มาเยือนก พวกเขาในความโกรธของเรา, 
แท้จรงิแล้ว, ในความโกรธอันรนุแรงของ
เรา เราจะมาเยือนพวกเขาในความชั่วช้า
สามานย์และความน่าชิงชังของพวกเขา.

๒ แท้จริงแล้ว, วิบัติจงมีแก่คนรุ่นน้ี ! 
และพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้า : จงยื่นมือ
เจ้าออกไปและพยากรณ์, โดยกล่าวว่า : 
พระเจ้าตรัสดังน้ี, เหตุการณ์จะบังเกิด
ขึน้คือ, เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
พวกเขา, คนรุน่น้ีจะถูกน�าไปสู่ความเป็น
ทาสก , และจะถูกตบหน้าข ; แท้จริงแล้ว, 
และจะถูกคนไล่ต้อน, และจะถูกสังหาร; 
และแรง้ในอากาศ, และสุนัข, แทจ้รงิแลว้, 
และสัตว์ป่า, จะกัดกินเน้ือของพวกเขา.

๓ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอืชีวติก 

ของกษัตรยิ์ โนอาห์จะมีค่าแม้ดังอาภรณ์
ในเตาหลอมข ที่รอ้น; เพราะเขาจะรูว้า่เรา
คือพระเจ้า.

๔ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือเรา
จะลงทัณฑ์ผู้คนพวกน้ีของเราด้วยความ

ทุกข์แสนสาหัส, แท้จริงแล้ว, ด้วยความ
อดอยากและด้วยโรคระบาดก ; และเราจะ
ให้พวกเขาคร�่าครวญข ตลอดทัง้วัน.

๕ แท้จริงแล้ว, และเราจะให้พวกเขา
มีสัมภาระหนักก ติดอยู่บนหลังของพวก
เขา; และ พวก เขา จะ ถูก ไล่ ต้อนไป ข้าง
หน้าเหมือนลาใบ้.

๖ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือ เรา
จะส่งลูกเห็บไป ในบรรดาพวกเขา, และ
มันจะกระหน�่ าพวกเขา; และพวกเขาจะ
ถูกกระหน�่ าจากลมตะวนัออกก ด้วย; และ
แมลงข จะก่อความเดือดร้อนในแผ่นดิน
ของ พวก เขา ด้วย, และ กัด แทะ ธัญพืช
ของพวกเขา.

๗ และพวกเขาจะถูกกระหน�่ าด้วยโรค
ระบาดรา้ยแรง—และเราจะท�าไปทัง้หมด
น้ีเพราะความช่ัวช้าสามานย์ก และความน่า
ชิงชังของพวกเขา.

๘ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือเว้น
แต่พวกเขาจะกลับใจเราจะท�าลายก พวก
เขาใหสิ้น้ไปจากพืน้พภิพ; กระน้ันพวกเขา
จะยงัทิง้บนัทกึข ไวเ้บือ้งหลงัพวกเขา, และ
เราจะปกปักรักษามันไว้เพื่อประชาชาติ
อืน่ทีจ่ะครอบครองแผน่ดนิ; แทจ้รงิแลว้, 
แมก้ารน้ีเราจะท�าเพือ่เราจะเปิดเผยความ
น่าชิงชังของคนพวกน้ีแกป่ระชาชาตอิืน่. 
และอบนิาไดไดพ้ยากรณ์วา่กลา่วคนพวก
น้ีหลายเรื่อง.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาโกรธท่าน; และพวกเขาจับท่านและ

๑๒ ๑ ก อสย. ๖๕:๖.
 ๒ ก โมไซยาห ์๑๑:๒๑; ๒๐:๒๑;  

๒๑:๑๓–๑๕; ๒๓:๒๑–๒๓.
  ข โมไซยาห ์๒๑:๓–๔.
 ๓ ก โมไซยาห ์๑๒:๑๐.

  ข โมไซยาห ์๑๙:๒๐.
 ๔ ก คพ. ๙๗:๒๖.
  ข โมไซยาห ์๒๑:๙–๑๐.
 ๕ ก โมไซยาห ์๒๑:๓.
 ๖ ก ยรม. ๑๘:๑๗;  

โมไซยาห ์๗:๓๑.
  ข อพย. ๑๐:๑–๑๒.
 ๗ ก คพ. ๓:๑๘.
 ๘ ก แอลมา ๔๕:๙–๑๔.
  ข มอร. ๘:๑๔–๑๖.

โมไซยาห์ ๑๒:๑–๙ ๒๒๘



พาท่านไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์, และกล่าว
แก่กษัตริย์ว่า : ดูเถิด, เราพาชายคนหน่ึง
มา อยู่ ต่อ หน้า ท่าน ชาย ผู้ น้ี พยากรณ์
ความช่ัวรา้ยเกี่ยวกับผู้คนของท่าน, และ
กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าลายคน
พวกน้ัน.

๑๐ และเขาพยากรณ์ความช่ัวรา้ยเกี่ยว
กับชีวิตท่านด้วย, และกล่าวว่าชีวิตท่าน
จะเป็นดงัอาภรณ์ในเตาหลอมแหง่เพลงิ.

๑๑ และอน่ึง, เขากล่าวว่าท่านจะเป็น
ดังกอพืช, แม้ดังกอพืชแห้งในท้องทุ่ง, 
ซ่ึงถกูสัตวว์ิง่ขา้มและเหยยีบย�า่อยู่ ใตเ้ทา้.

๑๒ และอน่ึง, เขากล่าวท่านจะเป็นดัง
ดอกธิสเซิลเมื่อมันบานเต็มที่, ซ่ึง, เมื่อ
มันบานเต็มที่, หากลมพัด, มันจะปลิว
ไป ทั่ว ผืน แผ่นดิน. และ เขา เส แสร้ง ว่า
พระเจ้า รับส่ัง เรื่อง น้ี. และ เขา กล่าว ว่า
ทัง้หมดน้ีจะเกิดแก่ท่านเว้นแต่ท่านจะ
กลับใจ, และน่ีเพราะความชั่วช้าสามานย์
ของท่าน.

๑๓ และ บัดน้ี, ข้า แต่ กษัตริย์, ท่าน
ท�าความช่ัวใหญ่หลวงอะไรไว้, หรือผู้คน
ของท่านท�าบาป ใหญ่หลวงอะไรไว้, จน
พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงกล่าวโทษเราหรือ
ชายผู้น้ีจะตัดสินเรา ?

๑๔ และ บัดน้ี, ข้า แต่ กษัตริย์, ดูเถิด, 
เรา ไม่มี ความ ผิด, และ, ข้า แต่ กษัตริย์, 
ท่านไม่ ได้ท�าบาป; ฉะน้ัน, ชายผู้น้ีกล่าว
เท็จเกี่ยวกับท่าน, และเขาพยากรณ์ ไป
อย่างเหลวไหล.

๑๕ และดเูถดิ, เราเขม้แข็ง, เราจะไม่ไป
สู่ความเป็นทาส, หรอืถกูศตัรขูองเราน�าไป

เป็นเชลย; แท้จริงแล้ว, และท่านรุ่งเรือง
มาในแผน่ดนิ, และทา่นจะรุง่เรอืงอกีดว้ย.

๑๖ ดูเถิด, น่ีคือชายผู้น้ัน, เรามอบเขา
ให้อยู่ ในมือท่าน; ท่านจงท�ากับเขาดังที่
ท่านเห็นสมควร.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิ์ โนอาหจ์งึให้ โยนอบนิาไดเขา้เรอืน
จ�า; และเขาส่ังให้พวกปุโรหิตก มารวมกัน
เพื่อเขาจะมีการประชุมกับคนเหล่าน้ีว่า
จะท�าอย่างไรกับท่าน.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขากล่าวแก่กษัตรยิ์ : จงพาเขามาที่น่ีเพื่อ
เราจะไดซั้กถามเขา; และกษัตรยิ์จึงส่ังให้
น� าท่านมาอยู่ต่อหน้าพวกเขา.

๑๙ และพวกเขาเริ่มซักถามท่าน, เพื่อ
ท�าให้ท่านกล่าววาจาหักล้างตนเอง, เพื่อ
โดยการน้ันพวกเขาจะได้มีอะไรกล่าวหา
ทา่น; แตท่า่นตอบพวกเขาอยา่งอาจหาญ, 
และแก้กระทู้ถามของพวกเขาได้ทุกข้อ, 
แท้จริงแล้ว, เป็นที่ฉงนของคนพวกน้ี; 
เพราะ ท่าน แก้ก กระทู้ ถาม ของ พวก เขา
ทุกข้อ, และท�าให้พวกเขาจ�านนสิน้ใน
ทุกถ้อยค�า.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
หน่ึงในพวกน้ีกล่าวแก่ท่านวา่ : ถ้อยค�าซ่ึง
เขยีนไว,้ และซ่ึงบรรพบรุษุของเราสอนไว้
หมายความว่าอะไร, ดังความว่า :

๒๑ งดงามเพียงใดก เล่าบนภูเขาคือเท้า
ของผู้ซ่ึงน�าข่าวประเสรฐิมา; ซ่ึงประกาศ
สันติ; ซึ่งน�าข่าวประเสรฐิแห่งความดีมา;  
ซ่ึงประกาศความรอด; ซ่ึงกล่าวแก่ ไซ- 

อนัวา่, พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ทรงปกครอง;

 ๑๗ ก โมไซยาห ์๑๑:๑๑.
 ๑๙ ก คพ. ๑๐๐:๕–๖.

 ๒๑ ก อสย. ๕๒:๗–๑๐;  
นาฮูม ๑:๑๕.

โมไซยาห์ ๑๒:๑๐–๒๑๒๒๙



๒๒ ยามของเจ้าจะเปล่งเสียง; พวกเขา
จะประสานเสียงรอ้งเพลง; เพราะพวกเขา
จะเห็นด้วยตาตนเองเมื่อพระเจ้าจะทรง
น�าไซอันกลับมาอีก;

๒๓ จงเปล่งเสียงด้วยปีติ; จงร้องเพลง
กนัเถดิเจา้ทีร่กรา้งของเยรซูาเล็ม; เพราะ
พระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์
แล้ว, พระองค์ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว;

๒๔ พระเจ้า ทรง เผย พระพาหุก อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ปวง, และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็นเจ้าของเรา ?

๒๕ และ บัด น้ี อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก
เขา : ท่านหรือเป็นปุโรหิตก , และเสแสร้ง
สอน คน พวก น้ี, และ เส แสร้ง เข้าใจ
วิญญาณของการพยากรณ์, และกระน้ัน
ยังปรารถนาจะรู้ จากข้าพเจ้าหรือว่า ส่ิง
เหล่าน้ีหมายความว่าอะไร ?

๒๖ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วิบัติจงมีแก่
ท่าน เพราะ บิดเบือนทาง ของ พระเจ้า ! 
เพราะหากทา่นเขา้ใจเรือ่งเหลา่น้ีแลว้ทา่น
ไม่สอนมัน; ฉะน้ัน, ท่านก็ ได้บิดเบือน
ทางของพระเจ้า.

๒๗ ท่าน มิได้ พยายาม ปรับ ใจ สู่ ความ
เข้าใจก เลย; ฉะน้ัน, ท่าน จึง ไม่ ฉลาด. 
ฉะน้ัน, ท่านสอนอะไรคนพวกน้ีเล่า ?

๒๘ และพวกเขากล่าว : เราสอนกฎของ
โมเสส.

๒๙ และท่านกล่าวแก่พวกเขาอีก : หาก

ท่านสอนกฎก ของโมเสสไฉนท่านจึงไม่
รักษากฎน้ี ? ไฉนท่านจึงยอมให้ ใจท่าน
หมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่ง ? ไฉนท่านจึง
กระท�า การ ผิด ประเวณีข และ สิน้ เปลือง
ก�าลงัทา่นไปกบัหญงิโสเภณี, แทจ้รงิแลว้, 
และท�าให้คนพวกน้ีกระท�าบาป, จนเป็น
เหตใุหพ้ระเจา้ทรงส่งขา้พเจา้มาพยากรณ์
วา่กล่าวคนพวกน้ี, แท้จรงิแล้ว, แม้ความ
ช่ัวร้ายอันใหญ่หลวงต่อคนพวกน้ี ?

๓๐ ท่านไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าพูดความ
จริง ? ใช่แล้ว, ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าพูดความ
จรงิ; และทา่นควรจะตวัส่ันตอ่พระพกัตร์
พระผู้เป็นเจ้า.

๓๑ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอืทา่น
จะถกูลงทณัฑเ์พราะความชัว่ช้าสามานย์
ของท่าน, เพราะท่านกล่าวว่าท่านสอน
กฎของโมเสส. และท่านรู้อะไรเล่าเกี่ยว
กับกฎของโมเสส ? ความรอดได้มาก โดย
กฎของโมเสสหรอื ? ทา่นจะวา่อยา่งไรเลา่ ?

๓๒ และพวกเขาตอบและกลา่ววา่ความ
รอดได้มาโดยกฎของโมเสส.

๓๓ แต่บัดน้ีอบินาไดกล่าวแก่พวกเขา : 
ข้าพเจ้ารู้ ว่าหากท่านรักษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าท่านจะได้รับการช่วย
ให้รอด; แท้จรงิแล้ว, หากท่านรกัษาพระ-
บัญญัติซ่ึงพระเจ้าทรงมอบให้ โมเสสใน
ภูเขาแห่งซีนายก , มีความว่า :

๓๔ เราคือพระเจ้าก พระผู้เป็นเจ้าของ
เจา้, ผูพ้าข เจา้ออกจากแผน่ดนิแหง่อยีปิต,์ 
ออกจากบ้านแห่งความเป็นทาส.

 ๒๔ ก ๑ นี. ๒๒:๑๑.
 ๒๕ ก โมไซยาห ์๑๑:๕.
 ๒๗ ก คมพ. เขา้ใจ (ความ).
 ๒๙ ก คมพ. กฎของโมเสส.
  ข คมพ. ลว่งประเวณี (การ).

 ๓๑ ก โมไซยาห ์๓:๑๕;  
๑๓:๒๗–๓๒;  
แอลมา ๒๕:๑๖.

 ๓๓ ก อพย. ๑๙:๙, ๑๖–๒๐;  
โมไซยาห ์๑๓:๕.

 ๓๔ ก อพย. ๒๐:๒–๔.
  ข อพย. ๑๒:๕๑;  

๑ นี. ๑๗:๔๐;  
โมไซยาห ์๗:๑๙.

โมไซยาห์ ๑๒:๒๒–๓๔ ๒๓๐



๓๕ เจ้าจะไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นก นอก
เหนือจากเรา.

๓๖ เจา้จะไมท่�ารปูแกะสลกัใดไวส้�าหรบั
ตน, หรอืรปูเหมอืนใด ๆ ของสารพดัส่ิงใน
ฟ้าสวรรคเ์บือ้งบน, หรอืส่ิงซ่ึงอยู่ ในแผ่น
ดินเบือ้งล่าง.

๓๗ บัด น้ี อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก เขา, 
ทา่นท�าทัง้หมดน้ีแลว้หรอื ? ขา้พเจา้กลา่ว
แก่ท่าน, ไม่เลย, ท่านไม่ ได้ท�า. และท่าน
สอนก คนพวกน้ีหรอืไม่วา่พวกเขาควรท�า
ส่ิงทัง้หมดน้ี ? ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่, ไม่
เลย, ท่านไม่ ได้สอน.

บทที่ ๑๓

อบิ นา ได ได้ รับ การ ปกป้อง โดย อ�านาจ
สวรรค์—ท่านสอนบัญญัติสิบประการ—
ความ รอด ไม่ ได้ มา โดย กฎ ของ โมเสส
อย่าง เดียว— พระ ผู้ เป็น เจ้า เอง จะ ทรง
กระท�าการชดใช้และไถผู่ค้นของพระองค.์ 
ประมาณ ๑๔๘ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเมื่อกษัตริย์ ได้ยินถ้อยค�าเหล่า
น้ี, เขากล่าวแก่ปุ โรหิตของเขา : เอาคนผู้
น้ี ไป, สังหารเสีย; เพราะเขามีประโยชน์
อะไรกับเราเล่า, เพราะเขาเป็นบ้า.

๒ และคนพวกน้ีออกมาและพยายาม
จับท่าน; แต่ท่านขัดขืน, และกล่าวแก่
พวกเขาว่า :

๓ อย่าแตะต้องข้าพเจ้า, เพราะพระผู้
เป็นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์ท่านหากท่านจับ

ข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้ายังมิได้แจ้งข่าว
ที่พระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาให้แจ้ง; ทัง้
ข้าพเจ้ายังไม่ ได้บอกเรื่องซ่ึงท่านขอก ให้
ขา้พเจา้บอก; ฉะน้ัน, พระผูเ้ป็นเจา้จะไม่
ทรงยอมให้ข้าพเจ้าถูกท�าลายในเวลาน้ี.

๔ แตข่้าพเจ้าตอ้งท�าตามพระบัญชาดงั
ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้ไว;้ และ
เพราะขา้พเจา้บอกความจรงิทา่น ทา่นจงึ
โกรธข้าพเจ้า. และอน่ึง, เพราะข้าพเจ้า
กล่าวพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าท่าน
จึงตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็นบ้า.

๕ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้หลงัจาก 

อบินาไดพูดถ้อยค�าเหล่าน้ีคือผู้คนของ 
กษัตรยิ์ โนอาห์ ไมก่ลา้จบัทา่น, เพราะพระ 
วิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน; 
และ หน้า ของ ท่าน ส่อง สว่างก ด้วย ความ
ผ่องใสยิ่ง, แม้ดังที่ โมเสสเคยเป็นเยี่ยง
น้ีขณะอยูบ่นภเูขาแหง่ซีนาย, ขณะก�าลงั
พูดกับพระเจ้า.

๖ และทา่นพดูดว้ยพลงัอ�านาจก และสิทธิ
อ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า; และท่านพูด
ถ้อยค�าของท่านต่อไป, มีความว่า :

๗ ท่าน เห็น อยู่ วา่ ท่านไม่มี พลัง ความ
สามารถจะสังหารขา้พเจา้, ฉะน้ันขา้พเจา้
จึงยุติข่าวของข้าพเจ้า. แท้จรงิแล้ว, และ
ขา้พเจา้ส�าเหนียกวา่มนับาดก ใจทา่นเพราะ
ข้าพเจ้าบอกความจรงิท่านเกี่ยวกับความ
ช่ัวช้าสามานย์ของท่าน.

๘ แท้จรงิแล้ว, และถ้อยค�าของข้าพเจ้า
ท�าใหท้า่นอดัแน่นดว้ยการอนัน่าพศิวงและ
ความประหลาดใจ, และดว้ยความโกรธ.

 ๓๕ ก โฮเชยา ๑๓:๔. คมพ. 
นับถอืรปูเคารพ (การ).

 ๓๗ ก โมไซยาห ์๑๓:๒๕–๒๖.

๑๓ ๓ ก โมไซยาห ์๑๒:๒๐–๒๔.
 ๕ ก อพย. ๓๔:๒๙–๓๕.
 ๖ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 

พลงัอ�านาจ.
 ๗ ก ๑ นี. ๑๖:๒.

โมไซยาห์ ๑๒:๓๕–๑๓:๘๒๓๑



๙ แต่ข้าพเจ้ายุติข่าวสารของข้าพเจ้า
แลว้; และเมือ่น้ันไมส่�าคญัเลยวา่ขา้พเจา้
จะไปแห่งหนใด, ถ้าเป็นไปว่าข้าพเจ้าจะ
ได้รับการช่วยให้รอด.

๑๐ แต่ ข้าพเจ้า บอก ท่านไว้ เท่า น้ี คือ, 
อะไร ที่ ท่านท�า กับ ข้าพเจ้า, หลัง จาก น้ี, 
ย่อมเป็นรูปแบบก และรูปลักษณ์ของส่ิง
ที่จะมาถึง.

๑๑ และบัดน้ีข้าพเจ้าอ่านพระบัญญัติก 

ที่ เหลือ อยู่ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า แก่ ท่าน, 
เพราะข้าพเจ้าส�าเหนียกว่าไม่มีเขียนอยู่
ในใจท่านเลย; ข้าพเจ้าส�าเหนียกว่าท่าน
ศึกษาและสอนความ ช่ัว ช้าสามานย์มา
เกือบจะช่ัวชีวิตท่าน.

๑๒ และบดัน้ี, ทา่นจงจ�าทีข่า้พเจา้กลา่ว
แก่ท่านว่า : ท่านจะไม่ท�ารูปแกะสลักใด
ไว้ส�าหรับตน, หรือรูปเหมือนใด ๆ ของ
สารพัดส่ิงในฟ้าสวรรค์เบือ้งบน, หรือส่ิง
ซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินเบือ้งล่าง, หรือ ซ่ึงอยู่
ในน� ้าใต้แผ่นดิน.

๑๓ และอน่ึง : เจา้จะไมน้่อมกายลงใหส่ิ้ง
เหล่าน้ัน, หรือรับใช้ส่ิงเหล่าน้ัน; เพราะ
เรา พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เจ้า เป็น
พระผูเ้ป็นเจา้ทีห่วงแหนเจา้, เราจะเยอืน
ลูกหลานเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
บรรพบุรุษ, จนถึงอนุชนรุ่นที่สามและที่
ส่ีของคนที่เกลียดเรา;

๑๔ และจะแสดงความเมตตาต่อพวก
เขา เป็นพัน ๆ คนที่รัก เรา และ รักษา
บัญญัติของเรา.

๑๕ เจ้าจะไม่ออกพระนามของพระเจ้า
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เจ้า อย่าง ไม่ สมควร; 
เพราะ พระเจ้า จะ ไม่ ถือว่า คน ที่ ออก
พระนาม ของ พระองค์ อย่าง ไม่ สมควร
น้ันหามีความผิดไม่.

๑๖ จงระลึกถึงวันสะบาโตก , เพื่อรักษา
ให้ศักดิ์สิทธิ์.

๑๗ เจ้า จะ ท�างานหก วัน, และ ท�างาน
ทัง้หมดของเจ้า;

๑๘ แตว่นัทีเ่จ็ด, วนัสะบาโตของพระเจา้ 
พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้, เจา้จะไมท่�างานใด ๆ ,  
ไม่ ว่า เจ้า, หรือ บุตร ของ เจ้า, หรือ ธิดา
ของเจ้า, คนใช้ผู้ชายของเจ้า, หรือคนใช้
ผู้หญิงของเจ้า, หรือฝูงปศุสัตว์ของเจ้า, 
หรือคนแปลกหน้าของเจ้าที่ อยู่ ภายใน
ประตูของเจ้า;

๑๙ เพราะ ภายในหก วันก พระเจ้า ทรง
สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ แผ่นดินโลก, และ
ทะเล, และ ทุก ส่ิง ที่ อยู่ ในน้ัน; ดัง น้ัน
พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันสะบาโต, และ
ท�าให้มันศักดิ์สิทธิ์.

๒๐ จงใหเ้กยีรติก บดิาของเจา้และมารดา
ของเจ้า, เพื่อวนัเวลาของเจ้าจะไดย้ืนยาว
อยู่ บน แผ่น ดิน ซ่ึง พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเจ้าประทานให้เจ้า.

๒๑ เจ้าจะไม่ฆ่าก .
๒๒ เจ้า จะ ไม่ ประพฤติ ล่วง ประเวณีก . 

เจ้าจะไม่ลักขโมยข .
๒๓ เจ้าจะไม่เป็นพยานเท็จก ใส่ความ

เพื่อนบ้านของเจ้า.

 ๑๐ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๓–๑๙;  
แอลมา ๒๕:๑๐.

 ๑๑ ก อพย. ๒๐:๑–๑๗.
 ๑๖ ก คมพ. วนัสะบาโต.
 ๑๙ ก ปฐก. ๑:๓๑.

 ๒๐ ก มาระโก ๗:๑๐.
 ๒๑ ก มธ. ๕:๒๑–๒๒;  

คพ. ๔๒:๑๘.  
คมพ. ฆาตกรรม.

 ๒๒ ก คมพ. ลว่งประเวณี (การ).

  ข คมพ. ขโมย (การ), ลกั, 
ลกัขโมย.

 ๒๓ ก สภษ. ๒๔:๒๘.  
คมพ. กลา่วค�าเท็จ (การ).

โมไซยาห์ ๑๓:๙–๒๓ ๒๓๒



๒๔ เจ้าจะไม่ โลภก บ้านของเพื่อนบ้าน
เจา้, เจา้จะไม่โลภภรรยาของเพือ่นบา้นเจา้, 
หรอืคนใช้ผูช้ายของเขา, หรอืคนใช้ผูห้ญงิ
ของเขา, หรอืววัเพศผูข้องเขา, หรอืลาของ
เขา, หรอืส่ิงใดที่เป็นของเพื่อนบ้านเจ้า.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากอบนิาไดพดูจบแลว้ทา่นกลา่วแกพ่วก
เขา : ท่านสอนคนพวกน้ีให้พึงถือปฏิบัติ
ตาม ส่ิง ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง เพื่อ รักษา พระ
บัญญัติเหล่าน้ีหรือยัง ?

๒๖ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า, ไม่ เลย; 
เพราะหากท่านสอนแล้ว, พระเจ้าจะไม่
ทรงใหข้า้พเจา้ออกมาและพยากรณ์ความ
ช่ัวร้ายเกี่ยวกับคนพวกน้ี.

๒๗ และบัดน้ีท่านพูดว่าความรอดได้
มาโดยกฎของโมเสส. ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ทา่นวา่สมควรทีท่า่นจะยงัคงรกัษากฎของ
โมเสสก ; แตข่า้พเจา้กลา่วแกท่า่น, วา่เวลา
จะมาถึงเมื่อหาบังควรไม่ข ที่จะต้องรกัษา
กฎของโมเสสอีกต่อไป.

๒๘ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, วา่ความรอดก ไม่ ได้มาโดยกฎอย่าง
เดยีวข ; และหากมิ ใช่เพราะการชดใช้ค , ซ่ึง
พระผู้เป็นเจ้าเองจะทรงท�าเพื่อบาปและ
ความชัว่ช้าสามานยข์องผูค้นของพระองค์
แลว้, พวกเขาจะตอ้งพนิาศอยา่งหลกีเลีย่ง
ไม่ ได้, ทัง้ที่มีกฎของโมเสสอยู่.

๒๙ และบัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า

มันสมควรแล้วที่จะมีกฎประทานให้ลูก
หลาน ของ อิสราเอล, แท้จริง แล้ว, แม้
กฎที่เคร่งครัดก มาก; เพราะพวกเขาเป็น
คน ดือ้ รัน้, รวดเร็วข ใน การ ท�าความ ชั่ว
ช้าสามานย์, และเช่ือง ช้าที่ จะระลึกถึง
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา;

๓๐ ฉะน้ันจึงมีกฎก ประทานให้พวกเขา, 
แท้จริงแล้ว, กฎของวิธีปฏิบัติและของ
ศาสนพธิีข , กฎซ่ึงพวกเขาตอ้งยดึถอืค อยา่ง
เครง่ครดัทุกวนั, เพื่อให้พวกเขาระลึกถึง
พระผูเ้ป็นเจา้และหน้าทีข่องพวกเขาทีม่ี
ต่อพระองค์.

๓๑ แตด่เูถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่
ทัง้หมดน้ีเป็นรปูแบบก ของส่ิงที่จะมาถึง.

๓๒ และบัดน้ี, พวกเขาเข้าใจกฎ น้ัน
หรือ ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า, ไม่ เลย, 
พวกเขามิได้เข้าใจกฎทุกคน; และน่ีเป็น
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา; 
เพราะพวกเขาไมเ่ขา้ใจวา่ไมม่คีนใดจะได้
รับการช่วยให้รอดได้เว้นแต่ก จะเป็นโดย
ผ่านการไถ่ของพระผู้เป็นเจ้า.

๓๓ เพราะดเูถดิ, โมเสสไม่ไดพ้ยากรณ์
แก่พวกเขาเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
เมสสิยาห,์ และวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงไถ่
ผูค้นของพระองคห์รอื ? แทจ้รงิแลว้, และ
แมศ้าสดาพยากรณ์ทัง้ปวงก ทีพ่ยากรณ์ ไว้
นับแต่ โลกเริ่มต้น—พวกท่านไม่พูดถึง
เรื่องเหล่าน้ีไว้ ไม่มากก็น้อยหรือ ?

 ๒๔ ก คมพ. โลภ.
 ๒๗ ก คมพ. กฎของโมเสส.
  ข ๓ นี. ๙:๑๙–๒๐;  

๑๕:๔–๕.
 ๒๘ ก กท. ๒:๑๖.  

คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ); ความรอด.

  ข กท. ๒:๒๑;  

โมไซยาห ์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. ศาสนพธิ.ี
  ค เจคอบ ๔:๕.

 ๓๑ ก โมไซยาห ์๑๖:๑๔;  
แอลมา ๒๕:๑๕.  
คมพ. สัญลกัษณ์  
(การใช้).

 ๓๒ ก ๒ นี. ๒๕:๒๓–๒๕.
 ๓๓ ก ๑ นี. ๑๐:๕;  

เจคอบ ๔:๔; ๗:๑๑.

โมไซยาห์ ๑๓:๒๔–๓๓๒๓๓



๓๔ พวกท่านไม่กล่าวไว้หรือว่าพระผู้
เป็นเจ้าก เองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูก
หลานมนุษย์, และทรงรบัเอารปูลักษณะ
ของมนุษย,์ และเสด็จไปดว้ยเดชานุภาพ
อันยิ่งใหญ่บนพืน้พิภพ ?

๓๕ แท้จริงแล้ว, พวกท่านไม่กล่าว ไว้
ด้วยหรอืวา่พระองค์จะทรงท�าให้เกิดการ
ฟ้ืนคนืชีวติก ของคนตาย, และวา่พระองค,์ 
เอง, จะถูกข่มเหงและทนทุกข์ทรมาน ?

บทที่ ๑๔

อิสยาห์พูดเกีย่วกับพระเมสสิยาห์—ท่าน
กลา่วถงึการลบหลูแ่ละการทนทกุขเวทนา
ของพระเมสสิยาห์—พระองค์ทรงท�าให้
จิต วิญญาณ ของ พระองค์ เป็น เครื่อง
พลี บูชา ทดแทน บาป และ ทรง กระท�า
การ วิงวอน แทน ผู้ ล่วง ละเมิด— เปรียบ
เทียบอิสยาห์ ๕๓. ประมาณ ๑๔๘ ปีก่อน
คริสตกาล.

แท้จรงิแล้ว, แม้อิสยาห์ ไม่ ได้กล่าวหรอก
หรอืวา่ : ใครเล่าเช่ือรายงานของเรา, และ
พระพาหุของพระเจ้าเปิดเผยแก่ผู้ ใด ?

๒ เพราะพระเมสสิยาห์จะทรงเติบโต
ต่อ หน้า พระองค์ ดัง พืช อ่อน, และ ดัง
รากงอกจากดินแห้ง; พระองค์ ไม่ทรง
มี พระ ลักษณะ อัน ต้องตา ต้องใจ หรือ
น่าชม; และเมื่อเราจะเห็นพระองค์ จะ

ไม่มีความงดงามที่จะท�าให้เราปรารถนา
พระองค์.

๓ พระองค์ ทรง ถูก เกลียด ชัง และ ถูก
ปฏิเสธจากมนุษย์; เป็นผู้มี โทมนัส, และ
คุ้นเคยกับความโศกเศรา้; และประหน่ึง
ว่า เรา ซ่อนหน้า ของ เรา จาก พระองค์; 
พระองค์ ทรง ถูก เกลียด ชัง, และ เรา หา
นับถือพระองค์ ไม่.

๔ พระองคท์รงแบกรบัก ความโศกเศรา้ข 

ของเรา, และทรงแบกโทมนัสของเราไว้
อยา่งแน่นอน; กระน้ันเรายงัถอืวา่พระองค์
ทรงถูกเฆี่ยนตี, และทรงถูกลงทัณฑ์จาก
พระผู้เป็นเจ้า, และทรงถูกทรมาน.

๕ แต่พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บเพื่อ
การ ล่วง ละเมิดก ของ เรา, พระองค์ ทรง
ฟกช�า้ เพื่อความช่ัวช้าสามานย์ของเรา; 
การตสีอนเพือ่สันตขิองเราอยูก่บัพระองค;์ 
และดว้ยริว้รอยของพระองค ์เราไดร้บัการ
รักษาให้หายข .

๖ เรา ทัง้ หลาย, ล้วนหลง ทาง ไป แล้ว, 
ดจุดงัแกะก ; เราทุกคนหันไปตามทางของ
ตนเอง; และพระเจ้าทรงวางความช่ัวช้า
สามานย์ของเราทุกคนไว้กับพระองค์.

๗ พระองคท์รงถกูขม่เหง, และพระองค์
ทรง ทนทุกข์, กระน้ันพระองค์ ยัง หา
ปริปาก ไม่ก ; พระองค์ ถูก พวก เขา พา ไป
ดังลูกแกะข ถูกพาไปเชือด, และดังแกะ
ที่อยู่ต่อหน้าคนตัดขนต้องเป็นใบ้ฉันใด 
พระองค์ก็หาปริปากไม่ฉันน้ัน.

 ๓๔ ก โมไซยาห ์๗:๒๗;  
๑๕:๑–๓.  
คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

 ๓๕ ก อสย. ๒๖:๑๙;  
๒ นี. ๒:๘.

๑๔ ๔ ก แอลมา ๗:๑๑–๑๒.
  ข มธ. ๘:๑๗.
 ๕ ก โมไซยาห ์๑๕:๙;  

แอลมา ๑๑:๔๐.
  ข ๑ ปต. ๒:๒๔–๒๕.
 ๖ ก มธ. ๙:๓๖;  

๒ นี. ๒๘:๑๔;  
แอลมา ๕:๓๗.

 ๗ ก มาระโก ๑๕:๓.  
คมพ. พระเยซคูรสิต.์

  ข คมพ. พระเมษโปดกของ
พระผูเ้ป็นเจา้; พธิปีัสกา.

โมไซยาห์ ๑๓:๓๔–๑๔:๗ ๒๓๔



๘ พระองคท์รงถกูพาไปจากเรอืนจ�าและ
จากการพพิากษา; และใครเลา่จะประกาศ
เกี่ยวกับลูกหลานของพระองค์ ? เพราะ
พระองค์ถูกตัดขาดจากแผ่นดินของคน
เป็น; เพือ่การลว่งละเมดิของผูค้นขา้พเจา้ 
พระองค์ทรงถูกตี.

๙ และ พระองค์ สิน้พระชนม์ กับ คน
ช่ัว ร้าย, และ อยู่ กับ คนร�่ารวยก ใน การ
สิน้พระชนมข์องพระองค;์ เพราะพระองค์
ไม่ทรงท�าความช่ัวข เลย, ทัง้ไม่มีค�าหลอก
ลวงใด ๆ ในพระโอษฐ์ของพระองค์.

๑๐ กระน้ัน พระเจ้า พอ พระทัย ให้
พระองค์ ฟกช� ้า; พระองค์ ทรง ท�าให้
พระองค์ โศกเศร้า; เมื่อพระเจ้าจะทรง
ท�าใหจ้ติวญิญาณของพระองคเ์ป็นเครือ่ง
พลีบูชาทดแทนบาป พระเมสสิยาห์จะ
ทอดพระเนตรพงศ์พันธุ์ก ของพระองค์, 
พระองคจ์ะทรงท�าใหว้นัเวลาของพระองค์
ยาวนาน, และความพอพระทยัของพระเจา้
จะรุง่เรอืงอยู่ ในพระหัตถ์ของพระองค.์

๑๑ พระองคจ์ะทอดพระเนตรความปวด
รา้วของจิตวญิญาณพระองค์, และจะพอ
พระทัย; โดยความรู้ของพระองค์ผู้รับใช้
ที่ชอบธรรมของเราจะแก้ต่างให้คนเป็น
อันมาก; เพราะพระองค์จะทรงแบกรับก 

ความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา.
๑๒ ฉะน้ัน เรา จะ แบ่ง ส่วน หน่ึง ให้

พระองค์จากคนที่ยิ่งใหญ่, และพระองค์

จะทรงแบง่รางวลักบัคนทีเ่ขม้แข็ง; เพราะ
พระองค์ทรงเทจิตวญิญาณของพระองค์
ออกจนถงึความตาย; และพระองคท์รงถกู
นับอยู่กับคนล่วงละเมิด; และพระองค์
ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว,้ และ
ทรงวิงวอนก แทนคนที่ล่วงละเมิด.

บทที่ ๑๕

พระครสิต์ทรงเป็นทัง้พระบิดาและพระ
บุตรอย่างไร—พระองคจ์ะทรงกระท�าการ
วิงวอนแทนและแบกรับการล่วงละเมิด
ของ ผู้คนของ พระองค์— พวก เขา และ
ศาสดาพยากรณ์ผูบ้รสุิทธิท์ัง้ปวงเป็นพงศ์
พันธุ์ของพระองค์—พระองค์ทรงท�าให้ 
เกดิการฟ้ืนคนืชีวติ—เด็กเล็ก ๆ  มชีีวตินิ- 
รันดร์. ประมาณ ๑๔๘ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัด น้ี อบิ นา ได กล่าว แก่ พวก เขา : 
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจว่าพระผู้เป็น
เจ้าก เองจะเสด็จลงมาในบรรดาลูกหลาน
มนุษย์, และจะไถ่ข ผู้คนของพระองค์.

๒ และเพราะพระองค์ทรงสถิตก อยู่ ใน
เน้ือ หนัง จะ เรียก พระองค์ ว่า พระ บุตร
ของพระผู้ เป็นเจ้า, และโดยที่ทรงยอม
มอบเน้ือหนังให้เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระบดิาข , พระองคท์รงเป็นพระบดิา
และพระบุตร—

 ๙ ก มธ. ๒๗:๕๗–๖๐;  
มาระโก ๑๕:๒๗, ๔๓–๔๖.  
คมพ. โยเซฟแหง่อาริ
มาเธยี.

  ข ยอหน์ ๑๙:๔.
 ๑๐ ก โมไซยาห ์๑๕:๑๐–๑๓.
 ๑๑ ก ลนต. ๑๖:๒๑–๒๒;  

๑ ปต. ๓:๑๘;  

คพ. ๑๙:๑๖–๑๙.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒:๙;  

โมไซยาห ์๑๕:๘;  
โมโร. ๗:๒๗–๒๘.

๑๕ ๑ ก ๑ ทธ. ๓:๑๖;  
โมไซยาห ์๑๓:๓๓–๓๔.  
คมพ. พระเยซคูรสิต.์

  ข คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).
 ๒ ก โมไซยาห ์๓:๕; ๗:๒๗;  

แอลมา ๗:๙–๑๓.
  ข อสย. ๖๔:๘;  

ยอหน์ ๑๐:๓๐; ๑๔:๘–๑๐;  
โมไซยาห ์๕:๗;  
แอลมา ๑๑:๓๘–๓๙;  
อเีธอร ์๓:๑๔.

โมไซยาห์ ๑๔:๘–๑๕:๒๒๓๕



๓ เป็นพระบิดา, เพราะพระองค์ก ทรง
ปฏิสนธิข โดยเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้า; และเป็นพระบุตร, เพราะเน้ือหนัง; 
ดัง น้ันทรงกลายเป็นพระบิดาและพระ
บุตร—

๔ และทัง้สองพระองค์ทรงเป็นพระผู ้
เป็นเจ้าเดียวก , แท้จรงิแล้ว, พระบิดาข นิ- 
รันดร์ค แห่งฟ้าสวรรค์และแห่งแผ่นดิน
โลกองค์น้ี.

๕ และดังน้ันเน้ือหนังจึงขึน้อยู่กับพระ
วญิญาณ, หรอืพระบตุรขึน้อยูก่บัพระบดิา, 
โดยทรงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้เดยีว, ทรงยอม
ทนก ตอ่การลอ่ลวง, และไมท่รงพา่ยแพต้อ่
การล่อลวง, แต่พระองค์เองทรงยอมรับ
การล้อเลียน, และโบยข , และขับออกไป, 
และถูกผู้คนของพระองค์ปฏิเสธค .

๖ และหลังจากส่ิงทัง้หมดน้ี, หลังจาก
ทรงท�าปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างใน
บรรดา ลูก หลาน มนุษย์ แล้ว, พระองค์ 
จะทรงถูกน�าไป, แท้จริงแล้ว, แม้ดังอิส- 
ยาห์กล่าวก วา่, ดังแกะที่อยู่ต่อหน้าคนตัด
ขนต้องเป็นใบ้ฉันใด, พระองค์ก็ ไม่ทรง
ปริปากข ฉันน้ัน.

๗ แท้จริงแล้ว, แม้เช่นน้ันพระองค์จะ
ทรงถูกพาไป, ถูกตรึงกางเขนก , และถูก

ประหาร, เน้ือหนังขึน้อยูแ่มก้บัความตาย, 
พระประสงค์ข ของพระบตุรกลนืเขา้ไปใน
พระประสงค์ของพระบิดา.

๘ และดังน้ันพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้
สาย รัดก แห่ง ความ ตาย ขาด, โดย ทรง มี
ชัยชนะข เหนือความตาย; ประทานพระ
พลานุภาพให้พระบุตรที่จะทรงวิงวอนค 

แทนลูกหลานมนุษย์—
๙ โดย เสด็จ ขึน้ สู่ สวรรค์, โดย มี พระ

อุทรแห่งความเมตตา; เต็มไปด้วยความ
สงสาร ต่อ ลูก หลาน มนุษย์; โดยที่ ทรง
ยืนอยู่ระหวา่งพวกเขากับความยุติธรรม; 
ทรงท�าให้สายรดัแห่งความตายขาด, ทรง
รับเอาความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา
และการล่วงละเมิดของพวกเขามาไว้กับ
พระองค์เองก , โดยทรงไถ่พวกเขา, และ
ทรงสนองข ขอ้เรยีกรอ้งแหง่ความยตุธิรรม.

๑๐ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 
ใครเล่าจะประกาศเกี่ยวกับลูกหลานของ
พระองค์ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
วา่เมือ่จติวญิญาณของพระองคเ์ป็นเครือ่ง
พลบีชูาทดแทนบาปแลว้พระองคจ์ะทอด
พระเนตรพงศ์พันธุ์ก ของพระองค์. และ
บัดน้ีท่านจะว่าอย่างไรเล่า ? และใครเล่า
จะเป็นพงศ์พันธุ์ของพระองค์ ?

 ๓ ก คพ. ๙๓:๔.
  ข ลกูา ๑:๓๑–๓๓;  

โมไซยาห ์๓:๘–๙;  
แอลมา ๗:๑๐;  
๓ นี. ๑:๑๔.

 ๔ ก ฉธบ. ๖:๔;  
ยอหน์ ๑๗:๒๐–๒๓.  
คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

  ข โมไซยาห ์๓:๘;  
ฮีล. ๑๔:๑๒; ๓ นี. ๙:๑๕;  
อเีธอร ์๔:๗.

  ค แอลมา ๑๑:๓๙.
 ๕ ก ลกูา ๔:๒; ฮบ. ๔:๑๔–๑๕.
  ข ยอหน์ ๑๙:๑.
  ค มาระโก ๘:๓๑;  

ลกูา ๑๗:๒๕.
 ๖ ก อสย. ๕๓:๗.
  ข ลกูา ๒๓:๙;  

ยอหน์ ๑๙:๙;  
โมไซยาห ์๑๔:๗.

 ๗ ก คมพ. ตรงึกางเขน (การ).
  ข ลกูา ๒๒:๔๒;  

ยอหน์ ๖:๓๘;  

๓ นี. ๑๑:๑๑.
 ๘ ก โมไซยาห ์๑๖:๗;  

แอลมา ๒๒:๑๔.
  ข โฮเชยา ๑๓:๑๔;  

๑ คร. ๑๕:๕๕–๕๗.
  ค ๒ นี. ๒:๙.
 ๙ ก อสย. ๕๓;  

โมไซยาห ์๑๔:๕–๑๒.
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
 ๑๐ ก อสย. ๕๓:๑๐;  

โมไซยาห ์๕:๗; ๒๗:๒๕;  
โมโร. ๗:๑๙.

โมไซยาห์ ๑๕:๓–๑๐ ๒๓๖



๑๑ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่ผู้ ใด
ก็ตามที่ ไดย้นิค�าพดูของศาสดาพยากรณ์ก , 
แท้จริงแล้ว, ศาสดาพยากรณ์ผู้ บริสุทธิ์
ทัง้ ปวง ซ่ึง พยากรณ์ เกี่ยว กับ การ เสด็จ
มาของพระเจ้า—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ว่าคนทัง้ปวงที่สดับฟังค�าของท่านเหล่า
น้ัน, และเช่ือว่าพระเจ้าจะทรงไถ่ผู้คน
ของพระองค์, และตัง้ตารอวันน้ันเพื่อ
การปลดบาปของพวกเขา, ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่าน, ว่าคนเหล่าน้ีคือพงศ์พันธุ์ของ
พระองค์, หรือ พวก เขา คือ ทายาท แห่ง
อาณาจักรข ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๒ เพราะคนเหล่าน้ีคือคนที่พระองค์
ทรงแบกก บาปของพวกเขาไว้; คนเหล่า
น้ี คือ คนที่ พระองค์ ทรง สิน้พระชนม์
แทน, เพื่อไถ่พวกเขาจากการล่วงละเมิด. 
และบัดน้ี, พวกเขามิ ใช่ พงศ์ พันธุ์ ของ
พระองค์หรือ ?

๑๓ แท้จริง แล้ว, และ มิ ใช่ ศาสดา
พยากรณ์, ทุกคนที่อ้าปากพยากรณ์, ที่
ไม่ตกอยู่ ในการล่วงละเมิดหรอื, ข้าพเจ้า
หมาย ถึง ศาสดา พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้
ปวงนับแต่ โลกน้ีเริ่มต้น ? ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ ท่านว่า พวก เขา คือ พงศ์ พันธุ์ ของ
พระองค์.

๑๔ และ คน เหล่า น้ี คือ ผู้ ประกาศก 

สันติ, ผู้น� าข่าวประเสริฐแห่งความดีมา,  
ผู้ประกาศความรอด; และกล่าวแก่ ไซ- 
อัน : พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงปกครอง !

๑๕ และโอ้งดงามเพียงใดเล่าบนภูเขา
คือเท้าของพวกเขา !

๑๖ และ อน่ึง, งดงาม เพียง ใด เล่า บน
ภเูขาคอืเทา้ของคนเหลา่น้ันทีย่งัประกาศ
สันติ !

๑๗ และ อน่ึง, งดงาม เพียง ใด เล่า บน
ภเูขาคอืเทา้ของคนเหลา่น้ันทีจ่ะประกาศ
สันตนัิบแตน้ี่ไป, แท้จรงิแล้ว, จากเวลาน้ี
เป็นต้นไปและตลอดกาล !

๑๘ และดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
น่ียังไม่หมด. เพราะโอ้งดงามเพียงใดเล่า
บนภเูขาคอืเทา้ก ของผูซ่ึ้งน�าขา่วประเสรฐิ
มา, น่ัน คือ ผู้ สร้าง สันติข , แท้จริง แล้ว, 
แม้พระเจ้า, ผู้ทรงไถ่ผู้คนของพระองค์; 
แท้จริง แล้ว, พระองค์ ผู้ ประทาน ความ
รอดแก่ผู้คนของพระองค์;

๑๙ เพราะ หาก มิ ใช่ เพราะ การ ไถ่ ซ่ึง
พระองค์ทรงท�าเพื่อผู้คนของพระองค์, 
ซ่ึงเตรียมไว้แล้วตัง้แต่การวางรากฐานก 

ของ โลก, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
มิ ใช่เพราะเรื่องน้ี, มนุษยชาติทัง้ปวงคง
ต้องพินาศข .

๒๐ แต่ดูเถิด, สายรัดแห่งความตายจะ
ขาด, และพระบตุรทรงปกครอง, และทรง
มีพระพลานุภาพเหนือคนตาย; ฉะน้ัน, 
พระองค์ทรงท�าให้ เกิดการ ฟ้ืนคืนชีวิต
ของคนตาย.

๒๑ และการฟ้ืนคืนชีวิตจะมาถึง, แม้
เป็นการ ฟ้ืน คืนชีวิต ครัง้ แรกก ; แท้จริง

 ๑๑ ก คพ. ๘๔:๓๖–๓๘.
  ข คมพ. อาณาจกัรแหง่พระ

ผูเ้ป็นเจา้หรอือาณาจกัร
แหง่สวรรค;์ ความรอด.

 ๑๒ ก โมไซยาห ์๑๔:๑๒; แอลมา 
๗:๑๓; ๑๑:๔๐–๔๑.

 ๑๔ ก อสย. ๕๒:๗; รม. ๑๐:๑๕;  
๑ นี. ๑๓:๓๗; โมไซยาห์ 
๑๒:๒๑–๒๔. คมพ. งาน
เผยแผศ่าสนา.

 ๑๘ ก ๓ นี. ๒๐:๔๐;  
คพ. ๑๒๘:๑๙.

  ข ยอหน์ ๑๖:๓๓. คมพ. สงบ 
(ความ), สงบสุข  
(ความ), สันต,ิ สันตสุิข.

 ๑๙ ก โมไซยาห ์๔:๖.
  ข ๒ นี. ๙:๖–๑๓.
 ๒๑ ก แอลมา ๔๐:๑๖–๒๑.

โมไซยาห์ ๑๕:๑๑–๒๑๒๓๗



แลว้, แมก้ารฟ้ืนคนืชีวติของคนทีเ่ป็นมา
แลว้, และคนทีเ่ป็นอยู,่ และทีจ่ะเป็น, แม้
จนการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระครสิต—์
เพราะเช่นน้ีพระองค์จะทรงได้รับเรียก.

๒๒ และ บัดน้ี, การ ฟ้ืน คืน ชีวิต ของ
ศาสดาพยากรณ์ทัง้ปวง, และคนทัง้ปวง
ที่ ได้ เช่ือ ใน ค�า ของ พวก ท่าน, หรือ คน
ทัง้หมดที่ ได้รักษาพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็นเจ้า, จะออกมาในการฟ้ืนคืนชีวิต
ครัง้แรก; ฉะน้ัน, พวกเขาคือการฟ้ืนคืน
ชีวิตครัง้แรก.

๒๓ พระองค์ จะ ทรง ยก พวก เขา ให้
พ�านักก อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไถ่พวก
เขา; โดยวิธี น้ีพวกเขาจึงมีชีวิตนิรันดร์
โดยผ่านพระคริสต์, ผู้ทรงท�าให้สายรัด
แห่งความตายขาดข .

๒๔ และคนเหล่า น้ีคือคนที่มี ส่วนใน
การฟ้ืนคืนชีวิตครัง้แรก; และคนเหล่า
น้ีคือคนที่ตายในความไม่รู้ของพวกเขา, 
ก่อนพระคริสต์เสด็จมา, โดยพวกเขาไม่
ได้ รับประกาศเรื่องความรอดก . และดัง
น้ันพระเจ้าทรงน�ามาซ่ึงการฟ้ืนฟูของ
คนเหล่าน้ี; และพวกเขามีส่วนอยู่ ในการ
ฟ้ืนคืนชีวติครัง้แรก, หรอืมีชีวตินิรนัดร,์ 
โดยพระเจ้าทรงไถ่.

๒๕ และเด็กก เล็ก ๆ  มีชีวตินิรนัดรด์้วย.
๒๖ แตด่เูถดิ, และจงเกรงกลวัก , และตวั

ส่ันตอ่พระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า, เพราะ
ท่านควรตวัส่ัน; เพราะพระเจ้าไม่ทรงไถ่

ผู้ ใดทีก่บฏข ตอ่พระองคแ์ละตายค ในบาป
ของพวกเขา; แทจ้รงิแลว้, แมค้นทัง้หมด
ที่เสียชีวติในบาปของตนนับแต่ โลกเริม่
ตน้มา, ซ่ึงจงใจกบฏตอ่พระผู้เป็นเจ้า, ที่
รูจ้กัพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้, และไม่
รกัษาพระบญัญตัเิหลา่น้ัน; คนเหลา่น้ีง คอื
ผู้ ไม่มีส่วนจ ในการฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก.

๒๗ ฉะน้ันท่าน ไม่ ควร ตัว ส่ันหรือ ? 
เพราะ ความ รอด ไม่ มา ถึง คน เช่นน้ัน; 
เพราะ พระเจ้า ไม่ ทรง ไถ่ คน เช่นน้ัน; 
แท้จริงแล้ว, ทัง้พระเจ้าทรงไถ่คนเช่น
น้ันไม่ ได้; เพราะ พระองค์ ทรง ปฏิเสธ
พระองค์เองไม่ ได้; เพราะพระองค์ทรง
ปฏิเสธความยุติธรรมก ไม่ ได้เมื่อมันอ้าง
สิทธิของมัน.

๒๘ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
ว่าเวลาจะมาถึงเมื่อการช่วยให้รอดของ
พระเจ้า จะ ประกาศก แก่ ทุก ประชาชาติ, 
ตระกูล, ภาษา, และผู้คน.

๒๙ แท้จริงแล้ว, ข้าแต่พระเจ้า, ยามก 

ของพระองค์จะเปล่งเสียงของพวกเขา; 
พวก เขา จะ ขับ ขาน เป็น เสียง เดียวกัน; 
เพราะพวกเขาจะเห็นดว้ยตาตนเอง, เมือ่
พระเจ้าจะทรงน�าไซอันกลับมาอีก.

๓๐ จงเปลง่เสียงดว้ยปีต,ิ จงพรอ้มใจกนั
รอ้งเพลงเถดิ, เจา้ทีร่กรา้งของเยรซูาเล็ม; 
เพราะ พระเจ้า ทรง ปลอบโยน ผู้คนของ
พระองค,์ พระองคท์รงไถเ่ยรซูาเล็มแลว้.

๓๑ พระเจ้า ทรง เผย พระพาหุ อัน

 ๒๓ ก สดด. ๒๔:๓–๔; ๑ นี. ๑๕:
๓๓–๓๖; คพ. ๗๖:๕๐–๗๐.

  ข คมพ. ความตาย, ทางรา่งกาย.
 ๒๔ ก ๒ นี. ๙:๒๕–๒๖;  

คพ. ๑๓๗:๗.
 ๒๕ ก คพ. ๒๙:๔๖; ๑๓๗:๑๐.  

คมพ. ความรอด—ความ
รอดของเด็ก.

 ๒๖ ก ฉธบ. ๕:๒๙; เจคอบ ๖:๙.
  ข ๑ นี. ๒:๒๑–๒๔.
  ค อสค. ๑๘:๒๖;  

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. งานเผยแผศ่าสนา.
 ๒๙ ก คมพ. เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.

โมไซยาห์ ๑๕:๒๒–๓๑ ๒๓๘



ศักดิ์ สิทธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา
ประชาชาติทัง้ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็นเจ้าแห่งเรา.

บทที่ ๑๖

พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่มนุษย์จากสภาพที่
หลงไปและตกของพวกเขา—ผู้หมกมุ่น
ใน ตัณหา ยัง เป็น เสมือนไม่มี การ ไถ่—
พระคริสต์ทรงท�าให้เกิดการฟ้ืนคืนชีวิต
เพือ่ไปสู่ชีวติอนัหาไดสิ้น้สุดไม ่หรอืความ
อัปมงคล อันหา ได้ สิน้ สุด ไม่. ประมาณ 
๑๔๘ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากอบินาไดพูดถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว
ท่านยื่นมือออกไปและกล่าวว่า : เวลาน้ัน
จะมาถงึเมือ่คนทัง้หลายจะเห็นความรอดก 

ของ พระเจ้า; เมื่อ ประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา, และผู้คนจะเห็นด้วยตาตนเอง
และ จะ สารภาพข ต่อ พระ พักตร์ พระ ผู้
เป็น เจ้า ว่าการ พิพากษา ของ พระองค ์
เที่ยงธรรม.

๒ และเมื่อน้ันคนช่ัวร้ายจะถูกขับออก
ไปก , และพวกเขาจะมีเหตุให้คร�่าครวญ, 
และ ร�่าไห้ข , และ ร�าพัน, และ ขบ เขีย้ว
เคีย้วฟัน; และน่ีเพราะพวกเขาไม่สดับ

ฟังสุรเสียงของพระเจ้า; ฉะน้ันพระเจ้า
หาทรงไถ่พวกเขาไม่.

๓ เพราะพวกเขาเป็นคนมีตัณหาก และ
เป็นเหมือนมาร, และมารข มีอ�านาจเหนือ
พวกเขา; แท้จริงแล้ว, แม้งูดึกด�าบรรพ์
ตัว น้ันที่ ได้ หลอก ลวงค บิดา มารดา แรก
ของเรา, ซ่ึงเป็นสาเหตุแห่งการตกง ของ
พวกท่าน; ซึ่งเป็นสาเหตุให้มนุษยชาติ
ทัง้ปวงกลายเป็นคนมีตัณหา, ราคจริต, 
เป็นเหมือนมาร, รูจ้ักจ ความช่ัวจากความ
ดี, ยอมตนต่อมาร.

๔ ดังน้ันมนุษยชาติทัง้มวลจึงหลงไปก ; 
และดูเถิด, พวกเขาจะหลงอยู่อย่างไม่มี
ที่สุดหากมิ ใช่เพราะพระผู้ เป็นเจ้าทรง
ไถ่ผู้คนของพระองค์จากสภาพที่หลงไป
และตกของพวกเขา.

๕ แต่จ�าไว้ว่าคนที่ดือ้รัน้อยู่ ในตัณหาก 

โดยสันดานตน, และด�าเนินตอ่ไปในทาง
แห่งบาปและการกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า, 
ย่อมคงอยู่ ในสภาพที่ตกของเขาและมาร
มีอ�านาจทัง้ปวงเหนือเขา. ฉะน้ันเขาจึง
เป็นราวกับไม่มีการไถ่ข เกิดขึน้, โดยเป็น
ศัตรกูับพระผู้เป็นเจ้า; และมารเป็นศัตรู
กับพระผู้เป็นเจ้าด้วย.

๖ และบัดน้ีถ้าพระครสิต์ ไม่เสด็จมาใน
โลก, โดยกล่าวถึงส่ิงที่จะมาเหมือนกับวา่
มันมาแล้วก , การไถ่จะมีขึน้ไม่ ได้.

๗ และหากพระครสิต์ ไมท่รงลกุขึน้จาก

๑๖ ๑ ก คมพ. ความรอด.
  ข โมไซยาห ์๒๗:๓๑.
 ๒ ก คพ. ๖๓:๕๓–๕๔.
  ข มธ. ๑๓:๔๑–๔๒;  

ลกูา ๑๓:๒๘;  
แอลมา ๔๐:๑๓.

 ๓ ก กท. ๕:๑๖–๒๕;  
โมไซยาห ์๓:๑๙.  

คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.
  ข ๒ นี. ๙:๘–๙.  

คมพ. มาร.
  ค ปฐก. ๓:๑–๑๓;  

โมเสส ๔:๕–๑๙.
  ง คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.
  จ ๒ นี. ๒:๑๗–๑๘, ๒๒–๒๖.

 ๔ ก แอลมา ๔๒:๖–๑๔.
 ๕ ก แอลมา ๔๑:๑๑.  

คมพ. ทางเน้ือหนัง, 
ฝักใฝ่ทางโลก.

  ข คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ).

 ๖ ก โมไซยาห ์๓:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๖:๑–๗๒๓๙



บรรดาคนตาย, หรือไม่ทรงท�าให้สายรัด
แห่งความตายขาดเพื่อหลุมศพจะไม่มี
ชัยชนะ, และเพื่อความตายจะไม่มีความ
เจ็บแปลบก , การฟ้ืนคืนชีวิตจะมี ไม่ ได้.

๘ แตม่กีารฟ้ืนคนืชีวติก , ฉะน้ันหลมุศพ
จงึไมม่ชัียชนะ, และความเจ็บแปลบแหง่
ความตายข จงึถกูกลนืเขา้ไปในพระครสิต.์

๙ พระองค์ทรงเป็นแสงสวา่งก และชีวติ
ของโลก; แท้จรงิแล้ว, แสงสวา่งอันหาได้
สิน้สุดไม่, ซึ่งจะไม่มีวันท�าให้มืดได้เลย; 
แท้จริงแล้ว, และชีวิตอันหาได้สิน้สุดไม่
ด้วย, เพื่อจะมีความตายอีกไม่ ได้.

๑๐ แม้ ความ เป็น มรรตัย น้ี จะ สวม ใส่
ความเป็นอมตะก , และความเน่าเป่ือยน้ีจะ
สวมใส่ความไมเ่น่าเป่ือย, และพระองคจ์ะ
ทรงน�าไปยนืข อยูต่อ่หน้าบลัลงักพ์พิากษา
ของพระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่รบัการพพิากษาค 

จากพระองค์ตามงานของพวกเขาไม่วา่ดี
หรือช่ัว—

๑๑ หากงานด,ี ก็คอืการฟ้ืนคนืชีวติของ
ชีวติก และความสุขอนัหาไดสิ้น้สุดไม;่ และ
หาก งานช่ัว, ก็ คือ การ ฟ้ืน คืนชีวิต ของ
ความอัปมงคลอันหาได้สิน้สุดไม่ข , โดย
ถูกส่งไป ให้มาร, ผู้อยู่เหนือพวกเขา, ซึ่ง
คือความอัปมงคล—

๑๒ โดยไปตามความประสงค์อันเป็น
ตัณหาและความปรารถนาของพวกเขา
เอง; โดยไม่เคยเรียกหาพระเจ้าขณะที่

พระพาหุแห่งพระเมตตาก ยื่นออกมายัง
พวกเขา; เพราะพระพาหแุหง่พระเมตตา
ยื่นออกมายังพวกเขาแล้ว, และพวกเขา
หารบัไม;่ พวกเขาถกูตกัเตอืนถงึความช่ัว
ช้าสามานย์ของตนและพวกเขายังไม่ทิง้
มนั; และพวกเขาไดร้บัพระบญัชาใหก้ลบั
ใจและพวกเขายังไม่กลับใจ.

๑๓ และบัดน้ี, สมควรแล้วมิ ใช่หรือที่
ท่านจะตัว ส่ันและกลับใจจากบาปของ
ท่าน, และจดจ�าว่าในและโดยผ่านพระ
คริสต์ เท่าน้ันท่าน จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้
รอดได้ ?

๑๔ ฉะน้ัน, หาก ท่าน สอน กฎ ของ
โมเสสก , ก็จงสอนดว้ยวา่มนัเป็นรปูลกัษณ์
ของส่ิงที่จะมาถึง—

๑๕ จงสอนพวกเขาวา่การไถเ่กดิขึน้โดย
ผ่านพระคริสต์พระเจ้า, ผู้ทรงเป็นพระ
บิดานิรันดร์ก องค์น้ี. เอเมน.

บทที่ ๑๗

แอลมาเชือ่และเขยีนถอ้ยค�าของอบนิาได
ไว้—อบินาไดทนรับความตายด้วยไฟ—
ท่านพยากรณ์ ว่า โรค ภัย และ ความ ตาย
ดว้ยไฟจะเกดิแกผู่ก้ระท�าฆาตกรรมทา่น. 
ประมาณ ๑๔๘ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ

 ๗ ก โฮเชยา ๑๓:๑๔;  
โมไซยาห ์๑๕:๘, ๒๐.

 ๘ ก แอลมา ๔๒:๑๕.  
คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ข อสย. ๒๕:๘;  
๑ คร. ๑๕:๕๔–๕๕;  
มอร. ๗:๕.

 ๙ ก คพ. ๘๘:๕–๑๓.  
คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

 ๑๐ ก แอลมา ๔๐:๒.  
คมพ. อมตะ (ความเป็น).

  ข คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

  ค แอลมา ๔๑:๓–๖.
 ๑๑ ก คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
  ข คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๑๒ ก คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
 ๑๔ ก คมพ. กฎของโมเสส.
 ๑๕ ก โมไซยาห ์๓:๘; ๕:๗;  

อเีธอร ์๓:๑๔.

โมไซยาห์ ๑๖:๘–๑๗:๑ ๒๔๐



อบินาไดกล่าวจบ, กษัตรยิ์ก็ส่ังให้ปุ โรหิตก 

จับท่านไปและให้ฆ่าท่านเสีย.
๒ แต่มีคนหน่ึงในหมู่พวกเขามีช่ือว่า 

แอลมาก , ทา่นเป็นผูสื้บตระกลูของนีไฟดว้ย.  
และท่านเป็นคนหนุ่ม, และท่านเชื่อข ค�า
ที่อบินาไดได้พูดไว,้ เพราะท่านรูเ้กี่ยวกับ
ความช่ัวช้าสามานย์ ซ่ึงอบินาไดได้เป็น
พยานว่ากล่าวคนเหล่าน้ัน; ฉะน้ันท่าน
เริ่ม วิงวอน กษัตริย์ เพื่อ เขา จะ ไม่ โกรธ 
อบนิาได, แตป่ลอ่ยใหท้า่นจากไปโดยสันต.ิ

๓ แต่กษัตริย์ โกรธมากขึน้, และให้ขับ
แอลมาออกจากบรรดาพวกเขา, และส่ง
คนใช้ของเขาตามไปหมายสังหารท่าน.

๔ แต่ท่านหลบหนีไปซึ่งหน้าพวกเขา
และซ่อนตวัอยูจ่นพวกเขาหาทา่นไมพ่บ. 
และโดยที่ซ่อนอยู่หลายวนัท่านไดเ้ขียนก 

ถ้อยค�าซ่ึงอบินาไดพูดไว้ทัง้หมด.
๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

กษัตรยิ์ ให้ทหารยามของตนล้อมจับอบิ- 
นาได; และพวกเขามัดท่านและโยนท่าน
เข้าเรือนจ�า.

๖ และ สาม วัน ต่อ มา, โดย ปรึกษา กับ
ปุโรหติของตนแลว้, กษัตรยิจ์งึใหพ้าทา่น
มาอยู่ต่อหน้าตนอีก.

๗ และกษัตริย์กล่าวแก่ท่าน : อบินาได, 
เราพบความผิดที่จะกล่าวหาท่านแล้ว, 
และท่านสมควรตาย.

๘ เพราะท่านกล่าวว่าพระผู้ เป็นเจ้าก 

เอง จะ เสด็จ ลง มา ใน บรรดา ลูก หลาน
มนุษย์; และบัดน้ี, เพราะเหตุน้ีท่านจะ
ต้องตายเว้นแต่จะถอนค�าพูดทัง้หมด

ที่ท่านให้ร้ายเกี่ยวกับข้าพเจ้าและผู้คน
ของข้าพเจ้า.

๙ บัดน้ีอบินาไดกล่าวแก่เขา : ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ข้าพเจ้าจะไม่ถอนค�าซ่ึง
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน เกี่ยว กับ คนพวก
น้ี, เพราะมันจริง; และเพื่อท่านจะได้รู้
ถึงความแท้จริงของมันข้าพเจ้าจึงยอม
ตนให้ตกอยู่ ในมือท่าน.

๑๐ แทจ้รงิแลว้, และขา้พเจา้จะทนทกุข์
ทรมานแม้จนถึงความตาย, และข้าพเจ้า
จะไม่ถอนค�าของข้าพเจ้า, และมันจะคง
อยู่ เป็นประจักษ์ พยาน กล่าว โทษ ท่าน. 
และหากท่านสังหารข้าพเจ้าท่านก็ท�าให้
เลือดบริสุทธิ์ก ต้องหลั่ง, และการน้ีจะคง
อยู่เป็นประจักษ์พยานกล่าวโทษท่านใน
วันสุดท้าย.

๑๑ และบัดน้ีกษัตริย์ โนอาห์พร้อมจะ
ปล่อย ท่าน, เพราะ เขา กลัว ถ้อยค�า ของ
ท่าน; เพราะเขากลัววา่การพิพากษาของ
พระผู้เป็นเจ้าจะเกิดแก่เขา.

๑๒ แต่ ปุ โรหิต เปล่ง เสียง กล่าว โทษ
ท่าน, และเริ่มกล่าวหาท่าน, มีความว่า : 
เขาสบประมาทกษัตริย์. ฉะน้ันกษัตริย์
จึงถูกยั่วยุให้เกิดโทสะต่อต้านท่าน, และ
กษัตริย์จึงส่งตัวท่านไปประหาร.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาจบัทา่นไปและมดัทา่น, และฟาด
ผิวหนัง ท่าน ด้วย มัด ฟืน, แท้จริง แล้ว, 
หมายใจจะให้ถึงแก่ความตาย.

๑๔ และบัดน้ี เมื่อ เปลวไฟเริ่มจะไหม้
ท่าน, ท่านร้องบอกพวกเขามีความว่า :

๑๗ ๑ ก โมไซยาห ์๑๑:๑, ๕–๖.
 ๒ ก โมไซยาห ์๒๓:๖, ๙–๑๐.  

คมพ. แอลมาผูเ้ป็นบดิา.

  ข โมไซยาห ์๒๖:๑๕.
 ๔ ก คมพ. พระคมัภรี.์
 ๘ ก โมไซยาห ์๑๓:๒๕, 

๓๓–๓๔.
 ๑๐ ก แอลมา ๖๐:๑๓.

โมไซยาห์ ๑๗:๒–๑๔๒๔๑



๑๕ ดูเถิด, แม้ดังที่ท่านท�ากับข้าพเจ้า
ฉันใด, มันจะบังเกิดขึน้ฉันน้ันคือพงศ์
พันธุ์ ของ ท่าน จะ ท�าให้ คน มากมาย รับ
ทุกขเวทนาดังที่ข้าพเจ้ารับทุกขเวทนา, 
แม้ด้วยความเจ็บปวดของการตายก ด้วย
ไฟ; และน่ีเพราะคนเหล่าน้ันเช่ือในการ
ช่วยใหร้อดของพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของ
พวกเขา.

๑๖ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอืทา่น
จะทกุขด์ว้ยโรคภยันานัปการเพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์ของท่าน.

๑๗ แท้จริง แล้ว, และ ท่าน จะ ถูก ลง
ทัณฑ์ก รอบด้าน, และจะถูกไล่ต้อนและ
กระจัดกระจายไปมา, แม้ดังฝูงสัตว์ป่าที่
ถูกสัตว์ป่าดุร้ายขับไล่.

๑๘ และในวันน้ันท่านจะถูกล่า, และ
ท่านจะถูกจับไป โดยมือของศัตรูท่าน, 
และเมื่อน้ันท่านจะรับทุกขเวทนา, ด้วย
ความเจ็บปวดของการตายด้วยไฟก , ดัง
ที่ข้าพเจ้ารับทุกขเวทนาอยู่.

๑๙ พระผู้ เป็นเจ้าทรงด�าเนินการแก้
แค้นก คนที่ ท�าลาย ผู้คน ของ พระองค์.  
โอ้พระผู้เป็นเจ้า, ขอทรงรับจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์เถิด.

๒๐ และบดัน้ี, เมือ่อบนิาไดกลา่วถอ้ยค�า
เหล่าน้ีแล้ว, ท่านล้มลง, โดยทนรบัความ
ตาย ด้วย ไฟ; แท้จริง แล้ว, ถูก ประหาร
เพราะ ท่านไม่ ยอม ปฏิเสธ พระ บัญญัติ
ของพระผู้ เป็นเจ้า, โดยผนึกความจริง
ของถ้อยค�าท่านด้วยความตายของท่าน.

บทที่ ๑๘

แอลมาส่ังสอนอย่างลับ ๆ—ท่านอธิบาย
พันธ สัญญา แห่ง บัพ ติศ มา และ ให้ บัพ
ติศมาที่ผืนน� ้าแห่งมอรมอน—ท่านจัด
ตัง้ศาสนจักรของพระคริสต์และแต่งตัง้
ปุ โรหิต—พวกเขาค�า้จุนตนเองและสอน
ผู้คน—แอลมาและผู้คนของท่านหลบ
หนีกษัตรยิ์ โนอาห์ ไปในแดนทุรกันดาร. 
ประมาณ ๑๔๗–๑๔๕ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
แอลมา, ผู้หลบหนีจากคนใช้ของกษัตรยิ์
โนอาห์, กลับใจก จากบาปและความชั่วช้า
สามานย์ของท่าน, และเที่ยวไปในบรรดา 
ผู้คน อย่าง ลับ ๆ, และ เริ่ม สอน ถ้อยค�า 
ของอบินาได—

๒ แท้จริงแล้ว, เกี่ยวกับส่ิงที่จะมาถึง, 
และ เกี่ยว กับ การ ฟ้ืน คืน ชีวิต ของ คน
ตายด้วย, และการไถ่ก ผู้คน, ซ่ึงจะท�าให้
บังเกิด ขึน้ โดย ผ่าน เดชานุภาพข , และ
ความทุกขเวทนา, และการสิน้พระชนม์
ของพระครสิต,์ และการฟ้ืนคนืพระชนม์
และการเสด็จขึน้สู่สวรรค์ของพระองค์.

๓ และมากเท่าที่ ยอมฟังค�าของท่าน 
ท่านก็สอน. และท่านสอนพวกเขาอย่าง
ลับ ๆ, เพื่อจะได้ ไม่รู้ถึงกษัตริย์. และคน
เป็นอันมากได้เช่ือค�าของท่าน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมาก
เท่าที่ ได้เช่ือท่านออกไปยังสถานที่ก แห่ง

 ๑๕ ก โมไซยาห ์๑๓:๙–๑๐;  
แอลมา ๒๕:๔–๑๒.

 ๑๗ ก โมไซยาห ์๒๑:๑–๕, ๑๓.
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๑๙:๑๘–๒๐.

 ๑๙ ก คมพ. แกแ้คน้ (การ).
๑๘ ๑ ก โมไซยาห ์๒๓:๙–๑๐.
 ๒ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).

  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
 ๔ ก แอลมา ๕:๓.

โมไซยาห์ ๑๗:๑๕–๑๘:๔ ๒๔๒



หน่ึงซ่ึงเรยีกวา่มอรมอน, โดยไดร้บัช่ือจาก
กษัตรยิ์, โดยที่อยู่ชายแดนของแผ่นดิน, 
จงึมสัีตวป่์าอยูม่าก, บางเวลาหรอืบางช่วง.

๕ บัดน้ี, ที่มอรมอนมีแหล่งน� ้าบริสุทธิ์
อยูแ่หง่หน่ึง, และแอลมาไปทีน่ั่น, ใกลน้� ้า
แห่งน้ันมีพุ่มไม้เล็ก ๆ ขึน้เป็นดงทึบ, ที่
น่ันท่านได้ซ่อนตัวอยู่ ในเวลากลางวนัให้
พ้นจากการค้นหาของกษัตริย์.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมาก
เทา่ทีเ่ช่ือทา่นไปทีน่ั่นเพือ่ฟังถอ้ยค�าทา่น.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้หลงัจาก
น้ันหลายวันมีคนจ�านวนมากพอสมควร
ไปรวมกัน ณ สถานที่แห่งมอรมอน, เพื่อ
จะฟังถ้อยค�าของแอลมา. แท้จริงแล้ว, 
คนทัง้หมดที่เช่ือถ้อยค�าท่านมารวมกัน, 
เพื่อจะฟังท่าน. และท่านสอนก พวกเขา, 
และส่ังสอนการกลับใจให้พวกเขา, และ
การไถ่, และศรัทธาในพระเจ้า.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
กล่าวแก่พวกเขา : ดูเถิด, น่ีคือผืนน� ้าแห่ง
มอรมอน (เพราะคนเรียกมันเช่นน้ัน) 
และบัดน้ี, เมื่อท่านปรารถนาก จะเข้ามาสู่
คอกข ของพระผูเ้ป็นเจา้, และเรยีกวา่เป็น
ผู้คนของ พระองค์, และ เต็มใจ จะ แบก
ภาระของกันและกันค , เพื่อมันจะได้เบา;

๙ แท้จริง แล้ว, และ เต็มใจ ที่ จะ โศก
เศรา้กับคนที่ โศกเศรา้; แท้จรงิแล้ว, และ
ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, 
และยืนเป็นพยานก เกี่ยวกับพระผู้ เป็น

เจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง
ที่ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย, เพื่อท่าน
จะได้รับการไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, และ
นับอยู่กับบรรดาคนของการฟ้ืนคืนชีวิต
ครัง้แรกข , เพื่อท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ค —

๑๐ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
น่ี เป็นความ ปรารถนา ของ ใจ ท่าน แล้ว, 
ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรบับัพติศมาก  
ในพระนามของพระเจ้า, เพื่อเป็นพยาน
ต่อ พระ พักตร์ พระองค์ ว่า ท่าน เข้า มา
ในพันธ สัญญาข กับ พระองค์, ว่า ท่านจะ
รับ ใช้ พระองค์ และ รักษา พระ บัญญัต ิ
ของ พระองค์, เพื่อ พระองค์ จะ เทพ ระ 
วิญญาณ ของ พระองค์ ลง มา ให้ ท่านให้ 
มากมายยิ่งขึน้ ?

๑๑ และบดัน้ีเมือ่ผูค้นไดย้นิถอ้ยค�าเหลา่
น้ี, พวกเขาปรบมอืดว้ยปีต,ิ และรอ้งวา่ : น่ี
คือความปรารถนาของใจเรา.

๑๒ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือแอลมาพา ฮีลัม, ซ่ึง เป็นคนหน่ึงใน
พวกแรก, และออกไปยืนในน� ้า, และรอ้ง, 
มีความว่า : ข้าแต่พระเจ้า, ขอทรงโปรด
เทพระวญิญาณของพระองคล์งมาใหผู้ร้บั
ใช้ของพระองค์, เพื่อเขาจะได้ท�างานน้ี
ด้วยใจอันบริสุทธิ์.

๑๓ และเมื่อท่านกล่าวถ้อยค�า เหล่าน้ี
แล้ว, พระวิญญาณก ของพระเจ้าทรงอยู่
กับท่าน, และท่านกล่าว : ฮีลัม, ข้าพเจ้า
ให้ บัพ ติศ มาข ท่าน, โดย มี อ�านาจค จาก 

 ๗ ก แอลมา ๕:๑๑–๑๓.
 ๘ ก คพ. ๒๐:๓๗.
  ข คมพ. ศาสนจกัรของพระ

เยซคูรสิต.์
  ค คมพ. สงสาร (ความ).
 ๙ ก คมพ. งานเผยแผศ่าสนา;  

เป็นพยาน; พยาน.
  ข โมไซยาห ์๑๕:๒๑–๒๖.
  ค คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
 ๑๐ ก ๒ นี. ๓๑:๑๗.  

คมพ. บพัตศิมา,  
ใหบ้พัตศิมา.

  ข คมพ. พนัธสัญญา.
 ๑๓ ก คมพ. พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
  ข ๓ นี. ๑๑:๒๓–๒๖;  

คพ. ๒๐:๗๒–๗๔.
  ค ลช. ๑:๕.  

คมพ. ฐานะปุโรหติ.

โมไซยาห์ ๑๘:๕–๑๓๒๔๓



พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรง ฤทธา นุ ภาพ, ดัง 
เป็นประจกัษ์พยานวา่ทา่นเขา้มาในพนัธ- 
สัญญาที่จะรับใช้พระองค์จนกว่าท่านจะ
ตายทางร่างกายอันเป็นมรรตัย; และขอ
ให้พระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาให้
ท่าน; และขอให้พระองค์ประทานชีวิต
นิรนัดร์ ให้ท่าน, โดยผ่านการไถ่ง ของพระ
คริสต์, ผู้ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ตัง้แต่
การวางรากฐานจ ของโลก.

๑๔ และหลังจากแอลมาไดก้ล่าวถ้อยค�า
เหล่าน้ีแล้ว, ทัง้แอลมาและฮีลัมก็ฝังก ตัว
ลงในน� ้า; และทัง้สองลุกขึน้และออกมา
จากน� ้าพลางช่ืนชมยินดี, เป่ียมด้วยพระ
วิญญาณ.

๑๕ และอน่ึง, แอลมาพาอีกคนหน่ึง, 
และออกไปในน� ้าอีกเป็นครัง้ที่สอง, และ
ให้บัพติศมาเขาตามอย่างคนแรก, เพียง
แต่ท่านมิได้ฝังตัวท่านเองในน� ้าอีก.

๑๖ และในลักษณะน้ีท่านให้บัพติศมา
ทุกคนที่ออกไปยังสถานที่แห่งมอรมอน; 
และพวกเขามีจ�านวนประมาณสองร้อย
ส่ีคน; แท้จรงิแล้ว, และพวกเขาไดร้บับัพ
ตศิมาก ในผนืน� ้าแหง่มอรมอน, และเป่ียม
ด้วยพระคุณข ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๗ และ เรียก พวก เขา ว่า ศาสนจักร
ของพระผู้ เป็นเจ้า, หรือศาสนจักรของ
พระ คริสต์ก , ตัง้แต่ เวลา น้ัน มา. และ
เหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผู้ ใดก็ตามทีร่บั 

บัพ ติศ มา โดย พลัง อ�านาจ และ สิทธิ
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าย่อมรวมเข้าใน
ศาสนจักรของพระองค์.

๑๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มา, โดยได้รับอ�านาจก จากพระผู้เป็นเจ้า,  
แตง่ตัง้ปุโรหติ; แมปุ้โรหติหน่ึงคนตอ่ทกุ 
จ�านวนหา้สิบคนของพวกเขา ทา่นแตง่ตัง้ 
เพื่อส่ังสอนพวกเขา, และเพื่อสอนข คน
เหล่าน้ันถึงเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๙ และท่านส่ังพวกเขาว่าพวกเขาไม่
ควรสอนอะไรเลยนอกจากส่ิงที่ท่านได้
สอนไว้, และที่มีพูดจากปากของศาสดา
พยากรณ์ผู้บริสุทธิ์.

๒๐ แท้จริงแล้ว, แม้ท่านส่ังพวกเขาว่า
พวกเขาไม่ควรส่ังสอนก อะไรเลยนอกจาก
จะเป็นการกลับใจและศรทัธาในพระเจ้า, 
ที่ทรงไถ่ผู้คนของพระองค์.

๒๑ และท่านส่ังพวกเขาวา่ไม่ควรมีการ
ขดัแยง้ก ตอ่กนั, แตว่า่ควรตัง้ตารอเป็นตา 
เดยีวกนัข , โดยมศีรทัธาเดยีวและบพัตศิ- 
มาเดียว, โดยมี ใจของพวกเขาผูกพันกัน
ไว้ ในความเป็นหน่ึงเดียวค และในความ
รักที่มีต่อกัน.

๒๒ และดังน้ีท่านให้พวกเขาส่ังสอน. 
และดังน้ีพวกเขาจึงกลายเป็นลูกก ของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๒๓ และทา่นส่ังพวกเขาวา่พวกเขาควร

 ๑๓ ง คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ).

  จ โมเสส ๔:๒; ๕:๙.
 ๑๔ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั

ตศิมา—บพัตศิมาโดยลง
ไปในน� ้าทัง้ตวั.

 ๑๖ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๘.
  ข คมพ. พระคณุ.

 ๑๗ ก ๓ นี. ๒๖:๒๑; ๒๗:๓–๘.  
คมพ. ศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิต.์

 ๑๘ ก คมพ. ฐานะปุโรหติ.
  ข คมพ. สอน, ผูส้อน.
 ๒๐ ก คพ. ๑๕:๖; ๑๘:๑๔–๑๖.
 ๒๑ ก ๓ นี. ๑๑:๒๘–๓๐.  

คมพ. ขดัแยง้ (การ, ความ).

  ข มธ. ๖:๒๒;  
คพ. ๘๘:๖๗–๖๘.

  ค คมพ. สามคัค ี(ความ), 
หน่ึงเดยีว (ความเป็น).

 ๒๒ ก โมไซยาห ์๕:๕–๗;  
โมเสส ๖:๖๔–๖๘.

โมไซยาห์ ๑๘:๑๔–๒๓ ๒๔๔



ถือวันสะบาโตก , และรักษาไว้ ให้บริสุทธิ์, 
และทุกวนัพวกเขาควรน้อมขอบพระทัย
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาด้วย.

๒๔ และท่านส่ังพวกเขาด้วยวา่ปุ โรหิต
ที่ท่านแต่งตัง้ไว้ควรท�างานก หาเลีย้งชีพ
ด้วยมือตนเอง.

๒๕ และ มี วัน หน่ึง ใน ทุก สัปดาห์ ที่
ก�าหนดไว้เพื่อพวกเขาจะมารวมกันเพื่อ
สอน ผู้คน, และ นมัสการก พระเจ้า พระ
ผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา, และ, ให้มารวม
กัน, บ่อยที่สุดเท่าที่พวกเขาจะท�าไดด้ว้ย.

๒๖ และปุโรหิตต้องไม่พึ่งพาผู้คนเพื่อ
เลีย้งตน; แต่ด้วยงานของพวกเขา พวก
เขาจะได้รบัพระคุณก ของพระผู้เป็นเจ้า, 
เพือ่พวกเขาจะมัน่คงขึน้ในพระวญิญาณ, 
โดยมคีวามรู้ข เกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่
พวกเขาจะสอนด้วยพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า.

๒๗ และ อน่ึง แอ ลมา ส่ัง ว่า ผู้คนของ
ศาสนจักรควรให้ทรัพย์สินของตน, ทุก
คนก ตามที่เขามี; หากเขามีมากเขาควร
ให้ มาก; และ ส�าหรับ ผู้ ที่ มี แต่ น้อย, ก็
จะเรียกร้องแต่ น้อย; และแก่ผู้ที่ ไม่มี
ก็ควรได้รับ.

๒๘ และ โดย วิธี น้ี พวก เขา ควร ให้
ทรัพย์สินของตนด้วยความสมัครใจของ
ตนเองและด้วยความปรารถนาดีต่อพระ
ผู้ เป็น เจ้า, และ ต่อ ปุ โรหิต เหล่า น้ันซ่ึง
ขัดสน, แท้จรงิแล้ว, และต่อคนที่ขัดสน, 
ที่เปลือยเปล่าทุกคน.

๒๙ และ ส่ิง น้ี ท่าน กล่าว แก่ พวก เขา, 
โดยได้รับพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า; 
และ พวก เขา ด�าเนินชีวิต อย่าง ซื่อตรงก 

ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, โดยที่ ให้ข 

กันและกันตามความจ�าเป็นของตนและ
ตามความตอ้งการของตนทัง้ฝ่ายโลกและ
ฝ่ายวิญญาณ.

๓๐ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
ทัง้หมดน้ีท�าไปที่มอรมอน, แท้จริงแล้ว, 
ข้างผืนน� ้าก แห่งมอรมอน, ในป่าที่อยู่ ใกล้
ผืนน� ้าแห่งมอรมอน; แท้จริงแล้ว, สถาน
ที่ แห่ง มอ รมอน, ผืนน� ้า แห่ง มอ รมอน, 
ป่าแห่งมอรมอน, มันสวยงามเพียงใดใน
สายตาของพวกเขาซ่ึงมาสู่ความรูถ้ึงพระ
ผู้ ไถ่ของตนที่น่ัน; แท้จริงแล้ว, พวกเขา
เป็นสุขเพียงใด, เพราะพวกเขาจะร้อง
เพลงสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล.

๓๑ และส่ิงเหล่าน้ีเป็นไปที่ชายแดนก 

ของแผ่นดิน, เพื่อกษัตรยิ์จะได้ ไม่รูเ้รือ่ง
ของพวกเขา.

๓๒ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือกษัตรยิ์, โดยที่พบวา่มีการเคลื่อนไหว
ในบรรดาผู้คน, จึงส่งคนใช้ของเขาไป
เฝ้าดูคนเหล่าน้ัน. ฉะน้ันในวันที่พวก
เขาก�าลังชุมนุมกันเพื่อฟังพระวจนะ
ของ พระเจ้า อยู่ น้ัน กษัตริย์ จึง รู้ เรื่อง
พวกเขา.

๓๓ และบัดน้ีกษัตริย์กล่าวว่าแอลมา
ก�าลังยั่วยุผู้คนให้กบฏต่อเขา; ฉะน้ันเขา
จึงส่งกองทัพของตนไปท�าลายพวกน้ัน.

 ๒๓ ก โมไซยาห ์๑๓:๑๖–๑๙;  
คพ. ๕๙:๙–๑๒.

 ๒๔ ก กจิการ ๒๐:๓๓–๓๕;  
โมไซยาห ์๒๗:๓–๕;  
แอลมา ๑:๒๖.

 ๒๕ ก คมพ. นมสัการ.
 ๒๖ ก คมพ. พระคณุ.
  ข คมพ. ความรู.้
 ๒๗ ก กจิการ ๒:๔๔–๔๕;  

๔ นี. ๑:๓.

 ๒๙ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. ความผาสุก.
 ๓๐ ก โมไซยาห ์๒๖:๑๕.
 ๓๑ ก โมไซยาห ์๑๘:๔.

โมไซยาห์ ๑๘:๒๔–๓๓๒๔๕



๓๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มา และ ผู้คนของ พระเจ้า ได้ รับ แจ้งก ถึง 
การมาของกองทัพกษัตริย์; ฉะน้ันพวก
เขาจึงขนกระโจมและครอบครวัของตน
ออกไปในแดนทุรกันดาร.

๓๕ และพวกเขามีจ�านวนประมาณส่ี
ร้อยห้าสิบคน.

บทที่ ๑๙

กิเดียนพยายามสังหารกษัตรยิ์ โนอาห์—
ชาวเลมันรุกรานแผ่นดิน—กษัตริย์ โน- 
อาห์ ทนรับ ความ ตาย ด้วย ไฟ— ลิมไฮ 
ปกครอง ใน ฐานะ เจ้า ประเทศราช. 
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือกองทัพ
ของกษัตรยิ์กลับมา, เมื่อค้นหาผู้คนของ
พระเจ้าไม่ ได้ผล.

๒ และบดัน้ีดเูถดิ, ก�าลงัทพัของกษัตรยิ์
มน้ีอย, โดยทีล่ดจ�านวนลง, และเริม่มกีาร
แบ่งแยกในบรรดาผู้คนที่เหลืออยู่.

๓ และกลุ่มที่ น้อยกว่าเริ่มพูดจาข่มขู่
กษัตริย์, และ เริ่ม มี การ ขัด แย้ง มาก ใน
บรรดาพวกเขา.

๔ และ บัดน้ี มี ชาย คนหน่ึง ในบรรดา
พวกเขาซ่ึงมีช่ือวา่กิเดียน, และโดยที่เขา
เป็นคนแข็งแรงและเป็นศัตรกูบักษัตรยิ,์ 
ฉะน้ันเขาจงึชักดาบของเขา, และสาบาน
ด้วยความโกรธแค้นวา่จะสังหารกษัตรยิ์.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ต่อสู้กับกษัตริย์; และเมื่อกษัตริย์เห็นว่า

กิเดียนก�าลังจะมีชัย, เขาจึงรีบวิ่งหนีขึน้
ไปบนหอสูงก ซ่ึงอยู่ ใกล้พระวิหาร.

๖ และกเิดยีนไลต่ามเขาไปและก�าลงัจะ
ขึน้ไปบนหอสูงเพื่อสังหารกษัตริย์, และ
กษัตรยิก์วาดสายตาไปรอบ ๆ  ทางแผน่ดนิ
เช็มลอน, และดูเถิด, กองทัพชาวเลมัน
อยู่ภายในเขตชายแดนของแผ่นดนิแล้ว.

๗ และ บัดน้ี กษัตริย์ ร้อง ออก มา ด้วย
ความ ปวด ร้าว จิต วิญญาณ, มี ความ ว่า : 
กิ เดียน, จงละเว้นข้าพเจ้า เถิด, เพราะ
ชาวเลมันมาถึงเราแล้ว, และพวกเขาจะ
ท�าลายเรา; แทจ้รงิแลว้, พวกเขาจะท�าลาย
ผู้คนของข้าพเจ้า.

๘ และบัดน้ีกษัตริย์ ไม่ห่วงผู้คนของ
เขาดังที่ห่วงชีวิตตนเอง; กระน้ันก็ตาม, 
กิเดียนยังได้ ไว้ชีวิตเขา.

๙ และกษัตริย์ส่ังผู้คนว่าให้พวกเขารีบ
หลบหนีไปก่อนชาวเลมันจะมา, และตัว
เขาได้ ไปกอ่นพวกน้ัน, และพวกเขาหลบ
หนี ไป ในแดนทุรกันดาร, พร้อมด้วยผู้
หญิงของตนและลูก ๆ ของตน.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมนัไลต่ามพวกเขา, และตามไปทนั, 
และเริ่มสังหารพวกเขา.

๑๑ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ ส่ังพวกเขาว่าผู้ชายทัง้หมดควร
ทิง้ภรรยาและลูก ๆ ของตน, และหลบ
หนีไปซ่ึงหน้าชาวเลมัน.

๑๒ บดัน้ีมหีลายคนที่ ไมย่อมทิง้คนเหลา่
น้ัน, แต่จะขออยู่และตายกับพวกเขา. 
และนอกน้ันทิง้ภรรยาและลูก ๆ  ของตน
และหลบหนีไป.

 ๓๔ ก โมไซยาห ์๒๓:๑. ๑๙ ๕ ก โมไซยาห ์๑๑:๑๒.

โมไซยาห์ ๑๘:๓๔–๑๙:๑๒ ๒๔๖



๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บรรดาผู้ที่คงอยู่กับภรรยาและลูก ๆ  ของ 
ตนใหธ้ดิางามของตนออกไปวงิวอนชาวเล- 
มันมิ ให้สังหารพวกเขา.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเล มัน เกิด ความ สงสาร คนพวก น้ี, 
เพราะ พวก เขา ต้อง เสน่ห์ ความ งดงาม
ของหญิงเหล่าน้ัน.

๑๕ ฉะน้ันชาวเล มันไว้ ชีวิต พวก เขา, 
และเอาไปเป็นเชลยและพาพวกเขากลับ
ไปแผน่ดนิแหง่นีไฟ, และอนุญาตใหพ้วก
เขาครอบครองแผน่ดนิ, ภายใตเ้งือ่นไขวา่
พวกเขาจะมอบกษัตริย์ โนอาห์ ให้อยู่ ใน
มือของชาวเลมัน, และมอบทรพัย์สมบัติ
ของพวกเขา, แม้ครึ่งหน่ึงของทัง้หมดที่
พวกเขาเป็นเจ้าของ, ครึ่งหน่ึงของทอง
ของพวกเขา, และเงินของพวกเขา, และ
ส่ิงมคีา่ทัง้หมดของพวกเขา, และพวกเขา
จะต้องให้บรรณาการเช่นน้ันแก่กษัตริย์
ของชาวเลมันทุกปี ไป.

๑๖ และบดัน้ีมบีตุรคนหน่ึงของกษัตรยิ์
ในบรรดาผู้ที่ถูกพาไปเป็นเชลย, ซ่ึงมีช่ือ
ว่าลิมไฮก .

๑๗ และบดัน้ีลมิไฮปรารถนาจะมิใหบ้ดิา
ท่านถูกท�าลาย; กระน้ันก็ตาม, ลิมไฮมิ ใช่
ไมรู่ค้วามช่ัวช้าสามานยข์องบดิาทา่น, ตวั
ท่านเองเป็นคนเที่ยงธรรม.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือกิ- 
เดยีนส่งคนไปในแดนทรุกนัดารเป็นการ
ลับ, เพื่อค้นหากษัตริย์และคนทัง้หลาย
ที่ อยู่ กับเขา. และเหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือพวกน้ีพบผู้คนทัง้หมดในแดน

ทุรกันดาร, นอกจากกษัตริย์และปุโรหิต
ของเขา.

๑๙ บัดน้ีคนเหล่า น้ันได้สาบานอยู่ ใน 
ใจว่าพวกเขาจะกลับไปแผ่นดินแห่งนี- 
ไฟ, และหากภรรยาและลูก ๆ  ของตนถูก
สังหาร, และบรรดาคนทีค่งอยูก่บัพวกเขา
ดว้ย, วา่พวกเขาจะพยายามแกแ้คน้, และ
ตายกับคนเหล่าน้ันด้วย.

๒๐ และกษัตริย์ส่ังพวกเขาไม่ ให้กลับ; 
และพวกน้ันจึงโกรธกษัตริย์, และท�าให้
เขารับทุกขเวทนา, แม้จนถึงความตาย
ด้วยไฟก .

๒๑ และคนเหล่า น้ันก�าลังจะน�าพวก
ปุโรหติไปประหารดว้ย, และพวกเขาหลบ
หนีไปก่อน.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา ก�าลัง จะ กลับ ไป แผ่น ดิน แห่ง
นี ไฟ, และพวกเขาพบคนของกิเดียน. 
และคนของกิเดียนบอกพวกเขาถึงเรื่อง
ทัง้หมดที่ เกิดกับภรรยาและลูก ๆ ของ
พวกเขา; และวา่ชาวเลมนัอนุญาตใหพ้วก
เขาครอบครองแผน่ดนิโดยใหบ้รรณาการ
ชาวเลมันครึง่หน่ึงจากทัง้หมดที่พวกเขา
เป็นเจ้าของ.

๒๓ และผูค้นบอกคนของกเิดยีนวา่พวก
เขาสังหารกษัตริย์แล้ว, และปุโรหิตของ
เขาหลบหนีไปไกลจากพวกเขาเข้าไปใน
แดนทุรกันดาร.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากพวกเขาเสรจ็พธิแีลว้, คอืพวกเขากลบั
ไปยงัแผน่ดนิแหง่นีไฟ, อยา่งชืน่ชมยนิด,ี 
เพราะภรรยาพวกเขาและลูก ๆ พวกเขา

 ๑๖ ก โมไซยาห ์๗:๙.  ๒๐ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๓–๑๙; แอลมา ๒๕:๑๑.

โมไซยาห์ ๑๙:๑๓–๒๔๒๔๗



ไม่ไดถ้กูสังหาร; และพวกเขาบอกกเิดยีน 
ว่าพวกเขาได้ท�าส่ิงใดกับกษัตริย์.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ของชาวเลมันปฏิญาณก แก่พวก
เขา, วา่ผูค้นของตนจะไมสั่งหารพวกเขา.

๒๖ และลิมไฮด้วย, โดยที่เป็นบุตรของ
กษัตริย์, โดยผู้คนก มอบอาณาจักรให้แก่ 
เขา, ลมิไฮปฏญิาณตอ่กษัตรยิข์องชาวเล- 
มันด้วยว่าผู้คนของเขาจะให้บรรณาการ
แก่กษัตริย์, แม้ครึ่งหน่ึงของทัง้หมดที่
พวกเขาเป็นเจ้าของ.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ลมิไฮเริม่สถาปนาอาณาจกัรและสถาปนา
สันติภาพในบรรดาผู้คนของท่าน.

๒๘ และกษัตริย์ของชาวเลมันจัดยาม
ไว้รอบแผ่นดิน, เพื่อจะได้กันผู้คนของ
ลมิไฮไว้ ในแผน่ดนิ, เพือ่พวกเขาจะได้ ไม่
ออกไป ในแดนทุรกันดาร; และเขาเลีย้ง
ดูยามของเขาจากบรรณาการซ่ึงเขาได้
รับจากชาวนีไฟ.

๒๙ และบัดน้ีกษัตรยิ์ลิมไฮมีความสงบ
สุขอยู่ ในอาณาจักรของท่านสืบเน่ืองมา
เป็นเวลาสองปี, คอืชาวเลมนัไม่ไดข้ม่เหง
พวกน้ีหรือพยายามท�าลายพวกเขา.

บทที่ ๒๐

ธิดาของชาวเลมันบางคนถูกปุโรหิตของ
โนอาห์ลักพาตัว—ชาวเลมันท�าสงคราม
กับ ลิมไฮ และ ผู้คนของ ท่าน— ไพร่พล
ชาวเล มัน ถูก ตี โต้ และ เลิก โกรธ แค้น. 
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๓ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีมีที่แห่งหน่ึงในเช็มลอนซึ่งธิดาของ
ชาวเล มันไป ชุมนุม กันร้อง เพลง, และ
เต้นร�า, หาความสุขส�าราญให้ตน.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมีวนั
หน่ึงพวกนางไม่กี่คนมาชุมนุมกันร้อง
เพลงและเต้นร�า.

๓ และบดัน้ีปุโรหติของกษัตรยิ์ โนอาห,์  
โดยอับอายที่ จะกลับไปเมืองแห่งนี ไฟ, 
แท้จริง แล้ว, และ โดย กลัว ว่า ผู้คน จะ
สังหารพวกเขา, ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่กล้า
กลับไปหาภรรยาและลูก ๆ.

๔ และเมื่อยังคงอยู่ ในแดนทุรกันดาร, 
และพบธิดาของชาวเลมัน, พวกเขาจึง
ซ่อนตัวและเฝ้ามองพวกนางอยู่;

๕ และเมือ่มีพวกนางเพยีงไม่กี่คนมา
ชมุนุมกนัเตน้ร�า, พวกเขาจงึออกมาจาก
ที่ซ่อนและจบัพวกนางและพาไปในแดน
ทรุกนัดาร; แทจ้รงิแลว้, พวกเขาพาธดิาของ
ชาวเลมนัยีสิ่บส่ีคนไปในแดนทรุกนัดาร.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
ชาวเลมันพบว่าธิดาของพวกเขาหายไป, 
ก็ โกรธ ผู้คนของ ลิมไฮ, เพราะ พวก เขา
คิดว่าเป็นผู้คนของลิมไฮ.

๗ ฉะน้ันพวกเขาจึงส่งกองทัพออกมา; 
แท้จริง แล้ว, แม้ ตัว กษัตริย์ ก็ ออก หน้า
ผู้คนของเขา; และพวกเขาขึน้ไปยังแผ่น
ดินแห่งนีไฟเพื่อท�าลายผู้คนของลิมไฮ.

๘ และบดัน้ีลมิไฮเห็นพวกเขาจากหอสูง, 
ทา่นไดเ้ห็นแมก้ารเตรยีมสงครามทัง้หมด
ของพวกเขา; ฉะน้ันทา่นจงึรวบรวมผูค้น
ของท่าน, และซ่อนตัวรอท่าคนเหล่าน้ัน
อยู่ ในทุ่งและในป่า.

 ๒๕ ก โมไซยาห ์๒๑:๓.  ๒๖ ก โมไซยาห ์๗:๙.
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๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
ชาวเล มัน มา ถึง, ผู้คนของ ลิมไฮ ก็ เริ่ม
โจมตีชาวเลมันจากที่ซ่อนของพวกเขา, 
และเริ่มสังหารพวกเขา.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือการ
รบเป็นไปอย่างดุเดือดยิ่ง, เพราะพวกเขา
ต่อสู้ราวกับสิงโตไล่ล่าเหยื่อของมัน.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของลิมไฮเริ่มขับไล่ชาวเลมันไปต่อหน้า
ต่อตา; แม้ พวก เขา มี จ�านวนไม่ ถึง ครึ่ง
ของชาวเลมัน. แต่พวกเขาต่อสู้เพื่อชีวติ
ตนก , และเพื่อภรรยาตน, และเพื่อลูก ๆ 
ของตน; ดังน้ันพวกเขาจึงสู้สุดฤทธิ์และ
สู้ราวกับฝูงมังกร.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาพบกษัตรยิข์องชาวเลมนัอยู่ ในหมูค่น
ตาย; แตเ่ขายงัไมต่าย, เพยีงบาดเจ็บและ
ถูกทิง้ไวบ้นพืน้ดิน, ส่วนผู้คนของเขาได้
รีบหนีไปอย่างรวดเร็ว.

๑๓ และคนเหลา่น้ีน�าเขามาพนัแผลให,้ 
และน�าไปอยู่ต่อหน้าลิมไฮ, และกล่าววา่ : 
ดูเถิด, น่ีคือกษัตรยิ์ของชาวเลมัน; โดยที่
ได้รบับาดเจ็บเขาจึงล้มลงในหมู่คนตาย, 
และพวกน้ันทิง้เขาไว;้ และดูเถิด, เราน� า
เขามาอยูต่อ่หน้าทา่น; และบดัน้ีขอใหเ้รา
สังหารเขาเสีย.

๑๔ แต่ลิมไฮกล่าวแก่พวกเขาว่า : ท่าน
อย่าสังหารเขาเลย, แต่จงน�าเขามาที่ น่ี
เพื่อข้าพเจ้าจะเห็นเขา. และพวกเขาจึง
น�าตัวมา. และลิมไฮกล่าวแก่เขาว่า : เหตุ
ใดท่านจึงขึน้มาท�าสงครามกับผู้คนของ
ข้าพเจ้า ? ดูเถิด, ผู้คน ของ ข้าพเจ้า ไม่

ได้ท�าผิดค�าปฏิญาณก ที่ข้าพเจ้าท�าไว้กับ
ผู้คนของ ท่าน; ฉะน้ัน, เหตุ ใด ท่าน จึง
ท�าผิดค�าปฏิญาณซ่ึงท่านท�าไว้กับผู้คน
ของข้าพเจ้า ?

๑๕ และ บัดน้ี กษัตริย์ กล่าว : ข้าพเจ้า
ผิด ค�า ปฏิญาณ เพราะ ผู้คนของ ท่านได้
ลักพาธิดาของผู้คนข้าพเจ้าไป; ฉะน้ัน, 
ด้วยความโกรธแค้นข้าพเจ้าจึงให้ผู้คน
ของข้าพเจ้าขึน้มาท�าสงครามกับผู้คน
ของท่าน.

๑๖ และบัดน้ีลิมไฮไม่ ได้ยินส่ิงใดเกี่ยว
กับ เรื่อง น้ี เลย; ฉะน้ันท่าน จึง กล่าว ว่า : 
ข้าพเจ้าจะลองไต่สวนบรรดาผู้คนของ
ข้าพเจ้า และ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ท�า เรื่อง น้ี จะ
ต้องตาย. ฉะน้ันท่านจึงให้มีการไต่สวน
ในบรรดาผู้คนของท่าน.

๑๗ บดัน้ีเมือ่กเิดยีนก ไดย้นิเรือ่งเหลา่น้ี, 
โดยที่ เขาเป็นนายทัพของกษัตริย์, เขา
จึงออกมาและกล่าวแก่กษัตริย์ : ข้าพเจ้า
ขอให้ท่านรัง้รอก่อน, และอย่าไต่สวนคน
พวกน้ี, และอยา่ถอืวา่เรือ่งน้ีเป็นความผดิ
ของพวกเขา.

๑๘ เพราะท่านจ�าปุ โรหิตของบิดาท่าน, 
ผูท้ีค่นพวกน้ีหมายมัน่จะท�าลายมิไดห้รอื ? 
และพวกเขาอยู่ ในแดนทุรกันดารมิ ใช่
หรือ ? และพวกเขาเป็นคนที่ขโมยธิดา
ของชาวเลมันไปมิ ใช่หรือ ?

๑๙ และ บัดน้ี, ดูเถิด, และ ขอ จง เล่า
เรื่องเหล่าน้ีแก่กษัตริย์, เพื่อเขาจะบอก
ผู้คนของเขาให้เลิกโกรธแค้นเรา; เพราะ
ดูเถิดพวกเขาก�าลังเตรียมการมารบกับ
เราอยู่; และดูเถิดเราก็มีกันอยู่น้อยด้วย.

๒๐ ๑๑ ก แอลมา ๔๓:๔๕.  ๑๔ ก โมไซยาห ์๑๙:๒๕–๒๖.  ๑๗ ก โมไซยาห ์๑๙:๔–๘.
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๒๐ และดูเถิด, พวกเขามาพร้อมด้วย
ไพร่พล มากมาย ของ พวก เขา; และ เว้น
แต่กษัตริย์ท�าให้พวกเขาเลิกโกรธแค้น
เรา เราก็ต้องตาย.

๒๑ เพราะ ค�าขอ งอ บิ นา ได, ซ่ึง ท่าน
พยากรณ์ ไว้แก่เราเกิดสัมฤทธิผลก แล้ว
มิ ใช่หรือ—และทัง้หมดน้ีก็เพราะเราไม่
ยอมสดบัฟังพระวจนะของพระเจ้า, และ
หันหลังให้ความช่ัวช้าสามานย์ของเรา ?

๒๒ และ บัดน้ี จง ท�าให้ กษัตริย์ เลิก
โกรธแค้นเราเถิด, และเราจะท�าตามค�า
ปฏิญาณที่เราท�าไวก้ับเขา; เพราะที่เราจะ
อยู่ ในความเป็นทาสย่อมเป็นการดีกว่าที่
เราจะตาย; ฉะน้ัน, ขอให้เรายุติการนอง
เลือดอย่างมากมายน้ีเสีย.

๒๓ และบัดน้ีลิมไฮบอกกษัตรยิ์ถึงเรือ่ง
ทัง้หมดเกี่ยวกับบิดาท่าน, และปุโรหิตก 

ที่ หลบ หนี ไป ใน แดนทุรกันดาร, และ
ลง ความเห็นว่าพวกเขาลักพาธิดาของ
พวกน้ีไป.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิเ์ลกิโกรธแคน้ผูค้นของทา่น; และ
เขากล่าวแก่คนเหล่าน้ันวา่ : ให้เราออกไป
พบผูค้นของขา้พเจา้, โดยไมม่อีาวธุ; และ
ข้าพเจ้าให้ค�ามั่นกับท่านด้วยค�าปฏิญาณ
ว่า ผู้คนของ ข้าพเจ้า จะ ไม่ สังหาร ผู้คน
ของท่าน.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาตามกษัตริย์ ไป, และออกไปพบ
ชาวเลมันโดยไม่มีอาวุธ. และเหตุการณ์ 
ได้บังเกิดขึน้คือพวกเขาพบกับชาวเล- 

มัน; และกษัตรยิ์ของชาวเลมันคุกเข่าลง
ต่อหน้าพวกเขา, และวิงวอนแทนผู้คน
ของลิมไฮ.

๒๖ และเมื่อชาวเลมันเห็นว่าผู้คนของ
ลิมไฮ, ไม่มีอาวุธ, จึงมีความสงสารก พวก
เขาและเลิกโกรธแคน้พวกเขา, และกลับ
ไปแผน่ดนิของตนพรอ้มดว้ยกษัตรยิข์อง
ตนโดยสันติ.

บทที่ ๒๑

ผู้คนของลิมไฮถูกลงทัณฑ์และพ่ายแพ ้
ต่อชาวเลมัน—ผู้คนของลิมไฮพบแอ- 
มันและเปลีย่นใจเลือ่มใส—พวกเขาเล่า 

เกีย่วกบัแผน่จารกึยีสิ่บสีแ่ผน่ของชาวเจ- 
เร็ดให้แอมันฟัง. ประมาณ ๑๒๒–๑๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืลมิไฮและ
ผู้คนของท่านกลับสู่เมืองแห่งนีไฟ, และ
เริ่มพ�านักอยู่ ในแผ่นดินด้วยสันติอีก.

๒ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลายวัน
ต่อมาชาวเลมันเริ่มถูกยั่วยุให้เกิดโทสะ
ต่อต้านชาวนีไฟอีก, และพวกเขาเริ่มรุก
ล�า้เขา้มาในแผน่ดนิบรเิวณเขตชายแดน.

๓ บัดน้ีพวกน้ันไม่กล้าสังหารคนเหล่า
น้ัน, เพราะค�าปฏญิาณซึง่กษัตรยิข์องตน
ท�าไว้กับลิมไฮ; แต่จะตบหน้าก พวกเขา, 
และใช้อ�านาจกบัพวกเขา; และเริม่บรรทกุ
ของข หนักบนหลังของพวกเขา, และไล่
ต้อนพวกเขาเหมือนไล่ต้อนลาใบ้—

 ๒๑ ก โมไซยาห ์๑๒:๑–๘.
 ๒๓ ก โมไซยาห ์๑๙:๒๑, ๒๓.

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

  ข โมไซยาห ์๑๒:๕.

โมไซยาห์ ๒๐:๒๐–๒๑:๓ ๒๕๐



๔ แทจ้รงิแลว้, ทัง้หมดน้ีเป็นไปเพือ่พระ
วจนะของพระเจ้าจะได้เกิดสัมฤทธิผล.

๕ และ บัดน้ี ความ ทุกข์ ของ ชาว นี ไฟ
ใหญ่หลวง, และไม่มีทางใดที่พวกเขาจะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากเงือ้มมือของ
พวกน้ัน, เพราะชาวเลมันล้อมพวกเขา
ไว้ทุกด้าน.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้คน
เริม่พร�า่บ่นกษัตรยิ์เพราะความทุกข์ของ
พวกเขา; และพวกเขาเริม่ปรารถนาจะไป
สู้รบกับพวกน้ัน. และพวกเขาได้ท�าให้
กษัตริย์ เป็นทุกข์ อย่าง มาก ด้วย การ บ่น
วา่ของพวกเขา; ฉะน้ันท่านจึงอนุญาตให้
พวกเขาท�าตามความปรารถนาของตน.

๗ และพวกเขามารวมกันอีก, และสวม
ใส่เกราะของตน, และออกไปยงัชาวเลมนั
เพื่อขับไล่พวกน้ันออกไปจากแผ่นดิน.

๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล- 
มนัชนะพวกเขา, และขบัไลพ่วกเขากลบั
มา, และสังหารพวกเขาจ�านวนมาก.

๙ และบัดน้ีมีความโศกเศร้าก และการ
พลิาปร�าพนัอยา่งใหญห่ลวงในบรรดาผูค้น
ของลมิไฮ, หญงิหมา้ยโศกเศรา้เพราะสามี
ของนาง, บุตรและธิดาโศกเศร้า เพราะ
บิดา ของ พวก เขา, และ พี่ น้อง เพราะ พี่
น้องของพวกเขา.

๑๐ บัดน้ี มี หญิง หม้าย เป็น อัน มาก ใน
แผ่นดิน, และพวกนางต่างร�่าไห้ ไม่เว้น
วนั, เพราะความหวาดกลวัชาวเลมนัอยา่ง
ใหญ่หลวงเกิดแก่พวกนาง.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเสียง

ร�่าไห้ ไม่หยุดหย่อนของพวกนางได้ยั่วยุ
ผู้คนของลิมไฮที่เหลืออยู่ ให้เกิดโทสะต่อ
ต้านชาวเลมัน; และพวกเขาจึงออกไปสู้
รบอีก, และพวกเขาถูกขับไล่กลับมาอีก, 
โดยได้รับความเสียหายมาก.

๑๒ แท้จริงแล้ว, พวกเขาไปอีกแม้เป็น
ครัง้ที่สาม, และได้รับความเสียหายแบบ
เดยีวกนั; และคนที่ ไมถ่กูสังหารก็กลบัมา
เมืองแห่งนีไฟอีก.

๑๓ และพวกเขานอบน้อมถ่อมตนแม้
ถงึภสัมธลุ,ี ใหต้นขึน้อยูก่บัแอกแหง่ความ
เป็นทาส, ยอมตนให้ถูกทุบตี, ถูกไล่ต้อน
ไปมา, และบรรทุกของหนัก, ตามความ
ปรารถนาของศัตรูพวกเขา.

๑๔ และพวกเขานอบน้อมก ถ่อมตนลง
แม้ถึงห้วงลึกแห่งความถ่อม; และพวก
เขาร้องอย่างสุดก�าลังต่อพระผู้เป็นเจ้า; 
แท้จริงแล้ว, พวกเขาร้องหาพระผู้ เป็น
เจ้าของ ตนตลอด ทัง้ วันขอ ให้ พระองค์
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
ทุกข์ของตน

๑๕ และบัดน้ีพระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะ
ฟังก เสียงรอ้งของพวกเขาเพราะความช่ัว
ช้าสามานย์ของพวกเขา; กระน้ันก็ตาม
พระเจ้า ทรง ฟัง เสียง ร้อง ของ พวก เขา, 
และทรงเริ่มท�าให้ ใจชาวเลมันอ่อนลง
จนพวก เขา เริ่ม ผ่อนปรน สัมภาระ ของ
คนเหล่าน้ัน; แต่พระเจ้ายังไม่ทรงเห็น
สมควรที่จะปลดปล่อยพวกเขาออกจาก
ความเป็นทาส.

๑๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก

 ๙ ก โมไซยาห ์๑๒:๔.
 ๑๔ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๐.  

คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

 ๑๕ ก สภษ. ๑๕:๒๙;  

โมไซยาห ์๑๑:๒๓–๒๕;  
คพ. ๑๐๑:๗–๙.

โมไซยาห์ ๒๑:๔–๑๖๒๕๑



เขาเริม่รุง่เรอืงขึน้เป็นล�าดับในแผ่นดิน, 
และเริม่ปลกูธญัพชืมากขึน้, และเลีย้งฝูง
สัตว์ เลีย้ง, และ ฝูง สัตว์ ใหญ่, เพื่อ พวก
เขาจะไม่รับทุกขเวทนาจากความหิวโหย
อีกต่อไป.

๑๗ บดัน้ีผูห้ญงิ, มจี�านวนมากกวา่ผูช้าย; 
ฉะน้ันกษัตรยิ์ลิมไฮจึงส่ังให้ผู้ชายทุกคน
แบง่ปันก อาหารเพือ่ช่วยเหลอืหญงิหมา้ยข 

และลูก ๆ ของพวกนาง, เพื่อพวกเขาจะ
ได้ ไม่เสียชีวติด้วยความหิวโหย; และการ
น้ีพวกเขาท�า ไปเพราะจ�านวนคนที่ ถูก
สังหารน้ันมากมายนัก.

๑๘ บดัน้ีผูค้นของลมิไฮมารวมกนัเป็นก
ลุ่มเท่าที่ จะท�าได้, และคุ้มครองธัญพืช
ของพวกเขาและฝูงสัตว์ของพวกเขา;

๑๙ และ กษัตริย์ เอง ไม่ ไว้ ใจ ใน ความ
ปลอดภัย ของ ท่าน เมื่อ อยู่ นอก ก�าแพง
เมือง, เว้นแต่จะน�าองครักษ์ของท่านไป
ด้วย, โดยที่กลัววา่ในทางใดทางหน่ึงท่าน
อาจตกไปอยู่ ในเงือ้มมือของชาวเลมัน.

๒๐ และท่านให้ผู้คนของท่านเฝ้าไว้
ทั่วแผ่นดิน, เพื่อ โดย ทางใด ทาง หน่ึง
พวกเขาจะจับปุ โรหิตเหล่า น้ันที่หลบ
หนี เข้าไป ใน แดนทุรกันดาร, ซึ่ง เป็น
ผู้ ลักพา ธิดาก ของ ชาวเล มันไป, และ ที่
ท�าให้ ความ พินาศ ใหญ่ หลวง เช่น น้ัน
เกิดแก่พวกเขา.

๒๑ เพราะพวกเขาปรารถนาจะจับพวก
น้ันมาลงโทษ; เพราะพวกน้ันเข้ามาใน
แผน่ดนิแหง่นีไฟตอนกลางคนื, และเอา
ธัญพืชของพวกเขาและของมีค่าหลาย

อย่างของพวกเขาไป; ฉะน้ันพวกเขาจึง
ซ่อนตัวรอท่าพวกน้ันอยู่.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไมม่ี
การกอ่กวนระหวา่งชาวเลมนักบัผูค้นของ
ลิมไฮอีกต่อไป, แม้จนถึงเวลาที่แอมันก 

และพี่น้องของเขาเข้ามาในแผ่นดินน้ัน.
๒๓ และเมื่อกษัตริย์ออกไปนอกประตู

เมือง กับ องครักษ์ ของ ท่าน, พบ แอ มัน
และพี่น้องของเขา; และโดยคิดว่าพวก
น้ีเป็นปุโรหิตของโนอาห์ ฉะน้ันท่านจึง
ให้จับพวกเขา, มัดไว้, และโยนเข้าเรือน 
จ�าก . และหากพวกเขาเป็นปุโรหติของโน- 
อาห์แล้วท่านจะให้ประหารเสีย.

๒๔ แตเ่มือ่ทา่นพบวา่พวกเขาไม่ ใช่, แต่
พวกเขาเป็นพี่น้องของท่าน, และมาจาก
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ท่านจึงเป่ียม
ด้วยความปรีดียิ่งนัก.

๒๕ บัดน้ี ก่อน การ มา ของ แอ มันน้ัน, 
กษัตริย์ลิมไฮได้ส่ง, คนจ�านวนหน่ึงก ไป
คน้หาข แผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา; แตพ่วก
เขาหามันไม่พบ, และพวกเขาหลงอยู่ ใน
แดนทุรกันดาร.

๒๖ กระน้ัน ก็ตาม, พวก เขา ยัง ได้ พบ
แผ่นดินแห่งหน่ึงซ่ึงเคยมีคนอาศัยอยู่; 
แท้จริงแล้ว, เป็นแผ่นดินที่เกลื่อนกล่น
ไปดว้ยกองกระดกูก แหง้; แทจ้รงิแลว้, เป็น
แผ่นดินซึ่งเคยมีคนอาศัยอยู่และซึ่งถูก
ท�าลายแล้ว; และ, โดยที่คิดว่าเป็นแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, พวกเขาจึงกลับมา
แผ่นดินแห่งนี ไฟ, มาถึงชายแดนของ
แผ่นดินไม่กี่วันก่อนการมาของแอมัน.

 ๑๗ ก โมไซยาห ์๔:๑๖, ๒๖.
  ข คมพ. หญงิหมา้ย.
 ๒๐ ก โมไซยาห ์๒๐:๕.

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

  ข โมไซยาห ์๗:๑๔.
 ๒๖ ก โมไซยาห ์๘:๘.

โมไซยาห์ ๒๑:๑๗–๒๖ ๒๕๒



๒๗ และพวกเขาน�าบันทึกมากับพวก
เขา, แม้เป็นบันทึกของผู้คนซ่ึงเป็นกอง
กระดกูทีพ่วกเขาพบ; และมนัจารกึอยูบ่น
แผ่นจารึกที่ท�าด้วยแร่ โลหะ.

๒๘ และบัดน้ีลิมไฮเป่ียมไปด้วยปีติอีก 

เมื่อรู้จากปากของแอมันว่ากษัตริย์ โม- 
ไซ ยาห์ มี ของ ประทานก จาก พระ ผู้ เป็น
เจ้า, ซ่ึงโดยการน้ันท่านแปลความหมาย 
อักขระเช่นน้ันได้; แท้จรงิแล้ว, และแอ- 
มันช่ืนชมยินดีด้วย.

๒๙ กระน้ันแอมนัและพีน้่องของเขายงั
เป่ียมด้วยโทมนัสเพราะพี่น้องของพวก
เขาเป็นอันมากถูกสังหาร;

๓๐ และ ว่า กษัตริย์ โน อาห์ และ พวก
ปุ โรหิต ของ เขา ท�าให้ ผู้คน กระท�า บาป
และความช่ัวช้าสามานยม์ากมายตอ่พระผู้
เป็นเจา้ดว้ย; และพวกเขาโศกเศรา้เพราะ
ความตายก ของอบินาไดด้วย; และเพราะ
ด้วยการจากไปข ของแอลมาและผู้คนที่
ไปกับท่าน, ผู้ ซ่ึงตัง้ศาสนจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าโดยก�าลังและเดชานุภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้า, และศรทัธาในค�าที่อบินา- 
ไดพูดไว้.

๓๑ แทจ้รงิแลว้, พวกเขาโศกเศรา้เพราะ
การจากไปของคนเหล่าน้ัน, เพราะไม่รูว้า่
คนเหล่าน้ันหลบหนีไปที่ ใด. บัดน้ีพวก
เขาจะไปรวมกับคนเหล่าน้ันอย่างยินดี, 
เพราะพวกเขาเองเขา้มาอยู่ ในพนัธสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเพื่อรบัใช้พระองค์
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์.

๓๒ และบัดน้ีนับแต่การมาของแอมัน, 
กษัตรยิล์มิไฮเขา้มาในพนัธสัญญากบัพระ

ผูเ้ป็นเจา้ดว้ย, และผูค้นของทา่นเป็นอนั
มากด้วย, เพื่อรับใช้พระองค์และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ลิมไฮและผู้คนของท่านเป็นอัน
มากปรารถนาจะรับบัพติศมา; แต่ ไม่มี
ใครในแผ่นดินที่มีสิทธิอ�านาจก จากพระ
ผู้เป็นเจ้า. และแอมันปฏิเสธที่จะท�าการ
น้ี, โดยถอืวา่ตนเป็นผูร้บัใช้ที่ ไมม่คีา่ควร.

๓๔ ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ ได้จัดตัง้ตน
เป็นศาสนจักรในเวลาน้ัน, โดยคอยพระ
วิญญาณของพระเจ้าอยู่. บัดน้ีพวกเขา
ปรารถนาจะกลายเป็นเหมือนแม้แอลมา
และพี่น้องของท่าน, ซึ่งไดห้ลบหนีไปใน
แดนทุรกันดาร.

๓๕ และพวกเขาปรารถนาจะรบับัพตศิ
มาเพื่อเป็นพยานและประจักษ์พยานว่า
พวกเขาเต็มใจรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วย
สุดใจของตน; กระน้ันก็ตาม พวกเขารอ
เวลา; และจะให้ก เรือ่งราวเกี่ยวกับการบัพ
ติศมาของพวกเขาไว้ต่อจากน้ีไป.

๓๖ และบดัน้ีความพยายามทัง้หมดของ
แอมนักบัผูค้นของเขา, และกษัตรยิล์มิไฮ
กับผู้คนของท่าน, คือเพื่อปลดปล่อยตน
ออกจากเงือ้มมือของชาวเลมันและจาก
ความเป็นทาส.

บทที่ ๒๒

มกีารวางแผนใหผู้ค้นหลบหนีจากการเป็น
ทาสของชาวเลมัน—ชาวเลมันถูกมอม
เหล้า—ผู้คนหนี, กลับเซราเฮ็มลา, และ

 ๒๘ ก ออมไน ๑:๒๐–๒๒;  
โมไซยาห ์๒๘:๑๑–๑๖.

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

 ๓๓ ก คมพ. สิทธอิ�านาจ.
 ๓๕ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๗–๑๘.

โมไซยาห์ ๒๑:๒๗–๓๖๒๕๓



กลายเป็นพลเมืองของกษัตรยิ์ โมไซยาห์. 
ประมาณ ๑๒๑–๑๒๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอืแอ- 

มันและกษัตรยิ์ลิมไฮเริม่ปรกึษากับผู้คน
วา่จะปลดปลอ่ยตนออกจากการเป็นทาสได้
อยา่งไร; และแมค้นทัง้สองใหผู้ค้นทัง้หมด
มารวมกนั; และการน้ีพวกเขาท�าไปเพือ่จะ
ฟังเสียงของผู้คนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาหาทางปลดปล่อยตนออกจากความ
เป็นทาสไม่ ได้, เว้นแต่จะพาพวกผู้หญิง
และลกู ๆ ของตน, และฝูงสัตวเ์ลีย้ง, และ
ฝูงสัตว์ ใหญ่ของตน, และกระโจมที่พัก
ของตน, และออกไป ในแดนทุรกันดาร; 
เพราะ ชาวเล มัน มี จ�านวน มาก, จึง เป็น
ไปไม่ไดท้ีผู่ค้นของลมิไฮจะตอ่สู้พวกเขา, 
โดยคิดจะปลดปล่อยตนออกจากความ
เป็นทาสด้วยดาบ.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น คือ 
กเิดยีนออกไปยนืตอ่หน้ากษัตรยิ,์ และกลา่ว
แกท่า่น : บดัน้ีขา้แตก่ษัตรยิ,์ ทา่นสดบัฟัง
ถอ้ยค�าขา้พเจา้มาจนบดัน้ีก็หลายครัง้แลว้
เมือ่เราตอ่สู้กบัชาวเลมนั, พีน้่องของเรา.

๔ และบดัน้ีขา้แต่กษัตรยิ,์ หากทา่นไม่
พบวา่ขา้พเจา้เป็นผูร้บัใช้ที่ ไม่สมคา่แลว้, 
หรอืจนบดัน้ีหากทา่นฟังถอ้ยค�าขา้พเจา้
มาไมม่ากก็น้อย, และมนัเป็นประโยชน์แก่
ทา่น, แมเ้ช่นน้ันขา้พเจา้ปรารถนาใหท้า่น
ฟังถอ้ยค�าขา้พเจา้ในครัง้น้ี, และขา้พเจา้จะ
เป็นผูร้บัใช้ของทา่นและปลดปลอ่ยคนพวก
น้ีออกจากความเป็นทาส.

๕ และกษัตริย์อนุญาตให้เขาพูด. และ
กิเดียนกล่าวแก่ท่าน :

๖ จงดเูส้นทางดา้นหลงัเถดิ, ผา่นก�าแพง 
ดา้นหลงั, ทางดา้นหลงัของเมอืง. ชาวเล- 
มัน, หรือ ยาม ของ ชาวเล มัน, เมา เหล้า
ตอนกลางคนื; ฉะน้ันใหเ้ราออกถอ้ยแถลง
ไปในบรรดาผู้คนพวกน้ีทัง้หมด ให้พวก
เขารวมฝูงสัตวเ์ลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญข่อง
พวกเขาไว,้ เพื่อจะคอยต้อนมันเข้าไปใน
แดนทุรกันดารตอนกลางคืน.

๗ และ ข้าพเจ้า จะ ไป ตาม ค�า ส่ัง ของ
ทา่นและให้เหลา้องุน่ชาวเลมนัเพือ่เป็น
บรรณาการครัง้สุดทา้ย, และพวกน้ันจะเมา; 
และเราจะผา่นไปตามเส้นทางลบัดา้นซ้าย
ของคา่ยพวกเขาเมือ่พวกน้ันเมาและหลบั.

๘ ดงัน้ันเราจะออกไปในแดนทรุกนัดาร
พร้อมด้วยผู้หญิงของเราและลูก ๆ ของ
เรา, ฝูงสัตว์เลีย้ง, และฝูงสัตว์ ใหญ่ของ
เรา; และเราจะเดินทางลัดเลาะไปตาม
แผ่นดินแห่งไชลัม.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์สดับฟังค�าของกิเดียน.

๑๐ และกษัตรยิล์มิไฮใหผู้ค้นของทา่นรวม
ฝูงสัตว์ของพวกเขาไว;้ และทา่นส่งเหลา้
องุน่ไปเป็นบรรณาการให้ชาวเลมนั; และ
ทา่นส่งเหลา้องุน่เพิม่ไป, เป็นของก�านัลแก่
พวกน้ันดว้ย; และพวกน้ันดืม่เหลา้องุน่ที่
กษัตรยิล์มิไฮส่งไปใหอ้ยา่งไมย่ัง้.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนของ กษัตริย์ ลิมไฮ ออก ไป ใน แดน
ทรุกนัดารตอนกลางคนืพรอ้มดว้ยฝูงสัตว์
เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขา, และ
พวกเขาลัดเลาะไปตามแผ่นดินไชลัมใน
แดนทุรกันดาร, และเปลี่ยนเส้นทางของ
พวกเขามุ่งไปสู่แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, 
โดยแอมันและพี่น้องของเขาน�าไป.

โมไซยาห์ ๒๒:๑–๑๑ ๒๕๔



๑๒ และพวกเขาขนทอง, และเงินของ
พวกเขาทัง้หมด, และของมีค่าของพวก
เขา, เท่าที่พวกเขาจะขนไป ได้, และขน
สัมภาระ ของ พวก เขา, ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร; และพวกเขาเดินทางต่อไป.

๑๓ และหลังจากอยู่ ในแดนทุรกันดาร 
หลายวันพวกเขามาถึงแผ่นดินแห่งเซ- 
ราเฮ็มลา, และมารวมกับผู้คนของโมไซ 
ยาห์, และกลายเป็นพลเมืองของท่าน.

๑๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมไซ- 
ยาหต์อ้นรบัพวกเขาดว้ยปีต;ิ และทา่นรบั 
บันทึกก ของพวกเขาไว้ด้วย, และบันทึกข 

ซ่ึงผู้คนของลิมไฮพบด้วย.
๑๕ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้เมือ่

ชาวเลมนัรูว้า่ผูค้นของลมิไฮออกไปจากแผน่
ดนิในเวลากลางคนื, พวกเขาจงึส่งกองทพั
ไปในแดนทรุกนัดารเพือ่ตดิตามพวกน้ัน;

๑๖ และหลงัจากพวกเขาตดิตามอยูส่องวนั, 
ก็ตามรอยคนเหลา่น้ันไม่ไดอ้กีตอ่ไป; ฉะน้ัน
พวกเขาจงึหลงทางอยู่ ในแดนทรุกนัดาร.

เรือ่งราวของแอลมาและผูค้นของพระเจา้, 
ซ่ึงถูกผู้คนของกษัตริย์ โนอาห์ขับไป ใน
แดนทุรกันดาร.

ประกอบด้วยบทที ่๒๓ และ ๒๔.

บทที่ ๒๓

แอลมาปฏิเสธที่จะเป็นกษัตริย์—ท่าน
รับใช้ เป็นมหาปุโรหิต—พระเจ้าทรงตี
สอนผู้คนของพระองค์, และชาวเลมัน

ยึดครองแผ่นดินแห่งฮีลัม—อมิวลอน, 
ผู้น� าของปุ โรหิตที่ช่ัวร้ายของกษัตริย์ โน
อาห์, ปกครองโดยอยู่ ใต้อ�านาจของเจ้าผู้
ครองชาวเลมัน. ประมาณ ๑๔๕–๑๒๑ ปี
ก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีแอลมา, โดยที่พระเจ้าทรงเตือนว่า
กองทพัของกษัตรยิ์ โนอาหจ์ะยกมาโจมตี
พวกเขา, และแล้วเมื่อเป็นที่รู้แก่ผู้คน
ของท่าน, พวกเขาจึงรวบรวมฝูงสัตวข์อง
ตน, และขนธัญพืชของตน, และออกไป
ในแดนทุรกันดารก่อนหน้ากองทัพของ
กษัตริย์ โนอาห์.

๒ และ พระเจ้า ทรง เพิ่ม พละ ก�าลัง ให้
พวกเขา, เพื่อมิ ให้ผู้คนของกษัตริย์ โน
อาห์ตามมาท�าลายพวกเขาได้ทัน.

๓ และพวกเขาเดินทางหลบหนีไป ใน
แดนทุรกันดารอยู่แปดวัน.

๔ และพวกเขามาถงึแผน่ดนิแหง่หน่ึง, 
แทจ้รงิแลว้, เป็นแผน่ดนิทีแ่สนงามและ
น่าอยู่, เป็นแผ่นดินแห่งน� ้าบริสุทธิ์.

๕ และ พวก เขา ตัง้ กระโจม ที่พัก ของ
ตน, และเริ่มท�า ไร่ ไถนา, และเริ่มสร้าง
อาคาร; แท้จริง แล้ว, พวก เขา อุตสาหะ, 
และท�างานหนักอย่างยิ่ง.

๖ และผู้คนปรารถนาจะให้แอลมาเป็น
กษัตรยิแ์หง่ตน, เพราะทา่นเป็นทีร่กัของ
ผู้คนของท่าน.

๗ แต่ท่านกล่าวแก่พวกเขา : ดูเถิด, หา
บงัควรไมท่ีเ่ราจะมกีษัตรยิ;์ เพราะพระเจา้
ตรสัไวด้งัน้ี : เจา้จะไมนั่บถอืก เน้ือหนังหน่ึง
สูงกว่าอีกเน้ือหนังหน่ึง, หรือคนหน่ึงจะ

๒๒ ๑๔ ก โมไซยาห ์๘:๕.   ข โมไซยาห ์๘:๙. ๒๓ ๗ ก โมไซยาห ์๒๗:๓–๕.

โมไซยาห์ ๒๒:๑๒–๒๓:๗๒๕๕



ไม่คิดว่าตนสูงกว่าอีกคนหน่ึง; ฉะน้ัน
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าหาบังควรไม่ที่
ท่านจะมีกษัตริย์.

๘ กระน้ัน ก็ตาม, หาก เป็น ไป ได้ ว่า
ท่าน จะ มี คน เที่ยง ธรรม เสมอ ไป ที่ จะ
เป็นกษัตริย์ของท่านแล้ว ก็จะเป็นการ
ดีส�าหรับท่านที่จะมีกษัตริย์.

๙ แต่ จง นึกถึง ความ ช่ัว ช้า สามานย์ก 

ของกษัตริย์ โนอาห์และปุโรหิตของเขา; 
และ ตัว ข้าพเจ้า ก็ ติดข กับ ดัก มา แล้ว, 
และ ท�า หลาย ส่ิง ซ่ึง เป็นที่ น่า ชิงชัง ใน
สาย พระเนตร ของ พระเจ้า, ซึ่ง ท�าให้
ข้าพเจ้ากลับใจอย่างชอกช�า้;

๑๐ กระน้ันก็ตาม, หลังจากมีความยาก
ล�าบากก มามาก, พระเจ้าทรงได้ยินเสียง
ร้องของข้าพเจ้า, และทรงตอบการสวด
อ้อนวอน ของ ข้าพเจ้า, และ ทรง ท�าให้
ข้าพเจ้า เป็นเครื่องมือ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ ในการน�าพวกทา่นมากมายข มาสู่
ความรู้ถึงความจริงของพระองค์.

๑๑ กระน้ันก็ตาม, ในการน้ีข้าพเจ้าไม่
โอ้อวด, เพราะข้าพเจ้า ไม่มีค่าควรที่ จะ
โอ้อวดตน.

๑๒ และบัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า, 
ท่านถูกกษัตริย์ โนอาห์กดขี่, และอยู่ ใน
ความเป็นทาสของเขาและปุโรหิตของ
เขา, และถูกพวกน้ีน�าไป ในความชั่วช้า
สามานย์; ฉะน้ันท่านจึงถูกมัดไวด้้วยสาย
รัดก แห่งความช่ัวช้าสามานย์.

๑๓ และ บัดน้ี เมื่อ ท่าน ได้ รับ การ

ปลด ปล่อย จาก พันธนาการ เหล่า น้ี โดย
เดชานุภาพแห่งพระผู้ เป็นเจ้า; แท้จริง
แล้ว, แม้ ออก จาก เงือ้ม มือ ของ กษัตริย์
โน อาห์ และ ผู้คน ของ เขา, และ จาก
พันธนาการ แห่ง ความ ช่ัว ช้า สามานย์
ด้วย, แม้ เช่นน้ันข้าพเจ้า ปรารถนา จะ
ให้ท่านยืนหยัดก อยู่ ในเสรีภาพข น้ีซ่ึงโดย
การน้ีพระองค์ทรงท�าให้ท่านเป็นอิสระ, 
และไม่ ให้ท่านไว้ ใจคนใดค เป็นกษัตริย์
ปกครองท่าน.

๑๔ และไม่ ให้ ไว้ ใจคนใดเป็นผู้สอนก 

ของท่านหรือเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจของ
ท่านด้วย, เวน้แต่เขาจะเป็นคนของพระ
ผู้เป็นเจ้า, เดินในทางของพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์.

๑๕ ดังน้ีแอลมาได้สอนผู้คนของท่าน, 
ว่ามนุษย์ทุกคนควรรักก เพื่อนบ้านของ
ตนเหมือนตนเอง, ไม่ควรมีการขัดแย้งข 

ในบรรดาพวกเขา.
๑๖ และบัดน้ี, แอลมาเป็นมหาปุโรหิตก 

ของ พวก เขา, โดยที่ ท่าน เป็น ผู้ ก่อ ตัง้
ศาสนจักรของพวกเขา.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไมม่ี
ผู้ ใดได้รับอ�านาจก ให้ส่ังสอนหรือให้สอน
เวน้แตจ่ะเป็นโดยทา่นจากพระผูเ้ป็นเจา้. 
ฉะน้ันท่านจึงอุทิศถวายปุโรหิตทัง้หมด
ของพวกเขาและผู้สอนทัง้หมดของพวก
เขา; และไมม่ผีู้ ใดไดร้บัการอทุศิถวายเวน้
แต่พวกเขาเป็นคนเที่ยงธรรม.

๑๘ ฉะน้ันพวกเขาดูแลผู้คนของตน, 

 ๙ ก สภษ. ๑๖:๑๒;  
โมไซยาห ์๑๑:๑–๑๕.

  ข โมไซยาห ์๑๗:๑–๔.
 ๑๐ ก คพ. ๕๘:๔.
  ข โมไซยาห ์๑๘:๓๕.

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

 ๑๕ ก คมพ. รกั (ความ).
  ข ๓ นี. ๑๑:๒๘–๒๙.
 ๑๖ ก โมไซยาห ์๒๖:๗.
 ๑๗ ก คมพ. สิทธอิ�านาจ;  

ฐานะปุโรหติ.

โมไซยาห์ ๒๓:๘–๑๘ ๒๕๖



และบ�ารงุเลีย้งก คนเหลา่น้ันดว้ยส่ิงทีเ่กีย่ว
กับความชอบธรรม.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเริ่มรุ่งเรืองอย่างยิ่งในแผ่นดิน; และ
พวกเขาเรียกแผ่นดินน้ันว่าฮีลัม.

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาได้ขยายเผ่าพันธุ์และรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ในแผ่นดินแห่งฮีลัม; และพวกเขาสร้าง
เมือง, ซ่ึงพวกเขาเรียกว่าเมืองแห่งฮีลัม.

๒๑ กระน้ัน ก็ตาม พระเจ้า ทรง เห็น
สมควร ที่ จะ ตี สอนก ผู้คนของ พระองค์; 
แท้จริงแล้ว, พระองค์ทรงทดลองความ
อดทนข ของพวกเขาและศรทัธาของพวก
เขา.

๒๒ กระน้ันก็ตาม—ผู้ ใดก็ตามที่มอบ
ความไวว้างใจก ในพระองค์ผู้เดียวกันน้ัน
พระองค์ จะ ทรง ยก ขึน้ข ในวัน สุดท้าย. 
แท้จริง แล้ว, และ เป็นไป ดัง น้ัน กับ คน
พวกน้ี.

๒๓ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ แสดง
ต่อท่านว่าพวกเขาถูกน�าไปสู่ความเป็น
ทาส, และไม่มีผู้ ใดปลดปล่อยพวกเขาได้
นอกจากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา, แท้จริงแล้ว, แม้พระผู้เป็นเจ้าของ
อับราฮัมและอิสอัคและของยาโคบ.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา, และ
พระองค์ ทรง แสดง เดชานุภาพ อัน ยิ่ง
ใหญ่ของพระองค์ต่อพวกเขา, และความ
ช่ืนชมยินดีของพวกเขาใหญ่หลวง.

๒๕ เพราะดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิด

ขึน้คอืขณะที่พวกเขาอยู่ ในแผ่นดนิแห่ง
ฮีลมั, แทจ้รงิแลว้, ในเมอืงแหง่ฮีลมั, ขณะ
ที่ก�าลังท�าไร่ ไถนาอยู่รอบ ๆ บริเวณน้ัน, 
ดูเถิด กองทัพ ชาวเล มัน อยู่ ภายใน เขต
ชายแดนของแผ่นดินแล้ว.

๒๖ บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพี่
น้องของแอลมาหลบหนี ไปจากทุ่งของ
ตน, และ รวม กัน อยู่ ใน เมือง แห่ง ฮีลัม; 
และพวกเขาตกใจกลัวมากเพราะการมา
ปรากฏของชาวเลมัน.

๒๗ แต่แอลมาออกไปยืนรวมกลุ่มกับ
พวกเขา, และเตอืนสตมิิ ใหพ้วกเขาตกใจ
กลัว, แต่ ให้ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้ เป็น
เจา้ของพวกเขาและพระองคจ์ะทรงปลด
ปล่อยพวกเขา.

๒๘ ฉะน้ันพวก เขา จึง ข่ม ความ กลัว, 
และเริ่มร้องทูลพระเจ้าให้พระองค์ทรง
ท�าให้ ใจของชาวเลมันอ่อนลง, เพื่อพวก
น้ันจะละเว้นพวกเขา, และภรรยา, และ
ลูก ๆ พวกเขา.

๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงท�าให้ ใจของชาวเลมันอ่อน
ลง. และแอลมากับพี่น้องของท่านออก
ไป มอบตัว ให้ อยู่ ใน เงือ้ม มือ ของ พวก
น้ัน; และชาวเลมันเข้าครอบครองแผ่น
ดินแห่งฮีลัม.

๓๐ บัดน้ีกองทัพของชาวเลมัน, ซ่ึงไล่
ติดตามผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮ, หลงอยู่
ในแดนทุรกันดารหลายวัน.

๓๑ และดเูถดิ, พวกเขาพบปุโรหติเหลา่
น้ันของกษัตรยิ์ โนอาห์, ในที่แห่งหน่ึงซ่ึง

 ๑๘ ก ๑ ทธ. ๔:๖.
 ๒๑ ก ฮีล. ๑๒:๓;  

คพ. ๙๘:๒๑.  

คมพ. ตสีอน (การ), 
ลงโทษ (การ).

  ข คมพ. อดทน (ความ).

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

โมไซยาห์ ๒๓:๑๙–๓๑๒๕๗



ปุ โรหิตเหล่า น้ันเรียกว่าอมิวลอน; และ
พวก น้ัน เริ่ม ครอบ ครอง แผ่น ดิน แห่ง 
อมิวลอนและเริ่มท�าไร่ ไถนา.

๓๒ บัดน้ีช่ือของผู้น� าปุ โรหิตเหล่าน้ัน
คืออมิวลอน.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
อมวิลอนวงิวอนชาวเลมนั; และเขาส่งภรรยา
ของพวกเขา, ผู้ เป็นธดิาก ของชาวเลมนั,  
ออกไปวงิวอนพีน้่องของตนดว้ย, เพือ่คน
เหล่าน้ันจะไม่ท�าลายสามีของพวกนาง.

๓๔ และ ชาวเล มัน เกิด ความ สงสารก  
อมิว ลอน กับ พี่ น้อง ของ เขา, และ ไม่ ได้
ท�าลายพวกเขา, เพราะภรรยาของพวกเขา.

๓๕ และอมิวลอนกับพี่น้องของเขาเข้า
สมทบ กับ ชาวเล มัน, และ คน เหล่า น้ัน
ก�าลังเดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดารเพื่อ
ค้นหาแผ่นดินแห่งนีไฟเมื่อพวกเขาพบ
แผ่นดินแห่งฮีลัม, ซ่ึงแอลมากับพี่น้อง
ของท่านครอบครองอยู่.

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันสัญญากับแอลมาและพี่ น้อง
ของท่าน, วา่หากพวกท่านชีท้างซึ่งน�าไป
สู่แผ่นดินแห่งนีไฟให้พวกเขาแล้ว พวก
เขาจะไว้ ชีวิตพวกท่านและให้ เสรีภาพ
พวกท่าน.

๓๗ แตห่ลงัจากแอลมาไดชี้ท้างซ่ึงน�าไป
สู่แผ่นดินแห่งนีไฟแก่พวกเขาแล้ว ชาว 
เลมนัไมย่อมรกัษาสัญญาของตน; แตพ่วก
เขาจัดยามก ไวท้ั่วแผ่นดินแห่งฮีลัม, เพื่อ
เฝ้าแอลมากับพี่น้องของท่าน.

๓๘ และพวกเขาที่เหลืออยู่ ไปยังแผ่น
ดินแห่งนีไฟ; และพวกเขาส่วนหน่ึงกลับ

มาแผ่นดินแห่งฮีลัม, และน�าภรรยาและ
ลกู ๆ  ของยามซึ่งถกูทิง้อยู่ ในแผน่ดนิน้ัน
มากับตนด้วย.

๓๙ และกษัตรยิ์ของชาวเลมันอนุญาต
ใหอ้มวิลอนเป็นกษัตรยิแ์ละปกครองดแูล
ผูค้นของเขา, ซ่ึงอยู่ ในแผน่ดนิแหง่ฮีลมั; 
กระน้ันก็ตามเขายงัไมม่อี�านาจทีจ่ะกระท�า
การใดที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกษัตริย์
แห่งชาวเลมัน.

บทที่ ๒๔

อมิว ลอนข่มเหง แอ ลมา และ ผู้คนของ
ท่าน— พวก เขา จะ ถูก ประหาร ถ้า พวก
เขา สวด อ้อนวอน— พระเจ้า ทรง ท�าให้
ภาระของพวกเขาดูประหน่ึงว่าเบาลง—
พระองคท์รงปลดปลอ่ยพวกเขาจากความ
เป็นทาส, และพวกเขากลับสู่เซราเฮ็มลา. 
ประมาณ ๑๔๕–๑๒๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คืออมิวลอน
จงึเป็นที่ โปรดปรานในสายตาของกษัตรยิ์
ชาวเลมัน; ฉะน้ัน, กษัตริย์ชาวเลมันจึง
อนุญาต ให้ ก�าหนด เขา และ พี่ น้อง ของ
เขาเป็นผู้สอนดูแลผู้คนของเขา, แท้จรงิ
แล้ว, แม้ดูแลผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง 
เช็มลอน, และในแผน่ดนิแหง่ไชลมั, และ
ในแผ่นดินแห่งอมิวลอน.

๒ เพราะชาวเลมันเข้าครอบครองผืน
แผ่นดินทัง้หมดน้ี; ฉะน้ัน, กษัตริย์ของ
ชาวเลมันจึงก�าหนดกษัตริย์ ไว้ปกครอง
ผืนแผ่นดินทัง้หมดน้ี.

 ๓๓ ก โมไซยาห ์๒๐:๓–๕.  ๓๔ ก คมพ. สงสาร (ความ).  ๓๗ ก โมไซยาห ์๒๔:๘–๑๕.

โมไซยาห์ ๒๓:๓๒–๒๔:๒ ๒๕๘



๓ และบดัน้ีช่ือกษัตรยิข์องชาวเลมนัคอื
เลมนั, โดยเรยีกตามช่ือบดิาของเขา; และ
ฉะน้ันจึงเรียกเขาว่ากษัตริย์เลมัน. และ
เขาเป็นกษัตริย์ปกครองผู้คนมากมาย.

๔ และเขาก�าหนดผู้สอนขึน้จากบรรดา
พีน้่องของอมวิลอนในทกุแผน่ดนิทีผู่ค้น
ของเขาครอบครอง; และดังน้ันจึงเริ่มมี
การสอนภาษาของนี ไฟ ในบรรดาผู้คน
ทัง้หมดของชาวเลมัน.

๕ และพวกเขาเป็นผูค้นทีม่ี ไมตรจีติตอ่
กัน; กระน้ันก็ตามพวกเขาหารู้จักพระผู้
เป็นเจ้าไม่; ทัง้พี่น้องของอมิวลอนก็มิได้
สอนพวกเขาแต่อย่างใดเกี่ยวกับพระเจ้า
พระผู้ เป็นเจ้าของตน, มิได้สอนทัง้กฎ
ของโมเสส; หรือมิได้สอนค�าของอบินา- 
ไดแก่พวกเขา;

๖ แต่พวกเขาสอนคนเหล่าน้ันว่าพวก
เขาควรรกัษาบันทึกของตน, และวา่พวก
เขาจะได้เขียนถึงกันและกัน.

๗ และดงัน้ันชาวเลมนัเริม่มคีวามมัง่คัง่
มากขึน้, และเริม่คา้ขายกนัและรุง่เรอืงยิง่
ขึน้, และเริ่มเป็นคนเจ้าเล่ห์และฉลาด, 
ตาม ปัญญา ของ โลก, แท้จริง แล้ว, เป็น
ผู้คนที่เจ้าเล่ห์มาก, เบิกบานในความช่ัว
ร้ายและการปล้นสะดมนานัปการ, เว้น
แต่ ไม่ท�าในบรรดาพี่น้องของพวกเขา.

๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
อมิวลอนเริ่มใช้อ�านาจก กับแอลมาและพี่
น้องของท่าน, และเริม่ข่มเหงท่าน, และ
ใหล้กู ๆ ของตนขม่เหงลกู ๆ ของพวกเขา.

๙ เพราะอมิวลอนรู้จักแอลมา, ว่าท่าน

เคยเป็นคนหน่ึงก อยู่ ในพวกปุโรหิตของ
กษัตริย์, และท่านน่ันเองที่ เช่ือค�าของ 

อบนิาไดและถกูไล่ไปซึง่หน้ากษัตรยิ,์ และ
ฉะน้ันเขาจึงโมโหท่าน; เพราะเขาขึน้กับ
กษัตรยิเ์ลมนั, กระน้ันเขายงัใช้อ�านาจกบั
คนเหล่า น้ัน, และให้งานหนักข แก่พวก
เขา, และวางนายงานคุมพวกเขา.

๑๐ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืความ
ทกุขข์องพวกน้ีใหญห่ลวงนักจนพวกเขา
เริ่มร้องทูลพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดก�าลัง.

๑๑ และอมิวลอนส่ังให้พวกน้ีหยุดการ
รอ้งทูล; และเขาวางยามไวค้อยเฝ้าดูพวก
น้ี, หากพบวา่ผู้ ใดก็ตามเรยีกหาพระผูเ้ป็น
เจ้าจะต้องถูกประหาร.

๑๒ และแอลมากับผู้คนของท่านมิได้
เปล่งเสียงของตนถึงพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของ ตน, แต่ ทุ่มเทก ใจ ของ ตน แด่
พระองค;์ และพระองคท์รงรูค้วามนึกคดิ
ในใจพวกเขา.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงคนเหล่าน้ันใน
ความทกุขข์องพวกเขา, มคีวามวา่ : จงเงย
หน้าและจงสบายใจเถิด, เพราะเรารู้ถึง
พันธสัญญาที่เจ้าท�าไว้กับเรา; และเราจะ
ให้พันธสัญญาแก่ผู้คนของเราและปลด
ปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาส.

๑๔ และเราจะให้สัมภาระซ่ึงวางอยู่บน
บ่าเจ้าเบาลงด้วย, แม้จนเจ้าหารู้สึกไม่
วา่มันอยู่บนหลังเจ้า, แม้ขณะที่เจ้าอยู่ ใน
ความเป็นทาส; และการน้ีเราจะท�าเพือ่เจา้
จะยืนเป็นพยานก ให้เราต่อจากน้ีไป, เพื่อ

๒๔ ๘ ก คพ. ๑๒๑:๓๙.
 ๙ ก โมไซยาห ์๑๗:๑–๔;  

๒๓:๙.

  ข โมไซยาห ์๒๑:๓–๖.
 ๑๒ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๑๔ ก คมพ. พยาน.

โมไซยาห์ ๒๔:๓–๑๔๒๕๙



เจ้าจะรูอ้ย่างแน่นอนวา่เรา, พระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้า, มาเยือนผู้คนของเราในความ
ทุกข์ข ของพวกเขา.

๑๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืพระเจา้ทรงท�าใหสั้มภาระซ่ึงวางอยูบ่น
แอลมาและพีน้่องของทา่นเบาลง; แทจ้รงิ
แล้ว, พระเจ้าทรงเพิ่มพละก�าลังก ให้พวก
เขาเพื่อพวกเขาจะทนแบกสัมภาระข ได้
โดยงา่ย, และพวกเขายอมรบัอยา่งช่ืนบาน
และ ด้วย ความ อดทนค ต่อ พระ ประสงค์
ทัง้หมดของพระเจ้า.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ศรัทธา ของ พวก เขา และ ความ อดทน
ของพวกเขามั่นคงยิ่งนักจนสุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงพวกเขาอีก, มีความว่า : จง
สบายใจเถิด, เพราะในวนัพรุง่เราจะปลด
ปล่อยเจ้าออกจากความเป็นทาส.

๑๗ และพระองค์ตรัสกับแอลมา : เจ้า
จงน�าหน้าคนพวกน้ี, และเราจะไปกับ
เจ้า และ ปลด ปล่อย คนพวก น้ี ออก จาก
ความเป็นทาสก .

๑๘ บดัน้ีเหตกุารณ์ ได้บงัเกดิขึน้คอืใน
ตอนกลางคนืแอลมาและผูค้นของทา่นตอ้น
ฝูงสัตวข์องพวกเขามารวมกนั, และธญัพชื
ของพวกเขาดว้ย; แทจ้รงิแลว้, แม้ตลอด
เวลากลางคนืพวกเขารวมฝูงสัตวข์องตนไว.้

๑๙ และในตอนเช้าพระเจ้าทรงท�าให้
ชาวเลมันหลับสนิทก , แท้จริงแล้ว, และ
นายงานของพวกเขาทัง้หมดอยู่ ในการ
หลับใหล.

๒๐ และแอลมากับผู้คนของท่านออก
ไป ในแดนทุรกันดาร; และเมื่อเดินทาง
ไปตลอดวนัแล้วพวกเขาจึงตัง้กระโจมใน
หุบเขาแห่งหน่ึง, และเรียกหุบเขาน้ันว่า
แอลมา, เพราะท่านน�าทางพวกเขาไปใน
แดนทุรกันดาร.

๒๑ แท้จริง แล้ว, และ ในหุบ เขา แอล- 
มา น้ันพวก เขา ทุ่มเท ใจ ส�านึกก ในพระ 
มหากรณุาธคิณุของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะ
พระองค์ทรงเมตตาพวกเขา, และทรง
ท�าให้ สัมภาระของพวกเขาเบาลง, และ
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
เป็นทาส; เพราะพวกเขาอยู่ ในความเป็น
ทาสมา, และไม่มี ใครปลดปล่อยพวกเขา
ได้ นอกจาก พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ
พวกเขา.

๒๒ และพวกเขาน้อมขอบพระทัยพระ
ผูเ้ป็นเจา้, แทจ้รงิแลว้, ผูช้ายทัง้หมดของ
พวกเขาและหญิงทัง้หมดของพวกเขา
และลูก ๆ ที่พูดได้ทัง้หมดของพวกเขา
เปล่ง เสียงสรรเสริญพระผู้ เป็นเจ้าของ
พวกเขา.

๒๓ และบัดน้ีพระเจ้าตรัสกับแอลมา : 
เจ้าจงรีบพาตัว เจ้าและคนพวกน้ี ออก
จากแผ่นดินน้ี, เพราะชาวเลมันตื่นแล้ว
และ ติดตาม เจ้า อยู่; ฉะน้ัน เจ้า จง ออก
จากแผ่นดินน้ี, และเราจะยัง้ชาวเลมัน
ไว้ ในหุบเขาน้ีเพื่อพวกเขาจะไม่ตามคน
พวกน้ีอีกต่อไป.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก

 ๑๔ ข คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
 ๑๕ ก มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
  ข แอลมา ๓๑:๓๘; ๓๓:๒๓.
  ค คพ. ๕๔:๑๐.  

คมพ. อดทน (ความ).
 ๑๗ ก คมพ. เชลย (การเป็น).
 ๑๙ ก ๑ ซมอ. ๒๖:๑๒.
 ๒๑ ก คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้  
(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

โมไซยาห์ ๒๔:๑๕–๒๔ ๒๖๐



เขาออกไปจากหุบเขา, และออกเดินทาง
ไปในแดนทุรกันดาร.

๒๕ และหลังจากพวกเขาได้อยู่ ในแดน
ทุรกันดารสิบสองวันพวกเขามาถึงแผ่น 
ดินแห่งเซราเฮ็มลา; และกษัตริย์ โมไซ- 
ยาห์ยังได้ต้อนรับพวกเขาด้วยปีติ.

บทที่ ๒๕

ผู้ สืบ ตระกูล ขอ งมิวเล็ค ที่ เซ รา เฮ็ มลา 
กลายเป็นชาวนีไฟ—พวกเขาเรยีนรูเ้กีย่ว 
กบัผูค้นของแอลมาและซีนิฟฟ์—แอลมา
ให้บัพติศมาลิมไฮและผู้คนทัง้หมดของ
ท่าน—โมไซยาห์ ให้อ�านาจแอลมาจัดตัง้
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า. ประมาณ 
๑๒๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีกษัตรยิ์ โมไซยาห์ ใหค้นทัง้หมด
มารวมกัน.

๒ บัดน้ีลูกหลานของนี ไฟ, หรือผู้ สืบ
ตระกูลของนี ไฟ, มี ไม่มากเท่ากับผู้คน
ของเซราเฮ็มลาก , ซ่ึงเป็นผูสื้บตระกลูของ 
มิวเล็คข , และพวกที่มาในแดนทุรกันดาร
กับเขา.

๓ และผูค้นของนีไฟกบัผูค้นของเซรา- 
เฮ็มลามี ไม่มากเท่ากับชาวเลมัน; แท้จรงิ
แล้ว, พวกเขามีจ�านวนไม่ถึงครึ่ง.

๔ และ บัดน้ี ผู้คนทัง้หมด ของ นี ไฟ
มา ชุมนุม กัน, และ ผู้คนทัง้หมด ของ 
เซราเฮ็มลาด้วย, และพวกเขามารวมกัน
เป็นสองกลุ่ม.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม- 

ไซยาห์อ่าน, และให้อ่าน, บันทึกของซี- 
นิฟฟ์ ให้ผู้คนของท่านฟัง; แท้จริงแล้ว,  
ท่านอ่านบันทึกผู้คนของซีนิฟฟ์, นับแต่ 
เวลาทีพ่วกเขาออกจากแผน่ดนิแหง่เซรา- 
เฮ็มลาไปจนกลับมาอีก.

๖ และ ท่าน อ่าน เรื่อง ราว ของ แอ ลมา
และพี่น้องของท่านด้วย, และความทุกข์
ทัง้หมดของพวกเขา, นับจากเวลาที่พวก
เขาออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาไป
จนถึงเวลาที่กลับมาอีก.

๗ และบัดน้ี, เมื่อโมไซยาห์อ่านบันทึก
จบแล้ว, ผู้คนของท่านซ่ึงคงอยู่ ในแผ่น
ดินถูกจู่ โจมด้วยความพิศวงและความ
ประหลาดใจ.

๘ เพราะ พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า ควร คิด
อย่างไร; เพราะเมื่อพวกเขาเห็นคนที่ ได้
รบัการปลดปลอ่ยออกจากความเป็นทาสก  
พวกเขาก็เป่ียมด้วยความปรีดียิ่ง.

๙ และอน่ึง, เมื่อพวกเขาคิดถึงพี่น้อง
ของตนซ่ึงถูกชาวเลมันสังหารพวกเขา
ก็เต็มตืน้ด้วยโทมนัส, และแม้หลั่งน� ้าตา
แห่งโทมนัสมากมาย.

๑๐ และอน่ึง, เมือ่พวกเขาคดิถงึพระคณุ
ความดทีีพ่วกเขาไดร้บัโดยตรงจากพระผู้
เป็นเจ้า, และเดชานุภาพของพระองค์
ในการปลดปล่อยแอลมาและพี่น้องของ
ท่านออกจากเงือ้มมือของชาวเลมันและ 
จากความเป็นทาสแล้ว, พวกเขาก็แซ่- 
ซ้องสรรเสรญิและน้อมขอบพระทัยพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๑๑ และอน่ึง, เมือ่พวกเขาคดิถงึชาวเล- 

มัน, ซ่ึงเป็นพี่น้องของตน, คิดถึงสภาพ

๒๕ ๒ ก ออมไน ๑:๑๓–๑๙.   ข ฮีล. ๖:๑๐. คมพ. มวิเล็ค.  ๘ ก โมไซยาห ์๒๒:๑๑–๑๓.
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อันเต็มไปด้วยบาปและความเส่ือมโทรม
ของคนเหล่า น้ี, พวกเขาก็เต็มตืน้ด้วย
ความเจ็บปวดก รวดร้าวด้วยนึกถึงความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณข ของพวกเขา.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บรรดา ผู้ ที่ เป็น ลูก หลานขอ งอ มิว ลอน
และ พี่ น้อง ของ เขา, ซึ่ง ได้ น� า ธิดา ของ
ชาวเลมนัมาเป็นภรรยา, ไมพ่อใจในความ
ประพฤติของเหล่าบิดาตน, และพวกเขา
จะไม่ยอมให้เรียกตามชื่อบิดาอีกต่อไป, 
ฉะน้ันพวกเขาจึงรับเอาช่ือของนีไฟมา
ไว้แก่ตน, เพื่อจะได้เรียกพวกเขาว่าเป็น
ลูกหลานของนี ไฟและนับอยู่ ในบรรดา
คนที่เรียกว่าชาวนีไฟ.

๑๓ และบดัน้ีผูค้นทัง้หมดของเซราเฮ็ม- 
ลานับก อยู่กับชาวนีไฟ, และน่ีเป็นเพราะ 
มิได้มอบอาณาจักรแก่ผู้ ใดนอกจากคน
ที่สืบตระกูลของนีไฟ.

๑๔ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อโมไซยาห์พูดและอ่านให้คนทัง้
หลาย ฟัง จบ แล้ว, ท่านปรารถนา จะ ให้ 
แอลมาพูดกับผู้คนด้วย.

๑๕ และแอลมาพดูกบัพวกเขา, เมือ่พวก
เขามาชมุนุมกนัเป็นกลุม่ใหญ,่ และทา่นไป
จากกลุม่หน่ึงถงึอกีกลุม่หน่ึง, โดยส่ังสอน
ผูค้นถงึการกลบัใจและศรทัธาในพระเจา้.

๑๖ และท่านเตือนผู้คนของลิมไฮและ
พี่น้องของท่าน, คนทัง้หมดที่ ได้รับการ
ปลด ปล่อย จาก ความ เป็นทาส, ให้ พวก
เขา จดจ�า ว่า พระเจ้า น่ันเอง ที่ ทรง ปลด
ปล่อยพวกเขา.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากที่แอลมาสอนผู้คนแล้วหลายเรื่อง, 
และพูดกับพวกเขาจบแล้ว, คือกษัตริย์
ลิมไฮปรารถนาจะได้รับบัพติศมา; และ
ผู้คนทัง้หมดของท่านก็ปรารถนาจะได้
รับบัพติศมาด้วย.

๑๘ ฉะน้ัน, แอลมาจึงลงไป ในน� ้าและ
ให้บัพติศมาก พวกเขา; แท้จริงแล้ว, ท่าน
ใหบ้พัตศิมาพวกเขาตามแบบแผนทีท่า่น 
ท�าให้พี่น้องของท่านในผืนน� ้าแห่งมอร- 
มอนข ; แท้จริงแล้ว, และมากเท่าที่ท่าน 
ใหบ้พัตศิมาไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจกัรของ
พระผูเ้ป็นเจา้; และน่ีเพราะความเชือ่ของ
พวกเขาที่มีต่อถ้อยค�าของแอลมา.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ โมไซยาห์อนุญาตให้แอลมาก่อ 
ตัง้ศาสนจกัรทัว่ทัง้แผน่ดนิแหง่เซราเฮ็ม- 
ลา; และ ให้ อ�านาจก ท่านใน การ แต่ง ตัง้
ปุโรหติและผูส้อนดแูลศาสนจกัรทกุแหง่.

๒๐ บดัน้ีการน้ีท�าไปเพราะมคีนมากมาย
จน ผู้ สอน คน เดียว ปกครอง พวก เขา
ทัง้หมดไม่ ได้; เขาทัง้หลายทัง้ปวงจะฟัง
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุม
แห่งเดียวก็ ไม่ ได้เช่นกัน;

๒๑ ฉะน้ันพวกเขาจึงมาชุมนุมกันเป็น 
กลุ่ม ๆ, เรยีกวา่ศาสนจักร; ศาสนจักรทุก
แห่งมีปุ โรหิตของตนและผู้สอนของตน, 
และปุโรหติทกุคนส่ังสอนพระวจนะตาม
ที่ ได้รับมอบให้เขาจากปากของแอลมา.

๒๒ และดังน้ัน, ทัง้ที่มีศาสนจักรหลาย
แห่ง ทุก แห่ง ก็ คือ ศาสนจักรก เดียวกัน, 

 ๑๑ ก โมไซยาห ์๒๘:๓–๔;  
แอลมา ๑๓:๒๗.

  ข คมพ. จติวญิญาณ— 

คา่ของจติวญิญาณ.
 ๑๓ ก ออมไน ๑:๑๙.
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๒๑:๓๕.

  ข โมไซยาห ์๑๘:๘–๑๗.
 ๑๙ ก คมพ. ฐานะปุโรหติ.
 ๒๒ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๗.

โมไซยาห์ ๒๕:๑๒–๒๒ ๒๖๒



แท้จริง แล้ว, แม้ ศาสนจักร ของ พระ ผู้
เป็นเจา้; เพราะไมม่กีารส่ังสอนเรือ่งใดใน
ศาสนจกัรทัง้หมดน้ันนอกจากการกลบัใจ
และศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า.

๒๓ และบดัน้ีมศีาสนจกัรอยูเ่จ็ดแหง่ใน
แผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา. และเหตกุารณ์
ไดบ้ังเกิดขึน้คอืผู้ ใดก็ตามที่ปรารถนาจะ
น้อมรบัพระนามก ของพระครสิต,์ หรอืพระ
ผู้เป็นเจ้าแล้ว, คนเหล่าน้ันไดเ้ข้ารว่มกับ
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า;

๒๔ และจงึเรยีกคนเหลา่น้ันวา่ผูค้นของ
พระผู้เป็นเจ้าก . และพระเจ้าทรงเทพระ
วิญญาณของพระองค์ลงมาให้พวกเขา, 
และพวกเขาได้รบัพร, และรุง่เรอืงอยู่ ใน
แผ่นดิน.

บทที่ ๒๖

ผู้ ไม่ เชือ่ ชักน�า สมาชิก จ�านวน มาก ของ
ศาสนจักรไปสู่บาป—แอลมาได้รบัสัญญา
ชีวตินิรนัดร—์ผูท้ีก่ลบัใจและรบับพัตศิมา
ได้รบัการให้อภัย—สมาชิกของศาสนจักร 
ทีผ่ดิบาปซึง่กลบัใจและสารภาพกบัแอล- 
มาและกับพระเจ้าจะได้รับการให้อภัย;  
มฉิะน้ัน, จะไมนั่บพวกเขาในบรรดาผูค้น
ของ ศาสนจักร. ประมาณ ๑๒๐– ๑๐๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมีอนุชน 

รุน่หลงัมากมายทีห่าไดเ้ขา้ใจค�าของกษัตรยิ์ 

เบ็นจามินไม่, โดยที่ เป็นเด็กเล็ก ๆ ใน 
เวลาทีท่า่นพดูกบัผูค้นของทา่น; และพวก
เขาไม่เช่ือประเพณีบรรพบุรุษของตน.

๒ พวกเขาไม่เช่ือเรื่องที่มีกล่าวไว้เกี่ยว
กับการฟ้ืนคืนชีวิตของคนตาย, ทัง้พวก
เขาไม่เช่ือเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระ
คริสต์.

๓ และบัดน้ีเพราะพวกเขาไม่เช่ือ พวก
เขาจงึเขา้ใจก พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้
ไม่ ได้; และใจพวกเขาแข็งกระด้าง.

๔ และ พวก เขา ไม่ ยอมรับ บัพ ติศ มา; 
ทัง้พวกเขาไม่ยอมเข้ารว่มกับศาสนจักร. 
และพวกเขาเป็นคนที่แยกตัวออกตาม
ศรัทธาของพวกเขา, และคงเป็นอยู่เช่น
น้ีตลอดไป, แม้ ในสภาพตณัหาก และเต็ม
ไปด้วยบาปของพวกเขา; เพราะพวกเขา
ไมย่อมเรยีกหาพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของ
พวกเขา.

๕ และบดัน้ีในสมยัการปกครองของโม- 
ไซยาหพ์วกน้ีมีไมถ่งึครึง่หน่ึงของจ�านวน
ผู้คนของพระผู้ เป็นเจ้า; แต่เพราะการ
แตกแยกก ในบรรดา พี่ น้อง พวก น้ี จึง มี
จ�านวนมากขึน้.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาหลอกลวงคนที่อยู่ ในศาสนจักรเป็น
อันมาก, ด้วยถ้อยค�าป้อยอของพวกเขา, 
และ ได้ ท�าให้ คน เหล่า น้ัน กระท�า บาป
หลาย อย่าง; ฉะน้ัน จึง สมควร ที่ คนซ่ึง
อยู่ ใน ศาสนจักร ซึ่ง กระท�า บาป, จะ ถูก
ศาสนจักรตักเตือนก .

 ๒๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

 ๒๔ ก คมพ. พนัธสัญญา.

๒๖ ๓ ก คมพ. เขา้ใจ (ความ).
 ๔ ก คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.
 ๕ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ); ขดัแยง้  

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

คมพ. เตอืน (การ).

โมไซยาห์ ๒๕:๒๓–๒๖:๖๒๖๓



๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาถกูน�ามาอยูต่อ่หน้าปุโรหติ, และผูส้อน
มอบพวกเขาให้แก่ปุ โรหิต; และปุโรหิต
น�าพวกเขามาอยู่ต่อหน้าแอลมา, ผู้เป็น
มหาปุโรหิตก .

๘ บัดน้ี กษัตริย์ โม ไซ ยาห์ มอบ สิทธิ
อ�านาจดูแลศาสนจักรแก่แอลมา.

๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มาไม่รู้ ส่ิงใดเกี่ยวกับพวกเขาเลย; แต่ม ี

พยานหลายคนกล่าวหาพวกเขา; แท้จรงิ
แล้ว, ผู้คนยืนเป็นพยานถึงความช่ัวช้า
สามานย์อย่างมหันต์ของพวกเขา.

๑๐ บัดน้ีไม่เคยมีเรื่องเช่นน้ีเกิดขึน้มา
ก่อนเลยในศาสนจักร; ฉะน้ันแอลมาจึง
เป็นทุกข์ ในจิตใจท่าน, และท่านให้พา
คนเหล่าน้ันมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์.

๑๑ และท่านกล่าวแก่กษัตริย์ : ดูเถิด, 
หลายคนที่พวกข้าพเจ้าน�ามาอยู่ต่อหน้า
ท่านน้ี, ถูกพี่น้องของพวกเขากล่าวหา; 
แท้จริงแล้ว, และพวกเขาถูกจับได้ขณะ
กระท�าความช่ัวช้าสามานย์ต่าง ๆ นานา. 
และพวกเขาไม่กลับใจจากความช่ัวช้า
สามานย์ของตน; ฉะน้ันพวกข้าพเจ้าจึง
น�าพวกเขามาอยูต่อ่หน้าทา่น, เพือ่ทา่นจะ
ไดพ้พิากษาตามโทษานุโทษของพวกเขา.

๑๒ แต่กษัตรยิ์ โมไซยาห์กล่าวแก่แอล- 
มา : ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไม่พิพากษาพวก
เขา; ฉะน้ันข้าพเจ้ามอบก พวกเขาให้อยู่
ในมือท่านเพื่อรับการพิพากษา.

๑๓ และบดัน้ีจติใจของแอลมาเป็นทกุข์

อีก; และท่านไปทูลถามพระเจ้าว่าท่าน
ควรท�าอยา่งไรเกีย่วกบัเรือ่งน้ี, เพราะทา่น
กลวัวา่ทา่นจะท�าผดิในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากท่านไดทุ้่มเททัง้จิตวญิญาณของ
ท่านแด่พระผู้เป็นเจ้าแล้ว, สุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงท่าน, มีความว่า :

๑๕ เจ้าเป็นสุขแล้ว, แอลมา, และผู้ที่
ได้รบับัพติศมาในผืนน� ้าแห่งมอรมอนก ก็
เป็นสุข. เจ้าเป็นสุขเพราะศรทัธาข ยิ่งของ 
เจา้ทีม่ี ในถอ้ยค�าแตอ่ยา่งเดยีวของอบนิา- 
ไดผู้รับใช้ของเรา.

๑๖ และ คน เหล่า น้ัน เป็นสุข เพราะ
ศรัทธายิ่งของพวกเขาที่มี ในถ้อยค�าของ
เจ้าแต่อย่างเดียวซ่ึงเจ้าพูดกับพวกเขา.

๑๗ และเจ้าเป็นสุขเพราะเจ้าสถาปนา
ศาสนจักรก ขึน้ในบรรดาคนพวกน้ี; และ
พวกเขาจะได้รับสถาปนา, และพวกเขา
จะเป็นผู้คนของเรา.

๑๘ แท้จริงแล้ว, คนพวกน้ีที่เต็มใจรับ
นามก ของเราย่อมเป็นสุข; เพราะพวกเขา
จะได้รับเรียกโดยนามของเรา; และพวก
เขาจะเป็นของเรา.

๑๙ และเพราะเจา้ถามเราเกีย่วกบัผูล้ว่ง
ละเมิด, เจ้าจึงเป็นสุข.

๒๐ เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา; และเราท�า 
พันธ สัญญา กับ เจ้า ว่า เจ้า จะ มี ชีวิต 
นิรนัดร์ก ; และเจา้จะรบัใช้เราและออกไปใน 
นามของเรา, และจะรวมแกะของเราไว้.

 ๗ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๒.
 ๑๒ ก คพ. ๔๒:๗๘–๙๓.
 ๑๕ ก โมไซยาห ์๑๘:๓๐.
  ข โมไซยาห ์๑๗:๒.  

คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).
 ๑๗ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๙–๒๔.
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๑:๑๑; ๕:๘.  

คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ

เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.
 ๒๐ ก คมพ. ผูท้ีท่รงเลอืกไว;้  

เลอืก (การ), เลอืก  
(ไดร้บั), เลอืกไว ้(กรยิา);  
ชีวตินิรนัดร.์

โมไซยาห์ ๒๖:๗–๒๐ ๒๖๔



๒๑ และคนที่จะฟังเสียงของเราจะเป็น
แกะก ของเรา; และคนคนน้ันเจ้าจะรับ
เข้ามาในศาสนจักร, และคนคนน้ันเรา
จะรับด้วย.

๒๒ เพราะดูเถิด, น่ีคือศาสนจักรของ
เรา; ผู้ ใดก็ตามที่รับบัพติศมาก จะรับบัพ
ติศมาสู่การกลับใจ. และผู้ ใดก็ตามที่เจ้า
รบัจะเช่ือในนามของเรา; และผู้น้ันเราจะ
เต็มใจให้อภัยข .

๒๓ เพราะคือเราที่รบัเอาก บาปของโลก
ไว;้ เพราะคือเราที่สรา้งข พวกเขา; และคือ
เราที่ ให้ที่อยู่แห่งหน่ึงทางมือขวาของเรา
แก่ผู้ที่เช่ือจนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๒๔ เพราะดูเถิด, จะเรียกพวกเขาโดย
นามของเรา; และหากพวกเขารู้จักก เรา
พวกเขาจะออกมา, และจะมีที่อยู่อันเป็น
นิรันดร์แห่งหน่ึงทางมือขวาของเรา.

๒๕ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอืเมือ่
เสียงแตรตัวที่สองก จะดังขึน้ เมื่อน้ันคน
ที่ ไม่เคยรูจ้ักข เราจะออกมา และจะยืนอยู่
ต่อหน้าเรา.

๒๖ และเมื่อน้ันพวกเขาจะรู้ว่าเราคือ
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา, วา่เรา
คือพระผู้ ไถ่ของพวกเขา; แต่พวกเขาไม่
ยอมรับการไถ่.

๒๗ และ เมื่อ น้ัน เรา จะ บอก พวก เขา

ว่าเราไม่เคยรู้จักก พวกเขา; และพวกเขา
จะออกไปข สู่ ไฟอันเป็นนิจค ซ่ึงเตรียมไว้
ส�าหรับมารและเหล่าเทพของเขา.

๒๘ ฉะน้ันเรากลา่วแกเ่จา้, วา่คนทีจ่ะไม่
ยอมฟังก เสียงของเรา, คนคนน้ันเจา้จะไม่
รบัเข้ามาในศาสนจักรของเรา, เพราะเรา
จะไม่รับเขาในวันสุดท้าย.

๒๙ ฉะน้ันเรากลา่วแกเ่จา้, ไปเถดิ; และ
ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ล่วง ละเมิด ต่อ เรา, เจ้า จง
ตดัสินก เขาตามแตบ่าปข ทีเ่ขากระท�า; และ
หากเขาสารภาพค บาปของเขาตอ่หน้าเจ้า
และเรา, และกลบัใจง ดว้ยน� ้าใสใจจรงิแหง่
ใจเขาแล้ว, เจ้าจงให้อภัยจ เขา, และเราจะ
ให้อภัยเขาด้วย.

๓๐ แท้จริง แล้ว, และ จะ กี่ ครัง้ก ก็ตาม
ที่ผู้คนของเรากลับใจข เราจะให้อภัยพวก
เขาส�าหรับการล่วงละเมิดของพวกเขา
ที่มีต่อเรา.

๓๑ และเจ้าจงให้อภัยก การล่วงละเมิด
ของเจา้ใหก้นั; เพราะตามจรงิแลว้เรากลา่ว
แก่เจ้า, คนที่ ไม่ ให้อภัยการล่วงละเมิด
ของ เพื่อนบ้าน เมื่อ คนน้ัน กล่าว ว่า เขา
กลับใจ, คนคนน้ันย่อมน�าตัวมาภายใต้
การกล่าวโทษแล้ว.

๓๒ บัดน้ีเรากล่าวแก่เจ้า, ไปเถิด; และ
ผู้ ใดก็ตามที่ จะไม่กลับใจจากบาปของ

 ๒๑ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสรฐิ.

 ๒๒ ก ๒ นี. ๙:๒๓.  
คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั
ตศิมา.

  ข คมพ. ใหอ้ภยั;  
ปลดบาป (การ).

 ๒๓ ก คมพ. พระผู้ ไถ.่
  ข คมพ. สรา้ง (การ).
 ๒๔ ก ยอหน์ ๑๗:๓.
 ๒๕ ก คพ. ๘๘:๙๙, ๑๐๙.

  ข คพ. ๗๖:๘๑–๘๖.
 ๒๗ ก มธ. ๗:๒๑–๒๓.
  ข ลกูา ๑๓:๒๗.
  ค คพ. ๗๖:๔๓–๔๔.
 ๒๘ ก ๒ นี. ๙:๓๑;  

คพ. ๑:๑๔.
 ๒๙ ก คมพ. ตดัสิน (การ), 

พพิากษา (การ).
  ข คมพ. รบัผดิชอบได ้(ที)่, 

รูจ้กัผดิชอบ.
  ค ๓ นี. ๑:๒๕.  

คมพ. สารภาพ (การ).
  ง คมพ. กลบัใจ (การ).
  จ คมพ. ใหอ้ภยั.
 ๓๐ ก โมโร. ๖:๘.
  ข อสค. ๓๓:๑๑, ๑๕–๑๖;  

กจิการ ๓:๑๙–๒๐;  
โมไซยาห ์๒๙:๑๙–๒๐.

 ๓๑ ก ๓ นี. ๑๓:๑๔–๑๕;  
คพ. ๖๔:๙–๑๐.

โมไซยาห์ ๒๖:๒๑–๓๒๒๖๕



เขาผู้เดียวกันน้ันจะไม่นับอยู่ ในบรรดา
ผู้คนของเรา; และการน้ีจะต้องยึดถือนับ
แต่เวลาน้ีไป.

๓๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ เมื่อ
แอลมาได้ยินพระวจนะเหล่า น้ี ท่านจึง
เขียนพระ วจนะ เหล่า น้ี เพื่อ ท่าน จะ ได้
มี ไว้, และเพื่อท่านจะได้พิพากษาผู้คน
ของศาสนจักรตามพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๓๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแอ
ลมาออกไปพิพากษาคนที่ถูกจับได้ขณะ
กระท�า ความ ช่ัว ช้า สามานย์, ตามพ ระ
วจนะของพระเจ้า.

๓๕ และผู้ ใดก็ตามที่กลับใจจากบาป
ของตนและได้สารภาพก มัน, ท่านได้นับ
พวกเขาไว้ ในบรรดาผู้คนของศาสนจักร;

๓๖ และคนที่ ไม่ยอมสารภาพบาปของ
ตนและไมก่ลบัใจจากความช่ัวช้าสามานย์
ของตน, คนเหล่าน้ันไม่นับอยู่ ในบรรดา
ผู้คนของศาสนจักร, และชื่อของพวกเขา
ถูกลบออกก .

๓๗ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มาดแูลกจิจานุกจิทัง้หมดของศาสนจกัร; 
และพวกเขาเริ่มมี สันติอีกและรุ่งเรือง
อย่างยิ่งในกิจจานุกิจของศาสนจักร, โดย
ด�าเนินชีวิตอย่างรอบคอบต่อพระพักตร์
พระผู้ เป็นเจ้า, โดยได้ รับคนไว้จ�านวน
มาก, และให้บัพติศมาคนจ�านวนมาก.

๓๘ และบัดน้ีแอลมากับผู้รว่มงานของ
ทา่นซ่ึงดแูลศาสนจกัรไดท้�าส่ิงทัง้หมดน้ี, 

โดยด�าเนินชีวติดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร
จนสุดความสามารถ, สอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าในทุกส่ิง, ทนรบัความทุกข์
นานัปการ, โดยถกูขม่เหงจากคนทัง้ปวงที่
มิไดเ้ป็นของศาสนจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้.

๓๙ และพวกเขาตักเตือนพี่ น้องของ
ตน; และ พวก เขา ได้ รับ การ ตัก เตือนก 

ดว้ย, ทกุคนโดยพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้า, ตามแต่บาปของเขา, หรือบาปที่เขา
กระท�าไป, โดยรบับญัชาจากพระผูเ้ป็นเจา้
ให้สวดอ้อนวอนข โดยไม่หยุดหย่อน, และ
น้อมขอบพระทยัค พระผูเ้ป็นเจา้ในทกุส่ิง.

บทที่ ๒๗

โม ไซ ยาห์ ห้าม การ ข่มเหง และ ให้ ผู้คน
เสมอภาคกัน—แอลมาผู้บุตรและบุตร
ทัง้ สี่ ของ โม ไซ ยาห์ หมาย มั่นจะ ท�าลาย
ศาสนจักร—เทพมาปรากฏและส่ังพวก
เขาให้หยุดการกระท�า ช่ัว—แอลมาถูก
ท�าให้ เป็นใบ้— มนุษยชาติ ทัง้ ปวง ต้อง
เกิดใหม่เพือ่จะได้รบัความรอด—แอลมา
และพวกบุตรของโมไซยาห์ประกาศข่าว
อันน่ายินดี. ประมาณ ๑๐๐–๙๒ ปีก่อน
คริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
การข่มเหงโดยบรรดาผู้ ไม่เชื่อที่กระท�า
ต่อ ศาสนจักร น้ัน เพิ่ม ขึน้ มากมาย จน
ศาสนจกัรเริม่พร�า่บน่, และรอ้งเรยีนผูน้� า

 ๓๕ ก คมพ. สารภาพ (การ).
 ๓๖ ก อพย. ๓๒:๓๓;  

แอลมา ๑:๒๔.  
คมพ. หนังสือแหง่ชีวติ;  

ปัพพาชนียกรรม.
 ๓๙ ก คมพ. เตอืน (การ).
  ข ๒ นี. ๓๒:๘–๙.
  ค คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้  
(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

โมไซยาห์ ๒๖:๓๓–๒๗:๑ ๒๖๖



ของตนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี; และพวกเขารอ้ง
เรียนแอลมา. และแอลมาบอกเรื่องน้ีแก่
กษัตรยิ์, โมไซยาห์ของพวกเขา. และโม- 
ไซยาห์ปรึกษากับปุ โรหิตของท่าน.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ โม ไซ ยาห์ ส่ง ถ้อยแถลง ไป ทั่ว
แผ่น ดินโดย รอบ เพื่อ คนที่ ไม่ เช่ือ จะ
ไม่ ข่มเหงก สมาชิก ศาสนจักร ของ พระ
ผู้เป็นเจ้า.

๓ และมีค�าส่ังเข้มงวดไปทั่วศาสนจักร
ทุกแห่งวา่จะไม่มีการข่มเหงกันในบรรดา
พวก เขา, ว่า จะ มี ความ เสมอ ภาคก ใน
บรรดาคนทัง้ปวง;

๔ ว่าพวกเขาจะไม่ท�าให้ความจองหอง
หรือความเย่อหยิ่งรบกวนความสงบสุขก 

ของพวกเขา; ว่าทุกคนจะนับถือข เพื่อน
บา้นเหมอืนนับถอืตนเอง, ท�างานหาเลีย้ง
ชีพด้วยมือตนเอง.

๕ แท้จริงแล้ว, และปุโรหิตและผู้สอน
ของพวกเขาทกุคนจะท�างานก หาเลีย้งชีพ
ดว้ยมอืตนเอง, ในทกุกรณีนอกจากในยาม
เจ็บป่วย, หรอือัตคัดขัดสน; และโดยการ
ท�าส่ิงเหล่าน้ี, พระคุณข อันท่วมท้นแห่ง
พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับผู้คน.

๖ และเริ่มมีความสงบสุขอย่างมากใน
แผ่นดินอีก; และผู้คนเริ่มมีจ�านวนมาก
ยิ่ง, และเริ่มกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบน
พืน้พิภพ, แท้จริง แล้ว, ทาง เหนือ และ
ทางใต,้ ทางตะวนัออกและทางตะวนัตก, 

โดยสรา้งเมืองใหญ่ ๆ  และหมู่บ้านขึน้ทั่ว
ทุกเสีย้วของแผ่นดิน.

๗ และพระเจ้าเสด็จเยือนพวกเขาและ
ทรงท�าให้พวกเขารุ่งเรือง, และพวกเขา
กลายเป็นผู้คนจ�านวนมากและร�่ารวย.

๘ บดัน้ีพวกบตุรของโมไซยาหนั์บอยู่ ใน 
บรรดาผู้ ไมเ่ช่ือ; และบตุรก คนหน่ึงของแอล- 
มาก็นับอยู่ ในบรรดาพวกน้ันด้วย, ท่าน
มีช่ือว่าแอลมา, ตามบิดาท่าน; กระน้ัน
ก็ตาม, ท่านยังกลายเป็นคนช่ัวมากและ
นับถือรูปเคารพข . และท่านเป็นคนพูด
เก่ง, และได้พูดป้อยอผู้คนมาก; ฉะน้ัน
ท่านจึงน�าผู้คนไปเป็นอันมากให้ท�าตาม
วิธีการช่ัวช้าสามานย์ของท่าน.

๙ และทา่นกลายเป็นอปุสรรคใหญห่ลวง
ต่อความรุง่เรอืงของศาสนจักรของพระผู้
เป็นเจ้า; โดยลักก เอาใจของผู้คนไป; ท�าให้
เกิดการแตกแยกมากในบรรดาผู้คน; ให้
โอกาสแก่ศัตรูของพระผู้เป็นเจ้าที่จะใช้
อ�านาจเหนือพวกเขา.

๑๐ และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
ขณะทีท่า่นก�าลงัเทีย่วไปท�าลายศาสนจกัร
ของพระผู้ เป็นเจ้า, เพราะท่านเที่ยวไป
กับบุตรของโมไซยาห์อย่างลับ ๆ เพื่อหา
ทางท�าลายศาสนจักร, และเพื่อน�าผู้คน
ของพระเจ้าให้หลงผิด, ท�าตรงกันข้าม
กับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, หรือ
แม้ของกษัตริย์—

๑๑ และดังที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านแล้ว, 

๒๗ ๒ ก คมพ. ขม่เหง (การ).
 ๓ ก โมไซยาห ์๒๓:๗;  

๒๙:๓๒.
 ๔ ก คมพ. สงบ (ความ), 

สงบสุข (ความ), สันต,ิ 

สันตสุิข.
  ข คมพ. ถอื, นับถอื.
 ๕ ก โมไซยาห ์๑๘:๒๔, ๒๖.
  ข คมพ. พระคณุ.
 ๘ ก คมพ. แอลมา, บตุรของ

แอลมา.
  ข คมพ. นับถอืรปูเคารพ  

(การ).
 ๙ ก ๒ ซมอ. ๑๕:๑–๖.

โมไซยาห์ ๒๗:๒–๑๑๒๖๗



ขณะ ที่ พวก เขา ก�าลัง เที่ยว ไป กบฏก ต่อ
พระผู้เป็นเจ้า, ดูเถิด, เทพข ของพระเจ้า
มาปรากฏค แก่พวกเขา; และท่านลงมา
ประหน่ึงอยู่ ในเมฆ; และทา่นพดูประหน่ึง
ด้วยเสียงของฟ้าร้อง, ซ่ึงท�าให้แผ่นดิน
โลกที่พวกเขายืนอยู่ส่ันสะเทือน;

๑๒ และ ความ ฉงนของ พวก เขา ใหญ่
หลวงนัก, จนพวกเขาล้มลงกับพืน้ดิน, 
และหาเข้าใจถ้อยค�าซ่ึงท่านพูดกับพวก
เขาไม่.

๑๓ กระน้ัน ก็ตาม ท่าน ยัง ร้อง บอก 
อีก, มีความว่า : แอลมา, จงลุกขึน้และ 
ออกมายืน, เพราะเหตุ ใดเจ้าจึงข่มเหง
ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ? เพราะ
พระเจ้า ตรัส : น่ี คือ ศาสนจักร ของ เราก , 
และเราจะสถาปนาไว้; และจะไม่มีส่ิงใด
ล้มมันได้, นอกจากการล่วงละเมิดของ
ผู้คนของเรา.

๑๔ และ อน่ึง, เทพ กล่าว ว่า : ดูเถิด, 
พระเจ้าทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนก จาก
ผู้คนของพระองค์, และค�าสวดอ้อนวอน
จากแอลมา, ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย, ผู้
เป็นบิดา เจ้า; เพราะ ท่าน สวด อ้อนวอน
ด้วยศรทัธามากเกี่ยวกับเจ้าเพื่อพระองค์
จะทรงน�าเจ้ามาสู่ความรู้เรื่องความจริง; 
ฉะน้ัน, เพื่อจุดประสงค์น้ีข้าพเจ้าจึงมา
ท�าใหเ้จา้เชือ่มัน่ถงึเดชานุภาพและอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อค�าสวดอ้อนวอนข 

จากผูร้บัใช้ของพระองคจ์ะไดร้บัตอบตาม
ศรัทธาของพวกเขา.

๑๕ และ บัดน้ี ดูเถิด, เจ้า จะ สงสัย
เดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า ได้หรือ ? 
เพราะดูเถิด, เสียงข้าพเจ้าไม่เขย่าแผ่น
ดินโลกหรือ ? และเจ้าไม่เห็นข้าพเจ้าอยู่
ต่อหน้าเจ้าได้ด้วยหรือ ? และพระผู้เป็น
เจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามา.

๑๖ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ เจ้า : จง ไป
เถิด, และจงระลึกถึงการเป็นเชลยของ
บรรพบุรษุเจ้าในแผ่นดินแห่งฮีลัม, และ
ในแผน่ดนิแหง่นีไฟ; และนึกถงึส่ิงส�าคญั
ยิ่งเพียงใดที่พระองค์ทรงกระท�าเพื่อคน
เหล่าน้ัน; เพราะพวกเขาอยู่ ในความเป็น
ทาส, และพระองค์ทรงปลดปล่อยก พวก 
เขา. และบดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกเ่จา้, แอล- 
มา, จงไปตามทางของเจ้าเถิด, และอย่า
พยายามท�าลายศาสนจักรอีกต่อไป, เพื่อ
ค�าสวดออ้นวอนของคนเหลา่น้ันจะไดร้บั
ตอบ, และจงท�าเช่นน้ีแมว้า่เจา้ตอ้งการให้
ตนเองถูกตัดออกก็ตาม.

๑๗ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ 

คอืน่ีเป็นถอ้ยค�าสุดทา้ยทีเ่ทพพดูกบัแอล- 

มา, และท่านก็จากไป.
๑๘ และบัดน้ีแอลมาและคนที่อยู่กับ

ท่านล้มลงกับพืน้ดิน, เพราะความฉงน
ของ พวก เขา ใหญ่ หลวง; เพราะ ด้วย
ดวงตาของตนเองพวกเขาได้ เห็นเทพ
ของพระผู้ เป็นเจ้า; และเสียงของท่าน
เหมือนดังฟ้าร้อง, ซ่ึงท�าให้แผ่นดินโลก
ส่ันสะเทือน; และพวกเขารู้ว่าไม่มีส่ิงใด
นอกจากเดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า

 ๑๑ ก คมพ. กบฏ (การ).
  ข คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
  ค กจิการ ๙:๑–๙;  

แอลมา ๘:๑๕.

 ๑๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
พระประมขุของ
ศาสนจกัร.

 ๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๒.

  ข มอร. ๙:๓๖–๓๗.
 ๑๖ ก โมไซยาห ์๒๓:๑–๔.

โมไซยาห์ ๒๗:๑๒–๑๘ ๒๖๘



ที่ท�าให้แผ่นดินโลกส่ันสะเทือนได้และ
ท�าให้ มัน ส่ันไหว ราวกับ ว่า จะ แยก ออก
จากกัน.

๑๙ และบัดน้ีความฉงนของแอลมาน้ัน
ใหญ่หลวงนักจนท่านกลายเป็นใบ้, จน
ท่านอ้าปากไม่ ได้; แท้จรงิแล้ว, และท่าน
อ่อนเพลีย, แม้จนขยับมือของท่านไม่ได้; 
ฉะน้ันคนทีอ่ยูก่บัทา่นจงึพาทา่นไป, และ
หามไปอย่างช่วยตนเองไม่ ได้, แม้จนวาง
ท่านลงต่อหน้าบิดาท่าน.

๒๐ และคนเหล่าน้ันเล่าเรื่องทัง้หมด
ที่ ได้เกิดกับตนให้บิดาท่านฟัง; และบิดา
ท่านช่ืนชมยินดี, เพราะท่านรู้ว่าน่ันคือ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๑ และท่านให้ฝูงชนมารวมกันเพื่อจะ
เป็นพยานถึงส่ิงที่พระเจ้าได้ทรงกระท�า
กบับตุรทา่น, และกบัคนทีอ่ยูก่บัทา่นดว้ย.

๒๒ และท่านให้ ปุ โรหิตมาชุมนุมกัน; 
และคนเหล่าน้ีเริ่มอดอาหาร, และสวด
อ้อนวอนขอพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของ
พวกเขาเพือ่พระองคจ์ะทรงเปิดปากของ
แอลมา, เพื่อท่านจะได้พูด, และแขนขา
ของทา่นจะไดร้บัก�าลงัของมนัดว้ย—เพือ่
ดวงตาของผู้คนจะได้เปิดเพื่อมองเห็น
และรู้ถึงพระคุณความดีและรัศมีภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น
หลังจากพวกเขาได้อดอาหารและสวด
ออ้นวอนอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลาสองวนักบั
สองคนื, แขนขาของแอลมาจงึมเีรีย่วแรง, 

และท่านยืนขึน้และเริ่มพูดกับคนเหล่า
น้ัน, โดยขอให้พวกเขาสบายใจ :

๒๔ เพราะ, ท่านกล่าว, ข้าพเจ้ากลับใจ
จากบาปของข้าพเจ้า, และได้รับการไถ่ก 

แล้วจากพระเจ้า; ดูเถิดข้าพเจ้าเกิดจาก
พระวิญญาณ.

๒๕ และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า : อย่า
ประหลาดใจเลยที่มนุษย์ทัง้ปวง, แท้จรงิ
แล้ว, ชายและหญิง, ประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา และ ผู้คนทัง้ ปวง, ต้อง เกิด ใหม่ก ; 
แท้จริง แล้ว, เกิด จาก พระ ผู้ เป็น เจ้า, 
เปลี่ยนข จาก สภาพ ทาง เน้ือ หนังค และ
สภาพที่ตกของพวกเขา, มาสู่สภาพแห่ง
ความ ชอบ ธรรม, โดย ได้ รับ การ ไถ่ จาก
พระผู้ เป็นเจ้า, กลายเป็นบุตรและธิดา
ของพระองค์;

๒๖ และดังน้ันพวกเขาจึงกลายเป็นคน
ใหม;่ และหากพวกเขาไมท่�าดงัน้ี, พวกเขา
ก็ ไม่มีทางก สืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าเป็นมรดก.

๒๗ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากไม่เป็น
เช่นน้ีแล้ว, พวกเขาจะต้องถูกขับออก; 
และเรือ่งน้ีขา้พเจา้รู,้ เพราะขา้พเจา้เกอืบ
ถูกขับออก.

๒๘ กระน้ันก็ตาม, หลงัจากฟันฝ่าความ
ยากล�าบากมามาก, โดยกลับใจจนแทบ
ถึงแก่ความตาย, ในพระเมตตาพระเจ้า
ทรงเห็นสมควรที่จะดึงข้าพเจ้าออกจาก
การเผาไหม้อันเป็นนิจก , และข้าพเจ้าจึง
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า.

 ๒๔ ก ๒ นี. ๒:๖–๗.  
คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ).

 ๒๕ ก รม. ๖:๓–๑๑;  
โมไซยาห ์๕:๗;  

แอลมา ๕:๑๔;  
โมเสส ๖:๕๙.  
คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ข โมไซยาห ์๓:๑๙; ๑๖:๓.

  ค คมพ. ทางเน้ือหนัง, 
ฝักใฝ่ทางโลก.

 ๒๖ ก ยอหน์ ๓:๕.
 ๒๘ ก ๒ นี. ๙:๑๖.

โมไซยาห์ ๒๗:๑๙–๒๘๒๖๙



๒๙ จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ไถ่
จากดีแห่งความขมขื่นและพันธนาการ
แห่งความช่ัวช้าสามานย์. ข้าพเจ้าอยู่ ใน
เหวลึกอันมืดที่สุด; แต่บัดน้ีข้าพเจ้าเห็น
ความสว่างอัศจรรย์ของพระผู้ เป็นเจ้า. 
จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า ถูก ทรมานก อยู่ ด้วย
ความ ทรมานนิ รัน ดร์; แต่ พระเจ้า ทรง
ดึงข้าพเจ้ามา, และจิตวิญญาณข้าพเจ้า
ไม่เจ็บปวดอีกต่อไป.

๓๐ ข้าพเจ้า ปฏิเสธ พระ ผู้ ไถ่ ของ
ข้าพเจ้า, และ ปฏิเสธ ส่ิง ที่ บรรพบุรุษ
เราพูดไว้; แต่บัดน้ีเพื่อพวกเขาจะเห็น
ล่วงหน้าว่าพระองค์จะเสด็จมา, และว่า
พระองคท์รงจ�าสรรพส่ิงมชีีวติทีพ่ระองค์
ทรงสร้าง, พระองค์จะทรงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์แก่คนทัง้ปวง.

๓๑ แท้จริงแล้ว, ทุกเข่าก จะย่อลง, และ
ทกุลิน้จะสารภาพตอ่พระพกัตรพ์ระองค.์ 
แทจ้รงิแลว้, แม้ ในวนัสุดทา้ย, เมือ่คนทัง้
ปวงจะยืนรบัการพิพากษาข จากพระองค์, 
เมื่อ น้ันพวกเขาจะสารภาพว่าพระองค์
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า; เมื่อน้ันพวกเขา
ซ่ึง อยู่ ในโลก โดย ปราศจากค พระ ผู้ เป็น
เจ้า, จะสารภาพ, วา่การพิพากษาโทษอัน
เป็นนิจเที่ยงธรรมส�าหรับพวกเขา; และ
พวกเขาจะครั่นคร้าม, และตัวส่ัน, และ
ระย่อตอ่พระเนตรอันพินิจพิจารณาง ของ
พระองค์ที่ทรงช�าเลืองมอง.

๓๒ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือจากเวลาน้ี ไปแอลมาเริ่มสอนผู้คน, 

และคนที่อยู่กับแอลมาในเวลาที่เทพมา
ปรากฏต่อพวกเขา, เดินทางไปตลอดทั่ว
แผ่นดิน, โดยประกาศแก่คนทัง้ปวงถึง
ส่ิงที่พวกเขาฟังและเห็นมา, และส่ังสอน
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ในความยาก
ล�าบากเหลือแสน, ถูกข่มเหงอย่างหนัก
จาก ผู้ ที่ ไม่ เช่ือ, ถูก คน เป็น อัน มาก ใน
พวกน้ันทุบตี.

๓๓ แต่แม้ทัง้หมดน้ี, พวกเขาได้สร้าง
ขวัญก�าลังใจแก่ศาสนจักรมาก, โดยการ
ยืนยันศรัทธาของพวกเขา, และกระตุ้น
คนทัง้หลายด้วยความอดกลัน้และความ
เหน่ือยยากยิง่นักใหร้กัษาพระบญัญตัขิอง
พระผู้เป็นเจ้า.

๓๔ และ ส่ี คนในพวก ท่าน เป็นบุตรก 

ของโมไซยาห์; และชื่อของพวกท่านคือ
แอมัน, และแอรัน, และออมเนอร์, และ
ฮิมไน; เหล่าน้ีเป็นช่ือของบุตรโมไซยาห์.

๓๕ และพวกทา่นเดนิทางไปตลอดแผน่
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, และในบรรดาผู้คน 
ทัง้ปวงซึ่งอยู่ ใต้ปกครองของกษัตรยิ์ โม- 
ไซ ยาห์, ขวนขวาย อย่าง จริงจัง ที่ จะ แก้
ความเสียหายทัง้หมดที่พวกท่านได้ท�าไว้
กับศาสนจักร, สารภาพบาปทัง้หมดของ
ท่าน, และ ประกาศ เรื่อง ทัง้หมด ที่ ท่าน
เห็นมา, และอธบิายค�าพยากรณ์และพระ
คัมภีร์แก่คนทัง้หลายที่ปรารถนาจะฟัง.

๓๖ และโดยวธิน้ีีพวกทา่นจงึเป็นเครือ่ง
มือ ในพระหัตถ์ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ใน
การน�า หลาย คน มา สู่ ความ รู้ เรื่อง ความ

 ๒๙ ก โมไซยาห ์๒:๓๘.
 ๓๑ ก ฟป. ๒:๙–๑๑;  

โมไซยาห ์๑๖:๑–๒;  
คพ. ๘๘:๑๐๔.

  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์
พระผูพ้พิากษา.

  ค แอลมา ๔๑:๑๑.
  ง คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, 

พระผูเ้ป็นเจา้สาม
พระองค.์

 ๓๔ ก คมพ. แอมนั, บตุรของ
โมไซยาห.์

โมไซยาห์ ๒๗:๒๙–๓๖ ๒๗๐



จริง, แท้จริงแล้ว, มาสู่ความรู้เรื่องพระผู้
ไถ่ของพวกเขา.

๓๗ และ พวก ท่าน เป็นสุข เพียง ใด ! 
เพราะพวกท่านประกาศก ความสงบสุข; 
พวก ท่าน ประกาศ ข่าว ประเสริฐข แห่ง
ความดี; และพวกท่านประกาศต่อผู้คน
ว่าพระเจ้าทรงปกครองอยู่.

บทที่ ๒๘

พวกบุตรของโมไซยาห์ ไปส่ังสอนชาวเล- 
มัน—โมไซยาห์แปลแผ่นจารึกของชาว
เจเร็ด, โดยใช้ศิลาสองก้อนของผู้หยั่งรู้. 
ประมาณ ๙๒ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
พวกบุตรก ของโมไซยาห์ท�าส่ิงทัง้หมดน้ี
แล้ว, พวกท่านน�าคนไปจ�านวนหน่ึงและ
กลับไปหากษัตริย์, บิดาพวกท่าน, และ
ปรารถนาจากท่านที่จะอนุญาตพวกท่าน, 
พร้อมด้วยคนเหล่าน้ี ซ่ึงพวกท่านเลือก
ไว้, ให้ขึน้ไปยังแผ่นดินแห่ง นี ไฟข เพื่อ
จะส่ังสอนเรือ่งที่พวกท่านได้ยินมา, และ
เพือ่จะถา่ยทอดพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้าแก่ชาวเลมัน, พี่น้องของพวกท่าน—

๒ เพื่อพวกท่านอาจจะน�าคนเหล่าน้ัน
มาสู่ความรูเ้รือ่งพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของ
พวกเขา, และท�าใหค้นเหลา่น้ันตระหนัก
ถึง ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ของ บรรพบุรุษ

พวกเขา; และเพือ่พวกเขาอาจท�าใหค้วาม
เกลียดชังก ของคนเหล่าน้ันที่มีต่อชาวนี
ไฟหายไป, เพื่อจะพาคนเหล่าน้ันมาให้
ช่ืนชมยินดี ในพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาดว้ย, เพือ่พวกเขาจะเป็นมติรตอ่
กัน, และเพื่อจะไม่มีการขัดแย้งอีกต่อ
ไป ในทั่วแผ่นดินซ่ึงพระเจ้าพระผู้ เป็น
เจ้าของพวกเขาประทานให้.

๓ บดัน้ีพวกทา่นปรารถนาจะใหป้ระกาศ
ความรอดแก่ชาวโลกทัง้ปวง, เพราะพวก
ท่านทนก ไม่ ได้ที่จิตวิญญาณข มนุษย์คน
ใดจะต้องพินาศ; แท้จริงแล้ว, แม้เพียง
ความ คิด ว่า จิต วิญญาณใด จะ ต้อง ทน
ความทรมานอันหาได้สิน้สุดไม่ค ก็ท�าให้
พวกท่านครั่นคร้ามและตัวส่ัน.

๔ และดังน้ีพระวิญญาณของพระเจ้า
ทรง ท�างาน กับ พวก ท่าน, เพราะ พวก
ท่าน เป็น คนบาป ที่ ช่ัว ช้า ที่สุดก จริง ๆ. 
และ พระเจ้า ทรง เห็น เหมาะ สมในพระ
เมตตาข อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ที่
จะละเว้นพวกท่าน; กระน้ันก็ตาม พวก
ท่านยังต้องทนความปวดร้าวมากในจิต
วิญญาณเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
พวกท่าน, ต้องทนทุกข์มากและกลัวว่า
พวกท่านจะถูกขับออกตลอดกาล.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ทา่นวงิวอนบดิาพวกทา่นหลายวนัเพือ่จะ
ขึน้ไปยังแผ่นดินแห่งนีไฟ.

๖ และ กษัตริย์ โม ไซ ยาห์ ไป ทูล ถาม

 ๓๗ ก อสย. ๕๒:๗;  
โมไซยาห ์๑๕:๑๔–๑๗.  
คมพ. ส่ังสอน.

  ข คมพ. พระกติตคิณุ.
๒๘ ๑ ก โมไซยาห ์๒๗:๓๔.
  ข ออมไน ๑:๑๒–๑๓;  

โมไซยาห ์๙:๑.
 ๒ ก เจคอบ ๗:๒๔.
 ๓ ก แอลมา ๑๓:๒๗;  

๓ นี. ๑๗:๑๔;  
โมเสส ๗:๔๑.

  ข คมพ. จติวญิญาณ— 

คา่ของจติวญิญาณ.
  ค เจคอบ ๖:๑๐;  

คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.
 ๔ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๐.
  ข คมพ. เมตตา  

(ความ, พระ, ม)ี.

โมไซยาห์ ๒๗:๓๗–๒๘:๖๒๗๑



พระเจ้าว่าท่านจะให้บุตรท่านขึน้ไป ใน
บรรดาชาวเลมันเพื่อ ส่ังสอนพระวจนะ
หรือไม่.

๗ และพระเจ้าตรสักับโมไซยาห์ : จงให้
พวกเขาขึน้ไปเถดิ, เพราะหลายคนจะเชือ่
ในค�าของพวกเขา, และพวกน้ันจะมชีีวติ
นิรันดร์; และเราจะปลดปล่อยก บุตรเจ้า
ออกจากเงือ้มมือชาวเลมัน.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
โมไซยาห์อนุญาตเพื่อพวกท่านจะได้ ไป
ท�าตามค�าขอของพวกท่าน.

๙ และพวกทา่นออกก เดนิทางไปในแดน
ทุรกันดารเพื่อขึน้ไป ส่ังสอนพระวจนะ
ในบรรดาชาวเลมัน; และข้าพเจ้าจะให้
เรื่องราวข ถึงการปฏิบัติงานของพวกท่าน
ต่อจากน้ีไป.

๑๐ บัดน้ีกษัตริย์ โมไซยาห์ ไม่มีผู้ ใดที่
จะมอบอาณาจักรให้, เพราะไม่มีบุตรคน
ใดของท่านยอมรับอาณาจักร.

๑๑ ฉะน้ันท่านจึงเอาบันทึกซ่ึงจารกึอยู่
บนแผน่จารกึทองเหลอืงก , และแผน่จารกึ
ของนีไฟดว้ย, และของทัง้หมดทีท่า่นเก็บ
และปกปักรักษาไว้ตามพระบัญชาของ
พระผูเ้ป็นเจา้, หลงัจากแปลและใหม้กีาร
เขียนบันทึกซ่ึงอยู่บนแผ่นจารกึทองค�าข 

ซ่ึงผู้คนของลิมไฮพบ, ซึ่งท่านได้รบัมอบ
จากมือของลิมไฮแล้ว;

๑๒ และการ น้ีท่านท�า ไปเพราะความ
กังวล ใหญ่ หลวง ของ ผู้คนท่าน; เพราะ
พวกเขามีความปรารถนาสุดจะประมาณ

เพือ่จะรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัคนพวกน้ันทีถ่กู
ท�าลายไปแล้ว.

๑๓ และบัดน้ีท่านแปลแผ่นจารกึเหล่า
น้ีโดยอาศัยศิลาก สองก้อนน้ันซ่ึงผูกติดไว้
กับขอบคันโค้งสองด้าน.

๑๔ บัดน้ีของเหล่าน้ีเตรียมไว้แล้วนับ
จากกาลเริม่ตน้, และสืบทอดกนัมาจากรุน่
สู่รุ่น, เพื่อจุดประสงค์ ในการแปลภาษา;

๑๕ และของเหล่าน้ีเก็บไว้และปกปัก
รักษาไว้ โดยพระหัตถ์ของพระเจ้า, เพื่อ
พระองค์ จะ ทรง เปิด เผย ให้ ชาว โลก ทัง้
ปวงซ่ึงครอบครองแผ่นดินรู้ถึงความช่ัว
ช้าสามานย์และความน่าชิงชังของผู้คน
ของพระองค์;

๑๖ และเรียกผู้ ใดก็ตามที่มีของเหล่าน้ี
ว่าผู้หยั่งรู้ก , ตามวิธีของสมัยโบราณ.

๑๗ บัดน้ีหลังจากโมไซยาห์แปลบันทึก
เหล่า น้ี เสร็จ แล้ว, ดูเถิด, มัน ให้ เรื่อง
ราว ของ ผู้คนที่ ถูก ท�าลายก , จาก เวลา ที่
พวก เขา ถูก ท�าลาย ย้อนไป ถึง การ สร้าง
หอสูงใหญ่ข , อันเป็นเวลาที่พระเจ้าทรง
ท�าให้ ภาษา ของ ผู้คน สับสนค และ พวก
เขาจงึกระจดักระจายออกไปทัว่พืน้พภิพ, 
แท้จรงิแล้ว, และแม้จากเวลาน้ันย้อนไป
ถึงการสร้างอาดัม.

๑๘ บัดน้ีเรื่องราวน้ีได้เป็นเหตุให้ผู้คน
ของโมไซยาห์ โศกเศร้ายิ่ง, แท้จริงแล้ว, 
พวกเขาเต็มไปดว้ยโทมนัส; กระน้ันก็ตาม
มันยังให้ความรู้พวกเขามาก, ซึ่งในส่ิงน้ี
พวกเขาช่ืนชมยินดี.

 ๗ ก แอลมา ๑๙:๒๒–๒๓.
 ๙ ก แอลมา ๑๗:๖–๙.
  ข แอลมา ๑๗–๒๖.
 ๑๑ ก คมพ. แผน่จารกึทอง

เหลอืง.
  ข คมพ. แผน่จารกึทองค�า.
 ๑๓ ก คมพ. อรูมิและทมูมมิ.
 ๑๖ ก โมไซยาห ์๘:๑๓–๑๘. 

คมพ. ผูห้ยัง่รู.้
 ๑๗ ก โมไซยาห ์๘:๗–๑๒.
  ข อเีธอร ์๑:๑–๕.
  ค ปฐก. ๑๑:๖–๙.

โมไซยาห์ ๒๘:๗–๑๘ ๒๗๒



๑๙ และ เรื่อง ราว น้ี จะ มี เขียนต่อ จาก
น้ี ไป; เพราะดูเถิด, สมควรแล้วที่ ผู้คน
ทัง้หมดควรรู้ถึง ส่ิงที่มี เขียนไว้ ในเรื่อง
ราวน้ี.

๒๐ และ บัดน้ี, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านแล้ว, คือหลังจากกษัตริย์ โมไซยาห์
ท�า ส่ิงเหล่า น้ีแล้ว, ท่านก็น�าแผ่นจารึก
ทองเหลอืงก , และของทัง้หมดซึง่ทา่นเก็บ 
ไว,้ และมอบใหแ้อลมา, ผูเ้ป็นบตุรของแอล- 
มา; แท้จริง แล้ว, บันทึก ทัง้หมด, และ
เครือ่งแปลความหมายข ด้วย, และมอบให้
ท่าน, และส่ังท่านวา่ท่านควรเก็บและปก
ปักรักษาค มันไว้, และท�าบันทึกของผู้คน
ไว้ด้วย, โดยสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น, แม้ดัง
ที่ ได้รับการสืบทอดมาแล้วนับแต่เวลาที่
ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม.

บทที่ ๒๙

โม ไซ ยาห์ เสนอ ให้ มี การ เลือก เหล่า ผู้
พิพากษา แทน กษัตริย์— กษัตริย์ ที่ ไม่
ชอบ ธรรม น�า ผู้คนของ ตนไป สู่ บาป—
แอลมาผู้บุตรได้รับเลือกเป็นหัวหน้าผู้
พิพากษาโดยเสียงของผู้คน—ท่านเป็น
มหา ปุ โรหิต ปกครอง ศาสนจักร ด้วย—
แอลมาผู้เป็นบิดาและโมไซยาห์สิน้ชีวติ. 
ประมาณ ๙๒–๙๑ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ี เมื่อ โม ไซ ยาห์ ท�าการ น้ี แล้ว ท่าน
สอบถามไปทั่วแผ่นดิน, ในบรรดาผู้คน
ทัง้ ปวง, โดย ปรารถนา จะ รู้ เจตนา ของ
พวกเขาว่าผู้ ใดควรเป็นกษัตริย์ของตน.

๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมเีสียง
ของผู้คน, กล่าววา่ : เราปรารถนาให้แอรนั
บุตรของท่านเป็นกษัตริย์ของเราและผู้
ปกครองของเรา.

๓ บัดน้ี แอ รัน ได้ ขึน้ ไป ยัง แผ่น ดิน
แห่ง นี ไฟ แล้ว, ฉะน้ัน กษัตริย์ จึง มอบ
อาณาจักรให้ท่านไม่ ได้; ทัง้แอรันก็ ไม่
ยอมรบัอาณาจกัร; ทัง้ไมม่บีตุรก คนใดของ
โมไซยาห์ยอมรับอาณาจักรเลย.

๔ ฉะน้ันกษัตริย์ โมไซยาห์จึงสอบถาม
ไปในบรรดาผู้คนอีก; แท้จรงิแล้ว, แม้ส่ง
ถ้อยค�าที่เขียนไว้ ไปถึงบรรดาผู้คน. และ
น่ีคือถ้อยค�าที่เขียนไว้, มีความว่า :

๕ ดเูถดิ, โอท้า่นผูค้นของขา้พเจา้, หรอื
พี่น้องข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้าถือวา่ท่าน
เป็นเช่นน้ัน, ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่าน
พิจารณา เรื่อง ที่ ขอ ให้ ท่านพิจารณา—
เพราะท่านปรารถนาจะมีกษัตริย์ก .

๖ บัดน้ีข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านว่าเขา
ผู้ ซ่ึง เป็น เจ้าของ อาณาจักร น้ี โดย สิทธิ์
ได้ปฏิเสธ, และจะไม่ยอมรับอาณาจักร.

๗ และบัดน้ีหากจะก�าหนดผู้อื่นแทน, 
ดูเถิด ข้าพเจ้า เกรง จะ เกิด การ ขัด แย้ง
กันในบรรดาพวกท่าน. และใครจะรู้ว่า
บุตรข้าพเจ้า, ซ่ึงเป็นเจ้าของอาณาจักร, 
จะเกิดความขุ่นเคืองและชักจูงคนพวก
น้ีส่วนหน่ึงตามเขาไป, ซ่ึงจะท�าให้เกิด
สงครามและความขัดแย้งในบรรดาพวก
ท่าน, ซ่ึงจะเป็นเหตุแห่งการนองเลือด
มากและบดิเบอืนทางของพระเจา้, แทจ้รงิ
แล้ว, และท�าลายจิตวิญญาณผู้คนเป็น
อันมาก.

 ๒๐ ก แอลมา ๓๗:๓–๑๐.
  ข คมพ. อรูมิและทมูมมิ.

  ค คมพ. พระคมัภรี—์พระ
คมัภรีท์ีพ่งึปกปักรกัษา.

๒๙ ๓ ก โมไซยาห ์๒๗:๓๔.
 ๕ ก ๑ ซมอ. ๘:๙–๑๙.

โมไซยาห์ ๒๘:๑๙–๒๙:๗๒๗๓



๘ บดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นใหเ้ราฉลาด
และพิจารณาเรือ่งเหล่าน้ี, เพราะเราไม่มี
สิทธิ์จะท�าลายบุตรข้าพเจ้า, ทัง้เราไม่ควร
มี สิทธิ์ ใด ๆ ที่ จะ ท�าลาย คน อื่นหาก จะ
ก�าหนดผู้น้ันให้แทนเขา.

๙ และหากบุตรข้าพเจ้าจะหันกลับไปสู่
ความจองหองและเรื่องไร้ประโยชน์ของ
เขาอีก เขาก็จะกลับค�าซ่ึงเขาพูดไว,้ และ
เรยีกรอ้งเอาสิทธิ์ของเขาในอาณาจักรน้ี, 
ซ่ึงจะเป็นเหตุให้เขาและคนเหล่าน้ีด้วย
ให้กระท�าบาปมาก.

๑๐ และบัดน้ี ให้เราใช้ปัญญาและคาด
การณ์ถงึส่ิงเหลา่น้ี, และท�าส่ิงซ่ึงจะท�าให้
เกิดความสงบสุขแก่คนพวกน้ี.

๑๑ ฉะน้ันข้าพเจ้าจะเป็นกษัตริย์ของ
ท่านในวันเวลาที่ เหลืออยู่ ของข้าพเจ้า; 
กระน้ัน ก็ตาม, ให้ เรา ก�าหนดก เหล่า ผู้
พิพากษาข , เพื่อพิพากษาคนพวกน้ีตาม
กฎของเรา; และเราจะจัดกิจจานุกิจของ
คนพวกน้ีใหม่, เพราะเราจะก�าหนดคนที่
มีปัญญาเป็นผู้พิพากษา, ซ่ึงจะพิพากษา
คนพวก น้ี ตามพ ระ บัญญัติ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า.

๑๒ บัดน้ีหากมนุษย์ถูกพระผู้เป็นเจ้า
พิพากษาย่อมดีกว่าถูกมนุษย์พิพากษา, 
เพราะการพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้า
เที่ยงธรรมเสมอไป, แต่การพิพากษาของ
มนุษย์ ไม่เที่ยงธรรมเสมอไป.

๑๓ ฉะน้ัน, หากเป็นไป ได้ว่าท่านจะมี
คนเที่ยงธรรมก เป็นกษัตรยิ์ของท่าน, ซึ่ง
จะสถาปนากฎของพระผู้ เป็นเจ้า, และ

พิพากษาคนพวกน้ีตามพระบัญญัติของ
พระองค์, แท้จริงแล้ว, หากท่านจะมีคน
เป็น กษัตริย์ ของ ท่านซึ่ง จะ ท�า เพื่อ คน
พวกน้ีแมด้งัทีเ่บ็นจามนิข บดิาขา้พเจา้ท�า
มา—ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่, หากเรือ่งจะ
เป็นไดเ้ช่นน้ีเสมอไปแลว้ ก็สมควรทีจ่ะมี
กษัตริย์ปกครองท่านอยู่เสมอไป.

๑๔ และแม้ตวัข้าพเจ้าเองก็ท�างานด้วย
สุดพลังและความสามารถซ่ึงข้าพเจ้ามี
อยู่, เพื่อสอนพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า แก่ ท่าน, และ เพื่อ สถาปนา สันติทั่ว
แผน่ดนิ, เพือ่จะไมม่สีงครามหรอืการขดั
แย้ง, ไม่มีการขโมย, หรอืการปล้นสะดม, 
หรือการกระท�าฆาตกรรม, หรือความช่ัว
ช้าสามานย์ประการใด;

๑๕ และผู้ ใด ก็ตามที่ กระท�าความ ช่ัว
ช้า สามานย์, ข้าพเจ้า ก็ ลงโทษก เขา ตาม
โทษานุโทษทีเ่ขาท�า, ตามกฎทีบ่รรพบรุษุ
ของเราให้เราไว้.

๑๖ บดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, วา่เพราะ
มนุษย์ทัง้ปวงไม่เที่ยงธรรมจึงไม่สมควร
ที่ท่านจะมีกษัตรยิ์คนหน่ึงหรอืหลายคน
ปกครองท่าน.

๑๗ เพราะดูเถิด, กษัตริย์ ชั่วก คนหน่ึง
ท�าให้ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ข เกิด ได้ มาก
เพยีงใด, แทจ้รงิแลว้, จะเป็นความพนิาศ
ใหญ่หลวงเพียงใด !

๑๘ แท้จริงแล้ว, จงนึกถึงกษัตริย์ โน- 
อาห์, ความ ชั่ว ร้ายก ของ เขา และ ความ
น่าชิงชังของเขา, และความชั่วร้ายและ
ความ น่า ชิงชัง ของ ผู้คน ของ เขา ด้วย. 

 ๑๑ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๕–๒๗.
  ข อพย. ๑๘:๑๓–๒๔.
 ๑๓ ก โมไซยาห ์๒๓:๘, ๑๓–๑๔.

  ข คม. ๑:๑๗–๑๘.
 ๑๕ ก แอลมา ๑:๓๒–๓๓.
 ๑๗ ก โมไซยาห ์๒๓:๗–๙.

  ข แอลมา ๔๖:๙–๑๐.
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๑๑:๑–๑๕.

โมไซยาห์ ๒๙:๘–๑๘ ๒๗๔



ดูเถิดความพินาศใหญ่หลวงเพียงใดได้
เกิดแก่พวกเขา; และเพราะความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขาด้วยจึงถูกพาไปสู่
ความเป็นทาสข .

๑๙ และหากมิ ใช่เพราะการแทรกแซง
ของพระผู้สรา้งผู้ทรงภูมิปัญญารอบด้าน
ของพวกเขาแล้ว, และน่ีเพราะการกลับ
ใจอย่างจริงใจของพวกเขา, พวกเขาจะ
ต้องคงอยู่กับความเป็นทาสจนถึงบัดน้ี
อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง.

๒๐ แต่ดูเถิด, พระองค์ทรงปลดปล่อย
พวก เขา เพราะ พวก เขา นอบน้อม ถ่อม
ตนก ต่อพระพักตร์พระองค์; และเพราะ
พวกเขารอ้งทลูอยา่งสุดก�าลงัข ตอ่พระองค ์
พระองค์จึงทรงปลดปล่อยพวกเขาออก
จากความเป็นทาส; และดงัน้ันพระเจา้จงึ
ทรงท�างานด้วยเดชานุภาพของพระองค์
ในทกุเรือ่งในบรรดาลกูหลานมนุษย,์ โดย
ทรงยื่นพระพาหุแห่งความเมตตาค มาให้
คนที่มอบความไว้วางใจง ของพวกเขาใน
พระองค์.

๒๑ และดูเถิด, บัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ท่าน จะ ถอดถอน กษัตริย์ ช่ัว ช้า
สามานย์คนหน่ึงออกจากบัลลังก์ ไม่ ได้
นอกจาก จะ เป็น โดย การ ขัด แย้ง อย่าง
รุนแรง, และนองเลือดอย่างมาก.

๒๒ เพราะดเูถดิ, ในความช่ัวช้าสามานย์
กษัตริย์ ย่อม มี มิตร สหายก , และ เขา จัด
องครักษ์ของเขาไว้รอบตัวเขา; และเขา
ท�าลายกฎของคนเหล่าน้ันผู้ที่ปกครอง

มาดว้ยความชอบธรรมกอ่นหน้าเขา; และ
เขาเหยียบย�่าพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้าไว้ ใต้เท้าตน;

๒๓ และเขาออกกฎ, และส่งมันออก
ไป ในบรรดาผู้คนของเขา, แท้จริงแล้ว, 
กฎตามแบบแผนแห่งความช่ัวก ของเขา
เอง; และผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ท�าตามกฎของ
เขา เขาก็ ให้ท�าลายเสีย; และผู้ ใดก็ตาม
ที่กบฏต่อเขา เขาจะส่งกองทัพไปรบกับ
คนเหล่า น้ัน, และหากเขาท�าได้ เขาจะ
ท�าลายคนเหล่าน้ัน; และดังน้ันกษัตริย์
ที่ ไม่ชอบธรรมจึงบิดเบือนทางแห่งความ
ชอบธรรมทัง้สิน้.

๒๔ และ บัดน้ี ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ไม่สมควรที่ความน่าชิงชังเช่นน้ี
จะเกิดแก่พวกท่าน.

๒๕ ฉะน้ัน, ท่าน จง เลือก เหล่า ผู้
พิพากษา, โดยเสียงของคนเหล่าน้ี, เพื่อ
ท่าน จะ ได้ รับ การ พิพากษา ตาม กฎ ซ่ึง
บรรพบรุษุของเราได้ ให้ ไวแ้กท่า่น, ซึง่ถกู
ต้อง, และซ่ึงให้ ไว้แก่ท่านโดยพระหัตถ์
ของพระเจ้า.

๒๖ บัดน้ีไม่ ใช่เรือ่งธรรมดาที่เสียงของ
ผู้คนปรารถนาส่ิงที่ตรงกันข้ามกับส่ิงที่
ถูกต้อง; แต่เป็นเรื่องธรรมดาส�าหรับคน
ส่วนน้อยที่จะปรารถนาส่ิงที่ ไม่ถูกต้อง; 
ฉะน้ันเรือ่งน้ีทา่นจงยดึถอืและท�าใหเ้ป็น
กฎของทา่น—ทีจ่ะท�ากจิธรุะของทา่นโดย
เสียงของผู้คน.

๒๗ และหากถึงเวลาก ที่เสียงของผู้คน

 ๑๘ข ๑ ซมอ. ๘:๑๐–๑๘;  
โมไซยาห ์๑๒:๑–๘;  
อเีธอร ์๖:๒๒–๒๓.

 ๒๐ ก โมไซยาห ์๒๑:๑๓–๑๕.

  ข อพย. ๒:๒๓–๒๕;  
แอลมา ๔๓:๔๙–๕๐.

  ค อสค. ๓๓:๑๑, ๑๕–๑๖;  
โมไซยาห ์๒๖:๓๐.

  ง คมพ. วางใจ (ความ).
 ๒๒ ก ๑ พกษ. ๑๒:๘–๑๔.
 ๒๓ ก คมพ. ช่ัว, ช่ัวรา้ย (ความ).
 ๒๗ ก แอลมา ๑๐:๑๙.

โมไซยาห์ ๒๙:๑๙–๒๗๒๗๕



จะเลือกความชั่วช้าสามานย์, ก็ถึงเวลาที่
การพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้าจะเกิด
แก่ท่าน; แท้จริงแล้ว, เวลาน้ันเป็นเวลา
ที่พระองค์จะเสด็จเยือนท่านด้วยความ
พินาศอย่างใหญ่หลวงแม้ดังที่พระองค์
เสด็จเยือนแผ่นดินน้ีมาแล้ว.

๒๘ และบัดน้ีหากท่านมีผู้พิพากษา, 
และพวกเขาไม่พิพากษาตามกฎที่มี ให้
ไว้, ท่านก็ ให้พวกเขาได้รับการพิพากษา
จากผู้พิพากษาที่สูงกว่าได้.

๒๙ หากผูพ้พิากษาของทา่นทีสู่งกวา่ไม่
ให้การพิพากษาอันชอบธรรมแล้ว, ท่าน
ย่อม จะ ให้ ผู้ พิพากษา ชัน้ ต้นของ ท่าน
จ�านวนไมม่ากนักมารวมกนั, และคนเหลา่
น้ันจะพิพากษาผู้พิพากษาที่สูงกว่าของ
ท่าน, ตามเสียงของผู้คน.

๓๐ และข้าพเจ้าส่ังท่านให้ท�าส่ิงเหล่าน้ี
ดว้ยความเกรงกลัวพระเจ้า; และข้าพเจ้า
ส่ังท่านให้ท�าส่ิงเหล่าน้ี, และไม่ ให้ท่าน
มีกษัตริย์; คือหากคนพวกน้ีกระท�าบาป
และความช่ัวช้าสามานย์ พวกเขาจะได้
รับตอบบนศีรษะของตนเอง.

๓๑ เพราะดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
บาปของคนเป็นอันมากเกิดเพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์ของกษัตริย์ของพวกเขา; 
ฉะน้ันความช่ัวช้าสามานย์ของคนเหล่า
น้ันย่อมได้รับบาปบนศีรษะของกษัตริย์
ของพวกเขา.

๓๒ และบดัน้ีขา้พเจา้ปรารถนาวา่ความ
ไมเ่สมอภาคก น้ีจะไมม่อีกีตอ่ไปในแผน่ดนิ
น้ี, โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบรรดาคนพวกน้ี
ของขา้พเจา้; แตข่า้พเจา้ปรารถนาใหแ้ผน่

ดนิน้ีเป็นแผน่ดนิแหง่เสรภีาพข , และทกุ
คนค จะยินดี ในสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของเขา
เทา่เทยีมกนั, ตราบเทา่ทีพ่ระเจา้ทรงเห็น
สมควรที่เราจะมีชีวติอยู่และรบัแผ่นดิน
มรดก, แท้จรงิแล้ว, แม้ตราบเท่าที่ผู้ ใดที่
เป็นอนุชนของเรายงัอยูบ่นผนืแผน่ดนิน้ี.

๓๓ และกษัตริย์ โมไซยาห์ ได้เขียนอีก
หลายเรือ่งถงึพวกเขา, โดยเผยใหพ้วกเขา
รูถ้ึงความเดอืดรอ้นและความยุ่งยากของ
กษัตริย์ที่ชอบธรรม, แท้จริงแล้ว, ความ
ปวดร้าวทัง้สิน้ของจิตวิญญาณเพื่อผู้คน
ของเขาเหล่าน้ัน, และการพร�า่บ่นทัง้ปวง
ของผูค้นทีม่ตีอ่กษัตรยิข์องพวกเขาดว้ย; 
และทา่นอธบิายเรือ่งทัง้หมดแกพ่วกเขา.

๓๔ และท่านบอกพวกเขาวา่เรือ่งเหล่า
น้ี ไม่ควรเป็นไป; ทว่าภาระควรจะเกิด
กับผู้คนทัง้ปวง, เพื่อทุกคนจะได้แบก
ส่วนของตน.

๓๕ และท่านเผยให้พวกเขารู้ถึงการ
เสีย เปรียบ ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ที่ พวก เขา
ทนรับ, โดยการมีกษัตริย์ที่ ไม่ชอบธรรม
ปกครองพวกเขา;

๓๖ แท้จริง แล้ว, ความ ช่ัว ช้า สามานย์
และความน่าชิงชังทัง้ปวงของเขา, และ
สงคราม, และการขัดแย้ง, และการนอง
เลือด, และการลักขโมย, และการปล้น
สะดม, และการผิดประเวณีทัง้หลายทัง้
ปวง, และความช่ัวช้าสามานย์นานัปการ
ซ่ึงไมอ่าจยกมากลา่วไดท้ัง้หมด—โดยบอก
พวกเขาวา่ส่ิงเหลา่น้ีไมค่วรเป็นไป, วา่มนั
ขดักนัอยา่งเห็นไดชั้ดกบัพระบญัญตัขิอง
พระผู้เป็นเจ้า.

 ๓๒ ก แอลมา ๓๐:๑๑.
  ข ๒ นี. ๑:๗; ๑๐:๑๑.  

คมพ. เสรภีาพ.
  ค แอลมา ๒๗:๙.

โมไซยาห์ ๒๙:๒๘–๓๖ ๒๗๖



๓๗ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้, 
หลังจากกษัตรยิ์ โมไซยาห์ส่งเรือ่งเหล่าน้ี
ออกไปในบรรดาผู้คนแล้วคนทัง้หลายจึง
ตระหนักถึงความจริงของถ้อยค�าท่าน.

๓๘ ฉะน้ันพวก เขา จึง เลิก ล้ม ความ
ปรารถนา ของ ตนที่ จะ มี กษัตริย์, และ
กลับกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคน
มี โอกาสเท่าเทียมกันตลอดทั่วแผ่นดิน; 
แทจ้รงิแลว้, และทกุคนแสดงความเต็มใจ
ที่จะรับผิดชอบต่อบาปของตน.

๓๙ ฉะน้ัน, เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
คนเหล่า น้ันมาชุมนุมกันเป็นหมู่ เหล่า
ทั่วแผ่นดิน, เพื่อออกเสียงของตนวา่ใคร
จะเป็นผู้พิพากษาของพวกเขา, เพื่อจะ
พิพากษาตามกฎก ซ่ึงมี ให้ ไว้แก่พวกเขา; 
และ เขา ชื่นชม ยินดี อย่าง ยิ่ง เน่ือง ด้วย
เสรีภาพข ซ่ึงได้รับมา.

๔๐ และพวกเขาได้มัน่คงขึน้ในความ
รกั ที่ มี ตอ่ โม ไซ ยาห์; แท้จรงิ แล้ว, พวก
เขานับถอืทา่นมากกวา่คนอืน่ใด; เพราะ
พวก เขา มิได้ เห็นวา่ ทา่น เป็น ผู้ กดขี่ ซ่ึง
แสวงหาผลประโยชน์, แทจ้รงิแลว้, แสวงหา 
ทรพัยซ่ึ์งบัน่ทอนจติวญิญาณ; เพราะทา่น
มิไดเ้รยีกเอาของมคีา่จากพวกเขา, ทัง้มิได้
เบกิบานในการนองเลอืด; แตท่า่นสถาปนา
ความสงบสุขก ในแผน่ดนิ, และทา่นใหผู้ค้น
ของทา่นไดร้บัการปลดปลอ่ยจากความเป็น
ทาสทกุอยา่ง; ฉะน้ันพวกเขานับถอืทา่น
อยา่งยิง่, แทจ้รงิแลว้, สุดทีจ่ะประมาณได.้

๔๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาก�าหนดเหลา่ผูพ้พิากษาก เพือ่ปกครอง

พวกเขา, หรอืเพือ่พพิากษาพวกเขาตามกฎ; 
และการน้ีพวกเขาท�าไปตลอดทัว่แผน่ดนิ.

๔๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มาได้รับแต่งตัง้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษา
คนแรก, โดยที่ท่านเป็นมหาปุโรหิตด้วย, 
บิดาท่านจึงมอบต�าแหน่งให้ท่าน, และ
มอบ ความ รับ ผิด ชอบ แก่ ท่าน เกี่ยว กับ
กิจจานุกิจทัง้หมดของศาสนจักร.

๔๓ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
แอลมาเดนิก ในทางของพระเจา้, และทา่น
รกัษาพระบญัญตัขิองพระองค,์ และทา่น
พพิากษาดว้ยการพพิากษาอนัชอบธรรม; 
และมีความสงบสุขยืนนานทั่วแผ่นดิน.

๔๔ และ ดัง น้ัน การ ปกครอง ของ ผู้
พพิากษาตลอดทัว่แผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา 
จึงเริม่ขึน้, ในบรรดาผู้คนทัง้หมดที่เรยีก
ว่าชาวนีไฟ; และแอลมาเป็นผู้พิพากษา
คนแรกและหัวหน้าผู้พิพากษา.

๔๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือบิดาท่านสิน้ชีวิต, เมื่อมีอายุแปดสิบ
สอง ปี, ด�าเนินชีวิต ตลอด มา เพื่อ ท�าให้
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์.

๔๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม
ไซยาหสิ์น้ชีวติเช่นกนั, ในปีทีส่ามสิบสาม
แห่งการปกครองของท่าน, มีอายุหกสิบ
สามก ปี; รวมทัง้สิน้, ห้าร้อยเก้าปีนับแต่
เวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็มมา.

๔๗ และดงัน้ันการปกครองของกษัตรยิ์
ดูแลผู้คนของนีไฟจึงสิน้สุด; และดังน้ัน
วนัเวลาของแอลมา, ผูก้อ่ตัง้ศาสนจกัรของ
พวกเขาจึงสิน้สุด.

 ๓๙ ก แอลมา ๑:๑๔.
  ข คมพ. เสรภีาพ.
 ๔๐ ก คมพ. ผูส้รา้งสันต.ิ

 ๔๑ ก โมไซยาห ์๒๙:๑๑.
 ๔๓ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

 ๔๖ ก โมไซยาห ์๖:๔.

โมไซยาห์ ๒๙:๓๗–๔๗๒๗๗



บทที่ ๑

นี ฮ อร์ สอนหลัก ค�า สอน เท็จ, สถาปนา
ศาสนจกัรแหง่หน่ึง, แนะน�าการฉ้อฉลใน
อ�านาจปุโรหติ, และสังหารกเิดยีน—นีฮอร์
ถูกประหารเพราะความผิดของตน—การ
ฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหติและการขม่เหงแพร่
ไปในบรรดาผูค้น—ปุโรหติค�า้จนุตนเอง, 
ผู้คนใส่ ใจคนจน, และศาสนจักรรุง่เรอืง. 
ประมาณ ๙๑–๘๘ ปีก่อนครสิตกาล.

บัดน้ีเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอื ใน
ปีแรกแห่งการปกครองของเหล่าผู้

พพิากษาเหนือผูค้นของนีไฟ, นับจากเวลา
น้ี ไป, กษัตรยิ์ โมไซยาห์จากไปก แล้วตาม
วถิีแห่งมวลแผ่นดนิโลก, ดว้ยเคยรบพุ่ง
ในมหาสงคราม, ด�าเนินชีวติอย่างซ่ือตรง
ตอ่พระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า, โดยหาได้
มอบหมายผู้ ใดให้ปกครองแทนท่านไม่; 
กระน้ันก็ตามทา่นยงัสถาปนากฎข ไว,้ และ
คนทัง้หลายยอมรบักฎเหล่าน้ัน; ฉะน้ัน
พวกเขาจงึตอ้งปฏบิตัติามกฎซ่ึงทา่นตัง้ไว.้

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ใน

ปี แรก แห่ง การ ปกครอง ของ แอ ลมา ใน
บัลลังก์พิพากษาน้ัน, มีชายก ผู้หน่ึงถูกน�า
มาอยู่ต่อหน้าท่านเพื่อรับการพิพากษา, 
เขาเป็นชายร่างใหญ่, และเป็นที่เลื่องลือ
เพราะพละก�าลังอันมากของเขา.

๓ และเขาเที่ยวไป ในบรรดาผู้คน, ส่ัง
สอนคนทัง้หลายถงึเรือ่งทีเ่ขากลา่วก วา่เป็น
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ต่อต้านข 

ศาสนจักร; ประกาศ กับ ผู้คนว่า ปุ โรหิต
และผู้สอนทุกคนควรเป็นที่นับหน้าถือ
ตาค ; และคนเหล่าน้ี ไม่ควรต้องท�างานง 

ด้วยมือตน, ทว่าพวกเขาควรได้รับการ
ค�า้จุนจากผู้คน.

๔ และ เขา เป็นพยานต่อ ผู้คนด้วย ว่า
มนุษยชาตทิัง้ปวงจะไดร้บัการช่วยใหร้อด
ในวนัสุดท้าย, และวา่คนทัง้หลายไม่ต้อง
เกรงกลัวหรือตัวส่ัน, แต่ว่าพวกเขาเงย
หน้าและชื่นชมยินดี ได้; เพราะพระเจ้า
ทรงสร้างมนุษย์ทัง้ปวง, และทรงไถ่คน
ทัง้ปวงด้วย; และในที่สุดมนุษย์ทัง้ปวง
จะมีชีวิตนิรันดร์.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
พร�่าสอนเรื่องเหล่าน้ีจนหลายคนเช่ือใน

[แอลมา]
๑ ๑ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๖.
  ข เจรอม ๑:๕;  

แอลมา ๔:๑๖;  

ฮีล. ๔:๒๒.
 ๒ ก แอลมา ๑:๑๕.
 ๓ ก อสค. ๑๓:๓.
  ข คมพ. ผูต้อ่ตา้นพระครสิต.์

  ค ลกูา ๖:๒๖;  
๑ นี. ๒๒:๒๓.

  ง โมไซยาห ์๑๘:๒๔, ๒๖;  
๒๗:๕.

   

หนังสือของแอลมา 

บตุรของแอลมา

เรือ่งราวของแอลมา, ซึ่งเป็นบุตรของแอลมา, หัวหน้าผู้พิพากษาคนแรกเหนือผู้คน
ของนีไฟ, และมหาปุโรหติดแูลศาสนจกัรดว้ย. เรือ่งราวเกีย่วกบัการปกครองของเหลา่
ผูพ้พิากษา, และสงครามและการขดัแยง้ในบรรดาผูค้น. และเรือ่งราวของการสงคราม
ระหวา่งชาวนีไฟกบัชาวเลมนัดว้ย, ตามบนัทกึของแอลมา, หวัหน้าผูพ้พิากษาคนแรก.



ถ้อยค�าของเขา, กระทั่งคนเป็นอันมาก
เริ่มค�า้จุนและให้เงินตราเขา.

๖ และเขาเริม่ทะนงตนดว้ยความถอืดีใน
ใจตน, และสวมเสือ้ผ้าราคาแพง, แท้จรงิ
แลว้, และแมเ้ริม่สถาปนาศาสนจกัรก แหง่
หน่ึงขึน้ตามวธิีการส่ังสอนของเขา.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ขณะ
ที่เขาก�าลังจะไป, ส่ังสอนคนเหล่าน้ันที่
เช่ือในถ้อยค�าของเขา, เขาพบชายผู้หน่ึง
ซ่ึงเป็นของศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า, 
แท้จริง แล้ว, แม้ เป็นคนหน่ึง ในพวก ผู้
สอนของ คน เหล่า น้ัน; และ เขา เริ่ม โต้
แย้งอย่างรนุแรงกับคนผู้น้ัน, เพื่อเขาจะ
ได้ชักน�าผู้คนของศาสนจักรไป; แต่ชาย
ผู้น้ันทัดทานเขา, โดยตักเตือนเขาด้วย
พระวจนะก ของพระผู้เป็นเจ้า.

๘ บัดน้ี ช่ือของชายผู้ น้ันคือกิ เดียนก ;  
และเขาน่ันเองทีเ่ป็นเครือ่งมอืในพระหตัถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าในการปลดปล่อยผู้คน
ของลิมไฮจากความเป็นทาส.

๙ บดัน้ี, เพราะกเิดยีนทดัทานเขาไวด้ว้ย
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเขาจึงโมโห
กิเดียน, และชักดาบของเขาและเริม่ฟัน
เขา. บัดน้ีกิเดยีนโดยที่มีอายุมาก, ฉะน้ัน
จงึไมส่ามารถตา้นทานแรงฟันของเขาได,้ 
ฉะน้ันเขาจึงถูกสังหารก ด้วยดาบ.

๑๐ และ คนที่ สังหาร เขา ถูก ผู้คนของ
ศาสนจักรจับไป, และน�ามาอยู่ต่อหน้า
แอ ลมา, เพื่อ รับ การ พิพากษาก ตาม
โทษานุโทษที่เขากระท�าลงไป.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขายืนอยู่ต่อหน้าแอลมาและแก้ต่างให้
ตนเองอย่างองอาจกล้าหาญ.

๑๒ แต่แอลมากล่าวแก่เขา : ดูเถิด, น่ี
เป็นครัง้แรกทีก่ารฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหติก 

ถูกเสนอแนะในบรรดาคนเหล่าน้ี. และ
ดูเถิด, ท่านไม่เพียงแต่ผิดเพราะฉ้อฉล
ในอ�านาจปุโรหติ, แตย่งัพยายามจะบงัคบั
ใช้มันด้วยดาบ; และหากบีบบังคับให้มี
การฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิตในบรรดาคน
พวกน้ีแล้วก็จะหมายถึงความพินาศสิน้
ของพวกเขา.

๑๓ และ ท่านท�าให้ คนชอบ ธรรม คน
หน่ึง ต้อง หลั่ง เลือด, แท้จริง แล้ว, เป็น
คนที่ท�าความดี ไว้มากในบรรดาคนเหล่า
น้ี; และหากเราละเวน้ท่าน เลือดของเขา
ก็จะมาฟ้องเราเพื่อการแก้แค้นก .

๑๔ ฉะน้ันทา่นจงึตอ้งรบัโทษประหาร, 
ตามกฎซ่ึงโมไซยาห,์ กษัตรยิ์คนสุดทา้ย
ของเราให้ ไว;้ และเป็นทีย่อมรบัโดยคนเหลา่
น้ี; ฉะน้ันคนเหลา่น้ีตอ้งปฏบิตัิก ตามกฎ.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาพาชายผู้ น้ันไป; และช่ือของเขาคือ 
นีฮอร์ก ; และพวกเขาพาชายผู้น้ีขึน้ไปบน
ยอดเขาแมนไท, และที่น่ันเขาถูกท�าให้
ยอมรับ, หรือ ที่ จริง เขา ได้ ยอมรับ เอง, 
ระหว่างฟ้าสวรรค์กับแผ่นดินโลก, ว่าส่ิง
ที่เขาได้สอนผู้คนไปน้ันตรงกันข้ามกับ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า; และที่น่ัน
เขาต้องรับความตายข อันน่าอับอาย.

 ๖ ก ๑ นี. ๑๔:๑๐.
 ๗ ก คมพ. พระค�าของพระผู้

เป็นเจา้.
 ๘ ก โมไซยาห ์๒๐:๑๗; ๒๒:๓.
 ๙ ก แอลมา ๖:๗.

 ๑๐ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๒.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒๖:๒๙.  

คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

 ๑๓ ก คมพ. แกแ้คน้ (การ).

 ๑๔ ก คมพ. โทษประหารชีวติ.
 ๑๕ ก แอลมา ๑:๒.
  ข ฉธบ. ๑๓:๑–๙.

แอลมา ๑:๖–๑๕๒๗๙



๑๖ กระน้ันก็ตาม, เรื่องน้ีก็ยังไม่ท�าให้
การฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิตหยุดแผ่ขยาย
ไปทั่วแผ่นดิน; เพราะมีคนเป็นอันมาก
ที่รกัในส่ิงไรป้ระโยชน์ของโลก, และพวก
เขาออกไปส่ังสอนหลักค�าสอนเท็จ; และ
การ น้ี พวก เขา ท�า ไป เพื่อ เห็น แก่ ความ
มั่งคั่งก และเกียรติยศ.

๑๗ กระน้ันก็ตาม, พวกเขาไมก่ลา้กลา่ว
เท็จก , ให้เป็นที่รู้, เน่ืองจากเกรงกลัวกฎ, 
เพราะ คน กล่าว เท็จ ถูก ลงโทษ; ฉะน้ัน
พวกเขาจึงแสร้ง ส่ังสอนตามความเชื่อ
ของตน; และบัดน้ีกฎไม่มีอ�านาจเหนือ
มนุษย์คนใดเกี่ยวกับความเช่ือของเขาข .

๑๘ และ พวก เขา ไม่ กล้า ลัก ขโมยก , 
เน่ืองจาก เกรง กลัว กฎ, เพราะ การ ท�า
เช่นน้ันย่อมถูกลงโทษ; ทัง้พวกเขาไม่
ปล้นจี,้ หรือกระท�าฆาตกรรม, เพราะผู้
กระท�าฆาตกรรมข ย่อมถูกลงโทษถงึตายค .

๑๙ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้ ใด
ก็ตามที่ ไม่เป็นของศาสนจักรของพระผู้
เป็นเจา้เริม่ขม่เหงคนทีเ่ป็นของศาสนจกัร
ของพระผู้ เป็นเจ้า, และได้รับพระนาม
ของพระคริสต์ ไว้กับตน.

๒๐ แท้จริง แล้ว, พวก เขา ข่มเหง คน
เหลา่น้ัน, และท�าใหค้นเหลา่น้ันเป็นทกุข์
ด้วยค�าพูดนานัปการ, และน่ีเพราะความ
นอบน้อมของคนเหลา่น้ัน; เพราะพวกเขา
ไม่จองหองในสายตาตนเอง, และเพราะ

พวกเขาให้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, 
แก่กัน, โดยไม่คิดเงินก และไม่คิดราคา.

๒๑ บดัน้ีมกีฎเครง่ครดัขอ้หน่ึงในบรรดา
ผู้คนของศาสนจักร, คือจะไม่มีคนใด, ที่
เป็นของศาสนจักร, ออกไปข่มเหงก คนที่
ไม่ ไดเ้ป็นของศาสนจักร, และจะไม่มีการ
ข่มเหงกันในบรรดาพวกเขาเอง.

๒๒ กระน้ันก็ตาม, ยังมีคนเป็นอันมาก
ในบรรดาพวกเขาทีเ่ริม่จองหอง, และเริม่
ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับปฏิปักษ์ของตน, 
แม้ถึงกับทุบตีกัน; แท้จริงแล้ว, พวกเขา
ชกต่อยกันด้วยก�าป้ัน.

๒๓ บัดน้ีการน้ีเป็นไป ในปีที่สองแห่ง
การปกครองของแอลมา, และเป็นเหตุ
ให้ศาสนจักรเป็นทุกข์มาก; แท้จริงแล้ว, 
เป็นเหตุให้ศาสนจักรล�าบากมาก.

๒๔ เพราะใจคนเป็นอนัมากแข็งกระดา้ง, 
และจึงลบก ช่ือของพวกเขา, เพื่อพวกเขา
จะไม่ เป็นที่ จดจ�าต่อ ไป ในบรรดาผู้คน
ของพระผู้เป็นเจ้า. และคนเป็นอันมาก
ถอนตวัข ไปจากบรรดาผูค้นเหลา่น้ันดว้ย.

๒๕ บัดน้ี การ น้ี เป็น เรื่อง ล�าบาก ใหญ่
หลวงกับคนเหล่า น้ันที่ ได้ตัง้มั่นอยู่ ใน
ความ เช่ือ; กระน้ัน ก็ตาม, พวก เขา ยัง
แน่วแน่และไม่หวัน่ไหวในการรกัษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, และพวกเขา
รับการข่มเหงซ่ึงประดังลงบนพวกเขา
ด้วยความอดทนก .

 ๑๖ ก คมพ. มัง่คัง่ (ความ);  
ถอืด ี(ความ), ถอืตวั  
(ความ), เปลา่ประโยชน์, 
อยา่งไมส่มควร.

 ๑๗ ก คมพ. ซ่ือสัตย ์(ความ);  
กลา่วค�าเท็จ (การ).

  ข แอลมา ๓๐:๗–๑๒;  
ลช. ๑:๑๑.

 ๑๘ ก คมพ. ขโมย (การ), ลกั,  
ลกัขโมย.

  ข คมพ. ฆาตกรรม.
  ค คมพ. โทษประหารชีวติ.
 ๒๐ ก อสย. ๕๕:๑–๒.
 ๒๑ ก คมพ. ขม่เหง (การ).
 ๒๔ ก อพย. ๓๒:๓๓;  

โมไซยาห ์๒๖:๓๖;  

แอลมา ๖:๓.  
คมพ. ปัพพาชนียกรรม.

  ข แอลมา ๔๖:๗.  
คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

 ๒๕ ก คมพ. อดทน (ความ).

แอลมา ๑:๑๖–๒๕ ๒๘๐



๒๖ และเมื่อปุโรหิตละจากงานก ของตน
เพือ่ถา่ยทอดพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้
ใหแ้กผู่ค้น, ผูค้นก็ละจากงานของตนเพือ่
ฟังพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย. และ
เมื่อปุ โรหิตถ่ายทอดพระวจนะของพระ
ผู้ เป็นเจ้าแก่คนเหล่า น้ันแล้วพวกเขา
ทัง้หมดก็กลับไปท�างานอย่างขยันหมั่น
เพียรอีก; และปุโรหิต, ไม่ ได้ถือว่าตนสูง
กวา่ผู้ฟังของเขา, เพราะผู้ส่ังสอนไม่ดี ไป
กวา่ผูฟ้ัง, ทัง้ผูส้อนก็ไมด่ีไปกวา่ผูเ้รยีนแต่
อย่างใด; และดังน้ันพวกเขาจึงเท่าเทียม
กัน, และพวกเขาทุกคนท�างาน, ทุกคน
ท�างานตามก�าลังของตนข .

๒๗ และพวกเขาให้ก ทรพัย์สินของตน, 
ทุกคนตามที่เขามี, แก่คนจนข , และคน
ขัดสน, และคนเจ็บป่วย, และคนทุกข์
ยาก; และ พวก เขา ไม่ สวม เสือ้ผ้า ราคา
แพง, แต่พวกเขายังเรยีบรอ้ยและน่าชม.

๒๘ และดงัน้ีพวกเขาสถาปนากจิจานุกจิ
ของศาสนจักร; และดังน้ันพวกเขาเริม่มี
สันติติดต่อกันอีก, ทัง้ที่มีการข่มเหงทุก
อย่างต่อพวกเขา.

๒๙ และบัดน้ี, เพราะความมั่นคงของ
ศาสนจักรพวกเขาเริม่ร�า่รวยก ยิ่ง, มีทุกส่ิง
มากมายไม่วา่อะไรก็ตามที่จ�าเป็นส�าหรบั
พวกเขา—ฝูงสัตว์เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่
มากมาย, และลูกสัตวอ์้วนทุกชนิด, และ
ธญัพชื, และทอง, และเงนิ, และของมคีา่

มากมายด้วย, และแพรไหมข และผ้าป่าน
เน้ือดีมากมาย, และผ้าเรียบง่ายทนทาน
ทุกชนิด.

๓๐ และดังน้ี, ในสภาพอันรุง่เรอืงก ของ
พวกเขา, พวกเขาไม่ ได้ ไล่ผู้ ใดที่เปลือย
เปลา่ข , หรอืทีห่วิโหย, หรอืทีก่ระหาย, หรอื
ที่เจ็บป่วย, หรอืที่ ไม่ ไดร้บัการบ�ารงุเลีย้ง; 
และพวกเขาไม่ได้ ให้ ใจตนหมกมุน่อยูก่บั
ความมัง่คัง่; ฉะน้ันพวกเขาจงึโอบออ้มอารี
คนทัง้ปวง, ทัง้ชราและหนุ่ม, ทัง้ทาสและ
ไท, ทัง้ชายและหญงิ, ไมว่า่นอกศาสนจกัร
หรือในศาสนจักร, โดยที่ ไม่ล�าเอียงค ต่อ
บคุคลใดในบรรดาคนเหลา่น้ันซึง่ขดัสน.

๓๑ และดังน้ีพวกเขารุ่งเรืองและกลับ
มัง่คัง่ยิง่กวา่คนที่ ไม่ไดเ้ป็นของศาสนจกัร
ของพวกเขา.

๓๒ เพราะคนที่ ไม่ไดเ้ป็นของศาสนจกัร
ของ พวก เขา ปล่อย ตน ฝักใฝ่ อยู่ กับ
เวทมนตร์, และในการนับถือรูปเคารพก 

หรอืความเกียจครา้นข , และในการพูดไม่
เป็นสาระค , และในการรษิยาง และการววิาท
กนั; สวมเสือ้ผา้ราคาแพง; ทะนงตนจ ดว้ย
ความถือดี ในสายตาตนเอง; ข่มเหง, พูด
เท็จ, ขโมย, กระท�าโจรกรรม, กระท�าการผดิ
ประเวณี, และกระท�าฆาตกรรม, และความ
ช่ัว รา้ย นานัปการ; กระน้ัน ก็ตาม, มี การ
บังคบัใช้กฎ, อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได,้ แก่คนทัง้ปวงที่ ไดล้่วงละเมิดมัน.

 ๒๖ ก โมไซยาห ์๑๘:๒๔, ๒๖;  
๒๗:๓–๕.

  ข โมไซยาห ์๔:๒๗;  
คพ. ๑๐:๔.

 ๒๗ ก คมพ. ทาน, ท�าทาน (การ).
  ข ลกูา ๑๘:๒๒;  

โมไซยาห ์๔:๒๖;  
คพ. ๔๒:๒๙–๓๑.

 ๒๙ ก คมพ. มัง่คัง่ (ความ).
  ข แอลมา ๔:๖.
 ๓๐ ก เจคอบ ๒:๑๗–๑๙.
  ข คมพ. คนจน, คนยากจน, 

จน, ยากจน.
  ค แอลมา ๑๖:๑๔;  

คพ. ๑:๓๕.
 ๓๒ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ (การ).

  ข คมพ. เกยีจครา้น (ความ).
  ค คมพ. พดูใหร้า้ย.
  ง คมพ. รษิยา (ความ), อจิฉา.
  จ เจคอบ ๒:๑๓;  

แอลมา ๓๑:๒๕;  
มอร. ๘:๒๘.  
คมพ. จองหอง (ความ), ถอืด ี
(ความ), ล�าพอง (ความ).

แอลมา ๑:๒๖–๓๒๒๘๑



๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โดยการใช้กฎกับพวกเขาดังน้ัน, ทุกคน
ได้รับโทษตามที่เขาท�า, พวกเขาจึงสงบ
น่ิงมากขึน้, และไม่กล้าท�าความช่ัวร้าย
ใด ๆ  ให้เป็นที่รู;้ ฉะน้ัน, จึงมีสันติมากใน
บรรดาผูค้นของนีไฟจนถงึปีทีห่า้แหง่การ
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา.

บทที่ ๒

แอมลิไซหมายมั่นจะเป็นกษัตรยิ์และถูก
ปฏิเสธโดยเสียงของประชาชน—พวกผู ้
ติดตามยกเขาเป็นกษัตริย์—ชาวแอมลิ- 
ไซท�าสงครามกับชาวนีไฟและพ่ายแพ้—
ชาวเลมันและชาวแอมลิไซรวมก�าลังกัน
และพ่ายแพ้—แอลมาสังหารแอมลิ ไซ. 
ประมาณ ๘๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในการเริม่ตน้
ปีทีห่า้แหง่การปกครองของพวกเขาเริม่มี
การขัดแย้งในบรรดาผู้คน; เพราะมีชาย
ผู้หน่ึง, ช่ือว่าแอมลิ ไซ, เขาเป็นคนเจ้า
เล่ห์มาก, แท้จรงิแล้ว, เป็นคนเหลี่ยมจัด
ตามเล่ห์กลของโลก, โดยที่เขาเป็นคนใน
ระเบียบเดียวกับผู้ที่ฆ่ากิเดียนก ด้วยดาบ, 
ซ่ึงถูกประหารชีวิตแล้วตามกฎ—

๒ บดัน้ีแอมลิไซผูน้ี้, ชักจงูผูค้นเป็นอนั
มากให้ตามเขาไป, ด้วยอุบายของเขา; แม้
มากจนพวกเขาเริม่มีพลังมาก; และพวก
เขาเริ่มพยายามสถาปนาแอมลิ ไซเป็น
กษัตริย์ปกครองผู้คน.

๓ บัดน้ีการน้ีท�าให้ผู้คนของศาสนจักร

ตื่นตกใจ, รวมถึงคนทัง้หมดที่ ไม่ ได้ถูก
ชักจูง ไป ตาม การ ชักชวนของ แอ มลิ ไซ
ด้วย; เพราะพวกเขารู้ว่าตามกฎของตน
เรื่องเช่นน้ีต้องได้รับสถาปนาโดยเสียงก 

ของผู้คน.
๔ ฉะน้ัน, หากเป็นไป ได้ที่แอมลิ ไซได้

เสียงของผู้คนแล้ว, เขา, โดยที่ เป็นคน
ช่ัวร้าย, จะท�าให้คนทัง้หลายหมดก สิทธิ์
และ อภิสิทธิ์ ใน ศาสนจักร; เพราะ เป็น
เจตนาของเขาที่จะท�าลายศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้คน
มาชุมนุมกันตลอดทั่วแผ่นดิน, ทุกคน
ตามแต่จิตใจของตน, แล้วแต่จะเป็นไป
เพื่อแอมลิไซหรอืต่อต้านแอมลิไซ, แยก
กันเป็นกลุ่ม, โดยมีการโต้เถียงและขัด
แย้งก กันอย่างน่าพิศวง.

๖ และดังน้ันพวกเขามาชุมนุมกันเพื่อ
ออกเสียงของตนเกี่ยวกับเรื่อง น้ี; และ
เสนอเสียงเหล่าน้ันต่อเหล่าผู้พิพากษา.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเสียง
ของผู้คนต่อต้านแอมลิไซ, จนเขาไม่ ได้
เป็นกษัตริย์ปกครองผู้คน.

๘ บัดน้ีการน้ี ได้ท�าให้ ใจของคนที่ต่อ
ต้านเขาเกิดปีติยิ่งนัก; แต่แอมลิไซปลุก
ป่ันคนที่เห็นด้วยกับเขาให้เกิดโทสะต่อ
ต้านคนที่ ไม่เห็นด้วยกับเขา.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขามารวมกัน, และอุทิศถวายแอมลิ ไซ
เป็นกษัตริย์ของตน.

๑๐ บัดน้ีเมื่อแอมลิ ไซได้เป็นกษัตริย์
ปกครองแล้วก็ส่ังพวกเขาให้จับอาวุธต่อ

๒ ๑ ก แอลมา ๑:๘.
 ๓ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๕–๒๗;  

แอลมา ๔:๑๖.
 ๔ ก แอลมา ๑๐:๑๙; ฮีล. ๕:๒.

 ๕ ก ๓ นี. ๑๑:๒๙.

แอลมา ๑:๓๓–๒:๑๐ ๒๘๒



ต้านพี่น้องของตน; และการน้ีเขาท�าไป
เพื่อจะให้คนพวกน้ีอยู่ภายใต้อ�านาจเขา.

๑๑ บดัน้ีผูค้นของแอมลิไซแตกตา่งออก
ไป โดยช่ือของแอมลิ ไซ, โดยเรียกว่าชาว 
แอมลิไซก ; และพวกทีเ่หลอืเรยีกวา่ชาวนี- 
ไฟข , หรือผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๒ ฉะน้ันผูค้นของชาวนีไฟรูถ้งึเจตนา
ของชาวแอมลิไซ, และฉะน้ันพวกเขาจึง
เตรยีมรบกับพวกน้ัน; แท้จรงิแล้ว, พวก
เขาติดอาวธุตนด้วยดาบ, และด้วยกระบี่, 
และดว้ยคนัธนู, และดว้ยลกูธนู, และดว้ย
ก้อนหิน, และด้วยสายเหวี่ยง, และด้วย
อาวธุก สงครามทุกประเภท, ของทุกชนิด.

๑๓ และดังน้ันพวกเขาจึงพร้อมรบกับ
ชาว แอ มลิ ไซ ใน เวลา ที่ พวก น้ัน มา ถึง. 
และมีการก�าหนดนายทัพ, และนายทัพ
ชัน้สูง, และแม่ทัพนายกอง, ตามจ�านวน
ผู้คนของตน.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
แอมลิไซติดอาวุธผู้คนของเขาด้วยอาวุธ
สงครามทุกประเภทของทุกชนิด; และ
เขาแตง่ตัง้ผูป้กครองและผูน้�าเหนือผูค้น
ของเขาด้วย, เพื่อน�าคนเหล่าน้ันไปท�า
สงครามต่อต้านพี่น้องของตน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืชาว
แอมลิ ไซขึน้มาถึงเนินเขาแอมไนฮู, ซึ่ง
อยู่ทางตะวันออกของแม่น� ้าไซดอนก , ที่
ไหลเลียบแผ่นดินข แห่งเซราเฮ็มลา, และ
ทีน่ั่นพวกเขาเริม่ท�าสงครามกบัชาวนีไฟ.

๑๖ บัดน้ีแอลมา, โดยที่ เป็นหัวหน้าผู้

พิพากษาก และผู้ปกครองผู้คนของนีไฟ, 
ฉะน้ันท่านจึงขึน้ไปพร้อมกับผู้คนของ
ท่าน, แท้จริง แล้ว, พร้อม กับ นาย ทัพ
ของท่าน, และแม่ทัพนายกองของท่าน, 
แท้จริง แล้ว, น� า หน้า กองทัพ ของ ท่าน, 
ไปสู้รบกับชาวแอมลิไซ.

๑๗ และพวกเขาเริ่มสังหารชาวแอมลิ
ไซบนเนินเขาทางตะวนัออกของไซดอน. 
และชาวแอมลิ ไซได้ต่อสู้ชาวนี ไฟด้วย
ก�าลังมาก, ถึงขนาดที่ชาวนี ไฟเป็นอัน
มากล้มตายต่อหน้าชาวแอมลิไซ.

๑๘ กระน้ันก็ตามพระเจ้ายังประทาน
พละ ก�าลัง แก่ มือ ชาว นี ไฟ, พวก เขา จึง
สังหารชาวแอมลิ ไซด้วยการเข่นฆ่าไม่
เลือกหน้า, จนพวกน้ันเริ่มหลบหนี ไป
ซ่ึงหน้าพวกเขา.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืชาว
นีไฟตดิตามชาวแอมลิไซไปตลอดวนัน้ัน, 
และสังหารพวกน้ันด้วยการเข่นฆ่าอย่าง
หนัก, ถงึขนาดทีม่ชีาวแอมลิไซถกูสังหารก 

หน่ึงหมื่นสองพันห้ารอ้ยสามสิบสองคน; 
และมีชาวนี ไฟถูกสังหารหกพันห้าร้อย
หกสิบสองคน.

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอลมาติดตามชาวแอมลิ ไซต่อไป ไม่ ได้
แล้ว ท่านจึงให้ผู้คนของท่านตัง้กระโจม
ของ ตนในหุบเขาก แห่ งกิ เดีย น, โดยที่
เรียกหุบเขาน้ีตามกิเดียนผู้น้ันซึ่งถูกมือ
ของนีฮอร์ข สังหารดว้ยดาบ; และชาวนีไฟ
ตัง้กระโจมของตนที่หุบเขาน้ีในคืนน้ัน.

 ๑๑ ก แอลมา ๓:๔.
  ข เจคอบ ๑:๑๓–๑๔;  

โมไซยาห ์๒๕:๑๒;  
แอลมา ๓:๑๑.

 ๑๒ ก โมไซยาห ์๑๐:๘;  
ฮีล. ๑:๑๔.

 ๑๕ ก แอลมา ๓:๓.
  ข ออมไน ๑:๑๓–๑๕.

 ๑๖ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๒.
 ๑๙ ก แอลมา ๓:๑–๒, ๒๖; ๔:๒.
 ๒๐ ก แอลมา ๖:๗.
  ข แอลมา ๑:๗–๑๕; ๑๔:๑๖.

แอลมา ๒:๑๑–๒๐๒๘๓



๒๑ และแอลมาส่งคนสอดแนมออกตาม
ชาวแอมลิ ไซที่เหลือ, เพื่อท่านจะได้รู้ถึง
แผนการของพวกเขาและอุบายของพวก
เขา, ซ่ึงโดยการน้ีทา่นจะไดป้้องกนัตนให้
พน้จากพวกน้ัน, เพือ่ทา่นจะปกปักรกัษา
ผู้คนของท่านมิ ให้ถูกท�าลาย.

๒๒ บัดน้ีคนที่ท่านส่งไปเฝ้าดูค่ายของ
ชาวแอมลิไซชือ่ซีรมั, และแอมเนอร,์ และ
แมนไท, และลิมเฮอร;์ และคนเหล่าน้ีคอื
ผู้ที่ออกไปพร้อมด้วยคนของตนเพื่อเฝ้า
ดูค่ายของชาวแอมลิไซ.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ในวันพรุ่งพวกเขารีบรุดกลับมายังค่าย
ของ ชาว นี ไฟ, ด้วย ความ แปลก ใจ เป็น
ที่ ยิ่ง, และรู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึง, จึง
กล่าวดังน้ี :

๒๔ ดูเถิด, เราตามค่ายของชาวแอมลิ- 
ไซก ไป, และยังความแปลกใจเป็นที่ยิ่งแก่
เรา, ในแผ่นดินแห่งไมนอน, เหนือแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, ไปทางแผ่นดินแห่ง
นี ไฟข , เราเห็นไพร่พลชาวเลมันจ�านวน
มาก; และดูเถิด, ชาวแอมลิไซเข้าสมทบ
กับพวกน้ันแล้ว;

๒๕ และพวกเขากรีธาทัพมาถึงพี่น้อง
ของเราในแผ่นดินน้ัน; และคนเหล่าน้ัน
ก�าลังหลบหนีพวกเขาพร้อมด้วยฝูงสัตว์
ของตน, และภรรยา, และลูก ๆ ของตน, 
มุ่งไปเมืองของเรา; และหากเราไม่เรง่รบี
แล้วพวกเขาจะได้ครอบครองเมืองของ
เรา, และ บิดา เรา, และ ภรรยา เรา, และ
ลูก ๆ ของเราจะถูกสังหาร.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของนีไฟเก็บกระโจมของตน, และออก
จากหุบเขาแห่ งกิ เดียนมุ่ง ไปเมืองของ
ตน, ซ่ึงคือเมืองแห่งเซราเฮ็มลาก .

๒๗ และดูเถิด, ขณะที่พวกเขาก�าลัง
ข้าม แม่น� ้า ไซ ดอน, ชาวเล มัน และ ชาว
แอมลิไซ, ซ่ึงมีจ�านวนมากก , ประหน่ึงวา่, 
เกือบเท่าเม็ดทรายในทะเล, ก็เข้าโจมตี
เพื่อท�าลายพวกเขา.

๒๘ กระน้ันก็ตาม, ชาวนี ไฟ โดยที่ ได้
รับก�าลังก จากพระหัตถ์ของพระเจ้า, โดย
สวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังเพื่อพระองค์
จะทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากเงือ้ม
มือศัตรู, ฉะน้ันพระเจ้าทรงได้ยินเสียง
ร้องของพวกเขา, และประทานก�าลังให้
พวกเขา, และชาวเลมันกับชาวแอมลิไซ
ล้มตายต่อหน้าพวกเขา.

๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอลมาตอ่สู้กบัแอมลิไซดว้ยดาบ, ซึง่หน้า
กัน; และคนทัง้สองต่อสู้กัน, สุดก�าลัง.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอลมา, โดยทีเ่ป็นคนของพระผูเ้ป็นเจา้, 
จงึมศีรทัธาก แกก่ลา้ยิง่, ไดร้อ้งขึน้, มคีวาม
วา่ : ข้าแต่พระเจ้า, ขอทรงเมตตาและไว้
ชีวิตข้าพระองค์เถิด, เพื่อข้าพระองค์จะ
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์
ในการช่วยและปกปักรักษาคนพวกน้ี.

๓๑ บัดน้ีเมื่อแอลมากล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้วก็ต่อสู้กับแอมลิ ไซอีก; และท่าน
ได้ รับ พละ ก�าลัง, มาก จนท่าน สังหาร 
แอมลิไซด้วยดาบ.

 ๒๔ ก แอลมา ๓:๔, ๑๓–๑๘.
  ข ๒ นี. ๕:๘.
 ๒๖ ก ออมไน ๑:๑๔, ๑๘.

 ๒๗ ก เจรอม ๑:๖.
 ๒๘ ก ฉธบ. ๓๑:๖.

 ๓๐ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

แอลมา ๒:๒๑–๓๑ ๒๘๔



๓๒ และทา่นตอ่สู้กบักษัตรยิข์องชาวเล- 
มันด้วย; แต่กษัตริย์ของชาวเลมันหลบ
หนีกลบัไปซ่ึงหน้าแอลมาและส่งองครกัษ์
ของเขามาต่อสู้กับแอลมา.

๓๓ แต่แอลมา, กับองครักษ์ของท่าน, 
ตอ่สู้กบัองครกัษ์ของกษัตรยิช์าวเลมนัจน
ทา่นสังหารและขบัไลพ่วกน้ันถอยกลบัไป.

๓๔ และท่านจึงเปิดพืน้ที่บนแผ่นดิน, 
หรอืที่จรงิแล้วฝ่ังแม่น� ้า, ซึ่งอยู่ทางตะวนั
ตกของแม่น� ้าไซดอน, โยนร่างชาวเลมัน
ที่ถูกสังหารลงในผืนน� ้าแห่งไซดอน, เพื่อ
โดยการน้ีผู้คนของท่านจะมีที่วา่งให้ข้าม
ไปตอ่สู้กบัชาวเลมนัและชาวแอมลิไซทาง
ฝ่ังตะวันตกของแม่น� ้าไซดอนได้.

๓๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาข้ามแม่น� ้าไซดอนไปได้ทัง้หมด
แล้วคือชาวเลมันและชาวแอมลิ ไซเริ่ม
หลบหนีไปซึง่หน้าพวกเขา, ทัง้ทีพ่วกน้ัน
มจี�านวนมากจนพวกเขาไมส่ามารถนับได.้

๓๖ และพวกน้ันหลบหนีไปซ่ึงหน้าชาว
นีไฟ โดยมุ่งไปแดนทุรกันดารซึ่งอยู่ทาง
ตะวันตก และ ทาง เหนือ, เลย ชายแดน
ของแผ่นดินไป; และชาวนี ไฟติดตาม
พวก เขา ไป ด้วย สุด ก�าลัง ของ ตน, และ
สังหารพวกเขา.

๓๗ แท้จริง แล้ว, พวก น้ัน ถูก ล้อม ไว้
ทุกด้าน, และถูกสังหารและไล่ต้อน, จน
กระจัดกระจายไปทางตะวนัตก, และทาง
เหนือ, จนถึงแดนทุรกันดาร, ซ่ึงเรียกว่า
เฮอร์เมาน์ส; และบริเวณน้ันของแดน
ทุรกันดาร น่ันเอง ที่ ชุกชุม ด้วย สัตว์ ป่า
ดุร้ายและหิวโหย.

๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลาย คน ตาย ใน แดนทุรกันดาร ด้วย
บาดแผล ตน, และ ถูก บรรดา สัตว์ ป่า
เหล่าน้ันอีกทัง้แรง้ในอากาศขม�า้เขมือบ; 
และกระดูกของพวกเขาถูกพบ, กองอยู่
บนพืน้ดิน.

บทที่ ๓

ชาว แอ มลิ ไซ ท�า เครือ่งหมาย ให้ ตนเอง
ตามค�าพยากรณ์—ชาวเลมันถูกสาปแช่ง
เพราะการเป็นกบฏของพวกเขา—มนุษย์
น� าค�าสาปแช่งของตนเองมาสู่ตนเอง—
ชาวนีไฟท�าให้กองทัพชาวเลมันอีกกอง
หน่ึงพ่ายแพ้. ประมาณ ๘๗–๘๖ ปีก่อน
คริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาวนีไฟ
ที่มิ ได้ถูกสังหารก ด้วยอาวุธสงครามน้ัน, 
หลัง จาก ฝัง ศพ คนที่ ถูก สังหาร แล้ว—
บัดน้ีหาได้นับจ�านวนคนที่ถูกสังหารไม่, 
เพราะความมากมายสุดคณานับ—หลัง
จากพวกเขาฝังศพผู้ตายของตนเสร็จ
แล้ว ทุก คน ก็ กลับ คืน ผืน แผ่นดินตน, 
และกลับไปสู่บ้านตน, และภรรยา, และ
ลูก ๆ ของตนด้วย.

๒ บัดน้ีผู้หญิงและเด็กเป็นอันมากถูก
สังหารด้วยดาบ, และฝูง สัตว์ เลีย้งและ
ฝูงสัตว์ ใหญข่องพวกเขาเป็นอนัมากดว้ย; 
และ ไร่ นา ธัญพืช ของ พวก เขา มากมาย
ถูกท�าลายด้วย, เพราะถูกบรรดาไพร่พล
เหยียบย�่า.

๓ ๑ ก แอลมา ๒:๑๙; ๔:๒.

แอลมา ๒:๓๒–๓:๒๒๘๕



๓ และบดัน้ีชาวเลมนัและชาวแอมลิไซ
มากเท่าที่ถูกสังหารบนฝ่ังแม่น� ้าไซดอน
ถูก โยน ลง ใน ผืนน� ้าก แห่ง ไซ ดอน; และ
ดูเถิดกระดูกของพวกเขาอยู่ ในห้วงลึก
ของทะเลข , และมากมายนัก.

๔ และชาวแอมลิ ไซก แตกต่างจากชาว
นีไฟ, เพราะพวกเขาท�าเครื่องหมายข ให้
ตนเองด้วยสีแดงไว้ที่หน้าผากตามแบบ
ชาวเลมัน; กระน้ันก็ตามพวกเขาไม่ ได้
โกนศีรษะเหมือนกับชาวเลมัน.

๕ บัดน้ีศีรษะชาวเลมันโล้น; และพวก
เขาเปลือยเปล่าก , นอกจากแผ่นหนังซ่ึง
คาดไว้รอบเอว, และยุทธภัณฑ์ของพวก
เขา, ซ่ึงคาดไว้รอบตัวด้วย, และคันธนู
ของพวกเขา, และลูกธนูของพวกเขา, 
และกอ้นหนิของพวกเขา, และสายเหวีย่ง
ของพวกเขา, และอื่น ๆ.

๖ และ ผิว ของ ชาวเล มัน คล�า้, ตาม
เครื่องหมาย ซึ่ง บรรพบุรุษ พวก เขา ได้
รบัมา, ซึง่เป็นการสาปแช่งก พวกเขาเพราะ
การล่วงละเมิดและการกบฏที่พวกเขา
มีต่อพี่น้อง, อันมีนี ไฟ, เจคอบ, และโจ
เซฟ, และแซม, ซ่ึง เป็นคนเที่ยงธรรม
และบริสุทธิ์.

๗ และ พี่ น้อง พวก เขา หมาย มั่น จะ
ท�าลายพวกเขา, ฉะน้ันคนเหลา่น้ันจงึถกู
สาปแช่ง; และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ตราเครื่องหมายก ไว้บนพวกเขา, แท้จริง 

แลว้, บนเลมนัและเลมวิเอล, และบตุรของ 
อิชมาเอล, และหญิงชาวอิชมาเอลด้วย.

๘ และการน้ีเป็นไปเพื่อพงศ์พันธุ์พวก
เขาจะได้แตกต่างจากพงศ์พันธุ์ของพี่
น้อง, เพือ่ดว้ยการน้ีพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้
จะได้ทรงปกปักรกัษาผู้คนของพระองค์, 
เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ปะปนก และ เชื่อ ใน
ประเพณีข อันไม่ถูกต้องซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความพินาศของพวกเขา.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ ผู้
ใดก็ตามที่ ได้ผสมพงศ์พันธุ์ของเขากับ
ชาวเล มัน ได้ น� า เอาการ สาป แช่ง อย่าง
เดียวกันมาบนพงศ์พันธุ์ของเขา.

๑๐ ฉะน้ัน, ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ยอม ตน ให้
ชาวเลมันชักน�าไปย่อมเรียกเขาตามคน
พวก น้ัน, และ มี เครื่องหมาย ตรา ไว้บน
ผู้น้ัน.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผู้ ใด
ก็ตามที่ ไมเ่ชือ่ในประเพณีก ชาวเลมนั, แต่
เช่ือบนัทกึเหลา่น้ันซึง่น�าออกมาจากแผน่
ดิน แห่ง เยรูซาเล็ม, และ เชื่อ ประเพณี
บรรพบุรุษของพวกเขาด้วย, ซ่ึงถูกต้อง, 
ผู้ ซ่ึง เช่ือในพระบัญญัติของพระผู้ เป็น 

เจ้าและรกัษาพระบัญญัต,ิ เรยีกวา่ชาวนี- 
ไฟ, หรอืผู้คนของนีไฟนับจากเวลาน้ัน—

๑๒ และพวกเขาน่ันเองผู้เขียนบันทึก
ซ่ึงเป็นจริงก เกี่ยวกับผู้คนของพวกเขา, 
และเกี่ยวกับผู้คนของชาวเลมันด้วย.

๑๓ บดัน้ีเราจะกลบัมากลา่วถงึชาวแอม- 

 ๓ ก แอลมา ๒:๑๕.
  ข แอลมา ๔๔:๒๒.
 ๔ ก แอลมา ๒:๑๑.
  ข แอลมา ๓:๑๓–๑๙.
 ๕ ก อนัีส ๑:๒๐;  

โมไซยาห ์๑๐:๘;  

แอลมา ๔๒:๑๘–๒๑.
 ๖ ก ๒ นี. ๕:๒๑; ๒๖:๓๓.  

คมพ. สาปแช่ง (การ).
 ๗ ก ๑ นี. ๑๒:๒๓.
 ๘ ก คมพ. แตง่งาน (การ), 

สมรส (การ)— 

การแตง่งานขา้มศาสนา.
  ข โมไซยาห ์๑๐:๑๑–๑๘;  

แอลมา ๙:๑๖.
 ๑๑ ก แอลมา ๑๗:๙–๑๑.
 ๑๒ ก โมไซยาห ์๑:๖;  

อเีธอร ์๔:๖–๑๑.

แอลมา ๓:๓–๑๓ ๒๘๖



ลิ ไซ อีก, เพราะ พวก น้ี มี เครื่องหมายก  
ตราไวบ้นพวกเขาด้วย; แท้จรงิแล้ว, พวก
เขา ท�า เครื่องหมาย ให้ ตนเอง, แท้จริง
แล้ว, เครื่องหมาย สี แดง บนหน้า ผาก
ของพวกเขา.

๑๔ ดัง น้ันพระ วจนะ ของ พระ ผู้ เป็น
เจ้าจึงเกิดสัมฤทธิผล, เพราะน่ีคือพระ
ด�ารัส ซ่ึง พระองค์ ตรัส กับ นี ไฟ : ดูเถิด, 
เราสาปแช่งชาวเลมันไว้, และเราจะท�า
เครื่องหมายไว้บนพวกเขาเพื่อพวกเขา
และพงศ์พันธุ์พวกเขาจะถูกแยกจากเจ้า
และพงศ์พันธุ์เจ้า, นับจากเวลาน้ีไปและ
ตลอดกาล, เวน้แตพ่วกเขาจะกลับใจจาก
ความชัว่รา้ยของตนและหนัก มาหาเราเพือ่
เราจะมีเมตตาต่อพวกเขา.

๑๕ และอน่ึง : เราจะท�าเครื่องหมายไว้
บนผู้ที่ผสมพงศ์พันธุ์เขากับพี่น้องเจ้า, 
เพื่อพวกเขาจะถูกสาปแช่งด้วย.

๑๖ และอน่ึง : เราจะท�าเครื่องหมายบน
ผู้ที่ต่อสู้กับเจ้าและพงศ์พันธุ์เจ้า.

๑๗ และอน่ึง, เรากล่าวว่าจะไม่เรียกผู้
ที่ ไปจากเจ้าว่าเป็นพงศ์พันธุ์ เจ้าอีกต่อ
ไป; และเราจะให้พรเจ้า, และผู้ ใดก็ตาม
ที่ เรียก ว่า เป็นพงศ์ พันธุ์ เจ้า, นับ แต่ น้ี
ไปและตลอดกาล; และน่ีคือสัญญาของ
พระเจ้าต่อนีไฟและพงศ์พันธุ์ของท่าน.

๑๘ บัดน้ีชาวแอมลิ ไซหารู้ ไม่ว่าพวก
เขาก�าลังท�าให้พระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า เกิด สัมฤทธิผลเมื่อพวกเขาเริ่มท�า
เครื่องหมายไว้บนหน้าผากตน; กระน้ัน
ก็ตามพวกเขายังออกมากบฏก ต่อพระผู้

เป็นเจ้าอย่างเปิดเผย; ฉะน้ันจึงสมควร
ที่การสาปแช่งจะตกอยู่บนพวกเขา.

๑๙ บัดน้ี ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน เห็นว่า
พวก เขา น� า เอาการ สาป แช่งก มา ไว้ กับ
ตนเอง; และแม้ดัง น้ันกับทุกคนที่ ถูก
สาปแช่งก็น� าเอาการกล่าวโทษของตน
มาไว้กับตัวเขาเอง.

๒๐ บัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืตอ่
มาอีกไม่กี่วนัหลังจากการสู้รบซ่ึงเกิดขึน้ 

ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, โดยชาวเล- 
มันและชาวแอมลิ ไซ, คือมีกองทัพอีก
กองหน่ึงของชาวเลมันยกมาโจมตีผู้คน
ของนีไฟ, ณ สถานที่เดียวก กับที่กองทัพ
กองแรกพบกับชาวแอมลิไซ.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
กองทัพกองหน่ึงถูกส่งไปขับไล่พวกน้ัน
ออกจากแผ่นดินของพวกเขา.

๒๒ บัดน้ี ตัว แอ ลมา เอง โดยที่ ได้ รับ 

บาดเจ็บก จึงไม่ ได้ออกไปสู้รบกับชาวเล- 
มันในครัง้น้ี;

๒๓ แต่ท่านส่งกองทัพใหญ่ ไปต่อสู้กับ
คนเหล่าน้ัน; และพวกเขาขึน้ไปสังหาร
ชาวเลมันเป็นอันมาก, และขับไล่พวก
ที่ เหลือ ออก ไป นอก เขตแดน แผ่น ดิน
พวกเขา.

๒๔ และแล้วพวกเขากลับมาอีกและ
เริ่ม สถาปนา สันติ ใน แผ่นดิน, โดย ไม่
ถูกศัตรูของพวกเขารบกวนต่อไปอีกชั่ว
เวลาหน่ึง.

๒๕ บัดน้ีส่ิงทัง้หมดน้ีเป็นไป, แท้จริง
แล้ว, สงคราม และ การ ขัด แย้ง ทัง้หมด

 ๑๓ ก แอลมา ๓:๔.
 ๑๔ ก ๒ นี. ๓๐:๔–๖.
 ๑๘ ก ๔ นี. ๑:๓๘.  

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 ๓:๑๔–๒๕๒๘๗



น้ีเริ่มต้นขึน้และจบลงในปีที่ห้าแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษา.

๒๖ และภายในหน่ึงปีคนหลายพนัหลาย
หมื่นคนถูกส่งไปสู่โลกนิรนัดร,์ เพื่อพวก
เขาจะไดเ้ก็บเกีย่วรางวลัก ของตนตามงาน
ของตน, ไม่ว่างานน้ันจะดีหรือช่ัว, เพื่อ
เก็บเกี่ยวความสุขนิรนัดรห์รอืความเศรา้
หมองนิรันดร์, ตามวิญญาณซึ่งพวกเขา
เลือกเช่ือฟัง, แล้วแต่จะเป็นวิญญาณดี
หรือวิญญาณช่ัว.

๒๗ เพราะ ทุก คน ย่อม ได้ รับ ค่า
ตอบแทนก จาก คนที่ ตน เลือก เชื่อ ฟังข , 
และ น่ี เป็นไป ตาม ถ้อยค�า ของ วิญญาณ
แห่งการพยากรณ์; ฉะน้ันขอให้ เป็นไป
ตามความจรงิ. และสิน้สุดปีที่ห้าแห่งการ
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษาดังน้ี.

บทที่ ๔

แอลมาให้บัพติศมาผู้เปลีย่นใจเลือ่มใส
หลายพันคน—ความช่ัวช้าสามานย์เข้า
สู่ ศาสนจักร, และ ความ ก้าวหน้า ของ
ศาสนจักรหยุดชะงัก—นี ไฟฮาห์ ได้ รับ 
แต่งตัง้ เป็นหัวหน้าผู้พิพากษา—แอล- 
มา, ใน ฐานะ มหา ปุ โรหิต, อุทิศ ตน ให ้
งานปฏิบัติศาสนกิจ. ประมาณ ๘๖–๘๓ 
ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่หก
แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา เหนือ

ผู้คน ของ นี ไฟ, ไม่มี การ ขัด แย้ง หรือ
สงครามในแผ่นดินก แห่งเซราเฮ็มลา;

๒ แต่ ผู้คนได้ รับ ความ ทุกข์, แท้จริง
แล้ว, ความ ทุกข์ อย่าง ใหญ่ หลวง เพราะ
การสูญเสียก พีน้่องของตน, เพราะการสูญ
เสียฝูงสัตวเ์ลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของตน
ด้วย, และเพราะการสูญเสียธัญพืชในทุ่ง
ของตนด้วย, ซึ่งถูกชาวเลมันเหยียบย�่าไว้
ใต้เท้าและท�าลาย.

๓ และความทกุขข์องพวกเขาใหญห่ลวง
นักจนทกุคนมเีหตใุห้ โศกเศรา้; และพวก
เขาเช่ือวา่เป็นการพพิากษาของพระผูเ้ป็น
เจา้ทีส่่งมาบนพวกเขาเพราะความช่ัวรา้ย
และความน่าชิงชังของพวกเขา; ฉะน้ันจงึ
ปลุกพวกเขาให้นึกถึงหน้าที่ตน.

๔ และพวกเขาเริ่มสถาปนาศาสนจักร
ให้ เต็ม ที่ ยิ่ง ขึ ้น; แท้จริง แล้ว, และ
มากมายได้รับบัพติศมาก ในผืนน� ้าแห่ง
ไซดอนและเข้าร่วมกับศาสนจักรของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า; แท้จริง แล้ว, พวก เขา
ได้รับบัพติศมาโดยมือของแอลมา, ผู้
ได้ รับการอุทิศถวายเป็นมหาปุ โรหิตข 

เหนือ ผู้คน ใน ศาสนจักร, โดย มือ ของ
แอลมาบิดาท่าน.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
เจ็ดแห่งการปกครองของผู้พิพากษามี
คนประมาณสามพันห้าร้อยคนที่รวมตัว
กับศาสนจักรก ของพระผู้เป็นเจ้าและได้
รบับพัตศิมา. และดงัน้ีสิน้สุดปีทีเ่จ็ดแหง่
การปกครองของเหล่าผู้พิพากษาเหนือ

 ๒๖ ก คมพ. งาน (ทัง้หลาย).
 ๒๗ ก โมไซยาห ์๒:๓๑–๓๓;  

แอลมา ๕:๔๑–๔๒.
  ข รม. ๖:๑๖;  

ฮีล. ๑๔:๒๙–๓๑.  

คมพ. เช่ือฟัง (การ),  
เช่ือฟัง (คนที)่.

๔ ๑ ก ออมไน ๑:๑๒–๑๙.
 ๒ ก แอลมา ๒:๑๙;  

๓:๑–๒, ๒๖.

 ๔ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๐–๑๗.
  ข โมไซยาห ์๒๙:๔๒.
 ๕ ก โมไซยาห ์๒๕:๑๘–๒๓;  

๓ นี. ๒๖:๒๑.

แอลมา ๓:๒๖–๔:๕ ๒๘๘



ผู้คนของนี ไฟ; และมีความสงบสุขต่อ
เน่ืองมาตลอดเวลาน้ัน.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน ปี
ที่ แปด แห่ง การ ปกครอง ของ เหล่า ผู้
พิพากษา, คือ ผู้คน ของ ศาสนจักร เริ่ม
จองหองขึน้, เพราะความมั่งคั่งก ยิ่งของ
พวกเขา, และแพรไหมข เน้ือดีของพวก
เขา, และ ผ้า ป่าน เน้ือ ดี ของ พวก เขา, 
และเพราะฝูงสัตวเ์ลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่
มากมายของพวกเขา, และทองของพวก
เขาและเงินของพวกเขา, และของมีค่า
ทุกชนิดของพวกเขา, ซึ่งพวกเขาได้มา
โดยความอุตสาหะ; และด้วยส่ิงทัง้หมด
น้ีพวกเขาจึงทะนงตนด้วยความถือดี ใน
สายตาตน, เพราะพวกเขาเริม่สวมเสือ้ผา้
ราคาแพงมาก.

๗ บัดน้ีน่ีเป็นเหตุของความทุกข์มาก
ต่อ แอ ลมา, แท้จริง แล้ว, และ ต่อ คน
เป็นอันมากที่แอลมาอุทิศก ถวายให้เป็น
ผู้สอน, และปุโรหิต, และเอ็ลเดอร์ดูแล
ศาสนจักร; แท้จริงแล้ว, คนเป็นอันมาก
ในพวกเขาเศรา้โศกนักเพราะความชัว่รา้ย
ซ่ึงพวกเขาเห็นวา่เริม่มีขึน้แล้วในบรรดา
ผู้คนของตน.

๘ เพราะพวกเขาเห็นและมองดูด้วย
โทมนัส อย่าง ใหญ่ หลวง ว่า ผู้คน ของ
ศาสนจักรเริ่มทะนงตนด้วยความถือดีก 

ในสายตาตน, และหัวใจพวกเขาหมกมุ่น
กบัความมัง่คัง่และกบัส่ิงไรป้ระโยชน์ของ

โลก, จนพวกเขาเริม่ดูหมิ่น, กันและกัน, 
และพวกเขาเริม่ข่มเหงคนที่ ไม่เช่ือข ตาม
เจตนาและความพอใจของตน.

๙ และด้วยเหตุน้ี, ในปีที่แปดแห่งการ
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา, เริ่มมีการ
ขัดแย้งก อย่าง ใหญ่หลวงในบรรดาผู้คน
ของศาสนจักร; แท้จรงิแล้ว, มีการรษิยาข , 
และการวิวาท, และเจตนาร้าย, และการ
ข่มเหง, และ ความ จองหอง, แม้ ยิ่ง กว่า
ความ จองหอง ใน คนที่ ไม่ ได้ เป็น ของ
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๐ และดังน้ี สิน้ สุดปีที่แปดแห่งการ
ปกครองของเหล่าผู้พิพากษา; และความ
ช่ัว ร้าย ของ ศาสนจักร เป็น ส่ิง กีดขวาง
อันใหญ่ หลวง แก่ คนที่ ไม่ ได้ เป็นของ
ศาสนจกัร; และดงัน้ันศาสนจกัรเริม่เส่ือม
ในความก้าวหน้า.

๑๑ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในการ
เริม่ตน้ปีทีเ่กา้, แอลมาเห็นความชัว่รา้ยของ
ศาสนจกัร, และทา่นเห็นดว้ยวา่ตวัอยา่งก 

ของศาสนจกัรเริม่น�าคนที่ ไมเ่ช่ือจากความ
ช่ัวช้าสามานยอ์ยา่งหน่ึงไปสู่อกีอยา่งหน่ึง, 
ดงัน้ันเป็นการน�าความพนิาศมาสู่ผูค้น.

๑๒ แทจ้รงิแลว้, ทา่นเห็นความไมเ่สมอ
ภาค อย่าง มาก ในบรรดา ผู้คน, บาง คน
ทะนงตนด้วยความถือดีของตน, เหยียด
หยามคนอืน่, หนัหลงัใหค้นทีข่ดัสนก และ
คนเปลอืยเปลา่และคนทีห่วิโหยข , และคน
ที่กระหาย, และคนที่เจ็บป่วยและมีทุกข์.

 ๖ ก คมพ. มัง่คัง่ (ความ).
  ข แอลมา ๑:๒๙.
 ๗ ก คมพ. สิทธอิ�านาจ.
 ๘ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ); ถอืด ี(ความ), 

ถอืตวั (ความ),  
เปลา่ประโยชน์,  
อยา่งไมส่มควร.

  ข แอลมา ๑:๒๑.
 ๙ ก คมพ. ขดัแยง้ (การ, ความ).
  ข คมพ. รษิยา (ความ), อจิฉา.

 ๑๑ ก ๒ ซมอ. ๑๒:๑๔;  
แอลมา ๓๙:๑๑.

 ๑๒ ก อสย. ๓:๑๔;  
เจคอบ ๒:๑๗.

  ข โมไซยาห ์๔:๒๖.

แอลมา ๔:๖–๑๒๒๘๙



๑๓ บดัน้ีน่ีเป็นเหตใุหญท่ีท่�าใหเ้กดิการ
คร�่าครวญในบรรดาผู้คน, ขณะที่คนอื่น
ก�าลงัถอ่มตน, ช่วยผูท้ีอ่ยู่ ในความตอ้งการ
ความ ช่วย เหลือ ของ พวก เขา, เช่นให้ก 

ทรพัย์สินของพวกเขาแก่คนจนและคน
ขัดสน, ให้อาหารคนที่หิวโหย, และทน
ความทุกข์ทรมานข นานัปการ, เพื่อเห็นค 

แกพ่ระครสิต,์ ผูจ้ะเสด็จมาตามวญิญาณ
แห่งการพยากรณ์;

๑๔ โดย ตัง้ ตา รอ วันน้ัน, ดัง น้ัน การ
ปลดบาปของพวกเขายังคงมีอยู่ก ; โดย
เป่ียม ด้วย ความ ปรีดีข ยิ่ง เพราะ การ ฟ้ืน
คืนชีวิตของคนตาย, ตามพระประสงค์
และเดชานุภาพและการปลดปล่อยของ
พระเยซูครสิต์จากสายรดัแห่งความตาย.

๑๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือแอลมา, โดยที่ เห็นความทุกข์ของผู้
ติดตาม ซ่ึงถ่อมตนของพระผู้ เป็นเจ้า, 
และการข่มเหงซ่ึงทับถมมาบนคนเหล่า
น้ี โดยส่วนที่เหลืออยู่ของผู้คนของท่าน, 
และเห็นความไม่เสมอภาคก ทุกอย่างของ
พวกเขา, เริ่มสลดใจมาก; กระน้ันก็ตาม
พระวญิญาณของพระเจ้าไม่ ได้ทรงท�าให้
ท่านผิดหวัง.

๑๖ และท่านเลือกคนมีปัญญาคนหน่ึง
ซ่ึงอยู่ ในบรรดาเอ็ลเดอร์ของศาสนจักร, 
และ ให้ อ�านาจ เขา ตาม เสียงก ของ ผู้คน, 
เพื่อเขาจะมีอ�านาจออกกฎข ตามกฎที่มี

ให้ ไว,้ และใช้บังคับตามความชั่วรา้ยและ
โทษานุโทษของผู้คน.

๑๗ บัดน้ีช่ือของชายผู้ น้ีคือนี ไฟฮาห์, 
และแอลมาก�าหนดให้เขาเป็นหัวหน้าผู้
พิพากษาก ; และเขาน่ังบัลลังก์พิพากษา
เพื่อพิพากษาและปกครองผู้คน.

๑๘ บัดน้ีแอลมาไม่ ได้ ให้ต�าแหน่งของ
การเป็นมหาปุโรหิตดูแลศาสนจักรแก่
เขา, แตท่า่นคงรกัษาต�าแหน่งมหาปุโรหติ
ไว้ ให้ตน; แต่ท่านมอบบัลลังก์พิพากษา
ให้นีไฟฮาห์.

๑๙ และการน้ีท่านท�าไปเพื่อตวัท่านก จะ
ไดอ้อกไปในบรรดาผูค้นของทา่น, หรอืใน
บรรดาผู้คนของนี ไฟ, เพื่อท่านจะได้ส่ัง
สอนพระวจนะข ของพระผูเ้ป็นเจา้แกพ่วก
เขา, เพือ่ปลกุเรา้ค พวกเขาให้นึกถึงง หน้าที่
ตน, และเพือ่โดยพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้า, ท่านจะได้ดงึเอาความจองหองและ
เลห่เ์หลีย่มทัง้หมดและการขดัแยง้ทัง้หมด
ซ่ึงมอียู่ ในบรรดาผูค้นของทา่นลงมา, โดย
ไมเ่ห็นทางใดแลว้ทีท่า่นจะไดช่้วยพวกเขา
ใหก้ลบัคนืมานอกจากกดดนัดว้ยประจกัษ์
พยานจ อันบริสุทธิ์เพื่อปรามพวกเขา.

๒๐ และดงัน้ันในการเริม่ตน้ปีทีเ่กา้แหง่
การปกครองของเหล่าผู้พิพากษาเหนือ
ผู้คนของ นี ไฟ, แอ ลมา จึง มอบ บัลลังก์
พิพากษา ให้ นี ไฟ ฮาห์ก , และ มุ่ง ปฏิบัติ
ตน เฉพาะ ฐานะ ปุ โรหิต ระดับ สูงข แห่ง

 ๑๓ ก คมพ. ทาน, ท�าทาน  
(การ).

  ข คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
  ค ๒ คร. ๑๒:๑๐.
 ๑๔ ก โมไซยาห ์๔:๑๒;  

แอลมา ๕:๒๖–๓๕.  
คมพ. แกต้า่ง (การ), 
รบัรอง (การ).

  ข คมพ. ปีต.ิ
 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 อนัีส ๑:๒๓.
  ง โมไซยาห ์๑:๑๗;  

ฮีล. ๑๒:๓.
  จ คมพ. ประจกัษ์พยาน.
 ๒๐ ก แอลมา ๘:๑๒.
  ข โมไซยาห ์๒๙:๔๒;  

แอลมา ๕:๓, ๔๔, ๔๙.

แอลมา ๔:๑๓–๒๐ ๒๙๐



ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า, 
เพื่อเป็นประจักษ์พยานของพระวจนะ, 
อันเป็นไปตามวิญญาณแห่งการเปิดเผย
และการพยากรณ์.

ถอ้ยค�าทีแ่อลมา, มหาปุโรหติตามระเบยีบ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า, ประกาศ
แกผู่ค้นในเมอืงและหมูบ่า้นของพวกเขา
ตลอดทั่วแผ่นดิน.

ประกอบด้วยบทที ่๕.

บทที่ ๕

เพือ่ได้ความรอด, มนุษย์ต้องกลับใจและ
รักษา พระ บัญญัติ, เกิด ใหม่ อีก, ช�าระ
อาภรณ์ของพวกเขาด้วยพระโลหิตของ
พระ คริสต์, ถ่อม ตน และ เปลือ้ง ความ
หยิ่ง จองหอง และ ความ ริษยา ออก จาก
ตน, และท�างานแห่งความชอบธรรม—
พระเมษบาลผู้ประเสริฐทรงเรียกผู้คน
ของ พระองค์— ผู้ ที่ ท�างาน ช่ัว ร้าย เป็น 
ลูก ๆ ของมาร—แอลมาเป็นพยานเกีย่ว
กับความจริงแห่งหลักค�าสอนของท่าน
และ ส่ัง มนุษย์ ให้ กลับ ใจ— ชือ่ ของ คน
ชอบธรรมจะเขียนไว้ ในหนังสือแหง่ชีวติ. 
ประมาณ ๘๓ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแอลมา
เริ่มประกาศก พระวจนะของพระผู้ เป็น 

เจา้ข แกผู่ค้น, ทแีรกในแผน่ดนิแหง่เซรา- 
เฮ็มลา, และจากน้ันไปตลอดทัว่แผน่ดนิ.

๒ และน่ีคือถ้อยค�าซ่ึงท่านพูดกับผู้คน
ในศาสนจักรซึ่งได้รับการสถาปนาขึน้ใน
เมืองแห่ง เซราเฮ็มลา, ตามบันทึกของ
ท่านเอง, มีความว่า :

๓ ข้าพเจ้า, แอ ลมา, ได้ รับ การ อุทิศก 

ถวายโดยแอลมา, บิดาข้าพเจ้า, ให้เป็น
มหา ปุโรหิตข ดูแล ศาสนจักร ของ พระ ผู้
เป็นเจา้, ทา่นโดยทีม่พีลงัอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจค จากพระผูเ้ป็นเจา้ใหท้�าส่ิงเหลา่น้ี, 
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่านเริ่ม
สถาปนาศาสนจักรในแผ่นดินง ซ่ึงอยู่ ใน
เขตชายแดนนีไฟ; แท้จรงิแล้ว, แผ่นดิน
ซ่ึงเรยีกวา่แผน่ดนิแหง่มอรมอน; แทจ้รงิ
แล้ว, ท่านให้บัพติศมาพี่น้องของท่านใน
ผืนน� ้าแห่งมอรมอน.

๔ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 
พวก เขา ได้ รับ การ ปลด ปล่อยก ออก จาก
เงือ้มมอืผูค้นของกษัตรยิ์ โนอาห,์ โดยพระ
เมตตาและเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้.

๕ และดูเถิด, หลังจากน้ัน, พวกเขาถูก
น�าไปสู่ความเป็นทาสก ในแดนทุรกันดาร
โดยเงือ้มมือของชาวเลมัน; แท้จริงแล้ว, 
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, พวก เขา อยู่ ใน
การเป็นเชลย, และอีกครัง้หน่ึงพระเจ้า
ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก ความ
เป็นทาสข โดยเดชานุภาพแห่งพระวจนะ
ของ พระองค์; และ ทรง น� า เรา เข้า มา
ในแผ่นดินน้ี, และที่ น่ี เราเริ่มสถาปนา

๕ ๑ ก แอลมา ๔:๑๙.
  ข แอลมา ๕:๖๑.
 ๓ ก คมพ. แตง่ตัง้ (การ).
  ข แอลมา ๔:๔, ๑๘, ๒๐.

  ค โมไซยาห ์๑๘:๑๓;  
๓ นี. ๑๑:๒๕.

  ง โมไซยาห ์๑๘:๔;  
๓ นี. ๕:๑๒.

 ๔ ก โมไซยาห ์๒๓:๑–๓.
 ๕ ก โมไซยาห ์๒๓:๓๗–๓๙;  

๒๔:๘–๑๕.
  ข โมไซยาห ์๒๔:๑๗.

แอลมา ๕:๑–๕๒๙๑



ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตลอด ทั่ว
แผ่นดินน้ีด้วย.

๖ และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ท่านที่ เป็นของ
ศาสนจักร น้ีว่า, ท่านให้ความเป็นเชลย
ของ บรรพบุรุษ ท่าน อยู่ ในความ ทรง จ�า
เพียง พอแล้ว หรือ ? แท้จริง แล้ว, และ
ทา่นใหพ้ระเมตตาและความอดกลัน้ของ
พระองคท์ีม่ตีอ่พวกเขาอยู่ ในความทรงจ�า
เพียงพอแล้วหรือ ? และยิ่งกว่าน้ัน, ท่าน
เก็บไว้ ในความทรงจ�าเพยีงพอแลว้หรอืวา่
พระองค์ทรงปลดปล่อยจิตวิญญาณของ
พวกเขาให้พ้นจากนรกมาแล้ว ?

๗ ดเูถดิ, พระองคท์รงเปลีย่นใจพวกเขา; 
แทจ้รงิแลว้, พระองคจ์ะทรงปลกุพวกเขา
ตืน่จากการหลับสนิท, และพวกเขาตืน่
ขึน้มาหาพระผู้เป็นเจ้า. ดเูถิด, พวกเขา
อยู่ท่ามกลางความมืด; กระน้ันก็ตาม, จิต
วญิญาณพวกเขาไดร้บัความสวา่งโดยแสง
สวา่งของพระวจนะอันเป็นนิจ; แท้จรงิ
แล้ว, พวกเขาถูกมัดไว้ โดยสายรดัก แห่ง
ความตาย, และโซ่ข แห่งนรก, และความ
พินาศอันเป็นนิจได้คอยพวกเขาอยู่.

๘ และบัดน้ีข้าพเจ้าถามท่าน, พี่ น้อง
ข้าพเจ้า, คน เหล่า น้ัน ถูก ท�าลาย หรือ ? 
ดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ไมเ่ลย, พวก
เขาไม่ ได้ถูกท�าลาย.

๙ และขา้พเจา้ถามอกี, สายรดัแหง่ความ
ตาย ขาด หรือ, และ โซ่ แห่ง นรก ซ่ึง มัด
พวกเขาไว้น้ัน, ทรงปลดออกแล้วหรือ ? 

ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ถูกแล้ว, ทรงปลด
ออกแล้ว, และจิตวญิญาณพวกเขาขยาย
แล้ว, และพวกเขารอ้งสดุดีความรกัที่ ไถ่. 
และขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่พวกเขาไดร้บั
การช่วยให้รอด.

๑๐ และบดัน้ีขา้พเจา้ถามทา่นวา่ พวกเขา
ไดร้บัการช่วยใหร้อดก ดว้ยเงือ่นไขอะไรหรอื ? 
แทจ้รงิแลว้, พวกเขามเีหตผุลอะไรทีจ่ะหวงั
ความรอด ? อะไรเลา่เป็นเหตใุหพ้วกเขาได้
รบัการปลดปลอ่ยจากสายรดัแหง่ความตาย, 
แทจ้รงิแลว้, และโซ่แหง่นรกดว้ย ?

๑๑ ดูเถิด, ข้าพเจ้า บอก ท่าน ได้— 
แอลมาบดิาขา้พเจา้ไม่ไดเ้ช่ือในถอ้ยค�าซ่ึง
ประกาศดว้ยปากของอบนิาไดก หรอื ? และ 
ทา่นไม่ ใช่ศาสดาพยากรณ์ผูบ้รสุิทธิห์รอื ?  
ท่านไม่ ได้พูดพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า หรือ, และ แอ ลมา บิดา ข้าพเจ้า เช่ือ
พระวจนะน้ัน ?

๑๒ และ ตาม ศรัทธา ของ ท่าน มี การ
เปลีย่นแปลงก อนัลกึซึง้เกดิขึน้ในใจทา่น. 
ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า ทัง้หมด
น้ีจริง.

๑๓ และดูเถิด, ท่านส่ังสอนก พระวจนะ
แกบ่รรพบรุษุทา่น, และการเปลีย่นแปลง
อันลึกซึง้เกิดขึน้ในใจคนเหล่าน้ันด้วย, 
และ พวก เขา จึง นอบน้อม ถ่อม ตน และ
มอบความไวว้างใจข ในพระผู้เป็นเจ้าองค์
จริง และ ทรง พระชนม์ อยู่ค . และ ดูเถิด, 
พวก เขา ซ่ือสัตย์ จนกว่า ชีวิต จะ หาไม่ง ; 
ฉะน้ันพวกเขาจึงได้รับการช่วยให้รอด.

 ๗ ก โมไซยาห ์๑๕:๘.
  ข แอลมา ๑๒:๑๑;  

คพ. ๑๓๘:๒๓.
 ๑๐ ก คมพ. ความรอด;  

แผนแหง่การไถ.่

 ๑๑ ก โมไซยาห ์๑๗:๑–๔.
 ๑๒ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  

(การ).
 ๑๓ ก โมไซยาห ์๑๘:๗.
  ข คมพ. วางใจ (ความ).

  ค มอร. ๙:๒๘;  
คพ. ๒๐:๑๙.

  ง คมพ. อดทน (ความ).

แอลมา ๕:๖–๑๓ ๒๙๒



๑๔ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้าถามท่าน, 
พี่ น้องข้าพเจ้าในศาสนจักร, ท่านเกิดก 

ทางวญิญาณจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วหรอื ? 
ท่านได้รับรูปลักษณ์ของพระองค์ ไว้ ใน
สีหน้า ท่าน แล้ว หรือ ? ท่าน ประสบ กับ
การ เปลี่ยนแปลงข อัน ลึก ซึง้ ใน ใจ ท่าน
แล้วหรือ ?

๑๕ ท่าน แสดง ศรัทธา ใน การ ไถ่ ของ
พระองค์ผู้ทรงสร้างก ท่านหรือ ไม่ ? ท่าน
ตัง้ ตา รอ ด้วย ดวงตา แห่ง ศรัทธา, และ
มองดูร่างกายแห่งมรรตัยน้ีทรงยกขึน้ไป
สู่ความเป็นอมตะ, และความเน่าเป่ือยน้ี
ทรงยกขึน้ข ไปสู่ความไมเ่น่าเป่ือย, เพือ่ยนื
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการ
พิพากษาค ตามการกระท�าซ่ึงท�าไวเ้มื่ออยู่
ในร่างกายแห่งมรรตัยหรือไม่ ?

๑๖ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน,  ท่าน
จินตนาการได้ ไหมว่าท่านได้ยินสุรเสียง
ของพระเจ้า, ตรัสกับท่าน, ในวันน้ันว่า : 
จงมาหาเราเถิดเจ้าผู้ ได้รับพรก , เพราะ
ดูเถิด, งานของ เจ้า เป็น งาน แห่ง ความ
ชอบธรรมบนพืน้พิภพ ?

๑๗ หรอืทา่นจนิตนาการเองวา่ทา่นจะ
กลา่วเท็จตอ่พระเจา้ได้ ในวนัน้ัน, และกลา่วก 

วา่—พระเจา้, งานของพวกขา้พระองคเ์ป็น
งานที่ ชอบ ธรรม บนพืน้พิภพ— และ วา่
พระองคจ์ะทรงช่วยทา่นใหร้อดหรอื ?

๑๘ หรืออีกนัยหน่ึง, ท่านวาดมโนภาพ
ตนเองได้ ไหมวา่ถูกน�ามาอยู่ต่อหน้าศาล
ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณท่าน
เต็มไปด้วยความผิดและด้วยส�านึกผิด, 
โดยมีความทรงจ�าถึงความผิดทัง้หมด
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, ความทรงจ�าก อัน
สมบรูณ์ถงึความชัว่รา้ยทัง้หมดของทา่น, 
แท้จริงแล้ว, ความทรงจ�าที่ท่านต่อต้าน
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ?

๑๙ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ท่าน จะ
เงยหน้าดูพระผู้ เป็นเจ้า ในวันน้ันด้วย
ใจ บริสุทธิ์ และ ด้วย มือ สะอาด ได้ หรือ ? 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะเงยหน้าดู, 
โดยมีรปูลักษณ์ก ของพระผู้เป็นเจ้าจารกึ
อยู่บนสีหน้าของท่านได้หรือ ?

๒๐ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านคิดถึง
การได้รบัการช่วยให้รอดได้หรอืเมื่อท่าน
ยอมตนก มาขึน้อยู่กับมาร ?

๒๑ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะรู้ ใน
วันน้ันว่าท่านรับการช่วยให้รอดก ไม่ ได้; 
เพราะไม่มีมนุษย์คนใดได้รับการช่วยให้
รอดได้เลยเวน้แต่จะซักอาภรณ์ข ของเขา
ใหข้าว; แทจ้รงิแลว้, ตอ้งท�าใหอ้าภรณ์ของ
เขาบริสุทธิ์ค จนมันสะอาดจากรอยเป้ือน
ทัง้หมด, โดยทางพระโลหิตของพระองค์
ผู้ที่บรรพบุรุษเราพูดถึง, ผู้จะมาไถ่ผู้คน
ของพระองค์จากบาปของพวกเขา.

 ๑๔ ก โมไซยาห ์๒๗:๒๔–๒๗;  
แอลมา ๒๒:๑๕.  
คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ข รม. ๘:๑๑–๑๗; โมไซยาห์ 
๕:๒; โมเสส ๖:๖๕.  
คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส 
(การ).

 ๑๕ ก คมพ. สรา้ง (การ).

  ข คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ค คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 ๑๖ ก มธ. ๒๕:๓๑–๔๖.
 ๑๗ ก ๓ นี. ๑๔:๒๑–๒๓.
 ๑๘ ก อสค. ๒๐:๔๓;  

๒ นี. ๙:๑๔;  
โมไซยาห ์๓:๒๕;  

แอลมา ๑๑:๔๓.
 ๑๙ ก ๑ ยน. ๓:๑–๓.
 ๒๐ ก โมไซยาห ์๒:๓๒.
 ๒๑ ก คมพ. ความรอด.
  ข ๑ นี. ๑๒:๑๐;  

แอลมา ๑๓:๑๑–๑๓;  
๓ นี. ๒๗:๑๙–๒๐.

  ค คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

แอลมา ๕:๑๔–๒๑๒๙๓



๒๒ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า ถาม ท่าน, พี่
น้องข้าพเจ้า, คนใดในพวกท่านจะรู้สึก
อยา่งไรเลา่, หากทา่นจะยนือยูห่น้าบลัลงัก์
พพิากษาของพระผูเ้ป็นเจา้, โดยมอีาภรณ์
ท่านเป้ือนโลหิตก และความสกปรกข ทุก
ชนิด ? ดเูถดิ, ส่ิงเหลา่น้ีจะเป็นพยานฟ้อง
อะไรท่านเล่า ?

๒๓ ดูเถิดมันจะไม่เป็นพยานก ว่าท่าน
เป็นฆาตกร หรือ, แท้จริง แล้ว, และ ว่า
ท่านมีความผิดเกี่ยวกับความช่ัวร้ายทุก
ชนิดด้วยหรือ ?

๒๔ ดเูถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, ท่านคดิหรอื
ว่าคนเช่นน้ันจะมีที่ น่ังอยู่ ในอาณาจักร
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, กับ อับ รา ฮัมก , กับ
อิสอัค, และกับยา โคบ, และกับศาสดา
พยากรณ์ผูบ้รสุิทธิท์ัง้ปวงดว้ย, ซึง่อาภรณ์
ของคนเหล่าน้ันสะอาดและไม่มีมลทิน, 
บริสุทธิ์และขาวแล้ว ?

๒๕ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; เว้น
แต่ท่านจะท�าให้พระผู้สร้างของเราเป็น
ผู้กล่าวเท็จนับจากกาลเริ่มต้น, หรือคิด
ว่าพระองค์เป็นผู้กล่าวเท็จนับจากกาล
เริ่มต้น, ท่านไม่ต้องคิดว่าคนเช่นน้ันจะ
มีที่อยู่ ในอาณาจักรแห่งสวรรค์; แต่พวก
เขาจะถูกขับออกไปเพราะพวกเขาเป็น
ลูกหลานก อาณาจักรของมาร.

๒๖ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, พี่ น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบ

กับ การ เปลี่ยนแปลงก ใน ใจ แล้ว, และ
หากท่านรู้สึกอยากร้องเพลงข สดุดีความ
รักที่ ไถ่, ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกค เช่น
น้ันขณะน้ีได้หรือไม่ ?

๒๗ ท่าน ด�าเนินไป, โดย รักษา ตนให้
ปราศจาก ข้อ ต�าหนิก ต่อ พระ พักตร์พระ
ผู้เป็นเจ้าแล้วหรอื ? หากเรยีกท่านให้ตาย
ในเวลาน้ี, ท่านจะกล่าว, กับตัวท่านเอง
ได้ ไหม, ว่าท่านถ่อมตนข เพียงพอแล้ว ? 
ว่าอาภรณ์ของท่านสะอาดและขาวแล้ว
โดยพระโลหิตของพระครสิต์, ผู้จะเสด็จ
มา ไถ่ค ผู้คนของ พระองค์ จาก บาป ของ
พวกเขา ?

๒๘ ดเูถดิ, ทา่นถอดความจองหองก ออก
แล้ว หรือ ? ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, หาก
ท่านยัง ท่านก็ ไม่พร้อมที่ จะพบพระผู้
เป็นเจ้า. ดูเถิดท่านต้องเตรียมโดยเร็ว; 
เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์จะมาถึงใน
ไม่ช้า, และคนเช่นน้ันไม่มีชีวิตนิรันดร์.

๒๙ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว, ใน บรรดา
พวกท่านมี ใครบ้างไหมที่ ไม่ถอดความ
ริษยาก ออก ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าคน
เช่นน้ันยังไม่พร้อม; และข้าพเจ้าอยาก
ให้เขาเตรียมตัวโดยเร็ว, เพราะโมงน้ัน
ใกล้จะมาถึงแล้ว, และเขาไม่รู้ว่าเมื่อไร
เวลาน้ันจะมาถึง; เพราะจะไม่พบว่าคน
เช่นน้ันปราศจากความผิด.

๓๐ และ อน่ึง ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 

 ๒๒ ก อสย. ๕๙:๓.
  ข คมพ. สกปรก (ความ).
 ๒๓ ก อสย. ๕๙:๑๒.
 ๒๔ ก ลกูา ๑๓:๒๘.
 ๒๕ ก ๒ นี. ๙:๙.
 ๒๖ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  

(การ).

  ข แอลมา ๒๖:๑๓.
  ค โมไซยาห ์๔:๑๒;  

คพ. ๒๐:๓๑–๓๔.
 ๒๗ ก คมพ. แกต้า่ง (การ), 

รบัรอง (การ).
  ข คมพ. นอบน้อม (ความ), 

อ่อนน้อมถ่อมตน  

(ความ).
  ค คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).
 ๒๘ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๒๙ ก คมพ. รษิยา (ความ), อจิฉา.

แอลมา ๕:๒๒–๓๐ ๒๙๔



มี ใครในบรรดาพวกท่านที่ ล้อ เลียนก พี่
น้อง ของ เขา, หรือ ที่ ถม ทับ การ ข่มเหง
ลงบนเขา ?

๓๑ วิบัติ แก่ คน เช่นน้ัน, เพราะ เขา
ไม่พร้อม, และใกล้จะถึงเวลาแล้วที่เขา
ต้อง กลับ ใจ หรือ เขา จะ รับ การ ช่วย ให ้
รอดไม่ ได้ !

๓๒ แท้จริง แล้ว, แม้ วิบัติ แก่ ท่านทัง้
หลายผู้ท�างานก แห่งความช่ัวช้าสามานย์; 
จงกลับใจ, จงกลับใจเถิด, เพราะพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้ารับส่ังเรื่องน้ี !

๓๓ ดเูถดิ, พระองคท์รงส่งค�าเชิญมาถงึ
มนุษยท์ัง้ปวงก , เพราะพระพาหุข แหง่พระ
เมตตายื่นมาให้พวกเขา, และพระองค์
ตรัส : จงกลับใจ, และเราจะรับเจ้าไว้.

๓๔ แท้จริงแล้ว, พระองค์ตรัส : จงมาก 

หา เรา เถิด และ เจ้า จะ รับ ส่วน ผลข ของ
ต้นไม้แห่งชีวิต; แท้จริงแล้ว, เจ้าจะกิน
และดื่มอาหารค และน� ้าแห่งชีวติโดยเสรีง ;

๓๕ แท้จริงแล้ว, จงมาหาเราและจงน�า
เอางานแห่งความชอบธรรมออกมา, และ
เจ้าจะไม่ถูกโค่นและโยนเข้าไปในไฟ—

๓๖ เพราะดเูถิด, ใกล้จะถึงเวลาแล้วที่ผู้
ใดก็ตามหากไม่น�าเอาผลดีออกมาก , หรอื
ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ไม่ ท�างาน แห่ง ความ ชอบ

ธรรม, ผู้น้ันย่อมมีเหตุที่จะพิลาปร�าพัน
และโศกเศร้า.

๓๗ โอ้ ท่าน ผู้ ท�างาน แห่ง ความ ชั่ว ช้า
สามานย;์ ทา่นผูล้�าพองในส่ิงไรป้ระโยชน์ก 

ของโลก, ท่านผู้ อ้างว่า รู้ทางแห่งความ
ชอบธรรม กระน้ันก็ตามยังหลงไปข , ดัง
แกะค ที่ ไม่มีเมษบาล, ทัง้ที่พระเมษบาล
องคห์น่ึงทรงตามเรยีกง หาท่านและยังคง
ตามเรยีกหาทา่น, แตท่า่นไมย่อมสดบัฟังจ 

เสียงของพระองค์ !
๓๘ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 

ว่า พระ เมษ บาลก ผู้ ประเสริฐ ทรง เรียก
ท่าน; แท้จริงแล้ว, และในพระนามของ
พระองค์เองพระองค์ทรงเรียกท่าน, ซ่ึง
คอืพระนามของพระครสิต;์ และหากทา่น
จะไม่สดับฟังข เสียงของพระเมษบาลผู้
ประเสริฐค องค์ น้ัน, ตามพ ระนามง ที่ ใช้
เรยีกทา่นอยู,่ ดเูถดิ, ทา่นก็ไม่ ใช่แกะของ
พระเมษบาลผู้ประเสริฐองค์น้ัน.

๓๙ และบัดน้ีหากท่านไม่ ใช่แกะของ
พระเมษบาลผู้ประเสริฐองค์ น้ัน, ท่าน
เป็นของ คอกก ใด เล่า ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า
กล่าว แก่ ท่าน, ว่า มารข คือ เมษ บาล ของ
ท่าน, และ ท่าน เป็นของ คอก เขา; และ
บดัน้ี, ใครเลา่จะปฏเิสธเรือ่งน้ีได้ ? ดเูถดิ, 

 ๓๐ ก คมพ. พดูใหร้า้ย.
 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. อาหารแหง่ชีวติ.
  ง ๒ นี. ๙:๕๐–๕๑;  

แอลมา ๔๒:๒๗.

 ๓๖ ก มธ. ๓:๑๐; ๗:๑๕–๒๐;  
๓ นี. ๑๔:๑๙;  
คพ. ๙๗:๗.

 ๓๗ ก คมพ. ถอืด ี(ความ), ถอืตวั 
(ความ), เปลา่ประโยชน์, 
อยา่งไมส่มควร.

  ข ๒ นี. ๑๒:๕; ๒๘:๑๔;  
โมไซยาห ์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

ประเสรฐิ.
  ข ลนต. ๒๖:๑๔–๒๐;  

คพ. ๑๐๑:๗.
  ค ๓ นี. ๑๕:๒๔; ๑๘:๓๑.
  ง โมไซยาห ์๕:๘;  

แอลมา ๓๔:๓๘.
 ๓๙ ก มธ. ๖:๒๔;  

ลกูา ๑๖:๑๓.
  ข โมไซยาห ์๕:๑๐.  

คมพ. มาร.

แอลมา ๕:๓๑–๓๙๒๙๕



ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ผู้ ใดก็ตามทีป่ฏเิสธ
เรือ่งน้ียอ่มเป็นเหมอืนคนกลา่วเท็จค และ
เป็นลูกง ของมาร.

๔๐ เพราะข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่อะไร
ก็ตามทีด่ีก มาจากพระผูเ้ป็นเจา้, และอะไร
ก็ตามที่ช่ัวมาจากมาร.

๔๑ ฉะน้ัน, หากคนผู้หน่ึงน�าเอางาน
ดีก ออกมาเขาย่อมสดับฟังเสียงของพระ
เมษบาลผูป้ระเสรฐิองคน้ั์น, และเขายอ่ม
ติดตามพระองค์; แต่ผู้ ใดก็ตามที่น�างาน
ช่ัวออกมา, ผูน้ั้นก็เป็นลกูข ของมาร, เพราะ
สดับฟังเสียงเขา, และติดตามเขา.

๔๒ และผู้ ใดก็ตามทีท่�าเช่นน้ีตอ้งไดร้บั
คา่ตอบแทนก ของตนจากเขา; ฉะน้ัน, เพือ่
ค่าตอบแทนข ของเขา, เขาจึงได้รับความ
ตายค , ในเรือ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรม, 
โดยตายแล้วจากงานดีทัง้หมด.

๔๓ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านฟังข้าพเจ้า, เพราะข้าพเจ้า
พูด ด้วย พลัง ของ จิต วิญญาณ ข้าพเจ้า; 
เพราะดเูถดิ, ขา้พเจา้พดูกบัทา่นอยา่งชัด
แจง้เพือ่ทา่นจะไมผ่ดิพลาด, หรอืขา้พเจา้
พูดตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า.

๔๔ เพราะข้าพเจ้าได้รับเรียกให้มาพูด
ตาม น้ี, ตาม ระเบียบ อัน ศักดิ์สิทธิ์ก ของ
พระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงอยู่ ในพระครสิต์พระ
เยซู; แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าได้รบับัญชาให้
มายืนเป็นพยานแก่คนพวกน้ีถึงเรือ่งที่
บรรพบรุษุเราพดูไวเ้กีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะมาถงึ.

๔๕ และน่ียังไม่หมด. ท่านไม่คิดหรือ
ว่า ข้าพเจ้า รู้ก ด้วย ตนเอง ถึง เรื่อง เหล่า
น้ี ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็นพยาน แก่ ท่าน
ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องเหล่าน้ีที่ข้าพเจ้าพูด
มา แล้ว เป็น เรื่อง จริง. และ ท่าน คิด ว่า
ข้าพเจ้ารูถ้ึงความแน่นอนของเรือ่งเหล่า
น้ีด้วยวิธี ใด ?

๔๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่านว่า
เรื่อง เหล่า น้ี เป็นที่ รู้ก แก่ ข้าพเจ้า โดย
พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระ ผู้ เป็น
เจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าอดอาหารข และสวด
ออ้นวอนมาหลายวนัเพือ่ขา้พเจา้จะรูเ้รือ่ง
เหล่า น้ี ด้วย ตนเอง. และ บัดน้ี ข้าพเจ้า
รู้ด้วยตนเองว่าเรื่องเหล่า น้ีจริง; เพราะ
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงแสดงเรือ่งเหลา่
น้ีใหป้ระจกัษ์แกข่า้พเจา้โดยพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิข์องพระองค;์ และน่ีคอืวญิญาณ
แห่งการเปิดเผยค ซ่ึงอยู่กับข้าพเจ้า.

๔๗ และยิ่งกว่า น้ัน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่า ข้าพเจ้า ได้ รับ การ เปิด เผย แก่
ข้าพเจ้าดังน้ี, ว่าค�าที่บรรพบุรุษเราพูด
ไว้จริงแท้เช่นน้ัน, และเป็นดังน้ันตาม
วิญญาณ แห่ง การ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ กับ
ขา้พเจา้, ซึง่เป็นโดยการแสดงใหป้ระจกัษ์
ของพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย.

๔๘ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าข้าพเจ้า
รู้ด้วยตนเองว่าอะไรก็ตามที่ข้าพเจ้าจะ
กล่าว แก่ ท่าน, เกี่ยว กับ ส่ิง ที่ จะ มา ถึง
น้ัน, จริง; และข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่า

 ๓๙ค ๑ ยน. ๒:๒๒.
  ง ๒ นี. ๙:๙.
 ๔๐ ก ออมไน ๑:๒๕; อเีธอร ์๔:๑๒;  

โมโร. ๗:๑๒, ๑๕–๑๗.
 ๔๑ ก ๓ นี. ๑๔:๑๖–๒๐.  

คมพ. งาน (ทัง้หลาย).

  ข โมไซยาห ์๑๖:๓–๕;  
แอลมา ๑๑:๒๓.

 ๔๒ ก แอลมา ๓:๒๖–๒๗;  
คพ. ๒๙:๔๕.

  ข รม. ๖:๒๓.
  ค ฮีล. ๑๔:๑๖–๑๘. คมพ. 

ความตาย, ทางวญิญาณ.
 ๔๔ ก แอลมา ๑๓:๖.
 ๔๕ ก คมพ. ประจกัษ์พยาน.
 ๔๖ ก ๑ คร. ๒:๙–๑๖.
  ข คมพ. อดอาหาร (การ).
  ค คมพ. เปิดเผย (การ).

แอลมา ๕:๔๐–๔๘ ๒๙๖



ข้าพเจ้ารู้ ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมา, 
แท้จริง แล้ว, พระ บุตร, องค์ เดียว ที่ ถือ
ก�าเนิด จาก พระ บิดา, ทรง เป่ียม ไป ด้วย
พระคณุ, และพระเมตตา, และความจรงิ. 
และดูเถิด, พระองค์น่ันเองที่จะเสด็จมา
และเอาบาปของโลกไป, แทจ้รงิแลว้, บาป
ของทกุคนทีเ่ช่ือในพระนามของพระองค์
อย่างแน่วแน่.

๔๙ และบัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่น่ี
คอืระเบยีบก ซ่ึงตามน้ีขา้พเจา้ไดร้บัเรยีกมา, 
แท้จรงิแล้ว, เพื่อส่ังสอนพี่น้องที่รกัของ
ขา้พเจา้, แทจ้รงิแลว้, และทกุคนทีพ่�านัก
อยู่ ในแผ่นดนิ; แท้จรงิแล้ว, เพื่อส่ังสอน
คนทัง้ปวง, ทัง้สูงวยัและอ่อนวยั, ทัง้ทาส
และไท; แทจ้รงิแลว้, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น
ผู้สูงวยั, และวยักลางคนดว้ย, และอนุชน
รุน่หลัง; แท้จรงิแล้ว, เพื่อรอ้งขอตอ่พวก
เขาวา่พวกเขาตอ้งกลับใจและเกิดใหม่ข .

๕๐ แท้จริง แล้ว, ดัง น้ันพระ วิญญาณ
ตรัส : จงกลับใจ, เจ้าทัง้หลายทั่วสุดแดน
แผน่ดนิโลก, เพราะอาณาจกัรแหง่สวรรค์
ใกล้จะมาถึงในไม่ช้า; แท้จริงแล้ว, พระ
บุตรของพระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมาด้วย
รศัมภีาพก ของพระองค,์ ดว้ยฤทธานุภาพ, 
พระบารมี, เดชานุภาพ, และอ�านาจการ
ปกครองของพระองค.์ แทจ้รงิแลว้, พีน้่อง
ที่รกัของข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 

ว่าพระวิญญาณตรัส : จงดูรัศมีภาพแห่ง
กษัตรยิ์ข ของทัง้แผน่ดนิโลก; และในเรว็ ๆ   
น้ี กษัตริย์ แห่ง สวรรค์ จะ ทรง ส่อง ความ
สว่าง ออก มา ในบรรดา ลูก หลาน มนุษย์
ทัง้ปวงด้วย.

๕๑ และพระวิญญาณตรัสกับข้าพเจ้า
ดว้ย, แทจ้รงิแลว้, ทรงรอ้งตอ่ขา้พเจา้ดว้ย
สุรเสียงอนัทรงไวด้ว้ยอานุภาพ, มคีวามวา่ : 
จงออกไปและกล่าวแก่คนเหล่า น้ี—จง
กลับใจ, เพราะเวน้แต่เจ้าจะกลับใจหาไม่
แล้วเจ้าก็ ไม่มีทางจะสืบทอดอาณาจักร
แห่งสวรรค์ก เป็นมรดกได้.

๕๒ และอน่ึงขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, พระ
วิญญาณ ตรัส : ดูเถิด, พระองค์ ทรง วาง
ขวานก ไว้ที่รากของต้นไม้; ฉะน้ันทุกต้น
ที่ ไม่ออกผลดีจะถูกโค่นข และโยนเข้าไป
ในไฟ, แท้จริงแล้ว, ไฟที่ จะมอดไม่ ได้, 
แม้เป็นไฟที่ ไม่รู้ดับ. ดูเถิด, และจ�าไว้ว่า, 
พระผู้บริสุทธิ์รับส่ังเรื่องน้ี.

๕๓ และบัดน้ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่านจะต่อต้านค�า
พูดน้ีได้หรือ; แท้จริงแล้ว, ท่านจะละทิง้
เรือ่งเหล่าน้ีไดห้รอื, และเหยียบย�า่ก พระผู้
บริสุทธิ์ ไว้ ใต้เท้าท่าน; แท้จริงแล้ว, ท่าน
จะล�าพองในความจองหองข ของใจท่าน
ได้หรือ; แท้จริงแล้ว, ท่านจะยังขืนสวม
เสือ้ผ้าราคาแพงค และให้ ใจท่านหมกมุ่น

 ๔๙ ก คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั); ฐานะปุโรหติ.

  ข คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๕๐ ก คมพ. รศัมภีาพ; เสด็จมา
ครัง้ทีส่องของพระเยซู
ครสิต ์(การ).

  ข สดด. ๒๔; มธ. ๒:๒;  

ลกูา ๒๓:๒; ๒ นี. ๑๐:๑๔;  
คพ. ๓๘:๒๑–๒๒;  
๑๒๘:๒๒–๒๓;  
โมเสส ๗:๕๓.  
คมพ. พระเยซคูรสิต;์ 
อาณาจกัรแหง่พระผูเ้ป็น
เจา้หรอือาณาจกัรแหง่
สวรรค.์

 ๕๑ ก คมพ. สวรรค,์ ฟ้าสวรรค.์

 ๕๒ ก ลกูา 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), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ค ๒ นี. ๒๘:๑๑–๑๔;  
มอร. ๘:๓๖–๓๙.

แอลมา ๕:๔๙–๕๓๒๙๗



ในส่ิงไรป้ระโยชน์ของโลก, ในทรพัย์สินมี
ค่าง ของท่านหรือ ?

๕๔ แท้จริงแล้ว, ท่านจะขืนคิดอยู่หรือ
วา่ท่านเป็นคนดีกวา่คนอื่น; แท้จรงิแล้ว, 
ท่าน จะ ขืน ข่มเหง พี่ น้อง ของ ท่าน, ผู้
นอบน้อมถ่อมตนและเดินตามระเบียบ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือ, ซ่ึง
โดยระเบียบน้ีพวกเขาไดร้บัการน�าเขา้มา
ในศาสนจกัรน้ี, ไดร้บัการช�าระใหบ้รสุิทธิ์ก  
แล้ว โดย พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์, และ 
พวกเขาจงึน�าเอางานซึง่คูค่วรกบัการกลบั 
ใจออกมา—

๕๕ แท้จริง แล้ว, ท่าน จะ ขืนหันหลัง
ให้ คนจนก , และ คนขัดสน, และ กีดกัน
ทรัพย์สินของท่านจากพวกเขาอีกหรือ ?

๕๖ และในทีสุ่ด, ทา่นทัง้ปวงทีจ่ะขนือยู่
ในความช่ัวร้ายของท่าน, ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่านว่าคนเหล่าน้ีคือคนที่จะถูกโค่น
และโยนเข้าไป ในไฟเว้นแต่พวกเขาจะ
กลับใจโดยเร็ว.

๕๗ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 
ทุก คนที่ ปรารถนา จะ ติดตาม เสียง ของ
พระ เมษ บาล ผู้ ประเสริฐก , ท่านจง ออก
มาจากคนช่ัวร้าย, และท่านจงแยกข ออก
มา, และจงอย่าแตะต้องส่ิงที่ ไม่สะอาด
ของพวกเขา; และดูเถิด, ช่ือพวกเขาจะ
ถูกลบค , เพื่อช่ือคนชั่วรา้ยจะไม่นับอยู่ ใน
บรรดาช่ือคนชอบธรรม, เพื่อพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดสัมฤทธิผล, ดัง

ไดต้รสัไว้ : ชือ่คนช่ัวรา้ยจะไมป่นอยูก่บัชือ่
ผู้คนของเรา;

๕๘ เพราะช่ือคนชอบธรรมจะเขียนไว้
ในหนังสือก แห่งชีวติ, และแก่พวกเขาเรา
จะให้มรดกทางมือขวาเรา. และบัดน้ี, พี่
น้องขา้พเจา้, ทา่นมอีะไรจะกลา่วคดัคา้น
เรื่องน้ี ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากท่าน
พดูคดัคา้น, ก็ ไมเ่ป็นไร, เพราะพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าต้องเกิดสัมฤทธิผล.

๕๙ เพราะในบรรดาพวกทา่นมเีมษบาล
คนใดเลา่ทีม่แีกะหลายตวัแลว้ไมค่อยเฝ้า
มนั, เพือ่ทีสุ่นัขป่าจะไมเ่ขา้มาขม�า้ฝูงแกะ
ของเขา ? และดูเถิด, หากสุนัขป่าเข้ามา
ในฝูงของเขา เขาจะไม่ไลม่นัออกไปหรอื ? 
แท้จรงิแล้ว, และในที่สุด, หากท�าได้, เขา
จะท�าลายมัน.

๖๐ และบัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า
พระเมษบาลผูป้ระเสรฐิทรงเรยีกหาทา่น
อยู่; และหากท่านจะสดับฟังเสียงของ
พระองค ์พระองคจ์ะน�าทา่นเขา้คอกของ
พระองค,์ และทา่นเป็นแกะของพระองค;์ 
และพระองค์ทรงส่ังท่านว่าอย่าปล่อยให้
สุนัขป่าหิวโหยเข้ามาในบรรดาพวกท่าน, 
เพื่อท่านจะไม่ถูกท�าลาย.

๖๑ และบัดน้ีข้าพเจ้า, แอลมา, ส่ังท่าน
ด้วยพระด�ารสัของพระองค์ก ผู้ทรงบัญชา
ข้าพเจ้า, ให้ท่านถือปฏิบัติตามถ้อยค�าที่
ข้าพเจ้าพูดกับท่าน.

๖๒ ขา้พเจา้พดูโดยรปูแบบของค�าบญัชา

 ๕๓ ง สดด. ๖๒:๑๐;  
คพ. ๕๖:๑๖–๑๘.

 ๕๔ ก คมพ. ท�า (ช�าระ) ให้
บรสุิทธิ ์(การ).

 ๕๕ ก สดด. ๑๐๙:๑๕–๑๖;  
เจคอบ ๒:๑๗;  

ฮีล. ๖:๓๙–๔๐.
 ๕๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้

ประเสรฐิ.
  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. หนังสือแหง่ชีวติ.
 ๖๑ ก แอลมา ๕:๔๔.

แอลมา ๕:๕๔–๖๒ ๒๙๘



กับท่านผู้เป็นของศาสนจักร; และกับผู้ที่
ไม่เป็นของศาสนจักรข้าพเจ้าพูดโดยรปู
แบบของการเชือ้เชิญ, มีความว่า : จงมา
และรบับพัตศิมาสู่การกลบัใจ, เพือ่ทา่นจะ
เป็นผูร้บัส่วนผลของตน้ไม้ก แหง่ชีวติดว้ย.

บทที่ ๖

ศาสนจักรในเซราเฮ็มลาได้รับการช�าระ 
และวางระเบียบ—แอลมาไปยังกิเดียน 
เพื่อ ส่ัง สอน. ประมาณ ๘๓ ปี ก่อน 
คริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
หลังจากแอลมายุติการพูดกับผู้คนของ 
ศาสนจักร, ซ่ึงก่อตัง้ขึน้ในเมืองแห่งเซ- 

ราเฮ็มลาแล้ว, ท่านแต่งตัง้ก ปุ โรหิตและ
เอ็ลเดอร์ข , โดยการวางมือค ของท่านตาม
ระเบียบของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อควบคุม
และดูแลง ศาสนจักร.

๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื ผู้ ใด
ก็ตามที่ ไมเ่ป็นของศาสนจกัรทีก่ลบัใจจาก
บาปของตนก็รับบัพติศมาก สู่การกลับใจ, 
และรับเข้าในศาสนจักร.

๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ดว้ยคอืผู้
ใดก็ตามทีเ่ป็นของศาสนจกัรที่ ไมก่ลบัใจก 

จากความช่ัวรา้ยของตนและไมน่อบน้อม
ถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า—
ข้าพเจ้าหมายถึงคนเหล่าน้ันที่ทะนงตน

ด้วยความถือดีข ในใจตน—พวกเดียวกัน
น้ียอ่มถกูปฏเิสธ, และชือ่พวกเขาถกูลบค , 
เพื่อจะไม่นับช่ือพวกเขาอยู่ ในบรรดาคน
ชอบธรรม.

๔ และดังน้ีพวกเขาเริ่มก่อตัง้ระเบียบ
ของศาสนจักรในเมืองแห่งเซราเฮ็มลา.

๕ บัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจว่า
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้โอบออ้มอารี
คนทัง้ปวง, เพื่อจะไม่มีคนใดถูกตัดสิทธิ์
ที่จะมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๖ กระน้ันก็ตามลูก ๆ ของพระผู้ เป็น
เจ้าได้รบับัญชาวา่พวกเขาควรมารวมกัน
บ่อย ครัง้, และ ร่วม อด อาหารก และ สวด
อ้อนวอนอย่าง สุดก�าลัง เพื่อความผาสุก
ในจิต วิญญาณ ของ คนที่ หา รู้จัก พระ ผู้
เป็นเจ้าไม่.

๗ และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้
คือ เมื่อ แอ ลมา ได้ วางข้อ บังคับ เหล่า น้ี
แล้วท่านก็จากพวกเขาไป, แท้จริงแล้ว,  
จากศาสนจักรซ่ึงอยู่ ในเมืองแห่งเซรา- 
เฮ็มลา, และข้ามไปทางตะวันออกของ
แม่น� ้า ไซดอน, ในหุบเขาก แห่ งกิ เดียน,  
ที่มีเมืองสร้างไว้, ซ่ึงเรียกว่าเมืองแห่งกิ- 

เดียน, ซ่ึงอยู่ ในหุบเขาซ่ึงเรียกว่ากิเดีย 

น, โดยเรียกตามชายคนที่ถูกมือของนี- 
ฮอร์สังหารข ด้วยดาบ.

๘ และแอลมาไปและเริ่มประกาศพระ
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ ศาสนจักร

 ๖๒ ก ๑ นี. ๘:๑๐; ๑๑:๒๑–๒๓.
๖ ๑ ก คมพ. แตง่ตัง้ (การ).
  ข คมพ. เอ็ลเดอร.์
  ค คมพ. มอื, การวาง.
  ง คพ. ๕๒:๓๙.
 ๒ ก คมพ. บพัตศิมา,  

ใหบ้พัตศิมา.
 ๓ ก โมไซยาห ์๒๖:๖.
  ข คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ค อพย. ๓๒:๓๓;  

โมไซยาห ์๒๖:๓๖;  
แอลมา ๑:๒๔; ๕:๕๗–๕๘.  
คมพ. ปัพพาชนียกรรม.

 ๖ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
 ๗ ก แอลมา ๒:๒๐.
  ข แอลมา ๑:๙.

แอลมา ๖:๑–๘๒๙๙



ซ่ึง สถาปนา ขึน้ ในหุบเขา แห่ งกิ เดีย น, 
ตามการเปิดเผยความจริงของถ้อยค�าที่
บรรพบุรุษท่านพูดไว้, และตามวิญญาณ
แห่งการพยากรณ์ซึ่งมีอยู่ ในท่าน, ตาม
ประจักษ์พยานก ของพระเยซูครสิต,์ พระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้จะเสด็จมาไถ่
ผู้คนของพระองค์จากบาปของพวกเขา, 
และ ตาม ระเบียบ อัน ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึง โดย
ระเบยีบน้ีทา่นไดร้บัการเรยีก. และมเีขยีน
ไว้ดังน้ี. เอเมน.

ถอ้ยค�าของแอลมาซึง่ทา่นมอบใหผู้ค้นใน
กิเดียน, ตามบันทึกของท่าน.

ประกอบด้วยบทที ่๗.

บทที่ ๗

พระครสิตจ์ะประสูตจิากมารยี—์พระองค์
จะทรงคลายสายรัดแห่งความตายและ
แบก รับ บาป ของ ผู้คน ของ พระองค์—
บรรดา ผู้ ที่ กลับ ใจ, รับ บัพ ติศ มา, และ
รักษา พระ บัญญัติ จะ มี ชีวิต นิ รัน ดร์—
ความสกปรกสืบทอดอาณาจกัรของพระผู้
เป็นเจ้าเป็นมรดกไม่ได—้ความถ่อมตน, 
ศรัทธา, ความหวัง, และจิตกุศลเป็นส่ิง
จ�าเป็น. ประมาณ ๘๓ ปีก่อนคริสตกาล.

ดเูถดิพีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, เมือ่เห็นวา่
ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตใหม้ายงัทา่น, ฉะน้ัน
ข้าพเจ้าจึงพยายามพูดก กับท่านด้วยค�า
พูดของข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, โดยปาก

ข้าพเจ้าเอง, เมื่อเห็นว่าน่ีเป็นครัง้แรกที่
ข้าพเจ้าพูดกับท่านโดยถ้อยค�าจากปาก
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าโดยที่ถูกกักไวเ้ต็มที่กับ
บัลลังก์พิพากษาข , โดยที่มีกิจธุระมากจน
มาหาท่านไม่ ได้.

๒ และแม้ข้าพเจ้าจะมาบัดน้ี ในตอน
น้ี ก็ ไม่ ได้ หาก มิ ใช่ เพราะ มอบก บัลลังก์
พิพากษาไวก้ับคนอื่น, เพื่อปกครองแทน
ข้าพเจ้า; และพระเจ้าในพระเมตตายิ่ง
ทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้ามาหาท่าน.

๓ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า มา โดย มี ความ
หวัง สูงและปรารถนามากว่าข้าพเจ้าจะ
พบท่านนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, และว่าท่านทูลอ้อนวอน
ขอพระคุณของพระองค์อยู่ตลอดมา, ว่า
ข้าพเจ้าจะพบท่านไม่มีข้อต�าหนิต่อพระ
พักตรพ์ระองค์, วา่ข้าพเจ้าจะพบวา่ท่าน
ไม่ ได้อยู่ ในสภาพอันน่าพรั่นพรึงอย่าง
ที่พี่น้องของเราในเซราเฮ็มลาเผชิญมา.

๔ ขอพระนามของพระผู้ เป็นเจ้าทรง
พระสิริ โรจนาเถิด, ที่พระองค์ประทาน
ให้ข้าพเจ้ารู,้ แท้จรงิแล้ว, ประทานความ
ปรดีอียา่งเหลอืลน้ใหแ้กข่า้พเจา้ทีรู่ว้า่พวก
เขาตัง้อยู่ ในทางแห่งความชอบธรรมของ
พระองค์อีก.

๕ และขา้พเจา้วางใจ, ตามพระวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้า, ว่า
ข้าพเจ้าจะมีปีติเพราะท่านด้วย; กระน้ัน
ก็ตามข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาว่าปีติของ
ข้าพเจ้า เพราะ ท่าน จะ เกิด โดย สาเหตุ
จาก ความ ทุกข์ และ จาก โทมนัส ยิ่ง ซึ่ง
ข้าพเจ้าเคยมีแทนพี่น้องที่เซราเฮ็มลา, 

 ๘ ก วว. ๑๙:๑๐.
๗ ๑ ก แอลมา ๔:๑๙.

  ข โมไซยาห ์๒๙:๔๒.
 ๒ ก แอลมา ๔:๑๖–๑๘.

แอลมา ๗:๑–๕ ๓๐๐



เพราะดูเถิด, ปีติของข้าพเจ้าเกิดเพราะ
พวกเขาหลังจากที่ฟันฝ่าความทุกข์และ
โทมนัสมามากแล้ว.

๖ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า วางใจ ว่า ท่านไม่
อยู่ ใน สภาพ ของ ความ ไม่ เชื่อ มากมาย
ดังพี่น้องของท่านเป็นมาแล้ว; ข้าพเจ้า
วางใจว่าท่านไม่ทะนงตนด้วยความถือดี
ในใจท่าน; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าวางใจว่า
ท่านไม่ ได้ ให้ ใจท่านหมกมุ่นอยู่กับความ
มัง่คัง่และส่ิงไรป้ระโยชน์ของโลก; แทจ้รงิ
แล้ว, ข้าพเจ้าวางใจวา่ท่านไม่นมัสการรปู
เคารพก , แตว่า่ทา่นนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้
องค์จริงและทรงพระชนม์อยู่ข , และว่า
ท่านตัง้ตารอการปลดบาปของท่าน, ซึ่ง
จะมาถึง, ด้วยศรัทธาอันเป็นนิจ.

๗ เพราะดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น มี
หลายส่ิงที่จะมา; และดเูถิด, มีส่ิงหน่ึงซ่ึง
ส�าคญักวา่ส่ิงทัง้ปวง—เพราะดเูถดิ, เวลาก 

อยู่ไม่ไกลทีพ่ระผู้ ไถจ่ะทรงมพีระชนมชี์พ
และจะเสด็จมาในบรรดาผูค้นของพระองค.์

๘ ดเูถดิ, ขา้พเจา้ไมก่ลา่ววา่พระองคจ์ะ
เสด็จมาในบรรดาเราในเวลาที่พระองค์
ทรงด�ารงอยู่ ในพระวรกายอันเป็นมรรตยั
แหง่พระองค;์ เพราะดเูถดิ, พระวญิญาณ
ไม่ ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า เรื่องจะเป็นไป
ดงัน้ี. บดัน้ีส�าหรบัเรือ่งน้ีขา้พเจา้ไมรู่;้ แต่
เทา่ทีข่า้พเจา้รู,้ คอืพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงมีเดชานุภาพที่จะท�าทุกส่ิงให้เป็นไป
ตามพระวจนะของพระองค์.

๙ แต่ ดูเถิด, พระ วิญญาณ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า เท่า น้ี, มี ความ ว่า : จง ร้อง บอก
คนพวก น้ี, ว่า— ท่าน จง กลับ ใจก , และ
เตรียม ทาง ของ พระเจ้า, และ เดิน ใน
ทางของพระองค์, ซ่ึงตรง; เพราะดูเถิด, 
อาณาจกัรแหง่สวรรค์ ใกลม้าถงึแลว้, และ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาข 

บนพืน้พิภพ.
๑๐ และดูเถิด, พระองค์จะประสูติก จาก

มา รีย์ข , ที่ เยรูซาเล็ม ซ่ึง เป็น แผ่นดินค 

ของบรรพบุรุษเรา, โดยที่นางเป็นหญิง
พรหมจารีง , เป็น ภาชนะ อัน มี ค่า และ
เลือกสรร แล้ว, ผู้ ที่ อ�านาจ ของ พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ จะ บัง นาง ไว้และ ท�าให้
นาง ตัง้ ครรภ์จ , และ ให้ ก�าเนิด บุตร คน
หน่ึง, แท้จริงแล้ว, แม้พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๑๑ และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรง
ทนความ เจ็บ ปวด และ ความ ทุกข์ก และ
การล่อลวงทุกอย่าง; และน่ีก็เพื่อค�า ซ่ึง
กล่าววา่พระองค์จะทรงรบัความเจ็บปวด
และความป่วยไข้ของผู้คนของพระองค์
จะได้เกิดสัมฤทธิผล.

๑๒ และ พระองค์ จะ ทรง รับ เอา ความ
ตายก , เพื่อพระองค์จะทรงท�าให้สายรัด
แห่งความตายที่ผูกมัดผู้คนของพระองค์
หลุด ออก; และ พระองค์ จะ ทรง รับ เอา
ความทุพพลภาพของพวกเขา, เพื่ออุทร
ของพระองค์จะเป่ียมไปด้วยพระเมตตา, 

 ๖ ก ๒ นี. ๙:๓๗; ฮีล. ๖:๓๑.
  ข ดนล. ๖:๒๖.
 ๗ ก แอลมา ๙:๒๖.
 ๙ ก มธ. ๓:๒–๔; แอลมา ๙:๒๕.
  ข โมไซยาห ์๓:๕; ๗:๒๗;  

๑๕:๑–๒.
 ๑๐ ก อสย. ๗:๑๔; ลกูา ๑:๒๗.

  ข โมไซยาห ์๓:๘.  
คมพ. มารยี,์ มารดาของ
พระเยซ.ู

  ค ๑ พศด. ๙:๓;  
๒ พศด. ๑๕:๙;  
๑ นี. ๑:๔;  
๓ นี. ๒๐:๒๙.

  ง ๑ นี. ๑๑:๑๓–๒๑.
  จ มธ. ๑:๒๐; โมไซยาห ์๑๕:๓.
 ๑๑ ก อสย. ๕๓:๓–๕;  

โมไซยาห ์๑๔:๓–๕.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒:๘;  

แอลมา ๑๒:๒๔–๒๕.  
คมพ. ตรงึกางเขน (การ).

แอลมา ๗:๖–๑๒๓๐๑



ตามเน้ือหนัง, เพื่อพระองค์จะทรงรูต้าม
เน้ือหนังวา่จะทรงช่วยข ผูค้นของพระองค์
ตาม ความ ทุพพลภาพ ของ พวก เขา ได้
อย่างไร.

๑๓ บัดน้ี พระ วิญญาณ ทรง รู้ก ทุก ส่ิง; 
กระน้ัน ก็ตาม พระ บุตร ของ พระ ผู้ เป็น
เจ้ายังทรงรับทุกขเวทนาตามเน้ือหนัง
เพือ่พระองคจ์ะทรงรบัข เอาบาปของผูค้น
ของพระองค,์ เพือ่พระองคจ์ะทรงลบการ
ล่วงละเมิดของพวกเขาตามพระพลานุ
ภาพ แห่ง การ ปลด ปล่อย ของ พระองค์; 
และบัดน้ีดูเถิด, น่ีคือประจักษ์พยานซ่ึง
อยู่ ในข้าพเจ้า.

๑๔ บัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่าน
ต้องกลับใจ, และเกิดใหม่ก ; เพราะพระ
วญิญาณตรสัวา่หากท่านไม่เกิดใหม่ท่าน
จะ สืบทอด อาณาจักร แห่ง สวรรค์ เป็น
มรดกไม่ ได้; ฉะน้ันจงมาเถิดและรบับัพ
ตศิมาสู่การกลบัใจ, เพือ่ทา่นจะรบัการลา้ง
จากบาปของทา่น, เพือ่ทา่นจะมศีรทัธาใน
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรง
เอาบาปของโลกไป, ผูท้รงอานุภาพจะช่วย
ให้รอดได้และจะช�าระจากความไม่ชอบ
ธรรมทัง้มวล.

๑๕ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
จงมาเถิดและอย่ากลัวเลย, และจงละทิง้
บาปทกุอยา่ง, ซ่ึงรกุรานก ทา่นโดยงา่ย, ซ่ึง
ผูกมัดท่านลงไปสู่ความพินาศ, แท้จริง
แล้ว, จงมาเถิดและออกไป, และแสดง
ต่อพระผู้เป็นเจ้าของท่านว่าท่านเต็มใจ
จะกลับใจจากบาปของท่านและเข้ามา

ในพนัธสัญญากบัพระองคท์ีจ่ะรกัษาพระ
บัญญัติของพระองค์, และเป็นพยานถึง
ส่ิงน้ันต่อพระองค์ ในวันน้ีโดยลงไปสู่น� ้า
แห่งบัพติศมา.

๑๖ และ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ท�าการ น้ี, และ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านับ
แต่ น้ันไป, ผู้ เดียวกันน้ันจะจดจ�า ส่ิงที่
ข้าพเจ้ากล่าวแก่เขา, แท้จริงแล้ว, เขา
จะจดจ�าว่าข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่า, เขา
จะมีชีวิตนิรันดร์, ตามประจักษ์พยาน
ของ พระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ , ซ่ึง เป็น
พยานในข้าพเจ้า.

๑๗ และบัดน้ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ทา่นเช่ือเรือ่งเหลา่น้ีไหม ? ดเูถดิ, ขา้พเจา้
กล่าวแก่ท่าน, ใช่แล้ว, ข้าพเจ้ารู้ว่าท่าน
เช่ือ; และ ทาง ที่ ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน เชื่อ
คือ โดย การ แสดง ให้ ประจักษ์ ของ พระ
วิญญาณ ซ่ึง อยู่ กับ ข้าพเจ้า. และ บัดน้ี
เพราะศรทัธาของทา่นมัน่คงเกีย่วกบัเรือ่ง
น้ัน, แท้จรงิแล้ว, เกี่ยวกับเรือ่งที่ข้าพเจ้า
พูดไว้, ปีติของข้าพเจ้าจึงมากยิ่งนัก.

๑๘ เพราะ ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
แล้วนับจากเริม่ต้น, วา่ข้าพเจ้าปรารถนา
อยา่งมากทีจ่ะไม่ ใหท้า่นอยู่ ในสภาพอนัน่า
พรัน่พรงึเหมือนพี่น้องท่าน, แม้กระน้ัน
ข้าพเจ้า พบ ว่า สม ความ ปรารถนา ของ
ข้าพเจ้าแล้ว.

๑๙ เพราะ ข้าพเจ้า ส�าเหนียก ว่า ท่าน
อยู่ ในทางแห่งความชอบธรรม; ข้าพเจ้า
ส�าเหนียกว่าท่านอยู่ ในทางซ่ึงจะน�าไปสู่
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้; แทจ้รงิแลว้, 

 ๑๒ ข ฮบ. ๒:๑๘; ๔:๑๕;  
คพ. ๖๒:๑.

 ๑๓ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์
  ข โมไซยาห ์๑๕:๑๒.  

คมพ. ชดใช้ (การ).

 ๑๔ ก คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๑๕ ก ๒ นี. ๔:๑๘.

แอลมา ๗:๑๓–๑๙ ๓๐๒



ข้าพเจ้าส�าเหนียกวา่ท่านก�าลังท�าให้ทางก 

ของพระองค์ตรง.
๒๐ ข้าพเจ้า ส�าเหนียก ว่า มัน เป็นที่ รู้

แก่ ท่าน แล้ว, โดย ประจักษ์ พยาน แห่ง
พระวจนะของพระองค์, ว่าพระองค์ ไม่
สามารถด�าเนินก ไปในทางคด; ทัง้พระองค์
ไมท่รงเปลีย่นแปลงจากทีพ่ระองคต์รสัไว;้ 
ทัง้พระองค์ ไม่ทรงมีแม้แต่เงาของการ
หันจากขวาไปซ้าย, หรือจากส่ิงถูกไปหา
ส่ิงผิด; ฉะน้ัน, วิถีของพระองค์จึง เป็น
หน่ึงรอบนิรันดร์.

๒๑ และพระองค์ ไมท่รงสถติอยู่ ในวหิาร
ที่ ไม่บริสุทธิ์ก ; ทัง้จะไม่รับความสกปรก
หรือ ส่ิง ใดที่ ไม่สะอาดเข้า ในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า; ฉะน้ันข้าพเจ้ากล่าว
แกท่า่นวา่เวลาจะมาถงึ, แทจ้รงิแลว้, และ
จะเป็นในวนัสุดทา้ย, ทีผู่ส้กปรกข จะคงอยู่
ในความสกปรกของเขา.

๒๒ และบัดน้ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า กล่าว เรื่อง เหล่า น้ี แก่ ท่าน เพื่อ
ข้าพเจ้าจะปลุกท่านให้รูสึ้กถึงหน้าที่ของ
ท่านต่อพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อท่านจะเดิน
โดยไมม่ขีอ้ต�าหนิตอ่พระพกัตรพ์ระองค,์ 
เพือ่ทา่นจะเดนิตามระเบยีบอนัศักดิสิ์ทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า, ตามที่รับท่านไว้.

๒๓ และบดัน้ีขา้พเจา้อยากใหท้า่นถอ่ม
ตนก , และว่าง่ายและอ่อนโยน; รับฟังค�า
วิงวอนจากผู้อื่น; เป่ียมด้วยความอดทน
และความอดกลัน้; รูจ้กัยบัยัง้ตนในทกุส่ิง; 

ขยันหมั่นเพียรในการรักษาพระบัญญัติ
ของพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลา; ขอในส่ิงใด
ก็ตามที่ท่านขัดสน, ทัง้ฝ่ายวญิญาณและ
ฝ่ายโลก; น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
เสมอในส่ิงใดก็ตามที่ท่านได้รับ.

๒๔ และจงดูว่าท่านมีศรัทธาก , ความ
หวัง, และจิตกุศล, และเมื่อน้ันท่านจะ
มีงานดีอย่างมากมายเสมอไป.

๒๕ และ ขอ พระเจ้า โปรด ประทาน
พรท่าน, และรักษาอาภรณ์ของท่านให้
ปราศจาก มลทิน, เพื่อ ในที่สุด พระองค์ 

จะทรงพาท่านไปน่ังลงกับอับราฮัม, อิส- 
อัค, และยาโคบ, และศาสดาพยากรณ์ผู้
บรสุิทธิ์ผู้เคยด�ารงอยู่นับแต่ โลกเริม่ต้น, 
โดยทีอ่าภรณ์ของทา่นปราศจากมลทนิก ดงั
อาภรณ์ของพวกท่านเหล่าน้ันปราศจาก
มลทิน, ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่จะไม่
จากไปอีก.

๒๖ และบัดน้ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า,  

ข้าพเจ้าพูดถ้อยค�า เหล่า น้ีกับท่านตาม 
พระ วิญญาณ ซ่ึง เป็นพยานในข้าพเจ้า;  
และจติวญิญาณขา้พเจา้ช่ืนชมยนิดอียา่งยิง่,  
เพราะ ความ ขยันหมั่น เพียร และ ความ
ใส่ ใจยิง่ซ่ึงทา่นใหต้อ่ถอ้ยค�าของขา้พเจา้.

๒๗ และ บัดน้ี, ขอ ความ สงบ สุขก ของ
พระผู้เป็นเจ้าจงพ�านักอยู่กับท่าน, และ
ในบ้านและผืนแผ่นดินของท่าน, และ
บนฝูงสัตวเ์ลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญข่องทา่น, 
และส่ิงทัง้ปวงที่ท่านเป็นเจ้าของ, ผู้หญิง

 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;  
โมไซยาห ์๒:๓๗;  

แอลมา ๓๔:๓๖.
  ข ๑ นี. ๑๕:๓๓–๓๕;  

๒ นี. ๙:๑๖; มอร. ๙:๑๔;  
คพ. ๘๘:๓๕.

 ๒๓ ก คมพ. นอบน้อม (ความ), 
ออ่นน้อมถอ่มตน (ความ).

 ๒๔ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;  
อเีธอร ์๑๒:๓๐–๓๕;  
โมโร. ๗:๓๓–๔๘.

 ๒๕ ก ๒ ปต. ๓:๑๔.
 ๒๗ ก คมพ. สงบ (ความ), สงบสุข 

(ความ), สันต,ิ สันตสุิข.

แอลมา ๗:๒๐–๒๗๓๐๓



ของท่านและลูก ๆ ของท่าน, ตามศรทัธา
และงานดขีองทา่น, นับจากเวลาน้ีไปและ
ตลอดกาล. และขา้พเจา้พดูดงัน้ี. เอเมน.

บทที่ ๘

แอ ลมา ส่ัง สอน และ ให้ บัพ ติศ มา ใน มี
เล็ค—ทา่นถกูปฏเิสธในแอมนัไนฮาหแ์ละ
จากไป—เทพบัญชาให้ท่านกลับไปป่าว
รอ้งการกลบัใจตอ่ผูค้น—อมวิเล็คยอมรบั
ท่าน, และท่านทัง้สองส่ังสอนในแอมัน
ไนฮาห์. ประมาณ ๘๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 

มากลับจากแผ่นดินก แห่งกิ เดียน, หลัง 
จากสอนผู้คนของกิเดียนหลายเรื่องซ่ึง
เขียนไว้ ไม่ ได้, ท่านก่อตัง้ ระเบียบของ
ศาสนจกัร, ดงัทีท่า่นไดท้�ามากอ่นในแผน่
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, แท้จริงแล้ว, ท่าน
กลับมาบ้านท่านเองที่ เซราเฮ็มลาเพื่อ
พักผ่อนจากงานที่ท่านท�าไป.

๒ และ ดังน้ี ปี ที่ เก้า แห่ง การ ปกครอง
ของเหล่าผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี- 
ไฟสิน้สุดลง.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในการ
เริ่ม ต้นปี ที่ สิบ แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พพิากษาเหนือผูค้นของนีไฟ, คอืแอลมา
ออกจากที่ น่ันและเดินทางข้ามไปแผ่น
ดินแห่งมีเล็ค, ทางตะวันตกของแม่น� ้า
ไซดอนก , ทางตะวนัตกใกล้เขตชายแดน
ทุรกันดาร.

๔ และท่านเริ่มสอนผู้คนในแผ่นดิน
แห่งมีเล็คตามระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ก ของ
พระผูเ้ป็นเจา้, ซึง่โดยระเบยีบน้ันทา่นได้
รับเรียก; และท่านเริ่มสอนผู้คนทั่วแผ่น
ดินแห่งมีเล็ค.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้คน
มาหาท่านจากทั่วบริเวณชายแดนแผ่น
ดินซ่ึงอยู่ ใกล้แดนทุรกันดาร. และพวก
เขารับบัพติศมากันทั่วทัง้แผ่นดิน;

๖ เพื่อ ว่า เมื่อ ท่าน เสร็จ งานของ ท่าน
ที่มี เล็คแล้วท่านก็ออกจากที่ น่ัน, และ 

เดินทางสามวันทางเหนือแผ่นดินแห่ง 
มีเล็ค; และท่านมาถึงเมืองที่เรียกว่าแอ
มันไนฮาห์.

๗ บัดน้ีเป็นธรรมเนียมผู้คนของนี ไฟ
ที่จะเรยีกผืนแผ่นดินของตน, และเมือง
ของ ตน, และ หมู่บ้านของ ตน, แท้จริง
แล้ว, แม้หมู่บ้านเล็ก ๆ ทัง้หมดของตน, 
ตามช่ือผู้ที่ครอบครองคนแรก; และจึง 

เป็นเช่นน้ันกับแผ่นดินแห่งแอมันไน- 
ฮาห์.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
แอลมามาถึงเมืองแห่งแอมันไนฮาห์ท่าน
เริ่มส่ังสอนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
แก่คนเหล่าน้ัน.

๙ บัดน้ี ซาตาน มี อ�านาจก ใหญ่ หลวง
เหนือใจผูค้นของเมอืงแหง่แอมนัไนฮาห;์ 
ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�า
ของแอลมา.

๑๐ กระน้ัน ก็ตาม แอ ลมา ยัง ท�างานก 

หนักทางวิญญาณ, โดยบ�าเพ็ญเพียรข กับ

๘ ๑ ก แอลมา ๒:๒๐; ๖:๗.
 ๓ ก แอลมา ๑๖:๖–๗.
 ๔ ก คพ. ๑๐๗:๒–๔.  

คมพ. เมลคเีซเดค, ฐานะ
ปุโรหติแหง่.

 ๙ ก ๒ นี. ๒๘:๑๙–๒๒;  

คพ. ๑๐:๒๐.
 ๑๐ ก แอลมา ๑๗:๕.
  ข อนัีส ๑:๑–๑๒.

แอลมา ๘:๑–๑๐ ๓๐๔



พระผู้เป็นเจ้าดว้ยการสวดอ้อนวอนอย่าง
สุด ก�าลังค , เพื่อ พระองค์ จะ ทรง เทพ ระ
วิญญาณของพระองค์ลงมาให้ผู้คนที่อยู่
ในเมอืง; เพือ่พระองคจ์ะทรงอนุญาตทา่น
ให้บัพติศมาพวกเขาสู่การกลับใจด้วย.

๑๑ กระน้ันก็ตาม, พวกเขายังท�าใจแข็ง
กระด้าง, โดย กล่าว แก่ ท่านว่า : ดูเถิด, 
เรารู้ว่าท่านคือแอลมา; และเรารู้ว่าท่าน
เป็นมหาปุโรหิตดูแลศาสนจักรซ่ึงท่าน
สถาปนา ขึน้ในหลาย ส่วนของ แผ่นดิน, 
ตามประเพณีของท่าน; และเราไม่ ได้อยู่
ใน ศาสนจักร ของ ท่าน, และ เรา ไม่ เชื่อ
ประเพณีเหลวไหลเช่นน้ัน.

๑๒ และบัดน้ีเรารู้ว่าเพราะเราไม่ ได้อยู่
ในศาสนจักรของท่าน เรารู้ ว่าท่านไม่มี
อ�านาจเหนือเรา; และท่านมอบบัลลังก์
พิพากษาให้นี ไฟฮาห์ก แล้ว; ฉะน้ันท่าน
ไม่ ได้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาเหนือเรา.

๑๓ บัดน้ีเมื่อผู้คนกล่าวดังน้ีแล้ว, และ
ต่อต้านค�าพูดทัง้หมดของท่าน, และสบ
ประมาททา่น, และถม่น� ้าลายใส่ทา่น, และ
ท�าให้ท่านถูกขับออกจากเมืองของพวก
เขา, ท่านจึง ไปจากที่ น่ันและออกเดิน
ทางไปยังเมืองที่เรียกว่าแอรัน.

๑๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขณะ
ทีท่า่นก�าลงัเดนิทางไปทีน่ั่น, โดยหนักอึง้
ดว้ยโทมนัส, ฟันฝ่าความยากล�าบากก และ
ความปวดร้าวอย่างมากของจิตวิญญาณ, 
เพราะ ความ ช่ัว ร้าย ของ ผู้คนซ่ึง อยู่ ใน
เมือง แห่ง แอ มันไน ฮาห์, เหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้ขณะที่แอลมาหนักอึง้อยู่ด้วย

โทมนัสดังน้ี, ดูเถิดเทพข ของพระเจ้ามา
ปรากฏต่อท่าน, โดยกล่าวว่า :

๑๕ เจา้เป็นสุขแลว้, แอลมา; ฉะน้ัน, จง
เงยหน้าขึน้และช่ืนชมยินดีเถิด, เพราะ
เจ้า มี เหตุ สมควร ยิ่ง ที่ จะ ช่ืนชม ยินดี; 
เพราะเจา้ซ่ือสัตย์ ในการรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระผูเ้ป็นเจา้นับจากเวลาทีเ่จา้ไดร้บั
ข่าวสารแรกของเจ้าจากพระองค์. ดูเถิด, 
ข้าพเจ้าคือผู้ที่น� าก มันมาให้เจ้า.

๑๖ และดูเถิด, พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้า 
มาเพื่อส่ังให้เจ้ากลับไปเมืองแห่งแอมัน- 
ไนฮาห์, และส่ังสอนผู้คนของเมืองอีก; 
แท้จริงแล้ว, จงส่ังสอนพวกเขา. แท้จริง
แล้ว, จงกล่าวแก่พวกเขา, เว้นแต่พวก
เขาจะกลับใจ พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงท�าลายก พวกเขา.

๑๗ เพราะดูเถิด, ในขณะน้ีพวกเขาได้
พยายามหาวิธีที่ จะท�าลายเสรีภาพของ
ผู้คนของ เจ้า, ( เพราะ พระเจ้า ตรัส ดัง
น้ัน) ซ่ึงตรงกันข้ามกับกฎเกณฑ์, และ
ค�าพพิากษา, และพระบญัญตัซ่ึิงพระองค์
ประทานแก่ผู้คนของพระองค์.

๑๘ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้คือ
หลังจากแอลมาได้รับข่าวสารของท่าน
จากเทพของพระเจ้าแล้ว ท่านจึงกลับ
ไปแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์ โดยเร็ว. 
และท่านเข้าเมืองอีกทางหน่ึง, แท้จริง
แล้ว, โดยทางซ่ึงอยู่ทางใต้ของเมืองแห่ง
แอมันไนฮาห์.

๑๙ และขณะที่ท่านเข้าไปในเมืองท่าน
หิวโหย, และ ท่าน กล่าว แก่ ชาย ผู้ หน่ึง : 

 ๑๐ ค ๓ นี. ๒๗:๑.  
คมพ. สวดออ้นวอน (
การ), สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๑๒ ก แอลมา ๔:๒๐.
 ๑๔ ก คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
  ข แอลมา ๑๐:๗–๑๐, ๒๐. 

คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
 ๑๕ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๑–๑๖.
 ๑๖ ก แอลมา ๙:๑๒, ๑๘, ๒๔.

แอลมา ๘:๑๑–๑๙๓๐๕



ท่านจะให้อาหารแก่ผู้รบัใช้ที่ถ่อมตนของ
พระผู้เป็นเจ้ากินบ้างได้ ไหม ?

๒๐ และ ชาย คน น้ัน กล่าว แก่ ท่าน : 
ข้าพเจ้าเป็นชาวนี ไฟ, และข้าพเจ้ารู้ว่า
ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, เพราะ ท่าน คือ ชาย คน
ที่เทพก กล่าวในนิมิตที่มาให้เห็น : เจ้าจง
ต้อนรับ. ฉะน้ัน, ไป กับ ข้าพเจ้า ในบ้าน
ขา้พเจา้เถดิและขา้พเจา้จะใหอ้าหารของ
ข้าพเจ้าแก่ท่าน; และข้าพเจ้ารู้ ว่าท่าน
จะเป็นพรแก่ข้าพเจ้าและบ้านข้าพเจ้า.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาย
ผูน้ั้นตอ้นรบัทา่นเขา้บา้น; และชายผูน้ั้น
ช่ืออมวิเล็คก ; และทา่นน�าขนมปังและเน้ือ
ออกมาวางตรงหน้าแอลมา.

๒๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มา กิน อาหาร และ อิ่ม; และ ท่านให้ พรก  
อมิวเล็ค และ บ้านท่าน, และ ท่านน้อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า.

๒๓ และหลังจากท่านกินอิ่มแล้วท่าน
กล่าวแก่อมิวเล็คว่า : ข้าพเจ้าคือแอลมา, 
และ เป็น มหา ปุโรหิตก ผู้ ดูแล ศาสนจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าทั่วแผ่นดิน.

๒๔ และดูเถิด, ข้าพเจ้าได้รับเรียกมา
ส่ังสอนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าใน
บรรดาคนพวกน้ีทัง้หมด, ตามวิญญาณ
แห่งการเปิดเผยและการพยากรณ์; และ
ขา้พเจา้อยู่ ในแผน่ดนิน้ีแลว้และพวกเขา
ไม่ต้อนรับข้าพเจ้า, แต่พวกเขาขับไล่ก 

ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเกือบจะหันหลังให้
แผ่นดินน้ีตลอดกาลแล้ว.

๒๕ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าได้รับบัญชาว่า
ข้าพเจ้า จะ หัน มา อีก และ พยากรณ์ แก่
คนพวกน้ี, แท้จริงแล้ว, และเป็นพยาน
ฟ้องพวกเขาเกีย่วกบัความช่ัวช้าสามานย์
ของพวกเขา.

๒๖ และบดัน้ี, อมวิเล็ค, เพราะทา่นเลีย้ง
ดูข้าพเจ้าและรบัข้าพเจ้าเข้ามา, ท่านจึง
ไดร้บัพร; เพราะขา้พเจา้หวิโหย, เน่ืองจาก
ข้าพเจ้าอดอาหารมาหลายวัน.

๒๗ และแอลมาคงอยู่กับอมิวเล็คหลาย
วันก่อนท่านจะเริ่มส่ังสอนผู้คน.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คน ยิ่ง ทวี ความ รุนแรง ใน ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ของตน.

๒๙ และพระวจนะมาถงึแอลมา, มคีวาม
วา่ : จงไปเถิด; และกล่าวแก่อมิวเล็คผู้รบั
ใช้ของเราด้วย, จงออกไปและพยากรณ์
แก่คนพวกน้ี, โดยกล่าววา่—ท่านจงกลับ
ใจก , เพราะพระเจ้าตรัสดังน้ี, หากเจ้าไม่
กลับใจเราจะมาเยือนคนพวกน้ีในความ
โกรธของเรา; แท้จริงแล้ว, และเราจะไม่
หันความเกรีย้วโกรธของเราไป.

๓๐ และแอลมาออกไป, และอมิวเล็ค 
ด้วย, ในบรรดาผู้คน, เพื่อประกาศพระ 
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า แก่ พวก เขา; 
และพวกท่านเป่ียมไปด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์.

๓๑ และ พวก ท่าน ได้ รับ พลัง ความ
สามารถก , ถึงขนาดที่จะกักขังพวกท่านไว้
ในคุกใต้ดินไม่ ได้; ทัง้ไม่มีผู้ ใดจะสังหาร
พวกท่านได้; กระน้ันก็ตาม พวกท่านไม่

 ๒๐ ก แอลมา ๑๐:๗–๙.
 ๒๑ ก คมพ. อมวิเล็ค.
 ๒๒ ก แอลมา ๑๐:๑๑.

 ๒๓ ก แอลมา ๕:๓, ๔๔, ๔๙;  
๑๓:๑–๒๐.

 ๒๔ ก แอลมา ๘:๑๓.

 ๒๙ ก แอลมา ๙:๑๒, ๑๘.  
คมพ. กลบัใจ (การ).

 ๓๑ ก ๑ นี. ๑:๒๐.

แอลมา ๘:๒๐–๓๑ ๓๐๖



ได้ ใช้พลังความสามารถข ของพวกท่าน
จนกระทั่งพวกท่านถูกมัดไว้ด้วยสายรัด
และถูกพาเข้าเรือนจ�า. บัดน้ี, น่ีเป็นไป
เพือ่พระเจา้จะทรงแสดงเดชานุภาพของ
พระองค์ออกมาในพวกท่าน.

๓๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ทา่นออกไปและเริม่ส่ังสอนและพยากรณ์
แก่ ผู้คน, ตาม วิญญาณ และ อ�านาจ ซึ่ง
พระเจ้าประทานให้พวกท่าน.

ถ้อยค�า ของ แอ ลมา, และ ถ้อยค�า ขอ งอ
มิวเล็คด้วย, ซ่ึงประกาศไว้แก่ผู้คนที่อยู่
ในแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์. และพวก
ทา่นถกูจบัเขา้เรอืนจ�าดว้ย, และไดร้บัการ
ปลดปล่อยโดยพระพลานุภาพอันเป็น
ปาฏิหารยิ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ ในพวก
ท่าน, ตามบันทึกของแอลมา.

ประกอบด้วยบทที ่๙ ถึง ๑๔.

บทที่ ๙

แอลมาส่ังผู้คนในแอมันไนฮาห์ ให้กลับ 
ใจ— พระเจ้า จะ ทรง เมตตา ต่อ ชาวเล- 
มันในวันเวลาสุดท้าย—หากชาวนีไฟละ
จากความสว่าง, พวกเขาจะถูกชาวเลมัน
ท�าลาย—พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จ มา ในไม่ ช้า— พระองค์ จะ ทรง ไถ่
บรรดาผู้ที่กลับใจ, รับบัพติศมา, และมี
ศรทัธาในพระนามของพระองค.์ ประมาณ 
๘๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และอน่ึง, ข้าพเจ้า, แอลมา, โดยที่ ได้รับ
บัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าควร
พาอมิวเล็คออกไปและส่ังสอนคนพวก
น้ีอีก, หรือผู้คนที่อยู่ ในเมืองแห่งแอมัน
ไนฮาห์, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะที่
ข้าพเจ้าเริม่ส่ังสอนพวกเขา, พวกเขาเริม่
โต้แย้งกับข้าพเจ้า, โดยกล่าวว่า :

๒ ท่าน เป็นใคร ? ท่าน คิด หรือ ว่า เรา
จะเช่ือประจักษ์พยานของคนผู้ เดียวก ,  
แม้เขาจะส่ังสอนเราว่าแผ่นดินโลกจะ
สูญสิน้ ?

๓ บัดน้ีคนเหล่าน้ันหาเข้าใจถ้อยค�าที่
ตนพูดไม่; เพราะพวกเขาหารู้ ไม่วา่แผ่น
ดินโลกจะสูญสิน้.

๔ และพวกเขากลา่วดว้ยวา่ : เราจะไมเ่ช่ือ
ถ้อยค�าของท่านหากท่านจะพยากรณ์วา่
เมอืงอนัยิง่ใหญน้ี่จะถกูท�าลายในวนัเดยีวก .

๕ บดัน้ีพวกเขาหารู้ ไมว่า่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงท�างานอศัจรรยเ์ช่นน้ันได,้ เพราะพวก
เขาเป็นผูค้นที่ ใจแข็งกระดา้งและดือ้รัน้.

๖ และ พวก เขา กล่าว : พระ ผู้ เป็น เจ้า
ทรงเป็นผู้ ใดเล่าก , จึงส่งคนคนเดียวที่มี
อ�านาจข ของพระองคม์ายังบรรดาคนพวก
น้ี, เพื่อประกาศความจริงของส่ิงส�าคัญ
ยิ่งและน่าอัศจรรย์เช่นน้ันแก่พวกเขา ?

๗ และ พวก เขา ก้าว ออก มา เพื่อ จับ
ข้าพเจ้า; แต่ ดูเถิด, พวก เขา หา ได้ จับ
ไม่. และ ข้าพเจ้า ยืน อยู่ อย่าง อาจหาญ
เพื่อ ประกาศ แก่ พวก เขา, แท้จริง แล้ว, 
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างอาจหาญแก่พวก
เขา, มีความว่า :

 ๓๑ ข แอลมา ๑๔:๑๗–๒๙.
๙ ๒ ก ฉธบ. ๑๗:๖.
 ๔ ก แอลมา ๑๖:๙–๑๐.

 ๖ ก อพย. ๕:๒;  
โมไซยาห ์๑๑:๒๗;  
โมเสส ๕:๑๖.

  ข แอลมา ๑๐:๑๒.

แอลมา ๘:๓๒–๙:๗๓๐๗



๘ ดูเถิด, โอ้ท่านอนุชนก ผู้ ช่ัวร้ายและ
มีมิจฉาทิฐิ, ท่านลืมประเพณีบรรพบุรุษ
ของท่านได้อย่างไร; แท้จรงิแล้ว, ท่านลืม
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าได้รวดเร็ว
อะไรเช่นน้ัน.

๙ ท่านจ�าไม่ ได้หรือว่าลี ไฮ, บรรพบุรุษ
เรา, ถูก น� า ออก จาก เยรูซาเล็ม โดย
พระหัตถ์ก ของพระผู้เป็นเจ้า ? ท่านจ�าไม่
ไดห้รอืวา่พระองคท์รงน�าพวกทา่นทกุคน
ผ่านแดนทุรกันดารมา ?

๑๐ และท่านลืมกันรวดเร็ว ได้ อย่างไร
ว่ากี่ ครัง้แล้วที่พระองค์ทรงปลดปล่อย
บรรพบุรุษของเราออกจากเงือ้มมือศัตรู
ของพวกท่าน, และทรงปกปักรกัษาพวก
ท่านจากการถูกท�าลาย, แม้ด้วยมือพี่น้อง
ของพวกท่านเอง ?

๑๑ แท้จรงิแล้ว, และหากไม่เป็นเพราะ
เดชานุภาพ อัน หา ที่ เปรียบ มิ ได้ ของ
พระองค์, และพระเมตตาของพระองค์, 
และความอดกลัน้ของพระองค์ที่มีต่อเรา
แล้ว, เราจะถูกตัดขาดจากพืน้พิภพอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ ได้ก่อนช่วงเวลาน้ี ไปนาน
แล้ว, และอาจถูกส่งไปสู่สภาพแห่งความ
เศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิน้สุดไม่ก .

๑๒ ดเูถดิ, บดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่
พระองค์ทรงบัญชาท่านให้กลับใจ; และ
หากท่านไม่กลับใจ, ท่านก็ ไม่มีทางใดที่
จะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
เป็นมรดกเลย. แต่ดูเถิด, น่ียังไม่หมด— 
พระองค์ ทรง บัญชา ท่านให้ กลับ ใจ, มิ- 

ฉะน้ันพระองคจ์ะทรงท�าลายก ทา่นใหห้มด
สิน้ไปจากพืน้พภิพ; แทจ้รงิแลว้, พระองค์
จะเสด็จมาเยือนท่านในพระพิโรธของ
พระองค์, และ ในพระพิโรธ อันรุนแรงข 

น้ันพระองค์จะไม่ทรงหยุดยัง้.
๑๓ ดูเถิด, ท่านจ�าพระด�ารสัที่พระองค์

รับส่ังกับลี ไฮไม่ ได้หรือ, ที่ตรัสว่า : ตราบ
เท่าที่ก พวกเจ้าจะรักษาบัญญัติของเรา, 
พวกเจ้าจะรุง่เรอืงอยู่ ในแผ่นดิน ? และมี
กลา่วอกีวา่ : ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้จะไมร่กัษา
บัญญัติของเราพวกเจ้าจะถูกตัดขาดจาก
ที่ประทับของพระเจ้า.

๑๔ บัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่านจ�าไว้, ว่า
ตราบเทา่ทีช่าวเลมนัไมร่กัษาพระบญัญตัิ
ของพระผู้เป็นเจ้า, พวกเขาก็ถูกตัดก ขาด
จาก ที่ ประทับ ของ พระเจ้า. บัดน้ี เรา จึง
เห็นว่า พระ วจนะ ของ พระเจ้า เป็น จริง
แล้วในเรื่องน้ี, และชาวเลมันถูกตัดขาด
จากที่ประทับของพระองค์, นับจากที่เริม่
การล่วงละเมิดของพวกเขาในแผ่นดิน.

๑๕ กระน้ันก็ตามขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, 
ว่าในวันแห่งการพิพากษาพวกเขาก็จะมี
สภาพทีท่นได้ก ยิง่กวา่พวกทา่น, หากทา่น
ยังอยู่ ในบาปของท่าน, แท้จรงิแล้ว, และ
แม้ ในชีวิตน้ีสภาพของพวกเขาก็จะร้าย
แรงน้อยกว่าของพวกท่าน, เว้นแต่ท่าน
จะกลับใจ.

๑๖ เพราะมสัีญญาอยูห่ลายขอ้ซึง่ยืน่ก ให้
แก่ชาวเลมัน; ด้วยเป็นเพราะประเพณีข 

บรรพบรุษุของพวกเขาทีท่�าใหพ้วกเขายงั

 ๘ ก แอลมา ๑๐:๑๗–๒๕.
 ๙ ก ๑ นี. ๒:๑–๗.
 ๑๑ ก โมไซยาห ์๑๖:๑๑.
 ๑๒ ก แอลมา ๘:๑๖;  

๑๐:๑๙, ๒๓, ๒๗.

  ข แอลมา ๘:๒๙.
 ๑๓ ก ๒ นี. ๑:๒๐;  

โมไซยาห ์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 โมไซยาห ์๑๘:๑๑–๑๗.

แอลมา ๙:๘–๑๖ ๓๐๘



อยู่ ในสภาพของความไมรู่้ค ; ฉะน้ันพระเจา้
จะทรงเมตตาพวกเขาและทรงยืดง ชีวิต
ของพวกเขาให้นานขึน้ในแผ่นดิน.

๑๗ และในช่วงเวลาหน่ึงพวกเขาจะถูก
น�าก มาให้เช่ือในพระวจนะของพระองค์, 
และให้รูถ้ึงความไม่ถูกต้องของประเพณี
บรรพบุรษุของพวกเขา; และคนเป็นอัน
มากในพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด, 
เพราะพระเจา้จะทรงเมตตาทกุคนทีเ่รยีก
หาข พระนามของพระองค์.

๑๘ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
ว่าหากท่านขืนอยู่ ในความเลวร้ายของ
ท่าน ว่า วัน เวลา ของ ท่านจะ ไม่ ยืนนาน
ใน แผ่นดิน, เพราะ พระองค์ จะ ทรง ส่ง
ชาวเล มันก มายัง ท่าน; และ หาก ท่านไม่
กลับใจพวกเขาจะมาในเวลาที่ท่านหารู้
ไม่, และ จะ เยือนท่านด้วย ความ พินาศ
สิน้ข ; และจะเป็นไปตามพระพิโรธค อัน
รุนแรงของพระเจ้า.

๑๙ เพราะพระองคจ์ะไมท่รงยอมใหท้า่น
มชีีวติอยู่ ในความชัว่ช้าสามานยข์องทา่น, 
เพื่อท�าลายผู้คนของพระองค์. ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านวา่, ไม่เลย; พระองค์จะทรง
ยอมใหช้าวเลมนัท�าลายก ผูค้นทัง้หมดของ
พระองคท์ีม่ช่ืีอวา่ผูค้นของนีไฟเสียดกีวา่, 
หากเป็นไปไดว้า่พวกเขาจะตกข อยู่ ในบาป
และการลว่งละเมดิ, หลงัจากทีพ่วกเขาได้
รับความสว่างมากถึงเพียงน้ันและความ
รู้มากถึงเพียงน้ันจากพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา;

๒๐ แท้จริง แล้ว, หลัง จาก เป็น ผู้ ที่
โปรดปรานอยา่งมากเช่นน้ันของพระเจา้; 
แทจ้รงิแลว้, หลงัจากเป็นที่ โปรดปรานยิง่
กว่าทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, หรือ
ผู้คนอื่นใด; หลังจากที่ทุกส่ิงเป็นที่รู้ก แก่
พวก เขา, ตาม ความ ปรารถนา ของ พวก
เขา, และศรัทธาของพวกเขา, และการ
สวด อ้อนวอน, เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ เป็น มา, 
และที่เป็นอยู่, และที่จะมาถึง;

๒๑ โดยที่ ได้ รับการมาเยือนโดยพระ
วิญญาณ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า; โดยที่ ได้
สนทนา กับ เทพ, และ โดย สุรเสียง ของ
พระเจ้า รับส่ัง ด้วย; และ โดย มี วิญญาณ
แห่งการพยากรณ์, และวญิญาณแห่งการ
เปิด เผย, และ ของ ประทานหลาย อย่าง
ด้วย, ของ ประทาน แห่ง การ พูด ภาษา, 
และของประทานแห่งการส่ังสอน, และ
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, 
และของประทานแห่งการแปลก ;

๒๒ แท้จริง แล้ว, และ หลัง จาก ได้ รับ
การ ปลด ปล่อยก โดย พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้
ออกจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม, โดย
พระหัตถ์ ของ พระเจ้า; และ โดย ได้
รับ การ ช่วย ให้ รอด จาก ความ อดอยาก, 
และจากความเจ็บป่วย, และโรคภัยทุก
ประเภทของทุกชนิด; และพวกเขาเข้ม
แข็งขึน้ในการรบ, เพื่อพวกเขาจะไม่ถูก
ท�าลาย; โดยที่ทรงน� าออกจากการเป็น
ทาสข ครัง้แล้วครัง้เล่า, และโดยได้รบัการ
ดูแลและปกปักรักษามาจนกระทั่งเดี๋ยว

 ๑๖ ค โมไซยาห ์๓:๑๑.
  ง ฮีล. ๑๕:๑๐–๑๒.
 ๑๗ ก อนัีส ๑:๑๓.
  ข แอลมา ๓๘:๕; คพ. ๓:๘.
 ๑๘ ก แอลมา ๑๖:๒–๓.

  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. เปิดเผย (การ).
 ๒๑ ก ออมไน ๑:๒๐; โมไซยาห์ 

๘:๑๓–๑๙; ๒๘:๑๑–๑๗.
 ๒๒ ก ๒ นี. ๑:๔.
  ข โมไซยาห ์๒๗:๑๖.

แอลมา ๙:๑๗–๒๒๓๐๙



น้ี; และท�าให้พวกเขารุ่งเรืองจนพวกเขา
ร�่ารวยในทุกส่ิง—

๒๓ และ บัดน้ี ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ว่า หาก คนพวก น้ี, ซ่ึง ได้ รับ พร
มากมายเช่นน้ีจากพระหัตถ์ของพระเจ้า, 
จะล่วงละเมิดอย่างตรงกันข้ามกับความ
สวา่งและความรู้ที่พวกเขามีอยู่, ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านวา่หากเป็นเช่นน้ี, หากพวก
เขาจะตกอยู่ ในการลว่งละเมดิแลว้, ชาวเล- 
มันก็จะมีสภาพที่ทนได้ก ยิ่งกว่าพวกเขา.

๒๔ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ทรง ยื่น
สัญญาก ให้ชาวเลมัน, แต่ ไม่ ได้ ให้ท่าน
หากท่านล่วงละเมิด; เพราะพระเจ้า ไม่
ได้ทรงสัญญาไว้ชัดแจ้งและทรงก�าหนด
ไว้แน่นอนหรือ, ว่าหากท่านจะกบฏต่อ
ต้านพระองค์ท่านจะถูกท�าลายสิน้ไปจาก
พืน้พิภพ ?

๒๕ และบัดน้ี เพราะเหตุ น้ี, เพื่อท่าน
จะ ไม่ ถูก ท�าลาย, พระเจ้า ทรง ส่ง เทพ
ของพระองค์มาเยือนผู้คนของพระองค์
หลายคน, โดยประกาศแก่คนเหล่า น้ัน
ว่าพวกเขาต้องออกไปป่าวร้องอย่างสุด
ก�าลัง ต่อ คนพวก น้ี, มี ความ ว่า : เจ้า จง
กลับใจก , เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่
ใกล้แค่เอือ้ม;

๒๖ และไม่กี่วันก นับจากน้ี ไปพระบุตร
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ เสด็จ มา ในรัศมี
ภาพ ของ พระองค์; และ รัศมี ภาพ ของ
พระองค์ จะ เป็นรัศมี ภาพ ของ พระองค์

เดียวข ที่ ถือ ก�าเนิด จาก พระ บิดา, เป่ียม
ไปด้วยพระคุณค , ความเสมอภาค, และ
ความจรงิ, เป่ียมไปดว้ยความอดทน, พระ
เมตตาง , และความอดกลัน้, ทรงรวดเรว็ที่
จะได้ยินจ เสียงรอ้งของผู้คนของพระองค์
และตอบค�าสวดอ้อนวอนของพวกเขา.

๒๗ และดูเถิด, พระองค์เสด็จมาเพื่อ
ทรงไถ่ก คนทีจ่ะรบับพัตศิมาข สู่การกลบัใจ, 
โดยทางศรทัธาในพระนามของพระองค์.

๒๘ ฉะน้ัน, เจ้า จง เตรียม มรรคา ของ
พระเจ้า, เพราะ ใกล้ ถึง เวลา แล้ว ที่ คน
ทัง้ปวงจะเก็บเกี่ยวรางวัลของงานก ตน, 
ตาม งานของ พวก เขา ที่ เป็น มา— หาก
งานของพวกเขาชอบธรรมพวกเขาก็จะ
เก็บเกี่ยวข ความรอดของจิตวญิญาณตน, 
ตามเดชานุภาพและการปลดปล่อยของ
พระเยซคูรสิต;์ และหากงานของพวกเขา
ช่ัวพวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวความอัปมงคลค 

ของจิตวญิญาณตน, ตามอ�านาจและการ
เกาะกุมของมาร.

๒๙ บัดน้ีดูเถิด, น่ีคือเสียงของเทพ, ที่
ป่าวร้องแก่ผู้คน.

๓๐ และบดัน้ี, พีน้่องทีร่กัก ของขา้พเจา้, 
เพราะท่านเป็นพี่น้องของข้าพเจ้า, และ
ท่านควรเป็นที่รัก, และท่านควรน�างาน
ที่เหมาะสมเพื่อการกลับใจออกมา, โดย
เห็นว่าใจท่านถูกท�าให้แข็งกระด้างอย่าง
มากตอ่พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้, และ
โดยเห็นว่าท่านเป็นคนหลงไปข และตก.

 ๒๓ ก มธ. ๑๑:๒๒–๒๔.
 ๒๔ ก ๒ นี. ๓๐:๔–๖; คพ. ๓:๒๐.
 ๒๕ ก แอลมา ๗:๙; ฮีล. ๕:๓๒.
 ๒๖ ก แอลมา ๗:๗.
  ข คมพ. องคเ์ดยีวทีถ่อืก�าเนิด.
  ค คมพ. พระคณุ.

  ง คมพ. เมตตา (ความ,  
พระ, ม)ี.

  จ ฉธบ. ๒๖:๗.
 ๒๗ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).
  ข คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พัตศิ- 

มา.
 ๒๘ ก คพ. ๑:๑๐; ๖:๓๓.
  ข สดด. ๗:๑๖.
  ค คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๓๐ ก ๑ ยน. ๔:๑๑.
  ข แอลมา ๑๒:๒๒.

แอลมา ๙:๒๓–๓๐ ๓๑๐



๓๑ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ข้าพเจ้า, แอลมา, พูดถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, 
ดูเถิด, ผู้คนโมโหข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า
กลา่วแกพ่วกเขาวา่พวกเขาเป็นคนใจแข็ง
กระด้างและดือ้รัน้ก .

๓๒ และ เพราะ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก
เขาด้วยว่าพวกเขาเป็นคนหลงไปและ
ตก พวกเขาจึงโกรธข้าพเจ้า, และหมาย
มั่นจะจับข้าพเจ้า, เพื่อพวกเขาจะโยน
ข้าพเจ้าเข้าเรือนจ�า.

๓๓ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจา้ไมท่รงยอมใหพ้วกเขาจบัขา้พเจา้
ได้ ในเวลาน้ันและโยนขา้พเจา้เขา้เรอืนจ�า.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
อมิวเล็คออกไปยืน, และเริม่ส่ังสอนพวก
เขาด้วย. และบัดน้ีถ้อยค�าก ของอมิวเล็ค
ไม่ไดเ้ขียนไวท้ัง้หมด, กระน้ันก็ตามส่วน
หน่ึงของถอ้ยค�าทา่นเขยีนอยู่ ในหนังสือน้ี.

บทที่ ๑๐

ลีไฮสืบตระกลูมาจากมนัสเสห—์อมวิเล็ค 
เล่าถึงค�าส่ังของเทพที่ ให้ท่านดูแลแอล- 
มา—ค�าสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรม
เป็นเหตใุห้ผู้คนไดร้บัการละเวน้—ทนาย
และผูพ้พิากษาที่ ไมช่อบธรรมวางรากฐาน
แห่งความพินาศของผู้คน. ประมาณ ๘๒ 
ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ี น่ี คือ ถ้อยค�าก ซ่ึง อมิวเล็คข ส่ัง สอน

ผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์, 
มีความว่า :

๒ ข้าพเจ้า คือ อมิวเล็ค; ข้าพเจ้า เป็น 
บตุรของกดิโดนาห,์ ผูเ้ป็นบตุรของอชิมา- 
เอล, ซ่ึงเป็นผู้ สืบตระกูลของอมินาได; 
และเป็นอมินาไดคนเดียวกับคนที่แปล
ความหมายของอักขระที่ อยู่บนก�าแพง
พระวิหาร, ซ่ึงเขียนไว้ด้วยน้ิวพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๓ และอมินาไดเป็นผู้สืบตระกูลของนี- 
ไฟ, ผู้เป็นบุตรของลี ไฮ, ผู้ออกจากแผ่น
ดินแห่งเยรูซาเล็ม, ซ่ึงเป็นผู้สืบตระกูล
ของมนัสเสห์ก , ผู้เป็นบุตรของโยเซฟข ผู้
ถกูขายค ไปในอยีปิตด์ว้ยมอืพี ่ๆ  ของทา่น.

๔ และดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็นที่ นับถือไม่
น้อยเช่นกันในบรรดาคนทัง้หลายที่รู้จัก
ขา้พเจา้; แทจ้รงิแลว้, และดเูถดิ, ขา้พเจา้
มี ญาติ พี่ น้อง และ เพื่อนก อยู่ มาก, และ
ข้าพเจ้า ได้ ความ มั่งคั่ง ไว้มาก ด้วย มือ ที่
อุตสาหะของข้าพเจ้า.

๕ กระน้ัน ก็ตาม, หลัง จาก ทัง้หมด น้ี, 
ข้าพเจ้า ไม่ เคย รู้ อะไร มาก นัก เกี่ยว กับ
ทาง ของ พระเจ้า, และ ความ ลีล้ับก และ
เดชานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์. 
ข้าพเจ้า กล่าว ว่า ข้าพเจ้า ไม่ เคย รู้ อะไร
มากนักเกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ี; แต่ดูเถิด, 
ข้าพเจ้า ผิด, เพราะ ข้าพเจ้า เห็น ความ
ลีล้ับของพระองค์และเดชานุภาพอันน่า
อศัจรรยข์องพระองคม์ามาก; แทจ้รงิแลว้, 
แม้ ในการปกปักรกัษาชีวติของคนเหลา่น้ี.

 ๓๑ ก ๒ นี. ๒๕:๒๘;  
โมไซยาห ์๓:๑๔.

 ๓๔ ก แอลมา ๑๐.
๑๐ ๑ ก แอลมา ๙:๓๔.
  ข แอลมา ๘:๒๑–๒๙.

 ๓ ก ปฐก. ๔๑:๕๑;  
๑ พศด. ๙:๓.

  ข คมพ. โยเซฟ, บตุรของยา- 
โคบ.

  ค ปฐก. ๓๗:๒๙–๓๖.

 ๔ ก แอลมา ๑๕:๑๖.
 ๕ ก คมพ. ความลีล้บัของพระผู้

เป็นเจา้.

แอลมา ๙:๓๑–๑๐:๕๓๑๑



๖ กระน้ันก็ตาม, ข้าพเจ้าท�าใจตนแข็ง
กระด้าง, เพราะข้าพเจ้าได้รบัเรยีกก หลาย
ครัง้แล้วและข้าพเจ้าไม่ยอมฟังข ; ดังน้ัน
ขา้พเจา้รูเ้กีย่วกบัเรือ่งเหลา่น้ี, แตข่า้พเจา้
ยงัไมย่อมรู;้ ฉะน้ันขา้พเจา้จงึกบฏตอ่ตา้น
พระผู้เป็นเจ้าต่อไป, ในความชั่วรา้ยของ
ใจตน, แม้จนถึงวันที่ ส่ีของเดือนที่เจ็ด
น้ี, ซ่ึงอยู่ ในปีที่สิบแห่งการปกครองของ
เหล่าผู้พิพากษา.

๗ ขณะ ที่ ข้าพเจ้า ก�าลัง เดินทาง ไป
เยี่ยมญาติที่ ใกล้ชิดมากคนหน่ึง, ดูเถิด
เทพก ของพระเจ้ามาปรากฏต่อข้าพเจ้า
และกล่าวว่า : อมิวเล็ค, จงกลับไปบ้าน
ของ เจ้า เถิด, เพราะ เจ้า จะ ได้ เลีย้ง ดู
ศาสดา พยากรณ์ ผู้ หน่ึง ของ พระเจ้า; 
แท้จริงแล้ว, ชายผู้บริสุทธิ์คนหน่ึง, ซ่ึง
เป็น ชาย ผู้ ได้ รับ เลือก จาก พระ ผู้ เป็น
เจ้า; เพราะท่านได้อดอาหารข หลายวัน
เน่ืองจาก บาป ของ ผู้คน พวก น้ี, และ
ท่านหิวโหย, และ เจ้า จง รับค ท่าน เข้า
บ้าน เจ้า และ เลีย้ง อาหาร ท่าน, และ
ท่าน จะ อวยพร เจ้า และ บ้าน เจ้า; และ
พรของพระเจ้าจะพ�านักอยู่กับเจ้าและ 
บ้านเจ้า.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าท�าตามเสียงของเทพ, และกลับ
ไป บ้าน ข้าพเจ้า. และ ขณะ ที่ ข้าพเจ้า
ก�าลังเดินทางไปที่ น่ันข้าพเจ้าพบชายก 

คนน้ันที่เทพกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า : เจ้าจง
รับเข้าบ้านเจ้า—และดูเถิดเป็นชายคน

เดยีวกันน้ีที่พูดกับท่านเกี่ยวกับเรือ่งของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๙ และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า ท่านเป็น
คนบริสุทธิ์ก ; ดัง น้ันข้าพเจ้าจึงรู้ว่าท่าน
เป็นคนบรสุิทธิเ์พราะเทพของพระผูเ้ป็น
เจ้ากล่าวไว้.

๑๐ และอน่ึง, ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องที่ท่าน
เป็นพยานไว้เป็นเรื่องจริง; เพราะดูเถิด
ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ว่า พระเจ้า ทรง
พระชนม์อยู่ ฉันใด, แม้ฉันน้ันพระองค์
จึงทรงส่งเทพก ของพระองค์มาท�าให้ ส่ิง
เหล่าน้ีประจักษ์ต่อข้าพเจ้า; และการน้ี
พระองค์ทรงกระท�าขณะที่แอลมาผู้ น้ี
พ�านักข อยู่ที่บ้านข้าพเจ้า.

๑๑ เพราะ ดูเถิด, ท่าน ให้ พรก บ้าน
ขา้พเจา้, ทา่นใหพ้รขา้พเจา้, และบรรดาผู้
หญงิของขา้พเจา้, และลกู ๆ  ของขา้พเจา้, 
และบดิาขา้พเจา้และญาตพิีน้่องขา้พเจา้; 
แท้จริง แล้ว, แม้ ญาติ พี่ น้อง ข้าพเจ้า
ทัง้หมดทา่นก็ ใหพ้ร, และพรของพระเจา้
พ�านักอยู่กับเราตามถ้อยค�าซ่ึงท่านพูด.

๑๒ และบัดน้ี, เมื่ออมิวเล็คพูดถ้อยค�า
น้ีแล้วผู้คนเริ่มแปลกใจ, โดยที่เห็นว่ามี
พยานมากกว่าก หน่ึงคนเป็นพยานเกี่ยว
กับ เรื่อง ที่ พวก ท่าน ถูก กล่าว หา, และ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะมาถึงด้วย, อันเป็นไป
ตามวิญญาณแห่งการพยากรณ์ซ่ึงมีอยู่
กับพวกท่าน.

๑๓ กระน้ันก็ตาม, ยงัมบีางคนในบรรดา
พวกน้ันที่คิดจะถามพวกท่าน, คือโดย

 ๖ ก แอลมา ๕:๓๗.
  ข คพ. ๓๙:๙.
 ๗ ก แอลมา ๘:๒๐.
  ข แอลมา ๕:๔๖; ๖:๖.  

คมพ. อดอาหาร (การ).
  ค กจิการ ๑๐:๓๐–๓๕.
 ๘ ก แอลมา ๘:๑๙–๒๑.
 ๙ ก คมพ. บรสุิทธิ,์ ศักดิสิ์ทธิ.์

 ๑๐ ก แอลมา ๑๑:๓๐–๓๑.
  ข แอลมา ๘:๒๗.
 ๑๑ ก แอลมา ๘:๒๒.
 ๑๒ ก แอลมา ๙:๖.

แอลมา ๑๐:๖–๑๓ ๓๑๒



แผน อัน เป็นก เล่ห์เหลี่ยม ของ พวก เขา 
พวกเขาจะได้จับผิดในค�าของพวกท่าน, 
เพื่อพวกเขาจะได้มีพยานปรักปร�าพวก
ทา่น, เพือ่จะส่งพวกทา่นไปใหผู้พ้พิากษา
ของพวกเขาเพือ่พวกทา่นจะถกูพพิากษา
ตามกฎ, และเพื่อพวกท่านจะถูกสังหาร
หรอืถูกโยนเข้าเรอืนจ�า, ตามโทษานุโทษ
ซ่ึงพวก น้ันสามารถท�าให้ เห็นหรือ เป็น
พยานปรักปร�าพวกท่านได้.

๑๔ บัดน้ี คน เหล่า น้ันที่ หมาย มั่น จะ
ท�าลายพวกท่าน, เป็นพวกทนายก , ที่ถูก
จ้างหรือก�าหนดโดยผู้คนให้บังคับใช้กฎ
ในเวลาที่พวกเขามีการพิจารณาคด,ี หรอื
ในการพจิารณาความผดิของผูค้นตอ่หน้า
ผู้พิพากษา.

๑๕ บัดน้ีทนายเหล่า น้ี เป็นผู้ รู้ วิธีและ
อุบาย ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ของ ผู้คน; และ
น่ี ก็ เพื่อ ท�าให้ พวก เขา ช�านาญ ใน อาชีพ
ของตนได้.

๑๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเริม่ถามอมิวเล็ค, เพื่อโดยการท�าเช่น
น้ันพวกเขาจะท�าให้ท่านค้านถ้อยค�าของ
ทา่น, หรอืขดัแยง้กบัถอ้ยค�าทีท่า่นจะพดู.

๑๗ บัดน้ี พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า อมิวเล็ค
สามารถรู้ถึงแผนการของพวกเขา. แต่
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้เมื่อพวกเขาเริ่ม
ถามทา่น, ทา่นส�าเหนียกก ในความนึกคดิ
ของพวกเขา, และท่านกล่าวแก่พวกเขา
วา่ : โอท้า่นอนุชนข ผูช่ั้วรา้ยและมมีจิฉาทฐิ,ิ 
ท่านทนายและคนหน้าซื่อใจคด, เพราะ

ท่าน ก�าลัง วาง รากฐานของ มาร; เพราะ
ท่านก�าลังวางกับดักค และบ่วงแรว้เพื่อจับ
คนบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๘ ทา่นก�าลงัวางแผนเพือ่บดิเบอืนก ทาง
ของคนชอบธรรม, และเพื่อน�าพระพิโรธ
ของพระผู้เป็นเจ้าลงมาบนศีรษะท่าน, 
แม้จนถึงความพินาศสิน้ของคนพวกน้ี.

๑๙ แท้จริง แล้ว, โม ไซ ยาห์, ผู้ เป็น
กษัตริย์ คน สุดท้าย ของ เรา ได้ กล่าว ไว้
ดีแล้ว, เมื่อท่านก�าลังจะมอบอาณาจักร, 
โดยที่ ไม่มีผู้ ใดจะรับมอบ, อันเป็นเหตุ
ให้คนพวกน้ีได้รับการปกครองโดยเสียง
ของตนเอง—แท้จริงแล้ว, ท่านกล่าวไว้
ดีแล้วว่าหากเวลาจะมาถึงเมื่อเสียงของ
คนเหล่าน้ีจะเลือกก ความช่ัวช้าสามานย์, 
น่ันคือ, หากเวลาจะมาถึงเมื่อคนพวกน้ี
จะตกไปในการล่วงละเมิดแล้ว, พวกเขา
จะสุกงอมส�าหรับความพินาศ.

๒๐ และบัดน้ีข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า
พระเจ้า ทรง พิพากษา เรื่อง ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ ของ พวก ท่านดีแล้ว; พระองค์
ทรง ป่าว ร้อง กับ คนพวก น้ี ดีแล้ว, โดย
เสียง แห่ง เทพก ของ พระองค์ ว่า : เจ้า จง
กลับใจ, จงกลับใจเถิด, เพราะอาณาจักร
แห่งสวรรค์อยู่แค่เอือ้ม.

๒๑ แท้จริงแล้ว, พระองค์ทรงป่าวร้อง
ดแีลว้, โดยเสียงแหง่เทพของพระองคว์า่ : 
เราจะลงมาก ในบรรดาผูค้นของเรา, พรอ้ม
กับความเสมอภาคและความยุติธรรมใน
มือเรา.

 ๑๓ ก แอลมา ๑๑:๒๑.
 ๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๔;  

๑๑:๒๐–๒๑; ๑๔:๑๘.
 ๑๗ ก แอลมา ๑๒:๓;  

๑๘:๒๐, ๓๒;  

คพ. ๖:๑๖.
  ข มธ. ๓:๗;  

แอลมา ๙:๘.
  ค คพ. ๑๐:๒๑–๒๗.
 ๑๘ ก กจิการ ๑๓:๑๐.

 ๑๙ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๗;  
แอลมา ๒:๓–๗; ฮีล. ๕:๒.

 ๒๐ ก แอลมา ๘:๑๔–๑๖;  
๑๓:๒๒.

 ๒๑ ก โมไซยาห ์๑๓:๓๔.

แอลมา ๑๐:๑๔–๒๑๓๑๓



๒๒ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่าหากมิ ใช่เพราะค�าสวดอ้อนวอนก 

ของคนชอบธรรม, ซ่ึงขณะน้ีอยู่ ในแผ่น
ดินน้ีแล้ว, แม้ขณะน้ีท่านก็จะถูกเยือน
ด้วยความพินาศสิน้; แต่ ไม่ ได้เป็นด้วย
น� ้าท่วมข , ดังที่เป็นมาแล้วกับผู้คนในวัน
เวลา ของ โน อาห์, แต่ จะ เป็นโดย ความ
อดอยาก, และโดยโรคระบาด, และดาบ.

๒๓ แต่เป็นด้วยค�าสวดอ้อนวอนก ของ
คนชอบ ธรรม ที่ ท่านได้ รับ การ ละเว้น; 
บัดน้ี, ฉะน้ัน, หาก ท่านจะ ขับ คนชอบ
ธรรมออกจากบรรดาพวกท่านแล้วเมื่อ
น้ันพระเจ้า จะ ไม่ ทรง ยัง้ พระหัตถ์ ของ
พระองค์; แต่ ใน ความ กริว้ อันร้าย แรง
ของ พระองค์ พระองค์ จะ เสด็จ ออก มา
ลงโทษท่าน; เมื่อน้ันท่านจะถูกลงทัณฑ์
โดยความอดอยาก, และโดยโรคระบาด, 
และโดยดาบ; และเวลาข น้ันจะมาถึงใน
ไม่ช้าเว้นแต่ท่านจะกลับใจ.

๒๔ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืผูค้นยิง่โกรธอมวิเล็ค, และพวกเขารอ้ง
ออกมา, มีความวา่ : ชายคนน้ีสบประมาท
กฎ ซ่ึง เที่ยง ธรรม ของ เรา, และ ทนาย ผู้
ฉลาดของเราซ่ึงเราเลือกไว้.

๒๕ แตอ่มวิเล็คยืน่มอืทา่นออกไป, และ
เปล่งเสียงก้องกังวานไปยังคนเหล่าน้ัน, 
มีความว่า : โอ้ท่านอนุชนผู้ช่ัวร้ายและมี
มจิฉาทฐิ,ิ เหตใุดซาตานจงึมอี�านาจเหนือ
ใจทา่นมากมายเช่นน้ี ? เหตใุดทา่นจงึยอม
ตนใหเ้ขาจนเขามอี�านาจเหนือทา่น, ท�าให้

ท่านมืดบอดก , จนท่านจะไม่เข้าใจถ้อยค�า
ซ่ึงได้พูดไปแล้ว, ตามความจริง ?

๒๖ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า เป็นพยาน
ขัดกับกฎของท่านหรือ ? ท่านไม่เข้าใจ; 
ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าพูดขัดกับกฎของ
ท่าน; แต่ข้าพเจ้าไม่ ได้ท�า, แต่ข้าพเจ้า
พูดสนับสนุนกฎของท่าน, เพื่อ ให้ เกิด
การกล่าวโทษแก่ท่าน.

๒๗ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน, ว่า รากฐาน แห่ง ความ พินาศ ของ
คนเหล่าน้ีก�าลังเริ่มถูกจัดวางโดยความ
ไม่ชอบธรรมของทนายก และผู้พิพากษา
ของท่าน.

๒๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืเมือ่อมวิเล็คพดูค�าเหลา่น้ีผูค้นรอ้งขึน้
ต่อต้านท่าน, มีความวา่ : บัดน้ีเรารูว้า่ชาย
ผูน้ี้เป็นลกูของมาร, เพราะเขาพดูเท็จก กบั
เรา; เพราะเขาพูดขัดกับกฎของเรา. และ
บัดน้ีเขากล่าวว่าเขาไม่ ได้พูดขัดกับกฎ.

๒๙ และอน่ึง, เขาสบประมาททนายของ
เรา, และผู้พิพากษาของเรา.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ทนายไดเ้ก็บเอาความน้ันไว้ ในใจเพือ่พวก
เขาจะจดจ�าส่ิงเหล่าน้ีไว้ฟ้องร้องท่าน.

๓๑ และมีคนหน่ึงในบรรดาคนเหล่าน้ี
ผู้มีช่ือว่าซีเอสรอม. บัดน้ีเขาเป็นคนที่
กล่าวโทษก อมิวเล็คกับแอลมายิ่งกว่าคน
อื่น, เขา เป็น ผู้ ช�านาญ ที่สุด คนหน่ึง ใน
บรรดาคนเหล่าน้ี, โดยที่มีธุรกิจมากใน
บรรดาผู้คน.

 ๒๒ ก ยากอบ ๕:๑๖;  
โมไซยาห ์๒๗:๑๔–๑๖.

  ข ปฐก. ๘:๒๑;  
๓ นี. ๒๒:๘–๑๐. คมพ. น� ้า

ทว่มในสมยัโนอาห.์
 ๒๓ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
  ข แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.

 ๒๕ ก ๒ คร. ๔:๔; แอลมา ๑๔:๖.
 ๒๗ ก ลกูา ๑๑:๔๕–๕๒.
 ๒๘ ก แอลมา ๑๔:๒.
 ๓๑ ก แอลมา ๑๑:๒๐–๓๖.

แอลมา ๑๐:๒๒–๓๑ ๓๑๔



๓๒ บัดน้ีจุดประสงค์ของทนายเหล่าน้ี
คือเพื่อหาผลประโยชน์; และพวกเขาได้
ผลประโยชน์ตามงานของตน.

บทที่ ๑๑

มี การ อธิบาย ถึง ระบบ เงิน ตรา ของ ชาว
นี ไฟ—อมิวเล็คโต้แย้งกับซีเอสรอม—
พระครสิตจ์ะไมท่รงช่วยผูค้นทีอ่ยู่ ในบาป
ของตนให้รอด—คนเหล่าน้ันผู้ทีสื่บทอด
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นมรดกเท่าน้ัน
จะได้รับการช่วยให้รอด—มนุษย์ทัง้ปวง
จะลุกขึน้สู่ความเป็นอมตะ—ไม่มีความ
ตายภายหลังการฟ้ืนคืนชีวิต. ประมาณ 
๘๒ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีมีอยู่ ในกฎของโมไซยาห์ว่าชายทุก
คนที่เป็นผู้พิพากษากฎ, หรือผู้ที่ ได้รับ
แต่งตัง้ ให้ เป็นผู้พิพากษา, จะได้รับค่า
ตอบแทน ตาม เวลา ที่ พวก เขา ท�างาน
พิพากษาคนที่ถูกน�ามาอยู่ต่อหน้าพวก
เขาเพื่อรับการพิพากษา.

๒ บดัน้ีหากผู้ ใดเป็นหน้ีคนอืน่, และเขา
ไม่ยอมจ่ายเงินที่เป็นหน้ี, เขาย่อมถูกรอ้ง
เรยีนตอ่ผู้พิพากษา; และผู้พิพากษาย่อม
ด�าเนินการตามอ�านาจ, และส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปน�าตัวคนผู้น้ันมาอยู่ต่อหน้าเขา; 
และเขาพิพากษาคนผู้ น้ันตามกฎและ
หลักฐานที่น� ามาฟ้อง, และดังน้ันคนผู้
น้ันย่อมถูกบังคับให้จ่ายส่ิงที่เป็นหน้ีอยู่
ตามน้ัน, หรือถูกริบ, หรือถูกขับออกจาก
บรรดาผู้คนในฐานะขโมยหรือโจร.

๓ และผูพ้พิากษาไดร้บัคา่ตอบแทนของ
เขาตามเวลางานของเขา—เป็นทองหน่ึง
ซีไนน์ส�าหรบัหน่ึงวนั, หรอืเงนิหน่ึงซีนัม, 
ซ่ึงเท่ากับทองหน่ึงซีไนน์; และน่ีเป็นไป
ตามกฎที่ ให้ ไว้.

๔ บดัน้ีน่ีเป็นช่ือทองชิน้ตา่ง ๆ  ของพวก
เขา, และเงินของพวกเขา, ตามค่าของ
มัน. และช่ือเหล่าน้ี ให้ ไว้ โดยชาวนี ไฟ, 
เพราะพวกเขาไม่ไดค้ดิคา่ตามวธิขีองชาว
ยิวซ่ึงอยู่ที่เยรูซาเล็ม; ทัง้พวกเขาไม่ ได้
วดัตามวธิีของชาวยิว; แตพ่วกเขาเปลี่ยน
วิธีคิดค่าของพวกเขาและมาตรวัดของ
พวกเขา, ตามความคิดและสภาพการณ์
ของผู้คน, ในทุกรุ่น, จนถึงการปกครอง
ของผู้พิพากษา, ส่ิงเหล่าน้ีสถาปนาก โดย
กษัตริย์ โมไซยาห์.

๕ บัดน้ีวธิีคิดค่าเป็นดังน้ัน—ทองหน่ึง
ซีไนน์, ทองหน่ึงซีอนั, ทองหน่ึงชัม, และ
ทองหน่ึงลิมนาห์.

๖ เงินหน่ึงซีนัม, เงินหน่ึงแอมเนอร์, 
เงินหน่ึงเอซรอม, และเงินหน่ึงออนไท.

๗ เงินหน่ึง ซีนั ม เท่ากับ ทอง หน่ึง ซี
ไนน์, และอย่างใดอย่างหน่ึงมีค่าเท่ากับ
ข้าว บาร์เลย์ หน่ึง มาตร ตวง, และ มี ค่า
เท่ากับเมล็ดธัญพืชทุกชนิดหน่ึงมาตร
ตวงด้วย.

๘ บัดน้ีจ�านวนทองหน่ึงซีอันเป็นสอง
เท่าค่าของหน่ึงซีไนน์.

๙ และทองหน่ึงชัมเป็นสองเท่าค่าของ
หน่ึงซีอัน.

๑๐ และทองหน่ึงลิมนาห์ เป็นค่าของ
ทัง้หมด.

๑๑ ๔ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๐–๔๔.

แอลมา ๑๐:๓๒–๑๑:๑๐๓๑๕



๑๑ และเงินหน่ึงแอมเนอร์เท่ากับสอง
ซีนัม.

๑๒ และเงนิหน่ึงเอซรอมเทา่กบัส่ีซีนัม.
๑๓ และหน่ึงออนไทเท่ากับทัง้หมด.
๑๔ บัดน้ีน่ีคอืคา่จ�านวนน้อยของวธิีการ

คิดของพวกเขา—
๑๕ หน่ึงชิบลันเป็นครึ่งหน่ึงของหน่ึง

ซีนัม; ฉะน้ัน, หน่ึงชิบลนัมคีา่เทา่กบัขา้ว
บาร์เลย์ครึ่งมาตรตวง.

๑๖ และหน่ึงชิบลุมเป็นครึ่งหน่ึงของ
หน่ึงชิบลัน.

๑๗ และ หน่ึง ลี ยะ เป็น ครึ่ง หน่ึง ของ
หน่ึงชิบลุม.

๑๘ บดัน้ีน่ีคอืจ�านวนของพวกเขา, ตาม
วิธีคิดของพวกเขา.

๑๙ บัดน้ี ทอง หน่ึง แอน เทียน เท่ากับ
สามชิบลัน.

๒๐ บัดน้ี, มันเป็นไปเพื่อจุดประสงค์
อย่างเดียวที่จะหาผลประโยชน์, เพราะ
พวกเขาได้รับค่าตอบแทนของตนตาม
งานของ ตน, ฉะน้ัน, พวก เขา ปลุก ป่ัน
ผู้คนให้ ก่อ ความ วุ่นวาย, และ ความ ยุ่ง
ยากและความช่ัวรา้ยนานัปการ, เพือ่พวก
เขาจะมีงานมากขึน้, เพื่อพวกเขาจะได้ก 

เงินตราตามคดีที่น� ามาต่อหน้าพวกเขา;  
ฉะน้ันพวกเขาปลกุป่ันผูค้นใหต้อ่ตา้นแอล- 
มาและอมิวเล็ค.

๒๑ และซีเอสรอมผู้ น้ีตัง้ต้นซักถาม 
อมิวเล็ค, มีความว่า : ท่านจะตอบข้อซัก 
ถามข้าพเจ้าสักสองสามข้อที่ข้าพเจ้าจะ
ถามท่านไหม ? บัดน้ีซีเอสรอมเป็นชาย

ที่ช�านาญในเล่ห์ก ของมาร, เพื่อเขาจะได้
ท�าลาย ส่ิง ที่ ดี; ฉะน้ัน, เขา จึง กล่าว แก่
อมวิเล็ค : ทา่นจะตอบขอ้ซักถามทีข่า้พเจา้
จะถามท่านไหม ?

๒๒ และอมิวเล็คกล่าวแก่เขา : ข้าพเจ้า
จะตอบ, หากมนัเป็นไปตามพระวญิญาณก 

ของพระเจ้า, ซ่ึงอยู่ กับข้าพเจ้า; เพราะ
ข้าพเจ้าจะไม่พูดอะไรที่ตรงกันข้ามกับ
พระวญิญาณของพระเจา้. และซีเอสรอม
กลา่วแกท่า่น : ดเูถดิ, น่ีคอืเงนิหกออนไท, 
และทัง้หมดน้ีขา้พเจา้จะใหท้า่นหากทา่น
จะปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้ทรงเป็น
เหนือทุกส่ิง.

๒๓ บัด น้ี อมิวเล็ค กล่าว : โอ้ ท่าน ผู้
เป็นลูกก ของนรก, เหตุใดท่านจึงล่อใจข 

ข้าพเจ้า ? ท่านรู้ ไหมว่าคนชอบธรรมไม่
พ่ายแพ้ต่อการล่อลวงเช่นน้ัน ?

๒๔ ท่านเช่ือไหมวา่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ? 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย, ท่านรู้ว่า
มีพระผู้ เป็นเจ้า, แต่ท่านรักทรัพย์ก น้ัน
มากกว่าพระองค์.

๒๕ และบดัน้ีทา่นกลา่วค�าเท็จแกข่า้พเจา้
ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้. ทา่นกลา่วแก่
ขา้พเจา้—ดเูถดิหกออนไทน้ี, ซึง่มคีา่มาก, 
ขา้พเจา้ จะ ให้ ทา่น— แมว้า่ ทา่น มี ความ
ตัง้ใจที่ จะสงวนมนัไว้จากขา้พเจา้; และ
ความปรารถนาของทา่นคอืเพยีงใหข้า้พเจา้
ปฏเิสธ พระ ผู้ เป็น เจา้ องค์ จรงิ และ ทรง
พระชนมอ์ยู,่ เพือ่ทา่นจะมเีหตทุีจ่ะท�าลาย
ขา้พเจา้. และบดัน้ีดเูถดิ, เพราะความช่ัว
ใหญห่ลวงน้ี ทา่นจะไดร้บัผลตอบแทน.

 ๒๐ ก แอลมา ๑๐:๓๒.
 ๒๑ ก แอลมา ๑๐:๑๓.
 ๒๒ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
 ๒๓ ก แอลมา ๕:๔๑.
  ข คมพ. ลอ่ลวง (การ).

 ๒๔ ก ๑ ทธ. ๖:๑๐;  
ทติสั ๑:๑๑.

แอลมา ๑๑:๑๑–๒๕ ๓๑๖



๒๖ และซีเอสรอมกล่าวแก่ท่าน : ท่าน
กล่าววา่มีพระผู้เป็นเจ้าองค์จรงิและทรง
พระชนม์อยู่หรือ ?

๒๗ และอมวิเล็คกลา่ว : ใช่, มพีระผูเ้ป็น
เจ้าองค์จริงและทรงพระชนม์อยู่.

๒๘ บัดน้ีซีเอสรอมกล่าว : มีพระผู้เป็น
เจ้ามากกว่าองค์หน่ึงหรือ ?

๒๙ และท่านตอบ, ไม่ ใช่.
๓๐ บัดน้ี ซี เอส รอม กล่าว แก่ ท่าน อีก : 

ท่านรู้เรื่องเหล่าน้ีได้อย่างไร ?
๓๑ และทา่นกลา่ว : เทพก องคห์น่ึงท�าให้

เรื่องน้ีเป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้า.
๓๒ และ ซี เอส รอม กล่าว อีก : ผู้ ที่ จะ 

มาคือใคร ? คือพระบุตรของพระผู้ เป็น
เจ้าหรือ ?

๓๓ และท่านกล่าวแก่เขา, ถูกแล้ว.
๓๔ และซีเอสรอมกลา่วอกี : พระองคจ์ะ

ทรงช่วยผูค้นของพระองค์ ในบาปก ใหร้อด
หรอื ? และอมิวเล็คตอบและกลา่วแกเ่ขา : 
ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่พระองคจ์ะไมท่รง
ท�าเช่นน้ัน, เพราะเป็นไปไม่ไดท้ีพ่ระองค์
จะทรงปฏิเสธพระวจนะของพระองค์.

๓๕ บัดน้ีซีเอสรอมกล่าวแก่ผู้คน : จงดู
วา่ทา่นจดจ�าเรือ่งเหลา่น้ี; เพราะเขาพดูวา่
มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว; ทว่าเขา
ยังกล่าวว่าพระบุตรของพระผู้ เป็นเจ้า
จะเสด็จมา, แต่พระองค์จะไม่ทรงช่วย
ผู้คนของพระองค์ ให้รอด—ราวกับวา่เขา
มีอ�านาจส่ังพระผู้เป็นเจ้า.

๓๖ บดัน้ีอมวิเล็คกลา่วแกเ่ขาอกี : ดเูถดิ
ท่านพูดเท็จ, เพราะท่านกล่าววา่ข้าพเจ้า
พูดราวกับว่าข้าพเจ้ามีอ�านาจส่ังพระผู้
เป็นเจ้าเพราะข้าพเจ้ากล่าวว่าพระองค์
จะไม่ทรงช่วยผู้คนของพระองค์ที่อยู่ ใน
บาปของตนให้รอด.

๓๗ และ ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน อีก ว่า
พระองค์ทรงช่วยพวกเขาที่อยู่ ในบาปก 

ของ ตน ให้ รอด ไม่ ได้; เพราะ ข้าพเจ้า
ปฏิเสธ พระ วจนะ ของ พระองค์ ไม่ ได้, 
และพระองคต์รสัไวว้า่ไมม่ส่ิีงที่ ไมส่ะอาดข 

จะ สืบทอด อาณาจักรค แห่ง สวรรค์ เป็น
มรดกเลย; ฉะน้ัน, ท่านจะได้รบัการช่วย
ให้รอดได้อย่างไร, เวน้แต่ท่านจะสืบทอด
อาณาจกัรแหง่สวรรคเ์ป็นมรดก ? ฉะน้ัน, 
ท่านจะไดร้บัการช่วยให้รอดไม่ได้ ในบาป
ของท่าน.

๓๘ บัดน้ี ซี เอสรอมกล่าวแก่ท่านอีก : 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดา
นิรันดร์น่ันเองหรือ ?

๓๙ และอมิวเล็คกล่าวแก่เขา : ใช่แล้ว, 
พระองค์ คือ พระ บิดา นิ รัน ดร์ก ของ ฟ้า
สวรรค์และแผ่นดินโลก, และส่ิงทัง้ปวงข 

ทีอ่ยู่ ในน้ันน่ันเอง; พระองคท์รงเป็นปฐม
และอวสาน, ต้นและปลาย;

๔๐ และพระองคจ์ะเสด็จมาในโลกก เพื่อ
ไถ่ข ผูค้นของพระองค;์ และพระองคจ์ะทรง
รบัค เอาการลว่งละเมดิของคนเหลา่น้ันที่
เช่ือในพระนามของพระองค์ ไวก้บัพระองค;์ 

 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.  

คมพ. อาธรรม ์(คน).
  ค คมพ. อาณาจกัรแหง่พระ

ผูเ้ป็นเจา้หรอือาณาจกัร
แหง่สวรรค.์

 ๓๙ ก อสย. ๙:๖.
  ข คส. ๑:๑๖; โมไซยาห ์๔:๒.

 ๔๐ ก คมพ. โลก.
  ข รม. ๑๑:๒๖–๒๗.
  ค อพย. ๓๔:๖–๗;  

อสย. ๕๓:๕; ๑ ยน. ๒:๒;  
โมไซยาห ์๑๔:๕; ๑๕:๑๒;  
คพ. ๑๙:๑๖–๑๙.

แอลมา ๑๑:๒๖–๔๐๓๑๗



และคนเหลา่น้ีคอืคนที่จะมีชีวตินิรนัดร,์ 
และไมม่ี ใครอืน่จะไดร้บัความรอด.

๔๑ ฉะน้ันคนชั่วร้ายคงอยู่ เหมือนกับ
ว่าไม่มีก การไถ่กระท�าขึน้เลย, เว้นแต่จะ
เป็นการ แก้ สาย รัด แห่ง ความ ตาย ออก; 
เพราะ ดูเถิด, วันน้ัน จะ มา ถึงที่ คนทัง้
ปวงข จะลุกขึน้จากบรรดาคนตายและยืน
อยู่ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และถูก
พิพากษาค ตามงานของพวกเขา.

๔๒ บดัน้ี, มคีวามตายอยา่งหน่ึงซ่ึงเรยีก
ว่าความตายทางโลก; และความตายของ
พระคริสต์จะแก้สายรัดก แห่งความตาย
ทางโลกน้ี, เพื่อจะยกคนทัง้ปวงขึน้จาก
ความตายทางโลกน้ี.

๔๓ วญิญาณและรา่งกายจะรวมก กันอีก
ในรูปแบบอันสมบูรณ์; ทัง้แขนขาและ
ข้อต่อจะกลับคืนสู่ โครงร่างอันถูกต้อง, 
แม้ดังเราเป็นอยู่ขณะน้ี ในเวลาน้ี; และ
พระองค์จะทรงน�าเรามายืนอยู่ต่อพระ
พักตร์พระผู้เป็นเจ้า, โดยรู้แม้ดังที่เรารู้
อยู่เดี๋ยวน้ี, และมีความจ�าข ถึงความผิดค 

ทัง้หมดของเราอย่างชัดเจน.
๔๔ บัดน้ี, การน�ากลับคืนน้ีจะเกิดแก่

คนทัง้ปวง, ทัง้ชราและหนุ่ม, ทัง้ทาสและ
ไท, ทัง้ชายและหญิง, ทัง้คนช่ัวร้ายและ
คนชอบธรรม; และแม้ผมบนศีรษะของ
พวกเขาสักเส้นเดียวก็จะไม่หายไป; แต่

พระองค์จะทรงน�าทุกส่ิงกลับคืนก สู่ โครง
รา่งอันสมบูรณ์, ดงัที่เป็นอยู่เดีย๋วน้ี, หรอื
ในร่างกาย, และ จะ ทรง น�า มา พิจารณา
ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์
พระบุตร, และพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาข , 
และพระวญิญาณศักดิ์สิทธิ์, ซึ่งเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้าเดียวนิรันดร์ค , เพื่อได้รับการ
พิพากษาง ตามงานของพวกเขา, ไม่ว่าดี
หรือไม่ว่าช่ัว.

๔๕ บัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่าน
แลว้เกีย่วกบัความตายของรา่งกายอนัเป็น
มรรตยั, และเกีย่วกบัการฟ้ืนคนืชีวติก ของ
รา่งกายอนัเป็นมรรตยัดว้ย. ขา้พเจา้กลา่ว
แกท่า่นวา่รา่งกายอนัเป็นมรรตยัน้ีจะทรง
ยกขึน้ข เป็นรา่งกายที่เป็นอมตะค , คือจาก
ความตาย, แม้จากความตายครัง้แรกมา
สู่ชีวิต, เพื่อพวกเขาจะไม่ตายง อีกต่อไป; 
วิญญาณพวกเขารวมอยู่กับร่างกายพวก
เขา, จะไม่แยกออกจากกันเลย; ดังน้ัน
ทัง้หมดกลับกลายเป็นฝ่ายวญิญาณจ และ
เป็นอมตะ, เพื่อพวกเขาจะเห็นความเน่า
เป่ือยไม่ ได้อีกต่อไป.

๔๖ บัดน้ี, เมื่ออมิวเล็คได้ยุติการกล่าว
ถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้วผู้คนเริ่มแปลกใจอีก, 
และซีเอสรอมเริ่มตัวส่ันด้วย. และดังน้ี
ถ้อยค�า ขอ งอ มิวเล็ค จบ ลง, หรือ น่ี คือ
ทัง้หมดที่ข้าพเจ้าเขียนไว้.

 ๔๑ ก แอลมา ๑๒:๑๘;  
คพ. ๘๘:๓๓.

  ข วว. ๒๐:๑๒–๑๓;  
แอลมา ๔๒:๒๓.

  ค คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 ๔๒ ก แอลมา ๑๒:๑๖.
 ๔๓ ก ๒ นี. ๙:๑๓;  

แอลมา ๔๐:๒๓.
  ข ๒ นี. ๙:๑๔;  

โมไซยาห ์๓:๒๕;  
แอลมา ๕:๑๘.

  ค คมพ. ความผดิ.
 ๔๔ ก แอลมา ๔๑:๑๒–๑๕.
  ข คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค—์
พระผูเ้ป็นเจา้พระบดิา.

  ค ๓ นี. ๑๑:๒๗, ๓๖.  
คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

  ง วว. ๒๐:๑๒–๑๓.
 ๔๕ ก แอลมา ๔๐:๒๓;  

คพ. ๘๘:๑๖.
  ข คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  ค คมพ. อมตะ (ความเป็น).
  ง วว. ๒๑:๔;  

คพ. ๖๓:๔๙; ๘๘:๑๑๖.
  จ ๑ คร. ๑๕:๔๔.

แอลมา ๑๑:๔๑–๔๖ ๓๑๘



บทที่ ๑๒

แอลมาโต้แย้งกับซีเอสรอม—ผู้ซือ่สัตย์
เท่าน้ันรู้ ความ ลีล้ับ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ได้— พระองค์ ทรง พิพากษา มนุษย์ จาก
ความคดิ, ความเชือ่, ค�าพดู, และงานของ
พวกเขา—คนช่ัวร้ายจะรับทุกข์ทรมาน 
จาก ความ ตาย ทาง วิญญาณ— ชีวิต แห่ง 
มรรตัย น้ี คือ สภาพ ของ การ ทดลอง— 
แผนแหง่การไถท่�าใหเ้กดิการฟ้ืนคนืชีวติ
และ, การปลดบาป, โดยผ่านศรัทธา—ผู้
กลับใจมีสิทธิ์ ในพระเมตตาโดยผ่านพระ
บุตรองค์เดียวทีถ่ือก�าเนิด. ประมาณ ๘๒ 
ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ี แอ ลมา, โดยที่ เห็นว่า ถ้อยค�า ของ 

อมิวเล็คท�าให้ซีเอสรอมเงียบลง, เพราะ 
เขาเห็นว่าอมิวเล็คจับได้ถึงการพูดเท็จก 

และ การ หลอก ลวง ของ ตน เพื่อ ท�าลาย
ท่าน, และโดยที่เห็นวา่เขาเริม่ตัวส่ันจาก
การส�านึกข ในความผดิของตน, เขาจงึเริม่ 
เอย่ปากพดู, และท�าใหถ้อ้ยค�าของอมวิเล็ค 
มีหลักฐาน, และอธิบาย ส่ิงต่าง ๆ นอก
เหนือไปจากน้ัน, หรือคลี่พระคัมภีร์ออก
นอกเหนือจากที่อมิวเล็คท�าไปแล้ว.

๒ บัดน้ีถ้อยค�าที่แอลมาพูดกับซีเอส- 

รอมน้ันผู้คนรายรอบไดย้ิน; เพราะฝูงชน 
มีมาก, และท่านพูดท�านองน้ี :

๓ บัดน้ีซีเอสรอม, โดยที่เห็นวา่ท่านถูก
จบัไดถ้งึการพดูเท็จและเลห่ก์ลของทา่น, 
เพราะ ท่านไม่ เพียง พูด เท็จ กับ มนุษย์
เท่าน้ันแต่ท่านยังพูดเท็จกับพระผู้เป็น

เจ้า; เพราะ ดูเถิด, พระองค์ทรง รู้ ความ
คิดก ทัง้หมดของท่าน, และท่านเห็นแล้ว
วา่ความคดิของทา่นเป็นทีรู่แ้กเ่ราโดยพระ
วิญญาณของพระองค์;

๔ และท่านเห็นแล้ววา่เรารูว้า่แผนของ
ท่าน เป็น แผนซึ่ง แยบยล มาก, เหมือน
ความแยบยลของมาร, เพื่อพูดเท็จและ
หลอก ลวง คนพวก น้ี เพื่อ ท่าน จะ ท�าให้
พวกเขาต่อต้านเรา, สบประมาทเราและ
ขับไล่เรา—

๕ บัดน้ี น่ี เป็น แผนของ ปฏิปักษ์ก ของ
ท่าน, และเขาใช้อ�านาจของเขากับท่าน
แล้ว. บัดน้ี ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน จดจ�า
ว่าอะไรที่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ทุกคน.

๖ และดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นทกุคน
วา่น่ีเป็นบ่วงแรว้ของปฏิปักษ์, ซ่ึงเขาวาง
ไวเ้พือ่จบัคนพวกน้ี, เพือ่เขาจะน�าทา่นมา
ขึน้อยู่กับเขา, เพื่อเขาจะมัดท่านไว้ด้วย
โซ่ก ของเขา, เพื่อเขาจะล่ามท่านลงไปสู่
ความพินาศอันเป็นนิจ, ตามอ�านาจแห่ง
การเป็นเชลยของเขา.

๗ บัดน้ีเมื่อแอลมาพูดถ้อยค�าเหล่าน้ี
แล้ว, ซีเอสรอมเริ่มตัวส่ันยิ่งขึน้, เพราะ
เขาเช่ือมั่นในเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้ามากขึน้เรื่อย ๆ; และเขาเช่ือมั่นด้วย
ว่าแอลมาและอมิวเล็คมีความรู้เกี่ยวกับ
เขา, เพราะเขาเชื่อมั่นวา่พวกท่านรูค้วาม
นึกคิดและเจตนาของใจเขา; เพราะพวก
ท่านได้รับพลังความสามารถมาเพื่อจะ
ได้ รู้ เรื่อง เหล่า น้ี ตาม วิญญาณ แห่ง การ
พยากรณ์.

๑๒ ๑ ก แอลมา ๑๑:๒๐–๓๘.
  ข คมพ. มโนธรรม.

 ๓ ก เจคอบ ๒:๕;  
แอลมา ๑๐:๑๗; คพ. ๖:๑๖.

 ๕ ก คมพ. มาร.
 ๖ ก แอลมา ๕:๗–๑๐.

แอลมา ๑๒:๑–๗๓๑๙



๘ และซีเอสรอมเริม่สอบถามพวกท่าน
อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อเขาจะรู้เกี่ยว
กับอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้ามากยิ่ง
ขึน้. และเขากล่าวแก่แอลมา : ที่อมิวเล็ค
พูดเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีวิตของคนตาย
หมายความว่าอย่างไร, ที่ว่าคนทัง้ปวงจะ
ลุก ขึน้จาก บรรดา คนตาย, ทัง้คน เที่ยง
ธรรมและคนไมเ่ทีย่งธรรม, และพระองค์
จะ ทรง น�า มา ยืน อยู่ ต่อ พระ พักตร์พระ
ผู้ เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษาตามงาน
ของพวกเขา ?

๙ และ บัดน้ี แอ ลมา เริ่ม อรรถาธิบาย
เรื่อง เหล่า น้ีแก่ เขา, มีความว่า : ความรู้
ในความลีล้ับก ของพระผู้เป็นเจ้าประทาน
ไว้ ให้หลายคน; กระน้ันก็ตามพวกเขาได้
รับพระบัญชาอย่างเคร่งครัดว่าพวกเขา
จะไม่ถ่ายทอดออกไปนอกจากข ตามพระ
วจนะส่วนทีพ่ระองคป์ระทานแกล่กูหลาน
มนุษย์, ตามความใส่ ใจและความขยัน
หมั่นเพียรที่พวกเขาถวายแด่พระองค์.

๑๐ และ ฉะน้ัน, เขา ที่ ท�าใจ ตน แข็ง
กระด้างก , ผู้ เดียวกันน้ันย่อมได้รับพระ
วจนะน้อยลงข ; และแก่คนที่ ไม่ค ท�าใจตน
แข็ง กระด้าง, ก็ จะ ประทานง พระ วจนะ
มากขึน้เรือ่ย ๆ , จนกวา่จะประทานให้เขา
รูค้วามลีล้บัของพระผูเ้ป็นเจา้จนเขารูพ้ระ
วจนะเหล่าน้ันในความไพบูลย์.

๑๑ และ แก่ พวก เขา ที่ ท�าใจ ตน แข็ง
กระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะให้พวก
เขา น้อย ลงก จนพวก เขา ไม่รู้ข อะไร เกี่ยว
กับ ความ ลีล้ับ ของ พระองค์; และ เมื่อ
น้ันพวกเขาย่อมถูกมารพาไปเป็นเชลย, 
และถูกน�าลงไปสู่ความพินาศโดยความ
ประสงค์ของเขา. บัดน้ีน่ีคือความหมาย
ของโซ่ค แห่งนรกง .

๑๒ และ อมิวเล็ค พูด ไว้ อย่าง แจ้ง ชัด
เกี่ยวกับความตายก , และการถูกยกขึน้
จากความเป็นมรรตัยน้ี ไปสู่สภาพความ
เป็นอมตะ, และโดยทีถ่กูน�าไปอยูต่อ่หน้า
บัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อ
รับการพิพากษาข ตามงานของเรา.

๑๓ เมื่อ น้ันหาก ใจ เรา แข็ง กระด้าง, 
แท้จรงิแล้ว, หากเราท�าใจเราแข็งกระดา้ง
ต่อพระวจนะ, ถึงขนาดที่หาพระวจนะ
ไม่พบในตัวเรา, เมื่อ น้ันสภาพของเรา
จะน่าพรั่นพรึง, เพราะเมื่อน้ันเราจะถูก
กล่าวโทษ.

๑๔ เพราะถ้อยค�าก ของเราจะกล่าวโทษ
เรา, แท้จริงแล้ว, งานทัง้หมดของเราจะ
กล่าวโทษเรา; จะไม่พบว่าเราปราศจาก
มลทิน; และความนึกคิดของเราจะกล่าว
โทษเราด้วย; และในสภาพอันน่าพรั่น
พรึงน้ีเราจะไม่กล้าเงยหน้าดูพระผู้เป็น
เจ้าของ เรา; และ เรา จะ ค่อน ข้าง ยินดี

 ๙ ก แอลมา ๒๖:๒๒.  
คมพ. ความลีล้บัของพระ
ผูเ้ป็นเจา้.

  ข ยอหน์ ๑๖:๑๒;  
แอลมา ๒๙:๘;  
๓ นี. ๒๖:๘–๑๑;  
อเีธอร ์๔:๗.

 ๑๐ ก ๒ นี. ๒๘:๒๗; อเีธอร ์๔:๘.
  ข คพ. ๙๓:๓๙.

  ค คมพ. นอบน้อม (ความ), 
ออ่นน้อมถอ่มตน (ความ).

  ง ๒ นี. ๒๘:๓๐;  
คพ. ๕๐:๒๔.

 ๑๑ ก มธ. ๒๕:๒๙.
  ข คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
  ค ยอหน์ ๘:๓๔;  

๒ นี. ๒๘:๑๙.

  ง สภษ. ๙:๑๘;  
๒ นี. ๒:๒๙.  
คมพ. นรก.

 ๑๒ ก แอลมา ๑๑:๔๑–๔๕.
  ข คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
 ๑๔ ก มธ. ๑๒:๓๖;  

ยากอบ ๓:๖;  
โมไซยาห ์๔:๒๙–๓๐.

แอลมา ๑๒:๘–๑๔ ๓๒๐



หากเรา ส่ังก้อนหินและภูเขาข ให้ตกลง
มาทับเราได้เพื่อปิดบังค เราจากที่ประทับ
ของพระองค์.

๑๕ แต่น่ีเป็นไป ไม่ ได้; เราต้องออกมา
ยนือยูต่อ่พระพกัตรพ์ระองค์ ในรศัมภีาพ
ของ พระองค์, และ ใน เดชานุภาพ ของ
พระองค์, และ ใน อานุภาพ, พระ บารมี, 
และ อ�านาจ การ ปกครอง ของ พระองค์, 
และยอมรบัด้วยความอับอายก อันเป็นนิจ
วา่การพพิากษาข ทัง้หมดของพระองคเ์ทีย่ง
ธรรม; วา่พระองค์ทรงเที่ยงธรรมในงาน
ทัง้หมดของพระองค,์ และวา่พระองคท์รง
เมตตาลูกหลานมนุษย์, และวา่พระองค์
ทรงมีเดชานุภาพทัง้ปวงที่จะช่วยทุกคน
ทีเ่ช่ือในพระนามของพระองค์ ใหร้อดและ
น�าผลที่คูค่วรแก่การกลับใจออกมา.

๑๖ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่าน เมื่อ น้ัน ความ ตาย ย่อม มา ถึง, แม้
ความตายก ครัง้ที่สอง, ซ่ึงเป็นความตาย
ทางวิญญาณ; เมื่อน้ันย่อมเป็นเวลาที่ผู้
ใดก็ตามทีต่ายในบาปของเขา, อนัเกีย่วกบั
ความตายข ทางโลก, จะตายค ทางวญิญาณ
ด้วย; แท้จริงแล้ว, เขาจะตายในเรื่องที่
เกี่ยวกับความชอบธรรม.

๑๗ เมื่อ น้ัน คือ เวลา ที่ ความ ทรมาน
ของพวกเขาจะเป็นดังทะเลเพลิงก และ
ก�ามะถัน, ซ่ึง เปลว เพลิง น้ันจะ ลุก โชน
ตลอดกาลและตลอดไป; และเมื่อน้ันคือ

เวลาทีพ่วกเขาถกูลา่มดว้ยโซ่ลงไปสู่ความ
พนิาศอนัเป็นนิจ, ตามอ�านาจและการเป็น
เชลยของซาตาน, โดยทีเ่ขาท�าใหค้นพวก
น้ีขึน้อยู่กับความประสงค์ของเขา.

๑๘ เมือ่น้ัน, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, พวก
เขาจะเป็นราวกับว่า ไม่มีก การไถ่กระท�า
ขึน้เลย; เพราะพวกเขาจะรับการไถ่ ไม่
ได้ตามความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า; 
และพวกเขาจะตายข ไม่ได,้ โดยทีก่ารเน่า
เป่ือยไม่มีอีกต่อไปแล้ว.

๑๙ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอลมาพูดถ้อยค�าเหล่าน้ีจบแล้ว, ผู้คน
เริ่มแปลกใจยิ่งขึน้;

๒๐ แตม่คีนผูห้น่ึงช่ือแอนทิโอนาห,์ ซึง่
เป็นหัวหน้าผู้ปกครองคนหน่ึงในบรรดา
พวกเขา, ออกมากล่าวแก่ท่านว่า : ที่ท่าน
กล่าวมาน้ีคืออะไร, ที่ว่ามนุษย์จะลุกขึน้
จาก บรรดา คน ตาย และ จะ ถูก เปลี่ยน
จากสภาพที่เป็นมรรตัยไปสู่สภาพที่เป็น
อมตะก , เพือ่จติวญิญาณจะตายไม่ไดเ้ลย ?

๒๑ ขอ้ความในพระคมัภรีห์มายความวา่
อะไร, ทีก่ลา่ววา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหเ้หลา่
เครบูก และดาบเพลงิอยูท่างตะวนัออกของ
สวนแห่งเอเดนข , เกลือกบิดามารดาแรก
ของเราจะเขา้ไปและรบัส่วนผลของตน้ไม้
แห่งชีวติ, และมีชีวติอยู่ตลอดกาล ? และ
ดังน้ันเราจึงเห็นว่าไม่มี โอกาสจะเป็นไป
ได้เลยที่พวกท่านจะมีชีวติอยู่ตลอดกาล.

 ๑๔ ข โฮเชยา ๑๐:๘;  
๒ นี. ๒๖:๕.

  ค โยบ ๓๔:๒๒;  
๒ นี. ๑๒:๑๐.

 ๑๕ ก โมไซยาห ์๓:๒๕.
  ข ๒ ปต. ๒:๙.  

คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๑๖ ก คมพ. ความตาย, ทาง

วญิญาณ.
  ข แอลมา ๑๑:๔๐–๔๕.
  ค ๑ นี. ๑๕:๓๓;  

แอลมา ๔๐:๒๖.
 ๑๗ ก วว. ๑๙:๒๐; ๒๑:๘;  

โมไซยาห ์๓:๒๗.
 ๑๘ ก แอลมา ๑๑:๔๑.
  ข วว. ๒๑:๔;  

แอลมา ๑๑:๔๕;  
คพ. ๖๓:๔๙.

 ๒๐ ก คมพ. อมตะ (ความเป็น).
 ๒๑ ก ปฐก. ๓:๒๔;  

แอลมา ๔๒:๒;  
โมเสส ๔:๓๑.  
คมพ. เครบู (เหลา่).

  ข คมพ. เอเดน.

แอลมา ๑๒:๑๕–๒๑๓๒๑



๒๒ บดัน้ีแอลมากลา่วแกเ่ขา : น่ีคอืเรือ่ง
ที่ข้าพเจ้าก�าลังจะอธิบาย. บัดน้ีเราเห็น
ว่าอาดัมตกก โดยการรับส่วนผลไม้ข ต้อง
ห้าม, ตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า; 
และดังน้ันเราจึงเห็น, วา่โดยการตกของ
ทา่น, มนุษยชาตทิัง้ปวงจงึกลบักลายเป็น
ผู้คนที่หลงไปค และตก.

๒๓ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่าหากเป็นไปได้ที่อาดัมจะรับส่วนก 

ผลของต้นไม้แห่งชีวิตในเวลาน้ัน, ก็จะ
ไม่มี ความ ตาย, และ พระ วจนะ จะ ไม่มี
ความหมาย, ท�าให้พระผู้ เป็นเจ้าเป็นผู้
กล่าวเท็จ, เพราะพระองค์ตรสัไวว้า่ : หาก
เจ้ากินข เจ้าจะตายอย่างแน่นอน.

๒๔ และ เรา เห็น ว่า ความ ตายก มา สู่
มนุษยชาติ, แท้จริง แล้ว, ความ ตาย ที่
อมิวเล็คพูดถึง, ซ่ึงคือความตายทางโลก; 
กระน้ันก็ตามยังมีช่วงเวลาที่ประทานให้
มนุษย์ข ซ่ึงในช่วงเวลาน้ันเขาอาจจะกลับ
ใจ; ฉะน้ันชีวติน้ีจงึมาเป็นสภาพแหง่การ
ทดลอง; เป็นเวลาทีเ่ตรยีมค พบพระผูเ้ป็น
เจ้า; เป็นเวลาที่เตรยีมรบัสภาพอันหาได้
สิน้สุดไมซึ่ง่เราพดูมาแลว้, ซึง่อยูภ่ายหลงั
การฟ้ืนคืนชีวิตของคนตาย.

๒๕ บัดน้ี, หากไม่เป็นเพราะแผนแห่ง
การไถ่ก , ซ่ึงวางไว้นับจากการวางรากฐาน
ของโลก, จะมีการฟ้ืนคืนชีวิตข ของคน

ตายไม่ ได้; แต่มีแผนแห่งการไถ่วางไว้, 
ซ่ึงจะท�าให้เกิดการฟ้ืนคืนชีวิตของคน
ตาย, ซ่ึงพูดมาแล้ว.

๒๖ และบัดน้ีดูเถิด, หากเป็นไปวา่บิดา
มารดา แรก ของ เรา ออก ไป รับ ส่วน จาก
ต้นไม้แห่งชีวิตก แล้ว พวกท่านก็จะเศร้า 
หมอง ตลอด กาล, โดย ไม่มี สภาพ การ 
เตรยีม; และดงัน้ันแผนแหง่การไถ่ข จะลม้ 
เหลวไป, และพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าจะไม่มีความหมาย, โดยที่ ไม่เกิดผล.

๒๗ แต่ดูเถิด, มันไม่ ได้ เป็นเช่นน้ัน; 
แต่ พระองค์ ทรง ก�าหนดก ให้ มนุษย์ ว่า
พวก เขา ต้อง ตาย; และ หลัง จาก ความ
ตาย, พวก เขา ต้อง มา สู่ การ พิพากษาข , 
แม้ เป็นการพิพากษาเดียวกับที่ เราพูด
มา, ซ่ึงเป็นที่สุด.

๒๘ และหลังจากพระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
ก�าหนด ว่า เรื่อง เหล่า น้ี จะ มา ถึง มนุษย์, 
ดูเถิด, พระองค์จึงทรงเห็นว่าสมควรที่
มนุษย์ จะ รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ พระองค์ ได้
ทรงก�าหนดไว้ ให้พวกเขา;

๒๙ ฉะน้ันพระองค์จึงทรงส่งเทพก มา 
สนทนากบัพวกเขา, ซึง่เทพเหลา่น้ันท�าให้ 
มนุษย์เห็นถึงรัศมีภาพของพระองค์.

๓๐ และจากเวลาน้ันมาพวกเขาเริม่เรยีก
หาพระนามของพระองค์; ฉะน้ันพระผู้
เป็นเจ้าทรงสนทนาก กับมนุษย์, และทรง

 ๒๒ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ข ปฐก. ๓:๖; ๒ นี. ๒:๑๕–๑๙;  
โมไซยาห ์๓:๒๖.

  ค โมไซยาห ์๑๖:๔–๕.
 ๒๓ ก แอลมา ๔๒:๒–๙.
  ข ปฐก. ๒:๑๗.
 ๒๔ ก คมพ. ความตาย, ทาง

รา่งกาย.

  ข ๒ นี. ๒:๒๑;  
โมเสส ๕:๘–๑๒.

  ค แอลมา ๓๔:๓๒–๓๕.
 ๒๕ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  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. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 ๒๙ ก โมโร. ๗:๒๕, ๓๑;  
คพ. ๒๙:๔๒.

 ๓๐ ก โมเสส ๕:๔–๕; ๖:๕๑.

แอลมา ๑๒:๒๒–๓๐ ๓๒๒



ท�าให้พวกเขารู้ถึงแผนแห่งการไถ่ข , ซ่ึง
เตรยีมไวแ้ลว้นับจากการวางรากฐานค ของ
โลก; และการน้ีพระองคท์รงท�าใหพ้วกเขา
รูต้ามศรทัธาและการกลับใจของพวกเขา
และงานอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา.

๓๑ ดงัน้ัน, พระองคจ์งึประทานบญัญตัิก 

ให้มนุษย์, โดยที่ ในขัน้ต้นพวกเขาล่วง
ละเมิดพระบัญญัติแรกข อันเกี่ยวกับเรือ่ง
ทีเ่ป็นฝ่ายโลก, และมาเป็นเหมอืนบรรดา
ผู้เป็นเจ้า, รูจ้ักค ความดีจากความช่ัว, วาง
ตน อยู่ ใน สภาพ ที่ จะ กระท�าง , หรือ ทรง
ท�าให้อยู่ ในสภาพที่จะกระท�าตามความ
ประสงค์และความพอใจของตน, ไม่ว่า
จะท�าความช่ัวหรือจะท�าความดี—

๓๒ ฉะน้ันพระผู้ เป็นเจ้าจึงประทาน
บัญญัติ ให้พวกเขา, หลังจากที่ทรงท�าให้
พวก เขา รู้ก ถึง แผน แห่ง การ ไถ่, ว่า พวก
เขาไม่ควรท�าความช่ัว, ซ่ึงโทษของการ
น้ีคือความตายข ครัง้ที่สอง, ซ่ึงเป็นความ
ตายอันเป็นนิจในเรื่องอันเกี่ยวกับความ
ชอบธรรม; เพราะแผนแหง่การไถจ่ะมผีล
กับคนเช่นน้ันไม่ได้, เพราะตามพระคุณ
ความดอีันล�า้เลิศของพระผู้เป็นเจ้า, งาน
แห่งความยุติธรรมค จะถูกท�าลายไม่ ได้.

๓๓ แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกมนุษย์, 
ในพระนามของพระบุตรของพระองค์, 
( น่ี เป็น แผน แห่ง การ ไถ่ ซ่ึง ก�าหนด ไว้) 
โดย ตรัส ว่า : หาก เจ้า จะ กลับ ใจ และ ไม่

ท�าใจของเจ้าแข็งกระด้าง, เมื่อน้ันเราจะ
เมตตาเจ้า, โดยทางพระบุตรองค์เดียวที่
ถือก�าเนิดของเรา;

๓๔ ฉะน้ัน, ผู้ ใดก็ตามทีก่ลบัใจ, และไม่
ท�าให้ ใจตนแข็งกระดา้ง, เขาจะมสิีทธิ์ ใน
ความเมตตาก โดยทางพระบุตรองคเ์ดยีว
ทีถ่อืก�าเนิดของเรา, ไปสู่การปลดบาปข ของ
เขา; และคนเหล่าน้ีจะเข้ามาในสถานพัก
ผ่อนค ของเรา.

๓๕ และผู้ ใดก็ตามทีจ่ะท�าให้ ใจตนแข็ง
กระด้างและจะท�าความช่ัวช้าสามานย์,  
ดูเถิด, เรายืนยันหนักแน่นในความโกรธ 
ของเราวา่เขาจะไมเ่ขา้มาในสถานพกัผอ่น 
ของเรา.

๓๖ และ บัดน้ี, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ดูเถิด
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าหากท่านท�าให้
ใจท่านแข็งกระด้างท่านจะไม่เข้าไป ใน
สถานพักผ่อนของพระเจ้า; ฉะน้ันความ
ช่ัวช้าสามานย์ของท่านจึงท�าให้พระองค์
ทรงขุน่เคอืงจนพระองคส่์งพระพิโรธของ
พระองค์ลงมายังท่านดังในการขุ่นเคือง
ครัง้แรกก , แทจ้รงิแลว้, ตามพระวจนะของ
พระองค์ ในการขุ่นเคืองครัง้สุดท้ายเช่น
เดยีวกบัครัง้แรก, ถงึความพนิาศข อนัเป็น 
นิจ ของ จิต วิญญาณ ท่าน; ฉะน้ัน, ตาม 
พระวจนะของพระองค,์ ถึงความตายหน 
สุดท้าย, เช่นเดียวกับความตายครัง้แรก.

๓๗ และบัดน้ี, พี่ น้องข้าพเจ้า, โดยที่

 ๓๐ ข คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ค โมไซยาห ์๑๘:๑๓;  

แอลมา ๑๓:๓, ๕, ๗–๘.
 ๓๑ ก คมพ. พระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ข ปฐก. ๒:๑๖–๑๗;  

๒ นี. ๒:๑๘–๑๙.
  ค ปฐก. ๓:๒๒–๒๓;  

โมเสส ๔:๑๑.
  ง ๒ นี. ๒:๑๖.  

คมพ. สิทธิเ์สร.ี
 ๓๒ ก โมเสส ๕:๔–๙.
  ข คมพ. ความตาย, ทาง

วญิญาณ.
  ค โมไซยาห ์๑๕:๒๗; แอล- 

มา ๓๔:๑๕–๑๖; ๔๒:๑๕.

 ๓๔ ก คมพ. เมตตา (ความ, 
พระ, ม)ี.

  ข คมพ. ปลดบาป (การ).
  ค คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั

ผอ่น.
 ๓๖ ก เจคอบ ๑:๗–๘;  

แอลมา ๔๒:๖, ๙, ๑๔.
  ข คมพ. อปัมงคล (ความ).

แอลมา ๑๒:๓๑–๓๗๓๒๓



เห็นวา่เรารูเ้รือ่งเหล่าน้ี, และมันเป็นเรือ่ง
จรงิ, ขอให้เรากลับใจ, และไม่ท�าให้ ใจเรา
แข็งกระด้าง, เพื่อในพระบัญญัติที่สอง
ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ประทานให้เรา 
เราจะไม่ท�าให้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
เราทรงขุ่นเคืองก จนดึงเอาพระพิโรธของ
พระองค์ลงมายังเรา; แต่ขอให้เราเข้าไป
ในสถานพักผ่อนข ของพระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึง
เตรียมไว้ตามพระวจนะของพระองค์.

บทที่ ๑๓

มนุษย์ ได้รบัเรยีกเป็นมหาปุโรหิตเพราะ
ศรัทธา สูงยิ่งและงานดีของพวกเขา—
พวกเขาต้องสอนพระบัญญัติ—โดยผ่าน
ความชอบธรรมพระองค์ทรงท�าให้พวก
เขา ศักดิ์สิทธิ์ และ เข้า สู่ สถานพัก ผ่อน
ของพระเจ้า—เมลคีเซเดคเป็นหน่ึงใน
คนเหล่าน้ี—เทพก�าลังประกาศข่าวอัน
น่ายนิดทีั่วแผน่ดนิ—พวกทา่นจะเผยถงึ
การเสด็จมาจรงิของพระครสิต.์ ประมาณ 
๘๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และอน่ึง, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอยาก
ให้ท่านนึกถึงเวลาที่พระเจ้าพระผู้ เป็น
เจ้าประทานบัญญัติเหล่าน้ีแก่ลูก ๆ ของ
พระองค;์ และขา้พเจา้อยากใหท้า่นจ�าไวว้า่
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงแตง่ตัง้ก ปุโรหติ, 

ตาม ระเบียบ อัน ศักดิสิ์ทธิ์ ของ พระองค,์ 
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของพระบุตรของ
พระองค,์ เพื่อสอนส่ิงเหล่าน้ีแก่ผู้คน.

๒ และปุโรหิตเหล่า น้ันได้ รับแต่งตัง้
ตามระเบียบก ของพระบุตรของพระองค์, 
ตามวธิีข ซ่ึงโดยทางน้ันผู้คนจะรูว้า่โดยวธิี
ใดที่ จะตัง้ตารอพระบุตรของพระองค์
เพื่อการไถ่.

๓ และน่ีคอืวธิีตามที่พวกเขาไดร้บัแตง่
ตัง้—โดยไดร้บัเรยีกก และเตรยีมข ไวนั้บจาก
การวางรากฐานค ของโลกตามความรู้ล่วง
หน้าง ของพระผู้เป็นเจ้า, อันเน่ืองมาจาก
ศรทัธายิ่งและงานดีของพวกเขา; โดยที่
ในตอนแรกพระองค์ทรงปล่อยให้เลือกจ 

ความดีหรอืความช่ัว; ฉะน้ันโดยที่พวก
เขาเลือกความด,ี และใช้ศรทัธาฉ อันใหญ่
หลวงยิ่ง, จึงได้รบัเรยีกช ดว้ยการเรยีกอัน
ศักดิสิ์ทธิ์, แท้จรงิแล้ว, ดว้ยการเรยีกอัน
ศักดิสิ์ทธิ์น้ันซึ่งเตรยีมไว้พรอ้มกับ, และ
ตาม, การไถข่ัน้เตรยีมส�าหรบัคนเช่นน้ัน.

๔ และดังน้ันพวกเขาได้รับเรียกก มาสู่
การเรียกอันศักดิ์สิทธิ์น้ีเน่ืองจากศรัทธา
ของพวกเขา, ขณะที่ คนอื่น ๆ ปฏิเสธ
พระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้เน่ืองจาก
ความแข็งกระดา้งของใจตนและความมดื
บอดของจติใจตน, ขณะที,่ หากไมเ่ป็นไป
เพราะการน้ีพวกเขาอาจจะมอีภสิิทธิ์ข มาก
เช่นเดียวกับพี่น้องของตน.

 ๓๗ ก ๑ นี. ๑๗:๓๐;  
เจคอบ ๑:๘;  
ฮีล. ๗:๑๘.

  ข แอลมา ๑๓:๖–๙.
๑๓ ๑ ก อบัรา. ๒:๙, ๑๑.
 ๒ ก คพ. ๑๐๗:๒–๔.
  ข แอลมา ๑๓:๑๖.
 ๓ ก คพ. ๑๒๗:๒.  

คมพ. เลอืก (การ), เลอืก  
(ไดร้บั), เลอืกไว ้(กรยิา);  
แตง่ตัง้ลว่งหน้า (การ).

  ข คพ. ๑๓๘:๕๕–๕๖.
  ค แอลมา ๑๒:๒๕, ๓๐.  

คมพ. ชีวติกอ่นเกดิ.
  ง คพ. ๓๘:๒.
  จ คมพ. สิทธิเ์สร.ี

  ฉ คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

  ช คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั); ฐานะปุโรหติ.

 ๔ ก อเีธอร ์๑๒:๑๐.
  ข ๑ นี. ๑๗:๓๒–๓๕.

แอลมา ๑๓:๑–๔ ๓๒๔



๕ หรอืทา้ยทีสุ่ด, ในตอนแรกพวกเขาอยู่
ในฐานะเดียวก กับพี่น้องของตน; ดังน้ัน
การเรยีกอนัศักดิสิ์ทธิน้ี์จงึเตรยีมไวนั้บจาก
การวางรากฐานของโลกส�าหรบัคนเช่นน้ัน
ที่ ไมท่�าให้ ใจตนแข็งกระดา้ง, ด�ารงอยู่ ใน
และโดยการชดใช้ของพระบตุรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�าเนิด, ผู้ที่ทรงเตรียมไว้—

๖ และ ดังน้ี โดยที่ ได้ รับ เรียก โดย การ
เรียกอันศักดิ์สิทธิ์ น้ี, และได้รับแต่งตัง้
มาสู่ฐานะปุโรหิตระดับสูงแห่งระเบียบ
อนัศักดิสิ์ทธิข์องพระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่สอน
พระ บัญญัติ ของ พระองค์ ให้ ลูก หลาน
มนุษย์, เพื่อพวกเขาจะไดเ้ข้าไปในสถาน
พักผ่อนก ของพระองค์ด้วย—

๗ ฐานะปุโรหิตระดับสูงน้ีเป็นไปตาม
ระเบียบของพระบุตรของพระองค์, ซึ่ง
ระเบียบน้ีเป็นมานับจากการวางรากฐาน
ของโลก; หรอือกีนัยหน่ึง, ไมม่กีารเริม่ตน้
ของวนัก หรอืการสิน้สุดของปี, โดยเตรยีม
ไวจ้ากนิรนัดรจนตลอดนิรนัดร, ตามความ
รู้ล่วงหน้าข ในส่ิงทัง้ปวงของพระองค์—

๘ บัดน้ี พวก เขา ได้ รับ แต่ง ตัง้ก ตาม
วิธี น้ี—โดยได้รับเรียกด้วยการเรียกอัน 
ศักดิ์สิทธิ์, และได้รับแต่งตัง้ด้วยศาสน- 
พธิอีนัศักดิสิ์ทธิ,์ และรบัเอาฐานะปุโรหติ
ระดับสูงแห่งระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ ไว้กับ
พวก เขา, ซ่ึง การ เรียก, และ ศาสนพิธี, 

และฐานะปุโรหิตระดับสูง, ไม่มีการเริ่ม
ต้นหรือสิน้สุด—

๙ ฉะน้ันคนเหล่าน้ันจึงกลายเป็นมหา
ปุโรหติก ตลอดกาล, ตามระเบยีบของพระ
บุตร, พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระ
บิดา, ผู้ ไม่ทรงมีการเริ่มต้นของวันหรือ
การ สิน้ สุด ของ ปี, ผู้ทรง เป่ียม ไป ด้วย
พระคุณข , ความ เสมอ ภาค, และ ความ
จริง. และเป็นดังน้ัน. เอเมน.

๑๐ บดัน้ี, ดงัทีข่า้พเจา้กลา่วแลว้เกีย่วกบั
ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์, หรือฐานะปุโรหิต
ระดบัสูงก น้ี, มคีนเป็นอนัมากที่ ไดร้บัแตง่
ตัง้และกลายเป็นมหาปุโรหิตของพระผู้
เป็นเจ้า; และสืบเน่ืองมาจากศรัทธายิ่ง
และการกลับใจข ของพวกเขา, และความ
ชอบ ธรรม ของ พวก เขา ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, พวกเขาเลือกกลับใจและ
ท�างานชอบธรรมมากกวา่จะเลือกพินาศ;

๑๑ ฉะน้ันพวก เขา จึง ได้ รับ เรียก ตาม
ระเบียบ อันศักดิ์สิทธิ์ น้ี, และ ได้ รับ การ
ช�าระให้บริสุทธิ์ก , และอาภรณ์ข ของพวก
เขาไดร้บัการช�าระลา้งใหข้าวแลว้โดยพระ
โลหิตของพระเมษโปดก.

๑๒ บดัน้ีพวกเขา, หลงัจากพระวญิญาณ
บริสุทธิ์ก ทรงช�าระให้บริสุทธิ์ข , โดยช�าระ
ลา้งอาภรณ์ใหข้าว, บรสุิทธิ์ค และปราศจาก
มลทินต่อพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า, พวก

 ๕ ก ๒ นี. ๒๖:๒๘.
 ๖ ก แอลมา ๑๒:๓๗; ๑๖:๑๗.  

คมพ. พกัผอ่น, สถาน
พกัผอ่น.

 ๗ ก ฮบ. ๗:๓.
  ข คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์
 ๘ ก คพ. ๘๔:๓๓–๔๒.  

คมพ. เมลคเีซเดค, ฐานะ

ปุโรหติแหง่.
 ๙ ก คมพ. มหาปุโรหติ.
  ข ๒ นี. ๒:๖.  

คมพ. พระคณุ.
 ๑๐ ก คพ. ๘๔:๑๘–๒๒.
  ข คมพ. กลบัใจ (การ).
 ๑๑ ก โมเสส ๖:๕๙–๖๐.
  ข ๑ นี. ๑๒:๑๐;  

แอลมา ๕:๒๑–๒๗;  

๓ นี. ๒๗:๑๙–๒๐.
 ๑๒ ก คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
  ข รม. ๘:๑–๙.  

คมพ. ท�า (ช�าระ) ให้
บรสุิทธิ ์(การ).

  ค คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

แอลมา ๑๓:๕–๑๒๓๒๕



เขาจึงไม่อาจมองดูบาปง ได้เว้นแต่ด้วย
ความชิงชังจ ; และมคีนมาก, มากมายอยา่ง
ยิง่, ทีร่บัการช�าระลา้งใหบ้รสุิทธิแ์ละเขา้ไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา.

๑๓ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านนอบน้อมถ่อมตนต่อพระ
พกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้, และน�าผลก ซ่ึงคูค่วร
แก่การกลับใจออกมา, เพื่อท่านจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนน้ันด้วย.

๑๔ แท้จริงแล้ว, จงนอบน้อมถ่อมตน
แม้ดังผู้คนในวันเวลาของเมลคีเซเดคก , 
ผู้ เป็น มหา ปุ โรหิต ผู้ หน่ึง ตาม ระเบียบ
เดียวกันน้ีด้วย ซ่ึงข้าพเจ้าพูดถึง, ผู้ ซ่ึง
รบัฐานะปุโรหิตระดบัสูงไวก้ับท่านตลอด
กาลด้วย.

๑๕ และเป็นเมลคีเซเดคผู้เดียวกันน้ี
ที่อับราฮัมก จ่ายส่วนสิบข ให้; แท้จริงแล้ว, 
แม้อับราฮัมบรรพบุรษุของเราก็จ่ายส่วน
สิบอันเป็นหน่ึงในสิบส่วนของทุก ส่ิงที่
ท่านเป็นเจ้าของ.

๑๖ บัดน้ี พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ก�าหนด
ศาสนพิธีก เหล่าน้ี ไว้ตามลักษณะน้ี, เพื่อ
โดยวิธี น้ีผู้คนจะตัง้ตารอพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า, ลักษณะดังกล่าวเป็นรูป
แบบข หน่ึงในระเบียบของพระองค์, หรือ
เป็นระเบียบของพระองค์, และน่ีก็เพื่อ
พวกเขาจะตัง้ตารอพระองคเ์พือ่การปลด

บาปของพวกเขา, เพื่อพวกเขาจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้า.

๑๗ บัดน้ีเมลคีเซเดคผู้น้ีเป็นกษัตริย์
ปกครองแผ่นดินซาเลม; และผู้คนของ
ท่านแก่กล้าขึน้ในความ ช่ัว ช้าสามานย์
และ ความ น่า ชิงชัง; แท้จริง แล้ว, พวก
เขาหลงทางไปทัง้หมด; พวกเขาเต็มไป
ด้วยความช่ัวร้ายนานัปการ;

๑๘ แต่เมลคีเซเดคโดยที่ ใช้ศรทัธาอัน
แรงกล้า, และได้รับต�าแหน่งของฐานะ
ปุโรหติระดบัสูงตามระเบยีบอนัศักดิสิ์ทธิ์ก 

ของพระผู้เป็นเจ้า, ได้ส่ังสอนการกลับใจ
ใหผู้ค้นของทา่น. และดเูถดิ, พวกเขากลบั
ใจ; และเมลคี เซเดคสถาปนาสันติขึน้
ในแผ่นดินในวันเวลาของท่าน; ฉะน้ัน
ท่านจึงมีชื่อว่าประมุขแห่งสันติ, เพราะ
ท่านเป็นกษัตริย์ของซาเลม; และท่าน
ปกครองภายใต้บิดาท่าน.

๑๙ บัดน้ี, มีหลายก คนก่อนท่าน, และ
มีหลายคนหลังท่านด้วย, แต่ ไม่มีข ผู้ ใด
ใหญ่ยิ่งไปกว่า; ฉะน้ัน, พวกเขาจึงกล่าว
ถึงท่านมากโดยเฉพาะ.

๒๐ บัดน้ีข้าพเจ้าไม่จ�าตอ้งสาธยายเรือ่ง
น้ี; ส่ิง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ ย่อม เพียง พอ. 
ดูเถิด, พระคัมภีร์ก อยู่ต่อหน้าท่าน; หาก
ท่านจะบิดเบือนข ส่ิงเหล่า น้ี มันจะเป็น
ไปเพื่อความพินาศของท่านเอง.

๒๑ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื

 ๑๒ ง โมไซยาห ์๕:๒;  
แอลมา ๑๙:๓๓.

  จ สภษ. ๘:๑๓; 
 แอลมา ๓๗:๒๙.

 ๑๓ ก ลกูา ๓:๘.
 ๑๔ ก คพ. ๘๔:๑๔.  

ปจส. ปฐก. ๑๔:๒๕–๔๐.  
คมพ. เมลคเีซเดค.

 ๑๕ ก คมพ. อบัราฮัม.
  ข ปฐก. ๑๔:๑๘–๒๐;  

มลค. ๓:๘–๑๐.  
คมพ. ส่วนสิบ (การจา่ย).

 ๑๖ ก คมพ. ศาสนพธิ.ี
  ข คมพ. สัญลกัษณ์  

(การใช้).
 ๑๘ ก คมพ. เมลคเีซเดค,  

ฐานะปุโรหติแหง่.
 ๑๙ ก ฮีล. ๘:๑๘;  

คพ. ๘๔:๖–๑๖;  
๑๐๗:๔๐–๕๕.

  ข คพ. ๑๐๗:๑–๔.
 ๒๐ ก คมพ. พระคมัภรี.์
  ข ๒ ปต. ๓:๑๖;  

แอลมา ๔๑:๑.

แอลมา ๑๓:๑๓–๒๑ ๓๒๖



เมือ่แอลมากลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ีแกพ่วกเขา
แล้ว, ท่านยื่นมือออกมาทางพวกเขาและ
รอ้งขึน้ด้วยเสียงอันดัง, มีความวา่ : บัดน้ี
ถึงเวลาที่จะกลับใจก , เพราะวนัแห่งความ
รอดใกล้เข้ามาแล้ว;

๒๒ แท้จริง แล้ว, และ สุรเสียง ของ
พระเจา้, โดยปากก ของเทพ, ประกาศเรือ่ง
น้ีแก่ประชาชาติทัง้ปวง; แทจ้รงิแลว้, โดย
ประกาศเรือ่งน้ี, เพือ่พวกเขาจะมีขา่วอนั
น่ายนิดแีหง่ความปรดียีิง่; แทจ้รงิแลว้, และ
พระองคท์รงแพรข่า่วอนัน่ายนิดเีหลา่น้ีไป
ในบรรดาผูค้นทัง้ปวงของพระองค,์ แทจ้รงิ
แลว้, แม้ ไปถงึพวกเขาทีก่ระจดักระจายอยู่
ทัว่ไปบนพืน้พภิพ; ดงัน้ันมนัมาถงึเราแลว้.

๒๓ และเรื่อง เหล่า น้ันเป็นที่ รู้แก่ เรา
ดว้ยถ้อยค�าแจ้งชัดก , เพือ่เราจะเขา้ใจ, เพือ่
เราจะไมผ่ดิพลาด; และน่ีก็เพราะการเป็น
คนระหกระเหนิข ของเราไป ในแผ่นดนิ
แปลก; ฉะน้ัน, เราจึง เป็นที่ โปรดปราน
ยิ่งดว้ยเหตุน้ี, เพราะเรามีข่าวอันน่ายินดี
เหล่าน้ีประกาศแก่เราทั่วทุกแห่งในสวน
องุ่นของเรา.

๒๔ เพราะ ดูเถิด, เทพก ก�าลัง ประกาศ
เรือ่งน้ีแก่คนเป็นอันมากในแผ่นดินของ
เราขณะน้ี; และน่ีก็เพื่อจุดประสงค์ ใน
การเตรียมใจลูกหลานมนุษย์ ให้รับพระ
วจนะ ของ พระองค์ ใน เวลา ที่ พระองค์
เสด็จมาในรัศมีภาพของพระองค์.

๒๕ และบดัน้ีเราเพยีงแตค่อยฟังขา่วอนั
น่าปีตยินิดเีรือ่งการเสด็จมาของพระองค,์ 
ทีป่ระกาศแกเ่ราโดยปากของเทพ; เพราะ
เวลาย่อมมาถึง, เราหารู้ ไม่ก วา่จะเรว็เพียง
ใด. ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เรื่องน้ีเป็น
ไปในวนัเวลาของข้าพเจ้า; แต่จะเร็วหรอื
ช้าเพียงใด, ข้าพเจ้าก็จะช่ืนชมยินดี ใน
เรื่องน้ี.

๒๖ และจะเป็นทีรู่แ้กค่นเทีย่งธรรมและ
บริสุทธิ์ก , โดยปากของเทพ, ในเวลาแห่ง
การ เสด็จ มา ของ พระองค์, เพื่อ ค�า ของ
บรรพบุรุษ เรา จะ เกิด สัมฤ ทธิ ผล, ตาม
เรื่องที่พวกท่านพูดไว้เกี่ยวกับพระองค์, 
ซ่ึงเป็นไปตามวญิญาณแหง่การพยากรณ์
ซ่ึงอยู่ ในพวกท่าน.

๒๗ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ปรารถนาก จาก ใน ส่วน ลึก ที่สุด ของ ใจ
ข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, ด้วยความห่วงใย
อย่างใหญ่หลวงแม้ถึงความเจ็บปวด, ให้
ท่าน สดับ ฟัง ถ้อยค�า ของ ข้าพเจ้า, และ 
ทิง้บาปของท่าน, และไม่ผัดวันแห่งการ 
กลับใจของท่าน;

๒๘ แต่ใหท้า่นนอบน้อมถอ่มตนตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้า, และเรยีกหาพระนามอัน
บรสุิทธิข์องพระองค,์ และเฝ้าดูก และสวด
ออ้นวอนเสมอ, เพื่อทา่นจะไม่ถกูลอ่ลวงข 

จนเกินขนาดที่ท่านจะทนได้, และดัง
น้ันพระ วิญญาณ ศักดิ์สิทธิ์ จึง น� า ท่าน, 

 ๒๑ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
 ๒๒ ก แอลมา ๑๐:๒๐.
 ๒๓ ก ๒ นี. ๒๕:๗–๘;  

๓๑:๓; ๓๒:๗;  
เจคอบ ๔:๑๓;  
อเีธอร ์๑๒:๓๙.

  ข เจคอบ ๗:๒๖.
 ๒๔ ก แอลมา ๑๐:๑๐; ๓๙:๑๙.

 ๒๕ ก ๑ นี. ๑๐:๔; ๓ นี. ๑:๑๓.
 ๒๖ ก อาโมส ๓:๗;  

ลกูา ๒:๘–๑๑.
 ๒๗ ก โมไซยาห ์๒๘:๓.
 ๒๘ ก คมพ. สวดออ้นวอน  

(การ), สวดออ้นวอน (ค�า);  
เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.

  ข ๑ คร. ๑๐:๑๓.

  ค คมพ. ออ่นน้อม (ความ
มี ใจ), ออ่นน้อม (ความ
สุภาพ), ออ่นโยน (คน, 
ความ); อดทน (ความ).

 ๒๙ ก แอลมา ๗:๒๔.
  ข คพ. ๒๐:๓๑; ๗๖:๑๑๖.  

คมพ. จติกศุล.
  ค คพ. ๘๔:๒๔.

แอลมา ๑๓:๒๒–๒๘๓๒๗



ให้ เป็นคน ถ่อม ตน, อ่อนโยนค , ว่า ง่าย, 
อดทน, เป่ียมด้วยความรักและความอด
กลัน้ทุกอย่าง;

๒๙ โดยมศีรทัธาก ในพระเจา้; มคีวามหวงั
วา่ท่านจะได้รบัชีวตินิรนัดร;์ มีความรกัข 

ของพระผูเ้ป็นเจา้อยู่ ในใจทา่นเสมอ, เพือ่
พระองค์จะทรงยกท่านขึน้ในวนัสุดท้าย
และเขา้ไปในสถานพกัผอ่นค ของพระองค.์

๓๐ และขอพระเจา้ประทานการกลบัใจ
แก่ท่าน, เพื่อท่านจะไม่น�าพระพิโรธของ
พระองคล์งมาบนท่าน, เพื่อท่านจะไม่ถูก
ผูกลงมาด้วยโซ่แห่งนรกก , เพื่อท่านจะไม่
ต้องทนรับความตายข ครัง้ที่สอง.

๓๑ และแอลมาพดูถอ้ยค�าอืน่ ๆ  อกีมาก
กับผู้คน, ซ่ึงมิได้เขียนไว้ ในหนังสือน้ี.

บทที่ ๑๔

แอลมากับอมิวเล็คถูกคุมขังและถูกตี—
ผูท้ีเ่ชือ่และพระคมัภรีศ์กัดิสิ์ทธิข์องพวก
เขาถกูเผาดว้ยไฟ—พระเจา้ทรงรบัผูเ้ป็น
มรณ สักขี เหล่า น้ี สู่ รัศมี ภาพ— ก�าแพง
เรือนจ�าถูกทลายและทรุดลง—แอลมา
กับอมิวเล็คได้รับการปลดปล่อย, และผู้
ที่ข่มเหงพวกท่านถูกสังหาร. ประมาณ 
๘๒–๘๑ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้หลงัจากทา่น
พูดกับผู้คนจบลงแล้ว หลายคนในพวก
น้ีเช่ือถ้อยค�าของท่าน, และเริ่มกลับใจ, 
และค้นคว้าพระคัมภีร์ก .

๒ แต่คนส่วนมากในพวกน้ีปรารถนา
จะ ท�าลาย แอ ลมา และ อมิวเล็ค; เพราะ
พวกเขาโกรธแอลมา, เน่ืองจากความตรง 
ไปตรงมาก ของค�าพูดที่ท่านให้แก่ซีเอส- 
รอม; และพวกเขากล่าวด้วยว่าอมิวเล็ค 
พูดเท็จข กับพวกเขา, และสบประมาทกฎ
ของพวกเขาและทนายกบัผูพ้พิากษาของ
พวกเขาด้วย.

๓ และพวกเขาโกรธแอลมากบัอมวิเล็ค 
ดว้ย; และเพราะพวกทา่นเป็นพยานอยา่ง
เปิดเผยฟ้องความช่ัวร้ายของเขาเหล่า
น้ัน, พวกเขาจึงหมายมั่นจะก�าจัดพวก
ท่านอย่างลับ ๆ.

๔ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้คือ คน
เหล่าน้ันไม่ ได้ท�า; แต่กลับพาพวกท่าน
ไปมัดไว้ด้วยเชือกเหนียว, และพาพวก
ท่าน ไป อยู่ ต่อ หน้า หัวหน้า ผู้ พิพากษา
ของแผ่นดิน.

๕ และผู้คนออกไปเป็นพยานฟ้องร้อง
พวกทา่น—โดยเป็นพยานวา่พวกทา่นสบ
ประมาทกฎ, และทนายกบัผูพ้พิากษาของ
แผน่ดนิพวกเขา, และของผูค้นทัง้หมดที่
อยู่ ในแผน่ดนิดว้ย; และยงัเป็นพยานดว้ย
ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียว, และว่า
พระองค์จะทรงส่งพระบุตรของพระองค์
มาในบรรดาผู้คน, แต่พระองค์จะไม่ทรง
ช่วย พวก เขา ให้ รอด; และ ผู้คนได้ เป็น
พยานกล่าวโทษแอลมากับอมิวเล็คเช่น
น้ันหลายเรือ่ง. บดัน้ีเรือ่งน้ีเป็นไปตอ่หน้า
หัวหน้าผู้พิพากษาของแผ่นดิน.

๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืซีเอส- 

 ๓๐ ก คมพ. อปัมงคล (ความ);  
นรก.

  ข คมพ. ความตาย,  

ทางวญิญาณ.
๑๔ ๑ ก ๒ พกษ. ๒๒:๘–๑๓.  

คมพ. พระคมัภรี.์

 ๒ ก แอลมา ๑๒:๓–๗.
  ข แอลมา ๑๐:๒๗.

แอลมา ๑๓:๒๙–๑๔:๖ ๓๒๘



รอม แปลก ใจ ใน ถ้อยค�า ที่ พูด กัน; และ
เขา รู้ เกี่ยว กับ ความ มืด บอด ของ จิตใจ
ด้วย, ซ่ึงค�าเท็จของเขาก่อให้เกิดขึน้ใน
บรรดาผู้คน; และจิตวิญญาณเขาเริ่มถูก
ทรมานก ภาย ใต้ ความ ส�านึกข ผิด ของ ตัว
เขาเอง; แท้จริงแล้ว, เขาเริ่มถูกรายล้อม
ไว้ด้วยความเจ็บปวดแห่งนรก.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขาเริ่มร้องกับผู้คน, มีความว่า : ดูเถิด, 
ขา้พเจา้ผดิก , และคนทัง้สองน้ีไมม่มีลทนิ
ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้. และเขาเริม่
แก้ต่างแทนพวกท่านนับจากเวลาน้ันไป; 
แตค่นทัง้หลายสบประมาทเขา, โดยกลา่ว
วา่ : ทา่นถกูมารเขา้สิงดว้ยหรอื ? และพวก
น้ันถ่มน� ้าลายใส่เขา, และขับเขาออกไปข 

จากหมู่ตน, และคนทัง้หมดที่เช่ือถ้อยค�า
ซ่ึงแอลมากับอมิวเล็คพูดด้วย; และพวก
เขาขบัไลค่นเหลา่น้ัน, และส่งคนไปขวา้ง
ปาพวกเขาด้วยก้อนหิน.

๘ และพวกเขาน�าภรรยาและลูก ๆ  ของ
คนเหล่าน้ันมารวมกัน, และผู้ ใดก็ตามที่
เช่ือหรอืไดร้บัการสอนใหเ้ช่ือในพระวจนะ
ของพระผูเ้ป็นเจา้พวกเขาก็ โยนคนเหลา่
น้ันเข้าไป ในไฟ; และพวกเขายังได้น�า
บันทึกของคนเหล่าน้ันมาด้วยซึ่งมีพระ
คมัภรีศั์กดิสิ์ทธิ,์ และโยนเขา้ไปในไฟดว้ย, 
เพื่อจะให้มอดไหม้และถูกท�าลายด้วยไฟ.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาพาแอลมาและอมิวเล็คมา, และน�า
พวกท่านออกไปยังสถานมรณสักขี, เพื่อ

พวกทา่นจะเห็นความพนิาศของคนเหลา่
น้ันซ่ึงถูกเผาผลาญด้วยไฟ.

๑๐ และเมื่ออมิวเล็คเห็นความเจ็บปวด
ของพวกผู้หญิงและเด็กที่ก�าลังถูกเผา
ผลาญอยู่ ในไฟ, ท่านก็เจ็บปวดด้วย; และ
ทา่นกลา่วแกแ่อลมาวา่ : เราจะดภูาพอนัน่า
พรัน่พรงึน้ีไดอ้ยา่งไร ? ฉะน้ันใหเ้รายืน่มอื
เราออกไป, และใช้อ�านาจก ของพระผู้เป็น
เจ้าซ่ึงอยู่ ในเรา, และช่วยพวกเขาให้รอด
จากเปลวไฟเถิด.

๑๑ แต่ แอ ลมา กล่าว แก่ ท่านว่า : พระ
วิญญาณทรงบีบคัน้ข้าพเจ้า ว่าข้าพเจ้า
ตอ้งไมย่ืน่มอืออกไป; เพราะดเูถดิพระเจา้
ทรงรบัคนเหล่าน้ันขึน้ไปสู่พระองค์แล้ว, 
ในรัศมีภาพก ; และพระองค์ทรงยอมให้
พวกเขาท�าส่ิงน้ี, หรือให้ผู้คนท�าส่ิงน้ีแก่
คนเหล่าน้ัน, ตามความแข็งกระด้างของ
ใจพวกเขา, เพือ่การพพิากษาข ซ่ึงพระองค์
จะทรงใหเ้กดิกบัพวกเขาในพระพิโรธของ
พระองค์จะเที่ยงธรรม; และโลหิตค ของผู้
บรสุิทธิ์ง จะเป็นพยานฟ้องพวกเขา, แทจ้รงิ
แล้ว, และจะร้องอย่างสุดก�าลังฟ้องพวก
เขาในวันสุดท้าย.

๑๒ บัด น้ี อมิวเล็ค กล่าว แก่ แอ ลมา : 
ดูเถิด, บางทีพวกเขาจะเผาเราด้วย.

๑๓ และ แอ ลมา กล่าว ว่า : ขอ ให้ เป็น
ตามพระประสงคข์องพระเจา้. แต,่ ดเูถดิ, 
งานของเรายังไม่เสรจ็; ดังน้ันพวกเขาจะ
ไม่เผาเรา.

๑๔ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่

 ๖ ก แอลมา ๑๕:๕.
  ข คมพ. มโนธรรม.
 ๗ ก แอลมา ๑๑:๒๑–๓๗.
  ข แอลมา ๑๕:๑.

 ๑๐ ก แอลมา ๘:๓๐–๓๑.
 ๑๑ ก คมพ. รศัมภีาพ.
  ข สดด. ๓๗:๘–๑๓;  

แอลมา ๖๐:๑๓;  

คพ. ๑๐๓:๓.  
คมพ. ยตุธิรรม (ความ).

  ค คมพ. มรณสักข ี(ผูเ้ป็น).
  ง โมไซยาห ์๑๗:๑๐.

แอลมา ๑๔:๗–๑๔๓๒๙



ร่างของคนที่ถูกโยนเข้าไป ในไฟถูกเผา
ผลาญหมด, และบันทึกซ่ึงถูกโยนเข้าไป
พรอ้มกบัพวกเขาดว้ย, หวัหน้าผูพ้พิากษา
ของแผ่นดินมายืนอยู่ต่อหน้าแอลมากับ
อมวิเล็ค, ขณะทีพ่วกทา่นถกูมดัอยู;่ และ
เขาตบหน้าท่านทัง้สองด้วยมือของเขา, 
และกล่าวแก่พวกท่านว่า : หลังจากส่ิงที่
ท่านเห็นแล้ว, ท่านจะส่ังสอนคนพวกน้ี
อีกหรือ, ว่าพวกเขาจะถูกโยนเข้าไป ใน
ทะเลเพลิงก และก�ามะถัน ?

๑๕ ดูเถิด, ท่าน เห็น แล้ว ว่า ท่านไม่มี
พลังความสามารถที่จะช่วยคนที่ถูกโยน
เข้าไป ในไฟ ให้รอด; ทัง้พระผู้เป็นเจ้าก็
ไมท่รงช่วยพวกเขาใหร้อดเพราะพวกเขา
มคีวามเชือ่เดยีวกบัทา่น. และผูพ้พิากษา
ตบหน้าพวกทา่นอกี, และถามวา่ : ทา่นจะ
กล่าวอะไรเพื่อตนเองเล่า ?

๑๖ บัดน้ีผู้พิพากษาคนน้ีอยู่ ในระเบียบ
และ ความ เช่ือ ของ นี ฮ อร์ก , ผู้ สังหาร กิ- 
เดียน.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอลมากบัอมวิเล็คมิไดต้อบเขาแตอ่ยา่งใด;  
และเขาจงึตบพวกทา่นอกี, และมอบพวก
ท่านให้เจ้าหน้าที่เพื่อโยนเข้าเรือนจ�า.

๑๘ และเมื่อโยนพวกท่านเข้าเรือนจ�า
ได้สามวนั, ทนายก , และผู้พิพากษา, และ
ปุโรหิต, และ ผู้ สอนหลาย คนซึ่ง อยู่ ใน
ความเช่ือเดียวกับนีฮอร์, พากันมา; และ
พวกเขาเขา้ไปในเรอืนจ�าเพือ่ดพูวกทา่น, 
และพวกเขาถามพวกทา่นหลายเรือ่ง; แต่
พวกท่านมิได้ตอบพวกเขาแต่อย่างใด.

๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้

พิพากษายืนอยู่ต่อหน้าพวกท่าน, และ
กล่าว : เหตุใดท่านจึงไม่ตอบค�าถามของ
คนพวก น้ี ? ท่านไม่รู้ หรือ ว่า ข้าพเจ้า มี
อ�านาจส่งท่านเข้าไปในเปลวไฟได้ ? และ
เขาส่ังให้พวกท่านพูด; แต่พวกท่านมิได้
ตอบแต่อย่างใด.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกน้ันออกไปและไปตามทางของตน, 
แต่กลับมาอีกในวนัพรุง่; และผู้พิพากษา
ตบหน้าพวกท่านอีกด้วย. และหลายคน
ก็ออกมาด้วย, และตบพวกท่าน, พลาง
กลา่ววา่ : ทา่นจะยนืและตดัสินคนพวกน้ี, 
และกล่าวโทษกฎของเราอีกหรอืไม่ ? หาก
ทา่นมพีลงัความสามารถมหาศาลเช่นน้ัน
เหตุใดท่านจึงไม่ปลดปล่อยก ตนเองเล่า ?

๒๑ และพวกเขากลา่วแกพ่วกทา่นหลาย
เรื่องท�านองน้ี, โดยขบเขีย้วเคีย้วฟันใส่
พวก ท่าน, และ ถ่ม น� ้าลาย ใส่ พวก ท่าน, 
และกล่าวว่า : เราจะดูเป็นเช่นใดเล่าเมื่อ
เราต้องอัปมงคล ?

๒๒ และหลายเรื่องท�านอง น้ี, แท้จริง
แล้ว, พวกเขากล่าวแก่พวกท่านดว้ยเรือ่ง
ท�านองน้ีตา่ง ๆ  นานา; และพวกเขาไดล้้อ
เลียนพวกท่านอยู่ดังน้ันหลายวัน. และ
พวก เขา ได้ งด ให้ อาหาร พวก ท่าน เพื่อ
พวก ท่านจะ หิว, และ น� ้า เพื่อ พวก ท่าน
จะกระหาย; และเอาเสือ้ผ้าไปจากพวก
ท่านด้วยเพื่อพวกท่านทัง้สองจะเปลือย
เปล่า; และดังน้ีท่านทัง้สองถูกมัดไว้ด้วย
เชือกเหนียว, และถกูจองจ�าอยู่ ในเรอืนจ�า.

๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้หลัง
จากที่พวกท่านได้รับทุกข์ทรมานอยู่ดัง

 ๑๔ ก แอลมา ๑๒:๑๗.
 ๑๖ ก แอลมา ๑:๗–๑๕.

 ๑๘ ก แอลมา ๑๐:๑๔; ๑๑:๒๐.
 ๒๐ ก มธ. ๒๗:๓๙–๔๓.

แอลมา ๑๔:๑๕–๒๓ ๓๓๐



น้ันหลายวัน, (และคือในวันที่ สิบสอง, 
ในเดือนที่สิบ, ในปีที่สิบแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ) คือ
หวัหน้าผูพ้พิากษาเหนือแผน่ดนิแหง่แอ- 
มันไนฮาห์และผู้สอนกับทนายของพวก
เขาหลายคนเขา้ไปในเรอืนจ�าทีซ่ึ่งแอลมา
กับอมิวเล็คถูกมัดไว้ด้วยเชือก.

๒๔ และหัวหน้าผู้พิพากษายืนอยู่ต่อ
หน้าพวกทา่น, และตบพวกทา่นอกี, และ
กล่าวแก่พวกท่าน : หากท่านมีอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า จงปลดปล่อยตนเองจาก
เครือ่งพนัธนาการเหลา่น้ี, และแลว้เราจงึ
จะเชื่อวา่พระเจ้าจะทรงท�าลายคนพวกน้ี
ตามถ้อยค�าของท่าน.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา ทัง้หมด เข้าไป ตบ พวก ท่าน, 
พลางกล่าวถ้อยอย่างเดียวกัน, แม้จนคน
สุดท้าย; และเมื่อคนสุดท้ายพูดกับพวก
ท่าน แล้ว อ�านาจก ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า อยู่
กับแอลมาและอมิวเล็ค, และพวกท่าน
ผุดลุกขึน้ยืน.

๒๖ และแอลมาร้องขึน้, มีความว่า : โอ้
พระเจา้, พวกขา้พระองคจ์ะทนทกุข์ก อยา่ง
ใหญ่หลวงน้ีอีกนานเท่าใด ? โอ้พระเจ้า, 
ทรงโปรดประทานพละก�าลังให้พวกข้า
พระองค์ตามศรัทธาที่พวกข้าพระองค์มี
อยู่ ในพระครสิต,์ แมจ้นถงึการปลดปลอ่ย. 
และพวกท่านท�าให้ เชือกที่มัดร่างพวก
ท่านอยู่ขาด; และเมื่อผู้คนเห็นเช่นน้ี, 
พวกเขาก็เริ่มหลบหนี, เพราะความกลัว
ในความพินาศเกิดขึน้กับพวกเขาแล้ว.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ความกลัวของพวกเขาใหญ่หลวงนักจน
พวกเขาล้มลงกับพืน้ดิน, และออกไปไม่
ถงึประตดูา้นนอกของเรอืนจ�าก ; และแผน่
ดินไหวอย่างหนัก, และก�าแพงเรือนจ�า
แยกออกเป็นสองเส่ียง, จนทลายลงสู่พืน้
ดิน; และหัวหน้าผู้พิพากษา, และทนาย, 
และปุโรหิต, และผู้สอน, ที่ตีแอลมากับ
อมวิเล็ค, เสียชีวติเพราะการพงัทลายน้ัน.

๒๘ และแอลมากับอมิวเล็คออกมาจาก
เรือนจ�า, และพวกท่านหาได้รับบาดเจ็บ
ไม่; เพราะพระเจ้าได้ประทานพลังความ
สามารถให้พวกท่าน, ตามศรัทธาที่พวก
ท่านมีอยู่ ในพระคริสต์. และพวกท่าน
ออก ไป จาก เรือนจ�า ทันที; และ พระเจ้า
ทรงปลดก เครือ่งพนัธนาการจากพวกทา่น; 
และเรอืนจ�าพงัทลายลงสู่พืน้ดนิ, และทกุ
คนภายในก�าแพงเรอืนจ�า, เวน้แตแ่อลมา
กบัอมวิเล็ค, เสียชีวติหมด; และพวกทา่น
ตรงเข้าไปในเมือง.

๒๙ บัดน้ีผู้คนโดยที่ ได้ยินเสียงอึกทึก
กึกก้องจึงวิง่มารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อ
ทราบต้นสายปลายเหตุ; และเมื่อพวก
เขาเห็นแอลมากับอมิวเล็คออกมาจาก
เรือนจ�า, และก�าแพงเรือนจ�าทลายลง
สู่พืน้ดิน, พวกเขาเกิดความประหวั่น
พรั่นพรึง ยิ่ง นัก, และ หลบ หนี ไป จาก
แอ ลมา กับ อมิวเล็ค แม้ ดัง แม่ แพะ กับ
ลูก อ่อนหลบ หนี ราชสีห์ สอง ตัว; และ 
ดงัน้ีพวกเขาไดห้ลบหนีไปให้พ้นแอลมา 
กับอมิวเล็ค.

 ๒๕ ก แอลมา ๘:๓๑.
 ๒๖ ก ยากอบ ๕:๑๐–๑๑;  

โมไซยาห ์๑๗:๑๐–๒๐;  

คพ. ๑๒๑:๗–๘.
 ๒๗ ก กจิการ ๑๖:๒๖;  

อเีธอร ์๑๒:๑๓.

 ๒๘ ก เจคอบ ๔:๖;  
๓ นี. ๒๘:๑๙–๒๒.

แอลมา ๑๔:๒๔–๒๙๓๓๑



บทที่ ๑๕

แอลมากับอมิวเล็คไปไซดมและสถาปนา
ศาสนจักร—แอลมารักษาซีเอสรอม, ซึง่
เข้าร่วมกับศาสนจักร—หลายคนรับบัพ
ติศมา, และศาสนจักรรุ่งเรือง—แอลมา
กับอมิวเล็คไปเซราเฮ็มลา. ประมาณ ๘๑ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอลมากบั
อมิวเล็คได้รับบัญชาให้ออกไปจากเมือง
น้ัน; และพวกท่านจากไป, และออกมา
แม้ ในแผ่นดินแห่งไซดม; และดูเถิด, ที่
น่ันพวกทา่นพบผูค้นทัง้หมดที่ ไดอ้อกมา
จากแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์ก , ผู้ซ่ึงถูก
ขบัไล่ข และถกูขวา้งปาดว้ยกอ้นหนิ, เพราะ
พวกเขาเช่ือถ้อยค�าของแอลมา.

๒ และพวกท่านเล่าให้พวกเขาฟังถึง
เรือ่งทัง้หมดที่ ไดเ้กดิกบัภรรยาก และลกู ๆ  
ของพวกเขา, และทีเ่กีย่วกบัตวัพวกทา่น, 
และเกี่ยวกับอ�านาจข แห่งการปลดปล่อย
ของพวกท่าน.

๓ และซีเอสรอมนอนป่วยอยู่ที่ ไซดม, 
เพราะไข้ตัวร้อนดังไฟด้วย, ซ่ึงเกิดขึน้
เพราะความยากล�าบากใหญห่ลวงในจติใจ
เขาอันเน่ืองมาจากความชั่วรา้ยก ของเขา, 
เพราะเขาคดิวา่แอลมากบัอมวิเล็คมิไดอ้ยู่
แล้ว; และเขาคิดว่าพวกท่านถูกสังหาร
เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของตน. และ
บาปมหันต์น้ี, และบาปอื่น ๆ หลายอย่าง
ของเขา, ทรมานจิตใจเขาจนกลายเป็น

ความ เจ็บ ปวด ยิ่ง, โดยที่ ไม่มี การ ปลด
ปลอ่ย; ฉะน้ันเขาจงึเริม่รุม่รอ้นดว้ยความ
ร้อนที่จะลุกเป็นไฟ.

๔ บัดน้ี, เมื่อ เขา ได้ยินว่า แอ ลมา กับ
อมิวเล็ คอ ยู่ ใน แผ่น ดิน แห่ง ไซ ดม, ใจ
เขาเริ่มกระเตือ้งขึน้; และเขาส่งข่าวไป
ยังพวกท่านทันที, โดยปรารถนาให้พวก
ท่านมาหาเขา.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ท่านรีบไปทันที, โดยท�าตามข่าวซ่ึงเขา
ส่งไปถึงพวกท่าน; และพวกท่านเข้าไป
ถึง ในบ้านไป หา ซี เอส รอม; และ พวก
ท่านพบเขาอยู่บนเตียง, ป่วย, มีอาการ
อ่อนแรงด้วยไข้ตัวร้อนดังไฟ; และจิตใจ
เขาเจ็บปวดยิ่งด้วยเพราะความชั่ว ช้า
สามานย์ ของ ตน; และ เมื่อ เห็น พวก
ท่านเขายื่นมือออกมา, และวิงวอนให้
พวกท่านรักษาเขา.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอลมากลา่วแกเ่ขา, พลางจบัมอืเขาไว้ : ทา่น 
เช่ือก ในเดชานุภาพของพระคริสต์ที่ ส่ง
ผลสู่ความรอดไหม ?

๗ และ เขา ตอบ และ กล่าว ว่า  : เชื่อ, 
ขา้พเจา้เช่ือถอ้ยค�าทัง้หมดทีท่า่นสอนไว.้

๘ และแอลมากล่าวว่า : หากท่านเช่ือ
ในการไถ่ของพระคริสต์ท่านก็หายก ได้.

๙ และเขากล่าวว่า : เช่ือ, ข้าพเจ้า เช่ือ
ตามถ้อยค�าของท่าน.

๑๐ และแล้วแอลมาจึงร้องทูลพระเจ้า, 
มีความว่า : โอ้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกขา้พระองค,์ ขอทรงโปรดเมตตาชาย

๑๕ ๑ ก แอลมา ๑๖:๒–๓, ๙, ๑๑.
  ข แอลมา ๑๔:๗.
 ๒ ก แอลมา ๑๔:๘–๑๔.

  ข แอลมา ๑๔:๒๘.
 ๓ ก แอลมา ๑๔:๖–๗.
 ๖ ก มาระโก ๙:๒๓.

 ๘ ก คมพ. รกัษา, รกัษาใหห้าย 
(การ).

แอลมา ๑๕:๑–๑๐ ๓๓๒



ผู้น้ีเถิด, และทรงรักษาก เขาตามศรัทธา
ของเขาที่มีอยู่ ในพระคริสต์.

๑๑ และเมื่อแอลมากล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, ซีเอสรอมผุดลุกขึน้ยืนก , และ
เริ่มเดิน; และเรื่องน้ียังความประหลาด
ใจยิ่งแก่ผู้คนทัง้ปวง; และความรู้เกี่ยว
กับเรื่องน้ีแพร่สะพัดไปทั่วทัง้แผ่นดิน
แห่งไซดม.

๑๒ และแอลมาให้บัพติศมาซีเอสรอม
ไวก้ับพระเจ้า; และนับจากเวลาน้ันไปเขา
เริ่มส่ังสอนผู้คน.

๑๓ และแอลมาสถาปนาศาสนจักรใน
แผน่ดนิแหง่ไซดม, และอทุศิถวายปุโรหติ
และผู้สอนไว้ ในแผ่นดิน, เพื่อให้บัพติศ
มาแก่ผู้ ใดก็ตามที่ปรารถนาจะรบับัพติศ
มาสู่พระเจ้า.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขามีอยู่เป็นอันมาก; เพราะพวกเขาพา
กันเข้ามาจากทุกแคว้นทั่วไซดม, และ
รับบัพติศมา.

๑๕ แต่ ส�าหรับ ผู้คนที่ อยู่ ใน แผ่น ดิน
แห่งแอมันไนฮาห์, พวกเขายังเป็นผู้คน
ที่ ใจแข็งกระด้างและดือ้รัน้; และหากลับ
ใจจากบาปของตนไม่, อ้างว่าพลังความ
สามารถทัง้หมดของแอลมากับอมิวเล็ค 
มาจากมาร; เพราะพวกเขามีความเช่ือ
เดียวกับนีฮอร์ก , และไม่เช่ือในการกลับ
ใจจากบาปของตน.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

แอลมากบัอมวิเล็คน้ัน, โดยทีอ่มวิเล็คทิง้ก 

ทอง, และเงินทัง้หมดของท่าน, และของ
มีค่าของท่าน, ซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินแห่งแอ
มนัไนฮาห,์ เพือ่พระวจนะของพระผูเ้ป็น 
เจ้า, โดยที่ท่านถูกปฏิเสธข จากผู้คนที่ครัง้
หน่ึงเคยเป็นเพือ่นทา่นและจากบดิาทา่น
และวงศาคณาญาติของท่านด้วย;

๑๗ ฉะน้ัน, หลัง จาก แอ ลมา โดยที่
สถาปนาศาสนจักรที่ ไซดมแล้ว, โดยที่
เห็น การ หัก ห้าม ใจก อย่าง ใหญ่ หลวง, 
แท้จริง แล้ว, เห็นว่า ผู้คน ยับยัง้ ความ
จองหอง ของ ใจ ตน, และ เริ่ม นอบน้อม
ถ่อม ตนข ต่อ พระ พักตร์พระ ผู้ เป็น เจ้า, 
และเริ่มมาประชุมกันที่สถานศักดิ์สิทธิ์
ของพวกเขาเพื่อนมัสการค พระผู้เป็นเจ้า
หน้าแท่นบูชา, เฝ้าดูง และสวดอ้อนวอน
สม�่าเสมอ, เพื่อพวกเขาจะหลุดพ้นจาก
ซาตาน, และ จาก ความ ตายจ , และ จาก
ความพินาศ—

๑๘ บัดน้ีดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้, โดยที่ 

แอลมาเห็น ส่ิงเหล่า น้ีทัง้หมด, ฉะน้ัน
ทา่นจงึพาอมวิเล็คเดนิทางมาถงึแผน่ดนิ 
แห่งเซราเฮ็มลา, และพาไปยังบ้านท่าน
เอง, และได้ปฏิบัติต่อท่านในความยาก
ล�าบากของท่าน, และท�าให้ท่านมั่นคง
ขึน้ในพระเจ้า.

๑๙ และปีที่ สิบแห่งการปกครองของ
ผู้ พิพากษา เหนือ ผู้คนของ นี ไฟ สิน้ สุด
ลงดังน้ี.

 ๑๐ ก มาระโก ๒:๑–๑๒.
 ๑๑ ก กจิการ ๓:๑–๑๑.
 ๑๕ ก แอลมา ๑:๒–๑๕.
 ๑๖ ก ลกูา ๑๔:๓๓;  

แอลมา ๑๐:๔.
  ข คมพ. ขม่เหง (การ).

 ๑๗ ก แอลมา ๑๖:๒๑.
  ข คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

  ค คมพ. นมสัการ.
  ง คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า);  
เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.

  จ คมพ. ความตาย, ทาง
วญิญาณ.

แอลมา ๑๕:๑๑–๑๙๓๓๓



บทที่ ๑๖

ชาวเลมนัท�าลายผูค้นของแอมนัไนฮาห—์
โซรมัน�าชาวนีไฟมีชัยเหนือชาวเลมัน—
แอลมากบัอมวิเล็คและคนอืน่ ๆ  มากมาย
ส่ังสอนพระวจนะ—พวกเขาสอนวา่พระ
ครสิต์จะทรงปรากฏองค์ต่อชาวนีไฟภาย
หลังการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์. 
ประมาณ ๘๑–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีทีสิ่บเอ็ด
แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา เหนือ
ผูค้นของนีไฟ, ในวนัทีห่า้ของเดอืนทีส่อง,  

มคีวามสงบสุขมากในแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็ม- 
ลา, ไม่มีสงครามหรอืการขัดแย้งเป็นปี ๆ,  
แมจ้นถงึวนัทีห่า้ของเดอืนทีส่องในปีทีสิ่บ
เอ็ด, จึงมีเสียงเล่าลือเรื่องสงครามได้ยิน
ไปทั่วแผ่นดิน.

๒ เพราะดเูถดิ, กองทพัชาวเลมนัยกเขา้
มาประชิดแดนทุรกันดาร, ในชายแดน
ของแผ่นดิน, แม้ถึงในเมืองแห่งแอมัน
ไนฮาห์ก , และเริม่สังหารผู้คนและท�าลาย
เมือง.

๓ และบัดน้ี เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้, 
ก่อนชาว นี ไฟ จะ รวม ก�าลัง ทัพ ได้ เพียง
พอที่จะขับไล่คนเหล่าน้ันออกจากแผ่น
ดินได้, คนเหล่า น้ันก็ท�าลายก ผู้คนที่อยู่
ในเมืองแห่งแอมันไนฮาห์เสียแล้ว, และ
บางคนที่อยู่บรเิวณชายแดนโนอาห์ด้วย, 
และ จับ คน อื่น ๆ ไป เป็น เชลย ใน แดน
ทุรกันดาร.

๔ บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาว

นีไฟปรารถนาจะไดค้นเหลา่น้ันซึง่ถกูพา
ไปเป็นเชลยในแดนทรุกนัดารกลบัคนืมา.

๕ ฉะน้ัน, คนที่ ไดร้บัการก�าหนดใหเ้ป็น
แม่ทัพเหนือกองทัพของชาวนีไฟ, (และ
ช่ือของเขาคือโซรัม, และเขามีบุตรสอง
คน, ลีไฮและเอฮา)—บดัน้ีโซรมัและบตุร
ทัง้สองของเขา, โดยทีรู่ว้า่แอลมาเป็นมหา
ปุโรหติดแูลศาสนจกัร, และโดยที่ ไดย้นิวา่
ทา่นมวีญิญาณแหง่การพยากรณ์, ฉะน้ัน
พวกเขาจึงไปหาท่านและปรารถนาจะรู้
จากทา่นวา่พระเจา้จะทรงใหพ้วกเขาไปที่
ใดในแดนทรุกนัดารเพือ่คน้หาพีน้่องของ
พวกเขา, ที่ถูกชาวเลมันจับไปเป็นเชลย.

๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอลมา 
ทูล ถามก พระเจ้า เกี่ยว กับ เรื่อง น้ี. และ
แอลมากลับมาและกล่าวแก่พวกเขาว่า : 
ดูเถิด, ชาวเล มันจะ ข้าม แม่น� ้า ไซ ดอน 
ทางแดนทุรกันดารตอนใต้, เหนือขึน้ไป
เลยชายแดนของแผ่นดินแห่งแมนไท. 
และดูเถิดที่น่ันท่านจะพบพวกเขา, ทาง
ตะวันออกของแม่น� ้าไซดอน, และที่น่ัน
พระเจา้จะทรงปลดปลอ่ยพีน้่องของทา่น
ซ่ึงถูกชาวเลมันจับไปเป็นเชลย.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโซรมั
กบับตุรของเขาขา้มแมน่� ้าไซดอน, พรอ้ม
กบักองทพัของพวกเขา, และเดนิทพัเลย
ชายแดนแมนไทเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร
ตอนใต้, ซ่ึงอยู่ทางด้านตะวันออกของ
แม่น� ้าไซดอน.

๘ และพวกเขาเข้า โจมตีกองทัพของ
ชาวเลมัน, และชาวเลมันกระจัดกระจาย
และถูกขับไล่ ไปในแดนทุรกันดาร; และ

๑๖ ๒ ก แอลมา ๑๕:๑, ๑๕–๑๖.  ๓ ก แอลมา ๙:๑๘.  ๖ ก แอลมา ๔๓:๒๓–๒๔.

แอลมา ๑๖:๑–๘ ๓๓๔



พวกเขาจึงพาพี่น้องของตนที่ชาวเลมัน
จับไปเป็นเชลยกลับคืนมา, และไม่มีแม้
จิตวญิญาณเดียวในพวกเขาที่สูญหายใน
พวกทีถ่กูจบัไปเป็นเชลย. และพีน้่องของ
พวกเขาพาพวกเขาไปครอบครองผนืแผน่
ดินของตนเอง.

๙ และปีทีสิ่บเอ็ดของผูพ้พิากษาสิน้สุด
ลงดงัน้ี, ชาวเลมนัโดยทีถ่กูขบัไลอ่อกจาก
แผ่นดิน, และผู้คนของแอมันไนฮาห์ถูก
ท�าลายก ; แท้จรงิแล้ว, ทุกคนที่มีชีวติของ
ชาวแอมันไนฮาห์ถูกท�าลายข , และเมือง
ใหญข่องพวกเขาดว้ย, ซ่ึงพวกเขากลา่ววา่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าลายไม่ได,้ เพราะ
ความยิ่งใหญ่ของมัน.

๑๐ แต่ดูเถิด, ในวันเดียวก บริเวณน้ัน
ก็ เหลือ แต่ ความ รกร้าง ว่าง เปล่า; และ
ซากศพ ถูก สุนัข และ สัตว์ ป่า ใน แดน
ทุรกันดารฉีกกิน.

๑๑ กระน้ันก็ตาม, ต่อมาหลายวันศพ
พวกเขายงักองถมทบัอยูบ่นพืน้ดนิ, และมี
การเกลีย่ดนิกลบไวล้วก ๆ. และบดัน้ีกลิน่
ของมนัรนุแรงนักจนผูค้นไมเ่ขา้ไปครอบ
ครองแผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์อยู่หลาย
ปี. และเรยีกมันวา่ที่รกรา้งของชาวนีฮอร;์ 
เพราะพวกเขามคีวามเช่ือเดยีวกบันีฮอร์ก , 
เขาทัง้หลายทีถ่กูสังหาร; และผนืแผน่ดนิ
ของพวกเขาคงรกร้างว่างเปล่าอยู่.

๑๒ และชาวเลมันไม่ ได้มาท�าสงคราม
กับชาวนี ไฟอีกจนกระทั่งปีที่ สิบ ส่ีแห่ง
การปกครองของผู้พิพากษาเหนือผู้คน

ของนีไฟ. และดังน้ันผู้คนของนีไฟจึงมี
สันติติดต่อกันทั่วแผ่นดินสามปี.

๑๓ และแอลมากับอมิวเล็คออกไปส่ัง
สอนเรือ่งการกลบัใจแกผู่ค้นในวหิารก ของ
พวกเขา, และในสถานศักดิสิ์ทธิข์องพวก
เขา, และในธรรมศาลาข ทัง้หลายของพวก
เขาด้วย, ซ่ึงสร้างไว้ตามแบบของชาวยิว.

๑๔ และมากเท่าที่ยอมฟังถ้อยค�าของ
พวก ท่าน, พวก ท่าน ก็ ได้ ถ่ายทอด พระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้แกพ่วกเขา, อยา่ง
ต่อเน่ือง, โดยไม่ล�าเอียงก .

๑๕ และดังน้ีแอลมากับอมิวเล็คออก
ไป, และ คน เป็น อัน มาก ที่ ได้ รับ เลือก
เพื่องานน้ีด้วย, เพื่อส่ังสอนพระวจนะทั่ว
ทัง้แผ่นดิน. และการสถาปนาศาสนจักร
จึง กลับ กว้าง ขวาง ทั่ว แผ่นดิน, ในทุก
แคว้นโดยรอบ, ในบรรดาผู้คนทัง้หมด
ของชาวนีไฟ.

๑๖ และหาได้มีความไม่เสมอภาคก ใน
บรรดาพวกเขาไม่; พระเจ้าทรงเทพระ
วิญญาณของพระองค์ลงมาทั่วผืนแผ่น
ดนิเพือ่เตรยีมจติใจข ลกูหลานมนุษย,์ หรอื
เพื่อเตรยีมใจพวกเขาไวร้บัพระวจนะซึ่ง
จะมีสอนในบรรดาพวกเขาในเวลาแห่ง
การเสด็จมาของพระองค์—

๑๗ เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ท�าให้ ใจแข็ง
กระด้างต่อพระวจนะ, เพื่อพวกเขาจะ
ไม่ เป็นคนที่ หา เช่ือ ไม่, และ ไป สู่ ความ
พินาศ, แต่เพื่อพวกเขาจะรับพระวจนะ
ไว้ด้วยความปรีดี, และดังกิ่งก ที่ต่อกิ่งเข้า

 ๙ ก แอลมา ๘:๑๖;  
๙:๑๘–๒๔;  
มอร. ๖:๑๕–๒๒.

  ข แอลมา ๒๕:๑–๒.
 ๑๐ ก แอลมา ๙:๔.

 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 โมไซยาห ์๑๘:๑๙–๒๙;  
๔ นี. ๑:๓.

  ข คมพ. ใจทีช่อกช�า้.
 ๑๗ ก เจคอบ ๕:๒๔.

แอลมา ๑๖:๙–๑๗๓๓๕



กับเถาองุ่นข แท้, เพื่อพวกเขาจะเข้าไป
ในสถานพักผ่อนค ของพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขา.

๑๘ บัดน้ี ปุ โรหิตก เหล่า น้ันซึ่ง ได้ ออก
ไป ในบรรดาผู้คนส่ังสอนโทษทัง้หลาย
ทัง้ปวงของการพูดเท็จ, และการหลอก
ลวงข , และ ความ ริษยาค , และ การ วิวาท, 
และ เจตนา ร้าย, และ การ สบ ประมาท, 
และการขโมย, การโจรกรรม, การปล้น
สะดม, การฆาตกรรม, การประพฤติล่วง
ประเวณี, และตัณหาราคะทุกอย่าง, โดย
ป่าวร้องว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่พึงมี—

๑๙ โดยประกาศถึงส่ิงที่ต้องเกิดขึน้ใน
ไม่ ช้า; แท้จริงแล้ว, โดยประกาศถึงการ
เสด็จมาก ของพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้, 
การรับทุกขเวทนาและการสิน้พระชนม์
ของพระองค์, และการฟ้ืนคืนชีวิตของ
คนตายด้วย.

๒๐ และผูค้นเป็นอนัมากสอบถามเกีย่ว
กบัสถานทีซ่ึ่งพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้
จะเสด็จมา; และพวกเขาได้รบัค�าสอนวา่
พระองค์จะเสด็จมาปรากฏก แก่พวกเขา
หลังการฟ้ืนคืนพระชนม์ข ของพระองค์; 
และ การ น้ี ผู้คนได้ยิน ด้วย ความ ปรีดา
และยินดียิ่ง.

๒๑ และ บัดน้ี หลัง จาก สถาปนา
ศาสนจักรขึน้ทั่วทัง้แผ่นดินแล้ว—โดย
มี ชัยชนะก เหนือ มาร, และ พระ วจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ส่ังสอนในความ

พิศุทธิ์ทั่วแผ่นดิน, และพระเจ้าทรงเท
พรของพระองค์ลงมาบนผู้คน—ปีที่สิบ
ส่ีแห่งการปกครองของผู้พิพากษาเหนือ
ผู้คนของนีไฟจึงสิน้สุดลงดังน้ี.

เรื่องราวของบุตรโมไซยาห์, ซึ่งปฏิเสธ
สิทธิ์ที่พวกท่านจะครองอาณาจักรเพื่อ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, และขึน้ 
ไปแผ่นดินแห่งนีไฟเพื่อส่ังสอนชาวเล- 

มัน; การ รับ ทุกขเวทนา และ การ ปลด
ปล่อยของพวกท่าน—ตามบันทึกของ
แอลมา.

ประกอบด้วยบทที ่๑๗ ถึง ๒๗.

บทที่ ๑๗

บุตร ของ โม ไซ ยาห์ มี วิญญาณ แห่ง การ
พยากรณ์ และ การ เปิด เผย— พวก ท่าน
เดนิทางไปหลายเส้นทางเพือ่ประกาศพระ
วจนะแกช่าวเลมนั—แอมนัไปยงัแผน่ดนิ
แห่งอิชมาเอลและกลายเป็นผู้รับใช้ของ
กษัตริย์ ลา โม ไน— แอ มันรักษา ฝูง สัตว์
เลีย้งของกษัตริย์ ไว้ ได้และสังหารศัตรู
ของเขาทีน่� ้าแหง่ซีบสั. ขอ้ ๑–๓, ประมาณ 
๗๗ ปีก่อนคริสตกาล; ข้อ ๔, ประมาณ 
๙๑–๗๗ ปีกอ่นครสิตกาล; และขอ้ ๕–๓๙, 
ประมาณ ๙๑ ปีก่อนคริสตกาล.

 ๑๗ ข คมพ. สวนองุน่ของ
พระเจา้.

  ค แอลมา ๑๒:๓๗;  
๑๓:๑๐–๑๓.

 ๑๘ ก แอลมา ๑๕:๑๓.
  ข คมพ. หลอกลวง (การ), 

หลอกลวง (ค�า).
  ค คมพ. รษิยา (ความ), 

อจิฉา.
 ๑๙ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ

สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

 ๒๐ ก ๒ นี. ๒๖:๙;  
๓ นี. ๑๑:๗–๑๔.

  ข ๑ นี. ๑๒:๔–๖.
 ๒๑ ก แอลมา ๑๕:๑๗.

แอลมา ๑๖:๑๘–๒๑ ๓๓๖



และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขณะ
ทีแ่อลมาก�าลงัเดนิทางจากแผน่ดนิกเิดยีน 
ไป ทาง ใต้, ไป ยัง แผ่นดิน แห่ง แมนไท, 
ดูเถิด, ยังความฉงนแก่ท่าน, ท่านพบก 

บุตรข ของโมไซยาห์ก�าลังเดินทางมุ่งไป
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๒ บัดน้ีพวกบุตรของโมไซยาห์น้ีอยู่กับ
แอลมาในเวลาที่เทพปรากฏแก่ท่านครัง้
แรกก ; ฉะน้ันแอลมาช่ืนชมอย่างยิ่งที่เห็น
พีน้่องของทา่น; และส่ิงทีย่งัความปรดีี ให้
ท่านมากขึน้คือ, พวกท่านยังเป็นพี่น้อง
ของ ท่านในพระเจ้า; แท้จริง แล้ว, และ
พวกท่านมั่นคงขึน้ในความรู้เรื่องความ
จรงิ; และพวกทา่นเป็นคนมพีืน้ฐานความ
เขา้ใจทีถ่กูตอ้งและพวกทา่นคน้ควา้ข พระ
คมัภรีอ์ยา่งขยนัหมัน่เพยีร, เพือ่พวกทา่น
จะรู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า.

๓ แตน่ี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนใน
การสวดออ้นวอน, และการอดอาหารก อยา่ง
มาก; ฉะน้ันพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่ง
การพยากรณ์, และวญิญาณแห่งการเปิด
เผย, และเมื่อพวกท่านสอนข , พวกท่านก็
สอนด้วยพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๔ และ พวก ท่าน สอนพระ วจนะ ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลาสิบส่ีปีในบรรดา
ชาวเล มัน, โดยที่ มี ความ ส�าเร็จก ยิ่ง ใน
การน�าข คนเป็นอันมากออกไปสู่ความรู้
เรือ่งความจรงิ; แทจ้รงิแลว้, โดยพลงัแหง่
ถ้อยค�าของพวกท่าน คนเป็นอันมากมา

อยู่ต่อหน้าแท่นบูชาของพระผู้เป็นเจ้า, 
เพื่อเรียกหาพระนามของพระองค์และ
สารภาพค บาปของพวกเขาต่อพระพักตร์
พระองค์.

๕ บัดน้ีน่ีคือสภาพซึ่งอยู่กับพวกท่าน
ในการเดนิทางของพวกท่าน, เพราะพวก
ทา่นมคีวามทกุขห์ลายอยา่ง; พวกทา่นรบั
ทุกขเวทนามาก, ทัง้ในรา่งกายและจิตใจ, 
เป็นต้นว่า ความ หิวโหย, ความ กระหาย
และความเหน็ดเหน่ือย, และท�างานก ฝ่าย
วิญญาณมากด้วย.

๖ บัดน้ีน่ีคือการเดินทางของพวกท่าน : 
โดยที่ลาจากก โมไซยาห์, บิดาพวกท่าน, 
ในปีแรกของผู้พิพากษา; โดยไม่ยอมรบัข 

อาณาจักรซ่ึงบิดาพวกท่านปรารถนาจะ
มอบให้, และการน้ีเป็นเจตนาของผู้คน
ด้วย;

๗ กระน้ันก็ตามพวกท่านยังออกจาก
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และน�าดาบ
ของพวกท่าน, และหอกของพวกท่าน, 
และคนัธนูของพวกทา่น, และลกูธนูของ
พวกท่าน, และสายเหวี่ยงของพวกท่าน
ไป; และการน้ีพวกท่านท�าไปเพื่อจะหา
อาหารมาเลีย้งตนเองระหวา่งอยู่ ในแดน
ทุรกันดาร.

๘ และ พวก ท่าน ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร พร้อม ด้วย คนของ พวก ท่าน
ซ่ึงพวกท่านเลือกไว้, เพื่อขึน้ไปยังแผ่น
ดินแห่งนีไฟ, เพื่อส่ังสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าให้ชาวเลมัน.

๑๗ ๑ ก แอลมา ๒๗:๑๖.
  ข โมไซยาห ์๒๗:๓๔.
 ๒ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๑–๑๗.
  ข คมพ. พระคมัภรี.์
 ๓ ก คมพ. อดอาหาร (การ);  

สวดออ้นวอน (การ),  
สวดออ้นวอน (ค�า).

  ข คมพ. สอน, ผูส้อน—การ
สอนดว้ยพระวญิญาณ.

 ๔ ก แอลมา ๒๙:๑๔.

  ข คมพ. งานเผยแผศ่าสนา.
  ค คมพ. สารภาพ (การ).
 ๕ ก แอลมา ๘:๑๐.
 ๖ ก โมไซยาห ์๒๘:๑, ๕–๙.
  ข โมไซยาห ์๒๙:๓.

แอลมา ๑๗:๑–๘๓๓๗



๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ท่านเดินทางหลายวนัในแดนทุรกันดาร, 
และ พวก ท่าน อด อาหาร มาก และ สวด
อ้อนวอนก มาก เพื่อ พระเจ้า จะ ประทาน
ส่วนหน่ึงของพระวิญญาณของพระองค์
ให้ ไป กับ พวก ท่าน, และ อยู่ กับ พวก
ท่าน, เพื่อ พวก ท่าน จะ เป็น เครื่อง มือข 

ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า, หากเป็น
ไปได้, เพื่อน�าชาวเลมัน, พี่น้องของพวก
ท่าน, มาสู่ความรูเ้รือ่งความจรงิ, สู่ความรู้
เรือ่งความต�า่ช้าของประเพณีค บรรพบรุษุ
ของพวกเขา, ซ่ึงไม่ถูกต้อง.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า เสด็จ มา เยือนก พวก ท่าน ด้วย
พระ วิญญาณข ของ พระองค์, และ ตรัส
กับพวกท่าน : จงสบายใจค เถิด. และพวก
ท่านก็สบายใจ.

๑๑ และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านด้วย : 
จง ออก ไป ในบรรดา ชาวเล มัน, พี่ น้อง
ของ พวก เจ้า, และ สถาปนา ถ้อยค�า ของ
เรา; กระน้ันพวกเจ้าจงอดทนก ในความ
อดกลัน้และความทุกข์, เพื่อพวกเจ้าจะ
แสดงแบบอย่างอันดี ในเราให้พวกเขาได้
ประจักษ์, และเราจะท�าให้พวกเจ้าเป็น
เครื่องมือในมือเราเพื่อความรอดของจิต
วิญญาณเป็นอันมาก.

๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใจ
ของบุตรโมไซยาห์, และคนที่อยู่กับพวก
ท่านด้วย, เกิดความกล้าที่จะออกไปยัง

ชาวเลมนัเพือ่ประกาศพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าแก่พวกเขา.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ เมื่อ
พวก ท่าน ไป ถึง ชายแดน ของ แผ่น ดิน
ชาวเลมัน, คือพวกท่านแยกก กันและไป
จากกัน, โดยวางใจในพระเจ้าวา่พวกท่าน
จะพบกันอีกเมื่อ สิน้ สุดงานเก็บเกี่ยวข 

ของพวกท่าน; เพราะพวกท่านคิดวา่งาน
ที่พวกท่านรับท�าเป็นงานที่ยากล�าบาก.

๑๔ และ มัน ยาก ล�าบาก โดย แน่แท้, 
เพราะพวกท่านรับงานที่จะส่ังสอนพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าให้คนป่าเถื่อนก 

และแข็งกระด้างและดุร้าย; ผู้คนที่เบิก
บานใน การก ระ ท�า ฆาตกรรม ชาว นี ไฟ, 
และโจรกรรมและปล้นพวกเขา; และใจ
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่ง, หรือ
อยู่ กับ ทอง และ เงิน, และ อัญมณี มี ค่า; 
กระน้ันพวกเขายังหมายมั่นจะให้ ได้ส่ิง
เหลา่น้ีมาดว้ยการฆาตกรรมและการปลน้, 
เพือ่พวกเขาจะไมต่อ้งท�างานเพือ่ส่ิงเหลา่
น้ีด้วยมือตนเอง.

๑๕ ดงัน้ันพวกเขาจงึเป็นคนเกยีจครา้น
มาก, คนพวกน้ีเป็นอันมากนมัสการรูป
เคารพ, และการสาปแช่งก ของพระผู้เป็น
เจ้าจึงตกอยู่กับพวกเขาเพราะประเพณีข 

บรรพบุรุษ ของ พวก เขา; กระน้ันพระ
สัญญาของพระเจ้ามียื่นให้พวกเขาแล้ว
ในเงื่อนไขของการกลับใจ.

๑๖ ฉะน้ัน, น่ีเป็นเหตุก ใหพ้วกบตุรของ

 ๙ ก แอลมา ๒๕:๑๗.  
คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

  ข โมไซยาห ์๒๓:๑๐;  
แอลมา ๒๖:๓.

  ค แอลมา ๓:๑๐–๑๒.

 ๑๐ ก คพ. ๕:๑๖.
  ข คมพ. พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
  ค แอลมา ๒๖:๒๗.
 ๑๑ ก แอลมา ๒๐:๒๙.  

คมพ. อดทน (ความ).
 ๑๓ ก แอลมา ๒๑:๑.

  ข มธ. ๙:๓๗.
 ๑๔ ก โมไซยาห ์๑๐:๑๒.
 ๑๕ ก แอลมา ๓:๖–๑๙;  

๓ นี. ๒:๑๕–๑๖.
  ข แอลมา ๙:๑๖–๒๔; ๑๘:๕.
 ๑๖ ก โมไซยาห ์๒๘:๑–๓.

แอลมา ๑๗:๙–๑๖ ๓๓๘



โมไซยาห์รับท�างานน้ี, เพื่อพวกท่านอาจ
น�าพวกเขามาสู่การกลับใจได้; เพื่อพวก
ท่าน อาจ น� า พวก เขา มา รู้ ถึง แผน แห่ง
การไถ่.

๑๗ ฉะน้ันพวกทา่นจงึแยกจากกนั, และ
ออกไป ในบรรดาคนเหล่าน้ี, โดยล�าพัง, 
ตามพระวจนะและอ�านาจของพระผูเ้ป็น
เจ้าซ่ึงท่านได้รับมา.

๑๘ บัดน้ี แอ มันโดยที่ เป็นหัวหน้า ใน
บรรดาพวกทา่น, หรอืทีจ่รงิทา่นไดป้ฏบิตัิ
แก่พวกท่าน, และท่านไปจากพวกท่าน, 
หลังจากให้พรก ตามหน้าที่ต่าง ๆ กันของ
พวก ท่าน, โดย ถ่ายทอด พระ วจนะ ของ
พระผู้เป็นเจ้าแก่พวกท่าน, หรือปฏิบัติ
แก่ พวก ท่าน ก่อนท่าน จาก ไป; และ ดัง 
น้ันพวกท่านจึงออกเดินทางไปสู่ที่ต่าง ๆ  
ทั่วแผ่นดิน.

๑๙ และแอมนัไปยงัแผน่ดนิแหง่อชิมา-
เอลก , แผ่น ดิน มีช่ือ ตามพ วก บุตร ของ 
อิชมาเอล, ซ่ึงกลายเป็นชาวเลมันด้วย.

๒๐ ขณะที่แอมันเข้าไปในแผ่นดินแห่
งอิ ชมา เอล, ชาวเล มันจับ ท่าน และ มัด
ท่าน, ด้วยเป็นธรรมเนียมของพวกเขา
ที่จะมัดชาวนีไฟทุกคนที่ตกอยู่ ในเงือ้ม
มือพวกเขา, และพาคนเหล่า น้ันไปอยู่
ต่อ หน้า กษัตริย์; และ ดัง น้ันจึง เป็นไป
ตามความพอใจของกษัตริย์ที่จะสังหาร
คนเหล่าน้ัน, หรือเอาไว้เป็นเชลย, หรือ
โยนพวกเขาเขา้เรอืนจ�า, หรอืขบัออกนอก
แผ่นดนิของเขา, ตามความประสงคแ์ละ
ความพอใจของเขา.

๒๑ และดงัน้ันแอมนัถกูน�าไปอยูต่อ่หน้า

กษัตรยิผ์ูป้กครองแผน่ดนิแหง่อชิมาเอล; 
และช่ือของเขาคือลาโมไน; และเขาเป็น
ผู้สืบตระกูลของอิชมาเอล.

๒๒ และ กษัตริย์ สอบถาม แอ มันว่า
ท่านปรารถนา จะ พ�านัก อยู่ ใน แผ่นดิน
ในบรรดาชาวเลมัน, หรือในบรรดาผู้คน
ของเขา.

๒๓ และแอมันกล่าวแก่ เขา : ใช่แล้ว, 
ข้าพเจ้าปรารถนาจะพ�านักอยู่ ในบรรดา
คนพวกน้ีช่ัวเวลาหน่ึง; แท้จรงิแล้ว, และ
อาจจนถึงวันที่ข้าพเจ้าตาย.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิ์ลาโมไนพอใจแอมันมาก, และให้
แกพ้นัธนาการของทา่น; และเขาอยากให้
แอมนัรบัธดิาคนหน่ึงของเขาเป็นภรรยา.

๒๕ แต่แอมันกล่าวแก่เขาว่า : ไม่, แต่
ขา้พเจา้จะเป็นผูร้บัใช้ทา่น. ฉะน้ันแอมนั
จึงกลายเป็นผู้รบัใช้ของกษัตรยิ์ลาโมไน. 
และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่นไดร้บั
มอบหมายในบรรดาผู้รับใช้คนอื่น ๆ ให้
เฝ้าฝูงสัตว์ของลาโมไน, ตามธรรมเนียม
ของชาวเลมัน.

๒๖ และหลังจากท่านรับใช้กษัตริย์ ได้
สามวัน, ขณะที่ ท่านอยู่ กับผู้รับ ใช้ชาว 
เลมันออกไปกับฝูงสัตว์ของตนยังแหล่ง 
น� ้า, ซ่ึงเรียกว่าน� ้าแห่งซีบัส, และชาวเล
มันทัง้หมดต้อนฝูงสัตว์ของตนไปที่น่ัน, 
เพื่อมันจะได้กินน� ้า—

๒๗ ฉะน้ัน, ขณะ แอ มัน กับ ผู้รับ ใช้
ของกษัตริย์ก�าลังต้อนฝูงสัตว์ของตนไป
ยังแหล่งน� ้าน้ี, ดูเถิด, ชาวเลมันจ�านวน
หน่ึง, ซ่ึงมาอยู่ที่น� ้าแล้วกับฝูงสัตว์ของ

 ๑๘ ก คมพ. พร, เป็นสุข, ใหพ้ร.  ๑๙ ก ๑ นี. ๗:๔–๖.

แอลมา ๑๗:๑๗–๒๗๓๓๙



ตน, ยืนขึน้และท�าให้ฝูงสัตว์ของแอมัน
และผู้รับ ใช้ของกษัตริย์ กระจัดกระจาย
ไป, และพวกเขาท�าให้มันกระจัดกระจาย
เตลิดหนีไปหลายทิศทาง.

๒๘ บัดน้ีพวกผู้รับใช้ของกษัตริย์ เริ่ม
พร�่า บ่น, โดย กล่าว ว่า : บัดน้ี กษัตริย์ จะ
สังหารเรา, ดงัทีท่�ากบัพีน้่องของเราเพราะ
ฝูงสัตวข์องพวกเขากระจดักระจายไปดว้ย
ความชั่วรา้ยของคนเหลา่น้ี. และพวกเขา
เริ่มร�่าไห้, พลางกล่าวว่า : ดูเถิด, ฝูงสัตว์
เลีย้งของเรากระจัดกระจายไปหมดแล้ว.

๒๙ บัดน้ี พวก เขา ร้องไห้ เพราะ ความ
กลัวจะถูกสังหาร. บัดน้ีเมื่อแอมันเห็น
ดังน้ีใจท่านอิ่มเอิบด้วยปีติ; เพราะ, ท่าน
กลา่ว, ขา้พเจา้จะแสดงพลงัความสามารถ
ของข้าพเจ้าแก่เพื่อนผู้รับใช้เหล่าน้ีของ
ข้าพเจ้า, หรือ พลัง ความ สามารถ ที่ อยู่
ใน ข้าพเจ้า, ใน การน� า ฝูง สัตว์ เหล่า น้ี
กลับ คืน มา ให้ กษัตริย์, เพื่อ ข้าพเจ้า จะ
ชนะใจเพื่อนผู้รบัใช้เหล่าน้ีของข้าพเจ้า, 
เพื่อข้าพเจ้าจะน�าพวกเขาไป ให้เช่ือค�า
ข้าพเจ้า.

๓๐ และบดัน้ี, น่ีคอืความคดิของแอมนั, 
เมื่อท่านเห็นความทุกข์ของคนเหล่าน้ัน
ผู้ที่ท่านถือว่าเป็นพี่น้องท่าน.

๓๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
หว่านล้อมพวกเขาด้วยค�าของท่าน, โดย
กล่าวว่า : พี่ น้องข้าพเจ้า, จงเย็นใจเถิด
และให้ เราไปค้นหาฝูงสัตว์, และเราจะ
รวบรวมมนัและน�ามนักลบัมายงัแหลง่น�า้; 
และดว้ยวธิน้ีีเราจะไดป้กปักรกัษาฝูงสัตว์
ไว้ ให้กษัตริย์และท่านก็จะไม่สังหารเรา.

๓๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาไปค้นหาฝูงสัตว์, และพวกเขาตาม 
แอมนัไป, และพวกเขารบีเรง่ออกไปตอ้นฝูง 
สัตวข์องกษัตรยิ,์ และตอ้นมารวมเป็นฝูง
อีกยังแหล่งน� ้า.

๓๓ และคนเหล่าน้ันยืนขวางอยู่เพื่อ
ท�าให้ฝูงสัตวข์องพวกเขากระจัดกระจาย
ไปอีก; แต่แอมันกล่าวแก่พี่ น้องท่าน : 
จง ล้อม ฝูง สัตว์ ไว้ โดย รอบ เพื่อ มันจะ
ไม่ หลบ หนี; และ ข้าพเจ้า จะ ไป ต่อสู้
กับ คน เหล่า น้ี ผู้ ท�าให้ ฝูง สัตว์ ของ เรา
กระจัดกระจายไป.

๓๔ ฉะน้ัน, พวกเขาท�าตามทีแ่อมนัส่ัง, 
และท่านออกไปยืนต่อสู้กับคนเหล่าน้ัน
ซ่ึงยืนขวางอยู่ ใกล้ผืนน� ้าแห่งซีบัส; และ
พวกเขามีจ�านวนไม่น้อย.

๓๕ ฉะน้ันพวก เขา จึง ไม่ กลัว แอ มัน, 
เพราะพวกเขาคิดวา่คนเดียวในพวกเขา
ก็สังหารท่านได้ตามความพอใจของพวก
เขา, เพราะ พวก เขา หา รู้ ไม่ ว่า พระเจ้า
ทรง สัญญา กับ โม ไซ ยาห์ ไว้ ว่า พระองค์
จะทรงปลดปล่อยก พวกบุตรของท่านให้
พ้นจากเงือ้มมือของพวกเขา; ทัง้พวก
เขาไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับพระเจ้า; ฉะน้ัน
พวกเขาจึงเบิกบานในความพินาศของ
พี่น้องตน; และเพราะเหตุน้ีพวกเขาจึง
ยืนขวางอยู่เพื่อท�าให้ฝูงสัตว์ของกษัตริย์
กระจัดกระจายไป.

๓๖ แต่แอมันก ก้าวออกมาและเริม่ขวา้ง
ก้อนหินใส่พวกเขาด้วยสายเหวี่ยงของ
ท่าน; แท้จริงแล้ว, ด้วยพลังอันยิ่ง ใหญ่
ท่าน เหวี่ยง ก้อนหินท่ามกลาง พวก เขา; 

 ๓๕ ก โมไซยาห ์๒๘:๗;  แอลมา ๑๙:๒๒–๒๓.  ๓๖ ก อเีธอร ์๑๒:๑๕.

แอลมา ๑๗:๒๘–๓๖ ๓๔๐



และท่านสังหารพวกเขาลงจ�านวนหน่ึงข 

โดยวิธี น้ีถึงขนาดที่พวกเขาเริ่มฉงนใน
พลงัของทา่น; กระน้ันก็ตามพวกเขาโกรธ
แค้นเพราะคนตายเป็นพี่ น้องของตน, 
และพวกเขาหมายใจให้ท่านล้ม; ฉะน้ัน, 
เมื่อเห็นว่าจะขว้างท่านด้วยก้อนหินของ
ตนไม่ ได้ค แล้ว, พวกเขาจึงออกมาพร้อม
ด้วยกระบองเพื่อสังหารท่าน.

๓๗ แต่ดูเถิด, ทุกคนที่ยกกระบองของ
ตน เพื่อ จะ ตี แอ มันน้ัน, ท่านบั่น แขน
ของพวกเขาด้วยดาบของท่าน; เพราะ
ท่านต้านทานแรงตีของพวกเขาโดยบั่น
แขนของพวกเขาด้วยคมดาบของท่าน, 
ถึง ขนาด ที่ พวก น้ัน เริ่ม ฉงน, และ เริ่ม
หลบ หนี ไป ซึ่ง หน้า ท่าน; แท้จริง แล้ว, 
และพวกเขามีจ�านวนไม่น้อย; และท่าน
ท�าให้พวกเขาหลบหนีไปด้วยก�าลังแขน
ของท่าน.

๓๘ บัดน้ีคนพวกน้ันหกคนล้มลงด้วย
สายเหวี่ยง, แต่ท่านไม่ สังหารผู้ ใดด้วย
ดาบของท่านนอกจากหัวหน้าของพวก
เขา; และทา่นบัน่แขนทกุคนทีย่กขึน้เพือ่
จะท�าร้ายท่าน, และมันมิ ใช่น้อย.

๓๙ และเมื่อท่านขับไล่คนพวกน้ันออก
ไปไกลแล้ว, ท่านจึงกลับมาและพวกเขา
ให้ น� ้า ฝูง สัตว์ ของ ตน และ พา มัน กลับ
ไปทุ่งหญ้าของกษัตริย์, และแล้วเข้าไป
หา กษัตริย์, โดย น� า เอา แขนของ คนที่
พยายามจะสังหารท่าน, และถูกบั่นด้วย
ดาบของแอมันมาด้วย; และน�ามันไปให้
กษัตริย์เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงส่ิงที่
พวกเขาท�า.

บทที่ ๑๘

กษัตริย์ ลา โม ไนนึก ว่า แอ มัน คือ พระ
วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่— แอ มัน สอน กษัตริย์
เกีย่วกบัการสรา้ง, เกีย่วกบัการปฏบิตัขิอง
พระผู้ เป็นเจ้าต่อมนุษย์, และเกีย่วกับ
การไถซึ่ง่จะเกดิขึน้โดยผา่นพระครสิต—์ 

ลาโมไนเชือ่และลม้ลงสู่พืน้ดนิเหมอืนดงั 

สิน้ชีวิต. ประมาณ ๙๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืกษัตรยิล์า- 
โมไนให้ผู้รบัใช้ของเขาออกไปเป็นพยาน 
ถึงเรือ่งทัง้หมดที่พวกเขาได้เห็นมาเกี่ยว
กับเรื่องน้ี.

๒ และเมื่อพวกเขาทุกคนเป็นพยาน
ถึงเรื่องที่เห็นมาแล้ว, และเขารู้ถึงความ
ซ่ือสัตย์ ของ แอ มันใน การ ปก ปัก รักษา
ฝูงสัตว์ของเขา, และถึงพลังอันยิ่งใหญ่
ของท่านในการต่อสู้กับคนเหล่าน้ันซ่ึง
พยายาม จะ สังหาร ท่าน ด้วย, เขา ฉงน
อย่างยิ่ง, และกล่าว : แน่นอนวา่, น่ียิ่งใหญ่
กว่ามนุษย์. ดูเถิด, น่ีมิ ใช่พระวิญญาณ
ยิ่งใหญ่ผู้ส่งโทษรุนแรงเช่นน้ันมาสู่คน
เหล่า น้ี, เพราะ การ ฆาตกรรม ของ พวก
เขาดอกหรือ ?

๓ และพวกเขาตอบกษัตรยิ,์ และกลา่ว : 
เรา หา รู้ ไม่ ว่า เขา เป็นพระ วิญญาณ ยิ่ง
ใหญ่หรือมนุษย์, แต่เรารู้อยู่ เพียงเท่าน้ี
คือ, ศัตรูของกษัตริย์ สังหารเขาไม่ ได้ก ; 
ทัง้ พวก เขา ท�าให้ ฝูง สัตว์ ของ กษัตริย์
กระจัดกระจายไปก็ ไม่ ได้เมื่อเขาอยู่กับ
เรา, เพราะความช�านาญและพละก�าลัง
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อันมากยิ่งของเขา; ฉะน้ัน, เราจึงรูว้า่เขา
เป็นมิตรกับกษัตริย์. และบัดน้ี, ข้าแต่
กษัตริย์, เราไม่เช่ือว่ามนุษย์มีพลังความ
สามารถใหญ่หลวงเช่นน้ี, เพราะเรารู้ว่า
เขาถูกสังหารไม่ ได้.

๔ และบัดน้ี, เมื่อกษัตริย์ ได้ยินถ้อยค�า
เหล่า น้ี, จึง กล่าว แก่ พวก เขา ว่า : บัดน้ี
ข้าพเจ้า รู้ ว่า น่ีคือพระวิญญาณยิ่ง ใหญ่; 
และพระองคเ์สด็จลงมาในเวลาน้ีเพื่อปก
ปักรกัษาชีวติพวกทา่น, เพือ่ขา้พเจา้จะได้
ไม่สังหารก ท่านดังที่ข้าพเจ้าท�าไปแล้วกับ
พี่ น้องท่าน. บัดน้ี น่ีคือพระวิญญาณยิ่ง
ใหญ่ซ่ึงบรรพบุรุษของเราพูดไว้.

๕ บัดน้ีน่ีคือประเพณีของลาโมไน, ซ่ึง
เขาได้รับมาจากบิดาของเขา, คือมีพระ
วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่ก . ทัง้ ที่ พวก เขา เช่ือ ใน
พระวญิญาณยิ่งใหญ่, พวกเขาคิดวา่อะไร
ก็ตามทีพ่วกเขาท�าไปน้ันถกูตอ้ง; กระน้ัน
ก็ตาม, ลาโมไนเริม่กลวัอยา่งยิง่, ดว้ยความ
กลวัเกลอืกเขาท�าผดิไปแลว้ทีสั่งหารผูร้บั
ใช้ของเขา;

๖ เพราะเขาสังหารคนเหล่า น้ีมาแล้ว
หลาย คน เพราะ พี่ น้อง ของ คน เหล่า น้ี
ท�าให้ ฝูง สัตว์ของ ตน กระจัดกระจาย ไป
จาก แหล่ง น� ้า; และ ด้วย เหตุ น้ี, เพราะ
พวกเขาท�าให้ ฝูงสัตว์กระจัดกระจายไป
พวกเขาจึงถูกสังหาร.

๗ บัดน้ีน่ีเป็นการปฏิบัติของชาวเลมัน
ที่จะไปยืนอยู่ ใกล้ผืนน� ้าแห่งซีบัสเพื่อ
ท�าให้ ฝูง สัตว์ ของ ผู้คน กระจัดกระจาย
ไป, เพื่อโดยการน้ันพวกเขาจะได้ต้อน
สัตว์ ที่ กระจัดกระจาย ไป ยัง ที่ดิน ของ

ตนเอง, มัน เป็นวิธี ปล้น อย่าง หน่ึง ใน
บรรดาคนพวกน้ี.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ลาโมไนสอบถามผู้รับใช้ของเขา, 
มีความว่า : ชายผู้ น้ีที่มีพลังยิ่งใหญ่เช่น
น้ีอยู่ที่ ไหน ?

๙ และพวกเขากล่าวแก่เขาว่า : ดูเถิด, 
เขาก�าลังให้อาหารม้าของท่านอยู่. บัดน้ี
กษัตรยิ์ส่ังผู้รบัใช้ของตน, ก่อนเวลาที่จะ
เอาฝูงสัตว์ของตนไป ให้น� ้า, ว่าพวกเขา
ควรเตรียมม้าและรถศึกของตน, และ
น�าตนไปยังแผ่นดินแห่งนี ไฟ; เพราะมี
งานฉลองใหญ่ก�าหนดไว้ที่แผ่นดินแห่ง 
นีไฟ, โดยบดิาของลาโมไน, ซ่ึงเป็นกษัตรยิ ์
ปกครองทั่วทัง้แผ่นดิน.

๑๐ บัดน้ี เมื่อกษัตริย์ลาโมไนได้ยินว่า 

แอมนัก�าลงัเตรยีมมา้และรถศึกของเขา เขา 
ก็ยิง่ฉงน, เพราะความซือ่สัตยข์องแอมนั, 
จงึกลา่ววา่ : แน่นอนวา่ไมเ่คยมผีูร้บัใช้คน
ใดในบรรดาผู้รับใช้ทัง้หมดของข้าพเจ้า
ซ่ือสัตย์เท่าชายผู้น้ี; เพราะเขาจดจ�าแม้
ค�าส่ังทัง้หมดของขา้พเจา้เพือ่ด�าเนินการ.

๑๑ บัดน้ีข้าพเจ้ารู้แน่นอนว่าน่ีคือพระ
วิญญาณยิ่งใหญ่, และข้าพเจ้าปรารถนา
ให้เขามาหาข้าพเจ้า, แต่ข้าพเจ้าไม่กล้า.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอมันเตรียมม้าและรถศึกไว้ ให้กษัตริย์
และ ผู้รับ ใช้ ของ เขา พร้อม แล้ว, ท่าน ก็
เข้าไป หา กษัตริย์, และ ท่าน เห็น สีหน้า
ของกษัตริย์เปลี่ยนไป; ฉะน้ันเขาเกือบ
จะกลับออกไปจากที่อยู่ของกษัตริย์.

๑๓ และผูร้บัใช้คนหน่ึงของกษัตรยิก์ลา่ว
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แกท่า่นวา่, แรบบานาห,์ ซ่ึงเมือ่แปลความ
หมายคอื, กษัตรยิผ์ูท้รงอ�านาจหรอืยิง่ใหญ,่ 
โดยถอืวา่กษัตรยิข์องพวกเขาทรงอ�านาจ;  
และดงัน้ันเขาจงึกลา่วแกท่า่นวา่ : แรบบา- 
นาห์, กษัตรยิ์ปรารถนาให้ท่านอยู่ก่อน.

๑๔ ฉะน้ัน แอ มัน จึง หัน กลับ มา หา
กษัตริย์ , และ กล่าว แก่ เขา ว่า  :  ท่าน 
ประสงค์ จะ ให้ ข้าพเจ้า ท�า ส่ิง ใด ให้ ท่าน
หรอื, ข้าแต่กษัตรยิ์ ? และกษัตรยิ์หาตอบ
ท่านไม่เป็นเวลาถึงหน่ึงช่ัวโมง, ตามเวลา
ของพวกเขา, เพราะเขาหารู้ ไม่วา่ควรพูด
อะไรกับท่าน.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอมนักลา่วแกเ่ขาอกี : ทา่นปรารถนาส่ิงใด 
จาก ข้าพเจ้า หรือ ? แต่ กษัตริย์ หา ตอบ
เขาไม่.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอมนั, โดยทีเ่ป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณของ 

พระผู้เป็นเจ้า, ฉะน้ันท่านจึงส�าเหนียก
ความ คิดก ของ กษัตริย์. และ ท่าน กล่าว
แก่ เขา : น่ี เป็น เพราะ ท่านได้ยิน มา ใช่
ไหมว่าข้าพเจ้าปกป้องผู้รับใช้ของท่าน
และฝูงสัตว์ของท่าน, และสังหารพี่น้อง
ของพวกเขาเจ็ดคนด้วยสายเหวี่ยงและ
ด้วย ดาบ, และ บั่น แขนคน อื่น ๆ, เพื่อ
ปกป้องฝูงสัตว์ของท่านและผู้รับใช้ของ
ท่าน; ดูเถิด, น่ีหรือที่ยังความประหลาด 

ใจแก่ท่าน ?
๑๗ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, อะไรเล่าที่

ท�าให้ ความ ประหลาด ใจ ของ ท่านใหญ่
หลวงเช่นน้ัน ? ดเูถดิ, ขา้พเจา้เป็นมนุษย,์ 
และเป็นผู้รับใช้ของท่าน; ฉะน้ัน, หาก

ท่านปรารถนาส่ิงใดก็ตามซ่ึงถูกต้อง, ส่ิง
น้ันข้าพเจ้าจะท�า.

๑๘ บดัน้ีเมือ่กษัตรยิ์ ไดย้นิถอ้ยค�าเหลา่
น้ี, เขาก็ประหลาดใจอกี, เพราะเขาเห็นวา่
แอมันสามารถเล็งเห็นก ความนึกคิดของ
เขาได;้ แตท่ัง้ทีเ่ป็นดงัน้ี, กษัตรยิล์าโมไน
ยังได้เอ่ยปาก, กล่าวแก่ท่านว่า : พระองค์
คอืใคร ? พระองคค์อืพระวญิญาณยิง่ใหญ,่ 
ผู้รู้ข ทุกส่ิงหรือ ?

๑๙ แอ มัน กล่าว ตอบ เขา ว่า : ข้าพเจ้า
หาเป็นไม่.

๒๐ และกษัตรยิก์ลา่ว : ทา่นรูค้วามนึกคดิ
ในใจข้าพเจ้าได้อย่างไร ? ท่านจงพูดอย่าง
อาจหาญเถิด, และบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
ส่ิงเหล่า น้ี; และบอกข้าพเจ้าดว้ยวา่โดย
พลงัความสามารถอะไรทีท่า่นสังหารและ
บัน่แขนพวกพีน้่องขา้พเจา้ผูท้�าใหฝู้งสัตว์
ของข้าพเจ้ากระจัดกระจายไป—

๒๑ และบัดน้ี, หากท่านจะบอกข้าพเจ้า
เกี่ยว กับ ส่ิง เหล่า น้ี, อะไร ก็ตาม ที่ ท่าน
ปรารถนา ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่าน; และ หาก
จ�าเป็น แล้ว, ข้าพเจ้า จะ คุ้มครอง ท่าน
ด้วยกองทัพของข้าพเจ้า; แต่ข้าพเจ้ารูว้า่
ท่านทรงพลังยิ่งกวา่กองทัพทัง้หมดน้ัน; 
กระน้ันก็ตาม, อะไรก็ตามทีท่า่นปรารถนา
จากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้ท่าน.

๒๒ บัดน้ี แอ มันโดยที่ มี ปัญญา, ทว่า
ไร้พิษภัย, จึงกล่าวแก่ลาโมไน : ท่านจะ
สดับฟังถ้อยค�าของข้าพเจ้าหรือไม่, หาก
ขา้พเจา้บอกทา่นวา่โดยพลงัความสามารถ
ใดที่ข้าพเจ้าท�าส่ิงเหล่าน้ี ? และน่ีเป็นส่ิง
ที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากท่าน.
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๒๓ และ กษัตริย์ กล่าว ตอบ ท่าน, ว่า : 
แน่นอน, ข้าพเจ้าจะเช่ือค�าของท่านทุก
อย่าง. และเขาจึงเสียทีด้วยอุบายดังน้ี.

๒๔ และแอมนัเริม่พดูกบัเขาดว้ยความ
องอาจก , และกล่าวแก่เขา : ท่านเช่ือไหม
ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า ?

๒๕ และเขากลา่วตอบทา่น, วา่ : ขา้พเจา้
ไม่รู้ว่าน่ันหมายถึงอะไร.

๒๖ และแล้วแอมันกล่าวว่า : ท่านเช่ือ
ไหมว่ามีพระวิญญาณยิ่งใหญ่ ?

๒๗ และเขากล่าวว่า, เช่ือ.
๒๘ และแอมนักลา่ววา่ : น่ีคอืพระผูเ้ป็น

เจ้า. และแอมันกล่าวแก่เขาอีก : ท่านเชื่อ
ไหมวา่พระวญิญาณยิง่ใหญน้ี่, คอืองคพ์ระ
ผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรงสร้างสรรพส่ิงในสวรรค์
และในแผ่นดินโลก ?

๒๙ และเขากล่าวว่า : เช่ือ, ข้าพเจ้าเช่ือ
วา่พระองคท์รงสรา้งสรรพส่ิงทีอ่ยู่ ในแผน่
ดินโลก; แต่ข้าพเจ้าไม่รู้จักสวรรค์.

๓๐ และแอมนักลา่วแกเ่ขาวา่ : สวรรคค์อื
ที่ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่และเทพผู้
บริสุทธิ์ทัง้หมดของพระองค์.

๓๑ และกษัตรยิ์ลาโมไนกล่าว : อยู่เหนือ
แผ่นดินโลกหรือ ?

๓๒ และ แอ มัน กล่าว : ถูก แล้ว, และ
พระองค์ ทอด พระเนตร ลง มา เห็น ลูก
หลานมนุษย์ทัง้ปวง; และพระองค์ทรง
รู้ ความ นึกคิดก และ เจตนา ทัง้หมด ของ
ใจ; เพราะ พระหัตถ์ ของ พระองค์ ทรง
สร้างพวกเขาทุกคนนับจากกาลเริ่มต้น.

๓๓ และกษัตรยิ์ลาโมไนกล่าว : ข้าพเจ้า
เช่ือเรือ่งทัง้หมดน้ีที่ท่านพูด, พระผู้เป็น
เจ้าทรงส่งท่านมาหรือ ?

๓๔ แอมันกล่าวแก่เขาวา่ : ข้าพเจ้าเป็น
มนุษย์; และ ใน กาล เริ่ม ต้นน้ัน มนุษย์ก 

สรา้งขึน้ตามรปูลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้, 
และพระวญิญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ทรงเรยีกขา้พเจา้ใหส้อนข ส่ิงเหลา่น้ีแกค่น
พวกน้ี, เพื่อจะน�าพวกเขามาสู่ความรู้ถึง
ส่ิงที่เที่ยงธรรมและจริง;

๓๕ และ ส่วนหน่ึง ของ พระ วิญญาณก 

น้ัน สถิต อยู่ กับ ข้าพเจ้า, ซึ่ง ให้ ความ รู้ข 

ข้าพเจ้า, และ อ�านาจ ด้วย ตาม ศรัทธา
และความปรารถนาของข้าพเจ้าซ่ึงมีอยู่
ในพระผู้เป็นเจ้า.

๓๖ บัดน้ีเมื่อแอมันกล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, ท่านก็เริ่มที่การสร้างโลก, และ
การสร้างอาดัมด้วย, และบอกเขาทุกส่ิง
เกี่ยวกับการตกของมนุษย์, และเล่าก ให้
ฟังและวางไว้ต่อหน้าเขา ทัง้บันทึกและ
พระ คัมภีร์ข อัน ศักดิ์สิทธิ์ ของ ผู้คน, ซึ่ง
ศาสดาพยากรณ์ค พูดไว,้ แม้เรือ่ยลงมาถึง
เวลาที่ลี ไฮ, บรรพบุรษุของพวกเขา, ออก
จากเยรูซาเล็ม.

๓๗ และท่านเล่าให้พวกเขาฟัง (เพราะ
ทา่นเลา่ใหก้ษัตรยิแ์ละผูร้บัใช้ของเขาฟัง) 
ถึง การ เดินทาง ทัง้หมด ของ บรรพบุรุษ
พวก เขา ใน แดนทุรกันดาร, และ ความ
ทุกขเวทนาทัง้ปวงของพวกเขาอันเกิด
จากความหิวโหยและความกระหาย, และ

 ๒๔ ก แอลมา ๓๘:๑๒.
 ๓๒ ก อาโมส ๔:๑๓;  

๓ นี. ๒๘:๖;  
คพ. ๖:๑๖.

 ๓๔ ก โมไซยาห ์๗:๒๗;  

อเีธอร ์๓:๑๓–๑๖.
  ข คมพ. สอน, ผูส้อน—การ

สอนดว้ยพระวญิญาณ.
 ๓๕ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง

บนัดาลใจ.

  ข คมพ. ความรู.้
 ๓๖ ก โมไซยาห ์๑:๔;  

แอลมา ๒๒:๑๒; ๓๗:๙.
  ข คมพ. พระคมัภรี.์
  ค กจิการ ๓:๑๘–๒๑.

แอลมา ๑๘:๒๓–๓๗ ๓๔๔



ความเหน่ือยยากของพวกเขา, และเรื่อง
อื่น ๆ อีก.

๓๘ และทา่นเลา่ใหพ้วกเขาฟังเกีย่วกบั
การกบฏของเลมันและเลมิวเอล, และ
บตุรของอชิมาเอลดว้ย, แทจ้รงิแลว้, ทา่น
เล่าแก่พวกเขาถึงการกบฏทัง้หมดของ
พวกน้ัน; และท่านอรรถาธิบายแก่พวก
เขา เรื่อง บันทึก และ พระ คัมภีร์ทัง้หมด
นับจากเวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็มมา
จนถึงเวลาปัจจุบัน.

๓๙ แต่ น่ี ยัง ไม่ หมด; เพราะ ท่าน
อรรถาธบิายแกพ่วกเขาเรือ่งแผนแหง่การ
ไถ่ก , ซ่ึงเตรียมไว้นับจากการวางรากฐาน
ของ โลก; และ ท่านให้ พวก เขา รู้ ถึง การ
เสด็จ มา ของ พระ คริสต์ ด้วย, และ งาน
ทัง้หมดของพระเจา้ทา่นก็ท�าใหพ้วกเขารู.้

๔๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากทา่นไดก้ลา่วเรือ่งเหลา่น้ีทัง้หมด, และ
อรรถาธิบายแก่กษัตริย์, คือกษัตริย์ เช่ือ
ถ้อยค�าของท่านทัง้หมด.

๔๑ และเขาเริม่รอ้งทูลพระเจ้า, มีความ
วา่ : ขา้แตพ่ระเจา้, ขอทรงโปรดมเีมตตา; 
ตามพระเมตตาก อันล้นพ้นของพระองค์
ซ่ึงทรงมีแก่ผู้คนของนี ไฟมาแล้ว, ขอ
ทรงมีแก่ข้าพระองค์, และผู้คนของข้า
พระองค์.

๔๒ และบัดน้ี, เมื่อเขากล่าวดังน้ีแล้ว, 
เขาล้มลงสู่พืน้ดิน, ราวกับตาย.

๔๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บรรดาผู้รับใช้หามเขาไปหาภรรยาของ
เขา, และวางเขาบนเตียง; และเขานอน
ราวกับตายตลอดเวลาสองวนักับสองคืน; 

และ ภรรยา ของ เขา, และ บุตร ของ เขา, 
และธดิาของเขาโศกเศรา้เพราะเขา, ตาม
แบบของชาวเลมนั, เป็นการร�า่ไหอ้าดรูใน
การสูญเสียเขา.

บทที่ ๑๙

ลาโมไนได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตอันเป็น
นิจ และ เห็นพระ ผู้ ไถ่— ครัว เรือนของ
เขาตกอยู่ ในภวังค์, และหลายคนเห็น
เทพ—แอมันได้รับการปกปักรกัษาอย่าง
ปาฏิหาริย์—ท่านให้บัพติศมาหลายคน
และสถาปนาศาสนจกัรในบรรดาคนเหลา่
น้ัน. ประมาณ ๙๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
น้ันสองวันกับสองคืนคนทัง้หลายเกือบ
จะน�ารา่งของเขาไปวางในอโุมงค,์ ซ่ึงพวก
เขาท�าไวเ้พือ่จดุมุง่หมายในการฝังคนตาย.

๒ บัดน้ี ราชินี โดยที่ ได้ยิน ชื่อ เสียง
ของแอมัน, ฉะน้ันนางจึงส่งคนไปและ
ปรารถนาให้ท่านมาหานาง.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแอ- 
มันรับค�า บัญชา, และ เข้าไป พบ ราชินี, 
และปรารถนาจะรูว้า่นางประสงค์ ให้ท่าน
ท�าส่ิงใด.

๔ และนางกล่าวแก่ท่าน : ผู้รับใช้ของ
สามีข้าพเจ้าท�าให้เป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้าว่า
ทา่นเป็นศาสดาพยากรณ์ก ของพระผูเ้ป็น
เจ้าผู้บรสุิทธิ์องคห์น่ึง, และวา่ท่านมีพลัง
ความสามารถที่ จะท�างานยิ่ง ใหญ่หลาย
อย่างในพระนามของพระองค์;

 ๓๙ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
 ๔๑ ก คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
๑๙ ๔ ก คมพ. ศาสดาพยากรณ์.

แอลมา ๑๘:๓๘–๑๙:๔๓๔๕



๕ ฉะน้ัน, หาก เป็น เช่นน้ี, ข้าพเจ้า
ประสงค์ ให้ ท่าน เข้าไป ดู สามี ข้าพเจ้า, 
เพราะเขานอนอยู่บนเตยีงของเขาตลอด
เวลาสองวนักับสองคืนแล้ว; และบางคน
ว่าเขายังไม่ตาย, แต่คนอื่น ๆ ว่าเขาตาย
แล้วและเขามีกลิ่น เหม็น, และควรจะ
น�าไป ไว้ ในอุโมงค์ฝังศพ; แต่ส�าหรับตัว
ข้าพเจ้า, กับข้าพเจ้าเขาไม่มีกลิ่น.

๖ บัดน้ี, น่ี เป็น ส่ิง ที่ แอ มันปรารถนา, 
เพราะท่านรู้ว่ากษัตริย์ลาโมไนอยู่ภายใต้
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า; ท่านรู้ว่า
ม่านก อัน มืดมน แห่ง ความ ไม่ เช่ือ ก�าลัง
ถูกโยนทิง้ไปจากจิตใจเขาแล้ว, และแสง
สวา่งข ที่ท�าให้จิตใจเขาสวา่ง, ซ่ึงเป็นแสง
สว่างแห่งรัศมีภาพของพระผู้ เป็นเจ้า, 
ซ่ึง เป็น ความ สว่าง อันน่า อัศจรรย์ แห่ง
พระคุณความดีของพระองค์—แท้จริง
แล้ว, แสง สว่าง น้ี สาด ส่อง ปีติ มากมาย
อะไรเช่นน้ีเข้าไปในจิตวญิญาณของเขา, 
โดยทีเ่มฆแหง่ความมดืมนถกูขบัออกไป, 
และว่าแสงสว่างของชีวิตอันเป็นนิจจุด
ขึน้ในจิตวญิญาณเขา, แท้จรงิแล้ว, ท่าน
รู้ว่าส่ิงน้ีท�าให้ร่างธรรมชาติของเขาหมด
ก�าลัง, และอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าจึง
พาเขาไป—

๗ ฉะน้ัน, ส่ิงที่ราชินีปรารถนาจากท่าน
ก็คือความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของ
ทา่น. ฉะน้ัน, ทา่นจงึเขา้ไปดกูษัตรยิต์าม
ที่ราชินีปรารถนาจากท่าน; และท่านเห็น
กษัตริย์, และท่านรู้ว่ากษัตริย์ยังไม่ตาย.

๘ และท่านกล่าวแก่ราชินีว่า : เขายังไม่

ตาย, แต่ เขาหลับอยู่กับพระผู้ เป็นเจ้า, 
และในวันพรุ่งเขาจะลุกขึน้อีก; ฉะน้ัน
จงอย่าฝังเขา.

๙ และ แอ มัน กล่าว แก่ นาง : ท่าน เช่ือ 
เรื่อง น้ี ไหม ? และ นาง กล่าว แก่ ท่าน : 
ข้าพเจ้า ไม่มีพยานนอกจากถ้อยค�าของ
ท่าน, และ ถ้อยค�า ของ ผู้รับ ใช้ ของ เรา; 
กระน้ันก็ตามข้าพเจ้าเช่ือว่ามันจะเป็น
ตามที่ท่านกล่าว.

๑๐ และแอมนักลา่วแกน่าง : ทา่นเป็นสุข
แล้วเพราะศรัทธายิ่งของท่าน; ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, หญิงเอ๋ย, ไม่เคยมีศรทัธาก 

แน่วแน่เช่นน้ีมาก่อนเลยในบรรดาผู้คน
ชาวนีไฟทัง้หมด.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนาง
เฝ้าอยู่ที่เตียงสามีของนาง, นับจากเวลา
น้ันแม้จนถึงเวลาน้ันในวันพรุ่งที่แอมัน
ก�าหนดว่าเขาจะลุกขึน้.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขาลุกขึน้, ตามถ้อยค�าของแอมัน; และ
เมื่อเขาลุกขึน้, เขายื่นมือไปที่หญิงน้ัน, 
และ กล่าว ว่า : ขอ พระนาม พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด, และท่าน
เป็นสุขแล้ว.

๑๓ เพราะ แน่นอน ดัง ที่ ท่าน มี ชีวิต
อยู่ ฉันใด, ดูเถิด, ข้าพเจ้าเห็นพระผู้ ไถ่
ของข้าพเจ้าแล้ว ฉันน้ัน; และพระองค์
จะเสด็จออกมา, และทรงถือก�าเนิดก จาก
หญิงข ผู้ หน่ึง, และ พระองค์ จะ ทรง ไถ่
มนุษยชาติทัง้ปวงที่เช่ือในพระนามของ
พระองค.์ บดัน้ี, เมือ่เขากลา่วถอ้ยค�าเหลา่

 ๖ ก ๒ คร. ๔:๓–๔. คมพ. มา่น.
  ข คมพ. สวา่ง (ความ), แสง

สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

 ๑๐ ก ลกูา ๗:๙. คมพ. ศรทัธา, 
เช่ือ (ความ).

 ๑๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั

การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

  ข ๑ นี. ๑๑:๑๓–๒๑.

แอลมา ๑๙:๕–๑๓ ๓๔๖



น้ี, ใจเขาก็พองอยู่ภายใน, และเขาฟุบลง
อีกด้วยปีติ; และราชินีก็ฟุบลง, ด้วยหมด
ก�าลังโดยพระวิญญาณ.

๑๔ บัดน้ีแอมันโดยที่เห็นพระวญิญาณ
ของพระเจ้าเทลงมาให้ชาวเลมันตามค�า
สวดอ้อนวอนก ของท่าน, พี่ น้องท่าน, ผู้
เป็นเหตแุหง่ความโศกเศรา้อยา่งมากมาย
ในบรรดาชาวนี ไฟ, หรือในบรรดาผู้คน
ทัง้หมดของพระผู้ เป็นเจ้าเพราะความ
ช่ัวช้าสามานยข์องพวกเขาและประเพณีข 

ของพวกเขา, ท่านจึงคุกเข่าลง, และเริ่ม
ทุม่เทจติวญิญาณทา่นในการสวดออ้นวอน
และ น้อม ขอบพระทัย พระ ผู้ เป็น เจ้า
ส�าหรบัส่ิงทีพ่ระองคท์รงกระท�าเพือ่พีน้่อง
ท่าน; และท่านหมดก�าลังด้วยปีติค ; และ
ด้วยเหตุน้ีคนทัง้สามจึงฟุบง อยู่กับพืน้.

๑๕ บัดน้ี, เมื่อผู้รับใช้ของกษัตริย์เห็น
ว่าคนทัง้สามล้มอยู่, พวกเขาจึงเริ่มร้อง
ทูลพระผู้เป็นเจ้าด้วย, เพราะความเกรง
กลัวพระเจ้าเกิดแก่พวกเขาด้วย, เพราะ
พวกเขาก น่ันเองที่ยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์
และเป็นพยานแก่เขาเกี่ยวกับพลังความ
สามารถอันยิ่งใหญ่ของแอมัน.

๑๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเรยีกหาพระนามของพระเจา้, ดว้ยสุด
ก�าลังของตน, แม้จนพวกเขาทัง้หมดล้ม
อยู่ กับพืน้ดิน, นอกจากหญิงชาวเลมัน
ผู้เดียว, ช่ือของนางคือเอบิช, โดยที่นาง
เปลีย่นใจเลือ่มใสมาสู่พระเจา้หลายปีแลว้, 
เน่ืองมาจากนิมติอนัน่าทึง่ของบดิานาง—

๑๗ ดังน้ัน, โดยเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่

พระเจา้, และไมเ่คยท�าใหเ้ป็นทีรู่,้ ฉะน้ัน, 
เมื่อ นาง เห็นว่า ผู้รับ ใช้ ของ ลา โม ไนทุก
คนล้มอยู่กับพืน้ดิน, และราชินี, นายผู้ 
หญิงของนางด้วย, และกษัตรยิ์, และแอ- 
มันนอนราบอยู่บนพืน้ดิน, นางรู้ว่าเป็น
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า; และโดย
คิดว่าโอกาสน้ี, จะท�าให้เป็นที่รู้แก่ผู้คน
วา่ได้เกิดอะไรขึน้ในบรรดาพวกเขา, เพื่อ
โดยการเห็นภาพน้ียอ่มจะท�าให้ก ผูค้นเช่ือ
ในเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, ฉะน้ัน
นางจงึออกวิง่จากบา้นหน่ึงไปอกีบา้นหน่ึง, 
ท�าให้เป็นที่รู้แก่ผู้คน.

๑๘ และคนทัง้หลายเริ่มมาชุมนุมกัน
ที่บ้านของกษัตริย์. และฝูงชนมามาก, 
และยังความฉงนแก่พวกเขา พวกเขา
เห็นกษัตรยิ์, และราชินี, และผู้รบัใช้ของ
พวกเขานอนราบอยูบ่นพืน้ดนิ, และพวก
เขานอนอยู่ที่น่ันทัง้หมดราวกับตายแล้ว; 
และพวกเขาเห็นแอมันด้วย, และดูเถิด, 
ท่านเป็นชาวนีไฟ.

๑๙ และบดัน้ีผูค้นเริม่พร�า่บน่ในบรรดา
พวกเขาเอง; บา้งกลา่ววา่เป็นความช่ัวรา้ย
แรงทีเ่กดิกบัพวกเขา, หรอืกบักษัตรยิแ์ละ
ครวัเรอืนของเขา, เพราะเขาไดย้อมใหช้าว
นีไฟอยู่ก ในแผ่นดิน.

๒๐ แต่ คน อื่น ๆ ติ เตียน พวก เขา, 
โดย กล่าว ว่า : กษัตริย์ น� า ความ ชั่ว น้ี มา
สู่ ครัว เรือนของ เขา, เพราะ เขา สังหาร
ผู้รับใช้ของเขาผู้ที่ท�าให้ฝูงสัตว์ของตน
กระจัดกระจายที่ผืนน� ้าแห่งซีบัสก .

๒๑ และคนเหล่าน้ันซ่ึงยืนอยู่ที่ผืนน� ้า

 ๑๔ ก คพ. ๔๒:๑๔.
  ข โมไซยาห ์๑:๕.
  ค คมพ. ปีต.ิ

  ง แอลมา ๒๗:๑๗.
 ๑๕ ก แอลมา ๑๘:๑–๒.
 ๑๗ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๔.

 ๑๙ ก แอลมา ๑๗:๒๒–๒๓.

แอลมา ๑๙:๑๔–๒๑๓๔๗



แห่งซีบัสและท�าให้ ฝูงสัตว์ ซ่ึงเป็นของ
กษัตริย์ กระจัดกระจายก ไป ติ เตียน คน
เหล่าน้ีด้วย, เพราะพวกเขาโกรธแอมัน
โดยเหตจุากจ�านวนพีน้่องของตนซ่ึงทา่น
สังหารทีผ่นืน� ้าแหง่ซีบสั, ขณะปกป้องฝูง
สัตว์ของกษัตริย์.

๒๒ บัดน้ี, คนหน่ึงในพวกน้ันซ่ึงพี่ชาย
ของเขาถูกสังหารก ด้วยดาบของแอมัน, 
โดยที่ โกรธแอมันยิ่ง, จึงชักดาบและออก
ไป หมาย จะ เข้า ฟัน แอ มัน, เพื่อ สังหาร
ท่าน; และเมื่อเขายกดาบจะฟันท่านน้ัน, 
ดูเถิด, เขาล้มลงตาย.

๒๓ บัดน้ีเราจึงเห็นว่าแอมันถูกสังหาร
ไม่ ได้, เพราะพระเจ้าก ตรัสกับโมไซยาห์, 
บิดาท่านว่า : เราจะละเว้นเขา, และมัน
จะบังเกิดกับเขาตามศรัทธาของเจ้า—
ฉะน้ัน, โมไซยาห์จึงมอบท่านไว้ ในความ
ดูแลข ของพระเจ้า.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ฝูงชนเห็นวา่ชายที่ล้มลงตายน้ัน, คือผู้ที่
เงือ้ดาบจะสังหารแอมัน, ความกลัวก็เกิด
แก่พวกเขาทุกคน, และพวกเขาไม่กล้า
เอือ้มมือไปแตะต้องท่านหรือใครก็ตาม
ที่ล้มอยู่น้ัน; และพวกเขาเริ่มประหลาด
ใจอีกในบรรดาพวกเขาเองวา่อะไรจะเป็น
เหตุของพลังความสามารถอันยิ่งใหญ่น้ี, 
หรอืเรือ่งทัง้หมดน้ีหมายความวา่อย่างไร.

๒๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี 
หลายคนในบรรดาพวกเขาที่กล่าววา่แอ- 
มนัคอืพระวญิญาณยิง่ใหญ่ก , และคนอืน่ ๆ   
กล่าวว่าพระวิญญาณยิ่งใหญ่ส่งท่านมา;

๒๖ แต่ คน อื่น ๆ ติ เตียน พวก เขา
ทัง้หมด, โดย กล่าว ว่า ท่าน เป็น อสูร, ที่
ชาวนีไฟส่งมาทรมานพวกเขา.

๒๗ และมีบางคนกล่าววา่พระวญิญาณ
ยิง่ใหญท่รงส่งแอมนัมาเพือ่ท�าใหพ้วกเขา
รับทุกข์ เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
ตน, และว่าพระวิญญาณยิ่งใหญ่น้ีเองที่
ดูแลชาวนีไฟเสมอมา, ที่ปล่อยคนเหล่า
น้ี ออก จาก เงือ้ม มือ ของ พวก เขา ตลอด
มา; และพวกเขากล่าววา่พระวญิญาณยิ่ง
ใหญ่น้ีเองที่ท�าลายชาวเลมัน, พี่น้องของ
ตนเสียมากมาย.

๒๘ และด้วยเหตุน้ีการโต้แย้งเริ่มเข้ม
ข้นยิ่งขึน้ในบรรดาพวกเขา. และขณะ
ที่พวกเขาโต้แย้งกันอยู่ดัง น้ัน, ผู้รับใช้
หญิงก ซ่ึงเป็นเหตุให้ฝูงชนมาชุมนุมกัน
ก็มาถึง, และเมื่อนางเห็นการโต้แย้งซ่ึง
มีอยู่ ในบรรดาฝูงชนนางโทมนัสยิ่ง, แม้
ถึงกับน� ้าตาไหล.

๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
นางไปจับมือของราชินี, เผื่อวา่บางทีนาง
อาจยกเธอขึน้จากพืน้ได;้ และทนัททีีน่าง
แตะต้องมือของเธอ เธอก็ผุดลุกขึน้ยืน, 
และร้องด้วยเสียงอันดัง, มีความว่า : โอ้
พระ เยซู ผู้ ทร งบุญญาธิ การ, ผู้ทรง ช่วย
ข้าพระองค์ ให้รอดจากนรกอันน่าสะพรงึ
กลวัก 

 ! โอพ้ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงบญุญาธกิาร, 
ทรงโปรดเมตตาข คนพวกน้ีเถิด !

๓๐ และเมื่อนางกล่าวดังน้ีแล้ว, นาง
ประสานมือของตน, เป่ียมด้วยปีติ, กล่าว
ถอ้ยหลายประการซ่ึงไมอ่าจเขา้ใจได;้ และ

 ๒๐ ก แอลมา ๑๗:๒๖; ๑๘:๗.
 ๒๑ ก แอลมา ๑๗:๒๗; ๑๘:๓.
 ๒๒ ก แอลมา ๑๗:๓๘.
 ๒๓ ก โมไซยาห ์๒๘:๗;  

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, ม)ี.

แอลมา ๑๙:๒๒–๓๐ ๓๔๘



เมือ่นางท�าดงัน้ีแลว้, นางจงึจบัมอืกษัตรยิ,์ 
ลาโมไน, และดูเถิดท่านผุดลุกขึน้ยืน.

๓๑ และ เมื่อ เขา, เห็น การ โต้ แย้ง ใน
บรรดาผูค้นของเขา, เขาออกไปโดยทนัท,ี 
และเริม่ติเตียนคนพวกน้ี, และสอนพวก 
เขาถงึถอ้ยค�าก ทีเ่ขาไดย้นิจากปากของแอ- 
มัน; และมากเท่าที่ฟังค�าของเขาก็เชื่อ, 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า.

๓๒ แตม่อียูห่ลายคนในบรรดาคนเหลา่
น้ีที่ ไม่ยอมฟังค�าของเขา; ฉะน้ันพวกเขา
จึงไปตามทางของตน.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อแอมันลุกขึน้เขาปฏิบัติต่อคนเหล่า
น้ีด้วย, และผู้รับใช้ทุกคนของลาโมไนก็
ปฏิบัติด้วย; และคนทัง้หมดน้ันประกาศ
เรื่อง เดียวกัน แก่ ผู้คน— ว่า ใจ พวก เขา
เปลี่ยนแปลงก แล้ว; วา่พวกเขาไม่มีความ
ปรารถนาจะท�าความช่ัวข อีกต่อไป.

๓๔ และดเูถิด, หลายคนไดป้ระกาศแก่
ผูค้นวา่พวกเขาเห็นเทพก และพดูกบัพวก
ท่าน; และดังน้ันพวกท่านบอกคนเหล่า
น้ันถึงเรื่องของพระผู้เป็นเจ้า, และเรื่อง
ความชอบธรรมของพระองค์.

๓๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
หลายคนที่ เช่ือ ในถ้อยค�าของพวกเขา; 
และมากเท่าที่เช่ือก็รับบัพติศมาก ; และ
พวก เขา จึง กลับ กลาย เป็น ผู้คนที่ ชอบ
ธรรม, และ พวก เขา สถาปนา ศาสนจักร
ขึน้ในบรรดาพวกเขา.

๓๖ และดังน้ันงานของพระเจ้าจึงเริ่ม
ขึน้ในบรรดาชาวเลมัน; พระเจ้าทรงเริ่ม

เทพระวญิญาณของพระองคล์งมาใหพ้วก
เขาดังน้ี; และเราจึงเห็นว่าพระพาหุของ
พระองค์เอือ้มออกไปสู่ผู้คนทัง้ปวงก ผู้จะ
กลับใจและเช่ือในพระนามของพระองค์.

บทที่ ๒๐

พระเจา้ทรงส่งแอมนัไปมดิโดไนเพือ่ปลด
ปลอ่ยพีน้่องทีถ่กูคมุขงั—แอมนักบัลาโม- 
ไนพบบิดาของลาโมไน, ผู้ เป็นกษัตริย์
ปกครองทัง้แผ่นดิน—แอมันบีบคัน้ให้
กษัตริย์ ผู้ ชรา อนุญาต การ ปลด ปล่อย พี่
น้องทา่น. ประมาณ ๙๐ ปีกอ่นครสิตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อพวก
ทา่นสถาปนาศาสนจกัรขึน้ในแผน่ดนิน้ัน 
แล้ว, คือกษัตรยิ์ลาโมไนปรารถนาให้แอ- 
มันไปแผ่นดินแห่งนี ไฟกับเขา, เพื่อจะ
ได้แนะน�าท่านให้แก่บิดาตน.

๒ และสุรเสียงของพระเจา้มาถงึแอมนั, 
โดยตรัสว่า : เจ้าจะไม่ขึน้ไปแผ่นดินแห่ง
นีไฟ, เพราะดูเถิด, กษัตริย์จะหมายมั่น
เอาชีวติเจา้; แตเ่จา้จงไปแผน่ดนิแหง่มดิ
โดไน; เพราะดูเถิด, แอรนัพี่ชายของเจ้า, 
และมวิโลไคกบัแอมาหด์ว้ยอยู่ ในเรอืนจ�า.

๓ บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
แอมนัไดย้นิเรือ่งน้ี, ทา่นกลา่วแกล่าโมไน : 
ดูเถิด, พี่ชายข้าพเจ้าและพี่น้องข้าพเจ้า
อยู่ ในเรอืนจ�าที่มิดโดไน, และข้าพเจ้าจะ
ไปปลดปล่อยพวกเขา.

๔ บดัน้ีลาโมไนกลา่วแกแ่อมนั : ขา้พเจา้

 ๓๑ ก แอลมา ๑๘:๓๖–๓๙.
 ๓๓ ก คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก

พระผูเ้ป็นเจา้.
  ข โมไซยาห ์๕:๒;  

แอลมา ๑๓:๑๒.
 ๓๔ ก คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
 ๓๕ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั

ตศิมา.

 ๓๖ ก ๒ นี. ๒๖:๓๓;  
แอลมา ๕:๓๓.

แอลมา ๑๙:๓๑–๒๐:๔๓๔๙



รู้, ในก�าลังก ของพระเจ้าท่านท�าทุกส่ิงได้. 
แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไปกับท่านยังแผ่น
ดนิแหง่มดิโดไน; เพราะกษัตรยิข์องแผน่
ดิน แห่ง มิด โด ไน, ที่ ช่ือ แอ นทิ ออม โน, 
เป็นเพื่อนกับข้าพเจ้า; ฉะน้ันข้าพเจ้าไป
แผ่นดินแห่งมิดโดไน, เพื่อจะหวา่นล้อม
กษัตรยิ์ของแผ่นดิน, และเขาจะปล่อยพี่
น้องท่านออกจากเรอืนจ�าข . บัดน้ีลาโมไน
กล่าวแก่ท่าน : ใครบอกท่านเล่าว่าพี่น้อง
ท่านอยู่ ในเรือนจ�า ?

๕ และแอมนักลา่วแกเ่ขา : ไมม่ี ใครบอก
ข้าพเจ้า, นอกจาก พระ ผู้ เป็น เจ้า; และ
พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า— จง ไป ปลด
ปลอ่ยพีน้่องเจา้, เพราะพวกเขาถกูจองจ�า
อยู่ ในแผ่นดินแห่งมิดโดไน.

๖ บัดน้ีเมื่อลาโมไนได้ยินเรื่องน้ีเขาจึง
ให้ผู้รับใช้ของเขาเตรียมม้าก และรถศึก
ของเขาพร้อมไว้.

๗ และ เขา กล่าว แก่ แอ มัน : มา เถิด, 
ขา้พเจา้จะไปกบัทา่นลงไปยงัแผน่ดนิแหง่
มิดโดไน, และที่น่ันข้าพเจ้าจะวงิวอนกับ
กษัตริย์เพื่อเขาจะปล่อยพี่น้องท่านออก
จากเรือนจ�า.

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืขณะ
ทีแ่อมนักบัลาโมไนก�าลงัเดนิทางไปทีน่ั่น, 
พวก ท่านพบ บิดา ของ ลา โม ไน, ผู้ เป็น
กษัตริย์ปกครองทั่วแผ่นดินก .

๙ และดูเถิด, บิดาของลาโมไนกล่าวแก่
เขา : เหตุใดลูกจึงไม่มางานฉลองก ในวัน
ส�าคัญน้ันเมื่อพ่อจัดงานฉลองให้บรรดา
ลูกของพ่อ, และให้ผู้คนของพ่อ ?

๑๐ และเขากล่าวด้วยวา่ : ลูกก�าลังจะไป
ไหนกบัชาวนีไฟผูน้ี้, ซ่ึงเป็นลกูหลานคน
หน่ึงของคนพูดเท็จก 

 ?
๑๑ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืลาโม- 

ไนเล่าให้บิดาฟังวา่เขาจะไปไหน, เพราะ 
เขาเกรงว่าจะท�าให้บิดาขุ่นเคือง.

๑๒ และ เขา บอก บิดา ด้วย ถึง สาเหตุ
ทัง้หมด ของ การ ที่ เขา ต้อง คง อยู่ ใน
อาณาจักรของตนเอง, ที่เขาไม่ ได้ ไปหา
บิดาที่งานฉลองซ่ึงบิดาเตรียมไว้.

๑๓ และ บัดน้ี เมื่อ ลา โม ไน เล่า เรื่อง
ทัง้หมด น้ี แก่ บิดา แล้ว, ดเูถิด, ยัง ความ
ฉงนแก่เขา, บิดาโกรธเขา, และกล่าววา่ : 
ลาโมไน, ลูกก�าลังจะไปปลดปล่อยชาวนี- 
ไฟเหล่า น้ี, ซ่ึงเป็นบุตรของคนพูดเท็จ. 
ดเูถดิ, เขาปลน้บรรพบรุษุเรา; และบดัน้ีลกู
หลานของเขามาอยู่ ในบรรดาเราดว้ย, เพือ่
ดว้ยอบุายของพวกเขาและการพดูเท็จของ
พวกเขา, พวกเขาจะไดห้ลอกลวงเรา, เพือ่
พวกเขาจะขโมยทรพัย์สมบัตขิองเราอีก.

๑๔ บัดน้ี บิดา ของ ลา โม ไน ส่ัง ให้ เขา
สังหารแอมนัดว้ยดาบ. และส่ังหา้มเขาไป
แผ่นดินแห่งมิดโดไนด้วย, แต่ ให้กลับไป
แผ่นดินอิชมาเอลก กับตน.

๑๕ แตล่าโมไนกล่าวแก่เขาวา่ : ลูกจะไม่
สังหารแอมัน, ทัง้จะไม่กลับไปแผ่นดนิ 
แหง่อิชมาเอล, แต่ลูกจะไปแผ่นดินแห่ง
มดิโดไนเพือ่จะไดป้ลอ่ยพีน้่องของแอมนั,  

เพราะลูกรู้ว่าพวกเขาเป็นคนเที่ยงธรรม
และเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าองค์จริง.

๒๐ ๔ ก แอลมา ๒๖:๑๒.
  ข แอลมา ๒๐:๒๘–๓๐.
 ๖ ก แอลมา ๑๘:๙–๑๐.

 ๘ ก แอลมา ๒๒:๑.
 ๙ ก แอลมา ๑๘:๙.
 ๑๐ ก โมไซยาห ์๑๐:๑๒–๑๗.

 ๑๔ ก แอลมา ๑๗:๑๙.

แอลมา ๒๐:๕–๑๕ ๓๕๐



๑๖ บัดน้ีเมื่อบิดาของเขาได้ยินถ้อยค�า
เหล่าน้ี, ก็ โกรธเขา, และเขาชักดาบของ
ตนหมายจะฟันลูกลงกับพืน้ดิน.

๑๗ แต่แอมันก้าวออกไปและกล่าวแก่
เขาว่า : ดูเถิด, ท่านจะไม่สังหารบุตรของ
ท่าน; กระน้ัน ก็ตาม, เป็นการ ดี กว่าก ที่
เขาจะล้มตายแทนที่จะเป็นท่าน, เพราะ
ดูเถิด, เขากลับใจข จากบาปของเขาแล้ว; 
แตห่ากทา่นจะลม้ตายในเวลาน้ี, ในความ
โกรธของทา่น, จติวญิญาณทา่นไมอ่าจรบั
การช่วยให้รอดได้.

๑๘ และอน่ึง, สมควรที่ท่านจะยัง้ใจไว้
ก่อน; เพราะ หาก ท่าน สังหารก บุตร ของ
ท่าน, โดยที่ เขา เป็น คนบริสุทธิ์, เลือด
ของ เขา จะ ร้อง จาก พืน้ ดินทูล พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของเขา, เพื่อการแก้แค้น
จะมาถึงท่าน; และท่านอาจจะสูญเสีย
จิตวิญญาณข .

๑๙ บัดน้ีเมื่อแอมันกล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแก่เขาแล้ว, เขาตอบท่าน, มีความว่า : 
ข้าพเจ้า รู้ ว่า หาก ข้าพเจ้า จะ สังหาร ลูก
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า ก็ ท�าให้ เลือด บริสุทธิ์
ต้องหลั่ง; เพราะท่านน่ันเองที่หมายมั่น
จะท�าลายเขา.

๒๐ และ เขา เงือ้ มือ หมาย สังหาร แอ-
มัน. แต่แอมันต้านแรงดาบของเขาไว้,  
และฟาดแขนของเขาด้วยเพื่อเขาจะใช้
มันไม่ ได้.

๒๑ บัดน้ีเมื่อกษัตริย์ เห็นว่าแอมันจะ
สังหาร เขา ได้, เขา เริ่ม วิงวอน แอ มันให้
ไว้ชีวิตตน.

๒๒ แต่ แอ มัน เงือ้ ดาบ ของ ท่านขึน้, 

พลาง กล่าว แก่ เขา ว่า : ดูเถิด, ข้าพเจ้า
จะฟันท่านเสียเว้นแต่ท่านจะยอมให้พี่
น้อง ข้าพเจ้า ได้ รับ การ ปลด ปล่อย ออก
จากเรือนจ�า.

๒๓ บัดน้ีกษัตรยิ์, โดยที่กลัวจะสูญเสีย
ชีวิตตน, จึงกล่าวว่า : หากท่านจะละเว้น
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะ ให้ ท่านไม่ ว่า ส่ิง ใด
ก็ตามที่ท่านจะขอ, แม้ถึงครึ่งหน่ึงของ
อาณาจักร.

๒๔ บัดน้ี เมื่อแอมันเห็นว่า ส่ิงที่ ท่าน
กระท�ากับกษัตรยิ์ผู้ชราได้บังเกิดผลตาม
ความปรารถนาของท่านแล้ว, จึงกล่าวแก่
เขาวา่ : หากท่านจะยอมให้พี่น้องข้าพเจ้า
ได้ รับ การ ปลด ปล่อย ออก จาก เรือน จ�า, 
และให้ลาโมไนยังคงปกครองอาณาจักร
ของเขาด้วย, และว่าท่านจะไม่ โกรธเขา, 
แต่ยอมให้เขาท�าตามความปรารถนาของ
เขาเองในเรือ่งใดก็ตามก ทีเ่ขาคดิ, เมือ่น้ัน
ขา้พเจา้จะละเวน้ทา่น; หาไมแ่ลว้ขา้พเจา้
จะฟันท่านลงสู่พืน้ดิน.

๒๕ บดัน้ีเมือ่แอมนักลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ี, 
กษัตรยิเ์ริม่ช่ืนชมยนิดเีพราะชีวติของตน.

๒๖ และ เมื่อ เห็นว่า แอ มันไม่มี ความ
ปรารถนา จะ ท�าลาย เขา, และ เมื่อ เห็น
ความรกัอันบรสุิทธิ์ ใจที่ท่านมีตอ่ลาโมไน
บุตรของเขาด้วย, เขาฉงนยิ่ง, และกล่าว
ว่า : ด้วย เหตุ ที่ ท่านปรารถนา เพียง เท่า
น้ี, คือให้ข้าพเจ้าปล่อยพี่น้องท่าน, และ
ยอมใหล้าโมไนบตุรขา้พเจา้ยงัคงปกครอง
อาณาจักร ของ เขา, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ
อนุญาต ท่านว่า ให้ บุตร ข้าพเจ้า ยัง คง
ปกครองอาณาจักรของเขานับจากเวลา

 ๑๗ ก แอลมา ๔๘:๒๓.
  ข แอลมา ๑๙:๑๒–๑๓.

 ๑๘ ก คมพ. ฆาตกรรม.
  ข คพ. ๔๒:๑๘.

 ๒๔ ก แอลมา ๒๑:๒๑–๒๒.

แอลมา ๒๐:๑๖–๒๖๓๕๑



น้ี ไปและตลอดกาล; และข้าพเจ้าจะไม่
ปกครองเขาอีกต่อไป—

๒๗ และข้าพเจ้าจะอนุญาตด้วยว่าให้
พี่น้องท่านได้รับการปลดปล่อยออกจาก
เรือนจ�า, และให้ท่านกับพี่ น้องท่านมา
หา ข้าพเจ้า, ใน อาณาจักร ของ ข้าพเจ้า; 
เพราะข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็น
ท่าน. เพราะกษัตรยิ์สนเท่ห์นักในถ้อยค�า
ที่ท่านพูด, และถ้อยค�าที่พูดโดยลาโมไน
บุตรของเขาด้วย, ฉะน้ันเขาปรารถนาก 

จะเรียนรู้ส่ิงน้ี.
๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแอ

มันและลาโมไนเดินทางต่อไปยังแผ่น
ดินแห่งมิดโดไน. และลาโมไนจึงเป็นที่
โปรดปรานในสายตากษัตรยิข์องแผน่ดนิ; 
ฉะน้ันจึงน�าพี่ น้องของแอมันออกจาก
เรือนจ�า.

๒๙ และเมื่อแอมันได้พบคนเหล่าน้ัน
ท่านโทมนัส ยิ่ง, เพราะ ดูเถิด พวก ท่าน
เปลือยเปล่า, และผิวกายของพวกท่าน
ล้วนเต็มไปด้วยริว้รอยเพราะถูกมัดด้วย
เชือกแน่นหนา. และพวกท่านต้องทน
ความหิวโหย, ความกระหาย, และความ
ทุกข์นานัปการด้วย; กระน้ันก็ตามพวก
ท่านยังอดทนก ความทุกขเวทนาทัง้หลาย
ทัง้ปวงของพวกท่าน.

๓๐ และ, ตามที่มันเกิดขึน้, มันเป็น
คราวเคราะห์ของพวกท่านที่มาตกอยู่ ใน
เงือ้มมือผู้คนที่มี ใจแข็งกระด้างยิ่งและ
ดือ้รัน้ยิ่ง; ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ยอมสดับ
ฟังถ้อยค�าของพวกท่าน, และพวกเขา
ขับไล่พวกท่านไป, และโบยตีพวกท่าน, 

และ ต้อนพวก ท่านจาก บ้านหน่ึง ไป อีก
บ้านหน่ึง, และจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง,  

แมจ้นพวกทา่นมาถงึแผน่ดนิแหง่มดิโด- 
ไน; และทีน่ั่นพวกทา่นถกูจบัโยนเขา้เรอืน
จ�า, และถูกมัดด้วยเชือกแน่นหนาก , และ
ถูกคุมขังอยู่ ในเรือนจ�าหลายวัน, และได้
รบัการปลดปลอ่ยโดยลาโมไนและแอมนั.

เรือ่งราวการส่ังสอนของแอรนั, และมวิโล- 
ไค, และพี่น้องพวกท่าน, แก่ชาวเลมัน.

ประกอบด้วยบทที ่๒๑ถึง ๒๖.

บทที่ ๒๑

แอ รัน สอนชา วอ แม ลิ ไค เกีย่ว กับ พระ
คริสต์และการชดใช้ของพระองค์—แอ- 
รันและพี่ น้องท่านถูกคุมขังในมิดโด- 
ไน—หลังการปลดปล่อย พวกท่านสอน
ในบรรดาธรรมศาลาทัง้หลายและท�าให้
มีผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสมากมาย—ลาโมไน
อนุญาตให้มีเสรีภาพทางศาสนาส�าหรับ
ผูค้นในแผน่ดนิแหง่อชิมาเอล. ประมาณ 
๙๐–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

บดัน้ีเมือ่แอมนัและพีน้่องทา่นแยกก กนัที่
ชายแดนของแผน่ดนิชาวเลมนั, ดเูถดิแอ
รันออกเดินทางไปยังแผ่นดินซ่ึงชาวเล- 
มนัเรยีกวา่, เยรซูาเล็ม, โดยเรยีกตามแผน่
ดนิบา้นเกดิเมอืงนอนของบรรพบรุษุพวก
เขา; และมันอยู่ห่างออกไปติดชายแดน
มอรมอน.

 ๒๗ ก คมพ. นอบน้อม (ความ), 
ออ่นน้อมถอ่มตน  

(ความ).
 ๒๙ ก แอลมา ๑๗:๑๑.

 ๓๐ ก แอลมา ๒๖:๒๙.
๒๑ ๑ ก แอลมา ๑๗:๑๓, ๑๗.

แอลมา ๒๐:๒๗–๒๑:๑ ๓๕๒



๒ บดัน้ีชาวเลมนัและชาวอแมลิไคและ
ผูค้นของอมวิลอนก สรา้งเมอืงยิง่ใหญเ่มอืง
หน่ึง, ซ่ึงเรียกว่าเยรูซาเล็ม.

๓ บดัน้ีชาวเลมนัเองก็แข็งกระดา้งเพยีง 
พอแล้ว, แต่ชาวอแมลิ ไคและชาวอมิว- 
ลอนยังแข็งกระด้างยิ่งกว่า; ฉะน้ันพวก
เขาใหช้าวเลมนัท�าใจของตนแข็งกระดา้ง, 
เพือ่พวกเขาจะแข็งขนัในความชัว่รา้ยและ
ความน่าชิงชังของตน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแอ- 
รนัมาถึงเมืองแห่งเยรซูาเล็ม, และทีแรก
เริ่มส่ังสอนชาวอแมลิ ไค. และท่านเริ่ม
ส่ังสอนพวกเขาในบรรดาธรรมศาลาทัง้
หลาย, เพราะพวกเขาสรา้งธรรมศาลาขึน้
ตามระเบียบก ของพวกนีฮอร์; เพราะชาว 
อแมลิไคและชาวอมวิลอนเป็นอนัมากถอื
ระเบียบของพวกนีฮอร์.

๕ ฉะน้ัน, เมื่อ แอ รัน เข้าไป ในธรรม-
ศาลาแห่งหน่ึงของพวกน้ันเพื่อส่ังสอน 

ผู้คน, และขณะที่ท่านก�าลังพูดกับพวก
เขาอยู่, ดูเถิด, ชาวอแมลิ ไคคนหน่ึงลุก
ขึน้และเริม่โต้แย้งท่าน, มีความวา่ : อะไร
หรือที่ท่านเป็นพยานถึง ? ท่านเคยเห็น
เทพก หรือ ? เหตุ ใดเทพจึงไม่ปรากฏต่อ
เรา ? ดูเถิดคนเหล่าน้ี ไม่ดีเท่าผู้คนของ
ท่านหรือ ?

๖ ทา่นกลา่วดว้ยวา่, เวน้แตเ่ราจะกลบัใจ
เราจะพินาศ. ท่านรู้ความคิดและเจตนา
ของใจเราได้อย่างไร ? ท่านรู้ ได้อย่างไรว่า
เรามีเหตุที่ต้องกลับใจ ? ท่านรู้ ได้อย่างไร
ว่าเรามิ ใช่ผู้คนที่ชอบธรรม ? ดูเถิด, เรา

สร้างสถานศักดิ์สิทธิ์, และเรามาชุมนุม
กันเพื่อนมัสการพระผู้เป็นเจ้า. เราเช่ือ
ว่าพระผู้ เป็นเจ้าจะทรง ช่วยมนุษย์ทัง้ 
ปวงให้รอด.

๗ บดัน้ีแอรนักลา่วแกเ่ขา : ทา่นเช่ือไหม
วา่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
ไถ่มนุษยชาติจากบาปของพวกเขา ?

๘ และชายผู้ น้ันกล่าวแก่ท่าน : เราไม่ 
เช่ือ ว่า ท่านรู้ เรื่อง เช่นน้ี. เรา ไม่ เช่ือ ใน
ประเพณี โง่ เขลา เหล่า น้ี. เรา ไม่ เช่ือ ว่า
ท่านรู้ถึงส่ิงก ที่จะมาถึง, ทัง้เราไม่เช่ือว่า
บรรพบุรุษของท่านและบรรพบุรุษของ
เราด้วยรู้เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาพูด, เกี่ยว
กับส่ิงที่จะมาถึง.

๙ บัดน้ี แอ รัน เริ่ม เปิด พระ คัมภีร์ ให้
พวก เขา เกี่ยว กับ การ เสด็จ มา ของ พระ
คริสต์, และ เกี่ยว กับ การ ฟ้ืน คืน ชีวิต
ของคนตายด้วย, และว่าการไถ่จะมีเพื่อ
มนุษยชาตหิาได้ ไม่ก นอกจากโดยผา่นการ
สิน้พระชนม์และการทนทุกขเวทนาของ
พระครสิต,์ และการชดใช้ข ดว้ยพระโลหติ
ของพระองค์.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ เมื่อ
ท่านเริ่มอรรถาธิบายเรื่องเหล่าน้ีแก่พวก
เขา พวกเขาโกรธท่าน, และเริม่ล้อเลียน
ท่าน; และพวกเขาไม่ยอมฟังถ้อยค�าที่
ท่านพูด.

๑๑ ฉะน้ัน, เมื่อเห็นว่าพวกเขาไม่ยอม
ฟังถ้อยค�าของท่าน, ท่านจึงออกไปจาก
ธรรม ศาลา ของ พวก เขา, และ ข้าม ไป
หมูบ่า้นแหง่หน่ึงซ่ึงเรยีกวา่แอนิ-แอนไท,  

 ๒ ก โมไซยาห ์๒๔:๑;  
แอลมา ๒๕:๔–๙.

 ๔ ก แอลมา ๑:๒–๑๕.

 ๕ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๑–๑๕.
 ๘ ก เจคอบ ๗:๑–๘.
 ๙ ก โมไซยาห ์๕:๘;  

แอลมา ๓๘:๙.
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).

แอลมา ๒๑:๒–๑๑๓๕๓



และที่ น่ันท่านพบมิวโลไคส่ังสอนพระ
วจนะ แก่ ผู้คน; และ แอ มาห์ กับ พี่ น้อง
ท่านด้วย. และพวกท่านโต้แย้งกับผู้คน
เป็นอันมากเกี่ยวกับพระวจนะ.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ทา่นเห็นวา่ผูค้นท�าใจแข็งกระดา้ง, ฉะน้ัน
พวกทา่นจงึออกมาและขา้มไปยงัแผน่ดนิ
แห่งมิดโดไน. และพวกท่านได้ ส่ังสอน
พระวจนะให้แก่ผู้คนเป็นอันมาก, และ
น้อยคนเช่ือในถ้อยค�าที่พวกท่านสอน.

๑๓ กระน้ัน ก็ตาม, แอ รัน และ พี่ น้อง
จ�านวนหน่ึงของท่านถูกจับโยนเข้าเรอืน
จ�า, และพวกทา่นทีเ่หลอืหลบหนีออกจาก
แผ่นดินแห่งมิดโดไนไปสู่แคว้นต่าง ๆ  
โดยรอบ.

๑๔ และคนเหล่าน้ันที่ถูกโยนเข้าเรอืน
จ�าต้องรับทุกข์ทรมานก หลายอย่าง, และ
พวก ท่านได้ รับ การ ปลด ปล่อย ด้วย มือ
ของ ลา โม ไน กับ แอ มัน, และ ได้ อาหาร
และเสือ้ผ้า.

๑๕ และพวกท่านออกไปประกาศพระ
วจนะอีก, และดังน้ีพวกท่านได้รับการ
ปลดปลอ่ยจากเรอืนจ�าเป็นครัง้แรก; และ
ดังน้ีพวกท่านต้องรับทุกข์ทรมาน.

๑๖ และพวกท่านออกไปที่ ใดก็ตามที่
พระวิญญาณก ของพระเจ้าทรงน�าไป, ส่ัง
สอนพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ในธรรม-
ศาลาทุกแห่งของชาวอแมลิไค, หรอืในที่ 
ชุมนุมทุกแห่งของชาวเลมันที่พวกท่าน
เข้าไปได้.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า เริ่ม ประทานพร พวก ท่าน, ถึง

ขนาดที่พวกท่านน�าคนเป็นอันมากมาสู่
ความรู้เรื่องความจริง; แท้จริงแล้ว, พวก
ท่านได้ท�าให้คนเป็นอันมากตระหนักก 

เรื่อง บาป ของ ตน, และ เรื่อง ประเพณี
บรรพบุรุษของตน, ซ่ึงไม่ถูกต้อง.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
แอมันและลาโมไนกลับจากแผ่นดนิแห่ง
มิดโดไนไปยังแผ่นดินแห่งอิชมาเอล, ซึ่ง
เป็นแผ่นดินแห่งมรดกของพวกท่าน.

๑๙ และกษัตรยิล์าโมไนไมย่อมใหแ้อมนั
รับใช้, หรือเป็นผู้รับใช้ของเขา.

๒๐ แตเ่ขาใหส้รา้งธรรมศาลาหลายแหง่
ในแผ่นดินแห่ งอิชมาเอล; และเขาให้
ผู้คนของเขา, หรือผู้คนที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของเขา, มาชุมนุมกัน.

๒๑ และเขาช่ืนชมยินดี ในคนเหล่าน้ี, 
และเขาสอนคนเหล่าน้ีหลายเรื่อง. และ
เขา ประกาศ แก่ คน เหล่า น้ี ด้วย ว่า พวก
เขา เป็น ผู้คนซ่ึง อยู่ ภาย ใต้ เขา, และ ว่า
พวกเขาเป็นอิสรชน, และว่าพวกเขามี
อิสระจากการกดขี่ของกษัตริย์, บิดาของ
เขา; เพราะวา่บิดาของเขาอนุญาตให้เขา
ปกครองเหนือผู้คนที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง 
อชิมาเอล, และในแผน่ดนิทัง้หมดโดยรอบ.

๒๒ และ เขา ประกาศ แก่ ผู้คน ด้วย ว่า
พวก เขา จะ มี เสรีภาพก ใน การ นมัสการ
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตนตามความ
ปรารถนาของตน, ในสถานที่ ใดก็ตามที่
พวกเขาอยู่, หากมันอยู่ ในแผ่นดินซึ่งอยู่
ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ลาโมไน.

๒๓ และแอมนัส่ังสอนผูค้นของกษัตรยิ์
ลาโมไน; และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ

 ๑๔ ก แอลมา ๒๐:๒๙.
 ๑๖ ก แอลมา ๒๒:๑.

 ๑๗ ก คพ. ๑๘:๔๔.
 ๒๒ ก คพ. ๑๓๔:๑–๔;  

ลช. ๑:๑๑.  
คมพ. เสรภีาพ.

แอลมา ๒๑:๑๒–๒๓ ๓๕๔



ท่านสอนพวกเขาทุกเรื่องถึง ส่ิงที่ เกี่ยว
กับ ความ ชอบ ธรรม. และ ท่าน กระตุ้น
พวก เขา ทุก วัน, ด้วย ความ ขยันหมั่น
เพียรจนสุดความสามารถ; และพวกเขา
เอาใจใส่ถ้อยค�าของท่าน, และพวกเขา
กระตอืรอืรน้ในการรกัษาพระบญัญตัขิอง
พระผู้เป็นเจ้า.

บทที่ ๒๒

แอรันสอนบิดาของลาโมไนเกีย่วกับการ
สร้าง, การตกของอาดัม, และแผนแห่ง
การไถ่ โดยผ่านพระครสิต์—กษัตรยิ์และ
ผูค้นในครวัเรอืนทัง้หมดของทา่นเปลีย่น
ใจเลือ่มใส—มีค�าอธิบายถึงการแบ่งแยก
ดินแดนระหว่างชาวนี ไฟกับชาวเลมัน. 
ประมาณ ๙๐–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ี, ขณะที่แอมันก�าลังสอนผู้คนของ
ลาโมไนอยู่เป็นประจ�าดงัน้ี, เราจะกลับไป
สู่เรือ่งราวของแอรนัและพีน้่องทา่น; เพราะ
หลงัจากทา่นออกจากแผน่ดนิแหง่มดิโดไน
แลว้พระวญิญาณทรงน�าก ท่านไปแผ่นดนิ
แห่งนีไฟ, แม้จนถึงบ้านของกษัตริย์ซ่ึง
ปกครองทัว่แผน่ดนิเวน้แต่ข แผน่ดนิแหง่ 
อิชมาเอล; และเขาคือบิดาของลาโมไน.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
เขา้ไปหาเขาในวงัของกษัตรยิ,์ พรอ้มดว้ย
พีน้่องทา่น, และน้อมค�านับกษัตรยิ,์ และ
กล่าวแก่เขาวา่ : ดูเถิด, ข้าแต่กษัตรยิ์, เรา
เป็นพีน้่องของแอมนั, ผูท้ีท่า่นปลดปลอ่ยก 

ออกจากเรือนจ�า.

๓ และบัดน้ี, ข้าแต่กษัตริย์, หากท่าน
จะไวชี้วติเรา, เราจะเป็นผู้รบัใช้ของท่าน. 
และกษัตรยิ์กล่าวแก่พวกท่าน : จงลุกขึน้
เถิด, เพราะข้าพเจ้าจะไว้ชีวิตพวกท่าน, 
และข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านเป็นผู้รับ
ใช้ของขา้พเจา้; แตข่า้พเจา้จะยนืกรานให้
ทา่นปฏบิตัติอ่ขา้พเจา้; เน่ืองจากขา้พเจา้
กังวลใจอยู่บ้างเพราะความโอบอ้อมอารี
และความส�าคัญยิ่งแห่งถ้อยค�าของแอ-
มันน้องชายท่าน; และข้าพเจ้าปรารถนา
จะรู้สาเหตุที่ เขาไม่ขึน้มาจากมิดโดไน
พร้อมกับท่าน.

๔ และแอรันกล่าวแก่กษัตริย์ : ดูเถิด, 
พระวญิญาณของพระเจ้าทรงเรยีกให้เขา
ไปทางอื่น; เขาไปแผ่นดินแห่งอิชมาเอล, 
เพื่อสอนผู้คนของลาโมไน.

๕ บัดน้ีกษัตริย์กล่าวแก่พวกท่าน : ส่ิง
ที่ ท่าน กล่าว เกี่ยว กับ พระ วิญญาณ ของ
พระเจ้า น้ีคืออะไร ? ดูเถิด, น่ีคือ เรื่องที่
ท�าให้ข้าพเจ้ากังวลใจ.

๖ และอกีทัง้, อะไรเลา่ทีแ่อมนักลา่ววา่—
หากท่านจะกลับใจก ท่านจะได้รบัการช่วย
ให้รอด, และหากท่านจะไม่กลับใจ, ท่าน
จะถูกขับออกในวันสุดท้าย ?

๗ และแอรนัตอบเขาและกล่าวแก่เขา : 
ท่านเช่ือหรือไม่ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า ? และ
กษัตริย์กล่าว : ข้าพเจ้ารู้ว่าชาวอเเมลิ ไค
กล่าว ว่า มี พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ ข้าพเจ้า
อนุญาตให้พวกเขาสร้างสถานศักดิ์สิทธิ์, 
เพื่อพวกเขาจะได้มาชุมนุมกันนมัสการ
พระองค์. และบัดน้ีหากท่านกล่าวว่ามี
พระผูเ้ป็นเจา้แลว้, ดเูถดิขา้พเจา้จะเช่ือก .

๒๒ ๑ ก แอลมา ๒๑:๑๖–๑๗.
  ข แอลมา ๒๑:๒๑–๒๒.

 ๒ ก แอลมา ๒๐:๒๖.
 ๖ ก แอลมา ๒๐:๑๗–๑๘.

 ๗ ก คพ. ๔๖:๑๓–๑๔.

แอลมา ๒๒:๑–๗๓๕๕



๘ และบัดน้ีเมื่อแอรันได้ยินเรื่องน้ี, ใจ
ท่าน ก็ เริ่ม ชื่นชมยินดี, และท่านกล่าว : 
ดเูถดิ, โดยแน่แทด้งัทา่นมชีีวติอยูฉั่นใด, 
ข้าแต่กษัตริย์, มีพระผู้เป็นเจ้าฉันน้ัน.

๙ และ กษัตริย์ กล่าว : พระ ผู้ เป็น เจ้า
คือพระวิญญาณยิ่ง ใหญ่ก องค์ น้ันที่ทรง
น�าบรรพบุรุษเราออกจากแผ่นดินแห่ง
เยรูซาเล็มหรือ ?

๑๐ และแอรนักลา่วแกเ่ขา : ใช่, พระองค์
คือ พระ วิญญาณ ยิ่ง ใหญ่ องค์ น้ัน, และ
พระองคท์รงสรา้งก ส่ิงทัง้ปวง ทัง้ในสวรรค์
และในแผน่ดนิโลก. ทา่นเชือ่เรือ่งน้ีไหม ?

๑๑ และเขากล่าว : ใช่, ข้าพเจ้า เช่ือว่า
พระวญิญาณยิ่งใหญ่องค์น้ันทรงสรา้งส่ิง
ทัง้ปวง, และขา้พเจา้ปรารถนาใหท้า่นบอก
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ีทัง้หมด, และ
ข้าพเจ้าจะเช่ือก ถ้อยค�าของท่าน.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอรันเห็นว่ากษัตริย์จะเช่ือถ้อยค�าของ
ท่าน, ท่านจึงเริ่มตัง้แต่การสร้างอาดัม, 
โดยอ่านก พระคัมภีร์ ให้กษัตริย์ฟัง—ว่า
พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง สร้าง มนุษย์ ตาม รูป
ลักษณ์ ของ พระองค์ เอง อย่างไร, และ
ว่า พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทานบัญญัติ ของ
พระองค์ ให้ เขา, และ ว่า เพราะ การ ล่วง
ละเมิด, มนุษย์จึงตก.

๑๓ และแอรนัอรรถาธบิายพระคมัภรีแ์ก่
เขาตัง้แตก่ารสรา้งก อาดมั, เลา่การตกของ
มนุษย์ ใหเ้ขาฟัง, และสภาพทางเน้ือหนัง

ของพวกเขาและแผนแหง่การไถ่ข ดว้ย, ซ่ึง
เตรยีมไวต้ัง้แต่การวางรากฐานค ของโลก, 
โดยผ่านพระคริสต์, ส�าหรับผู้ ใดก็ตามที่
เช่ือในพระนามของพระองค์ทุกคน.

๑๔ และ เน่ืองจาก มนุษย์ ตกก เขา จึง
ไม่มีค่าควรได้ข ส่ิงใดมาด้วยตนเอง; แต่
ความทุกขเวทนาและความตายของพระ
คริสต์ชดใช้ค บาปของพวกเขา, ผ่านทาง
ศรัทธาและการกลับใจ, และอื่น ๆ; และ
ว่า พระองค์ ทรง ท�าให้ สาย รัด แห่ง ความ
ตายขาด, เพื่อหลุมศพง จะไม่มี ชัยชนะ, 
และเพื่อความเจ็บแปลบแห่งความตาย
จะถูกกลืนเข้าไป ในความหวังแห่งรัศมี
ภาพ; และแอรนัอรรถาธบิายเรือ่งทัง้หมด
น้ีต่อกษัตริย์.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากแอรันได้อรรถาธิบายเรื่องเหล่า
น้ี ต่อ เขา, กษัตริย์ กล่าว : ข้าพเจ้า จะ ท�า
อย่างไรก จึงจะมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งท่านพูด 
ถึงน้ี ? แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะท�าอย่างไร
เพื่อจะเกิดข จากพระผู้ เป็นเจ้า, โดยขุด
เอา ราก ของ วิญญาณ ชั่ว ร้าย น้ี ออก จาก
อกข้าพเจ้า, และได้รับพระวิญญาณของ
พระองค์, เพื่อข้าพเจ้าจะเป่ียมด้วยปีติ, 
เพือ่จะไมถ่กูขบัออกในวนัสุดทา้ย ? ดเูถดิ, 
ท่านกล่าว, ข้าพเจ้าจะสละส่ิงทัง้ปวงค ที่
ขา้พเจา้เป็นเจา้ของ, แทจ้รงิแลว้, ขา้พเจา้
จะละทิง้อาณาจักรของข้าพเจ้า, เพื่อจะ
รับความปรีดียิ่งน้ี.

 ๙ ก แอลมา ๑๘:๑๘–๒๘.
 ๑๐ ก คมพ. สรา้ง (การ).
 ๑๑ ก คมพ. เช่ือ (ความ).
 ๑๒ ก ๑ นี. ๕:๑๐–๑๘;  

แอลมา ๓๗:๙.
 ๑๓ ก ปฐก. ๑:๒๖–๒๘.
  ข คมพ. แผนแหง่การไถ.่

  ค ๒ นี. ๙:๑๘.
 ๑๔ ก คมพ. การตกของอาดมั

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 กจิการ ๒:๓๗.
  ข แอลมา ๕:๑๔, ๔๙.
  ค มธ. ๑๓:๔๔–๔๖;  

๑๙:๑๖–๒๒.

แอลมา ๒๒:๘–๑๕ ๓๕๖



๑๖ แต่ แอ รัน กล่าว แก่ เขา : หาก ท่าน
ปรารถนาก ส่ิงน้ี, หากท่านจะน้อมกายลง 
ณ เบือ้งพระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้, แทจ้รงิ
แล้ว, หากท่านจะกลับใจจากบาปทัง้หมด
ของท่าน, และจะน้อมกายลง ณ เบือ้ง
พระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า, และเรียกหา
พระนามของพระองค์ด้วยศรัทธา, และ
เช่ือว่าท่านจะได้รับ, เมื่อน้ันท่านจะได้
รับความหวังข ซ่ึงท่านปรารถนา.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอรันกล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, กษัตริย์
น้อมกายลงก  ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้า, 
โดยคกุเขา่ลง; แทจ้รงิแลว้, แมเ้ขาทอดตวั
ลงฟุบกับพืน้ดิน, และรอ้งข ด้วยสุดก�าลัง, 
มีความว่า :

๑๘ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, แอรนับอกข้า
พระองค์ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า; และหากมี
พระผูเ้ป็นเจา้, และหากพระองคท์รงเป็น
พระผูเ้ป็นเจา้แลว้, ขอได้ โปรดแสดงองค์
ให้ข้าพระองค์รู้จัก, และข้าพระองค์จะ
ทิง้บาปทัง้หมดของข้าพระองค์เพื่อรู้จัก
พระองค์, และ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ยก
ข้าพระองค์ขึน้จากบรรดาคนตาย, และ
ได้รับการช่วยให้รอดในวันสุดท้าย. และ
บดัน้ีเมือ่กษัตรยิก์ลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ีแลว้, 
เขาก็แน่น่ิงประหน่ึงว่าตาย.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้รับใช้ของเขาวิ่ง ไปบอกราชินีถึง เรื่อง
ทัง้หมดที่เกิดแก่กษัตรยิ์. และนางเข้ามา
หากษัตรยิ์; และเมื่อนางเห็นเขานอนอยู่
ประหน่ึงวา่ตาย, และแอรนักบัพีน้่องทา่น

ยืนอยู่ด้วยราวกับวา่พวกท่านเป็นสาเหตุ
แห่งการล้มลงของเขา, นางจึงโกรธพวก
เขา, และส่ังผู้รับใช้ของนาง, หรือผู้รับใช้
ของกษัตรยิ,์ ใหพ้าพวกทา่นไปสังหารเสีย.

๒๐ บัดน้ีบรรดาผู้รับใช้ ได้เห็นสาเหตุ
ของการล้มลงของกษัตริย์, ฉะน้ันพวก
เขาจึง ไม่กล้าจับแอรันกับพี่ น้องท่าน; 
และพวกเขาวิงวอนราชินี โดยกล่าวว่า : 
เหตุใดท่านจึง ส่ังให้ เราทัง้หลายสังหาร
คนเหล่าน้ี, ในเมื่อดูเถิดคนหน่ึงในพวก
น้ีแข็งแรงก กว่าเราทัง้หมด ? ฉะน้ันเราก็
จะล้มอยู่ต่อหน้าคนเหล่าน้ี.

๒๑ บัดน้ีเมื่อราชินีเห็นความกลัวของ
บรรดาผู้รับใช้ นางเริ่มกลัวอย่างยิ่งด้วย, 
เกลือกจะมีความชั่วบางอย่างมาถึงนาง. 
และ นาง ส่ัง ผู้รับ ใช้ ของ นาง ให้ ไป เรียก
ผู้คนมา, เพื่อพวกเขาจะได้สังหารแอรัน
กับพี่น้องท่าน.

๒๒ บัดน้ี เมื่อ แอ รัน เห็น เจตนา ของ
ราชินี, โดย รู้ ความ แข็ง กระด้าง ของ ใจ
ผู้คนด้วย, ท่าน, จึงเกรงว่าฝูงชนจะมา
ชมุนุมกนั, และจะมกีารโตแ้ยง้และความ
โกลาหลอยา่งใหญห่ลวงในบรรดาพวกเขา; 
ฉะน้ันท่านจึงยื่นมือออกไปพยุงกษัตริย์
ขึน้จากพืน้ดิน, และกล่าวแก่เขาว่า : จง
ยืนขึน้เถิด. และเขาก็ลุกขึน้ยืน, โดยได้
รับเรี่ยวแรงของเขาคืนมา.

๒๓ บัดน้ีการน้ีเป็นไปเบือ้งหน้าราชินี
และผู้รับใช้หลายคน. และเมื่อพวกเขา
เห็นการน้ีพวกเขาประหลาดใจมาก, และ
เริ่มหวาดกลัว. และกษัตริย์ก้าวออกมา, 

 ๑๖ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  
(การ).

  ข อเีธอร ์๑๒:๔.

 ๑๗ ก คพ. ๕:๒๔.
  ข คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๒๐ ก แอลมา ๑๘:๑–๓.

แอลมา ๒๒:๑๖–๒๓๓๕๗



และเริม่ปฏิบัติก ต่อคนเหล่าน้ัน. และเขา
ปฏิบัติต่อคนเหล่าน้ัน, ถึงขนาดที่ผู้คน
ใน ครัว เรือนของ เขา ทัง้หมด เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสข มาหาพระเจ้า.

๒๔ บัดน้ีมีฝูงชนมารวมกันเพราะค�า
ส่ังของราชินี, และเริ่มมีการพร�่าบ่นกัน
มากในบรรดาพวกเขาเพราะแอรันและ
พี่น้องท่าน.

๒๕ แตก่ษัตรยิก์า้วออกไปทา่มกลางพวก
เขาและปฏิบัติต่อพวกเขา. และพวกเขา
จึงสงบท่าทีต่อแอรนัและผู้ที่อยู่กับท่าน.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
กษัตรยิ์เห็นวา่ผู้คนสงบลงแล้ว, เขาจึงให้
แอรนัและพีน้่องทา่นกา้วออกไปทา่มกลาง
ฝูงชน, และให้ท่านส่ังสอนพระวจนะแก่
คนเหล่าน้ัน.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตริย์ ออก ถ้อยแถลงก ไป ทั่ว แผ่นดิน, 
ในบรรดาผู้คนทัง้หมดของเขาซ่ึงอยู่ทั่ว
แผ่นดินของเขา, ที่ อยู่ ในแคว้นต่าง ๆ 
โดยรอบ, ซ่ึงอยู่ชายแดนแม้จนถึงทะเล,  
ทางตะวนัออกและทางตะวนัตก, และซึง่
ถกูแบง่แยกออกจากแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็ม-
ลาข ดว้ยแดนทรุกนัดารเป็นแนวแคบ ๆ,  
ซ่ึง ทอด จาก ทะเล ทาง ตะวัน ออก แม้
จนถึงทะเลทางตะวันตก, และโดยรอบ 
เขตแดนของชายฝ่ังทะเล, และชายแดน
ทุรกันดารซ่ึงอยู่ทางเหนือใกล้แผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, ผ่านชายแดนแห่งแมน
ไท, ใกลต้น้แมน่� ้าไซดอน, ทอดจากตะวนั

ออกไปตะวนัตก—และชาวเลมันกับชาว
นีไฟจึงถูกแบ่งแยกดังน้ี.

๒๘ บัดน้ี, ชาวเลมันส่วนที่เกียจครา้นก 

มากกวา่อาศัยอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และ
พ�านักอยู่ ในกระโจม; และกระจายอยู่ทั่ว
แดนทรุกนัดารทางตะวนัตก, ในแผน่ดนิ
แห่ง นี ไฟ; แท้จริงแล้ว, และทางตะวัน
ตก ของ แผ่น ดิน แห่ง เซรา เฮ็ มลา ด้วย, 
ในชายแดนใกล้ฝ่ังทะเล, และทางตะวนั
ตกในแผ่นดินแห่งนี ไฟ, ในสถานที่อัน
เป็นมรดกแรกของบรรพบุรุษพวกเขา, 
และดังน้ันจึงประกอบเป็นชายแดนใกล้
แนวฝ่ังทะเล.

๒๙ และมีชาวเลมันเป็นอันมากอยู่ทาง
ตะวันออกใกล้ ฝ่ัง ทะเล ด้วย, ซ่ึง ชาว นี
ไฟขับไล่พวกเขาให้ ไปอยู่ที่น่ัน. และดัง
น้ันชาวนี ไฟเกือบถูกชาวเลมันล้อมไว้; 
กระน้ันก็ตามชาวนีไฟยังเข้าครอบครอง
แผน่ดนิตอนเหนือทัง้หมดทีอ่ยูช่ายแดน
ทรุกนัดาร, ทีต่น้แมน่� ้าไซดอน, จากตะวนั
ออกไปตะวันตก, โดยรอบทางด้านแดน
ทุรกันดาร; ในทางเหนือ, แม้จนพวกเขา
มาถึงแผ่นดินซ่ึงเรียกว่าอุดมมั่งคั่งก .

๓๐ และมันอยู่ชายแดนบนแผ่นดินซ่ึง
พวกเขาเรยีกวา่รกรา้งก , โดยที่มันอยู่ ไกล
ไปทางเหนือมากจนมาถงึแผน่ดนิซึง่เคย
มีคนอยู่และถูกท�าลายแล้ว, ซ่ึงกระดูกข 

ของคนเหล่าน้ันเราเคยพูดถึงแล้ว, ซึ่ง
ผู้คนของเซราเฮ็มลาค้นพบ, โดยเป็นที่
แห่งแรกค ที่พวกเขาไปถึง.

 ๒๓ ก คมพ. ปฏบิตั,ิ ปฏบิตั ิ
ศาสนกจิ, ผูป้ฏบิตัศิาสน- 
กจิ;  
ส่ังสอน; สอน, ผูส้อน.

  ข คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  

(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 โมไซยาห ์๘:๗–๑๒;  
๒๘:๑๑–๑๙.

  ค ฮีล. ๖:๑๐.

แอลมา ๒๒:๒๔–๓๐ ๓๕๘



๓๑ และพวกเขามาจากที่น่ันขึน้ไป ใน
แดนทุรกันดารตอนใต้. ด้วยเหตุน้ีแผ่น
ดนิดา้นเหนือจงึเรยีกวา่รกรา้งก , และแผน่
ดินด้านใต้เรียกว่าอุดมมั่งคั่ง, โดยที่เป็น
แดนทุรกันดารซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่าทุก
ประเภทของทกุชนิด, ซึง่ส่วนหน่ึงมาจาก
แผ่นดินทางเหนือเพื่อหาอาหาร.

๓๒ และบัดน้ี, เป็นระยะก การเดินทาง
วันครึ่งเท่าน้ันส�าหรับชาวนีไฟ, บนเส้น
ทางที่แบ่งแยกอุดมมั่งคั่งจากแผ่นดิน
รกรา้ง, จากทะเลตะวนัออกถึงตะวนัตก;  
และแผน่ดนิแหง่นีไฟกบัแผน่ดนิแหง่เซ- 
ราเฮ็มลาเกอืบถกูลอ้มรอบไวด้ว้ยน� ้าดงัน้ี, 
โดยมคีอคอดข เล็กอยูร่ะหวา่งแผน่ดนิทาง
เหนือกับแผ่นดินทางใต้.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวนี ไฟอาศัยอยู่ที่แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, 
แม้ จาก ทะเล ตะวัน ออก ถึง ตะวัน ตก, 
และดังน้ันชาวนีไฟด้วยปัญญาของตน, 
พร้อมด้วยยามของตนและกองทัพของ
ตน, จึงล้อมชาวเลมันไว้ทางใต้, เพื่อโดย
การน้ันพวกเขาจะไม่มาครอบครองแผ่น
ดินทางเหนืออีก, เพื่อพวกน้ีจะไม่มาย�่ายี
แผ่นดินทางเหนือ.

๓๔ ฉะน้ันชาวเลมันไม่สามารถครอบ 
ครองเพิม่ขึน้อกีเวน้แต่ในแผน่ดนิแหง่นี- 
ไฟ, และแดนทุรกันดารโดยรอบ. บัดน้ีน่ี
เป็นปัญญาของชาวนีไฟ—เมื่อชาวเลมัน
เป็นศัตรูกับพวกเขา, พวกเขาจึงไม่ยอม
ทนทุกข์ ในทุกทาง, และเพื่อพวกเขาจะ
มีแผ่นดินที่พวกเขาจะหลบหนี ไปอยู่, 
ตามความปรารถนาของตน.

๓๕ และบัดน้ีข้าพเจ้า, หลังจากกล่าว 
เรื่องน้ีแล้ว, ก็กลับไปสู่เรื่องราวของแอ- 

มันกับแอรนั, ออมเนอรก์ับฮิมไน, และพี่
น้องพวกท่านอีก.

บทที่ ๒๓

มกีารประกาศอสิรภาพทางศาสนา—ชาวเล- 
มนัในดนิแดนและเมอืงเจ็ดแหง่เปลีย่นใจ
เลือ่มใส—พวกเขาเรยีกตนเองวา่แอนไท
นีไฟลีไฮและเป็นอสิระจากค�าสาปแช่ง—
ชาวอแมลิไคและชาวอมวิลอนปฏเิสธความ
จรงิ. ประมาณ ๙๐–๗๗ ปีกอ่นครสิตกาล.

ดูเถิด, บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
กษัตรยิ์ของชาวเลมันออกถ้อยแถลงก ไป
ในบรรดาผูค้นทัง้หมดของเขา, วา่พวกเขา
จะไมจ่บัแอมนั, หรอืแอรนั, หรอืออมเนอร,์  
หรอืฮิมไน, หรอืพีน้่องของพวกทา่นซ่ึงจะ
ออกไปส่ังสอนพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้,  
ไม่ว่าในที่ ใดก็ตามที่พวกท่านจะไป, ใน
แผ่นดินส่วนใดของพวกเขา.

๒ แท้จริง แล้ว, เขา ออก ค�า ส่ัง ไป ใน
บรรดาพวกเขา, วา่พวกเขาจะไม่จับพวก
ท่านมัด, หรือโยนพวกท่านเข้าเรือนจ�า; 
ทัง้ไม่ถ่มน� ้าลายใส่พวกท่าน, หรือโบยตี
พวกท่าน, หรือขับไล่พวกท่านออกจาก
ธรรม ศาลา ทัง้ หลาย ของ พวก เขา, หรือ
โบย; ทัง้จะไม่ขว้างปาพวกท่านด้วยก้อน
หิน, แต่ว่าพวกท่านจะมีอิสระในการเข้า
บ้านของพวกเขา, และในวิหารของพวก
เขา, และสถานศักดิสิ์ทธิข์องพวกเขาดว้ย.

 ๓๑ ก ฮีล. ๓:๕–๖.
 ๓๒ ก ฮีล. ๔:๗.

  ข แอลมา ๕๐:๓๔.
๒๓ ๑ ก แอลมา ๒๒:๒๗.

 ๓ ก แอลมา ๒๖:๒๔.

แอลมา ๒๒:๓๑–๒๓:๒๓๕๙



๓ และดงัน้ีพวกทา่นจะไดอ้อกไปส่ังสอน
พระวจนะตามความปรารถนาของพวกทา่น, 
เพราะกษัตรยิ์ ไดร้บัการเปลีย่นใจเลือ่มใสมา
หาพระเจา้แลว้, และทกุคนในครวัเรอืนของ
เขา; ฉะน้ันเขาจงึออกถอ้ยแถลงของเขาไป
ทัว่แผน่ดนิถงึผูค้นของเขา, เพือ่พระวจนะ
ของพระผูเ้ป็นเจา้จะได้ ไมม่เีครือ่งกดีขวาง, 
แตจ่ะออกไปตลอดทัว่แผน่ดนิ, เพือ่ผูค้น
ของเขาจะได้ตระหนักเกีย่วกบัประเพณีก 

อนัช่ัว รา้ย ของ บรรพบรุษุ พวก เขา, และ
เพือ่พวกเขาจะไดต้ระหนักวา่พวกเขาเป็น
พี่น้องกนัทัง้หมด, และวา่พวกเขาไม่ควร
กระท�า ฆาตกรรม, หรอื ปลน้ สะดม, หรอื
ลกัขโมย, หรอืประพฤตลิว่งประเวณี, หรอื
กระท�าความช่ัวรา้ยใด ๆ.

๔ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมือ่กษัตรยิ์ ไดส่้งถอ้ยแถลงน้ีออกไป, แอ-
รนัและพี่น้องท่านออกเดนิทางจากเมือง
หน่ึง ไปอีก เมืองหน่ึง, และจากสถานที่
นมัสการแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหน่ึง, โดย
สถาปนาศาสนจกัร, และอทุศิถวายปุโรหติ
และผูส้อนทัว่แผน่ดนิในบรรดาชาวเลมนั, 
เพื่อส่ังสอนและสอนพระวจนะของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ในบรรดาพวกเขา; และดว้ยเหตุ
น้ีพวกท่านเริ่มมีความส�าเร็จใหญ่หลวง.

๕ และพวกท่านน�าคนหลายพันคนมา
เข้าถึงความรู้เรื่องพระเจ้า, แท้จริงแล้ว, 
พวกท่านน�าคนหลายพันคนมาให้ เช่ือ
ประเพณีก ของชาวนีไฟ; และพวกเขาได้
รบัการสอนถงึบนัทกึข และค�าพยากรณ์ซึง่
สืบทอดกันมาแม้จนถึงปัจจุบันน้ี.

๖ และแน่นอนดงัทีพ่ระเจา้ทรงพระชนม์
อยู่ ฉันใด, มากเท่าที่เช่ือ, หรอืมากเท่าที่
พวกทา่นน�ามาเขา้ถงึความรูเ้รือ่งความจรงิ, 
โดยผ่านการส่ังสอนของแอมันกับพี่น้อง
ท่าน, ตามวญิญาณแห่งการเปิดเผยและ
การพยากรณ์, และเดชานุภาพของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ทีท่�าปาฏหิารยิ์ ในคนเหลา่น้ัน—
แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ดงัที่
พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูฉั่นใด, ชาวเลมนั
มากเท่าที่เช่ือในค�าส่ังสอนของพวกท่าน, 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใสก มาหาพระเจ้า, จะ
ไม่เคยตกข เลยฉันน้ัน.

๗ เพราะพวกเขากลบักลายเป็นคนชอบ
ธรรม; พวกเขาวางอาวธุแห่งการกบฏของ
ตนแล้ว, คือพวกเขาไม่ต่อสู้พระผู้เป็น-
เจ้าอีกต่อไป, ทัง้ไม่ต่อสู้พี่น้องคนใดของ
พวกเขา.

๘ บัดน้ี, คนเหล่าน้ีคือคนก ที่เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาหาพระเจ้า :

๙ ผู้คนของชาวเลมันที่อยู่ ในแผ่นดิน
แห่งอิชมาเอล;

๑๐ และผูค้นของชาวเลมนัทีอ่ยู่ ในแผน่
ดินแห่งมิดโดไนด้วย;

๑๑ และผูค้นของชาวเลมนัทีอ่ยู่ ในเมอืง
แห่งนีไฟด้วย;

๑๒ และผูค้นของชาวเลมนัทีอ่ยู่ ในแผน่
ดินแห่งไชลัมก , และที่อยู่ ในแผ่นดินแห่ง
เช็มลอน, และในเมอืงแหง่เลมวิเอล, และ
ในเมืองแห่งชิมไนลอม.

๑๓ และน่ีคือช่ือเมืองของชาวเลมันซ่ึง
เปลีย่นใจเลือ่มใสก มาหาพระเจา้; และคน

 ๕ ก แอลมา ๓๗:๑๙.
  ข แอลมา ๖๓:๑๒.  

คมพ. พระคมัภรี.์

 ๖ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  
(การ).

  ข แอลมา ๒๗:๒๗.

 ๘ ก แอลมา ๒๖:๓, ๓๑.
 ๑๒ ก โมไซยาห ์๒๒:๘, ๑๑.
 ๑๓ ก แอลมา ๕๓:๑๐.

แอลมา ๒๓:๓–๑๓ ๓๖๐



เหล่าน้ีคือผู้ที่วางอาวุธแห่งการกบฏของ
ตน, แท้จริงแล้ว, อาวุธสงครามทัง้หมด
ของพวกเขา; และพวกเขาทัง้หมดเป็น
ชาวเลมัน.

๑๔ และ ชา วอ แม ลิ ไค ไม่ เปลี่ยน ใจ
เลื่อมใสก , นอกจากคนคนเดียว; ทัง้ไม่มี
ชาวอมวิลอนข คนใดเปลีย่นใจเลือ่มใสเลย; 
แต่ พวก เขา ท�าใจ ของ ตน แข็ง กระด้าง, 
และใจของชาวเลมันในเขตน้ันของแผ่น
ดินด้วยไม่ว่าพวกเขาจะพ�านักอยู่ที่ ใด, 
แท้จริง แล้ว, และ หมู่บ้านทัง้หมด ของ
พวกเขาและเมืองทัง้หมดของพวกเขา.

๑๕ ฉะน้ัน, เราได้กล่าวถึงเมืองทัง้หมด
ของชาวเลมันซึ่งพวกเขากลับใจและเข้า
ถึงความรู้เรื่องความจริง, และได้รับการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส.

๑๖ และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
กษัตรยิ์และบรรดาผู้ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ปรารถนา จะ มีชื่อ เรียก, เพื่อ โดย การ น้ี
พวก เขา จะ ได้ แตก ต่าง จาก พี่ น้อง ของ
ตน; ฉะน้ันกษัตริย์จึงปรึกษากับแอรัน
และปุโรหิตหลายคนของพวกเขา, เกี่ยว
กับช่ือที่พวกเขาควรจะรบัไวก้ับตน, เพื่อ
พวกเขาจะได้แตกต่างออกไป.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเรยีกช่ือตนวา่ชาวแอนไท-นีไฟ-ลี ไฮก ; 
และเรยีกพวกเขาโดยชือ่น้ีและไมเ่รยีกวา่
ชาวเลมันอีกต่อไป.

๑๘ และ พวก เขา เริ่ม เป็น คน มี วิริยะ
อุตสาหะ; แท้จริงแล้ว, และพวกเขาเป็น
มิตรกับชาวนี ไฟ; ฉะน้ัน, พวกเขาเปิด

การติดต่อกับคนเหล่าน้ัน, และการสาป
แช่งก ของพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ด�ารงอยู่กับ
พวกเขาอีกต่อไป.

บทที่ ๒๔

ชาวเล มัน มา ต่อสู้ กับ ผู้คน ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า—ชาวแอนไทนีไฟลี ไฮชืน่ชม
ยินดี ในพระครสิต์และเทพมาเยือนพวก
เขา—พวกเขาทนรับความตายมากกว่า
จะป้องกันตนเอง—ชาวเลมันเปลีย่นใจ
เลือ่มใส มาก ขึน้. ประมาณ ๙๐– ๗๗ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวอแม- 
ลิไคและชาวอมิวลอนและชาวเลมันที่อยู่
ในแผน่ดนิแหง่อมวิลอน, และในแผน่ดนิ
แหง่ฮีลมัดว้ย, และผูท้ีอ่ยู่ ในแผน่ดนิแหง่
เยรูซาเล็มก , และท้ายที่สุด, ในแผ่นดิน
ทัง้หมดโดยรอบ, ผู้ที่ยังไม่ ได้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสและไม่รบัช่ือแอนไท-นีไฟ-ลี ไฮข , 
ถกูชาวอแมลิไคและชาวอมวิลอนปลกุป่ัน
ให้เกิดโทสะต่อต้านพี่น้องของตน.

๒ และความเกลียดชังที่พวกเขามีต่อ
คนเหล่าน้ันกลับรุนแรงยิ่ง, แม้ถึงขนาด
ทีพ่วกเขาเริม่กบฏตอ่กษัตรยิข์องตน, ถงึ
ขนาดทีพ่วกเขาไมย่อมใหเ้ขาเป็นกษัตรยิ์
ของตน; ฉะน้ัน, พวกเขาจึงจับอาวุธขึน้
ต่อสู้ผู้คนของแอนไท-นีไฟ-ลี ไฮ.

๓ บดัน้ีกษัตรยิม์อบอาณาจกัรใหบ้ตุรของ
ตน, และเรยีกช่ือเขาวา่แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ.

 ๑๔ ก แอลมา ๒๔:๒๙.
  ข โมไซยาห ์๒๓:๓๑–๓๙.
 ๑๗ ก คมพ. แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ  

(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 ๒๓:๑๔–๒๔:๓๓๖๑



๔ และกษัตรยิ์สิน้ชีวติในปีเดียวกันกับ
ทีช่าวเลมนัเริม่เตรยีมการเพือ่ท�าสงคราม
กับผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า.

๕ บัดน้ีเมื่อแอมันกับพี่น้องท่านและ
คนทัง้หมดที่ขึน้มากับท่านเห็นชาวเล
มันเตรยีมการเพื่อท�าลายพี่น้องพวกเขา,  

พวกทา่นจงึออกมายงัแผน่ดนิแหง่มเิดยีน,  
และที่ น่ันแอมันพบพี่น้องทัง้หมดของ
ท่าน; และจากที่น่ันพวกท่านมายังแผ่น 
ดินแห่งอิชมาเอลเพื่อจะได้หารอืก กับลา- 
โมไนและกับแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮพี่ชาย
ท่านด้วย, ว่าพวกท่านควรท�าประการใด
เพื่อป้องกันตนจากชาวเลมัน.

๖ บัดน้ี ไม่มีแม้แต่คนเดียวในบรรดา
ผู้คนทัง้หมดที่ เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหา
พระเจ้าที่จะจับอาวุธต่อสู้พี่น้องตน; ไม่
เลย, พวกเขาไม่ยอมแม้แต่จะเตรยีมการ
สู้รบ; แท้จริงแล้ว, และกษัตริย์ของพวก
เขาส่ังพวกเขาไม่ ให้ท�าด้วย.

๗ บดัน้ี, น่ีคอืถอ้ยค�าทีเ่ขากลา่วแกผู่ค้น
เกี่ยว กับ เรื่อง น้ี : ข้าพเจ้า ขอบพระทัย
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า ,  ผู้คน
ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, ที่ พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้
ยิ่ง ใหญ่ ของ เรา ในพระคุณ ความ ดี ทรง
ส่งพี่ น้อง, ชาวนี ไฟเหล่า น้ีของเรา, มา
หา เรา เพื่อ ส่ัง สอน เรา, และ เพื่อ ท�าให้
เรา ตระหนัก ถึง ประเพณีก บรรพบุรุษ ผู้ 
ช่ัวร้ายของเรา.

๘ และดูเถิด, ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูย้ิง่ใหญข่องขา้พเจา้ทีพ่ระองค์
ประทานส่วนหน่ึงของพระวญิญาณแห่ง
พระองค์แก่เราเพื่อท�าให้ ใจเราอ่อนลง, 

จนเราเปิดการติดต่อกับพี่น้อง, ชาวนีไฟ
เหล่าน้ีของเรา.

๙ และดูเถิด, ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระ
ผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ดว้ย, ที่ โดยเปิดการ
ตดิตอ่น้ีท�าใหเ้ราตระหนักถงึบาปก ของเรา, 
และถึงการกระท�าฆาตกรรมมากมายซ่ึง
เรากระท�าไป.

๑๐ และข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าด้วย, แท้จรงิแล้ว, พระผู้
เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า, ที่พระองค์
ประทานโอกาสแก่เราเพื่อเราอาจกลับใจ
จากส่ิงเหล่าน้ี, และที่พระองค์ทรงอภัยก 

ให้ เราในบาปและการกระท�าฆาตกรรม
มากมายซ่ึงเรากระท�าไปแล้วด้วย, และ
ทรงเอาความผิดข ไปจากใจเรา, โดยทาง
คณุงามความดี ในพระบตุรของพระองค.์

๑๑ และ บัดน้ี ดูเถิด, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, 
เน่ืองจากเราท�าไดเ้พยีงทัง้หมดน้ี (เพราะ
เรา เป็นพวก ที่ หลง ทาง ที่สุด ในบรรดา
มนุษยชาติ ทัง้ ปวง) ที่ จะ กลับ ใจ จาก
บาป ทัง้หมด ของ เรา และ การ ฆาตกรรม
มากมายซ่ึงเรากระท�าไป, และที่ ให้พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงน�าก มันไปจากใจเรา, เพราะ 
น่ันคอืทัง้หมดทีเ่ราท�าไดเ้พือ่กลบัใจอยา่ง
เพยีงพอตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพือ่
พระองคจ์ะทรงขจดัรอยเป้ือนของเราไป—

๑๒ บัดน้ี, พี่ น้องที่รักยิ่งของข้าพเจ้า, 
เน่ืองจากพระผูเ้ป็นเจา้ทรงขจดัรอยเป้ือน
ของเราไป, และดาบของเรากลับสุกใส, 
ดังน้ันขอเราอย่าท�าให้ดาบของเราเป้ือน
ไปอีกด้วยเลือดของพี่น้องเรา.

๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, อย่า

 ๕ ก แอลมา ๒๗:๔–๑๓.
 ๗ ก โมไซยาห ์๑:๕.

 ๙ ก คพ. ๑๘:๔๔.
 ๑๐ ก ดนล. ๙:๙.

  ข คมพ. ความผดิ.
 ๑๑ ก อสย. ๕๓:๔–๖.

แอลมา ๒๔:๔–๑๓ ๓๖๒



เลย, ขอ ให้ เรา เก็บ ดาบ ของ เรา ไว้ เพื่อ
มันจะไม่เป้ือนด้วยเลือดของพี่น้องเรา; 
เพราะบางที, หากเราท�าให้ดาบเราเป้ือน
อีก ก็จะล้างก ให้ สุกใสอีก ไม่ ได้ โดยทาง
พระโลหิตของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ของเรา, ซ่ึงจะทรงหลั่งเพื่อการ
ชดใช้บาปของเรา.

๑๔ และพระผู้ เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงมี
พระเมตตาตอ่เรา, และทรงท�าใหส่ิ้งเหลา่
น้ีเป็นทีรู่แ้กเ่ราเพือ่เราจะไมพ่นิาศ; แทจ้รงิ
แลว้, และพระองคท์รงท�าใหส่ิ้งเหลา่น้ีเป็น
ทีรู่แ้กเ่รามาแลว้ลว่งหน้า, เพราะพระองค์
ทรง รัก จิต วิญญาณก เรา เช่น เดียว กับ ที่
พระองค์ทรงรกัลูกหลานเรา; ฉะน้ัน, ใน
พระเมตตาของพระองค ์พระองค์เสด็จ
มาเยอืนเราโดยเทพของพระองค,์ เพือ่จะ
ท�าให้แผนแห่งความรอดข เป็นที่รู้แก่เรา
เช่นเดียวกันกับคนรุ่นต่อ ๆ ไป.

๑๕ โอ,้ พระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงเมตตา
เพียง ไร ! และ บัดน้ี ดูเถิด, เน่ืองจาก เรา
ท�าไดเ้พยีงเทา่น้ีทีจ่ะเอารอยเป้ือนของเรา
ไปจากเรา, และท�าใหด้าบของเราสุกใส, ขอ
ใหเ้ราซ่อนมนัเพือ่จะรกัษามนัไว้ ใหสุ้กใส, 
เป็นประจกัษ์พยานตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ของ
เราในวันสุดท้าย, หรือในวันที่ เราจะถูก
น�ามายืนต่อพระพักตร์พระองค์เพื่อรับ
การพิพากษา, ว่าเราไม่ ได้ท�าให้ดาบของ
เราเป้ือนด้วยเลือดพี่น้องของเรานับแต่
พระองค์ทรงเผยพระวจนะของพระองค์
แก่เราและทรงท�าให้เราสะอาดโดยการน้ี.

๑๖ และบัดน้ี, พี่ น้องข้าพเจ้า, หากพี่
น้อง เรา หมาย มั่น จะ ท�าลาย เรา, ดูเถิด, 
เราจะซ่อนดาบของเรา, แท้จริงแล้ว, แม้
เราจะฝังมันให้ลึกในดิน, เพื่อจะรักษา
มันไว้ ให้ สุกใส, เป็นประจักษ์ พยานใน
วันสุดท้าย, ว่าเราไม่เคยใช้มัน; และหาก
พี่ น้องของเราท�าลายเรา, ดูเถิด, เราจะ
ไปก เฝ้าพระผู้ เป็นเจ้าของเราและจะได้
รับการช่วยให้รอด.

๑๗ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อกษัตริย์ยุติการกล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, และผู้คนทัง้หมดมาชุมนุมกัน
แล้ว, พวกเขาน�าดาบ, และอาวธุทัง้หมด
ของตนที่ ใช้ ในการหลั่งเลือดมนุษย์มา, 
และพวกเขาฝังก มันไว้ลึกในดิน.

๑๘ และพวกเขาท�าการน้ี, ตามความคดิ
เห็นของพวกเขามันคือประจักษ์พยาน
ต่อพระผู้เป็นเจ้า, และต่อมนุษย์ด้วย, วา่
พวกเขาจะไม่ ใช้ก อาวธุเพื่อการหลั่งเลือด
ของมนุษยอ์กีเลย; และพวกเขาท�าการน้ี, 
โดยยนืยนัและท�าพนัธสัญญาข ไวก้บัพระ-
ผู้เป็นเจ้า, ว่าแทนที่จะหลั่งเลือดพี่น้อง
ของตน พวกเขาจะยอมสละค ชีวติตนเอง; 
และแทนทีจ่ะเอาจากพีน้่องพวกเขาจะให้
แกผู่น้ั้น; และแทนทีจ่ะใช้วนัเวลาของตน
ไปในความเกียจครา้น พวกเขาจะท�างาน
ให้มากด้วยมือตน.

๑๙ และเราจึงเห็นดังน้ีว่า, เมื่อน�าชาว 

เลมนัเหลา่น้ีมาใหเ้ช่ือและรูค้วามจรงิ, พวก 

เขามั่นคงก , และจะยอมแม้จนถึงความ

 ๑๓ ก วว. ๑:๕.
 ๑๔ ก คมพ. จติวญิญาณ— 

คา่ของจติวญิญาณ.
  ข คมพ. แผนแหง่การไถ.่
 ๑๖ ก แอลมา ๔๐:๑๑–๑๕.

 ๑๗ ก ฮีล. ๑๕:๙.
 ๑๘ ก แอลมา ๕๓:๑๑.
  ข คมพ. พนัธสัญญา.
  ค คมพ. เครือ่งพลบีชูา,  

พลพีระชนมชี์พ, สละ  

(ชีวติ), เสียสละ.
 ๑๙ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).

แอลมา ๒๔:๑๔–๑๙๓๖๓



ตายแทนที่จะกระท�าบาป; และเราจึงเห็น
ดังน้ี ว่า พวก เขา ฝัง อาวุธ แห่ง สันติภาพ
ของตน, หรือพวกเขาฝังอาวุธสงคราม, 
เพื่อสันติภาพ.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมัน, พี่ น้องของพวกเขา, เตรียม
ท�า สงคราม, และ ยก ขึน้ มา ถึง แผ่นดิน
แห่ง นี ไฟ ด้วย จุด ประสงค์ ที่ จะ ท�าลาย
กษัตรยิ์, และตัง้คนอื่นขึน้แทนเขา, และ
เพือ่ท�าลายผูค้นของแอนไท-นีไฟ-ลีไฮให้
หมดจากแผ่นดินด้วย.

๒๑ บัดน้ีเมื่อผู้คนเห็นวา่พวกน้ันก�าลัง
มาโจมตีตน พวกเขาจึงออกไปพบ, และ
ทอดตัวลงก กับพืน้ดินต่อหน้าพวกเขา, 
และ เริ่ม เรียก หา พระนาม ของ พระเจ้า; 
และดัง น้ันพวกเขาจึงอยู่ ในลักษณะน้ี
เมื่อชาวเลมันเริ่มลงมือโจมตี, และเริ่ม
สังหารพวกเขาด้วยดาบ.

๒๒ และด้วยเหตุที่ ไม่มีการต่อต้านแต่
อย่างใด, คนพวกน้ันสังหารพวกเขาหน่ึง
พันกับห้าคน; และเรารู้ว่าพวกเขาได้รับ
พรแล้ว, เพราะพวกเขาไปพ�านักอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าของตน.

๒๓ บดัน้ีเมือ่ชาวเลมนัเห็นวา่พีน้่องตน
ไมย่อมหนีคมดาบ, ทัง้ไมย่อมหลบไปทาง
ขวาหรอืทางซ้าย, แตว่า่จะทอดตวัลงและ
สิน้ชีวติก , และสรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้แม้
ขณะด่าวดิน้สิน้ใจอยู่ ใต้คมดาบ—

๒๔ บัดน้ีเมื่อชาวเลมันเห็นเช่นน้ันจึง
หยุดก การสังหารพวกเขา; และมีอยู่เป็น
อนัมากที่ ใจพวกเขาพองโตข เพราะพีน้่อง

ซ่ึงล้มตายอยู่ ใต้คมดาบ, เพราะพวกเขา
กลับใจจากส่ิงที่พวกเขาท�าลงไป.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาโยนอาวธุสงครามของตนทิง้, และพวก
เขาไมจ่บัมนัอกี, เพราะพวกเขาเจ็บแปลบ
เน่ืองจากการฆาตกรรมที่พวกเขากระท�า
ลงไป; และพวกเขาจงึทอดตวัลงมาแมด้งั
พี่น้องของตน, โดยหวังในความเมตตา
ของคนเหล่าน้ันซ่ึงแขนของเขายกขึน้
หมายสังหาร.

๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือม ี
ผูเ้ขา้มาสมทบกบัผูค้นของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ในวัน น้ัน มากกว่า จ�านวน ของ ผู้ ที่ ถูก
สังหาร; และพวกทีถ่กูสังหารคอืคนชอบ-
ธรรม, ฉะน้ันเราจงึไมม่เีหตผุลทีจ่ะสงสัย
ว่าพวกเขาได้รับการช่วยให้รอดก .

๒๗ และ ไม่มี คนชั่ว ร้าย ถูก สังหาร สัก
คนในบรรดาคนเหล่าน้ัน; แต่มีมากกว่า
หน่ึงพนัคนทีถ่กูน�ามาสู่ความรูเ้รือ่งความ
จริง; ดัง น้ัน เรา จึง เห็นว่า พระเจ้า ทรง
ท�างานในหลายทางก เพื่อความรอดของ
ผู้คนของพระองค์.

๒๘ บดัน้ีจ�านวนมากทีสุ่ดของชาวเลมนั
ที่ประหัตประหารพี่น้องของตนมากมาย
เช่นน้ันคอืชาวอแมลิไคและชาวอมวิลอน, 
ซ่ึงจ�านวนมากทีสุ่ดคอืผูท้ีท่�าตามระเบยีบก 

ของนีฮอร์ข .
๒๙ บัดน้ี, ในบรรดา พวก ที่มา สมทบ

กับผู้คนของพระเจ้าน้ัน, ไม่มีก สักคนที่
เป็นชาวอแมลิไคหรอืชาวอมิวลอน, หรอื
ผู้ที่เป็นของระเบียบของนีฮอร์, แต่พวก

 ๒๑ ก แอลมา ๒๗:๓.
 ๒๓ ก แอลมา ๒๖:๓๒.
 ๒๔ ก แอลมา ๒๕:๑.
  ข คมพ. สงสาร (ความ).

 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.

แอลมา ๒๔:๒๐–๒๙ ๓๖๔



เขาเป็นผู้สืบตระกูลแท้ ๆ ของเลมันกับ
เลมิวเอล.

๓๐ และดัง น้ันเราจึงมองเห็นได้ ชัด, 
ว่าหลังจากพวกใดพวกหน่ึงได้รับความ
สว่างก โดยพระวิญญาณของพระผู้ เป็น
เจา้แลว้ครัง้หน่ึง, และมคีวามรู้ข กวา้งขวาง
ถงึส่ิงทีเ่กีย่วกบัความชอบธรรม, และแลว้
ตกค ไปสู่บาปและการล่วงละเมิด, พวก
เขาจะกลับแข็งกระด้างยิ่งขึน้, และดัง
น้ันสภาพพวกเขาจึงกลับเลวรา้ยง ไปกวา่
ครัง้ที่พวกเขาไม่เคยรูเ้รือ่งเหล่าน้ีมาเลย.

บทที่ ๒๕

การ รุกราน ของ ชาวเล มัน แผ่ กว้าง—
พงศ์พันธุ์ปุ โรหิตของโนอาห์พินาศดังที ่
อบนิาไดพยากรณ์ ไว—้ชาวเลมนัมากมาย
เปลีย่นใจเลือ่มใสและเข้ามารวมกับผู้คน
ของ แอนไท นี ไฟ ลี ไฮ— พวก เขา เชือ่
ในพระคริสต์และรักษากฎของโมเสส. 
ประมาณ ๙๐–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และดูเถิด, บัดน้ี เหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือชาวเลมันเหล่าน้ันโกรธมากขึน้
เพราะ พวก เขา สังหาร พี่ น้อง ของ ตน; 
ฉะน้ันพวกเขาจึงสาบานจะแก้แค้นชาว
นี ไฟ; และพวกเขาไม่พยายามสังหาร
ผู้คนของแอนไท-นี ไฟ-ลี ไฮก ต่อไปอีก
ในเวลาน้ัน.

๒ แต่พวกเขายกกองทัพของตนข้าม

ไป ในชายแดนของแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็ มลา, และ เข้า โจมตี ผู้คน ซ่ึง อยู่ ใน
แผ่นดินแห่งแอมันไนฮาห์และท�าลายก 

คนเหล่าน้ัน.
๓ และหลังจากน้ัน, พวกเขามีการสู้รบ

กับชาวนีไฟหลายครัง้, ซ่ึงในการน้ันพวก
เขาถูกขับไล่และสังหาร.

๔ และในบรรดาชาวเลมันที่ถูกสังหาร
เกือบ ทัง้หมด เป็นพงศ์ พันธุ์ก ขอ งอ มิว-
ลอนกับพี่น้องท่าน, ซ่ึงเป็นพวกปุโรหิต
ของโนอาห์, และพวกเขาถูกสังหารด้วย
น� ้ามือของชาวนีไฟ;

๕ และคนที่เหลือน้ัน, โดยที่หลบหนี
เข้าไป ใน แดน ทุรกันดาร ตะวัน ออก, 
และ โดย แย่ง ชิง พลัง อ�านาจ และ สิทธิ
อ�านาจเหนือชาวเลมัน, จึงให้ชาวเลมัน
มากมายสิน้ชีวิตก ด้วยไฟเพราะความเช่ือ
ของพวกเขา—

๖ เพราะหลายคนในพวกเขาก , หลังจาก
ทนรับการสูญเสียอย่างหนักและความ
ทุกข์นานัปการ, เริ่มได้รับแรงกระตุ้นให้
นึกถึงค�าข ที่แอรันและพี่น้องท่านเคยส่ัง
สอนไว้ ในแผ่นดินตน; ฉะน้ันพวกเขา
เริม่ไมเ่ชื่อประเพณีค บรรพบรุษุ, และเชื่อ
ในพระเจ้า, และวา่พระองคป์ระทานพลัง
ความสามารถอนัยิง่ใหญ่ ใหช้าวนีไฟ; และ
ด้วยเหตุน้ีมีหลายคนในพวกเขาเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสในแดนทุรกันดาร.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ ผู้
ปกครองเหล่าน้ันซ่ึงเป็นพวกที่เหลืออยู่

 ๓๐ ก มธ. ๑๒:๔๕.
  ข ฮบ. ๑๐:๒๖;  

แอลมา ๔๗:๓๖.
  ค ๒ นี. ๓๑:๑๔;  

แอลมา ๙:๑๙. คมพ. 

ละทิง้ความเช่ือ (การ).
  ง ๒ ปต. ๒:๒๐–๒๑.
๒๕ ๑ ก คมพ. แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ  

(ชาว).
 ๒ ก แอลมา ๘:๑๖; ๑๖:๙.

 ๔ ก โมไซยาห ์๒๓:๓๕.
 ๕ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๕.
 ๖ ก อส. ชาวเลมนั.
  ข แอลมา ๒๑:๙.
  ค แอลมา ๒๖:๒๔.

แอลมา ๒๔:๓๐–๒๕:๗๓๖๕



ของลกูหลานอมวิลอนก ท�าใหค้นเหลา่น้ัน
ตอ้งถกูประหารข , แทจ้รงิแลว้, คนทัง้หมด
ที่เช่ือในเรื่องเหล่าน้ี.

๘ บัดน้ีมรณสักขีครัง้ น้ีเป็นเหตุให้พี่
น้องพวกเขาหลายคนถกูปลกุป่ันให้ โกรธ; 
และเริ่มมีการโต้แย้งในแดนทุรกันดาร; 
และชาวเลมันเริม่ล่าก พงศ์พันธุ์ของอมิว-
ลอนกับพี่ น้องของเขาและเริ่ม สังหาร 
คนพวกน้ี; และพวกเขาหลบหนีเข้าไป
ในแดนทุรกันดารตะวันออก.

๙ และดูเถิดพวกเขาถูกชาวเลมันตาม
ล่าจนถึงวันน้ี. ดังน้ันถ้อยค�าของอบินา-
ไดจึงเป็นจริง, ซ่ึงท่านกล่าวไว้เกี่ยวกับ
พงศ์พันธุ์ของพวกปุโรหิตผู้ที่ท�าให้ท่าน
ต้องทนรับความตายด้วยไฟ.

๑๐ เพราะท่านกล่าวแก่พวกเขา : อะไร
ที่ท่านจะท�าก แก่ข้าพเจ้าย่อมจะเป็นรูป
แบบของส่ิงที่จะมาถึง.

๑๑ และบดัน้ีอบนิาไดเป็นคนแรกทีต่อ้ง
ทนรับความตายก ดว้ยไฟเพราะความเช่ือ
ของทา่นในพระผู้เป็นเจา้; บดัน้ีน่ีคอืส่ิงที่
ทา่นหมายถงึ, คอืหลายคนจะตอ้งทนรบั
ความตายดว้ยไฟ, ดงัทีท่า่นไดท้นรบัมาแลว้.

๑๒ และทา่นกลา่วแกบ่รรดาปุโรหติของ
โนอาห์ว่าพงศ์พันธุ์ของพวกเขาจะท�าให้
คน เป็น อัน มาก ต้อง ถูก ประหาร, ในวิธี
เดยีวกนักบัทีท่า่นถกูประหาร, และวา่พวก
เขาจะกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไปและถูก
สังหาร, แม้ดังแกะที่ ไม่มีเมษบาลถูกไล่

ต้อนและถูกสัตวป่์าฆ่า; และบัดน้ีดูเถิด, 
ถ้อยค�าเหล่าน้ีปรากฏเป็นความจรงิแล้ว, 
เพราะพวกเขาถูกชาวเลมันไล่ต้อน, และ
พวกเขาถูกล่า, และพวกเขาถูกโบยตี.

๑๓ และเหตกุารณ์ ได้บงัเกดิขึน้คอืเมือ่
ชาวเลมนัเห็นวา่พวกเขาเอาชนะชาวนีไฟ
ไม่ ได้พวกเขาจงึกลบัไปแผน่ดนิของตน
อกี; และหลายคนในพวกเขาขา้มมาอยู่ ใน
แผน่ดนิแหง่อชิมาเอลและแผน่ดนิแหง่นี-
ไฟ, และเขา้มารวมกบัผูค้นของพระผูเ้ป็น-
เจา้, ซ่ึงเป็นผูค้นของแอนไท-นีไฟ-ลีไฮก .

๑๔ และพวกเขาฝังก อาวุธสงครามของ
ตนด้วย, ดังที่พี่น้องของตนท�าไป, และ
พวกเขาเริม่เป็นคนชอบธรรม; และพวก
เขาเดนิในทางของพระเจา้, และยดึมัน่ตอ่
การรักษาพระบัญญัติของพระองค์และ
กฎเกณฑ์ของพระองค์.

๑๕ แท้จริง แล้ว, และ พวก เขา รักษา
กฎของโมเสส; เพราะสมควรที่พวกเขา
จะยังคงรักษากฎของโมเสส, เพราะยัง
ไม่ สมบูรณ์ ทัง้หมด. แต่ ทัง้ ที่ มี กฎ ของ
โมเสสก , พวกเขายังได้ตัง้ตารอการเสด็จ
มา ของ พระ คริสต์, โดย ถือว่า กฎ ของ
โมเสส เป็นรูป แบบข หน่ึง ของ การ เสด็จ
มา ของ พระองค์, และ โดย เชื่อ ว่า พวก
เขาต้องรกัษาวธิีปฏิบัติอันเป็นรปูลักษณ์
ภายนอกค เหลา่น้ันไวจ้นถงึเวลาทีพ่ระองค์
จะเป็นที่เปิดเผยแก่พวกเขา.

๑๖ บัดน้ีพวกเขาไม่คิดว่าความรอดก 

 ๗ ก แอลมา ๒๑:๓;  
๒๔:๑, ๒๘–๓๐.

  ข คมพ. มรณสักข ี(ผูเ้ป็น).
 ๘ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๘.
 ๑๐ ก โมไซยาห ์๑๓:๑๐.
 ๑๑ ก โมไซยาห ์๑๗:๑๓.

 ๑๓ ก แอลมา ๒๓:๑๖–๑๗.
 ๑๔ ก แอลมา ๒๔:๑๕; ๒๖:๓๒.
 ๑๕ ก เจคอบ ๔:๕;  

เจรอม ๑:๑๑.  
คมพ. กฎของโมเสส.

  ข โมไซยาห ์๓:๑๔–๑๕;  

๑๖:๑๔.
  ค โมไซยาห ์๑๓:๒๙–๓๒.
 ๑๖ ก โมไซยาห ์๑๒:๓๑–๓๗;  

๑๓:๒๗–๓๓.

แอลมา ๒๕:๘–๑๖ ๓๖๖



จะมาถึงโดยกฎของโมเสสข ; แต่กฎของ
โมเสสท�าหน้าที่เสริมศรัทธาพวกเขาให้
มั่นคงในพระคริสต์; และดังน้ันพวกเขา
คงความหวังค อยู่กับความรอดนิรันดร์, 
โดยศรัทธา, โดยพึ่งพาวิญญาณแห่งการ
พยากรณ์, ซ่ึงพูดถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้.

๑๗ และบัดน้ีดูเถิด, แอมัน, และแอ-
รัน, และออมเนอร์, และฮิมไน, และพี่
น้อง ท่าน ชื่นชม ยินดี ยิ่ง, เพราะ ความ
ส�าเร็จที่พวกท่านมี ในบรรดาชาวเลมัน, 
โดยเห็นว่าพระเจ้าประทานให้พวกท่าน
ตามค�าสวดอ้อนวอนก ของพวกท่าน, และ
ว่า พระองค์ ทรง พิสูจน์ พระ วจนะ ของ
พระองค์แก่พวกท่านในทุกส่ิงแล้วด้วย.

บทที่ ๒๖

แอมันปลาบปลืม้ในพระเจ้า—ผู้ซือ่สัตย์
ได้ รับ พละ ก�าลัง จาก พระเจ้า และ ได้ รับ
ความ รู้— โดย ศรัทธา มนุษย์ อาจ น�า จิต
วิญญาณหลายพันดวงมาสู่การกลับใจ—
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีเดชานุภาพทัง้ปวง
และทรงเข้าใจสรรพส่ิงทัง้ปวง. ประมาณ 
๙๐–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, น่ีคือถ้อยค�าของแอมันที่กล่าว
แก่พี่ น้องท่าน, ซ่ึงมีความดังน้ี : พี่ น้อง
และผองเพือ่นของขา้พเจา้, ดเูถดิขา้พเจา้
กลา่วแกท่า่น, เรามเีหตผุลใหญห่ลวงเพยีง
ใดที่จะช่ืนชมยินดี; เพราะเราคิดหรือว่า

เมื่อเราออกก จากแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา
พระผูเ้ป็นเจา้จะประทานพรอนัส�าคญัยิง่
เช่นน้ีแก่เรา ?

๒ และบดัน้ี, ขา้พเจา้ถาม, พรอนัส�าคญั
ยิ่งอะไรบ้างที่พระองค์ประสาทแก่ เรา ? 
ท่านบอกได้ ไหม ?

๓ ดเูถดิ, ขา้พเจา้ตอบแทนทา่น; เพราะ
ชาวเล มัน, พี่ น้อง เรา, อยู่ ในความ มืด, 
แท้จริงแล้ว, แม้ ในเหวที่ มืดที่สุด, แต่
ดูเถิด, มีกี่คนก ในพวกเขาที่เราน�ามาให้
เห็นความสว่างอัศจรรย์ของพระผู้ เป็น
เจ้า ! และ น่ี คือ พร ซ่ึง ประสาท บน เรา, 
คือท�าให้เราเป็นเครื่องมือข ในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อน�ามาซ่ึงงานอัน
ส�าคัญยิ่งน้ี.

๔ ดูเถิด, พวกเขาหลายพันก คนช่ืนชม
ยินดี, และเราน�ามาในคอกของพระผู้-
เป็นเจ้า.

๕ ดูเถิด, ทุ่งก พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้ว, 
และ ท่าน เป็นสุข แล้ว, เพราะ ท่าน ยื่น
เคยีวข เขา้ไป, และเก็บเกีย่วดว้ยพละก�าลงั
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, ตลอดทัง้วันท่าน
ท�างาน; และจงดูจ�านวนฟ่อนข้าวค ของ
ท่าน ! และพระเจ้าจะทรงรวมมันไว้ ใน
ยุ้ง, เพื่อมันจะไม่สูญเปล่า.

๖ แท้จรงิแล้ว, มันจะไม่ถูกพายุพัดราบ
ในวันสุดท้าย; แท้จริงแล้ว, ทัง้มันจะไม่
ถูกลมหมุนพัดหอบไป; แต่เมื่อพายุก มา
มันจะรวมอยู่ด้วยกันในที่ของมัน, เพื่อ
พายุจะเข้าไปถึงมันไม่ ได้; แท้จริงแล้ว, 

 ๑๖ ข ๒ นี. ๑๑:๔.
  ค ๑ ธส. ๕:๘–๙.
 ๑๗ ก แอลมา ๑๗:๙.
๒๖ ๑ ก โมไซยาห ์๒๘:๙;  

แอลมา ๑๗:๖–๑๑.

 ๓ ก แอลมา ๒๓:๘–๑๓.
  ข ๒ คร. ๔:๕;  

โมไซยาห ์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 ๒๕:๑๗–๒๖:๖๓๖๗



ทัง้มันจะไม่ถูกพายุร้ายพัดไปที่แห่งใด
ก็ตามที่ศัตรูเลือกที่จะพามันไป.

๗ แต่ ดูเถิด, มัน อยู่ ในพระหัตถ์ ของ
พระเจ้าแห่งฤดูเก็บเกี่ยวก , และมันเป็น
ของพระองค์; และพระองค์จะทรงยกข 

มันขึน้ในวันสุดท้าย.
๘ ขอพระนามพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรง

เจรญิดว้ยพระสิรเิถดิ; ขอใหเ้รารอ้งเพลงก 

สรรเสรญิพระองค,์ แทจ้รงิแลว้, ขอใหเ้รา
น้อมขอบพระทยัข แดพ่ระนามอนับรสุิทธิ์
ของพระองค์, เพราะพระองค์ทรงท�างาน
ชอบธรรมตลอดกาล.

๙ เพราะหากเราไม่ ได้ขึน้มาจากแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, พี่น้องที่รักยิ่งเหล่า
น้ีของเรา, ผู้ ซ่ึงรักเราอย่างยิ่ง, จะยังคง
ทรมานอยูก่บัความเกลยีดชังก เรา, แทจ้รงิ
แล้ว, และพวกเขาจะเป็นคนแปลกหน้า
กับพระผู้เป็นเจ้าด้วย.

๑๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
แอมันกล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, แอรันพี่
ชายท่านติเตียนท่าน, โดยกล่าวว่า : แอ
มัน, พี่เกรงว่าปีติของน้องได้พาน้องไป
ถึงการอวดอ้างเสียแล้ว.

๑๑ แต่ แอ มัน กล่าว แก่ ท่าน : ข้าพเจ้า
ไม่ ได้อวดอ้างก ในก�าลังของข้าพเจ้าเอง, 
หรอืในปัญญาของข้าพเจ้าเอง; แต่ดูเถิด, 
ปีติข ของข้าพเจ้าเต็มเป่ียม, แท้จริงแล้ว, 
ใจข้าพเจ้าปริ่มด้วยปีติ, และข้าพเจ้าจะ
ช่ืนชมยนิดี ในพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้.

๑๒ แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าไม่
ได้เป็นอะไรเลย; ตามก�าลังของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้า อ่อนแอ; ฉะน้ันข้าพเจ้า จะ ไม่
โอ้อวดก ตน, แต่ข้าพเจ้าจะอวดอ้างพระ
ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า, เพราะ ในพละ
ก�าลังข ของพระองค์ข้าพเจ้าท�าได้ทุกส่ิง; 
แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, เรากระท�าปาฏิหาริย์
อันยิ่ง ใหญ่หลายอย่างมาในแผ่นดินน้ี, 
ซ่ึงเพื่อส่ิงน้ีเราจะสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์ตลอดกาล.

๑๓ ดูเถิด, พี่ น้อง เรา กี่ พันคน แล้ว ที่
พระองค์ ทรง ปลดเปลือ้ง จาก ความ เจ็บ
ปวดแห่งนรกก ; และน�าพวกเขามาร้องข 

สดุดี ความ รัก ที่ ไถ่, และ น่ี เพราะ พลัง
แห่งพระวจนะของพระองค์ซึ่งอยู่ ในเรา, 
ฉะน้ันเราไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะ
ช่ืนชมยินดีหรือ ?

๑๔ แท้จริง แล้ว, เรา มี เหตุผล ที่ จะ
สรรเสริญ พระองค์ ตลอด กาล, เพราะ
พระองค์ ทรง เป็นพระ ผู้ เป็น เจ้า สูงสุด, 
และ ทรง ปลด ปล่อย พี่ น้อง เรา จาก โซ่ก 

แห่งนรก.
๑๕ แท้จริงแล้ว, พวกเขาถูกล้อมรอบ

ดว้ยความมดืและความพนิาศอนัเป็นนิจ; 
แตด่เูถดิ, พระองคท์รงน�าพวกเขาเขา้มา
ในความสว่างก อันเป็นนิจของพระองค์, 
แท้จริงแล้ว, เข้ามาในความรอดอันเป็น
นิจ; และความอดุมสมบรูณ์อนัหาทีเ่ปรยีบ
มิได้แห่งความรักของพระองค์ล้อมรอบ

 ๗ ก คมพ. ฤดเูก็บเกีย่ว.
  ข โมไซยาห ์๒๓:๒๒;  

แอลมา ๓๖:๒๘.
 ๘ ก คพ. ๒๕:๑๒.
  ข คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้ (การ, 
น้อม), ความขอบคณุ.

 ๙ ก โมไซยาห ์๒๘:๑–๒.
 ๑๑ ก ๒ คร. ๗:๑๔.
  ข คพ. ๑๘:๑๔–๑๖.  

คมพ. ปีต.ิ
 ๑๒ ก ยรม. ๙:๒๔; แอลมา ๒๙:๙.
  ข สดด. ๑๘:๓๒–๔๐;  

ฟป. ๔:๑๓; ๑ นี. ๑๗:๓.

 ๑๓ ก คมพ. นรก.
  ข แอลมา ๕:๒๖.
 ๑๔ ก แอลมา ๑๒:๑๑.
 ๑๕ ก คมพ. สวา่ง (ความ), แสง

สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

แอลมา ๒๖:๗–๑๕ ๓๖๘



พวกเขา; แท้จรงิแล้ว, และเราเป็นเครือ่ง
มอืในพระหตัถข์องพระองค์ ในการท�างาน
ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์น้ี.

๑๖ ฉะน้ัน, ขอ ให้ เรา ปลาบปลืม้ก เถิด, 
แทจ้รงิแลว้, เราจะปลาบปลืม้ข ในพระเจา้; 
แท้จริง แล้ว, เรา จะ ชื่นชม ยินดี, เพราะ
ปีติของเราเต็มเป่ียม; แท้จรงิแล้ว, เราจะ
สรรเสรญิพระผูเ้ป็นเจา้ของเราตลอดกาล. 
ดูเถิด, ใครเล่าจะปลาบปลืม้ ในพระเจ้า
ได้มากเกินไป ? แท้จริงแล้ว, ใครเล่าจะ
พูดได้มากเกินไปถึง เดชานุภาพอันยิ่ง
ใหญ่ของพระองค์, และถึงพระเมตตาค 

ของพระองค์, และถึงความอดกลัน้ของ
พระองค์ที่มีต่อลูกหลานมนุษย์ ? ดูเถิด, 
ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ขา้พเจา้ไมส่ามารถ
กล่าวแม้ส่วนน้อยที่สุดซ่ึงข้าพเจ้ารู้สึก.

๑๗ ใคร เล่า จะ คิด ได้ ว่า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราจะทรงเมตตามากเช่นน้ันถึง
กับทรงฉุดเราจากสภาพอันน่าพรัน่พรงึ, 
เป็นบาป, และแปดเป้ือน ?

๑๘ ดเูถดิ, เราออกไปแม้ ในโทสะ, พรอ้ม
กบัขูเ่ข็ญคกุคามจะท�าลายก ศาสนจกัรของ
พระองค์.

๑๙ โอ้เวลาน้ัน, เหตุใดพระองค์ ไม่ทรง
ส่งเราไปสู่ความพินาศอันน่าพรั่นพรึง, 
แทจ้รงิแลว้, เหตใุดพระองค์ ไมท่รงปลอ่ย
ดาบแห่งความยุติธรรมของพระองค์ ให้
ตกลงมาบนเรา, และก�าหนดให้เราไปสู่
ความสิน้หวังนิรันดร ์?

๒๐ โอ้, จิตวิญญาณข้าพเจ้า, ประหน่ึง
ว่าเกือบจะหลบหนีไป, เมื่อคิดเช่นน้ัน. 
ดูเถิด, พระองค์ ไม่ทรงใช้ความยุติธรรม
ของพระองค์กับเรา, แต่ ในพระเมตตา
อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ทรงน�าเรา
ข้ามห้วงก อันเป็นนิจแห่งความตายและ
ความเศร้าหมอง, แม้มาสู่ความรอดแห่ง
จิตวิญญาณเรา.

๒๑ และบัดน้ีดูเถิด, พี่น้องข้าพเจ้า, มี
มนุษย์ ปุถุชนก อะไรเล่าที่ รู้ เรื่องเหล่า น้ี ? 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่มี ใครเลยที่รู้ข 

เรื่องเหล่าน้ี, นอกจากคนที่ส�านึกผิด.
๒๒ แท้จริง แล้ว, ผู้ ที่ กลับ ใจก และ ใช้

ศรัทธาข , และน�างานดีออกมา, และสวด
อ้อนวอน อย่าง สม�่าเสมอ โดย ไม่ หยุด—
จะประทานให้แก่คนเช่นน้ันเพื่อรู้ความ
ลีล้ับค ของพระผู้เป็นเจ้า; แท้จรงิแล้ว, จะ
ประทานใหค้นเช่นน้ันเพือ่เปิดเผยเรือ่งที่
ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน; แท้จรงิแล้ว, และ
จะประทานให้แก่คนเช่นน้ันที่จะน�าจิต
วิญญาณหลายพันดวงมา สู่การกลับใจ, 
แมด้งัทีเ่คยประทานใหแ้กเ่รามาแลว้ทีจ่ะ
น�าพี่น้องเหล่าน้ีของเรามาสู่การกลับใจ.

๒๓ บดัน้ีพีน้่องขา้พเจา้, ทา่นจ�าได้ ไหม, 
ว่าเรากล่าวแก่พี่น้องเราในแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลา, วา่เราจะขึน้ไปแผ่นดินแห่ง
นีไฟ, เพื่อส่ังสอนชาวเลมัน, พี่น้องเรา, 
และพวกเขาหัวเราะเยาะเรา ?

๒๔ เพราะพวกเขากล่าวแก่ เรา : ท่าน

 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 โมไซยาห ์๒๗:๘–๑๐.

 ๒๐ ก ๒ นี. ๑:๑๓; 
 ฮีล. ๓:๒๙–๓๐.

 ๒๑ ก คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.
  ข ๑ คร. ๒:๙–๑๖;  

เจคอบ ๔:๘.
 ๒๒ ก แอลมา ๓๖:๔–๕.  

คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).
  ค คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.

แอลมา ๒๖:๑๖–๒๔๓๖๙



คดิหรอืวา่ทา่นจะน�าชาวเลมนัมาสู่ความรู้
เรือ่งความจรงิได ้? ท่านคิดหรอืวา่ท่านจะ
ท�าให้ชาวเลมันตระหนักถึงความไม่ถูก
ต้อง ของ ประเพณีก บรรพบุรุษ ของ พวก
เขาได้, เมื่อพวกเขาเป็นพวกดือ้รัน้ข อย่าง
ที่เป็นอยู่; ซ่ึงใจพวกเขาเบิกบานในการ
นองเลือด; ซ่ึงวันเวลาใช้ ไป ในความชั่ว
ช้าสามานย์อย่างที่สุด; ซ่ึงทางของพวก
เขาเป็นทางของคนล่วงละเมิดมาตัง้แต่
ต้น ? บัดน้ีพี่น้องข้าพเจ้า, ท่านจงจ�าวา่น่ี
คือค�าพูดของพวกเขา.

๒๕ และยิ่งกว่า น้ันพวกเขากล่าว : ให้
เราจับอาวุธขึน้ต่อสู้พวกเขา, เพื่อเราจะ
ท�าลายพวกเขาและความช่ัวช้าสามานย์
ของ พวก เขา ออก จาก แผ่นดิน, เพื่อ ว่า
พวกเขาจะได้ ไม่ย�่ายีเราและท�าลายเรา.

๒๖ แต่ดูเถิด, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
เรามาในแดนทุรกันดารไม่ ใช่ด้วยเจตนา
จะท�าลายพีน้่องของเรา, แตด่ว้ยเจตนาวา่
บางทีเราอาจจะช่วยจิตวญิญาณของพวก
เขาบางจิตวิญญาณให้รอด.

๒๗ บัดน้ีเมื่อใจเราหดหู่, และเราเกือบ
จะ กลับ อยู่ แล้ว, ดูเถิด, พระเจ้า ทรง
ปลอบโยนก เรา, และตรสั : จงไปในบรรดา
ชาวเลมนั, พีน้่องของเจา้, และจงรบัความ
ทุกข์ข ของเจ้าด้วยความอดทนค , และเรา
จะให้ความส�าเร็จแก่เจ้า.

๒๘ และบดัน้ีดเูถดิ, เรามา, และออกไป
ในบรรดาพวกเขา; และเราอดทนในความ

ทกุขเวทนาของเรา, และเราตอ้งทนความ
ขาดแคลนทุกอย่าง; แท้จรงิแล้ว, เราเดิน
ทางจากบ้านหน่ึงไปบ้านหน่ึง, โดยพึ่งพา
ความเมตตาของโลก—หาใช่ความเมตตา
ของโลกเท่าน้ันไม่แต่ ในพระเมตตาของ
พระผู้เป็นเจ้าด้วย.

๒๙ และเราเข้าไป ในบ้านพวกเขาและ
สอนพวกเขา, และเราสอนพวกเขาตาม
ถนนของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, และเรา
สอนพวกเขาบนเนินเขาของพวกเขา; 
และเราเข้าไป ในวิหารของพวกเขาและ
ธรรมศาลาทัง้หลายของพวกเขาและสอน
พวกเขา; และเราถูกไล่ออกมา, และถูก
ล้อเลียน, และถูกถ่มน� ้าลายใส่, และถูก
ตบ หน้า; และ เรา ถูก ขว้าง ปา ด้วย ก้อน
หิน, และถูกจับและมัดด้วยเชือกที่แข็ง
แรง, และโยนเข้าเรือนจ�า; และโดยผ่าน
เดชานุภาพและปรชีาญาณของพระผูเ้ป็น
เจ้าเราได้รับการปลดปล่อยอีก.

๓๐ และเราต้องทนความทุกข์ต่าง ๆ 
นานา, และทัง้หมดน้ี, เพื่อบางทีเราอาจ
จะเป็นทางแห่งการช่วยจิตวิญญาณบาง
ดวงให้รอด; และเราคิดว่าปีติก ของเราจะ
เต็มเป่ียมหากบางที เราอาจจะเป็นทาง
แห่งการช่วยบางคนให้รอดได้.

๓๑ บัดน้ีดูเถิด, เราจะมองไปและเห็น
ผลการท�างานของเรา ได้; และมันน้อย 
หรือ ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย, มัน
มากก ; แท้จริง แล้ว, และ เรา เป็นพยาน 

 ๒๔ ก โมไซยาห ์๑๐:๑๑–๑๗.
  ข โมไซยาห ์๑๓:๒๙.
 ๒๗ ก แอลมา ๑๗:๙–๑๑.
  ข แอลมา ๒๐:๒๙–๓๐. 

คมพ. ยากล�าบาก (ความ).

  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. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

  ข คพ. ๘๘:๔๑.
  ค คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.

แอลมา ๒๖:๒๕–๓๑ ๓๗๐



ถึงความจริงใจของคนเหล่าน้ัน, เพราะ
ความรักของพวกเขาที่มีต่อพี่น้องพวก
เขาและต่อเราด้วย.

๓๒ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ยอม สละก 

ชีวิตของพวกเขาแม้แทนที่ จะเอาชีวิต
ของศัตรูพวกเขา; และพวกเขาฝังข อาวุธ
สงครามไว้ลึกในพืน้ดิน, เพราะความรัก
ที่มีต่อพี่น้องพวกเขา.

๓๓ และ บัดน้ี ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, เคยมีความรักยิ่ง ใหญ่ เช่นน้ันใน
ทัง้ แผ่น ดินไหม ? ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่าน, ไม่เลย, ไม่เคยมี, แม้ ในบรรดา
ชาวนีไฟ.

๓๔ เพราะดเูถดิ, พวกเขาจะจบัอาวธุขึน้
ตอ่สู้พี่น้องของเขา; พวกเขาจะไม่ยอมให้
ตนถูกสังหาร. แต่ดูเถิดมีมากเพียงใดใน
พวกน้ีทีย่อมเสียชีวติของตน; และเรารูว้า่
เขากลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าของตนแล้ว, 
เพราะ ความ รัก ของ พวก เขา และ ความ
เกลียดของพวกเขาที่จะท�าบาป.

๓๕ บดัน้ีเราไมม่เีหตผุลทีจ่ะช่ืนชมยนิดี
หรอื ? เราม,ี ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, นับแต่
โลกน้ีเริม่ต้น, ไม่เคยมี ใครมีเหตุผลใหญ่
หลวงเช่นน้ีทีจ่ะชืน่ชมยนิดดีงัเรา; แทจ้รงิ
แล้ว, และน�าปีติของข้าพเจ้าไป, แม้ถึง
การโอ้อวดในพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า; 
เพราะพระองคท์รงมเีดชานุภาพก ทัง้ปวง, 
ปรีชาญาณทัง้ปวง, และความเข้าใจทัง้
ปวง; พระองค์ ทรง เข้า พระทัยข เรื่อง ทัง้
ปวง, และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงมี
เมตตาค , แม้จนถึงความรอด, แก่คนที่จะ
กลับใจและเช่ือในพระนามของพระองค์.

๓๖ บัดน้ี หาก น่ี เป็นการ โอ้อวด แล้ว, 
แม้ เช่นน้ันข้าพเจ้าจะโอ้อวด; เพราะน่ี
คือ ชีวิตของข้าพเจ้าและแสงสว่างของ
ข้าพเจ้า, ปีติของข้าพเจ้าและความรอด
ของข้าพเจ้า, และการไถ่ของข้าพเจ้าจาก
วบิตัอินัเป็นนิจ. แทจ้รงิแลว้, ขอพระนาม
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเจรญิด้วย
พระสิรเิถิด, พระผู้ทรงห่วงใยคนเหล่าน้ี, 
ซ่ึงเป็นกิ่งก ของต้นไม้แห่งอิสราเอล, และ
สูญหายไปจากล�าต้นของมันในแผ่นดิน
แปลก; แท้จริง แล้ว, ข้าพเจ้า กล่าว, ขอ
พระนามพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรง
เจริญด้วยพระสิริเถิด, พระผู้ทรงห่วงใย
เรา, ผู้คนที่ระหกระเหินข ไป ในแผ่นดิน
แปลก.

๓๗ บัดน้ี พี่ น้อง ข้าพเจ้า, เรา เห็นว่า
พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นห่วงคนก ทุกหมู่
เหล่า, ไม่ ว่า พวก เขา จะ อยู่ ใน แผ่น ดิน
ไหน; แท้จรงิแล้ว, พระองค์ทรงนับผู้คน
ของพระองค์, และอุทรแห่งพระเมตตา
ของพระองค์มีอยู่เหนือแผ่นดินโลกทัง้
ปวง. บัดน้ี น่ี คือ ปีติ ของ ข้าพเจ้า, และ
การ น้อม ขอบพระทัย เป็น ล้นพ้น ของ
ขา้พเจา้; แทจ้รงิแลว้, และขา้พเจา้จะน้อม
ขอบพระทัยพระผู้ เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ตลอดกาล. เอเมน.

บทที่ ๒๗

พระเจ้าทรงบัญชาแอมันให้น�าผู้คนของ
แอนไทนีไฟลี ไฮไปสู่ความปลอดภัย—
เมือ่พบแอลมา, ปีติของแอมันท�าให้ท่าน

 ๓๖ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  
เจคอบ ๒:๒๕; ๕:๒๕.

  ข เจคอบ ๗:๒๖.
 ๓๗ ก กจิการ ๑๐:๓๔–๓๕;  

๒ นี. ๒๖:๓๓.

แอลมา ๒๖:๓๒–๓๗๓๗๑



หมดก�าลัง—ชาวนีไฟมอบแผ่นดินแห่ง
เจอร์ชอนให้พวกแอนไทนี ไฟลี ไฮ—
เรยีกพวกเขาวา่ผูค้นของแอมนั. ประมาณ 
๙๐–๗๗ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ เมื่อ
ชาวเลมันเหล่าน้ันไปท�าสงครามกับชาว
นีไฟแลว้, หลงัจากการตอ่สู้หลายครัง้เพือ่
ท�าลายพวกเขา, จึงพบว่าหามีประโยชน์
ไม่ที่จะหมายมั่นท�าลายคนพวกน้ี, พวก
เขาจึงกลับไปแผ่นดินแห่งนีไฟอีก.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชา
วอแมลิ ไค, โกรธอย่างยิ่ง, เพราะการสูญ
เสียของตน. และเมือ่พวกเขาเห็นวา่พวก
เขาไม่สามารถแก้แค้นชาวนีไฟ, พวกเขา
จึงเริ่มปลุกป่ันผู้คนให้เกิดโทสะต่อต้าน
ผู้คนของ แอนไท- นี ไฟ- ลี ไฮก , พี่ น้องข 

ของตน; ฉะน้ันพวกเขาจึงเริม่ท�าลายคน
เหล่าน้ันอีก.

๓ บัดน้ีคนพวกน้ี ไม่ยอมจับอาวุธของ
ตนอกีก , และพวกเขายอมใหต้นถกูสังหาร
ตามความปรารถนาของศัตรู.

๔ บัดน้ีเมื่อแอมันและพี่น้องท่านเห็น
งาน แห่ง การ ท�าลาย น้ี ในบรรดา ผู้คนที่
พวกทา่นรกัมากเหลอืเกนิ, และในบรรดา
ผู้ที่รักพวกท่านมากเหลือเกิน—เพราะ
พวก ท่าน ได้ รับ การ ปฏิบัติ ราวกับ เป็น
เทพซ่ึงส่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วย
พวกเขาให้รอดจากความพินาศอันเป็น
นิจ—ฉะน้ัน, เมื่อแอมันกับพี่น้องท่าน
เห็นงานแห่งการท�าลายอันใหญ่หลวงน้ี, 

พวกท่านจึง เกิดสงสาร, และพวกท่าน
กล่าวก แก่กษัตริย์ว่า :

๕ ขอ ให้ เรา รวบรวม คน เหล่า น้ี ของ
พระเจ้า, และให้เราลงไปยังแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาไปหาชาวนีไฟพี่น้องเรา, และ
หลบหนีจากเงือ้มมอืศัตรขูองเรา, เพือ่เรา
จะไม่ถูกท�าลาย.

๖ แตก่ษัตรยิก์ลา่วแกพ่วกทา่นวา่ : ดเูถดิ, 
ชาวนี ไฟจะท�าลายเรา, เพราะฆาตกรรม
และบาปมากมายทีเ่รากระท�ากบัพวกเขา.

๗ และแอมันกล่าวดังน้ี : ข้าพเจ้าจะไป
ทลูถามพระเจา้, และหากพระองคต์รสักบั
เรา, ใหล้งไปหาพีน้่องเรา, ทา่นจะไปไหม ?

๘ และกษัตริย์กล่าวแก่ท่านว่า : เราจะ
ไป, หากพระเจ้าตรัสให้เราไป, เราจะลง
ไปหาพี่น้องของเรา, และเราจะเป็นทาส
พวก เขา ไป จนกว่า เรา จะ ชดใช้ ให้ พวก
เขาในฆาตกรรมและบาปมากมายซ่ึงเรา
กระท�าไว้กับพวกเขา.

๙ แต่แอมันกล่าวแก่เขาว่า : มันขัดกับ
กฎของพี่น้องเรา, ซ่ึงสถาปนาไว้ โดยบิดา
ข้าพเจ้า, ว่าจะไม่มีทาสก ในบรรดาพวก
เขา; ฉะน้ันใหเ้ราลงไปและวางใจในความ
เมตตาของพี่น้องเราเถิด.

๑๐ แต่กษัตริย์กล่าวแก่ท่านว่า : จงทูล
ถามพระเจ้าเถิด, และหากพระองค์ตรัส
ให้เราไป, เราก็จะไป; มิฉะน้ันเราจะสิน้
ชีวิตอยู่ ในแผ่นดินน้ี.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืแอ- 
มันไปทูลถามพระเจ้า, และพระเจ้าตรัส
กับท่าน :

๒๗ ๒ ก แอลมา ๒๕:๑.  
คมพ. แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ 
(ชาว).

  ข แอลมา ๔๓:๑๑.
 ๓ ก แอลมา ๒๔:๒๑–๒๖.
 ๔ ก แอลมา ๒๔:๕.

 ๙ ก โมไซยาห ์๒:๑๓;  
๒๙:๓๒, ๓๘, ๔๐.

แอลมา ๒๗:๑–๑๑ ๓๗๒



๑๒ จงพาคนเหล่าน้ี ไปจากแผ่นดินน้ี, 
เพื่อพวกเขาจะไม่สิน้ชีวติ; เพราะซาตาน
มีอ�านาจใหญ่หลวงเหนือใจชาวอแมลิไค, 
ผู้ปลุกป่ันชาวเลมันให้เกิดโทสะต่อต้าน
พี่น้องของตนให้สังหารพวกเขา; ฉะน้ัน
เจ้าจงออกจากแผ่นดินน้ี; และคนเหล่า
น้ี ในรุ่นน้ีจะเป็นสุข, เพราะเราจะปกปัก
รักษาพวกเขา.

๑๓ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือ แอ มันไป บอก กษัตริย์ ทุก ถ้อยค�า ที่
พระเจ้าตรัสกับท่าน.

๑๔ และพวกท่านรวบรวมผู้คนทัง้หมด
ของตน, แท้จริงแล้ว, ผู้คนทัง้หมดของ
พระเจ้า, และรวบรวมฝูงสัตว์เลีย้งและ
ฝูงสัตว์ ใหญ่ทัง้หมดของตน, และออกไป
จากแผน่ดนิ, และมาในแดนทรุกนัดารซึง่
แยกแผ่นดินแห่งนีไฟจากแผ่นดินแห่ง
เซรา เฮ็มลา, และข้ามมาใกล้ชายแดน
ของแผ่นดิน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอ- 
มัน กล่าว แก่ พวก เขา : ดูเถิด, ข้าพเจ้า
และพี่น้องข้าพเจ้าจะเข้าไป ในแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, และท่านจะคงอยู่ที่ น่ี
จนกว่าเราจะกลับมา; และเราจะลองใจ
พี่น้องเรา, วา่พวกเขาจะให้ท่านเข้าไปใน
แผ่นดินพวกเขาหรือไม่.

๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
แอมนัก�าลงัจะเขา้ไปในแผน่ดนิ, คอืทา่น
และพีน้่องทา่นพบแอลมา, ในที่ก ซ่ึงกลา่ว
ถึงมาแล้ว; และดูเถิด, น่ีคือการพบอัน
น่าปีติยินดี.

๑๗ บัดน้ีปีติก ของแอมันใหญ่หลวงนัก

ถงึกบัวา่ทา่นอิม่เอบิ; แทจ้รงิแลว้, ทา่นถกู
กลืนเข้าไป ในปีติของพระผู้เป็นเจ้าของ
ท่าน, แม้จนท�าให้ท่านสิน้เรีย่วแรงข ; และ
ท่านล้มลงสู่พืน้ดินอีกค .

๑๘ บัดน้ีน่ี ไม่ ใช่ปีติยิ่งหรือ ? ดูเถิด, น่ี
เป็นปีตซึิง่ไมม่ผีู้ ใดไดร้บันอกจากผูส้�านึก
ผิดอย่างแท้จริงและผู้แสวงหาความสุข
ด้วยความอ่อนน้อม.

๑๙ บดัน้ีปีตขิองแอลมาในการพบพีน้่อง
ของท่านใหญ่หลวงจริง ๆ, และปีติของ
แอรัน, ของออมเนอร์, และฮิมไนด้วย; 
แต่ดูเถิดปีติของคนเหล่าน้ันไม่ ได้เกิน
ก�าลังพวกท่าน.

๒๐ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือ แอ ลมา พา พี่ น้อง ท่าน กลับ ไป แผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา; แม้ ไปบ้านท่านเอง. 
และพวกท่านไปบอกหัวหน้าผู้พิพากษาก 

ถึงเรื่องทัง้หมดที่ ได้เกิดกับพวกท่านใน
แผ่นดินแห่งนีไฟ, ในบรรดาชาวเลมัน, 
พี่น้องพวกท่าน.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หัวหน้าผู้พิพากษาออกถ้อยแถลงไปทั่ว
แผ่นดิน, โดย ปรารถนา เสียง ของ ผู้คน
เกี่ยวกับการยอมรับพี่น้องของพวกเขา, 
ซ่ึงเป็นผู้คนของแอนไท-นีไฟ-ลี ไฮ.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เสียงของผู้คนมีมา, กล่าวว่า : ดูเถิด, เรา
จะยกแผน่ดนิแหง่เจอรช์อนให,้ ซ่ึงอยูท่าง
ตะวันออกใกล้ทะเล, ซ่ึงติดกับแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง, ที่อยู่ทางใต้ของแผ่นดินอุดม
มัง่คัง่; และแผน่ดนิเจอรช์อนน้ีเป็นแผน่
ดินที่เราจะให้แก่พี่น้องเราเป็นมรดก.

 ๑๖ ก แอลมา ๑๗:๑–๔.
 ๑๗ ก คมพ. ปีต.ิ

  ข ๑ นี. ๑:๗.
  ค แอลมา ๑๙:๑๔.

 ๒๐ ก แอลมา ๔:๑๖–๑๘.

แอลมา ๒๗:๑๒–๒๒๓๗๓



๒๓ และดเูถดิ, เราจะตัง้กองทพัของเรา
ไวร้ะหวา่งแผน่ดนิเจอรช์อนและแผน่ดนิ
นีไฟ, เพือ่เราจะป้องกนัพีน้่องเราในแผน่
ดินเจอรช์อน; และส่ิงน้ีเราท�าเพื่อพี่น้อง
เรา, เน่ืองจากความกลัวของพวกเขาที่จะ
จับอาวุธขึน้ต่อสู้พี่น้องของตนโดยเกรง
ว่าพวกเขาจะท�าบาป; และความกลัวอัน
ใหญ่หลวงของพวกเขาน้ีเกิดขึน้เพราะ
การกลบัใจทีป่วดรา้วของพวกเขาซ่ึงพวก
เขามีอยู่, เน่ืองจากการกระท�าฆาตกรรม
อยา่งมากมายและความชัว่รา้ยอนัน่าพรัน่
พรึงของตน.

๒๔ และบัดน้ีดูเถิด, การน้ีเราจะท�าแก่
พี่น้องเรา, เพื่อพวกเขาจะได้รบัแผ่นดิน
เจอรช์อนเป็นมรดก; และเราจะคุ้มครอง
พวกเขาให้พ้นจากศัตรูด้วยกองทัพของ
เรา, โดยมี เงื่อนไขว่าพวกเขาจะให้ข้าว
ของส่วนหน่ึงของพวกเขาแก่เราเพื่อเรา
จะธ�ารงกองทัพของเราไว้.

๒๕ บัดน้ี, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมื่อแอมันได้ยินเรื่องน้ี, ท่านกลับไปหา
ผู้คนของแอนไท-นีไฟ-ลี ไฮ, และแอลมา
ไปกับท่านด้วย, ในแดนทุรกันดาร, ที่ซ่ึง
คนเหลา่น้ันตัง้กระโจมของตน, และแจง้
เรื่องทัง้หมดน้ีแก่พวกเขา. และแอลมา
เล่าถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสก ของท่านให้
พวกเขาฟัง, พรอ้มกับแอมันและแอรนั, 
และพี่น้องท่าน.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เรื่องน้ีก่อให้เกิดความปรีดียิ่งในบรรดา
คนเหล่าน้ัน. และพวกเขาลงไปในแผ่น
ดินแห่งเจอร์ชอน, และเข้าครอบครอง

แผ่นดินแห่งเจอร์ชอน; และชาวนี ไฟ
เรียกพวกเขาว่าผู้คนของแอมัน; ฉะน้ัน
พวกเขาจึงแตกต่างออกไป โดยช่ือน้ัน
นับแต่น้ันมา.

๒๗ และ พวก เขา อยู่ ใน บรรดา ผู้คน
ของนีไฟ, และนับอยู่ ในบรรดาผู้คนซ่ึง
เป็นของ ศาสนจักร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า
ด้วย. และ พวก เขา ดี เด่น เพราะ ความ
กระตือรือร้นของ ตนที่ มี ต่อ พระ ผู้ เป็น
เจ้า, และต่อมนุษย์ด้วย; เพราะพวกเขา
ซ่ือสัตย์ก และเที่ยงตรงอย่างสมบูรณ์ ใน
ทุก ส่ิง; และ พวก เขา มั่นคงข ใน ศรัทธา
แห่งพระครสิต์, แม้จนกวา่ชีวติจะหาไม่.

๒๘ และพวกเขามองการนองเลือด
ใน หมู่ พี่ น้อง ตน ด้วย ความ น่า ชิงชัง
ที่สุด; และ จะ ไม่มี ใคร ท�าให้ พวก เขา
ยอมจับอาวุธขึน้ต่อสู้กับพี่น้องของตน
ได้เลย; และพวกเขาไม่เคยมองความ
ตายด้วยความหวาดหวั่นไม่ว่าจะมาก
น้อย เพียง ใด, เพราะ ความ หวัง และ
ทัศนะที่พวกเขามีต่อพระคริสต์และ
การฟ้ืนคืนชีวิต; ฉะน้ัน, ความตายจึง
ถูกกลืนไปจากพวกเขาโดยชัยชนะของ
พระคริสต์เหนือมัน.

๒๙ ฉะน้ัน, พวกเขาจงึทนรบัความตายก 

ในวิธีที่ทรมานและปวดร้าวเป็นที่สุดเท่า
ที่พี่น้องพวกเขาจะท�าให้เกิดแก่พวกเขา
ได้, ก่อนที่พวกเขาจะจับดาบหรือกระบี่
ขึน้ท�าร้ายคนพวกน้ัน.

๓๐ และดังน้ันพวกเขาจึงเป็นผู้คนที่
กระตือรือร้น และ เป็นที่รัก, และ เป็นที่
โปรดปรานยิ่งของพระเจ้า.

 ๒๕ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๐–๒๔.
 ๒๗ ก คมพ. ซ่ือสัตย ์(ความ).

  ข แอลมา ๒๓:๖.
 ๒๙ ก แอลมา ๒๔:๒๐–๒๓.

แอลมา ๒๗:๒๓–๓๐ ๓๗๔



บทที่ ๒๘

ชาวเลมันพ่ายแพ้ ในการสู้รบครัง้ใหญ่—
ผูค้นถกูสังหารหลายหมืน่คน—คนช่ัวรา้ย
ถกูก�าหนดใหอ้ยู่ ในสภาพแหง่วบิตัอินัหาได้
สิน้สุดไม;่ ผูช้อบธรรมไดร้บัความสุขอนัไมรู่้
จบ. ประมาณ ๗๗–๗๖ ปีก่อนครสิตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลังจากที่ผู้คนของแอมันตัง้รกรากอยู่
ในแผ่นดินแห่งเจอรช์อนก , และสถาปนา 
ศาสนจักรขึน้ด้วยในแผ่นดินแห่งเจอร์- 
ชอน, และกองทัพชาวนีไฟมาตัง้อยู่ โดย
รอบแผ่นดินแห่งเจอรช์อน, แท้จรงิแล้ว, 
ในชายแดนโดยรอบแผ่นดินแห่งเซรา-
เฮ็มลา; ดเูถดิกองทพัชาวเลมนัตดิตามพี่
น้องของตนไปในแดนทุรกันดาร.

๒ และ ดัง น้ัน จึง มี การ รบ ครัง้ ใหญ่; 
แท้จริง แล้ว, แม้ เป็นการ รบ อย่าง ที่ ไม่
เคยพบเห็นในบรรดาผูค้นทัง้หมดในแผน่
ดินนับแต่เวลาที่ลี ไฮออกจากเยรซูาเล็ม; 
แทจ้รงิแลว้, และชาวเลมนัหลายหมืน่คน
ถกูสังหารและกระจดักระจายกนัอยูท่ัว่ไป.

๓ แท้จริง แล้ว, และ มี การ เข่นฆ่า ไม่
เลือกหน้าในบรรดาผู้คนของนี ไฟด้วย; 
กระน้ันก็ตาม, ชาวเลมันถูกขับไล่ก และ
กระจัดกระจาย ไป, และ ผู้คนของ นี ไฟ
กลับมาแผ่นดินของตนอีก.

๔ และบัดน้ี น่ี เป็นเวลาที่มีความโศก
เศร้าและคร�่าครวญครัง้ใหญ่หลวงได้ยิน
ไป ทั่ว แผ่นดิน, ในบรรดา ผู้คนทัง้หมด
ของนีไฟ—

๕ แทจ้รงิแลว้, เสียงร�า่ไหข้องหญงิหมา้ย
ที่ โศกเศรา้เพราะสามีของพวกนาง, และ
บิดาที่ โศกเศร้าเพราะบุตรของตนด้วย, 
และธดิาเพราะพีน้่องชาย, แทจ้รงิแลว้, พี่
น้องชายเพราะบิดา; และดังน้ีเสียงร�่าไห้
แหง่ความโศกเศรา้ไดย้นิไปในบรรดาพวก
เขาทัง้ปวง, โศกเศร้าเพราะวงศ์วานว่าน
เครือตนที่ถูกสังหาร.

๖ และบดัน้ีแน่นอนวา่น่ีเป็นวนัอนัเป่ียม
ด้วยโทมนัส; แท้จริงแล้ว, เป็นเวลาแห่ง
ความหม่นหมอง, และเวลาแห่งการอด
อาหารก และสวดอ้อนวอนอย่างหนัก.

๗ และปีที่สิบห้าแห่งการปกครองของ
ผู้ พิพากษา เหนือ ผู้คนของ นี ไฟ สิน้ สุด
ลงดังน้ี;

๘ และน่ีคือเรื่องราวของแอมันและพี่
น้องท่าน, ในการเดินทางของพวกท่าน
ในแผ่นดินแห่งนี ไฟ, ความทุกขเวทนา
ของ พวก ท่านใน แผ่นดิน, โทมนัส ของ
พวกท่าน, และความทุกข์ของพวกท่าน, 
และปีติของพวกท่านที่เกินกวา่จะเข้าใจ
ได้ก , และการต้อนรับและความปลอดภัย
ของพวกพีน้่องในแผน่ดนิแหง่เจอรช์อน. 
และบดัน้ีขอพระเจา้, พระผู้ ไถข่องคนทัง้
ปวง, โปรดประทานพรใหจ้ติวญิญาณพวก
เขาตลอดกาล.

๙ และน่ีคือเรื่องราวของสงครามและ
ความ ขัด แย้ง ในบรรดา ชาว นี ไฟ, และ
สงครามระหว่างชาวนี ไฟกับชาวเลมัน
ด้วย; และปีที่สิบห้าแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษาสิน้สุดลง.

๑๐ และจากปีแรกถึงปีที่สิบห้าเกิดการ

๒๘ ๑ ก แอลมา ๒๗:๒๒;  
๓๐:๑, ๑๙.

 ๓ ก แอลมา ๓๐:๑.
 ๖ ก แอลมา ๓๐:๒.

 ๘ ก แอลมา ๒๗:๑๖–๑๙.

แอลมา ๒๘:๑–๑๐๓๗๕



ท�าลาย ชีวติ หลาย พันชีวติ; แท้จรงิ แล้ว, 
เกดิภาพอนัน่าพรัน่พรงึของการนองเลอืด.

๑๑ และรา่งของหลายพันคนถูกฝังดิน, 
ขณะที่ ร่างของหลายพันคนเน่าเป่ือยก 

กองเกลื่อนอยู่บนพืน้พิภพ; แท้จรงิแล้ว, 
หลายพันคนโศกเศรา้ข เพราะการสูญเสีย
วงศ์วานว่านเครือตน, เพราะพวกเขามี
เหตผุลทีจ่ะกลวั, ตามสัญญาของพระเจา้, 
วา่พวกเขาถูกก�าหนดให้อยู่ ในสภาพแห่ง
วิบัติอันหาได้สิน้สุดไม่.

๑๒ ขณะที่คนอื่น ๆ หลายพันคนโศก
เศร้าอย่างแท้จริงเพราะการสูญเสียวงศ์
วานว่านเครือตน, ทว่าพวกเขายังช่ืนชม
ยินดีและปรีดาในความหวัง, และแม้รู้, 
ตามสัญญาก ของพระเจ้า, ว่าพระองค์จะ
ทรงยกพวกเขาให้พ�านักอยู่ทางพระหัตถ์
ขวาของพระผูเ้ป็นเจา้, ในสภาพแหง่ความ
สุขอันไม่รู้จบ.

๑๓ และ ดัง น้ัน เรา จึง เห็นว่า ความ ไม่
เสมอ ภาคก ของ มนุษย์ น้ัน มาก เพียง ใด
เพราะ บาป และ การ ล่วง ละเมิด, และ
อ�านาจของมาร, ซ่ึงได้มาด้วยแผนการข 

อัน แยบยล ที่ เขา คิดค้นขึน้ เพื่อ วาง กับ
ดักใจมนุษย์.

๑๔ และด้วยเหตุน้ีเราจึงเห็นการเรียก
อย่าง ร้อนรนให้ มนุษย์ ขยันหมั่น เพียร
เพือ่ท�างานในสวนองุน่ก ของพระเจา้; และ
ดังน้ันเราจึงเห็นเหตุอันใหญ่หลวงของ
โทมนัส, และของการช่ืนชมยินดีด้วย—
โทมนัสเพราะความตายและความพินาศ

ในบรรดามนุษย,์ และปีตเิพราะแสงสวา่งข 

ของพระคริสต์ที่มีต่อชีวิต.

บทที่ ๒๙

แอ ลมา ปรารถนา จะ ป่าว ร้อง การก ลับ
ใจ ด้วย ความ กระตือรือร้น อย่าง เทพ—
พระเจา้ประทานผูส้อนส�าหรบัประชาชาติ
ทัง้ปวง—แอลมาปลาบปลืม้ในงานของ
พระเจ้า และ ใน ความ ส�าเร็จ ของ แอ มัน
กับ พี่ น้อง ท่าน. ประมาณ ๗๖ ปี ก่อน
คริสตกาล.

โอ้ หาก ข้าพเจ้า เป็น เทพ, และ มี ความ
ปรารถนาได้ตามใจข้าพเจ้า, เพื่อข้าพเจ้า
จะออกไปและพดูดว้ยแตรของพระผูเ้ป็น
เจา้, ดว้ยเสียงทีจ่ะเขยา่แผน่ดนิโลก, และ
ป่าวร้องการกลับใจแก่ทุกผู้คน !

๒ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะประกาศ่แก่
ทุกจิตวิญญาณ, ด้วยเสียงฟ้าร้อง, เรื่อง
การกลับใจและแผนแห่งการไถ่, ว่าพวก
เขา ควร กลับ ใจ และ มาก หา พระ ผู้ เป็น-
เจ้าของ เรา, เพื่อ จะ ไม่มี โทมนัส บนทั่ว
พืน้พิภพอีกต่อไป.

๓ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์, และ
ท�าบาปเมื่อข้าพเจ้ามีความปรารถนาน้ี; 
เพราะขา้พเจา้ควรพอใจกบัส่ิงซ่ึงพระเจา้
ทรงมอบให้ข้าพเจ้า.

๔ ข้าพเจ้าไม่ควรตัง้ความปรารถนาจะ
แปรเปลี่ยนประกาศิตอันมั่นคงของพระ

 ๑๑ ก แอลมา ๑๖:๑๑.
  ข แอลมา ๔๘:๒๓;  

คพ. ๔๒:๔๕–๔๖.
 ๑๒ ก แอลมา ๑๑:๔๑.
 ๑๓ ก ๑ นี. ๑๗:๓๕.

  ข ๒ นี. ๙:๒๘.
 ๑๔ ก คมพ. สวนองุน่ของ

พระเจา้.
  ข คมพ. สวา่ง (ความ),  

แสงสวา่ง, แสงสวา่งของ

พระครสิต.์
 ๒๙ ๒ ก ออมไน ๑:๒๖;  

๓ นี. ๒๑:๒๐.

แอลมา ๒๘:๑๑–๒๙:๔ ๓๗๖



ผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเทีย่งธรรม, เพราะขา้พเจา้
รูว้า่พระองค์ประทานให้มนุษย์ตามความ
ปรารถนาก ของพวกเขา, ไม่ว่าจะเป็นไป
เพื่อความตายหรอืเพื่อชีวติ; แท้จรงิแล้ว, 
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงมอบให้มนุษย์, 
แท้จริงแล้ว, ทรงประกาศิตแก่พวกเขา
ในค�าประกาศิตทีเ่ปลีย่นแปลงไม่ได,้ ตาม
ความประสงค์ข ของพวกเขา, ไม่วา่จะเป็น
ไปเพื่อความรอดหรือเพื่อความพินาศ.

๕ แท้จรงิแล้ว, และข้าพเจ้ารูว้า่ความดี
และความช่ัวมาอยูต่อ่หน้ามนุษยท์ัง้ปวง; 
ผูท้ี่ ไมรู่ค้วามดจีากความชัว่ยอ่มปราศจาก
ข้อต�าหนิ; แต่ผู้ที่รู้ก ความดีและความช่ัว, 
แกผู่น้ั้นจะใหต้ามความปรารถนาของเขา, 
ไมว่า่เขาจะปรารถนาความดหีรอืความชัว่, 
ชีวติหรอืความตาย, ปีตหิรอืส�านึกผดิจาก
มโนธรรมข .

๖ บัดน้ี, โดยที่ เห็นว่า ข้าพเจ้า รู้ เรื่อง
เหล่า น้ี, เหตุ ใดข้าพเจ้าจึงจะปรารถนา
ยิ่งไปกว่าการท�างานที่พระองค์ทรงเรียก
ข้าพเจ้ามาเล่า ?

๗ เหตุ ใด ข้าพเจ้า จะ ปรารถนา ให้ ตน
เป็นเทพ, ใหข้า้พเจา้พดูไปไดท้ัว่สุดแดน
แผ่นดินโลก ?

๘ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ประทาน ให้
ประชาชาติทัง้ปวงก , ด้วยชาติและภาษาข 

ของ ตนเอง, ที่ จะ สอนพระ วจนะ ของ
พระองค์, แท้จริงแล้ว, ด้วยปัญญา, ทุก
ส่ิงที่พระองค์ทรงเห็นเหมาะสมค ที่พวก
เขาควรมี; ฉะน้ันเราจึง เห็นว่าพระเจ้า

ประทานค�าปรึกษาด้วยพระปรีชาญาณ, 
ตามส่ิงที่เที่ยงธรรมและจริง.

๙ ข้าพเจ้า รู้ ถึง เรื่อง ที่ พระเจ้า ทรง
บัญชา ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า โอ้อวด ส่ิง
น้ี. ข้าพเจ้า ไม่ โอ้อวดก ตัว ข้าพเจ้า, แต่
ข้าพเจ้า ปลาบปลืม้ ใน ส่ิง ที่ พระเจ้า ทรง
บัญชา ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, และ น่ี คือ
ความปลาบปลืม้ของข้าพเจ้า, วา่ข้าพเจ้า
อาจจะเป็นเครือ่งมอืในพระหตัถข์องพระ
ผู้เป็นเจ้าที่จะน�าจิตวญิญาณสักดวงมาสู่
การกลับใจ; และน่ีคือปีติของข้าพเจ้า.

๑๐ และดูเถิด, เมื่อข้าพเจ้าเห็นพี่น้อง
ขา้พเจา้เป็นอนัมากส�านึกผดิโดยแทจ้รงิ, 
และ มา หา พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ
พวกเขา, เมื่อน้ันจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะ
เป่ียมด้วยปีติ; เมื่อ น้ันข้าพเจ้าจดจ�าได้
วา่พระเจ้าทรงท�าส่ิงใดบ้างก เพื่อข้าพเจ้า, 
แท้จริง แล้ว, แม้ ที่ พระองค์ ทรง ได้ยิน
ค�า สวด อ้อนวอน ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง
แล้ว, เวลาน้ันข้าพเจ้าจดจ�าถึงพระพาหุ
อันเมตตาของพระองค์ซึ่งทรงยื่นมาให้
ข้าพเจ้า.

๑๑ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าระลึกถึง
ความเป็นเชลยของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า
ด้วย; เพราะข้าพเจ้ารู้แน่ว่าพระเจ้าก ทรง
ปลดปลอ่ยพวกเขาออกจากความเป็นทาส, 
และโดยการน้ีทรงสถาปนาศาสนจกัรของ
พระองค์ขึน้; แท้จริงแล้ว, พระเจ้าพระ
ผู้ เป็นเจ้า, พระผู้ เป็นเจ้าของอับราฮัม, 
พระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็น
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เจ้าของยาโคบ, ทรงปลดปล่อยพวกเขา
ออกจากความเป็นทาส.

๑๒ แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอ
ถงึความเป็นเชลยของบรรพบรุษุขา้พเจา้; 
และพระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีวกันน้ันผู้ทรง
ปลดปล่อยก พวกเขาออกจากเงือ้มมือชาว
อียิปต์ ทรง ปลด ปล่อย พวก เขา ออก จาก
ความเป็นทาส.

๑๓ แทจ้รงิแลว้, และพระผูเ้ป็นเจา้องค์
เดียวกันน้ันทรงสถาปนาศาสนจักรของ
พระองค์ขึน้ในบรรดาพวกเขา; แท้จริง
แล้ว, และ พระ ผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียวกัน
น้ันทรง เรียก ข้าพเจ้า โดย การ เรียก อัน
ศักดิ์สิทธิ์, เพื่อ ส่ังสอนพระวจนะให้คน
เหลา่น้ี, และประทานความส�าเรจ็มากมาย
ให้ข้าพเจ้า, ซ่ึงในการน้ีปีติก ของข้าพเจ้า
จึงเต็มเป่ียม.

๑๔ แต่ข้าพเจ้าไม่ยินดี ในความส�าเร็จ
ของ ข้าพเจ้า เอง แต่ อย่าง เดียว, แต่ ปีติ
ของข้าพเจ้าเต็มเป่ียมยิ่งขึน้เพราะความ
ส�าเรจ็ก ของพีน้่องขา้พเจา้, ผูข้ึน้ไปยงัแผน่
ดินแห่งนีไฟ.

๑๕ ดูเถิด, พวกท่านท�างานหนักอย่าง
ยิ่ง, และน�าผลเป็นอันมากออกมา; และ
รางวลัของพวกทา่นจะยิง่ใหญสั่กเพยีงใด !

๑๖ บดัน้ี, เมือ่ขา้พเจา้นึกถงึความส�าเรจ็
ของพี่น้องเหล่าน้ีของข้าพเจ้า, ประหน่ึง
ว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกน�าไป, แม้ถึง
การ แยก จาก ร่างกาย, ปีติ ของ ข้าพเจ้า
ใหญ่หลวงยิ่งนัก.

๑๗ และบัดน้ีขอพระผู้ เป็นเจ้า โปรด

ประทานแก่คนเหล่าน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, 
เพื่อ พวก ท่านจะ ได้ น่ัง ลง ใน อาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า; แท้จรงิแล้ว, และคน
ทัง้หมดผูเ้ป็นผลจากการท�างานของพวก
ทา่นดว้ยเพือ่พวกทา่นจะไมอ่อกไปอกี, แต่
เพือ่พวกทา่นจะสรรเสรญิพระองคต์ลอด
กาล. และขอพระผูเ้ป็นเจา้โปรดประทาน
ให้เป็นไปตามถ้อยค�าของข้าพเจ้า, แม้ดัง
ที่ข้าพเจ้าพูดไว้. เอเมน.

บทที่ ๓๐

คอริฮอร,์ ผู้ตอ่ตา้นพระครสิต,์ เยาะเย้ย
พระครสิต,์ การชดใช้, และวญิญาณแห่ง
การพยากรณ์—เขาสอนวา่ไมม่พีระผูเ้ป็น
เจา้, ไมม่กีารตกของมนุษย,์ ไมม่กีารลงโทษ
บาป, และไม่มีพระครสิต—์แอลมาเป็น
พยานวา่พระครสิต์จะเสด็จมาและสรรพ
ส่ิงทัง้ปวงชีว้า่มีพระผู้เป็นเจ้า—คอริฮอร์
เรยีก รอ้ง เครือ่งหมาย และ ถูก ท�าให้ เป็น
ใบ—้มารมาปรากฏตอ่คอรฮิอร์ ในลกัษณะ 
ของเทพและสอนส่ิงทีเ่ขาจะกล่าว—คอ- 
ริฮอร์ถูกเหยียบจนแหลกเหลวและตาย. 
ประมาณ ๗๖–๗๔ ปีก่อนครสิตกาล.

ดูเถิด, บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
หลังจากที่ผู้คนก ของแอมันตัง้รกรากอยู่
ในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน, แท้จริงแล้ว, 
และหลังจากที่ชาวเลมันถูกขับไล่ข ออก
จากแผ่นดินแล้วด้วย, และคนตายของ
พวกเขาถูกผู้คนของแผ่นดินฝังไว้—

 ๑๒ ก อพย. ๑๔:๓๐–๓๑.
 ๑๓ ก คพ. ๑๘:๑๔–๑๖.
 ๑๔ ก แอลมา ๑๗:๑–๔.

๓๐ ๑ ก แอลมา ๒๗:๒๕–๒๖.  
คมพ. แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ 
(ชาว).

  ข แอลมา ๒๘:๑–๓.
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๒ บดัน้ีไม่ไดนั้บจ�านวนคนตายของพวก
เขาเพราะความมากมายในจ�านวนของมนั; 
ทัง้ไม่ไดนั้บจ�านวนคนตายของชาวนีไฟ—
แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้หลงัจากทีพ่วก
เขาไดฝ้ังคนตายของตน, และหลงัจากวนั
แห่งการอดอาหาร, และความโศกเศร้า, 
และการสวดอ้อนวอนด้วยแล้ว, (และมัน
เป็นไปในปีที่สิบหกแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ) จึงเริม่มี
สันติติดต่อกันทั่วแผ่นดิน.

๓ แท้จริงแล้ว, และผู้คนยึดมั่นต่อการ
รกัษาพระบัญญัติของพระเจ้า; และพวก
เขาเคร่งครัดในการยึดถือศาสนพิธีก ของ
พระผูเ้ป็นเจา้, ตามกฎของโมเสส; เพราะ
พวกเขาได้รับการสอนให้รักษาข กฎของ
โมเสสไปจนกว่ามันจะสมบูรณ์.

๔ และ ด้วย เหตุ น้ี ผู้คน จึง ไม่มี ความ
วุ่นวายตลอดปีที่สิบหกแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ.

๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในการ
เริ่มต้นของปีที่สิบเจ็ดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษา, มีสันติติดต่อกัน.

๖ แต่ เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในตอน
ปลาย ปี ที่ สิบ เจ็ด, ชาย ผู้ หน่ึง เข้า มา ใน
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และเขาเป็นผู้
ตอ่ตา้นพระครสิต์ก , เพราะเขาเริม่ส่ังสอน
ผูค้นในทางตรงกนัขา้มกบัค�าพยากรณ์ซ่ึง
ศาสดาพยากรณ์พดูไว,้ เกีย่วกบัการเสด็จ
มาของพระคริสต์.

๗ บัดน้ี ไม่มีกฎที่ ขัดขวางความเช่ือก 

ของ มนุษย์; เพราะ เป็น ส่ิง ตรง กันข้าม

กับพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง
ที่ว่าจะมีกฎซึ่งจะน�ามนุษย์ ไปสู่ฐานะที่
ไม่เสมอภาค.

๘ เพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้ดังน้ี : ท่าน
ทัง้ หลาย จง เลือกก เสีย วันน้ี, ว่า ท่านจะ
ปรนนิบัติผู้ ใด.

๙ บัดน้ี หาก มนุษย์ ปรารถนา จะ รับ ใช้
พระผู้เป็นเจ้า, ก็เป็นสิทธิ์ของเขา; หรือ
ที่จริงแล้ว, หากเขาเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า
ก็ เป็นสิทธิ์ของเขาที่ จะรับใช้พระองค์; 
แต่หากเขาไม่เช่ือในพระองค์ก็ ไม่มีกฎ
ที่จะลงโทษเขา.

๑๐ แตห่ากเขากระท�าฆาตกรรมเขาก็ถกู
ลงโทษถงึตายก ; และหากเขาโจรกรรมเขา
ก็ถูกลงโทษด้วย; และหากเขาขโมยเขา
ก็ถูกลงโทษด้วย; และหากเขาประพฤติ
ล่วงประเวณีเขาก็ถูกลงโทษด้วย; แท้จรงิ
แล้ว, เพื่อความช่ัวรา้ยทัง้หมดน้ีพวกเขา
จึงถูกลงโทษ.

๑๑ เพราะ มี กฎ อยู่ ว่า มนุษย์ จะ ถูก
พิพากษา ตาม โทษานุโทษ ของ เขา. 
กระน้ัน ก็ตาม, ไม่มี กฎ ห้าม ความ เชื่อ
ของ มนุษย์; ฉะน้ัน, มนุษย์ ถูก ลงโทษ
เพราะโทษานุโทษซ่ึงเขากระท�าเท่าน้ัน; 
ฉะน้ันคนทัง้ปวงอยู่ ในฐานะทีเ่สมอภาคก .

๑๒ และผู้ต่อต้านพระคริสต์ผู้ น้ี, ช่ือ
ของเขาคือคอรฮิอร,์ (และกฎไม่มีอ�านาจ
กบัเขาได)้ เริม่ส่ังสอนผูค้นวา่จะไมม่พีระ
คริสต์. และ เขา ส่ัง สอน ตาม วิธี น้ี, โดย
กล่าวว่า :

๑๓ โอ้ท่านที่ ถูกมัดลงไปอยู่ ใต้ความ
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หวงัอนัโงเ่ขลาและเปลา่ประโยชน์, ท�าไม
ท่านจึงน�าเรื่องโง่เขลาเช่นน้ันมาเทียม
แอกไวก้ับตัว ? ท�าไมท่านจึงตัง้ตารอพระ
ครสิต์ ? เพราะไม่มีมนุษย์คนใดรู้ ไดถ้ึงส่ิง
ที่จะมาถึง.

๑๔ ดูเถิด, เรื่องเหล่าน้ีซ่ึงท่านเรียกว่า
ค�าพยากรณ์, ซ่ึงท่านกล่าววา่สืบทอดกัน
มาโดยศาสดาพยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์, ดูเถิด, 
ส่ิงเหล่า น้ี เป็นประเพณีอันโง่ เขลาของ
บรรพบุรุษท่าน.

๑๕ ท่านรูถ้ึงความแน่นอนของส่ิงเหล่า
น้ีไดอ้ยา่งไร ? ดเูถดิ, ทา่นไมอ่าจรู้ ไดถ้งึส่ิง
ที่ท่านไม่เห็นก ; ฉะน้ันท่านจึงไม่อาจรู้ ได้
ว่าจะมีพระคริสต์.

๑๖ ทา่นมองไปขา้งหน้าและกลา่ววา่ทา่น
เห็น การ ปลด บาป ของ ท่าน. แต่ ดูเถิด, 
มันเป็นผลของจิตใจที่ ไร้สติ; และความ
ฟ่ันเฟือนน้ีของจิตใจท่านเกิดขึน้เพราะ
ประเพณีบรรพบรุษุของทา่น, ซึง่น�าทา่น
ไปสู่ความเช่ือในส่ิงที่ ไม่เป็นเช่นน้ัน.

๑๗ และเรื่อง เช่นน้ันอีกหลายเรื่องที่
เขา กล่าว แก่ คนทัง้ หลาย, โดย บอก คน
เหล่า น้ันว่าจะมีการชดใช้เพื่อบาปของ
มนุษย์ เกิดขึน้ไม่ ได้, แต่มนุษย์ทุกคน
รบัประสบการณ์ในชีวติน้ีตามการด�าเนิน
ชีวติของตน; ฉะน้ันมนุษย์ทุกคนรุง่เรอืง
ตามอจัฉรยิภาพของตน, และวา่มนุษยท์กุ
คนมชัียชนะตามก�าลงัของตน; และอะไร
ก็ตามทีม่นุษยท์�าไปยอ่มไมเ่ป็นความผดิ.

๑๘ และดังน้ีเขาส่ังสอนคนทัง้หลาย, 
ชักน�าใจคนไปเป็นอันมาก, เป็นเหตุให้
คนเหล่าน้ันเชิดหน้าในความช่ัวรา้ยของ
ตน, แท้จรงิแล้ว, ชักน�าผู้หญิงไปเป็นอัน

มาก, และผู้ชายด้วย, ให้กระท�าการผิด
ประเวณี—โดยบอกพวกเขาวา่เมือ่มนุษย์
ตาย, น่ันคือที่สุดของมัน.

๑๙ บัดน้ีชายผู้ น้ีข้ามไปแผ่นดินแห่ง
เจอร์ชอนด้วย, เพื่อส่ังสอนเรื่องเหล่าน้ี
ในบรรดาผู้คนของแอมัน, ผู้ซ่ึงครัง้หน่ึง
เป็นผู้คนของชาวเลมัน.

๒๐ แต่ดูเถิดคนเหล่าน้ีฉลาดกว่าชาว
นี ไฟหลาย ๆ คน; เพราะคนเหล่า น้ีจับ
เขา, และ มัด เขา, และ พา เขา ไป อยู่ ต่อ
หน้าแอมัน, ผู้เป็นมหาปุโรหิตปกครอง
คนเหล่าน้ัน.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ท่านให้พาเขาออกไปจากแผ่นดิน. และ
เขาเข้ามาในแผ่นดินแห่งกิเดียน, และ
เริม่ส่ังสอนคนเหล่าน้ันด้วย; และที่น่ีเขา
ไม่ ได้รับความส�าเร็จมากนัก, เพราะเขา
ถูกจับมัดไว้และถูกพาไปอยู่ต่อหน้ามหา
ปุโรหิต, และหัวหน้าผู้พิพากษาปกครอง
แผ่นดินด้วย.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมหา
ปุโรหติกลา่วแกเ่ขาวา่ : ท�าไมทา่นจงึเทีย่ว
ไปบิดเบือนทางของพระเจ้า ? ท�าไมท่าน
จึงสอนคนเหล่าน้ีว่าจะไม่มีพระคริสต์, 
เพื่อ ขัด ขวาง การ ช่ืนชม ยินดี ของ พวก
เขา ? ท�าไมท่านจึงพูดขัดกับค�าพยากรณ์
ทัง้หมดของศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ ?

๒๓ บัดน้ีช่ือของมหาปุโรหิตคือกิดโด- 

นาห์. และคอริฮอร์กล่าวแก่ท่าน : เพราะ
ข้าพเจ้า ไม่ สอน ประเพณี โง่ เขลา ของ
บรรพบุรุษท่าน, และเพราะข้าพเจ้า ไม่
สอน คน เหล่า น้ี ให้ ผูกมัด ตน ลง ไป ใต้
ศาสนพิธีและการปฏิบัติ อันโง่ เขลา ซึ่ง
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ปุโรหติในสมยัโบราณก�าหนดไว,้ เพือ่แยง่
ชิงพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจเหนือพวก
เขา, เพือ่ใหพ้วกเขาอยู่ ในความเขลา, เพือ่
พวกเขาจะได้ ไม่เงยหน้า, แต่ถูกกดหัวไว้
ตามค�าของท่าน.

๒๔ ทา่นกลา่ววา่คนเหลา่น้ีเป็นอสิรชน. 
ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว ว่า พวก เขา อยู่ ใน
ความเป็นทาส. ท่านกล่าววา่ค�าพยากรณ์
สมัยโบราณเหล่าน้ันจรงิ. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
กล่าวว่าท่านไม่รู้ว่ามันจริง.

๒๕ ท่านกล่าวว่าคนเหล่าน้ีเป็นคนที่มี
ความผิดและตก, เพราะการล่วงละเมิด
ของ บรรพ ชน. ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว ว่า
เด็ก มิ ได้ มี ความ ผิด อัน เน่ืองจาก บิดา
มารดาของตน.

๒๖ และท่านกล่าวด้วยว่าพระคริสต์จะ
เสด็จมา. แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าววา่ท่าน
หาได้รู้ ไม่ ว่าจะมีพระคริสต์. และท่าน
กล่าวด้วยว่าพระองค์จะทรงถูกประหาร
เพื่อบาปก ของโลก—

๒๗ และดังน้ีท่านชักน�าคนพวกน้ี ไป
ตาม ประเพณี โง่ เขลา ของ บรรพบุรุษ
ท่าน, และตามความปรารถนาของท่าน
เอง; และท่านกดขี่พวกเขาไว้, แม้ดังอยู่
ในความเป็นทาส, เพื่อท่านจะได้อิ่มหน�า
ส�าราญด้วยแรงงานจากมือของพวกเขา, 
เพื่อพวกเขาจะไม่กล้าเงยหน้าด้วยความ
องอาจ, และเพื่อพวกเขาจะไม่กล้ายินดี
ในสิทธิ์และอภิสิทธิ์ของตน.

๒๘ แท้จริงแล้ว, พวกเขาไม่กล้าใช้ส่ิง
ซ่ึงเป็นของตนเองโดยเกรงว่าจะท�าให้
ปุ โรหิตของตนขุ่นเคือง, ผู้ซ่ึงใส่แอกให้
พวกเขาตามความปรารถนาของตน, และ

น�าพวกเขาให้เชื่อ, โดยประเพณีของตน
และ ความ ฝันของ ตน และ อารมณ์ ของ
ตนและนิมิตของตนและความลีล้ับอัน
เสแสร้งของตน, เพื่อที่ว่า, หากพวกเขา
ไม่ท�าตามค�าของตน, พวกเขาก็จะท�าให้
ใครสักคนซึ่งไม่ เป็นที่ รู้จักขุ่นเคือง, ผู้
ซ่ึงพวกเขากล่าวว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้า—
บุคคลซึ่งไม่มี ใครเคยเห็นหรอืรูจ้ัก, ผู้ซึ่ง
ไมเ่คยด�ารงอยูเ่ลย, ทัง้จะไมม่วีนัด�ารงอยู.่

๒๙ บัดน้ีเมื่อมหาปุโรหิตและหัวหน้า
ผู้พิพากษาเห็นความแข็งกระด้างของใจ
เขา, แท้จริงแล้ว, เมื่อเห็นว่าเขาจ้วงจาบ
แม้กับพระผู้เป็นเจ้า, พวกท่านจึงไม่ยอม
ตอบถ้อยค�าของเขา; แต่ ให้มัดเขา; และ
พวกท่านส่งเขาให้อยู่ ในการควบคุมของ 
เจา้หน้าที;่ และส่งเขาไปแผน่ดนิแหง่เซ- 
ราเฮ็มลา, เพื่อจะได้น� าเขาไปอยู่ต่อหน้า
แอลมา, และหัวหน้าผู้พิพากษาซ่ึงเป็น
ผู้ปกครองเหนือแผ่นดินทัง้หมด.

๓๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
เขาถกูน�ามาอยูต่อ่หน้าแอลมาและหวัหน้า
ผู้พิพากษา, เขาท�าแบบเดยีวกันกับที่เขา
ท�าในแผ่นดินแห่งกิเดียน; แท้จริงแล้ว, 
เขายังคงลบหลู่ก พระเจ้าต่อไป.

๓๑ และเขายิง่ทวคีวามรนุแรงก ในค�าพดู
ต่อหน้าแอลมา, และจ้วงจาบต่อปุ โรหิต
และผู้สอน, โดยกล่าวหาว่าคนเหล่าน้ัน
ชักน�าผู้คนให้ท�าตามประเพณีเหลวไหล
ของบรรพบุรษุตน, เพื่อเห็นแก่ความอิ่ม
หน�าส�าราญบนน� ้าพักน� ้าแรงของผู้คน.

๓๒ บัดน้ี แอ ลมา กล่าว แก่ เขา : ท่าน
รู้ ว่า เรา ไม่ ได้ อิ่ม หน�า ส�าราญ อยู่ บนน� ้า
พักน� ้าแรงของคนเหล่าน้ี; เพราะดูเถิด
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ขา้พเจา้ท�างานแมต้ัง้แตแ่รกเริม่แหง่การ
ปกครองของผู้พิพากษามาจนบัดน้ี, ด้วย
มือข้าพเจ้าเองเพื่อเลีย้งตน, ทัง้ที่หลาย
ครัง้ข้าพเจ้าเดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อ
ประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแก่
ผู้คนของข้าพเจ้า.

๓๓ และ ทัง้ ที่ เป็น งาน มากมาย ซึ่ง
ข้าพเจ้า ท�า ไป ใน ศาสนจักร, ข้าพเจ้า ก็
ไมเ่คยไดร้บัเลยแมแ้ตซี่ไนน์ก เดยีวส�าหรบั
แรงงานของข้าพเจ้า; ทัง้พี่น้องข้าพเจ้า
ก็ ไม่ ได้ รับ, นอกจาก เมื่อ อยู่ ในบัลลังก์
พพิากษา; และเมือ่น้ันเราก็ไดร้บัแตเ่พยีง
ตามกฎส�าหรับเวลาของเรา

๓๔ และ บัดน้ี, หาก เรา ไม่ ได้ รับ ส่ิง
ตอบแทนแรงงานของเราในศาสนจักร, 
จะ เป็นประโยชน์อันใดกับ เรา เล่าที่ จะ
ท�างานในศาสนจกัรหากไม่ ใช่เพือ่ประกาศ
ความจรงิ, เพื่อเราจะมีการช่ืนชมยินดี ใน
ปีติก ของพี่น้องเรา ?

๓๕ แล้วเหตุใดท่านจึงกล่าวว่าเรา ส่ัง
สอนคนเหล่าน้ีเพื่อหาผลประโยชน์, ใน
เมื่อท่าน, ด้วยตัวของท่าน, รู้อยู่ว่าเราไม่
ได้รับผลประโยชน์เลย ? และบัดน้ี, ท่าน
เช่ือหรือว่าเราหลอกลวงคนเหล่าน้ี, ซ่ึง
ท�าให้เกิดปีติเช่นน้ันในใจพวกเขา ?

๓๖ และคอริฮอร์ตอบท่าน, ถูกแล้ว.
๓๗ และแล้วแอลมากล่าวแก่เขา : ท่าน

เช่ือไหมว่ามีพระผู้เป็นเจ้า ?
๓๘ และเขาตอบ, ไม่เช่ือ.
๓๙ บัดน้ี แอ ลมา กล่าว แก่ เขา : ท่าน

จะปฏิเสธอีกหรือว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า, 

และปฏเิสธพระครสิตด์ว้ย ? เพราะดเูถดิ, 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ข้าพเจ้ารูว้า่มีพระ
ผู้ เป็นเจ้า, และรู้ ว่าพระคริสต์จะเสด็จ
มาด้วย.

๔๐ และบัดน้ีท่านมีหลักฐานอะไรที่ว่า
ไม่มีพระผู้ เป็นเจ้าก , หรือว่าพระคริสต์
หาเสด็จมาไม่ ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่า
ท่านไม่มีเลย, นอกจากเพียงถ้อยค�าของ
ท่านเท่าน้ัน.

๔๑ แต่, ดูเถิด, ข้าพเจ้ามีทุกส่ิงที่เป็น
ประจักษ์ พยานก ว่า ส่ิง เหล่า น้ี จริง; และ
ทา่นก็มทีกุส่ิงเป็นประจกัษ์พยานแกท่า่น
วา่ส่ิงเหลา่น้ีจรงิ; และทา่นจะปฏเิสธหรอื ? 
ท่านเช่ือไหมว่าส่ิงเหล่าน้ีจริง ?

๔๒ ดเูถดิ, ขา้พเจา้รูว้า่ทา่นเช่ือ, แตท่า่น
ถูกครอบง�าด้วยวิญญาณที่พูดเท็จ, และ
ท่านไม่เอาใจใส่พระวิญญาณของพระผู้
เป็น เจ้า จนพระองค์ ไม่มี ที่ อยู่ ในท่าน; 
แต่มารมีอ�านาจเหนือท่าน, และเขาพา
ท่านไปทั่ว, ออกกลอุบายต่าง ๆ เพื่อเขา
จะท�าลายลูก ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า.

๔๓ และบัดน้ีคอริฮอร์กล่าวแก่แอล- 
มา : หาก ท่านจะ แสดง เครื่องหมายก แก่ 
ขา้พเจา้, เพือ่ขา้พเจา้จะเช่ือมัน่วา่มพีระผู้
เป็นเจา้, แทจ้รงิแลว้, จงแสดงแกข่า้พเจา้
ว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพ, และเมื่อ
น้ันข้าพเจ้าจะเช่ือมั่นในความจริงแห่ง
ถ้อยค�าของท่าน.

๔๔ แต่ แอ ลมา กล่าว แก่ เขา : ท่าน มี
เครือ่งหมายเพยีงพอแลว้; ทา่นจะทดลอง
พระผูเ้ป็นเจา้ของทา่นหรอื ? ทา่นจะกลา่ว
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หรอืวา่, จงแสดงเครือ่งหมายแก่ข้าพเจ้า, 
ในเมื่อท่านมีประจักษ์พยานของพี่น้อง
ทัง้หมด เหล่า น้ีก ของ ท่าน, และ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้ บริสุทธิ์ ทัง้หมด ด้วย ? พระ
คัมภีร์วางอยู่ต่อหน้าท่าน, แท้จริงแล้ว, 
และทุกส่ิงข ชี ้ ให้เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้า; 
แท้จริงแล้ว, แม้แผ่นดินโลกค , และ ส่ิง
ทัง้ปวงที่ อยู่บนพืน้ผิวของมัน, แท้จริง
แลว้, และการเคลือ่นไหวง ของมนั, แทจ้รงิ
แล้ว, และดาวพระเคราะห์จ ทัง้หมดด้วย
ซ่ึงเคลื่อนไปตามปรกติวสัิยเป็นพยานวา่
มีพระผู้สร้างสูงสุด.

๔๕ และทา่นยงัเทีย่วตระเวนไปอกีหรอื, 
ชักน�าใจคนพวกน้ีไป, โดยเป็นพยานแก่
พวกเขาว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ? และท่าน
ยังจะปฏิเสธพยานเหล่าน้ีทัง้หมดหรือ ? 
และ เขา กล่าว ว่า : ถูก แล้ว, ข้าพเจ้า จะ
ปฏเิสธ, เวน้แตท่า่นจะแสดงเครือ่งหมาย
แก่ข้าพเจ้า.

๔๖ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือแอลมากล่าวแก่เขา : ดูเถิด, ข้าพเจ้า
โศกเศรา้เพราะความแข็งกระด้างของใจ
ท่าน, แท้จริงแล้ว, คือท่านจะยังต่อต้าน
วิญญาณแห่งความจริง, จนจิตวิญญาณ
ท่านจะถูกท�าลาย.

๔๗ แต่ดูเถิด, เป็นการดีกว่าก ที่จะสูญ
เสียจิตวิญญาณของท่านไปแทนที่ท่าน
จะเป็นหนทางน�าจติวญิญาณเป็นอนัมาก
ลงไปสู่ความพินาศ, โดยการพูดเท็จของ
ท่านและโดยค�าป้อยอของท่าน; ฉะน้ัน
หากท่านจะปฏิเสธอีก, ดูเถิดพระผู้เป็น

เจ้า จะ ทรง ลง ทัณฑ์ ท่าน, เพื่อ ท่าน จะ
กลายเป็นใบ้, เพื่อท่านจะไม่มีวันอ้าปาก
ของทา่นอกีเลย, เพือ่ทา่นจะไมห่ลอกลวง
คนเหล่าน้ีอีกต่อไป.

๔๘ บัดน้ี คอ ริ ฮ อร์ กล่าว แก่ ท่านว่า : 
ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระ
ผู้เป็นเจ้า, แต่ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่ามีพระผู้
เป็นเจ้า; และข้าพเจ้ากล่าวด้วย, ว่าท่าน
ไม่รู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า; และเว้นเสียแต่
ท่าน จะ แสดง เครื่องหมาย แก่ ข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้าจะไม่เช่ือ.

๔๙ บัดน้ี แอ ลมา กล่าว แก่ เขา : ส่ิง น้ี
ขา้พเจา้จะใหแ้กท่า่นเพือ่เป็นเครือ่งหมาย, 
คือ ท่าน จะ เป็น ใบ้ก , ตาม ถ้อยค�า ของ
ขา้พเจา้; และขา้พเจา้กลา่ว, วา่ในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้า, ท่านจะเป็นใบ้, เพื่อ
ท่านจะพูดไม่ไดอ้ีกตอ่ไป.

๕๐ บัดน้ีเมื่อแอลมากล่าวถ้อยเหล่าน้ี
แล้ว, คอรฮิอรก็์เป็นใบ้, จนเขาเปล่งเสียง
ไม่ ได้, ตามถ้อยค�าของแอลมา.

๕๑ และ บัดน้ี เมื่อ หัวหน้า ผู้ พิพากษา
เห็นการน้ี, เขาจึงยื่นมือออกไปและเขียน
ถึงคอริฮอร์, มีความว่า : ท่านตระหนักถึง
เดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้าไหม ? ใน
ผู้ ใด เล่า ที่ ท่านปรารถนา จะ ให้ แอ ลมา
แสดงเครือ่งหมายของเขาออกมา ? อยาก
ให้เขาท�าให้คนอื่นได้รบัทุกข์, เพื่อแสดง
เครื่องหมาย ต่อ ท่านหรือ ? ดูเถิด, เขา
แสดงเครือ่งหมายแกท่า่นแลว้; และบดัน้ี
ท่านจะโต้เถียงต่อไปอีกหรือ ?

๕๒ และคอริฮอร์ยื่นมือของเขาออกมา

 ๔๔ ก โมไซยาห ์๑๓:๓๓–๓๔.
  ข สดด. ๑๙:๑;  

คพ. ๘๘:๔๗.

  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 ๓๐:๔๕–๕๒๓๘๓



เขียน, มี ความ ว่า : ข้าพเจ้า รู้ ว่า ข้าพเจ้า
เป็นใบ้, เพราะ ข้าพเจ้า พูด ไม่ ได้; และ
ขา้พเจา้รูว้า่ไมม่ส่ิีงใดนอกจากเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่น� าส่ิงน้ีมาสู่ข้าพเจ้า
ได้; แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้ารู้ก เสมอว่า
มีพระผู้เป็นเจ้า.

๕๓ แต่ดูเถิด, มารหลอกลวงก ข้าพเจ้า; 
เพราะเขาปรากฏข แก่ข้าพเจ้าในรูปของ
เทพ, และกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่ : จงไปเรยีก
คน เหล่า น้ี คืน มา, เพราะ พวก เขา หลง
ตามพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงไม่เป็นที่รู้จัก. และ
เขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า : ไม่มีค พระผู้เป็น
เจ้า; แท้จรงิแล้ว, และเขาสอนข้าพเจ้าถึง
ส่ิงที่ข้าพเจ้าจะกล่าว. และข้าพเจ้าสอน
ถ้อยค�าของเขา; และข้าพเจ้าสอนเรื่อง
เหล่าน้ีเพราะเป็นที่พอใจของจิตที่ฝักใฝ่
ทางโลกง ; และข้าพเจ้าสอนเรื่องเหล่าน้ี, 
แม้ จนได้ รับ ความ ส�าเร็จ อย่าง มาก, ถึง
ขนาดที่ข้าพเจ้าเช่ือจรงิจังวา่เรือ่งเหล่าน้ี
จรงิ; และเพราะเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงคดัคา้น
ความจริง, แม้จนข้าพเจ้าน�าเอาการสาป
แช่งอันใหญ่หลวงน้ีมาสู่ข้าพเจ้า.

๕๔ บัดน้ีเมื่อเขากล่าวถ้อยน้ีแล้ว, เขา
วิงวอน แอ ลมา ให้ สวด อ้อนวอน ถึง พระ
ผู้ เป็นเจ้า, เพื่อ เอาการสาปแช่งออกไป
จากเขา.

๕๕ แตแ่อลมากลา่วแกเ่ขา : หากเอาการ
สาปแช่งน้ีออกไปจากทา่น ทา่นก็จะชักน�า
ใจคนพวกน้ีไปอีก; ฉะน้ัน, มันจะบังเกิด
กับท่านแม้ดังที่พระเจ้าทรงประสงค์.

๕๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือการ

สาปแช่งไม่ไดพ้้นไปจากคอรฮิอร;์ แตเ่ขา
ถูกขับออกไป, และตระเวนไปจากบ้าน
หน่ึงถึงบ้านหน่ึงเพื่อขออาหาร.

๕๗ บัดน้ีความรูถ้ึงส่ิงที่เกิดกับคอรฮิอร์
ประกาศไปทั่วแผ่นดินโดยทันที; แท้จรงิ
แลว้, หวัหน้าผูพ้พิากษาส่งถอ้ยแถลงออก
ไปยงัผูค้นทัง้หมดในแผน่ดนิ, ประกาศแก่
คนทีเ่ช่ือในถอ้ยค�าของคอรฮิอรว์า่พวกเขา
ตอ้งกลบัใจโดยเรว็, มฉิะน้ันการพพิากษา
อย่างเดียวกันจะมาสู่พวกเขา.

๕๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา ทุก คนตระหนัก แล้ว ถึง ความ
ช่ัวร้ายของคอริฮอร์; ฉะน้ันพวกเขาจึง
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้าอีกทุก
คน; และการน้ีจึงยุติความช่ัวช้าสามานย์
ตามแบบอย่างคอริฮอร์. และคอริฮอร์
ตระเวน ไป จาก บ้านหน่ึง ถึง บ้านหน่ึง, 
เพื่อขออาหารเลีย้งตน.

๕๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะที่เขาออกไปในบรรดาผู้คน, แท้จรงิ
แล้ว, ในบรรดาคนพวกหน่ึงที่ ได้แยก
ตนจากชาวนีไฟและเรียกตนเองว่าชาว
โซรัม, โดยมีชายผู้หน่ึงช่ือโซรัมน� าไป—
และขณะที่เขาออกไปในบรรดาคนเหล่า
น้ัน, ดูเถิด, เขาถูกชนและถูก เหยียบ, 
แม้จนเขาตาย.

๖๐ และดังน้ันเราจึงเห็นจุดจบของเขา
ผูซ่ึ้งไดบ้ดิเบอืนทางของพระเจา้; และดงั
น้ันเราจึงเห็นว่ามารก จะไม่ค�า้จุนข ลูก ๆ  
ของเขาในวนัสุดท้าย, แตจ่ะลากคนเหล่า
น้ีลงสู่นรกค อย่างรวดเร็ว.

 ๕๒ ก แอลมา ๓๐:๔๒.
 ๕๓ ก เจคอบ ๗:๑๔.
  ข ๒ คร. ๑๑:๑๔;  

๒ นี. ๙:๙.

  ค สดด. ๑๐:๔.
  ง คมพ. ทางเน้ือหนัง, 

ฝักใฝ่ทางโลก.
 ๖๐ ก คมพ. มาร.

  ข แอลมา ๓:๒๖–๒๗;  
๕:๔๑–๔๒;  
คพ. ๒๙:๔๕.

  ค คมพ. นรก.

แอลมา ๓๐:๕๓–๖๐ ๓๘๔



บทที่ ๓๑

แอลมาเป็นผูน้�าของพนัธกจิแหง่การช่วย
กู้ชาวโซรัมทีล่ะทิง้ความเชือ่—ชาวโซรัม
ปฏิเสธพระคริสต์, เชือ่ ในหลักการเท็จ
ของการเลอืกตัง้, และนมสัการดว้ยค�าสวด
ออ้นวอนทีก่�าหนดไว—้ผูส้อนศาสนาเป่ียม
ด้วยพระวญิญาณศักดิ์สิทธิ์—ความทุกข์
ของพวกเขาถูกกลืนไป ในปีติแห่งพระ
คริสต์. ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก
จดุจบของคอรฮิอร,์ แอลมาโดยทีร่บัขา่ววา่
ชาวโซรมัก�าลังบิดเบือนทางของพระเจ้า, 
และว่าโซรัม, ซึ่งเป็นผู้น� าของพวกเขา, 
ก�าลงัชักน�าใจผูค้นใหก้ราบไหว้ก รปูเคารพข 

ทีพ่ดูไม่ได,้ ใจทา่นเริม่เจ็บปวดค อกีเพราะ
ความช่ัวช้าสามานย์ของผู้คน.

๒ เพราะ น่ี คือ เหตุ แห่ง โทมนัสก อย่าง
ใหญ่หลวงแก่แอลมาที่ รู้ถึงความช่ัวช้า
สามานย์ ในบรรดาผู้คนของท่าน; ฉะน้ัน
ใจทา่นจงึโทมนัสยิง่เพราะการทีช่าวโซรมั
แยกจากชาวนีไฟ.

๓ บัดน้ีชาวโซรัมมารวมกันอยู่ ในแผ่น
ดินซ่ึงพวกเขาเรียกว่าแอนทิ โอนัม, ซ่ึง 

อยู่ทางตะวนัออกของแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลา, ซ่ึงอยู่ชายแดนเกือบตดิฝ่ังทะเล, 
ซ่ึงอยู่ทางใต้ของแผ่นดินแห่งเจอรช์อน, 
ซ่ึงชายแดนอยูต่ดิกบัแดนทรุกนัดารทาง

ใต้ด้วย, ซ่ึงเป็นแดนทุรกันดารที่เต็มไป
ด้วยชาวเลมัน.

๔ บดัน้ีชาวนีไฟกลวัอยา่งยิง่วา่ชาวโซรมั
จะเปิดการตดิตอ่กบัชาวเลมนั, และวา่จะ
เป็นหนทางแห่งการสูญเสียอันใหญ่หลวง
แก่ฝ่ายชาวนีไฟ.

๕ และบัดน้ี, เน่ืองจากการส่ังสอนก พระ
วจนะข มีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะน�าค ผู้คน
ให้ ท�า ส่ิง ซ่ึง เที่ยง ธรรม— แท้จริง แล้ว, 
บังเกิดผลอันมีพลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกวา่
ดาบ, หรือส่ิงใด, ที่ ได้เกิดกับพวกเขา—
ฉะน้ันแอลมาจึงคิดว่าสมควรที่พวกเขา
จะลองอานุภาพแห่งพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๖ ฉะน้ันท่านจึงพาแอมัน, และแอรัน, 
และออมเนอร์ ไป; และได้ทิง้ฮิมไนไว้กับ
ศาสนจักรในเซราเฮ็มลา; แตท่่านพาสาม
คนแรกไปกบัทา่น, และอมวิเล็คกบัซีเอส- 
รอมด้วย, ผู้ ซ่ึงอยู่ที่มีเล็ค; และท่านพา
บุตรของท่านไปด้วยสองคน.

๗ บดัน้ีทา่นไม่ไดพ้าบตุรคนโตของทา่น
ไปด้วย, และช่ือของท่านคือฮีลามันก ; แต่
ช่ือคนทีท่า่นพาไปดว้ยคอืชิบลนัและโคร-ิ 

แอนทอน; และน่ีคอืช่ือคนที่ ไปในบรรดา
ชาวโซรมัข กบัทา่น, เพือ่ส่ังสอนพระวจนะ
แก่คนเหล่าน้ี.

๘ บดัน้ีชาวโซรมัเป็นพวกทีแ่ยกก ไปจาก
ชาวนีไฟ; ฉะน้ันพวกเขาจงึมพีระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้ส่ังสอนแกพ่วกเขามาแลว้.

๓๑ ๑ ก อพย. ๒๐:๕;  
โมไซยาห ์๑๓:๑๓.

  ข ๒ นี. ๙:๓๗.  
คมพ. นับถอืรปูเคารพ  
(การ).

  ค แอลมา ๓๕:๑๕.
 ๒ ก โมไซยาห ์๒๘:๓;  

๓ นี. ๑๗:๑๔;  
โมเสส ๗:๔๑.

 ๕ ก อนัีส ๑:๒๓;  
แอลมา ๔:๑๙.  
คมพ. ส่ังสอน.

  ข ฮบ. ๔:๑๒;  
เจคอบ ๒:๘;  

แอลมา ๓๖:๒๖.
  ค เจรอม ๑:๑๑–๑๒;  

คพ. ๑๑:๒.
 ๗ ก คมพ. ฮีลามนั,  

บตุรของแอลมา.
  ข แอลมา ๓๐:๕๙.
 ๘ ก แอลมา ๒๔:๓๐.

แอลมา ๓๑:๑–๘๓๘๕



๙ แต่ พวก เขา ได้ ตกก ไป สู่ ความ ผิด
มหันต์, เพราะพวกเขาไม่ยึดมั่นต่อการ
รักษา พระ บัญญัติ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, 
และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์, ตาม กฎ
ของโมเสส.

๑๐ ทัง้พวกเขาไม่ยอมยึดถือการปฏิบัติ
ของศาสนจักร, ในการสวดอ้อนวอนและ
วิงวอนพระผู้ เป็นเจ้าต่อไปทุกวัน, เพื่อ
พวกเขาจะได้ ไม่เข้าไปสู่การล่อลวง.

๑๑ แท้จริง แล้ว, ท้าย ที่สุด, พวก เขา
บดิเบอืนทางของพระเจา้ในหลายตอ่หลาย
ครัง้; ฉะน้ัน, เพราะเหตุน้ี, แอลมากับพี่
น้องทา่นจงึเขา้ไปในแผน่ดนิเพือ่ส่ังสอน
พระวจนะแก่พวกเขา.

๑๒ บัดน้ี, เมื่อพวกท่านมาในแผ่นดิน
แล้ว, ดูเถิด, ยังความฉงนแก่พวกท่านที่
พวกท่านพบว่าชาวโซรัมได้สร้างบรรดา
ธรรมศาลาไว้, และว่าคนเหล่าน้ีมารวม
กันในวันหน่ึงของสัปดาห์, ซ่ึงเป็นวันที่
พวกเขาเรยีกวา่วนัของพระเจา้; และพวก
เขานมัสการตามแบบอย่างซึ่งแอลมากับ
พี่น้องท่านไม่เคยเห็น;

๑๓ เพราะคนเหล่าน้ีมีสถานที่หน่ึงซ่ึง
สร้าง ขึน้ กลาง ธรรม ศาลา ของ พวก เขา, 
เป็นที่ ส�าหรับ ยืน, ซึ่ง สูง เหนือ ศีรษะ; 
และด้านบนของที่น้ันคนเข้าไปได้เพียง
คนเดียว.

๑๔ ฉะน้ัน, ผู้ ใด ก็ตามที่ปรารถนาจะ
นมสัการก ก็ตอ้งออกไปยนือยูบ่นน้ัน, และ
ยื่นมือเขาออกไปทางฟ้าสวรรค์, และรอ้ง
ด้วยเสียงอันดัง, ว่า :

๑๕ บริสุทธิ์, พระผู้ เป็นเจ้าผู้ บริสุทธิ์; 
พวกข้าพระองค์เช่ือว่าพระองค์คือพระ
ผู้ เป็นเจ้า, และพวกข้าพระองค์ เช่ือว่า
พระองคท์รงบรสุิทธิ,์ และวา่พระองคท์รง
เป็นวญิญาณมาแลว้, และวา่พระองคท์รง
เป็นวญิญาณ, และวา่พระองคจ์ะทรงเป็น
วิญญาณตลอดกาล.

๑๖ พระ ผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิ์, พวก ข้า
พระองค์เช่ือวา่พระองค์ทรงแยกพวกข้า
พระองค์ออกจากพี่น้องพวกข้าพระองค์; 
และพวกข้าพระองค์ ไม่เช่ือในประเพณี
ของพี่น้องพวกข้าพระองค์, ซึ่งสืบทอด
กันมาถึงพวกเขาโดยความอ่อนต่อโลก
ของ บรรพบุรุษ พวก เขา; แต่ พวก ข้า
พระองคเ์ช่ือวา่พระองคท์รงเลอืกก พวกขา้
พระองค์ ไวเ้ป็นลกูทีบ่รสุิทธิ์ข ของพระองค;์ 
และพระองคท์รงท�าให้เป็นที่รูแ้ก่พวกข้า
พระองค์ด้วยว่าจะไม่มีพระคริสต์.

๑๗ แต่ พระองค์ ทรง เป็น เหมือน กัน
ทัง้วันวาน, วันน้ี, และตลอดกาล; และ
พระองค์ทรงเลือกก พวกข้าพระองค์เพื่อ
พวกข้าพระองค์จะได้รบัการช่วยให้รอด, 
ขณะ ทุก คนรอบ ๆ พวก ข้า พระองค์
ถูก เลือกเพื่อ โยนลงนรกโดยพระพิโรธ
ของ พระองค์; เพราะ ความ บริสุทธิ์ น้ี, 
ข้า แต่พระ ผู้ เป็น เจ้า, พวก ข้า พระองค์
ขอบพระทัย พระองค์; และ พวก ข้า
พระองค์ ขอบพระทัย พระองค์ ด้วย ที่
ทรงเลือกพวกข้าพระองค์, เพื่อพวกข้า
พระองค์จะไม่ถูกชักน�าไปตามประเพณี
อันโง่ เขลาของพี่ น้องพวกข้าพระองค์, 

 ๙ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

 ๑๔ ก มธ. ๖:๑–๗.

 ๑๖ ก แอลมา ๓๘:๑๓–๑๔.
  ข อสย. ๖๕:๓, ๕.
 ๑๗ ก คมพ. ถอืด ี(ความ), 

ถอืตวั (ความ), เปลา่
ประโยชน์, อยา่งไม่
สมควร.

แอลมา ๓๑:๙–๑๗ ๓๘๖



ซ่ึงมัดพวกเขาลงไปสู่ความเช่ือเกี่ยวกับ
พระคริสต์, ซ่ึงชักน�าใจพวกเขาให้ระหก
ระเหินห่างไปจากพระองค์, พระผู้ เป็น
เจ้าของพวกข้าพระองค์.

๑๘ และพวกข้าพระองค์ขอบพระทัย
พระองค์ อีก, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ที่
พวกข้าพระองค์เป็นผู้ที่ ได้รับเลือกและ
บริสุทธิ์. เอเมน.

๑๙ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากที่แอลมากับพี่น้องและบุตรของท่าน
ได้ยินค�าสวดอ้อนวอนเหล่าน้ี, ก็ฉงนจน
สุดประมาณ.

๒๐ เพราะ ดูเถิด, ทุก คน ออก ไป และ
กระท�าการสวดอ้อนวอนอย่างเดียวกัน.

๒๑ บัดน้ีพวกเขาเรยีกที่น่ันวา่แรมีอัม- 

ทัม, ซ่ึง, เมื่อแปลความหมาย, คือแท่น
ศักดิ์สิทธิ์.

๒๒ บัดน้ี, จากแท่นน้ีพวกเขา, ทุกคน, 
กระท�า การ สวด อ้อนวอน อย่าง เดียวกัน
ต่อ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ขอบพระทัย พระ ผู้
เป็นเจ้าของตนที่พวกเขาได้รบัเลือกจาก
พระองค์, และที่พระองค์มิ ได้ทรงชักน�า
พวกเขาไปตามประเพณีพี่น้องของตน, 
และที่ ใจพวกเขาไม่ไดถ้กูลกัพาไปใหเ้ช่ือ
ในส่ิงที่จะมาถึง, ซึ่งพวกเขาไม่รูเ้รือ่งเลย.

๒๓ บัดน้ี ,  หลัง จาก ที่ ผู้คน น้อม
ขอบพระทัยตามวิธี น้ีแล้วทุกคน, พวก
เขาก็กลบัไปบา้น, ไมเ่คยพดูก ถงึพระผูเ้ป็น
เจ้าของตนอีกเลยจนกวา่จะมาชุมนุมกัน
อกีทีแ่ทน่ศักดิสิ์ทธิ,์ เพือ่น้อมขอบพระทยั
ตามวิธีของตน.

๒๔ บัดน้ีเมื่อแอลมาเห็นส่ิงน้ีใจท่านก็
โศกเศรา้ก ; เพราะทา่นเห็นแลว้วา่พวกเขา
เป็นคนที่ช่ัวร้ายและมีมิจฉาทิฐิ; แท้จริง
แล้ว, ท่านเห็นว่าใจพวกเขาหมกมุ่นอยู่
กับทอง, และกับเงิน, และกับส่ิงสวยงาม
นานาชนิด.

๒๕ แท้จริงแล้ว, และท่านเห็นด้วยว่า
ใจพวกเขาทะนงก จนถึงการโอ้อวดอย่าง
ใหญ่หลวง, ด้วยความถือดี.

๒๖ และท่านเปล่งเสียงท่านสู่สวรรค์, 
และรอ้งทลูก , มคีวามวา่ : โอ,้ อกีนานเทา่ไร
เลา่, ขา้แตพ่ระเจา้, ทีพ่ระองคจ์ะทรงยอม
ให้ผู้รับใช้ของพระองค์จะพ�านักอยู่ที่ น่ี
เบือ้งล่างในเน้ือหนัง, ให้เห็นความชั่วรา้ย
รนุแรงเช่นน้ันในบรรดาลกูหลานมนุษย์ ?

๒๗ ดูเถิด, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พวก
เขารอ้งทูลก พระองค์, และกระน้ันใจพวก
เขาก็ยังถูกกลืนเข้าไป ในความถือดีของ
ตน. ดเูถดิ, ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้, พวกเขา
ร้องทูลพระองค์ด้วยปากของตน, ขณะ
ที่พวกเขาผยองข , กับส่ิงไร้ประโยชน์ของ
โลก, แม้ถึงความใหญ่หลวง.

๒๘ ดูเถิด, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้า
พระองค์, เสือ้ผ้าราคาแพงของพวกเขา, 
และแหวนวงน้อย, และสรอ้ยข้อมือก ของ
พวกเขา, และเครื่องทองของพวกเขา, 
และของมีค่าทัง้หลายทัง้ปวงของพวก
เขาซ่ึงพวกเขาใช้ประดับ; และดูเถิด, ใจ
พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับมัน, ทว่าพวกเขา
ยังรอ้งทูลพระองค์และกล่าววา่—พวกข้า
พระองคข์อบพระทยัพระองค,์ ขา้แตพ่ระ

 ๒๓ ก ยากอบ ๑:๒๑–๒๕.
 ๒๔ ก ปฐก. ๖:๕–๖.
 ๒๕ ก เจคอบ ๒:๑๓;  

แอลมา ๑:๓๒.

 ๒๖ ก โมเสส ๗:๔๑–๕๘.
 ๒๗ ก อสย. ๒๙:๑๓.
  ข คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  

(ความ).
 ๒๘ ก อสย. ๓:๑๖–๒๔.

แอลมา ๓๑:๑๘–๒๘๓๘๗



ผู้เป็นเจ้า, เพราะส�าหรบัพระองค์พวกข้า
พระองค์เป็นผู้ที่ทรงเลือกไว,้ ขณะที่คน
อื่น ๆ จะพินาศ.

๒๙ แท้จริงแล้ว, และพวกเขากล่าวว่า
พระองค์ทรงท�าให้เป็นที่รู้แก่พวกเขาว่า
จะไม่มีพระคริสต์.

๓๐ ข้าแต่พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้า, อีก
นานเท่าใดเล่าที่พระองค์จะทรงยอมให้
ความ ช่ัวร้ายและความไม่ภักดี เช่นน้ัน
อยู่ ในบรรดาคนพวกน้ี ? ข้าแต่พระเจ้า, 
ขอ พระองค์ โปรด ประทาน ก�าลัง ให้ ข้า
พระองค,์ เพือ่ขา้พระองคจ์ะทนกบัความ
ทุพพลภาพ ของ ข้า พระองค์. เพราะ ข้า
พระองค์ทุพพลภาพ, และความช่ัวร้าย
เช่นน้ัน ใน บรรดา คน เหล่า น้ี ท�าให้ จิต
วิญญาณข้าพระองค์เจ็บปวด.

๓๑ ข้า แต่ พระเจ้า, ใจ ข้า พระองค์
โทมนัสยิง่นัก; ขอพระองคท์รงปลอบโยน
จิตวิญญาณข้าพระองค์ด้วยพระคริสต์ก . 
ข้าแต่พระเจ้า, ขอพระองค์ประทานแก่
ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ มี พละ
ก�าลัง, เพื่อข้าพระองค์จะรับความทุกข์
เหล่าน้ีด้วยความอดทนซ่ึงจะเกิดกับข้า
พระองค์, เพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
คนเหล่าน้ี.

๓๒ ข้า แต่ พระเจ้า, ขอ พระองค์ ทรง
ปลอบโยนจิตวิญญาณข้าพระองค์, และ
ประทานความส�าเรจ็ให้ข้าพระองค์, และ
เพื่อนผู้รว่มงานของข้าพระองค์ซึ่งอยู่กับ
ข้าพระองค์ด้วย—แท้จริงแล้ว, แอมัน, 
และแอรนั, และออมเนอร,์ และอมิวเล็ค

กับ ซี เอส รอม ด้วย, และ บุตร สองก คน
ของข้าพระองค์ด้วย—แท้จริงแล้ว, ขอ
พระองค์ทรงปลอบโยนแม้คนทัง้หมดน้ี
ด้วยเถิด, ข้าแต่พระเจ้า. แท้จรงิแล้ว, ขอ
พระองค์ทรงปลอบโยนจิตวิญญาณพวก
เขาโดยพระคริสต์.

๓๓ ขอพระองคป์ระทานใหพ้วกเขาเพือ่
พวกเขาจะมีพละก�าลัง, เพื่อพวกเขาจะ
ทนความทุกข์ของตนซึ่งเกิดกับพวกเขา
เพราะความช่ัวช้าสามานยข์องคนเหลา่น้ี.

๓๔ ขา้แตพ่ระเจา้, ขอพระองคป์ระทาน
ให้ก พวกข้าพระองค์เพื่อพวกข้าพระองค์
จะมีความส�าเร็จในการน�าพวกเขามาหา
พระองค์ ในพระคริสต์อีก.

๓๕ ดเูถิด, ข้าแตพ่ระเจ้า, จิตวญิญาณก 

พวกเขามีค่า, และพวกเขาหลายคนเป็น
พีน้่องของพวกขา้พระองค;์ ฉะน้ัน, โปรด
ประทานพลังความสามารถและปัญญา, 
ให้พวกข้าพระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เพื่อ
พวกข้าพระองค์จะน�าคนเหล่าน้ี, พี่น้อง
ของพวกข้าพระองค์, มาหาพระองค์อีก.

๓๖ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
แอลมากล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, คือท่าน
เอามอืก ของทา่นตบข ลงบนคนทัง้หมดทีอ่ยู่
กับท่าน. และดูเถิด, เมื่อท่านเอามือของ
ท่านตบลงบนพวกท่าน, พวกท่านเป่ียม
ไปด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์.

๓๗ และหลังจากน้ันพวกท่านแยกย้าย
กนัไป, โดยไม่ไดค้�านึงถงึก ตนเองวา่จะกนิ
อะไร, หรอืจะดืม่อะไร, หรอืจะสวมใส่อะไร.

๓๘ และพระเจ้าทรงจัดหาไว้ ให้พวก

 ๓๑ ก ยอหน์ ๑๖:๓๓.
 ๓๒ ก แอลมา ๓๑:๗.
 ๓๔ ก ๒ นี. ๒๖:๓๓.

 ๓๕ ก คมพ. จติวญิญาณ— 
คา่ของจติวญิญาณ.

 ๓๖ ก คมพ. มอื, การวาง.

  ข ๓ นี. ๑๘:๓๖–๓๗.
 ๓๗ ก มธ. ๖:๒๕–๓๔;  

๓ นี. ๑๓:๒๕–๓๔.

แอลมา ๓๑:๒๙–๓๘ ๓๘๘



ท่านเพื่อพวกท่านจะไม่หิวโหย, ทัง้ จะ
ไม่ กระหาย; แท้จริง แล้ว, และ พระองค์
ประทานก�าลังให้พวกท่านด้วย, เพื่อพวก
ท่านจะไม่ต้องรับความทุกข์ก ใด ๆ เลย, 
นอกจาก การ ถูก กลืน เข้าไป ในปีติ ของ
พระ คริสต์. บัดน้ี น่ี เป็นไป ตาม ค�า สวด
อ้อนวอนของแอลมา; และน่ีเพราะท่าน
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาข .

บทที่ ๓๒

แอ ลมา สอน คน ยากจน ซึ่ง ถ่อม ตน
เน่ืองจากความทกุข—์ศรทัธาคอืความหวงั
ในส่ิงซึง่มองไมเ่ห็นแตจ่รงิ—แอลมาเป็น
พยานว่าเหล่าเทพปฏิบัติต่อชาย, หญิง, 
และ เด็ก— แอ ลมา เปรียบ เทียบ ถ้อยค�า
กับเมล็ดพืช—มันจ�าต้องได้รับการปลูก
และบ�ารุงเลีย้ง—ครัน้แล้วมันจะเติบโต
เป็นต้นไม้ ซึง่ จะเก็บผลแห่ง ชีวิต นิรัน
ดร์ ได้. ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ ได้บงัเกดิขึน้คอืคนเหลา่
น้ันออกไป, และตัง้ตน้ส่ังสอนพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจา้แก่ผูค้น, โดยเขา้ไป ใน
บรรดาธรรมศาลาของพวกเขา, และในบา้น
ของพวกเขา; แทจ้รงิแลว้, และพวกทา่น
ส่ังสอนพระวจนะแม้ ในถนนของพวกเขา.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากท�างานไปมากในบรรดาคนเหล่าน้ัน, 
พวกท่านเริ่มมีความส�าเร็จในบรรดาคน

ชัน้ ยากจนก ; เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ถูก
ขับไล่ออกจากธรรมศาลาทัง้หลายเพราะ
เสือ้ผ้าเน้ือหยาบของตน—

๓ ฉะน้ันพวกเขาไม่ ได้รับอนุญาตให้
เขา้ไปในธรรมศาลาทัง้หลายของคนเหลา่
น้ันเพือ่นมสัการพระผูเ้ป็นเจา้, โดยถอืวา่
เป็นความสกปรก; ฉะน้ันพวกเขายากจน; 
แท้จริงแล้ว, พวกเขาถูกพี่ น้องของตน
ถือว่า เป็นกาก; ฉะน้ันพวกเขายากจนก 

เกี่ยว กับ ส่ิงของ ทาง โลก; และ พวก เขา
ยากจนในใจด้วย.

๔ บัดน้ี, ขณะที่แอลมาก�าลังสอนและ
พูดกับผู้คนอยู่บนเนินเขาโอไนดาห์, มี
ฝูง ชน จ�านวน มาก มา หา ท่าน, ซ่ึง เป็น
คนที่เราก�าลังพูดถึง, ผู้ซ่ึงยากจนก ในใจ, 
เพราะความยากจนของพวกเขาเกี่ยวกับ
ส่ิงของทางโลก.

๕ และพวกเขามาหาแอลมา; และคน
หน่ึง ซ่ึง ส�าคัญ ที่สุด ในบรรดา พวก เขา
กล่าวแก่ท่าน : ดูเถิด, พี่น้องพวกน้ีของ
ข้าพเจ้าจะท�าอย่างไรก , เพราะคนทัง้ปวง
ดถูกูพวกเขาเพราะความยากจนของพวก
เขา, แทจ้รงิแลว้, และโดยเฉพาะยิง่ไปกวา่
น้ันโดยปุโรหติของเรา; เพราะพวกเขาขบั
ไล่ข เราออกจากธรรมศาลาทัง้หลายของเรา
ซ่ึงเราลงแรงไวอ้ยา่งมากมายเพือ่สรา้งดว้ย
มือเราเอง; และพวกเขาขับไล่เราเพราะ
ความยากจนยิง่ของเรา; และเราไมม่สีถาน
ที่ นมัสการ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา; และ
ดูเถิด, เราจะท�าอย่างไรดีค 

 ?

 ๓๘ ก มธ. ๕:๑๐–๑๒;  
โมไซยาห ์๒๔:๑๓–๑๕;  
แอลมา ๓๓:๒๓.

  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

๓๒ ๒ ก คมพ. คนจน, คนยากจน, 
จน, ยากจน.

 ๓ ก แอลมา ๓๔:๔๐.
 ๔ ก คมพ. คนจน, คนยากจน, 

จน, ยากจน—ยากจนทาง

วญิญาณ.
 ๕ ก สภษ. ๑๘:๒๓.
  ข แอลมา ๓๓:๑๐.
  ค กจิการ ๒:๓๗–๓๘.

แอลมา ๓๒:๑–๕๓๘๙



๖ และบัดน้ี เมื่อแอลมาได้ยินเรื่อง น้ี, 
ท่านจึงหันมา, หันหน้าตรงมาทางเขา, 
และท่านมองด้วยความปรีดียิ่ง; เพราะ
ท่านเห็นวา่ความทุกข์ก ของพวกเขาท�าให้
พวกเขาถ่อมข ตนลงโดยแท้, และว่าพวก
เขาอยู่ ในการเตรียมพร้อมค ที่จะฟังพระ
วจนะ.

๗ ฉะน้ันท่านจึงไม่ ได้กล่าวอะไรอีกกับ
ฝูงชนอืน่; แตท่า่นยืน่มอืออกไป, และรอ้ง
ตอ่คนทีท่า่นเห็น, ซึง่เป็นผูส้�านึกผดิแลว้
โดยแท้, และกล่าวแก่พวกเขา :

๘ ขา้พเจา้เห็นวา่ใจทา่นนอบน้อมก ; และ
หากเป็นดังน้ัน, ท่านย่อมเป็นสุข.

๙ ดูเถิด พี่ ชาย ท่าน กล่าว ว่า, เรา จะ
ท�าอย่างไรดี ?—เพราะเราถูกขับไล่ออก
จากธรรมศาลาทัง้หลายของเรา, จนเรา
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ ได้.

๑๐ ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ท่าน
คิด หรือ ว่า ท่านจะ นมัสการก พระ ผู้ เป็น
เจ้า ไม่ ได้นอกจาก ในบรรดา ธรรม ศาลา
ของท่านเท่าน้ัน ?

๑๑ และยิง่กวา่น้ัน, ขา้พเจา้จะถาม, ทา่น
คดิหรอืวา่ทา่นไมต่อ้งนมสัการพระผูเ้ป็น
เจ้านอกจากสัปดาห์ละครัง้ ?

๑๒ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, เป็นการดีที่
ท่านถูกขับไล่ออกจากบรรดาธรรมศาลา
ของท่าน, เพื่อท่านจะถ่อมตน, และเพื่อ
ท่าน จะ เรียนรู้ ปัญญาก ; เพราะ จ�าเป็นที่
ท่านจะเรียนรู้ปัญญา; เพราะเหตุว่าท่าน
ถูก ขับ ไล่, พี่ น้อง ของ ท่าน ดู หมิ่นท่าน

เพราะความยากจนข ยิ่งของท่าน, จึงน� า
ท่านมาสู่ความนอบน้อมแห่งใจ; เพราะ
จ�าต้องน�าท่านมาให้ถ่อมตน.

๑๓ และบดัน้ี, เพราะทา่นถกูบบีบงัคบั
ให้ถอ่มตนทา่นจงึเป็นสุข; เพราะมนุษย์
บางครัง้, หากถกูบบีบงัคบัให้ถอ่มตน, จะ
แสวงหาการกลบัใจ; และบดัน้ีโดยแน่แท,้ ผู้
ใดก็ตามทีก่ลบัใจยอ่มพบความเมตตา; และ
คนที่พบความเมตตาและอดทนก จนกวา่
ชีวติจะหาไมผู่น้ั้นจะไดร้บัการช่วยใหร้อด.

๑๔ และ บัดน้ี, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่าน, ว่าเพราะท่านถูกบีบบังคับให้ถ่อม
ตนท่านจึงได้รับพร, ท่านคิดหรือไม่ว่า
คนทีน่อบน้อมถอ่มตนโดยแทเ้พราะพระ
วจนะจะได้รับพรมากกว่า ?

๑๕ แทจ้รงิแลว้, เขาทีน่อบน้อมถอ่มตน
โดยแท,้ และกลบัใจจากบาปของเขา, และ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม,่ ผูน้ั้นจะไดร้บั
พร—แท้จริงแล้ว, จะได้รับพรมากยิ่งไป
กว่าคนที่ถูกบีบบังคับให้ถ่อมตนเพราะ
ความยากจนยิ่งของตน.

๑๖ ฉะน้ัน, ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้
ซ่ึงนอบน้อมถ่อมตนก โดยปราศจากการ
ถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน; หรือที่จริง, อีก
นัยหน่ึง, ความสุขเกิดแก่เขาซ่ึงเช่ือใน
พระ วจนะ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ รับ
บัพติศมาโดยปราศจากความดือ้ดึงแห่ง
ใจ, แท้จริงแล้ว, โดยไม่ ได้ทรงน�ามาให้
รู้จักพระวจนะ, หรือแม้ถูกบีบบังคับให้
รู้จัก, ก่อนพวกเขาจะเช่ือ.

 ๖ ก คมพ. ยากล�าบาก (ความ).
  ข คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

  ค แอลมา ๑๖:๑๖–๑๗;  

คพ. ๑๐๑:๘.
 ๘ ก มธ. ๕:๓–๕.
 ๑๐ ก คมพ. นมสัการ.
 ๑๒ ก ปญจ. ๔:๑๓.
  ข สภษ. ๑๖:๘.

 ๑๓ ก แอลมา ๓๘:๒.
 ๑๖ ก คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

แอลมา ๓๒:๖–๑๖ ๓๙๐



๑๗ แทจ้รงิแลว้, มหีลายคนทีก่ลา่ว : หาก
ท่านจะแสดงเครือ่งหมายก จากสวรรค์แก่
เรา, เมือ่น้ันเราจะรูถ้งึความแน่นอน; เมือ่
น้ันเราจะเช่ือ.

๑๘ บัดน้ี ข้าพเจ้า ถาม, น่ี คือ ศรัทธา
หรือ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่
เลย; เพราะหากมนุษย์รู้อะไรอย่างหน่ึง 
เขาก็ ไม่มีเหตุที่จะต้องเช่ือก , เพราะเขา
รู้มันแล้ว.

๑๙ และบัดน้ี, คนที่รู้ก พระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้าและหาท�าไม่ย่อมถูกสาป
แช่งมากสักเพียงใด, กว่าคนที่เพียงแต่
เช่ือ, หรอืเพียงมีเหตสุมควรเช่ือ, และตก
อยู่ ในการล่วงละเมิด ?

๒๐ บดัน้ีทา่นตอ้งตดัสินเกีย่วกบัเรือ่งน้ี. 
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, วา่ทางหน่ึง
ชัดเจนเช่นเดยีวกบัอกีทางหน่ึง; และมนั
จะเป็นกับทุกคนตามงานของเขา.

๒๑ และ บัดน้ี ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แล้ว
เกี่ยว กับ ศรัทธา— ศรัทธาก ไม่ ใช่ การ มี
ความรู้อันสมบูรณ์ของส่ิงต่าง ๆ; ฉะน้ัน
หากท่านมีศรัทธาท่านย่อมหวังข ในส่ิงที่
ไม่เห็นค , ซ่ึงจริง.

๒๒ และ บัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่าน, และอยากให้ท่านจ�าไว้, ว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาคนทัง้ปวงที่เช่ือใน
พระนามของพระองค์; ฉะน้ันพระองค์
จึง ทรง ปรารถนา, ใน ประการ แรก, ให้
ท่านเช่ือ, แท้จริงแล้ว, แม้ ในพระวจนะ
ของพระองค์.

๒๓ และ บัดน้ี, พระองค์ ทรง ให้ พระ
วจนะของพระองค์แก่มนุษย์ โดยเทพ, 
แท้จริง แล้ว, ไม่ แต่ ผู้ชาย เท่าน้ันก แต่ ผู้
หญิงด้วย. บัดน้ีน่ียังไม่หมด; เด็กข เล็ก ๆ 
ก็ ไดพ้ระวจนะมาสู่พวกเขาหลายครัง้, ซึง่
ท�าใหผู้ม้ปีัญญาและคนมกีารศึกษาจ�านน.

๒๔ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
เน่ืองจากท่านปรารถนาจะรู้จากข้าพเจ้า
ว่า ท่านจะ ท�า อย่างไร เพราะ ท่าน มี ทุกข์
และถกูขบัไล—่บดัน้ีขา้พเจา้ไมป่รารถนา
ให้ ท่าน คิด ว่า ข้าพเจ้า ตัง้ใจ ตัดสินท่าน
นอกจากตามส่ิงที่จริง—

๒๕ เพราะ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ หมายความ
ว่า พวก ท่าน ทัง้หมด ถูก บีบ บังคับ ให้
นอบน้อม ถ่อม ตน; เพราะ ข้าพเจ้า เช่ือ
จริง ๆ ว่ามีบางคนในบรรดาพวกท่านผู้
ซ่ึงจะนอบน้อมถ่อมตน, ไม่ว่าจะให้พวก
เขาอยู่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม.

๒๖ บัดน้ี, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ เกี่ยว
กับ ศรัทธา— ว่า ส่ิง น้ี หา ใช่ ความ รู้ อัน
สมบูรณ์ ไม่—แม้เป็นดัง น้ันกับถ้อยค�า
ของข้าพเจ้า. ท่านไม่สามารถรู้ถึงความ
แน่นอนของมันแต่ทีแรก, จนถึงความ
สมบรูณ์, หรอืรูม้ากไปกวา่ศรทัธาคอืความ
รู้อันสมบูรณ์.

๒๗ แตด่เูถิด, หากท่านจะตืน่และปลุก
พลังของท่าน, แม้มาสู่การทดลองค�าพูด
ข้าพเจ้า, และใช้อนุภาคหน่ึงของศรทัธา, 
แท้จริงแล้ว, แม้หากท่านท�า ไม่ ได้มาก
ไปกว่าปรารถนาก ที่จะเช่ือ, ก็ขอให้ความ

 ๑๗ ก คมพ. เครือ่งหมาย.
 ๑๘ ก อเีธอร ์๑๒:๑๒, ๑๘.
 ๑๙ ก ยอหน์ ๑๕:๒๒–๒๔.
 ๒๑ ก ยอหน์ ๒๐:๒๙; ฮบ. ๑๑.

  ข คมพ. ความหวงั.
  ค อเีธอร ์๑๒:๖.
 ๒๓ ก โยเอล ๒:๒๘–๒๙.
  ข มธ. ๑๑:๒๕;  

ลกูา ๑๐:๒๑;  
๓ นี. ๒๖:๑๔–๑๖;  
คพ. ๑๒๘:๑๘.

 ๒๗ ก มาระโก ๑๑:๒๔.

แอลมา ๓๒:๑๗–๒๗๓๙๑



ปรารถนาน้ีเกิดผลในท่าน, แม้จนท่าน
เช่ือในลักษณะจะให้ที่ส�าหรับส่วนหน่ึง
ของถ้อยค�าข้าพเจ้า.

๒๘ บัดน้ี, เราจะเปรยีบเทียบพระวจนะ
กับเมล็ดพืชก . บัดน้ี, หากท่านให้ที่, เพื่อ
จะปลูกเมล็ดพืชข ในใจค ท่าน, ดเูถิด, หาก
เป็น เมล็ด จริง, หรือ เมล็ด ดี, หาก ท่าน
ไม่ โยนมันทิง้โดยความไม่เชื่อง ของท่าน, 
ท�าให้ ท่านจะต่อ ต้านพระ วิญญาณ ของ
พระเจ้า, ดูเถิด, มันจะเริ่มพองอยู่ ในอก
ท่าน; และ เมื่อ ท่านรู้สึก ถึง การ พอง น้ี, 
ท่านจะกล่าวในใจว่า—มันจ�าต้องเป็นว่า
น่ีคือเมล็ดดี, หรอืวา่พระวจนะดี, เพราะ
มันเริ่มท�าให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าขยาย; 
แทจ้รงิแลว้, มนัเริม่ใหค้วามสวา่งแกค่วาม
เข้าใจจ ของข้าพเจ้า, แท้จรงิแล้ว, มันเริม่
มีรสเลิศส�าหรับข้าพเจ้า.

๒๙ บัดน้ีดูเถิด, การน้ีจะไม่เพิ่มศรทัธา
ของท่านหรอื ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ถูก
แล้ว; กระน้ันก็ตามมันยังไม่เติบโตขึน้
เป็นความรู้อันสมบูรณ์.

๓๐ แตด่เูถดิ, เมือ่เมล็ดพอง, และงอก, 
และเริม่เตบิโต, เมื่อน้ันท่านจ�าตอ้งกล่าว
วา่เมล็ดด;ี เพราะดเูถดิมนัพอง, และงอก, 
และเริม่เตบิโต. และบดัน้ี, ดเูถดิ, ส่ิงน้ีจะ
ไมเ่พิม่ก�าลงัศรทัธาของทา่นหรอื ? ถกูแลว้, 
มันจะเพิ่มก�าลังศรทัธาของท่าน : เพราะ
ท่านจะกล่าววา่ข้าพเจ้ารู้วา่น่ีคอืเมล็ดด;ี 
เพราะดเูถิดมันงอกและเริม่เตบิโต.

๓๑ และบัดน้ี, ดูเถิด, ท่านแน่ใจหรือ

ว่า น่ีคือเมล็ดดี ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ถูก แล้ว; เพราะ ทุก เมล็ด ออก ผล ตาม
ลักษณะก ของมัน.

๓๒ ฉะน้ัน, หากเมล็ดเตบิโตมนัยอ่มด,ี 
แต่หากมันไม่เติบโต, ดูเถิดมันย่อมไม่ดี, 
ฉะน้ันมันจึงถูกโยนทิง้.

๓๓ และ บัดน้ี, ดูเถิด, เพราะ ท่านได้
พยายามทดลอง, และเพาะเมล็ด, และ
มันพองและงอก, และเริ่มเติบโต, ท่าน
ก็จ�าต้องรู้ว่าเมล็ดดี.

๓๔ และบัดน้ี, ดูเถิด, ความรู้ก ของท่าน
สมบูรณ์หรือ ? ถูกแล้ว, ความรู้ของท่าน
สมบรูณ์ในเรือ่งน้ัน, และศรทัธาข ของทา่น
แน่น่ิง; และน่ีเพราะท่านรู้, เพราะท่านรู้
ว่าพระวจนะท�าให้จิตวิญญาณท่านพอง, 
และท่านรู้ด้วยว่ามันงอก, ว่าความเข้าใจ
ของ ท่าน เริ่ม สว่าง, และ ความ นึกคิดค 

ท่านเริ่มขยาย.
๓๕ โอ้ ดัง น้ัน แล้ว, น่ี ไม่ จริง หรือ  ? 

ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ถูก แล้ว, เพราะ
มัน คือ ความ สว่างก ; และ อะไร ก็ตาม ที่
เป็นความสว่าง, ย่อมดี, เพราะเล็งเห็น
ไดชั้ดเจน, ฉะน้ันทา่นตอ้งรูว้า่มนัด;ี และ
บดัน้ีดเูถดิ, หลงัจากทา่นลิม้รสความสวา่ง
น้ีความรู้ของท่านสมบูรณ์หรือ ?

๓๖ ดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, ไมเ่ลย; 
ทัง้ ท่าน ต้อง ไม่ ละทิง้ ศรัทธา ของ ท่าน, 
เพราะท่านเพียงแต่ ใช้ศรัทธาของท่าน
เพื่อเพาะเมล็ดเพื่อท่านจะทดลองให้รู้
ว่าเมล็ดดีหรือไม่.

 ๒๘ ก แอลมา ๓๓:๑.
  ข ลกูา ๘:๑๑.
  ค คมพ. ใจ.
  ง มธ. ๑๗:๒๐.
  จ คมพ. เขา้ใจ (ความ).

 ๓๑ ก ปฐก. ๑:๑๑–๑๒.
 ๓๔ ก คมพ. ความรู.้
  ข อเีธอร ์๓:๑๙.
  ค คมพ. ความคดิ, ความ

นึกคดิ, จติใจ.

 ๓๕ ก ยอหน์ ๓:๑๘–๒๑.  
คมพ. สวา่ง (ความ),  
แสงสวา่ง, แสงสวา่งของ
พระครสิต.์

แอลมา ๓๒:๒๘–๓๖ ๓๙๒



๓๗ และดูเถิด, เมื่อต้นไม้เริ่มเติบโต, 
ท่านจะกล่าว : ให้ เราบ�ารุง เลีย้งมันด้วย
ความใส่ ใจอย่างยิ่ง, เพื่อมันจะแตกราก, 
เพื่อมันจะเติบโตขึน้, และออกผลให้เรา. 
และบัดน้ีดูเถิด, หากท่านบ�ารุงเลีย้งมัน
ดว้ยความเอาใจใส่ ให้มากมันจะแตกราก, 
และเติบโตขึน้, และออกผล.

๓๘ แต่ หาก ท่าน ละเลยก ต้นไม้, และ
ไม่คิดถึงการบ�ารุงเลีย้งมัน, ดูเถิดมันจะ
ไม่แตกราก; และเมื่อความร้อนของดวง
อาทิตย์มาถึงและแผดเผามัน, เน่ืองจาก
มนัไมม่รีากมนัยอ่มเหีย่วแหง้ไป, และทา่น
ก็ถอนมันขึน้และโยนมันทิง้.

๓๙ บัดน้ี, น่ี ไม่ ใช่ เพราะ เมล็ด ไม่ ดี, 
ทัง้ ไม่ ใช่ เพราะผลของมันไม่ เป็นที่พึง
ปรารถนา; แต่ เป็น เพราะ ดินก ของ ท่าน
แห้ง แล้ง, และ ท่านไม่ ยอม บ�ารุง เลีย้ง
ตน้ไม้, ฉะน้ันทา่นจะรบัผลจากมันไม่ได.้

๔๐ และ ด้วย เหตุ น้ี, หาก ท่านไม่ ยอม
บ�ารงุเลีย้งพระวจนะ, โดยตัง้ตารอผลของ
ตน้ไมด้ว้ยดวงตาแหง่ศรทัธาแลว้, ทา่นจะ
ไมม่วีนัเก็บผลจากตน้ไมแ้หง่ชีวติก ไดเ้ลย.

๔๑ แตห่ากทา่นจะบ�ารงุเลีย้งพระวจนะ, 
แท้จริง แล้ว, บ�ารุง เลีย้ง ต้นไม้ เมื่อ เริ่ม
เติบโต, โดย ศรัทธา ของ ท่านด้วย ความ
ขยนัหมัน่เพยีรยิง่, และดว้ยความอดทนก , 
โดยตัง้ตารอผลจากตน้ไม,้ มนัจะแตกราก; 
และดเูถิดมันจะเป็นตน้ไม้ที่งอกงามข ไป
สู่ชีวิตอันเป็นนิจ.

๔๒ และเพราะความขยันหมั่นเพียรก 

ของท่านและศรัทธาของท่านและความ
อดทนของท่านต่อพระวจนะขณะบ�ารุง
เลีย้ง มัน, เพื่อ มัน จะ แตก ราก ในท่าน, 
ดูเถิด, ในไม่ ช้าท่านจะเก็บผลข จากมัน
ได้, ซ่ึงมีค่าที่สุด, ซ่ึงหวานเหนือทุกส่ิงที่
หวาน, และขาวเหนือทกุส่ิงทีข่าว, แทจ้รงิ
แล้ว, และ พิศุทธิ์ เหนือ ทุก ส่ิง ที่ พิศุทธิ์; 
และท่านจะดื่มด�่าผลน้ีแม้จนอิ่ม, เพื่อ
ท่านจะไม่หิว, ท่านจะไม่กระหาย.

๔๓ จาก น้ัน, พี่ น้องข้าพเจ้า, ท่านจะ
เก็บเกีย่วรางวลัแหง่ศรทัธาของทา่น, และ
ความขยนัหมัน่เพยีรของทา่น, และความ
อดทน, และความอดกลัน้, ขณะรอคอย
ให้ต้นไม้ออกผลให้ท่าน.

บทที่ ๓๓

ซีนั ส สอนว่า มนุษย์ ควร สวด อ้อนวอน
และนมัสการในทุกที่และว่าพระองค์จะ
ทรง เพิก ถอน การ พิพากษา เพราะ พระ
บุตร—ซีนัคสอนวา่ความเมตตาประสาท
มาเน่ืองจากพระบตุร—โมเสสยกรปูแบบ
แห่งพระบุตรของพระผู้ เป็นเจ้าขึน้ใน
แดนทุรกันดาร. ประมาณ ๗๔ ปี ก่อน
คริสตกาล.

บัดน้ีหลังจากที่แอลมาพูดถ้อยค�าเหล่าน้ี
แลว้, คนทัง้หลายส่งค�าถามมาถงึทา่นโดย
ปรารถนาจะรูว้า่พวกเขาควรเช่ือในพระผู้
เป็นเจ้าเดียวก หรือไม่, เพื่อพวกเขาจะได้

 ๓๘ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

 ๓๙ ก มธ. ๑๓:๕.
 ๔๐ ก ปฐก. ๒:๙;  

๑ นี. ๑๕:๓๖.

 ๔๑ ก คมพ. อดทน (ความ).
  ข แอลมา ๓๓:๒๓;  

คพ. ๖๓:๒๓.
 ๔๒ ก คมพ. ขยนัหมัน่เพยีร  

(ความ).

  ข ๑ นี. ๘:๑๐–๑๒.
๓๓ ๑ ก ๒ นี. ๓๑:๒๑;  

โมไซยาห ์๑๕:๒–๔.

แอลมา ๓๒:๓๗–๓๓:๑๓๙๓



รบัผลน้ีจากส่ิงทีท่า่นพดูถงึ, หรอืพวกเขา
จะเพาะเมล็ดข อย่างไร, หรือพระวจนะที่
ท่านพูดถึง, ซ่ึงท่านกล่าวว่าจะต้องเพาะ
ไว้ ในใจพวกเขา; หรอืดว้ยวธิี ใดทีพ่วกเขา
จะเริ่มใช้ศรัทธาของตน.

๒ และแอลมากล่าวแก่พวกเขา : ดูเถิด, 
ท่าน กล่าว ว่า ท่านนมัสการ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของ ท่าน ไม่ ได้ก เพราะ ท่าน ถูก ขับ
ออกจากบรรดาธรรมศาลาของท่าน. แต่
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากท่าน
คิดว่าท่านนมัสการพระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้, 
ท่าน ก็ ผิด พลาด อย่าง ใหญ่ หลวง, และ
ท่านควร ค้นคว้า พระ คัมภีร์ข ; หาก ท่าน
คิดว่าพระคัมภีร์สอนท่านเรื่องน้ี, ท่านก็
ไม่เข้าใจพระคัมภีร์.

๓ ท่านจ�าได้หรือไม่ที่ ได้อ่านเรื่อง ซ่ึง
ซีนัสก , ศาสดาพยากรณ์ ในสมัยโบราณ, 
กล่าว ไว้ เกี่ยว กับ การ สวด อ้อนวอนหรือ
การนมัสการข 

 ?
๔ เพราะ ท่าน กล่าว ว่า : พระองค์ ทรง

เมตตา, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็น เจ้า, เพราะ
พระองค์ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของ
ข้า พระองค์, แม้ เมื่อ ข้า พระองค์ อยู่ ใน
แดนทุรกันดาร; แท้จริง แล้ว, พระองค์
ทรงเมตตาเมื่อข้าพระองค์สวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับคนเหล่าน้ันผู้ที่เป็นศัตรูก ของข้า
พระองค์, และพระองค์ ได้ทรงเปลี่ยนใจ
พวกเขาให้ดีต่อข้าพระองค์.

๕ แท้จริง แล้ว, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็น เจ้า, 
และพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์เมื่อ
ขา้พระองคเ์รยีกหาพระองค์ ในทุง่ก ของขา้

พระองค;์ เมือ่ขา้พระองคเ์รยีกหาพระองค์
ในค�าสวดอ้อนวอนของข้าพระองค์, และ
พระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์.

๖ และอน่ึง, ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้, เมือ่ขา้
พระองคก์ลบัไปบา้นขา้พระองค ์พระองค์
ทรงได้ยินข้าพระองค์ ในค�าสวดอ้อนวอน
ของข้าพระองค์.

๗ และเมื่อข้าพระองค์เข้าไป ในห้องก 

ข้า พระองค์, ข้า แต่ พระเจ้า, และ สวด
อ้อนวอนพระองค์, พระองค์ ทรง ได้ยิน
ข้าพระองค์.

๘ แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรง เมตตา
ลูก ๆ ของพระองค์เมื่อพวกเขาเรียกหา
พระองค์, เพื่อให้พระองค์และไม่ ใช่ ให้
มนุษย์ ได้ยิน, และ พระองค์ จะ ทรง ฟัง
พวกเขา.

๙ แท้จริง แล้ว, ข้า แต่ พระ ผู้ เป็น เจ้า, 
พระองค์ ทรง เมตตา ข้า พระองค์, และ
ทรงได้ยินเสียงเรียกหาของข้าพระองค์
ท่ามกลางที่ชุมนุมทัง้หลายของพระองค.์

๑๐ แทจ้รงิแลว้, และพระองคท์รงไดย้นิ
ข้า พระองค์ ด้วย เมื่อ ข้า พระองค์ ถูก ขับ
ออก ไปก และ ถูก ศัตรู ของ ข้า พระองค์ ดู
หมิ่น; แท้จริง แล้ว, พระองค์ ทรง ได้ยิน
เสียงเรียกหาของข้าพระองค์, และกริว้
ศัตรูของข้าพระองค์, และพระองค์ทรง
เยือนพวกเขาในความกริว้ของพระองค์
ด้วยความพินาศฉับพลัน.

๑๑ และพระองค์ทรงได้ยินข้าพระองค์
เพราะ ความ ทุกข์ ของ ข้า พระองค์ และ
ความ จริงใจ ของ ข้า พระองค์; และ เป็น

 ๑ ข แอลมา ๓๒:๒๘–๔๓.
 ๒ ก แอลมา ๓๒:๕.
  ข แอลมา ๓๗:๓–๑๐.
 ๓ ก คมพ. พระคมัภรี—์พระ

คมัภรีท์ีสู่ญหาย; ซีนัส.
  ข คมพ. นมสัการ.
 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.

แอลมา ๓๓:๒–๑๑ ๓๙๔



เพราะพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์
ทรงเมตตาข้าพระองค์มาดังน้ี, ฉะน้ัน
ข้าพระองค์จะเรียกหาพระองค์ ในความ
ทุกข์ทัง้ปวงของข้าพระองค์, เพราะปีติ
ของข้าพระองค์เกิดจากพระองค์; เพราะ
พระองค์ทรงเพิกถอนการพิพากษาของ
พระองค์ ไปจากข้าพระองค์, เพราะพระ
บุตรของพระองค์.

๑๒ และบัดน้ีแอลมากล่าวแก่พวกเขา : 
ท่านเช่ือพระคัมภีร์ก เหล่าน้ันซ่ึงคนสมัย
โบราณเขียนไว้ ไหม ?

๑๓ ดูเถิด, หากท่านเช่ือ, ท่านย่อมต้อง
เช่ือเรื่องที่ ซีนัสก กล่าวไว้; เพราะ, ดูเถิด
ท่าน กล่าว : พระองค์ ทรง เพิก ถอน การ
พิพากษา ของ พระองค์ เพราะ พระ บุตร
ของพระองค์.

๑๔ บดัน้ีดเูถดิ, พีน้่องขา้พเจา้, ขา้พเจา้
ขอถามว่าท่านอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่า ? 
หากท่านอ่าน, ท่านจะไม่เช่ือในพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร ?

๑๕ เพราะไม่ไดม้เีขยีนไว้ก วา่ซีนัสผูเ้ดยีว
พูดถึงเรื่องเหล่าน้ี, แต่ซีนัคข พูดถึงเรื่อง
เหล่าน้ีด้วย—

๑๖ เพราะ ดูเถิด, ท่าน กล่าว : ข้า แต่
พระเจ้า, พระองค์กริว้คนเหล่าน้ี, เพราะ
พวก เขา ไม่ ยอม เข้าใจ พระ เมตตา ของ
พระองค์ซึ่งพระองค์ประสาทให้พวกเขา
เพราะพระบุตรของพระองค์.

๑๗ และบดัน้ี, พีน้่องขา้พเจา้, ทา่นเห็น
แลว้วา่ศาสดาพยากรณ์อกีคนหน่ึงในสมยั

โบราณเป็นพยานถึงพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า, และเพราะผู้คนไม่ยอมเข้าใจ
ถ้อยค�าของท่านพวกเขาจึงขวา้งปาก ท่าน
ด้วยก้อนหินจนถึงตาย.

๑๘ แตด่เูถดิ, น่ีไม่ ใช่ทัง้หมด; ทา่นเหลา่
น้ี ไม่ ได้เป็นพวกเดียวเท่าน้ันที่พูดเกี่ยว
กับพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๙ ดูเถิด, โมเสสก พูด ถึง พระองค์; 
แทจ้รงิแลว้, และดเูถดิรปูแบบข อยา่งหน่ึง
โมเสสยกขึน้ค ในแดนทุรกันดาร, เพื่อผู้
ใดก็ตามทีม่องดส่ิูงน้ีจะมชีีวติ. และหลาย
คนมองดูและมีชีวิต.

๒๐ แต่น้อยคนเข้าใจความหมายของ
ส่ิง เหล่า น้ัน, และ น่ี ก็ เพราะ ความ แข็ง
กระด้างของใจพวกเขา. แต่มีหลายคน
ที่ ใจแข็งกระด้างมากจนไม่ยอมมองดู, 
ฉะน้ันพวก เขา จึง ตาย. บัดน้ี เหตุผล ที่
พวกเขาไม่ยอมมองดูคือพวกเขาไม่เช่ือ
ว่าส่ิงน้ีจะบ�าบัดรักษาก พวกเขา.

๒๑ โอ้พี่ น้องข้าพเจ้า, หากท่านได้รับ
การบ�าบัดรกัษาโดยเพียงแต่กวาดสายตา
ดูเพื่อท่านจะได้รบัการบ�าบัดรกัษา, ท่าน
จะไมม่องดโูดยเรว็หรอื, หรอืทา่นอยากจะ
ท�าใจท่านแข็งกระด้างอยู่ ในความไม่เช่ือ
มากกวา่, และเกยีจครา้น, จนไมย่อมกวาด
สายตาท่านดู, จนท่านตายหรือ ?

๒๒ หากเป็นดังน้ัน, วบิัติจะมาถึงท่าน; 
แต่หากไม่เป็นดังน้ัน, ก็จงกวาดสายตา
ท่านดูและเริ่มก เช่ือในพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า, วา่พระองค์จะเสด็จมาไถ่ผู้คน

 ๑๒ ก คมพ. พระคมัภรี.์
 ๑๓ ก แอลมา ๓๔:๗.
 ๑๕ ก เจคอบ ๔:๔.
  ข ๑ นี. ๑๙:๑๐;  

แอลมา ๓๔:๗.

 ๑๗ ก คมพ. มรณสักข ี(ผูเ้ป็น).
 ๑๙ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕, ๑๘;  

แอลมา ๓๔:๗.
  ข กดว. ๒๑:๙;  

๒ นี. ๒๕:๒๐;  

โมไซยาห ์๓:๑๕.
  ค ยอหน์ ๓:๑๔;  

ฮีล. ๘:๑๔–๑๕.
 ๒๐ ก ๑ นี. ๑๗:๔๐–๔๑.
 ๒๒ ก แอลมา ๓๒:๒๗–๒๘.

แอลมา ๓๓:๑๒–๒๒๓๙๕



ของพระองค์, และว่าพระองค์จะทรงรับ
ทุกขเวทนาและสิน้พระชนม์เพื่อชดใช้ข 

บาปของพวกเขา; และวา่พระองคจ์ะทรง
ลกุขึน้ค จากบรรดาคนตายอกี, ซึง่จะท�าให้
เกดิการฟ้ืนคนืชีวติง , เพือ่มนุษยท์ัง้ปวงจะ
ยนือยูต่อ่พระพกัตรพ์ระองค,์ เพือ่รบัการ
พิพากษาในวนัสุดท้ายและวนัพิพากษา, 
ตามแต่งานจ ของพวกเขา.

๒๓ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ปรารถนา ว่า ท่าน จะ เพาะก พระ วจนะ น้ี
ไว้ ในใจท่าน, และเมื่อมันเริ่มพองก็เช่น
เดียวกันจงบ�ารงุเลีย้งมันโดยศรทัธาของ
ท่าน. และดูเถิด, มันจะกลายเป็นต้นไม้, 
งอกงามข อยู่ ในทา่นจนถงึชีวติอนัเป็นนิจ. 
และแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทาน
ใหภ้าระค ของทา่นเบาลง, ผา่นทางปีตขิอง
พระบตุรของพระองค.์ และแมส่ิ้งทัง้หมด
น้ีท่านย่อมท�าได้ถ้าตัง้ใจท�า. เอเมน.

บทที่ ๓๔

อมิวเล็ค เป็นพยานว่า พระ วจนะ อยู่ ใน
พระคริสต์ส่งผลสู่ความรอด—นอกจาก
จะ มี การ ชดใช้, มนุษยชาติ ทัง้ ปวง ต้อง
พินาศ— กฎ ทัง้หมด ของ โมเสส ชี ้ ไป สู่
การพลีพระชนม์ ชีพของพระบุตรของ
พระผู้ เป็นเจ้า—แผนนิรันดร์แห่งการ
ไถ่มีรากฐานบนศรทัธาและการกลับใจ—
จงสวดอ้อนวอนเพือ่พรฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณ—ชีวิตน้ีคือเวลาส�าหรับมนุษย์

ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า—จงท�าให้
ความรอดของท่านบรรลุผลส�าเร็จโดยมี
ความเกรงกลัวต่อพระพักตร์พระผู้เป็น
เจ้า. ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
หลัง จาก แอ ลมา พูด ถ้อยค�า เหล่า น้ี กับ
พวก เขา แล้ว ท่าน ก็ น่ัง ลง กับ พืน้ ดิน, 
และอมิวเล็คก ลุกขึน้และเริ่มสอนพวก
เขา, มีความว่า :

๒ พี่น้องข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าคิดวา่เป็นไป
ไม่ ได้ที่ท่านจะไม่รู้ ในส่ิงซ่ึงมีพูดไว้เกี่ยว
กับการเสด็จมาของพระคริสต์, ผู้ซ่ึงเรา
สอนว่าทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านได้รับ
การสอนเรือ่งเหลา่น้ีก อยา่งกวา้งขวางกอ่น
ท่านแยกตัวไปจากเรา.

๓ และโดยที่ท่านปรารถนาจากพี่ชาย
ที่รักของข้าพเจ้าให้เขาท�าให้เป็นที่รู้แก่
ท่านว่า ท่าน ควร ท�า ส่ิง ใด, เพราะ ความ
ทุกข์ของท่าน; และเขาพูดกับท่านบ้าง
เพื่อ เตรียม จิตใจ ท่าน ไว้; แท้จริง แล้ว, 
และเขากระตุ้นท่านให้ ไปถึงศรัทธาและ
ความอดทน—

๔ แท้จรงิแล้ว, แม้ ให้ท่านมีศรทัธามาก
แมถ้งึกบัจะเพาะก พระวจนะไว้ ในใจทา่น, 
เพื่อท่านจะทดสอบการทดลองเกี่ยวกับ
ความดีของส่ิงน้ี.

๕ และเรามองเห็นว่าค�าถามอันยิ่งใหญ่
ที่อยู่ ในจิตใจท่านก็คือพระวจนะด�ารงอยู่

 ๒๒ ข แอลมา ๒๒:๑๔;  
๓๔:๘–๙.

  ค คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ง แอลมา ๑๑:๔๔.

  จ คมพ. งาน (ทัง้หลาย).
 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.

แอลมา ๓๓:๒๓–๓๔:๕ ๓๙๖



หรือไม่ ในพระบุตรของพระผู้ เป็นเจ้า, 
หรือจะไม่มีพระคริสต์หรือเปล่า.

๖ และทา่นมองเห็นดว้ยวา่พีช่ายขา้พเจา้
พิสูจน์ ต่อ หน้า ท่าน, ในหลาย ตัวอย่าง, 
ว่า พระ วจนะก อยู่ ในพระ คริสต์ ส่ง ผล สู่
ความรอด.

๗ พีช่ายขา้พเจา้พดูถงึถอ้ยค�าของซีนัส,  
ว่าการไถ่ เกิดขึน้โดยผ่านพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า, และถึงถ้อยค�าของซีนัค
ด้วย; และ ท่าน อ้าง ถึง โมเสส ด้วย, เพื่อ
พิสูจน์ว่าส่ิงเหล่าน้ีจริง.

๘ และ บัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ เป็น
พยานก แก่ ท่าน ด้วย ตนเอง ว่า ส่ิง เหล่า
น้ี จริง. ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, 
ว่า ข้าพเจ้า รู้ ว่า พระ คริสต์ จะ เสด็จ มา
ในบรรดาลูกหลานมนุษย์, เพื่อทรงรับ
เอาการล่วงละเมิดของผู้คนของพระองค์
ไว้กับพระองค์, และว่าพระองค์จะทรง
ชดใช้ข บาปของโลก; เพราะพระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้ารับส่ังไว้.

๙ เพราะสมควรทีจ่ะมกีารชดใช้ก ; เพราะ
ตามแผนข อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า
นิ รัน ดร์ จะ ต้อง มี การ ชดใช้, มิ ฉะน้ัน
มนุษยชาติทัง้ปวงต้องพินาศอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ ได้; แท้จริงแล้ว, คนทัง้ปวงแข็ง
กระดา้ง; แท้จรงิแล้ว, คนทัง้ปวงตกค และ
หลงไป; และตอ้งพนิาศเวน้แตจ่ะเป็นโดย
ผ่านการชดใช้ซ่ึงสมควรมี.

๑๐ เพราะ สมควร มี การ พลี บูชาก ครัง้
สุดท้ายและส�าคัญยิ่ง; แท้จรงิแล้ว, ไม่ ใช่
การพลีบูชามนุษย์, หรอืสัตว,์ หรอืสัตวม์ี
ปีกชนิดใด ๆ ; เพราะจะไม่ ใช่การพลีบูชา
มนุษย์; แต่ต้องเป็นการพลีบูชาข อันไม่มี
ขอบเขตค และเป็นนิรันดร์.

๑๑ บดัน้ีไมม่ผีู้ ใดเลยทีจ่ะพลบีชูาเลอืด
ตนเอง ซ่ึง จะ ชดใช้ บาป ของ คน อื่นได้. 
บัดน้ี, หาก มนุษย์ กระท�า ฆาตกรรม, 
ดูเถิดกฎของเรา, ซึ่งเที่ยงธรรมก , จะเอา
ชีวิตพี่ น้องของเขาหรือ ? ข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่าน, ไม่เลย.

๑๒ แตก่ฎตอ้งการชีวติของเขาผูก้ระท�า
ฆาตกรรมก ; ฉะน้ันไม่มีส่ิงใดซ่ึงน้อยกว่า
การชดใช้อันไม่มีขอบเขตซึ่งจะเพียงพอ
ส�าหรับบาปของโลก.

๑๓ ฉะน้ัน, จึงสมควรมีการพลีบูชาครัง้
สุดท้ายและส�าคัญยิ่ง, และจากน้ันจะมี, 
หรือสมควรมี, การหยุดก หลั่ง เลือด; กฎ
ของโมเสสข จึงจะสมบูรณ์; แท้จริงแล้ว, 
จะสมบูรณ์ทัง้หมด, ทุกจุดและอนุภาค, 
และจะไม่มีจุดหรอือนุภาคใดสูญหายไป.

๑๔ และดเูถดิ, น่ีคอืความหมายก ทัง้หมด
ของกฎข , ถ้วนทุกตอนชี้ถึงการพลีบูชา
ครัง้ สุดท้ายและส�าคัญยิ่ง; และการพลี
บชูาค ครัง้สุดทา้ยและส�าคญัยิง่จะเป็นพระ
บตุรของพระผูเ้ป็นเจา้, แทจ้รงิแลว้, ไมม่ี
ขอบเขตและเป็นนิรันดร์.

 ๖ ก ยอหน์ ๑:๑, ๑๔.
 ๘ ก คมพ. เป็นพยาน.
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
 ๙ ก แอลมา ๓๓:๒๒.
  ข แอลมา ๑๒:๒๒–๓๓;  

โมเสส ๖:๖๒.
  ค คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.

 ๑๐ ก โมเสส ๕:๖–๗.
  ข คมพ. เครือ่งพลบีชูา, พลี

พระชนมชี์พ, สละ  
(ชีวติ), เสียสละ.

  ค ๒ นี. ๙:๗.
 ๑๑ ก ฉธบ. ๒๔:๑๖;  

โมไซยาห ์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 ๓๔:๖–๑๔๓๙๗



๑๕ และดังน้ีพระองค์จะทรงน�าความ
รอดก มาสู่คนทัง้ปวงที่จะเช่ือในพระนาม
ของ พระองค์; น่ี คือ เจตนา ของ การ พลี
บูชาครัง้สุดท้ายน้ี, เพื่อจะน�ามาซ่ึงอุทร
แห่งความเมตตา, ซ่ึงมีพลังเหนือความ
ยุติธรรม, และน�ามาซ่ึงหนทางให้มนุษย์
เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่การกลับใจ.

๑๖ และดงัน้ีความเมตตาก จะสนองขอ้
เรยีกรอ้งแหง่ความยตุธิรรมข ได,้ และลอ้ม
พวกเขาไว้ ในพระพาหแุหง่ความปลอดภยั, 
ขณะที่ผู้ ไม่ ใช้ศรทัธาสู่การกลบัใจจะเปิด
โอกาสให้กฎทัง้หมดของขอ้เรยีกรอ้งแหง่
ความยตุธิรรมค ; ฉะน้ันแกค่นทีม่ศีรทัธามา
สู่การกลบัใจเทา่น้ันจงึจะน�ามาซ่ึงแผนแหง่
การไถ่ง อนัยิง่ใหญแ่ละเป็นนิรนัดร.์

๑๗ ฉะน้ันขอพระผู้เป็นเจา้ประทานให้
ทา่นเถดิ, พี่น้องขา้พเจา้, เพือ่ทา่นจะเริม่
ใช้ศรทัธาก ของทา่นสู่การกลบัใจ, เพือ่ทา่น
จะเริม่เรยีกหาข พระนามอนัศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค,์ เพือ่ พระองค์ จะ ทรง มี เมตตา
ตอ่ทา่น;

๑๘ แทจ้รงิแลว้, จงเรยีกหาพระองคเ์พือ่
พระเมตตา; เพราะพระองคท์รงอานุภาพ
ที่จะช่วยให้รอด.

๑๙ แท้จริงแล้ว, จงนอบน้อมถ่อมตน, 
และสวดอ้อนวอนถึงพระองค์ต่อไป.

๒๐ จงเรยีกหาพระองคเ์มือ่ทา่นอยู่ ในทุง่
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, เพื่อฝูงสัตว์เลีย้ง
ทัง้หมดของท่าน.

๒๑ จงเรียกหาก พระองค์ ในบ้านท่าน, 
แท้จริงแล้ว, เพื่อทัง้ครัวเรือนของท่าน, 
ทัง้เช้า, กลางวัน, และเย็น.

๒๒ แทจ้รงิแลว้, จงเรยีกหาพระองคเ์พือ่
ต่อต้านอ�านาจศัตรูของท่าน.

๒๓ แท้จริงแล้ว, จงเรียกหาก พระองค์
เพื่อต่อต้านมารข , ซ่ึงเป็นศัตรูต่อความ
ชอบธรรมค ทัง้มวล.

๒๔ จงเรยีกหาพระองคเ์พือ่พชืผลในทุง่
ของทา่น, เพือ่ทา่นจะรุง่เรอืงในส่ิงเหลา่น้ี.

๒๕ จงเรียกหาเพื่อฝูงสัตว์เลีย้งในทุ่ง
ของท่าน, เพื่อมันจะเพิ่มขึน้.

๒๖ แต่น่ีไม่ ใช่ทัง้หมด; ท่านต้องทุ่มเท
จิตวิญญาณท่านในห้องก ท่าน, และในที่
เร้นลับของท่าน, และในแดนทุรกันดาร
ของท่าน.

๒๗ แท้จริงแล้ว, และเมื่อท่านไม่เรียก
หา พระเจ้า, ขอ ให้ ใจก ท่าน จง อิ่ม เอิบข , 
และมุ่งไปที่การสวดอ้อนวอนถึงพระองค์
ตลอดเวลาเพือ่ความผาสุกของทา่น, และ
เพือ่ความผาสุกของบรรดาคนทีอ่ยูร่อบ ๆ   

ท่านด้วย.
๒๘ และ บัดน้ี ดูเถิด, พี่ น้อง ที่รัก ของ

ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, อย่าคิด
วา่น่ีคือทัง้หมดแล้ว; เพราะหลังจากท่าน
ท�าทัง้หมดน้ีแล้ว, หากท่านปฏิเสธคน
ขัดสนก , และ คน เปลือย เปล่า, และ ไม่
เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และ
ให้ข ทรัพย์สินของท่าน, หากท่านมี, แก่

 ๑๕ ก คมพ. ความรอด.
 ๑๖ ก คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
  ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ค แอลมา ๑๒:๓๒.
  ง คมพ. แผนแหง่การไถ.่
 ๑๗ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ).
  ข คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
 ๒๑ ก สดด. ๕:๑–๓;  

๓ นี. ๑๘:๒๑.
 ๒๓ ก ๓ นี. ๑๘:๑๕, ๑๘.
  ข คมพ. มาร.

  ค คมพ. ชอบธรรม (ความ).
 ๒๖ ก มธ. ๖:๕–๖.
 ๒๗ ก คมพ. ใจ.
  ข คมพ. ครุน่คดิ, ไตรต่รอง.
 ๒๘ ก คมพ. คนจน, คนยากจน, 

จน, ยากจน.
  ข คมพ. ทาน, ท�าทาน (การ).

แอลมา ๓๔:๑๕–๒๘ ๓๙๘



ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หาก
ท่านไม่ท�าแม้ส่ิงเดียวจากบรรดาส่ิงเหล่า
น้ี, ดูเถิด, การ สวด อ้อนวอนค ของ ท่าน
เปล่า ประโยชน์ง , และ ไม่ ช่วย อะไร ท่าน
เลย, และท่านเป็นดังคนหน้าซ่ือใจคด
ผู้ปฏิเสธความเช่ือ.

๒๙ ฉะน้ัน, หาก ท่านไม่ นึกถึง ความ
เป็นผู้ที่มีจิตกุศลก , ท่านก็เป็นดังกาก, ที่
ช่างโยนทิง้ (มันไม่มีค่า) และถูกเหยียบ
ไว้ ใต้เท้ามนุษย์.

๓๐ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, หลังจาก
ที่ ท่านได้ รับพยานมากมายเช่นน้ีแล้ว, 
โดยที่เห็นวา่พระคัมภีรอ์ันศักดิ์สิทธิ์เป็น
พยานถงึส่ิงเหลา่น้ี, ขา้พเจา้อยากให,้ ทา่น
ออกมาและน�าผลก สู่การกลับใจ.

๓๑ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าอยากให้ท่าน 
ออกมาและไม่ท�าใจท่านแข็งกระด้างอีก 
ต่อ ไป; เพราะ ดูเถิด, บัดน้ี คือ เวลา และ
วนัก แห่งความรอดของท่าน; และฉะน้ัน, 
หากท่านจะกลับใจและไม่ท�าใจท่านแข็ง
กระด้าง, พระองค์ จะ ทรง น� า แผน อัน
ส�าคัญยิ่งแห่งการไถ่มาสู่ท่านโดยทันที.

๓๒ เพราะดเูถดิ, ชีวติน้ีเป็นเวลาส�าหรบั
มนุษย์ ที่ จะ เตรียมก พบพระ ผู้ เป็น เจ้า; 
แท้จริงแล้ว, ดูเถิดวันแห่งชีวิตน้ีเป็นวัน
ส�าหรับมนุษย์ที่จะท�างานของพวกเขา.

๓๓ และ บัดน้ี, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ท่านไว้ก่อนแล้ว, ดังที่ท่านมีพยาน
มากมาย, ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าวิงวอนท่านว่า

ท่านอย่าผัดวนัก แห่งการกลับใจข ของท่าน
ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่; เพราะหลังจาก
วนัน้ีของชีวติ, ซ่ึงเราได้รบัมาเพื่อเตรยีม
พร้อมส�าหรับนิรันดร, ดูเถิด, หากเราไม่
ปรบัปรงุเวลาของเราขณะที่อยู่ ในชีวติน้ี, 
เมื่อน้ันคืนค แห่งความมืดง ย่อมมาถึงซ่ึง
ในเวลาน้ันจะประกอบการงานหาได้ ไม่.

๓๔ ท่านจะพูดไม่ได,้ เมื่อท่านถูกน�าไป
สู่วิกฤติก อันน่าพรั่นพรึงน้ัน, ว่าข้าพเจ้า
จะกลับใจ, วา่ข้าพเจ้าจะกลับมาหาพระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า. ไม่เลย, ท่านจะพูด
เช่นน้ีไม่ ได้; เพราะวญิญาณเดียวกันน้ัน
ซ่ึงครอบครองร่างกายของท่านในเวลาที่
ท่านออกไปจากชีวติน้ี, วญิญาณเดียวกัน
น้ันจะมีพลังครอบครองร่างของท่านใน
โลกนิรันดร์น้ัน.

๓๕ เพราะดูเถิด, หากท่านผัดวันแห่ง
การกลับใจของท่านแม้จนถึงความตาย, 
ดูเถิด, ท่านกลับขึน้อยู่กับก วิญญาณของ
มาร, และเขาผนึกข ท่านไว้เป็นของเขา; 
ฉะน้ัน, พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ทรง
ถอนไปจากท่าน, และไม่ทรงมีที่อยู่ ใน
ทา่น, และมารมอี�านาจทัง้หมดเหนือทา่น; 
และน่ีคือสถานะสุดท้ายของคนช่ัวร้าย.

๓๖ และ น่ี ข้าพเจ้า รู้, เพราะ พระเจ้า
ตรัสว่าพระองค์ ไม่ประทับในวิหารที่ ไม่
บริสุทธิ์ก , แต่ ประทับ อยู่ ใน ใจ คน ชอบ
ธรรมข ; แท้จริง แล้ว, และ พระองค์ ตรัส
ดว้ยวา่คนชอบธรรมจะน่ังลงในอาณาจกัร

 ๒๘ ค มธ. ๑๕:๗–๘.
  ง โมโร. ๗:๖–๘.
 ๒๙ ก คมพ. จติกศุล.
 ๓๐ ก มธ. ๓:๘; แอลมา ๑๓:๑๓.
 ๓๑ ก รม. ๑๓:๑๑–๑๒.
 ๓๒ ก ๒ นี. ๒:๒๑;  

แอลมา ๑๒:๒๔; ๔๒:๔–๖.

 ๓๓ ก ฮีล. ๑๓:๓๘;  
คพ. ๔๕:๒.

  ข คมพ. กลบัใจ (การ).
  ค ยอหน์ ๙:๔; คพ. ๔๕:๑๗.
  ง คมพ. ความมดื,  

ทางวญิญาณ; ความตาย,  
ทางวญิญาณ.

 ๓๔ ก แอลมา ๔๐:๑๓–๑๔.
 ๓๕ ก ๒ นี. ๒๘:๑๙–๒๓.
  ข ๒ นี. ๙:๙.
 ๓๖ ก โมไซยาห ์๒:๓๗;  

แอลมา ๗:๒๑; ฮีล. ๔:๒๔.
  ข คมพ. ชอบธรรม (ความ).

แอลมา ๓๔:๒๙–๓๖๓๙๙



ของพระองค์, เพื่อจะไม่ออกไปอีก; แต่
อาภรณ์ของพวกเขาจะถูกท�าให้ขาวโดย
ผ่านโลหิตของพระเมษโปดก.

๓๗ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า ปรารถนา ว่า ท่าน จะ จดจ�า เรื่อง
เหล่า น้ี, และว่าท่านจะท�าให้ความรอด
ของท่านบรรลุผลส�าเร็จก ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเกรงกลัว, และ
วา่ท่านจะไม่ปฏิเสธการเสด็จมาของพระ
คริสต์อีกต่อไป;

๓๘ ว่าท่านจะไม่ต่อต้านก พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ อีกต่อไป, แต่ว่าท่านจะรับพระ
วญิญาณ, และรบัพระนามข ของพระครสิต์
ไว้กับท่าน; ว่าท่านจะนอบน้อมถ่อมตน
แม้ถึงภัสมธุลี, และนมัสการค พระผู้เป็น
เจ้า, ไม่วา่ในที่ ใดที่ท่านอยู่, ด้วยวญิญาณ
และด้วยความจรงิ; และวา่ท่านจะมีชีวติ
อยู่ ด้วย การ น้อม ขอบพระทัยง ทุก วัน, 
ส�าหรบัพระเมตตาและพรหลายประการ
ซ่ึงพระองค์ประสาทให้ท่าน.

๓๙ แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าขอกระ
ตุ้นท่าน, พี่น้องข้าพเจ้าด้วย, ว่าท่านจง
เอาใจ ใส่ก การ สวด อ้อนวอน ตลอด เวลา, 
เพือ่ทา่นจะไมถ่กูชักน�าไปโดยการลอ่ลวงข 

ของมาร, เพื่อเขาจะไม่มีพลังเหนือท่าน, 
เพือ่ทา่นจะไมข่ึน้อยูก่บัเขาในวนัสุดทา้ย; 
เพราะดูเถิด, เขาไม่ ให้ ส่ิงดีค เป็นรางวัล
ท่านเลย.

๔๐ และบัดน้ีพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 

ขา้พเจา้ขอกระตุน้ใหท้า่นมคีวามอดทนก , 
และ ให้ ท่าน ทน ต่อ ความ ทุกข์ นานา
ประการ; ว่าท่านจะไม่จ้วงจาบข คนที่ขับ
ไล่ท่านออกไปเพราะความยากจนยิ่งของ
ท่าน, มิฉะน้ันท่านจะกลายเป็นคนบาป
เหมือนกับพวกเขา;

๔๑ แต่ขอให้ท่านมีความอดทน, และ
ทน ต่อ ความ ทุกข์ เหล่า น้ัน, ด้วย ความ
หวังอันมั่นคงว่าวันหน่ึงท่านจะพักผ่อน
จากความทุกข์ทัง้หมดของท่าน.

บทที่ ๓๕

การส่ังสอนพระวจนะท�าลายการฉ้อฉล
ในอ�านาจของชาวโซรัม—พวกเขาขับไล่
ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใส ซึง่ต่อมาเข้าสมทบ 

กับผู้คนของแอมันในเจอร์ชอน—แอล- 
มาโทมนัสเพราะความช่ัวร้ายของผู้คน.  
ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลังจาก 

อมวิเล็คกลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ีจบแลว้, พวก 
ท่านก็ออกไปจากฝูงชนและข้ามมาแผ่น
ดินแห่งเจอร์ชอน.

๒ แท้จริงแล้ว, และพวกพี่น้องที่เหลือ
อยู่ น้ัน, หลัง จาก พวก ท่าน ส่ัง สอนพระ
วจนะแก่ชาวโซรัม, ก็ข้ามมายังแผ่นดิน
แห่งเจอร์ชอนด้วย.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง

 ๓๗ ก ฟป. ๒:๑๒.
 ๓๘ ก คมพ. ขดัแยง้  

(การ, ความ).
  ข โมไซยาห ์๕:๘;  

แอลมา ๕:๓๘.
  ค คมพ. นมสัการ.

  ง สดด. ๖๙:๓๐;  
คพ. ๕๙:๗.  
คมพ. ขอบพระทยั, 
ขอบพระทยัพระเจา้ 
(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

 ๓๙ ก คมพ. เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.
  ข คมพ. ลอ่ลวง (การ).
  ค แอลมา ๓๐:๖๐.
 ๔๐ ก คมพ. อดทน (ความ).
  ข คพ. ๓๑:๙.

แอลมา ๓๔:๓๗–๓๕:๓ ๔๐๐



จาก ชาว โซ รัม ส่วนที่ ได้ รับ ความ นิยม
มากกวา่ปรกึษากนัเกีย่วกบัถอ้ยค�าซ่ึงพวก
เขาได้รับการ ส่ังสอนมา, พวกเขาโกรธ
เพราะพระวจนะ, เน่ืองจากส่ิงน้ีท�าลาย
การฉ้อฉลในอ�านาจก ของพวกเขา; ฉะน้ัน
พวกเขาจึงไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�า.

๔ และพวกเขาส่งคนไปรวบรวมผู้คน
ทัง้หมดตลอดทั่วแผ่นดิน, และปรึกษา
กับคนเหล่าน้ันเกี่ยวกับถ้อยค�าซ่ึงพูดไว.้

๕ บัดน้ี ผู้ ปกครอง ของ พวก เขา และ
ปุ โรหิต ของ พวก เขา และ ผู้ สอน ของ
พวกเขาไม่ปล่อยให้ผู้คนรู้เกี่ยวกับความ
ปรารถนา ของ ตน; ฉะน้ันพวก เขา จึง รู้
ความคิดของผู้คนทัง้หมดอย่างลับ ๆ.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จาก ที่ พวก เขา รู้ ความ คิด ของ ผู้คนทัง้
ปวง, คนที่ เห็นชอบ ด้วย กับ ถ้อยค�า ซ่ึง
แอลมาและพี่น้องท่านพูดก็ถูกขับออก
ไปจากแผ่นดิน; และคนเหล่า น้ันมีอยู่
มาก; และพวกเขาขา้มมายงัแผน่ดนิแหง่
เจอร์ชอนด้วย.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแอล- 
มาและพี่น้องท่านได้ปฏิบัติต่อคนเหล่า 
น้ัน.

๘ บัดน้ีผู้คนที่เป็นชาวโซรัมโกรธผู้คน
ของ แอ มันซ่ึง อยู่ ใน เจอร์ ชอน, และ ผู้
ปกครอง ที่ เป็นหัวหน้า ของ ชาว โซ รัม, 
โดยที่เป็นคนช่ัวร้ายมาก, ส่งความไปยัง
ผู้คนของแอมันแจ้งความปรารถนาวา่ให้
คนเหล่าน้ันขับคนทัง้หมดซึ่งข้ามไปจาก
พวกเขาเข้ามายังแผ่นดินของตนให้ออก
ไปจากแผ่นดินของตน.

๙ และเขาพูดข่มขู่ คนเหล่า น้ันมาก. 
และบัดน้ีผู้คนของแอมันไม่กลัวถ้อยค�า
ของพวกเขา; ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ขับไล่ 
คนเหลา่น้ันไป, แตพ่วกเขาตอ้นรบัชาวโซ- 
รัมที่ยากจนทุกคนที่ข้ามมาหาตน; และ
พวกเขาบ�ารุงเลีย้งก คนหล่าน้ัน, และห่อ
หุม้กายคนเหลา่น้ัน, และใหท้ีด่นิคนเหลา่
น้ันเป็นมรดก; และพวกเขาปฏบิตัติอ่คน
เหล่าน้ันตามความต้องการของพวกเขา.

๑๐ บัดน้ีการน้ี ได้ยั่วยุชาวโซรัมให้เกิด
โทสะต่อต้านผู้คนของแอมัน, และพวก
เขาเริ่มไปรวมกับชาวเลมันและปลุกป่ัน
คนเหล่าน้ันให้เกิดโทสะด้วย.

๑๑ และดังน้ันชาวโซรัมและชาวเลมัน
เริม่เตรยีมท�าสงครามกบัผูค้นของแอมนั, 
และกับชาวนีไฟด้วย.

๑๒ และดงัน้ีปีทีสิ่บเจ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลง.

๑๓ และผู้คนของแอมันออกจากแผ่น
ดินแห่งเจอร์ชอน, และข้ามมายังแผ่น
ดิน แห่ งมีเล็ค, และ ให้ ที่ ใน แผ่น ดิน
แห่งเจอร์ชอนส�าหรับกองทัพชาวนี ไฟ,  
เพื่อพวกเขาจะไดต้อ่สู้กับกองทัพชาวเล- 
มันและกองทัพชาวโซรัม; และดัง น้ัน
สงครามระหว่างชาวเลมันกับชาวนีไฟก็
เริ่มขึน้, ในปีที่สิบแปดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษา; และต่อไปน้ีจะให้เรื่อง
ราวก เกี่ยวกับสงครามของพวกเขา.

๑๔ และแอลมา, และแอมนั, และพีน้่อง
พวกท่าน, และบุตรสองคนของแอลมา 
ด้วยกลับไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, 

๓๕ ๓ ก คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

 ๙ ก โมไซยาห ์๔:๒๖.  
คมพ. ความผาสุก.

 ๑๓ ก แอลมา ๔๓:๓.

แอลมา ๓๕:๔–๑๔๔๐๑



หลังจากที่เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ในการพาชาวโซรมัมากมายก 

ให้กลับใจ; และมากเท่าที่น� ามาให้กลับ
ใจก็ถูกขับออกจากแผ่นดินตน; แต่พวก
เขามีที่ดินมรดกของพวกเขาอยู่ ในแผ่น
ดินแห่งเจอรช์อน, และพวกเขาจับอาวธุ
ป้องกันตนเอง, และภรรยา, และลูก ๆ, 
และผืนแผ่นดินของตน.

๑๕ บัดน้ี แอ ลมา, โดยที่ โศก เศร้า
เพราะ ความ ชั่ว ช้า สามานย์ ของ ผู้คน
ของท่าน, แท้จริงแล้วเพราะสงคราม, 
และการนองเลือด, และความขัดแย้ง
ที่ มี อยู่ ในบรรดา พวก เขา; และ โดยที่
ได้ ออก ไป ประกาศ พระ วจนะ, หรือ
พระองค์ทรงส่งไปประกาศพระวจนะ, 
ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงในทุกเมือง; และ
โดยเห็นว่าใจผู้คนเริ่มแข็งกระด้างขึน้, 
และ ว่า พวก เขา เริ่ม ขุ่น เคืองก เพราะ
ความเคร่งครัดแห่งพระวจนะ, ใจท่าน
ก็ โทมนัสยิ่ง.

๑๖ ฉะน้ัน, ท่านจึงให้บุตรของท่านมา
รวมกนั, เพือ่ทา่นจะมอบหน้าที่ก ของทา่น
ให้ พวก เขา ทุก คน, โดย แยก กัน แต่ละ
คน, ในเรื่องที่เกี่ยวกับความชอบธรรม. 
และ เรา มี เรื่อง ราว เกี่ยว กับ ค�า ส่ัง ของ
ท่าน, ซ่ึงท่านให้แก่พวกเขาตามบันทึก
ของท่านเอง.

ค�าส่ังของแอลมาตอ่ฮีลามนับตุรของทา่น.

ประกอบด้วยบทที ่๓๖ และ ๓๗.

บทที่ ๓๖

แอลมาเป็นพยานแก่ฮีลามันเกีย่วกับการ
เปลีย่นใจเลือ่มใสของท่านหลังจากเห็น
เทพ— ท่านรับ ทุกข์ จาก ความ เจ็บ ปวด
ของ จิต วิญญาณ ที่ อัปมงคล; ท่าน เรียก
หาพระนามของพระเยซู, และจากน้ัน
ได้รับการเกิดใหม่จากพระผู้ เป็นเจ้า—
ปีติอันหวานชืน่เป่ียมจิตวญิญาณท่าน—
ท่านเห็นเหล่าเทพก�าลังสรรเสริญพระผู้
เป็นเจา้—ผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสเป็นอนัมาก
ลิม้รสและเห็นดังที่ท่านลิม้รสและเห็น. 
ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

ลูกก พ่อ, จง ฟัง ถ้อยค�า ของ พ่อ; เพราะ
พ่อให้ค�ามั่นกับลูก, ว่าตราบเท่าที่ลูกจะ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลูก
จะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน.

๒ พ่อ อยาก ให้ ลูก ท�า ดัง ที่ พ่อ ท�า มา
แล้ว, ในการจดจ�าถึงการเป็นเชลยของ
บรรพบุรุษ เรา; เพราะ พวก ท่าน อยู่ ใน
ความ เป็นทาสก , และ ไม่มี ใคร จะ ปลด
ปล่อยพวกท่านได้เวน้แต่เป็นพระผู้เป็น
เจ้าข ของอับราฮัม, และพระผู้เป็นเจ้าของ 
อสิอคั, และพระผูเ้ป็นเจา้ของยาโคบ; และ
พระองคท์รงปลดปลอ่ยพวกทา่นในความ
ทุกข์ของพวกท่านโดยแน่แท้.

๓ และบัดน้ี, โอ้ฮีลามันลูกพ่อ, ดูเถิด, 
ลูกยังอยู่ ในวัยเยาว์, และฉะน้ัน, พ่อจึง
วงิวอนลูกให้ฟังถ้อยค�าของพ่อและเรยีน
รูจ้ากพ่อ; เพราะพ่อรูว้า่ผู้ ใดก็ตามที่มอบ

 ๑๔ ก แอลมา ๓๕:๖.
 ๑๕ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).

 ๑๖ ก คมพ. ผูพ้ทิกัษ์, พทิกัษ์  
(ส่ิงทีอ่ยู่ ในความ).

๓๖ ๑ ก ฮีล. ๕:๙–๑๔.

 ๒ ก โมไซยาห ์๒๓:๒๓;  
๒๔:๑๗–๒๑.

  ข อพย. ๓:๖; แอลมา ๒๙:๑๑.

แอลมา ๓๕:๑๕–๓๖:๓ ๔๐๒



ความไว้วางใจของพวกเขาในพระผู้เป็น
เจ้าจะไดร้บัการค�า้จุนในความเดอืดรอ้นก 

ของพวกเขา, และความยุ่งยากของพวก
เขา, และความทุกข์ของพวกเขา, และ
พระองค์จะทรงยกขึน้ข ในวันสุดท้าย.

๔ และพ่อไม่อยากให้ลูกคดิวา่พ่อรู้ก ดว้ย
ตนเอง—ไม่ ใช่ โดยทางโลกแต่ โดยทาง
วญิญาณ, ไม่ ใช่จากความคดิฝ่ายเน้ือหนังข 

แต่จากพระผู้เป็นเจ้า.
๕ บัดน้ี, ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, วา่หาก

พอ่ไม่ไดเ้กดิก จากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้พอ่จะ
ไม่รู้ข เรื่องเหล่าน้ี; แต่ โดยปากของเทพผู้
บรสุิทธิข์องพระองค,์ พระผูเ้ป็นเจา้, ทรง
ท�าใหเ้รือ่งเหลา่น้ีเป็นทีรู่แ้กพ่อ่, ไม่ ใช่จาก
การมีค่าควรค ใด ๆ ของพ่อเอง;

๖ เพราะพ่อเดินทางไปกับบุตรของโม- 
ไซยาห,์ หมายมัน่จะท�าลายก ศาสนจกัรของ
พระผู้เป็นเจ้า; แต่ดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้า
ทรงส่งเทพผูบ้รสุิทธิข์องพระองคม์ายบัยัง้
เราไว้ระหว่างทาง.

๗ และดูเถิด, ท่านพูดกับเรา, ประหน่ึง
เสียง ฟ้าร้อง, และ ทัง้ แผ่น ดินโลก ส่ัน
สะเทือนก ภาย ใต้เท้า เรา; และ เรา ล้ม ลง
สู่พืน้ดินทุกคน, เพราะความเกรงกลัวข 

พระเจ้าเกิดกับเรา.
๘ แต่ดูเถิด, เสียงน้ันกล่าวแก่พ่อ : ลุก

ขึน้. และพ่อลุกขึน้ยืน, และเห็นเทพ.
๙ และ ท่าน กล่าว แก่ พ่อ : แม้ว่า เจ้า

ต้องการ ให้ ตนเอง ถูก ท�าลาย ก็ตาม, จง

อย่า พยายาม ท�าลาย ศาสนจักร ของ พระ
ผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพ่อ
ล้มลงสู่พืน้ดิน; และเป็นเวลาสามวนัก กับ
สามคืนที่พ่ออ้าปากไม่ ได้, ทัง้พ่อใช้แขน
ขาของพ่อไม่ ได้.

๑๑ และเทพพูดกับพ่ออีกหลายเรื่อง, 
ซ่ึงพี่น้องของพ่อได้ยิน, แต่พ่อไม่ ได้ยิน; 
เพราะ เมื่อ พ่อ ได้ยิน ค�า ว่า— แม้ว่า เจ้า
ต้องการ ให้ ตนเอง ถูก ท�าลาย ก็ตาม, จง
อย่า พยายาม ท�าลาย ศาสนจักร ของ พระ
ผู้ เป็นเจ้าอีกต่อไป—พ่อเกิดความกลัว
และพิศวงอย่างใหญ่หลวงเกลือกพ่อจะ
ถูกท�าลาย, จนพ่อล้มลงสู่พืน้ดินและพ่อ
ไม่ ได้ยินอะไรอีก.

๑๒ แต่พ่อถูกทรมานด้วยความทรมาน
นิรันดร์ก , เพราะจิตวิญญาณพ่อปวดร้าว
จนสุดขดีและถกูทรมานดว้ยบาปทัง้หมด
ของพ่อ.

๑๓ แทจ้รงิแลว้, พอ่จ�าบาปและความช่ัว
ช้าสามานยท์ัง้หมดของพอ่ได,้ ซึง่ทรมานก 

พ่อด้วยความเจ็บปวดแห่งนรก; แท้จริง
แลว้, พอ่รูว้า่พอ่กบฏตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ของ
พอ่, และวา่พอ่ไม่ไดร้กัษาพระบญัญตัอินั
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์.

๑๔ แท้จริง แล้ว,  และ พ่อ กระท�า
ฆาตกรรม ลูก ๆ ของ พระองค์ มา แล้ว
เป็นอันมาก, หรือที่จริงแล้วชักน�าพวก
เขาไปสู่ความพินาศ; แท้จริงแล้ว, และ

 ๓ ก รม. ๘:๒๘.
  ข โมไซยาห ์๒๓:๒๑–๒๒.
 ๔ ก ๑ คร. ๒:๑๑;  

แอลมา ๕:๔๕–๔๖.  
คมพ. ความรู.้

  ข คมพ. ทางเน้ือหนัง, 
ฝักใฝ่ทางโลก.

 ๕ ก คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

  ข แอลมา ๒๖:๒๑–๒๒.
  ค คมพ. คา่ควร (ความม)ี, 

คา่ควร (ม)ี, คูค่วร.
 ๖ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๐.
 ๗ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๘.

  ข คมพ. ความกลวั—ความ
ย�าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้.

 ๑๐ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๙–๒๓.
 ๑๒ ก คพ. ๑๙:๑๑–๑๕.
 ๑๓ ก คมพ. ความผดิ.

แอลมา ๓๖:๔–๑๔๔๐๓



ทา้ยทีสุ่ดความช่ัวช้าสามานยข์องพอ่ใหญ่
หลวงนัก, จนแมเ้พยีงความคดิทีจ่ะเขา้ไป
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าของพ่อก็
ทรมานจิตวิญญาณพ่อด้วยความสะพรึง
กลัวอันเกินกว่าจะพรรณนาได้.

๑๕ โอ้, พ่อคิด, วา่พ่ออยากถูกเนรเทศก 

และสาบสูญไปทัง้จติวญิญาณและรา่งกาย, 
เพื่อพ่อจะไม่ถูกน�าไปยืนอยู่ ในที่ประทับ
ของพระผู้ เป็นเจ้าของพ่อ, เพื่อรับการ
พิพากษาการกระท�าข ของพ่อ.

๑๖ และบดัน้ี, พอ่ตอ้งทรมานอยูส่ามวนั
กบัสามคนื, แมด้ว้ยความเจ็บปวดของจติ
วิญญาณที่อัปมงคลก .

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พ่อต้องทรมานด้วยความทรมานอยู่ดัง
น้ัน, ขณะทีพ่อ่ปวดรา้วก อยูด่ว้ยความทรง
จ�าถึงบาปอันมากมายของพ่อ, ดูเถิด, พ่อ
จ�าได้ด้วยว่าได้ยินบิดาของพ่อพยากรณ์
แก่ ผู้คน เกี่ยว กับ การ เสด็จ มา ของ พระ
เยซูคริสต์องค์หน่ึง, พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า, เพื่อทรงชดใช้บาปของโลก.

๑๘ บดัน้ี, เมือ่จติของพอ่นึกไดถ้งึความ
คิดน้ี, พ่อรอ้งอยู่ภายในใจพ่อ : ข้าแต่พระ
เยซู, พระ บุตร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ขอ
พระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์, ผู้อยู่ ใน
ดแีหง่ความขมขืน่ก , และถกูลอ้มรอบดว้ย
โซ่ข อันเป็นนิจแห่งความตาย.

๑๙ และบัดน้ี, ดูเถิด, เมื่อพ่อคิดดังน้ี, 
พ่อ จ�า ความ เจ็บ ปวด ของ พ่อ ไม่ ได้ อีก; 

แท้จริง แล้ว, พ่อ ไม่ ปวด ร้าวก ด้วย ความ
ทรงจ�าถึงบาปของพ่ออีก.

๒๐ และโอ้, พ่อได้เห็นปีติก , และความ
สว่างอัศจรรย์อะไรเช่นน้ัน; แท้จริงแล้ว, 
จิต วิญญาณ พ่อ เป่ียม ด้วย ปีติ ยิ่ง เท่ากับ
ความเจ็บปวดของพ่อ !

๒๑ แท้จริง แล้ว, พ่อ กล่าว แก่ เจ้า, ลูก
พ่อ, ว่าไม่มีอะไรจะเป็นที่สุดและขมขื่น
ได้เท่ากับความเจ็บปวดของพ่อ. แท้จริง
แล้ว, และพ่อกล่าวแก่เจ้าอีก, ลูกพ่อ, ว่า
อกีทางหน่ึงน้ัน, ไมม่อีะไรเลยจะเป็นทีสุ่ด
และหอมหวานได้เท่าปีติของพ่อ.

๒๒ แท้จริงแล้ว, พ่อคิดว่าพ่อเห็น, แม้
ดังลี ไฮก บรรพบุรุษเราเห็น, พระผู้ เป็น
เจ้า ทรง น่ัง อยู่ บนพระ ราช บัลลังก์ ของ
พระองค์, ห้อมล้อม ด้วย หมู่ เทพ เห ลือ
คณานับ, อยู่ ในลักษณะก�าลังร้องเพลง
และ สรรเสริญ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ พวก
ท่าน; แท้จริงแล้ว, และจิตวิญญาณพ่อ
ใฝ่ฝันที่จะอยู่ที่น่ัน.

๒๓ แต่ดูเถิด, แขนขาของพ่อรบัก�าลังก 

ของมนัอกี, และพอ่ลกุขึน้ยนื, และแสดง
ให้ประจักษ์แก่ผู้คนว่าพ่อเกิดข แล้วจาก
พระผู้เป็นเจ้า.

๒๔ แท้จริงแล้ว, และนับแต่ เวลา น้ัน
มาแม้จนถึงบัดน้ี, พ่อท�างานโดยไม่หยุด, 
เพื่อพ่อจะได้น�าจิตวญิญาณมาสู่การกลับ
ใจ; เพือ่พอ่จะน�าพวกเขามาลิม้รสก ของปีติ
ยิ่งซ่ึงพ่อลิม้รสแล้ว; เพื่อพวกเขาจะได้

 ๑๕ ก วว. ๖:๑๕–๑๗;  
แอลมา ๑๒:๑๔.

  ข แอลมา ๔๑:๓;  
คพ. ๑:๙–๑๐.

 ๑๖ ก คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๑๗ ก ๒ คร. ๗:๑๐.
 ๑๘ ก อส. ด้วยความส�านึกผิด

เต็มที่.
  ข ๒ นี. ๙:๔๕; ๒๘:๒๒;  

แอลมา ๑๒:๑๑;  
โมเสส ๗:๒๖.

 ๑๙ ก คมพ. ความผดิ.
 ๒๐ ก คมพ. ปีต.ิ
 ๒๒ ก ๑ นี. ๑:๘.

 ๒๓ ก โมเสส ๑:๑๐.
  ข แอลมา ๕:๑๔.  

คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๒๔ ก ๑ นี. ๘:๑๒;  
โมไซยาห ์๔:๑๑.

แอลมา ๓๖:๑๕–๒๔ ๔๐๔



เกิดจากพระผู้เป็นเจ้าด้วย, และเป่ียมข 

ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.
๒๕ แท้จรงิแล้ว, และบัดน้ีดูเถิด, โอ้ลูก

พอ่, พระเจา้ไดป้ระทานปีตอิยา่งเหลอืลน้
ให้พ่อในผลแห่งการท�างานของพ่อ;

๒๖ เพราะด้วยพระวจนะก ซ่ึงพระองค์
ทรงให้แก่พ่อ, ดูเถิด, คนเป็นอันมากจึง
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, และลิม้รสดังที่
พ่อลิม้รส, และเห็นด้วยตาตนเองดังที่
พ่อเห็น; ฉะน้ันพวกเขาจึงรูถ้ึงเรือ่งเหล่า
น้ีซ่ึงพ่อพูดไว้, ดังที่พ่อรู้; และความรู้ที่
พ่อมีมาจากพระผู้เป็นเจ้า.

๒๗ และ พ่อ ได้ รับ การ ค�า้จุน ภาย ใต้
ความเดอืดรอ้นและความยุง่ยากทกุอยา่ง, 
แท้จริงแล้ว, และในความทุกข์ทุกอย่าง; 
แทจ้รงิแลว้, พระผูเ้ป็นเจา้ทรงปลดปลอ่ย
พอ่จากเรอืนจ�า, และจากพนัธนาการ, และ
จากความตาย; แท้จรงิแล้ว, และพ่อมอบ
ความไว้วางใจในพระองค์, และพระองค์
จะยังทรงปลดปล่อยก พ่อ.

๒๘ และ พ่อ รู้ ว่า พระองค์ จะ ทรง ยก
พ่อ ขึน้ก ในวัน สุดท้าย, เพื่อ พ�านัก อยู่
กับพระองค์ ในรัศมีภาพข ; แท้จริงแล้ว, 
และพ่อจะสรรเสรญิพระองค์ตลอดกาล, 
เพราะพระองคท์รงพาค บรรพบรุษุเราออก
จาก อียิปต์, และ พระองค์ ทรง กลืนชาว
อียิปต์ง ในทะเลแดง; และพระองค์ทรง
น�าพวกเขาโดยเดชานุภาพของพระองค์
มาสู่แผน่ดนิทีสั่ญญาไว;้ แทจ้รงิแลว้, และ
พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจาก

ความเป็นทาสและความเป็นเชลยเป็น
ครัง้คราว.

๒๙ แท้จริง แล้ว, และ พระองค์ ทรง
พาบรรพบุรุษเราออกจากแผ่นดินแห่ง
เยรูซาเล็ม; และโดยเดชานุภาพอันเป็น
นิจ ของ พระองค์, พระองค์, ทรง ปลด
ปลอ่ยพวกเขาออกจากความเป็นทาสก และ
ความเป็นเชลย, เป็นครัง้คราวด้วยแม้ลง
มาถึงปัจจุบันน้ี; และพ่อเก็บเรื่องความ
เป็นเชลยของพวกเขาไว้ ในความทรงจ�า
เสมอ; แท้จริงแล้ว, และลูกควรเก็บเรื่อง
ความเป็นเชลยของพวกเขา, ไว้ ในความ
ทรงจ�าด้วย, ดังที่พ่อท�ามา.

๓๐ แต่ดูเถิด, ลูกพ่อ, น่ีไม่ ใช่ทัง้หมด; 
เพราะลูกควรรู้ดังที่พ่อรู้, ว่าตราบเท่าที่ก 

ลูกจะรักษาพระบัญญัติของพระผู้ เป็น
เจ้าลูกจะรุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน; และลูก
ควรรู้ด้วย, ว่าตราบเท่าที่ลูกจะไม่รักษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าลูกจะถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระองค์. บัดน้ี
น่ีเป็นไปตามพระวจนะของพระองค์.

บทที่ ๓๗

แผ่น จารึก ทอง เหลือง และ พระ คัมภีร์
อืน่ ๆ ได้ รับ การ ปก ปัก รักษา ไว้ เพือ่ น� า
จิตวิญญาณมาสู่ความรอด—ชาวเจเร็ด
ถูก ท�าลาย เพราะ ความ ช่ัว ร้าย ของ พวก
เขา—ค�าปฏญิาณลบัและพนัธสัญญาของ
พวกเขาตอ้งไม่ ใหผู้ค้นลว่งรู—้จงปรกึษา

 ๒๔ ข ๒ นี. ๓๒:๕;  
๓ นี. ๙:๒๐.  
คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

 ๒๖ ก แอลมา ๓๑:๕.

 ๒๗ ก สดด. ๓๔:๑๗.
 ๒๘ ก ๓ นี. ๑๕:๑.
  ข คมพ. รศัมภีาพ.
  ค อพย. ๑๒:๕๑.
  ง อพย. ๑๔:๒๖–๒๗.

 ๒๙ ก โมไซยาห ์๒๔:๑๗; ๒๗:๑๖;  
แอลมา ๕:๕–๖.

 ๓๐ ก ๒ นี. ๑:๙–๑๑;  
แอลมา ๕๐:๑๙–๒๒.

แอลมา ๓๖:๒๕–๓๐๔๐๕



พระเจา้ในการกระท�าทกุอยา่งของทา่น—
ดัง ที่ เลีย โฮ นา น�า ชาว นี ไฟ, พระ วจนะ
ของพระคริสต์น� ามนุษย์สู่ชีวิตนิรันดร์. 
ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, ฮีลามันลูกพ่อ, พ่อส่ังลูกวา่ลูก
จงรับบันทึกก ซ่ึงพ่อได้รับมอบหมายข ไว้;

๒ และพ่อส่ังลูกด้วยว่าให้ลูกจดบันทึก 
ของคนพวกน้ี, ไว้บนแผ่นจารึกของนี- 
ไฟ, ดังที่พ่อท�ามา, และรักษาส่ิงเหล่าน้ี
ทัง้หมดที่พ่อรักษามาให้ ศักดิ์สิทธิ์, แม้
ดังที่พ่อรกัษาไว;้ เพราะการน้ีเป็นไปเพื่อ
จุดประสงค์อันชาญฉลาดก ที่รักษามันไว้.

๓ และแผ่นจารึกทองเหลืองก เหล่า น้ี, 
ซ่ึงมีอักขระเหล่าน้ีอยู่, ซ่ึงมีบันทึกของ
คัมภีรอ์ันศักดิ์สิทธิ์อยู่, ซึ่งมีล�าดับการสืบ
เชือ้สายบรรพบุรุษของเรา, แม้ นับจาก
กาลเริ่มต้น—

๔ ดูเถิด, บรรพบุรษุเราพยากรณ์ ไว,้ วา่
มันจะได้รับการรักษาไว้และสืบทอดจาก
รุ่น สู่ รุ่น, และ พระหัตถ์ ของ พระเจ้า จะ
เก็บและปกปักรกัษาไวจ้นกวา่จะออกไปสู่
ทกุประชาชาต,ิ ตระกลู, ภาษา, และผูค้น, 
วา่พวกเขาจะรูถ้ึงความลีล้ับก ที่อยู่ ในน้ัน.

๕ และบดัน้ีดเูถดิ, หากรกัษาไวย้อ่มตอ้ง
คงความเจดิจา้ของมนั; แทจ้รงิแลว้, และ
จะคงความเจิดจ้าของมัน; แท้จริงแล้ว, 
และแผ่นจารึกทัง้หมดซึ่งมี อักขระอัน
ศักดิ์สิทธิ์จะคงความเจิดจ้าด้วย.

๖ บัดน้ีลูกจะคิดวา่น่ีเป็นความโง่เขลาก 

ของพ่อ; แต่ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูก, วา่โดย
เรื่องเล็กข และเรียบง่ายส่ิงส�าคัญจะเกิด
ขึน้; และวิธีเล็กน้อยในหลายครัง้ท�าให้ผู้
มีปัญญาจ�านน.

๗ และพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�างาน
โดยวธิีก ต่าง ๆ  ที่จะน�ามาซ่ึงพระประสงค์
อันนิรันดร์และส�าคัญยิ่งของพระองค์; 
และโดยวิธี เล็ก ๆ น้อย ๆข  พระเจ้าทรง
ท�าใหผู้ม้ปีัญญาจ�านนและทรงท�าใหค้วาม
รอดเกิดแก่จิตวิญญาณเป็นอันมาก.

๘ และบัดน้ี, จนถึงทุกวันน้ีเป็นปรีชา
ญาณในพระผู้เป็นเจ้าที่ส่ิงเหล่าน้ีควรได้
รับการปกปักรักษาไว้; เพราะดูเถิด, มัน
ขยายก ความทรงจ�าของคนเหลา่น้ี, แทจ้รงิ
แลว้, และท�าใหห้ลายคนตระหนักถงึความ
ผิดของวิถีแห่งตน, และน�าพวกเขามาสู่
ความรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าของตนอันไปสู่
ความรอดของจิตวิญญาณ.

๙ แท้จริงแล้ว, พ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าหาก
ไม่ ใช่ก เพราะส่ิงเหล่า น้ีที่มีอยู่ ในบันทึก
เหล่าน้ี, ซ่ึงอยู่บนแผ่นจารกึเหล่าน้ี, แอ- 

มัน และ พี่ น้อง ท่าน จะ ท�าให้ ชาวเล มัน
หลายพนัคนตระหนักข ไม่ได้ ในประเพณี
อันไม่ ถูก ต้อง ของ บรรพบุรุษ พวก เขา; 
แท้จริงแล้ว, บันทึกเหล่าน้ีและถ้อยค�าค 

ของพวกท่านน�าพวกเขามาสู่การกลับใจ; 
น่ันคือ, ส่ิงเหล่าน้ีน� าพวกเขามาสู่ความ
รู้ถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตน, และ

๓๗ ๑ ก แอลมา ๔๕:๒–๘.
  ข โมไซยาห ์๒๘:๒๐.
 ๒ ก อนัีส ๑:๑๓–๑๘;  

คม. ๑:๖–๑๑;  
แอลมา ๓๗:๙–๑๒.

 ๓ ก ๑ นี. ๕:๑๐–๑๙.  
คมพ. แผน่จารกึทอง

เหลอืง.
 ๔ ก คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.
 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;  

โมไซยาห ์๑:๓–๕.
 ๙ ก โมไซยาห ์๑:๕.
  ข แอลมา ๑๘:๓๖; ๒๒:๑๒.
  ค คมพ. พระกติตคิณุ.

แอลมา ๓๗:๑–๙ ๔๐๖



เพื่อช่ืนชมยินดี ในพระเยซูคริสต์พระผู้
ไถ่ของตน.

๑๐ และใครเลา่จะรูว้า่บางทบีนัทกึเหลา่
น้ีจะเป็นวิธีน� าพวกเขาหลายพันคนมา, 
แท้จริง แล้ว, และ ชาว นี ไฟ, พี่ น้อง เรา
หลายพนัคนทีด่ือ้รัน้ดว้ย, ผูซ่ึ้งบดัน้ีก�าลงั
ท�าใจตนแข็งกระดา้งอยู่ ในบาปและความ
ช่ัวช้าสามานย์, มาสู่ความรูเ้รือ่งพระผู้ ไถ่
ของตนด้วย ?

๑๑ บัดน้ีความลีล้ับเหล่าน้ียังไม่เผยให้
เป็นที่ รู้ โดยสมบูรณ์แก่พ่อ; ฉะน้ันพ่อ
จะหยุดก่อน.

๑๒ และอาจเพียงพอหากพ่อเพียงแต่
กล่าว ว่า บันทึก เหล่า น้ี ได้ รับ การ ปก ปัก
รักษาไว้ เพื่อจุดประสงค์อันชาญฉลาด, 
ซ่ึงจดุประสงคน้ี์เป็นทีรู่แ้กพ่ระผูเ้ป็นเจา้; 
เพราะพระองค์ประทานค�าปรึกษาก ด้วย
ปรีชาญาณในงานทัง้หมดของพระองค์, 
และทางของพระองค์ตรง, และวิถีของ
พระองค์เป็นหน่ึงรอบนิรันดร์ข .

๑๓ โอจ้งจ�าไว,้ จงจ�าไว,้ ฮีลามนัลกูพอ่, วา่
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าเครง่ครดัก 

เพียงใด. และพระองค์ตรัส : หากเจ้าจะ
รกัษาข บญัญตัขิองเรา เจา้จะรุง่เรอืงค อยู่ ใน
แผน่ดนิ—แตห่ากลกูไมร่กัษาบญัญตัขิอง
พระองค์ลูกจะถูกตัดขาดจากที่ประทับ
ของพระองค์.

๑๔ และบัดน้ีจงจ�าไว้, ลูกพ่อ, ว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงมอบหมายก ส่ิงเหล่าน้ีแก่ลูก, 
ซ่ึง ศักดิ์สิทธิ์ข , ซ่ึง พระองค์ทรง รักษา ไว้

ให้ศักดิ์สิทธิ์, และซ่ึงพระองค์จะทรงเก็บ
และปกปักรกัษาไวเ้พือ่จดุประสงคอ์นัชาญ
ฉลาดค ของพระองคด์ว้ย, เพือ่พระองคจ์ะ
ทรง แสดง เดชานุภาพ ของ พระองค์ ให้
ปรากฏแก่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป.

๑๕ และ บัดน้ี ดูเถิด, พ่อ บอก ลูก โดย
วิญญาณ แห่ง การ พยากรณ์, ว่า หาก ลูก
ลว่งละเมดิพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้, 
ดูเถิด, ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงศักดิ์สิทธิ์จะถูกน�าไป
จากลกูโดยเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้, 
และลูกจะถูกมอบให้ซาตาน, เพื่อเขาจะ
ฝัดลูกดังแกลบต้องลม.

๑๖ แต่ หาก ลูก รักษา พระ บัญญัติ ของ
พระผู้เป็นเจ้า, และปฏิบัติต่อส่ิงเหล่าน้ี
ซ่ึงศักดิสิ์ทธิ์ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาลูก, 
(เพราะลูกต้องวงิวอนพระเจ้าส�าหรบัทุก
ส่ิงไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูกจะต้องท�ากับส่ิง
เหล่าน้ี) ดูเถิด, ไม่มีอ�านาจของแผ่นดิน
โลกหรอืนรกจะน�าก ส่ิงเหลา่น้ีไปจากลกูได,้ 
เพราะพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเดชานุภาพทีจ่ะ
ท�าให้พระวจนะของพระองคเ์กิดสัมฤทธิ
ผลทัง้หมด.

๑๗ เพราะ พระองค์ จะ ทรง ท�า ตาม
สัญญาของพระองค์ทัง้หมดซ่ึงพระองค์
จะทรงท�ากับลูก, เพราะพระองค์ทรงท�า
ตาม สัญญา ของ พระองค์ ซ่ึง ทรง ท�า กับ
บรรพบุรุษเรามาแล้ว.

๑๘ เพราะพระองค์ทรงสัญญากับพวก
เขา ว่า พระองค์ จะ ทรง ปก ปัก รักษาก ส่ิง
เหล่าน้ี ไว้เพื่อจุดประสงค์อันชาญฉลาด

 ๑๒ ก ๒ นี. ๙:๒๘;  
เจคอบ ๔:๑๐.

  ข ๑ นี. ๑๐:๑๙;  
แอลมา ๗:๒๐.

 ๑๓ ก ๒ นี. ๙:๔๑.

  ข แอลมา ๙:๑๓;  
๓ นี. ๕:๒๒.

  ค โมไซยาห ์๑:๗;  
แอลมา ๕๐:๒๐.

 ๑๔ ก คพ. ๓:๕.

  ข คมพ. บรสุิทธิ,์ ศักดิสิ์ทธิ.์
  ค ๑ นี. ๙:๓–๖.
 ๑๖ ก จส—ป ๑:๕๙.
 ๑๘ ก คพ. ๕:๙.

แอลมา ๓๗:๑๐–๑๘๔๐๗



ของพระองค์, เพื่อพระองค์จะทรงแสดง
เดชานุภาพ ของ พระองค์ ให้ ปรากฏ แก่
อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป.

๑๙ และบัดน้ีดูเถิด, พระองค์ทรงท�าให้
จุดประสงค์อย่างหน่ึงของพระองค์เกิด
สัมฤ ทธิ ผล, แม้ ท�าให้ ชาวเล มันหลาย
พันก คนกลับคืนมา สู่ความรู้ เรื่องความ
จรงิ; และพระองค์ทรงแสดงเดชานุภาพ
ของพระองค์ออกมาในส่ิงเหล่า น้ี, และ
พระองค์จะยังทรงแสดงเดชานุภาพของ
พระองคอ์อกมาในส่ิงเหลา่น้ีใหแ้กอ่นุชน
ในรุน่ต่อ ๆ  ไปข ; ฉะน้ันส่ิงเหล่าน้ีจะได้รบั
การปกปักรักษาไว้.

๒๐ ฉะน้ันพ่อส่ังลูก, ฮีลามันลูกพ่อ, ให้
ลูกขยันหมั่นเพียรในการท�าตามถ้อยค�า
ของ พ่อ ทัง้หมด, และ ให้ ลูก ขยันหมั่น
เพียรในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้
เป็นเจ้าดังที่เขียนไว้.

๒๑ และ บัดน้ี, พ่อ จะ พูด กับ ลูก เกี่ยว
กับแผ่นจารึกยี่สิบ ส่ีก แผ่น, ให้ลูกรักษา
มันไว้, เพื่อความลีล้ับและงานแห่งความ
มืด, และงานลับข ของพวกเขา, หรืองาน
ลับของผู้คนเหล่าน้ันผู้ถูกท�าลายไปแล้ว, 
จะเป็นที่ประจักษ์แก่คนเหล่าน้ี; แท้จริง
แล้ว, การฆาตกรรม, และการโจรกรรม, 
และการปล้นสะดมทัง้หลายทัง้ปวงของ
พวกเขา, และความชั่วร้ายและความน่า
ชิงชังทัง้หลายทัง้ปวงของพวกเขา, จะ
เป็นทีป่ระจกัษ์แกค่นพวกน้ี; แทจ้รงิแลว้, 
และให้ลูกปกปักรักษาเครื่องแปลความ
หมายค เหล่าน้ีไว้.

๒๒ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า ทรง เห็นว่า
ผู้คนของ พระองค์ เริ่ม ท�างานใน ความ
มืด, แท้จริงแล้ว, ท�างานฆาตกรรมและ
ส่ิงน่าชิงชังเป็นการลับ; ฉะน้ันพระเจ้า
ตรัส, หากพวกเขาไม่กลับใจพวกเขาจะ
ถูกท�าลายออกจากพืน้พิภพ.

๒๓ และพระเจา้ตรสั : เราจะเตรยีมศิลาก 

ก้อนหน่ึง, ไว้ ให้เกเซเล็มผู้รับใช้ของเรา, 
ซ่ึงจะฉายส่องในความมืดออกมาสู่ความ
สวา่ง, เพื่อเราจะเปิดเผยต่อผู้คนของเรา
ที่รบัใช้เรา, เพื่อเราจะเปิดเผยงานของพี่
น้องพวกเขาตอ่พวกเขา, แทจ้รงิแลว้, งาน
ลับของพวกเขา, งานแห่งความมืดของ
พวกเขา, และความช่ัวร้ายและความน่า
ชิงชังของพวกเขา.

๒๔ และบดัน้ี, ลกูพอ่, เครือ่งแปลความ
หมายเหล่าน้ีเตรยีมไวเ้พื่อพระวจนะของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ เกิด สัมฤ ทธิ ผล, ซึ่ง
พระองค์รับส่ังไว้, มีความว่า :

๒๕ เราจะน�าก งานลับของพวกเขาและ
ความน่าชิงชังทัง้หมดของพวกเขาออก
จากความมืดมาสู่ความสวา่ง; และเวน้แต่
พวกเขากลบัใจเราจะท�าลายข พวกเขาออก
จากพืน้พภิพ; และเราจะน�าความลบัและ
ความน่าชิงชังทัง้หมดของพวกเขามาสู่
ความสวา่ง, ใหแ้กท่กุประชาชาตทิีต่อ่จาก
น้ีไปจะครอบครองแผ่นดิน.

๒๖ และบดัน้ี, ลกูพอ่, เราเห็นวา่พวกเขา
ไม่กลับใจ; ฉะน้ันพวกเขาจึงถูกท�าลาย, 
และจนถงึบดัน้ีพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้าเกิดสัมฤทธิผล; แท้จรงิแล้ว, ความน่า

 ๑๙ ก แอลมา ๒๓:๕.
  ข อนัีส ๑:๑๓;  

มอร. ๗:๘–๑๐.

 ๒๑ ก อเีธอร ์๑:๑–๕.
  ข คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
  ค คมพ. อรูมิและทมูมมิ.

 ๒๓ ก โมไซยาห ์๘:๑๓.
 ๒๕ ก คพ. ๘๘:๑๐๘–๑๑๐.
  ข โมไซยาห ์๒๑:๒๖.

แอลมา ๓๗:๑๙–๒๖ ๔๐๘



ชิงชังอย่างลับ ๆ ของพวกเขาถูกน�าออก
มาจากความมืดและท�าให้เป็นที่รู้แก่เรา.

๒๗ และ บัดน้ี, ลูก พ่อ, พ่อ ส่ัง ลูก ให้
เก็บ ค�า ปฏิญาณ ทัง้หมด ของ พวก เขา, 
และ พันธ สัญญา ของ พวก เขา, และ ข้อ
ตกลงในความน่าชิงชังอย่างลับ ๆ ของ
พวกเขาไว้; แท้จริงแล้ว, และลูกจะเก็บ
เครื่องหมายก ของ พวก เขา และ การ อัน
น่าพิศวงของพวกเขาทัง้หมดให้พ้นจาก
คนเหล่าน้ี, เพื่อพวกเขาจะไม่รูจ้ักมัน, มิ
ฉะน้ันพวกเขาอาจจะตกไป ในความมืด
ด้วยและถูกท�าลาย.

๒๘ เพราะ ดูเถิด, มี การ สาป แช่งก อยู่
บนทั่วแผ่นดินน้ี, ว่าความพินาศจะมาสู่
ผู้ท�างานแห่งความมืดทัง้หมดเหล่าน้ัน, 
ตามเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, เมื่อ
พวก เขา สุกงอม เต็ม ที่ แล้ว; ฉะน้ันพ่อ
ปรารถนาว่าคนเหล่าน้ีจะไม่ถูกท�าลาย.

๒๙ ฉะน้ันลูกจงเก็บแผนการลับเหล่า 
น้ีแหง่ค�าปฏญิาณก ของพวกเขาและพนัธ- 
สัญญาของพวกเขาให้พ้นจากคนเหล่า
น้ี, และ ลูก จง ให้ เป็นที่ รู้ แก่ คน เหล่า น้ี
แต่ เพียงความชั่วร้ายของพวกเขาและ
การฆาตกรรมของพวกเขาและความน่า
ชิงชังของพวกเขา; และลูกจงสอนพวก
เขาให้เกลียดข ความช่ัวร้ายและความน่า
ชิงชัง และ การ ฆาตกรรม เช่นน้ัน; และ
ลูกจงสอนพวกเขาด้วยว่าคนเหล่า น้ัน
ถูกท�าลายไปแล้วเน่ืองจากความช่ัวร้าย
และความน่าชิงชังของพวกเขาและการ
ฆาตกรรมของพวกเขา.

๓๐ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา กระท�า
ฆาตกรรม ศาสดา พยากรณ์ ทั ้งหมด
ของพระเจ้าผู้มาในบรรดาพวกเขาเพื่อ
ประกาศ แก่ พวก เขา เกี่ยว กับ ความ ช่ัว
ช้าสามานย์ของพวกเขา; และเลือดของ
ท่านเหล่าน้ันที่พวกเขากระท�าฆาตกรรม
ได้รอ้งทูลพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
ท่าน เพื่อ การ แก้ แค้น ผู้ ที่ เป็นฆาตกร; 
และดังน้ันการพิพากษาของพระผู้เป็น
เจ้าได้เกิดกับผู้ท�างานแห่งความมืดและ
การมั่วสุมลับ.

๓๑ แท้จริงแล้ว, และแผ่นดินถูกสาป
แช่ง ตลอด กาล และ ตลอด ไป ส�าหรับ ผู้
ท�างานแห่งความมืดและการมั่วสุมลับ
เหล่า น้ัน, แม้ จนถึง ความ พินาศ, เว้น
แต่พวกเขาจะกลับใจก่อนที่พวกเขาจะ
สุกงอมเต็มที่.

๓๒ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, จงจ�าถ้อยค�าที่
พ่อพูดกับลูก; อย่ามอบแผนการลับเหล่า
น้ันให้คนพวกน้ี, แต่จงสอนความเกลียด
ชังก อันเป็นนิจต่อบาปและความ ช่ัว ช้า
สามานย์แก่พวกเขา.

๓๓ จงส่ังสอนก พวกเขาถึงการกลับใจ, 
และ ศรัทธา ในพระเจ้า พระ เยซู คริสต์; 
จงสอนพวกเขาให้นอบน้อมถ่อมตนและ
ออ่นโยนข และมี ใจนอบน้อม; จงสอนพวก
เขาให้ต้านทานการล่อลวงค ทุกอย่างของ
มาร, ด้วยศรัทธาของพวกเขาในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์.

๓๔ จง สอนพวก เขา ไม่ ให้ เบื่อ หน่าย
ในการงานดี, แต่ ให้อ่อนโยนและมี ใจ
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นอบน้อม; เพราะคนเช่นน้ันจะพบการ
พักผ่อนก ส�าหรับจิตวิญญาณของตน.

๓๕ โอ้, จงจ�าไว้, ลูกพ่อ, และจงเรียนรู้
ปัญญาก ในวัยเยาว์ของลูก; แท้จริงแล้ว, 
จงเรยีนรู้ ในวยัเยาวข์องลกูทีจ่ะรกัษาพระ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.

๓๖ แท้จริงแล้ว, และจงเรียกหาก พระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อการด�ารงชีวิตทุกอย่างของ
ลกู; แทจ้รงิแลว้, ขอใหก้ารกระท�าทัง้หมด
ของลูกเป็นไปเพื่อพระเจ้า, และไม่ว่าลูก
จะไปที่ ใดก็ขอให้การน้ันอยู่กับพระเจ้า; 
แท้จริง แล้ว, ขอ ให้ ความ คิด ของ ลูก มุ่ง
อยู่กับพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, ขอให้ความ
รกัของใจลกูมอบไวแ้ดพ่ระเจา้ตลอดกาล.

๓๗ จงปรึกษาก พระเจ้า ในการกระท�า
ทัง้หมดของลูก, และพระองค์จะทรงชี ้
ทางให้ลูกเพื่อความดี; แท้จริงแล้ว, เมื่อ
ลูกลงนอนตอนกลางคืนจงลงนอนอยู่
กับ พระเจ้า, เพื่อ พระองค์ จะ ทรง ดูแล
ลูก ในการหลับของลูก; และเมื่อลูกลุก
ขึน้ตอนเช้าขอให้ ใจลูกเต็มไปด้วยความ
ขอบพระทัยข พระผู้เป็นเจ้า; และหากลูก
ท�าส่ิงเหล่าน้ี, พระองค์จะทรงยกลูกขึน้
ในวันสุดท้าย.

๓๘ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อมีบางส่ิงจะ
กล่าวเกี่ยวกับส่ิงที่บรรพบุรุษเราเรียกว่า
วัตถุทรงกลม, หรือเครื่องชีท้าง—หรือที่
บรรพบุรษุเราเรยีกวา่เลียโฮนาก , ซ่ึง, เมื่อ
แปลความหมาย, คอืเข็มทศิ; และพระเจา้
ทรงเตรียมมัน.

๓๙ และ ดูเถิด, ไม่มี มนุษย์ คน ใด ที่

จะท�างานแบบน้ี ได้ด้วยงานฝีมือวิจิตร
พิสดารเช่นน้ัน. และดูเถิด, ส่ิง เหล่า น้ี
ได้รับการเตรียมไว้ ให้บรรพบุรุษเราเพื่อ
แสดงวถิซึี่งเขาควรไปในแดนทรุกนัดาร.

๔๐ และ มันท�างาน ให้ พวก เขา ตาม
ศรัทธาก ที่ พวก เขา มี ต่อ พระ ผู้ เป็น เจ้า; 
ฉะน้ัน, หากพวกเขามีศรัทธาที่ จะเช่ือ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้แกนเหล่าน้ัน
ชีท้างที่พวกเขาควรไป, ดูเถิด, มันก็เป็น
ไป; ฉะน้ันพวกเขาจึงมีปาฏิหารยิ์น้ี, และ
ปาฏิหาริย์อื่น ๆ อีกมากมายด้วยซ่ึงเกิด
โดยเดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า, วัน
แล้ววันเล่า.

๔๑ กระน้ันก็ตาม, เพราะปาฏหิารยิเ์หลา่
น้ีท�างานโดยวธิเีล็ก ๆ  น้อย ๆ ก  เครือ่งชีท้าง
น้ีแสดงงานน่าอัศจรรย์แก่พวกเขา. พวก
เขาจึงเกียจครา้น, และลืมใช้ศรทัธาและ
ความขยนัหมัน่เพยีรของตนและแลว้งาน
อัศจรรย์เหล่าน้ันก็หยุด, และพวกเขาจึง
ไม่ก้าวหน้าในการเดินทางของตน;

๔๒ ฉะน้ัน, พวก เขา จงึ คง อยู่ ใน แดน
ทรุกนัดาร, หรอืไม่ไดเ้ดนิทางไปตามวถิตีรง, 
และตอ้งทนทกุขด์ว้ยความหวิโหยและความ
กระหาย, เพราะการลว่งละเมดิของตน.

๔๓ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูก
เข้าใจ ว่า ส่ิง เหล่า น้ี หา ใช่ ปราศจาก รูป
ลักษณ์ ไม่; เพราะ เมื่อ บรรพบุรุษ เรา
เกียจคร้านที่จะเอาใจใส่เข็มทิศน้ี (บัดน้ี
ส่ิงเหลา่น้ีเป็นเรือ่งฝ่ายโลก) พวกเขามิได้
รุง่เรอืง; และเป็นเช่นน้ันกบัส่ิงทีเ่ป็นฝ่าย
วิญญาณ.
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๔๔ เพราะดเูถดิ, มนังา่ยทีจ่ะเอาใจใส่ตอ่
พระวจนะก ของพระครสิต,์ ซึง่จะชีว้ถิตีรง
ให้ลกูไปสู่ความบรมสุขนิรนัดร,์ ดงัที่เป็น
มากับบรรพบุรษุเราที่จะเอาใจใส่เข็มทิศ
น้ี, ซ่ึงจะชีว้ถิีตรงไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้
ให้แก่พวกเขา

๔๕ และบัดน้ีพ่อกล่าว, ไม่มีรูปแบบใน
ส่ิงน้ีหรอื ? เพราะเหมอืนกบัทีเ่ครือ่งชีท้าง
น้ีน�าบรรพบุรุษเรา, โดยการตามวิถีของ
มัน, มาสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้ โดยแน่แท้
ฉันใด, พระวจนะแหง่พระครสิตน้ั์น, หาก
เราติดตามวถิีแห่งพระวจนะ, ย่อมพาเรา
พ้นหุบเขาแห่งโทมนัสไปสู่แผ่นดินแห่ง
ค�าสัญญาซ่ึงดีกว่ามากฉันน้ัน.

๔๖ โอ้ลูกพ่อ, ขอเราอย่าได้เกียจครา้นก 

เพราะความง่ายของทางข ; เพราะเป็นมา
แล้วเช่นน้ันกับบรรพบุรุษเรา; เพราะส่ิง
น้ี ได้รับการเตรียมไว้ดังน้ันส�าหรับพวก
เขา, ว่าหากพวกเขาจะมองดูพวกเขาจะ
มี ชีวิตค ; มัน ก็ เป็น เช่นน้ัน กับ เรา. ทาง
เตรียมไว้แล้ว, และหากเราจะมองดูเรา
จะมีชีวิตตลอดกาล.

๔๗ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, จงดูว่าลูกรักษา
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ี, แท้จริงแล้ว, จงดูว่า
ลูกพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวติ. จงไป
สู่คนเหลา่น้ีและประกาศพระวจนะ, และ
จงเป็นผู้มีสติ. ลูกพ่อ, ลาก่อน.

ค�าส่ังของแอลมาตอ่ชิบลันบุตรของท่าน.

ประกอบด้วยบทที ่๓๘.

บทที่ ๓๘

ชิบลนัถกูขม่เหงเพราะความชอบธรรม—
ความรอดอยู่ ในพระคริสต์, ซึง่ทรงเป็น
ชีวิตและแสงสว่างของโลก—จงหักห้าม
การลุ่มหลงทัง้หมดของท่าน. ประมาณ 
๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

ลูกพ่อ, จงฟังถ้อยค�าของพ่อ, เพราะพ่อ
กล่าวแก่ลูก, ดังที่พ่อกล่าวแก่ฮีลามัน, วา่
ตราบเท่าที่ลูกจะรักษาพระบัญญัติของ
พระผูเ้ป็นเจา้ลกูจะรุง่เรอืงอยู่ ในแผน่ดนิ; 
และตราบเทา่ทีล่กูจะไมร่กัษาพระบญัญตัิ
ของพระผู้เป็นเจ้าลูกจะถูกตัดขาดจากที่
ประทับของพระองค์.

๒ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อวางใจวา่พ่อจะ
มคีวามปรดียีิง่ในตวัลูก, เพราะความแน่ว
แน่ของลูกและความซื่อสัตย์ของลูกที่มี
ต่อพระผู้เป็นเจ้า; เพราะเมื่อในวัยเยาว์
ของลูก ลูกเริ่มพึ่งพาพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของ ลูก, เช่น เดียวกันพ่อ หวัง ว่า ลูก
จะรกัษาพระบัญญัติของพระองค์ต่อไปก ; 
เพราะคนที่อดทนข จนกว่าชีวิตจะหาไม่
น้ันเป็นสุข.

๓ พ่อกล่าวแก่ลูก, ลูกพ่อ, วา่พ่อมีความ
ปรีดี ยิ่ง ใน ตัว ลูก อยู่ แล้ว, เพราะ ความ
ซ่ือสัตยแ์ละความขยนัหมัน่เพยีรของลกู, 
และความอดทนและความอดกลัน้ของลกู
ท่ามกลางผู้คนของชาวโซรัมก .

๔ เพราะพ่อรู้ว่าลูกอยู่ ในพันธนาการ; 
แทจ้รงิแลว้, และพอ่รูด้ว้ยวา่ลกูถกูขวา้งปา
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ดว้ยกอ้นหนิเพือ่พระวจนะ; และลกูไดท้น
ตอ่ส่ิงเหลา่น้ีมาทัง้หมดดว้ยความอดทนก 

เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับลูกข ; และบัดน้ี
ลูกรูว้า่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยลูกแล้ว.

๕ และบัดน้ีชิบลัน, ลูกพ่อ, พ่ออยากให้
ลูกจ�าไว้, ว่าลูกจะมอบความไว้วางใจก ใน
พระผู้ เป็นเจ้ามากฉันใดแม้ ฉันน้ันลูก
จะได้รับการปลดปล่อยข จากความเดือด
ร้อนของลูก, และความยุ่งยากค ของลูก, 
และความทุกข์ของลูก, และพระองค์จะ
ทรงยกลูกขึน้ในวันสุดท้าย.

๖ บัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อไม่อยากให้ลูกคิด
ว่าพ่อรู้เรื่องเหล่าน้ีด้วยตนเอง, แต่เป็น
พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรง
อยู่ ในพ่อซึ่งท�าให้เรื่องเหล่าน้ีเป็นที่รู้แก่
พ่อ; เพราะหากพ่อไม่ ได้เกิดก จากพระผู้
เป็นเจ้าพ่อจะไม่รู้เรื่องเหล่าน้ี.

๗ แต่ดูเถิด, ในพระเมตตาอันหาที่สุด
มิได้ของพระองค์ พระเจ้าทรงส่งเทพก 

ของ พระองค์ มา ประกาศ แก่ พ่อ ว่า พ่อ
ต้องหยุดงานแห่งการท�าลายข ในบรรดา
ผู้คนของพระองค์; แท้จริงแล้ว, และพ่อ
เคยเห็นเทพอยู่ตรงหน้า, และท่านพูด
กับพ่อ, และเสียงท่านเหมือนดังฟ้าร้อง, 
และท�าให้ทัง้แผ่นดินโลกส่ันสะเทือน.

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพอ่อยู่
ในความเจ็บปวดและรวดรา้วอยา่งขมขืน่
ที่สุดของจิตวิญญาณสามวันกับสามคืน; 
และพ่อไม่เคย, ได้รับการปลดก บาปของ

พอ่, จนกระทัง่พอ่รอ้งทลูขอความเมตตา
ต่อพระเจ้าพระเยซูครสิต์. แต่ดูเถิด, พ่อ
ร้องทูลพระองค์และพ่อพบสันติ ในจิต
วิญญาณพ่อ.

๙ และบดัน้ี, ลกูพอ่, พอ่เลา่เรือ่งน้ีแกล่กู
เพื่อลูกจะเรียนรู้ปัญญา, เพื่อลูกจะเรียน
รู้จากพ่อว่าไม่มีทางก หรือวิธีอื่นใดซ่ึงโดย
ทางน้ันมนุษยจ์ะไดร้บัการช่วยใหร้อดได,้ 
เวน้แต่ ในและโดยผา่นพระครสิต.์ ดเูถดิ, 
พระองคท์รงเป็นชีวติและแสงสวา่งข ของ
โลก. ดูเถิด, พระองค์ทรงเป็นพระวาทะ
แห่งความจริงและความชอบธรรม.

๑๐ และบดัน้ี, เมือ่ลกูเริม่สอนพระวจนะ
เช่นเดียวกันน้ันพ่อก็อยากให้ลูกสอนต่อ
ไป; และพอ่อยากใหล้กูขยนัหมัน่เพยีรและ
รู้จักยับยัง้ใจในทุกส่ิง.

๑๑ จงแน่ใจว่าลูกจะไม่ทะนงตนจน
ถือดี; แท้จริงแล้ว, จงแน่ใจว่าลูกจะไม่
โอ้อวดก ปัญญา ตนเอง, หรือ พละ ก�าลัง
มากของลูก.

๑๒ จงใช้ความองอาจ, แต่ไม่ ใช่วางเขือ่ง; 
และจงแน่ใจด้วยว่าลูกหักห้ามความลุ่ม
หลงทัง้ปวงของลกู, เพือ่ลกูจะเต็มไปดว้ย
ความรัก; จงแน่ใจว่าลูกละเว้นจากความ
เกียจคร้าน.

๑๓ อย่าสวดอ้อนวอนดังชาวโซรัมท�า, 
เพราะลกูเห็นแลว้วา่พวกเขาสวดออ้นวอน
เพื่อ ให้ คนได้ยิน, และ ได้ รับ สรรเสริญ
เพราะปัญญาของตน.

 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;  

คพ. ๕:๑๖.  
คมพ. เกดิใหม,่ เกดิจาก
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๗ ก โมไซยาห ์๒๗:๑๑–๑๗.
  ข แอลมา ๒๖:๑๗–๑๘;  

๓๖:๖–๑๑.
 ๘ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

 ๙ ก ฮีล. ๕:๙.
  ข โมไซยาห ์๑๖:๙.
 ๑๑ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

แอลมา ๓๘:๕–๑๓ ๔๑๒



๑๔ อย่ากล่าวว่า : ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, 
ข้า พระองค์ ขอบพระทัย พระองค์ ที่ เรา
ดีกว่าก พี่น้องเรา; แต่ควรจะกล่าวว่า : ข้า
แต่ พระเจ้า, ขอ ทรง อภัย ความ ต�่าต้อย
ด้อย ค่าข ของ ข้า พระองค์ ด้วย เถิด, และ
ขอทรงจดจ�าพี่น้องข้าพระองค์ด้วยพระ
เมตตาเถดิ—แทจ้รงิแลว้, จงยอมรบัความ
ต�่าต้อยด้อยค่าของลูกต่อพระพักตรพ์ระ
ผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา.

๑๕ และ ขอ พระเจ้า ทรง อวยพร จิต
วญิญาณของลูก, และทรงรบัลูกขึน้ไปใน
อาณาจกัรของพระองค์ ในวนัสุดทา้ย, เพือ่
จะน่ังลงในความสงบสุข. บัดน้ีจงไปเถิด, 
ลกูพอ่, และจงสอนพระวจนะแกค่นเหลา่
น้ี. จงเป็นผู้มีสตเิถิด. ลูกพ่อ, ลาก่อน.

ค�า ส่ังของแอลมาต่อโคริแอนทอนบุตร
ของท่าน.

ประกอบด้วยบทที ่๓๙ ถึง ๔๒.

บทที่ ๓๙

บาปทางเพศเป็นส่ิงน่าชิงชัง—บาปของ
โคริแอนทอนกีดกัน้ชาวโซรัมจากการได้
รับพระวจนะ—การไถ่ของพระคริสต์มี
ผลยอ้นหลงัในการช่วยผูซื้อ่สัตยซึ์ง่มชีีวติ
อยู่ก่อนหน้าน้ันให้รอด. ประมาณ ๗๔ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อมีบางส่ิงที่จะกล่าว

แกล่กูมากกวา่ทีพ่อ่กลา่วไปแลว้กบัพีช่าย
ของลูก; เพราะดูเถิด, ลูกไม่สังเกตความ
แน่ว แน่ ของ พี่ ชาย ของ ลูก หรือ, ความ
ซ่ือสัตยข์องเขา, และความขยนัหมัน่เพยีร
ของเขาในการรกัษาพระบัญญัติของพระ
ผู้เป็นเจ้า ? ดูเถิด, เขาไม่ ได้เป็นตัวอย่าง
ที่ดีส�าหรับลูกหรือ ?

๒ เพราะ ลูก ไม่ ได้ ให้ ความ เอาใจ ใส่
ถ้อยค�าของพ่อมากดังที่พี่ชายของลูกให้, 
ในบรรดาผู้คนชาวโซรมัก . บัดน้ีน่ีคือเรือ่ง
ทีพ่อ่ไมพ่อใจลกู; ลกูยงัคงโออ้วดตอ่ไปใน
ก�าลังของลูกและปัญญาของลูก.

๓ และน่ีไม่ ใช่ทัง้หมด, ลกูพอ่, ลกูไดท้�า
ส่ิงซ่ึงเป็นที่เศรา้โศกแก่พ่อ; เพราะลูกทิง้
การปฏิบัตศิาสนกิจ, และข้ามไปแผ่นดนิ 
แหง่ไซรอนซึง่อยู่ ในเขตแดนของชาวเล- 
มัน, เพื่อติดตามอิสะเบ็ลหญิงโสเภณีก .

๔ แทจ้รงิแลว้, นางลกัก ใจคนไปเป็นอนั
มาก; แต่น่ีไม่ ใช่ข้อแก้ตัวส�าหรับลูก, ลูก 
พ่อ. ลูกควรเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติศาสน- 
กิจซ่ึงเป็นส่ิงที่ลูกได้รับมอบหมาย.

๕ ลูก ไม่รู้ หรือ, ลูก พ่อ, ว่า ส่ิง เหล่า น้ีก 

เป็นความน่าชิงชังในสายพระเนตรของ
พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, น่า ชิงชัง ที่สุด
เหนือบาปทัง้ปวงนอกจากการท�าใหเ้ลอืด
บริสุทธิ์ ต้อง หลั่ง หรือ การ ปฏิเสธ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ?

๖ เพราะ ดูเถิด, หาก ลูก ปฏิเสธก พระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ซ่ึง ครัง้ หน่ึง ทรง สถิต
ใน ลูก, และ ลูก รู้ ว่า ลูก ปฏิเสธ พระองค์, 
ดูเถิด, น่ีเป็นบาปที่ยกให้ ไม่ ได้ข ; แท้จริง

 ๑๔ ก แอลมา ๓๑:๑๖.
  ข ลกูา ๑๘:๑๐–๑๔.
๓๙ ๒ ก แอลมา ๓๘:๓.
 ๓ ก คมพ. ราคจรติ.

 ๔ ก สภษ. ๗:๖–๒๗.
 ๕ ก คมพ. ผดิศีลธรรมทาง

เพศ (การ).
 ๖ ก คพ. ๗๖:๓๕–๓๖.

  ข คมพ. บาปทีอ่ภยัมิได.้
  ค คพ. ๖๔:๑๐.  

คมพ. ใหอ้ภยั.

แอลมา ๓๘:๑๔–๓๙:๖๔๑๓



แล้ว, และผู้ ใดก็ตามที่กระท�าฆาตกรรม
อันขัดตอ่ความสวา่งและความรูเ้รือ่งพระ
ผูเ้ป็นเจา้, มนัไมง่า่ยส�าหรบัเขาทีจ่ะไดร้บั
การใหอ้ภยัค ; แทจ้รงิแลว้, พอ่กลา่วแกล่กู, 
ลูกพ่อ, วา่มันไม่ง่ายส�าหรบัเขาที่จะได้รบั
การให้อภัย.

๗ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาต่อ
พระผู้เป็นเจ้าว่าลูกไม่มีความผิดก เพราะ
ความ ผิด ร้าย แรง เช่นน้ัน. พ่อ ไม่ อยาก
พูดถึงความผิดของลูกอีกต่อไป, อันจะ
ทรมาน จิต วิญญาณ ลูก, หาก ไม่ ใช่ เพื่อ
ความดีของลูก.

๘ แต่ดูเถิด, ลูกซ่อนความผิดของลูก
ให้พ้นพระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้; และเว้นแต่
ลูกกลับใจมันจะอยู่เป็นประจักษ์พยาน
กล่าวโทษลูกในวันสุดท้าย.

๙ บัดน้ีลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกกลับใจ
และละทิง้บาปของลูก, และไม่หลงอยู่กับ
ตัณหาราคะก ในส่ิงที่ เห็นอีกต่อไป, แต่
จงห้ามข ตนเองจากส่ิงทัง้หมดน้ี; เพราะ
เว้นแต่ลูกท�าดังน้ีลูกก็ ไม่มีทางสืบทอด
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก
ได้เลย. โอ้, จงจ�าไว้, และถือเรื่องน้ีเป็น
หน้าที่, และห้ามตนจากส่ิงเหล่าน้ี.

๑๐ และ พ่อ ส่ัง ลูก ให้ ถือ เป็นหน้าที่ ที่
จะปรึกษากับพี่ ๆ ในการกระท�าของลูก; 
เพราะดูเถิด, ลูกอยู่ ในวยัเยาว,์ และลูกยัง
ตอ้งการใหพ้ี ่ๆ ของลกูบ�ารงุเลีย้ง. และจง
เอาใจใส่ต่อค�าปรึกษาของพวกเขา.

๑๑ อยา่ยอมใหต้นเองถกูชักน�าไปโดยส่ิง

ไรป้ระโยชน์หรอืโง่เขลาใด ๆ ; อย่ายอมให้
มารชักน�าใจของลกูใหต้ามหญงิโสเภณีชัว่
ร้ายเหล่าน้ันอีก. ดูเถิด, โอ้ลูกพ่อ, ลูกน�า
เอาความช่ัวช้าสามานย์ ใหญ่หลวงเพียง
ใดมาสู่ชาวโซรมัก ; เพราะเมือ่พวกเขาเห็น
ความประพฤติข ของลูกพวกเขาก็ ไม่ยอม
เช่ือถ้อยค�าของพ่อ.

๑๒ และบัดน้ีพระวญิญาณของพระเจ้า
ตรสักบัพอ่ : จงส่ังก ลกู ๆ  ของเจา้ใหท้�าความ
ดี, เกลือกพวกเขาจะชักน�าใจผู้คนเป็น 
อันมากไป สู่ความพินาศ; ฉะน้ันพ่อ ส่ัง
เจ้า, ลูกพ่อ, ด้วยความเกรงกลัวพระผู้
เป็น เจ้า, ให้ ลูก ละเว้น จาก ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ของลูก;

๑๓ ใหล้กูหนัไปหาพระเจา้ดว้ยสุดความ
นึกคิด, พลัง, และพละก�าลังทัง้หมดของ
ลูก; มิ ให้ลูกชักน�าใจผู้ ใดให้ประพฤติชั่ว
ร้าย; แต่ตรงกันข้ามจงกลับไปหาพวก
เขา, และยอมรับก ความผิดพลาดของลูก
และความผิดน้ันที่ลูกท�าไป.

๑๔ อยา่แสวงหาก ความมัง่คัง่หรอืส่ิงที่ ไร้
ประโยชน์ของโลกน้ี; เพราะดูเถิด, ลูกจะ
พาส่ิงเหล่าน้ันไปกับลูกไม่ ได้.

๑๕ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่ออยากกล่าว
บางส่ิงแกล่กูเกีย่วกบัการเสด็จมาของพระ
ครสิต.์ ดเูถดิ, พอ่กลา่วแกล่กู, วา่พระองค์
น่ันเองทีจ่ะเสด็จมาโดยแน่แทเ้พือ่ทรงรบั
เอาบาปของโลกไป; แทจ้รงิแลว้, พระองค์
เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวอันน่ายินดีแห่ง
ความรอดให้ผู้คนของพระองค์.

 ๗ ก คมพ. ความผดิ.
 ๙ ก คมพ. ทางเน้ือหนัง, 

ฝักใฝ่ทางโลก.
  ข ๓ นี. ๑๒:๓๐.
 ๑๑ ก แอลมา ๓๕:๒–๑๔.

  ข รม. ๒:๒๑–๒๓; ๑๔:๑๓;  
แอลมา ๔:๑๑.

 ๑๒ ก คมพ. พระบญัญตัขิอง
พระผูเ้ป็นเจา้;  
สอน, ผูส้อน.

 ๑๓ ก โมไซยาห ์๒๗:๓๔–๓๕.
 ๑๔ ก มธ. ๖:๒๕–๓๔;  

เจคอบ ๒:๑๘–๑๙;  
คพ. ๖:๖–๗; ๖๘:๓๑–๓๒.

แอลมา ๓๙:๗–๑๕ ๔๑๔



๑๖ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, น่ีคือการปฏิบัติ
ศาสนกจิซึง่ลกูไดร้บัเรยีกมา, เพือ่ประกาศ
ข่าวอันน่ายินดแีก่คนเหล่าน้ี, เพื่อเตรยีม
จิตใจพวกเขา; หรือที่จริงแล้วเพื่อความ
รอดน้ันจะมาสู่พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะ 
เตรยีมจติใจลกู ๆก  ของตนใหฟ้ังพระวจนะ 
ในเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์.

๑๗ และ บัดน้ี พ่อ จะ ท�าให้ จิตใจ ลูก
สบายขึน้บ้างเกี่ยวกับเรื่องน้ี. ดูเถิด, ลูก
ประหลาด ใจ อยู่ ว่า เหตุ ใด ส่ิง เหล่า น้ี จึง
ตอ้งเป็นที่รูม้าก่อนเป็นเวลานานถึงเพียง
น้ี. ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, วา่จิตวญิญาณ
ใน เวลา น้ี มี ค่า ต่อ พระ ผู้ เป็น เจ้า ดัง จิต
วิญญาณใน เวลา แห่ง การ เสด็จ มา ของ
พระองค์มิ ใช่หรือ ?

๑๘ จ�าเป็นมิ ใช่หรือที่แผนแห่งการไถ่
ควรเป็นที่ รู้แก่คนเหล่า น้ีเช่นเดียวกับ
เป็นที่รู้แก่ลูกหลานของพวกเขา ?

๑๙ มันง่ายมิ ใช่หรือที่พระเจ้าจะทรง
ส่งเทพของพระองค์มาประกาศข่าวอัน
น่ายินดีเหล่าน้ีแก่เราในเวลาน้ีดังเช่นลูก
หลานของเรา, หรือดังเช่นภายหลังเวลา
แห่งการเสด็จมาของพระองค์ ?

บทที่ ๔๐

พระคริสต์ทรงท�าให้เกิดการฟ้ืนคืนชีวิต
แกม่นุษยท์ัง้ปวง—คนตายทีช่อบธรรมไป
สู่เมืองบรมสุขเกษมและคนช่ัวร้ายไปสู่
ความมืดภายนอกเพือ่รอคอยวนัแห่งการ

ฟ้ืนคืนชีวิตของพวกเขา—ส่ิงทัง้ปวงจะ
ได้รบัการน�ากลับคืนสู่รา่งอันถูกต้องและ
บรบิรูณ์ในการฟ้ืนคนืชีวติ. ประมาณ ๗๔ 
ปีก่อนคริสตกาล.

บดัน้ีลกูพอ่, น่ีคอืเรือ่งทีพ่อ่จะกลา่วแกล่กู
เพิ่มเติมอีก; เพราะพ่อส�าเหนียกวา่จิตใจ
ลกูกงัวลเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติของคนตาย.

๒ ดเูถดิ, พอ่กลา่วแกล่กู, วา่ไมม่กีารฟ้ืน
คืนชีวติ—หรอื, พ่อจะกล่าว, อีกนัยหน่ึง, 
ว่าความเป็นมรรตัยน้ี ไม่สวมความเป็น
อมตะก , ความเน่าเป่ือย น้ี ไม่สวมข ความ
ไม่เน่าเป่ือย—จนภายหลังค การเสด็จมา
ของพระคริสต์.

๓ ดเูถดิ, พระองคท์รงท�าใหเ้กดิการฟ้ืน
คืนชีวิตก ของคนตาย. แต่ดูเถิด, ลูกพ่อ, 
ยังไม่เกิดการฟ้ืนคืนชีวิต. บัดน้ี, พ่อคลี่
ความลีล้บัอยา่งหน่ึงใหล้กู; กระน้ันก็ตาม, 
ยังมีความลีล้ับข หลายเรือ่งซ่ึงเก็บค ไว,้ ซึ่ง
ไม่มีผู้ ใดรูจ้ักนอกจากพระผู้เป็นเจ้าเอง. 
แต่พ่อจะบอกลูกเรือ่งหน่ึงซ่ึงพ่อทูลถาม
พระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อ
พ่อจะได้รู—้ซ่ึงเกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีวติ.

๔ ดูเถิด, มีเวลาก�าหนดไว้ที่ทุกคนจะ
ออกมาก จากบรรดาคนตาย. บัดน้ีเมื่อใด
เวลาน้ีมาถึงไม่มีผู้ ใดรู;้ แต่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรู้เวลาที่ก�าหนดไว้.

๕ บัดน้ี, ไม่วา่จะมีครัง้เดียว, หรอืครัง้ที่
สองก , หรอืครัง้ที่สาม, ที่มนุษย์จะออกมา
จากบรรดาคนตายน้ัน, ไม่ส�าคัญ; เพราะ

 ๑๖ ก คมพ. ครอบครวั—ความ
รบัผดิชอบของบดิา
มารดา.

๔๐ ๒ ก โมไซยาห ์๑๖:๑๐–๑๓.  
คมพ. อมตะ (ความเป็น).

  ข ๑ คร. ๑๕:๕๓–๕๔.
  ค ๑ คร. ๑๕:๒๐.
 ๓ ก คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  ข คมพ. ความลีล้บัของพระ

ผูเ้ป็นเจา้.
  ค คพ. ๒๕:๔; ๑๒๔:๔๑.
 ๔ ก ยอหน์ ๕:๒๘–๒๙.
 ๕ ก โมไซยาห ์๒๖:๒๔–๒๕;  

คพ. ๔๓:๑๘; ๗๖:๘๕.

แอลมา ๓๙:๑๖–๔๐:๕๔๑๕



พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ข เรือ่งทัง้หมดน้ี; และ
พ่อพอใจแล้วที่รู้ว่ามันเป็นเช่นน้ี—คือ
มีเวลาก�าหนดไว้ที่ทุกคนจะลุกขึน้จาก
บรรดาคนตาย.

๖ บัดน้ีจ�าเป็นต้องมี ช่วงระหว่างเวลา
ของการตายกับเวลาของการฟ้ืนคืนชีวติ.

๗ และบัดน้ีพ่อถามว่าเกิดอะไรกับจิต
วิญญาณก มนุษย์ ตัง้แต่ เวลา น้ี ของ การ
ตาย จนถึง เวลา ที่ ก�าหนด ไว้ ส�าหรับ การ
ฟ้ืนคืนชีวิต ?

๘ บัดน้ีจะมีมากกว่าหน่ึงหนที่ก�าหนด
ไว้ ให้มนุษย์ลุกขึน้น้ันหรอืเปล่าไม่ส�าคญั; 
เพราะทุกคนไม่ ได้ตายพร้อมกัน, และ
น่ี ไม่ส�าคัญ; ทัง้หมดน้ีเป็นเสมือนหน่ึง
วันส�าหรับพระผู้เป็นเจ้า, และวัดเวลาไว้
ส�าหรับมนุษย์เท่าน้ัน.

๙ ฉะน้ัน, จึงมีเวลาก�าหนดให้มนุษย์ที่
จะลุกขึน้จากบรรดาคนตาย; และมีช่วง
ระหว่างเวลาของการตายกับการฟ้ืนคืน
ชีวติ. และบัดน้ี, เกี่ยวกับช่วงของเวลาน้ี, 
เกิดอะไรขึน้กับจิตวิญญาณมนุษย์เป็น
เรือ่งทีพ่อ่ทลูถามอยา่งขยนัหมัน่เพยีรจาก
พระเจ้าเพื่อจะรู้; และน่ีคือเรื่องที่พ่อรู้.

๑๐ และเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนจะลุกขึน้, 
เมือ่น้ันพวกเขาจะรูว้า่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้
เวลาก ทัง้หมดที่ก�าหนดไว้ ให้มนุษย์.

๑๑ บดัน้ี, เกีย่วกบัสภาพของจติวญิญาณ
ระหว่าง การ ตายก กับ การ ฟ้ืนคืนชีวิต—
ดูเถิด, เทพ ท�าให้ เป็น ที่ รู้ แก่ พ่อ, ว่า

วิญญาณมนุษย์ทุกคนน้ัน, ทันทีที่ออก
จาก ร่าง อัน เป็น มรรตัย น้ี, แท้จริง แล้ว, 
วิญญาณมนุษย์ทุกคน, ไม่ว่าพวกเขาดี
หรือช่ัว, พระองค์ย่อมทรงน�ากลับบ้านข 

ไปสู่พระผูเ้ป็นเจา้องคน้ั์นผูป้ระทานชีวติ
ให้พวกเขา.

๑๒ และ เมื่อ น้ัน เหตุการณ์ จะ บังเกิด
ขึน้คือ, พระองค์ทรงรบัวญิญาณคนชอบ
ธรรมเข้าในสภาพแห่งความสุขก , ซึ่งเรยีก
วา่เมอืงบรมสุขเกษมข , สภาพของการพกั
ผ่อนค , สภาพของความสงบสุขง , ซ่ึงที่น่ัน
พวกเขาจะพักผ่อนจากความยุ่งยากทัง้
หลายทัง้ปวงของพวกเขาและจากความ
กังวลทัง้ปวง, และโทมนัส.

๑๓ และ เมื่อ น้ัน เหตุการณ์ จะ บังเกิด
ขึน้คือ, วิญญาณคนช่ัวร้าย, แท้จริงแล้ว, 
คนทีช่ั่ว—เพราะดเูถดิ, พวกเขาไมม่ส่ีวน
หรือเสีย้วของพระวิญญาณของพระเจ้า; 
เพราะดูเถิด, พวกเขาเลือกงานช่ัวแทน
งาน ดี; ฉะน้ันวิญญาณ ของ มาร สิง อยู่
ในพวก เขา, และ เข้า ครอบ ครอง บ้าน
เรือนของ พวก เขา— และ วิญญาณ คน
ช่ัวร้ายเหล่าน้ีจะถูกขับออกไป ในความ
มืดก ภายนอก; จะ มี การ ร้องไห้ข , พิลาป
ร�าพัน, และการขบเขีย้วเคีย้วฟัน, และ
น่ีเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา
เอง, โดยที่ถูกน�าไปเป็นเชลยโดยความ
ประสงค์ของมาร.

๑๔ บดัน้ีน่ีคอืสภาพของจติวญิญาณคน

 ๕ ข คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

 ๗ ก แอลมา ๔๐:๒๑; คพ. ๑๓๘.  
คมพ. จติวญิญาณ.

 ๑๐ ก กจิการ ๑๗:๒๖.
 ๑๑ ก ลกูา ๑๖:๒๒–๒๖;  

๑ ปต. ๓:๑๘–๑๙; ๔:๖;  

คพ. ๗๖:๗๑–๗๔; ๑๓๘.
  ข ปญจ. ๑๒:๗;  

๒ นี. ๙:๓๘.
 ๑๒ ก คมพ. ปีต.ิ
  ข คมพ. เมอืงบรมสุขเกษม.
  ค คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั

ผอ่น.

  ง คพ. ๔๕:๔๖.  
คมพ. สงบ (ความ), 
สงบสุข (ความ), สันต,ิ 
สันตสุิข.

 ๑๓ ก คมพ. นรก.
  ข มธ. ๘:๑๒;  

โมไซยาห ์๑๖:๒.

แอลมา ๔๐:๖–๑๔ ๔๑๖



ช่ัวร้ายก , แท้จริงแล้ว, ในความมืด, และ
สภาพอันน่าพรั่นพรึง, แห่งการเฝ้าคอย
อย่างหวาดหวั่นข ต่อความเคืองแค้นดัง
เพลิงแห่งพระพิโรธของพระผู้ เป็นเจ้า
ที่มีต่อพวกเขา; ดังน้ันพวกเขาคงอยู่ ใน
สภาพค น้ี, เช่นเดียวกับคนชอบธรรมอยู่
ในเมืองบรมสุขเกษม, จนถึง เวลาแห่ง
การฟ้ืนคืนชีวิตของพวกเขา.

๑๕ บดัน้ี, มบีางคนทีเ่ขา้ใจวา่สภาพแหง่
ความสุขน้ีและสภาพแหง่ความเศรา้หมอง
น้ีของจิตวญิญาณ, ก่อนการฟ้ืนคืนชีวติ, 
เป็นการฟ้ืนคนืชีวติครัง้แรก. แทจ้รงิแลว้, 
พอ่ยอมรบัวา่จะเรยีกมนัวา่เป็นการฟ้ืนคนื
ชีวติ, การยกวญิญาณหรอืจติวญิญาณขึน้
และการส่งพวกเขาไปสู่ความสุขหรอืความ
เศร้าหมอง, ตามถ้อยค�าที่พูดไว้.

๑๖ และดูเถิด, มีพูดไว้อีก, ว่ามีการฟ้ืน
คนืชีวติก ครัง้แรกข , การฟ้ืนคนืชีวติของทกุ
คนทีเ่ป็นมาแลว้, หรอืคนทีเ่ป็นอยู,่ หรอืที่
จะเป็น, ลงมาถงึการฟ้ืนคนืพระชนมจ์าก
บรรดาคนตายของพระคริสต์.

๑๗ บัดน้ี, เราไม่คิดว่าการฟ้ืนคืนชีวิต
ครัง้แรกน้ี, ซ่ึงพูดถึงตามที่ว่ามาน้ี, จะ
เป็นการฟ้ืนคืนชีวติของจิตวญิญาณและ
การส่งก พวกเขาไปสู่ความสุขหรือความ
เศรา้หมองได.้ ลกูจะคดิวา่มนัหมายความ
ดังน้ีไม่ ได้.

๑๘ ดูเถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, ไม่เลย; แต่
มันหมายถึงการกลับมารวมกันของจิต

วิญญาณกับร่างกาย, ของคน นับแต่วัน
เวลา ขอ งอาดัม ลง มา จนถึง การ ฟ้ืน คืน
พระชนม์ก ของพระคริสต์.

๑๙ บดัน้ี, พอ่จะไมก่ลา่ว, วา่จติวญิญาณ
และรา่งกายของผู้ที่พูดถึงเหล่าน้ีจะกลับ
มารวมกันทัง้หมดในเวลาเดียวกันหรือ
เปล่า, ทัง้คนช่ัวร้ายและคนชอบธรรม; 
ขอใหเ้พยีงพอทีพ่อ่กลา่ว, วา่พวกเขาออก
มาทุกคน; หรืออีกนัยหน่ึง, การฟ้ืนคืน
ชีวิตของพวกเขาเกิดขึน้ก่อนก การ ฟ้ืน
คืนชีวิตของคนที่ตายภายหลังการ ฟ้ืน
คืนพระชนม์ของพระคริสต์.

๒๐ บัดน้ี, ลูก พ่อ, พ่อ ไม่ กล่าว ว่าการ
ฟ้ืนคืนชีวิตของพวกเขาเกิดขึน้พร้อม
กับการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระคริสต์; 
แต่ดูเถิด, พ่อให้เป็นความเห็นของพ่อ, 
ว่า จิต วิญญาณ และ ร่างกาย ของ คนที่
ชอบธรรม, จะได้รับการรวมกัน, ในเวลา
เดียวกัน กับ การ ฟ้ืน คืนพระชนม์ ของ
พระ คริสต์, และ การ เสด็จ ขึน้ก สวรรค์
ของพระองค์.

๒๑ แต่ ไม่ว่าจะเป็นไปในเวลาเดียวกัน
กับ การ ฟ้ืน คืนพระชนม์ ของ พระองค์
หรอืภายหลงั, พอ่ไมข่อกลา่ว; แตข่อกลา่ว
เพยีงเทา่น้ี, วา่มช่ีวงเวลาก ระหวา่งการตาย
กับการ ฟ้ืนคืนชีวิตของร่างกาย, และมี
สภาพของจิตวิญญาณในความสุขข หรือ
ในความเศร้าหมองค จนถึงเวลาที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงก�าหนดวา่คนตายจะออกมา, 

 ๑๔ ก คพ. ๑๓๘:๒๐.
  ข เจคอบ ๖:๑๓;  

โมเสส ๗:๑.
  ค แอลมา ๓๔:๓๔.
 ๑๖ ก คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ข เจคอบ ๔:๑๑;  
โมไซยาห ์๑๕:๒๑–๒๓.

 ๑๗ ก คพ. ๗๖:๑๗, ๓๒, 
๕๐–๕๑.

 ๑๘ ก มธ. ๒๗:๕๒–๕๓.
 ๑๙ ก โมไซยาห ์๑๕:๒๖.

 ๒๐ ก คมพ. เสด็จขึน้ (การ).
 ๒๑ ก ลกูา ๒๓:๓๙–๔๓.
  ข คมพ. เมอืงบรมสุข

เกษม.
  ค คมพ. นรก.

แอลมา ๔๐:๑๕–๒๑๔๑๗



และไดร้บัการรวมกนั, ทัง้จติวญิญาณและ
รา่งกาย, และทรงน�ามายืนง ตอ่พระพักตร์
พระผูเ้ป็นเจา้, และทรงพพิากษาตามงาน
ของพวกเขา.

๒๒ แท้จริงแล้ว, น่ีน� ามา ซ่ึงการก ลับ
คืนของส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงพูดไว้ โดยปากของ
ศาสดาพยากรณ์.

๒๓ จิตวิญญาณก จะทรงน�ากลับข มา สู่
ร่างกายค , และร่างกายมา สู่จิตวิญญาณ; 
แทจ้รงิแลว้, และทกุแขนขาและขอ้ตอ่จะ
ทรงน�ากลับคืนสู่รา่งกายของมัน; แท้จรงิ
แลว้, แมผ้มเส้นหน่ึงบนศีรษะก็จะไมห่าย
ไป; แต่ส่ิงทัง้ปวงจะทรงน�ากลับคืนสู่รา่ง
อันถูกต้องและบริบูรณ์.

๒๔ และ บัดน้ี, ลูก พ่อ, น่ี คือ การน� า
กลับคืนซ่ึงพูดก ไว้ โดยปากของศาสดา
พยากรณ์—

๒๕ และจากน้ันคนชอบธรรมจะส่อง
สว่างในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ แต่ ดูเถิด, ความ ตายก อันน่า พรั่น
พรงึมาสู่คนช่ัวรา้ย; เพราะพวกเขาตายใน
เรือ่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับเรือ่งของความชอบ
ธรรม; เพราะพวกเขาไมส่ะอาด, และไมม่ี
ส่ิงที่ ไม่สะอาดข จะสืบทอดอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้; แต่พวกเขา
จะถูกขับไล่ออกไป, และถูกส่งไปรับส่วน
ผลจากแรงงานของพวกเขาหรอืงานของ
พวกเขา, ซึ่งช่ัว; และพวกเขาดื่มตะกอน
จากถ้วยที่ขม.

บทที่ ๔๑

ในการฟ้ืนคืนชีวิตมนุษย์ออกมาสู่สภาพ
ของความสุขอันหาไดสิ้น้สุดไม่หรอืความ
เศร้าหมองอันหาได้สิน้สุดไม่—ความช่ัว
รา้ยไมเ่คยเป็นความสุข—ผูค้นทีม่ตีณัหา
ไมม่พีระผูเ้ป็นเจา้ในโลกน้ี—ทกุคนจะได้
รบัการน�ากลบัคนืของบคุลกิลกัษณะและ
คณุลกัษณะตา่ง ๆ  ที่ ไดร้บัมาในความเป็น
มรรตัย. ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อมีบางส่ิงที่จะกล่าว
เกี่ยวกับการน�ากลับคืนมาของส่ิงซ่ึงพูด
ถึง; เพราะ ดูเถิด, บาง คนได้ บิดเบือนก 

ข้อความ ในพระ คัมภีร์, และ หลงข ไป
ไกลเพราะส่ิงน้ี. และพ่อเห็นว่าจิตใจลูก
กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ีด้วย. แต่ดูเถิด, พ่อ
จะอธิบายแก่ลูก.

๒ พ่อ กล่าว แก่ เจ้า, ลูก พ่อ, ว่า แผน
แห่ง การน� า กลับ คืน จ�าเป็น ตาม ความ
ยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้; เพราะจ�าเป็น
ที่จะน�าส่ิงทัง้ปวงกลับคืนสู่ระเบียบอัน
ถูกต้องของมัน. ดูเถิด, จ�าเป็นและเที่ยง
ธรรม, ตามเดชานุภาพและการฟ้ืนคืน
พระชนม์ ของ พระ คริสต์, ว่า จะ น� า จิต
วญิญาณมนุษยก์ลบัคนืสู่รา่งกายของมนั, 
และจะน�าทุกส่วนก ของรา่งกายกลับคืนสู่
ร่างกายน้ัน.

๓ และจ�าเป็นตามความยุติธรรมก ของ

 ๒๑ ง แอลมา ๔๒:๒๓.
 ๒๓ ก อส. วญิญาณ.  

คพ. ๘๘:๑๕–๑๗.  
คมพ. จติวญิญาณ.

  ข ๒ นี. ๙:๑๒–๑๓;  
แอลมา ๑๑:๔๐–๔๕.

  ค คมพ. รา่งกาย.
 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. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
 ๒ ก แอลมา ๔๐:๒๓.
 ๓ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).

แอลมา ๔๐:๒๒–๔๑:๓ ๔๑๘



พระผู้เป็นเจ้าว่ามนุษย์จะถูกพิพากษาข 

ตามงานค ของพวกเขา; และหากงานของ
พวกเขาดี ในชีวติน้ี, และความปรารถนา
ของใจพวกเขาดี, ว่าในวันสุดท้าย, พวก
เขาจะ, ไดร้บัการน�ากลบัคนืง สู่ส่ิงทีด่ดีว้ย.

๔ และ หาก งานของ พวก เขา ช่ัว พวก
เขา จะ ได้ รับ กลับ คืนก มา สู่ ตนคือ ความ
ช่ัว. ฉะน้ัน, จะน�า ส่ิงทัง้ปวงกลับคืน สู่
ระเบียบอันถูกต้องของพวกมัน, ทุกส่ิง
จะมาสู่ โครงร่างโดยธรรมชาติของมัน—
ความ เป็น มรรตัยข ยก ขึน้ สู่ ความ เป็น
อมตะ, ความ เน่า เป่ือยค สู่ ความ ไม่ เน่า
เป่ือย—ยกขึน้สู่ความสุขอันหาได้สิน้สุด
ไม่ง เพื่อสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นมรดก, หรอืสู่ความเศรา้หมองอัน
หาไดสิ้น้สุดไมเ่พือ่สืบทอดอาณาจกัรของ
มารเป็นมรดก, พวกหน่ึงอยูท่างหน่ึง, อกี
พวกหน่ึงอยู่อีกทางหน่ึง—

๕ พระผู้ เป็นเจ้าทรงยกคนหน่ึงขึน้ สู่
ความสุขตามความปรารถนาเพือ่ความสุข
ของตน, หรอืความดีตามความปรารถนา
เพื่อความดีของตน; และอีกคนหน่ึง สู่
ความ ช่ัว ตาม ความ ปรารถนา เพื่อ ความ
ช่ัวของตน; เพราะเมื่อเขาปรารถนาจะ
ท�าความช่ัวตลอดทัง้วนั เช่นเดยีวกันน้ัน
เขาจะได้รางวลัแห่งความชั่วของเขาเมื่อ
กลางคืนมาถึง.

๖ และเป็นดังน้ันในอีกทางหน่ึง. หาก

เขากลบัใจจากบาปของตน, และปรารถนา
ความชอบธรรมจนถึงที่สุดของวันเวลา
ของเขา, เช่นเดียวกันน้ันเขาจะได้รางวลั
อันไปสู่ความชอบธรรม.

๗ คนเหล่าน้ีคือคนก ที่พระเจ้าทรงไถ่; 
แท้จริงแล้ว, คนเหล่าน้ีคือคนที่ทรงน�า
ออกมา, และทรงปลดปล่อยจากคืนแห่ง
ความมืดอันหาไดสิ้น้สุดไม่น้ัน; และพวก
เขาจงึยนือยูห่รอืตกไป; เพราะดเูถดิ, พวก
เขาเป็นผู้พิพากษาของตนเองข , ไม่วา่จะ
ท�าดีหรือท�าช่ัว.

๘ บัดน้ี, ประกาศิตของพระผู้เป็นเจ้า
เปลี่ยนแปลง ไม่ ได้ก ; ฉะน้ัน, จึง มี ทาง
เตรียม ไว้ เพื่อ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ มี เจตนา จะ
เดินในทางน้ันและได้รบัการช่วยให้รอด.

๙ และ บัดน้ี ดูเถิด, ลูก พ่อ, อย่า เส่ียง
ท�าผิดแม้อีกสักครัง้เดียวก ต่อพระผู้เป็น
เจ้าของลูกในประเด็นของหลักค�าสอน
เหล่าน้ัน, ซ่ึงลูกได้เส่ียงท�าบาปมาจนถึง
บัดน้ี.

๑๐ อย่าคิดเอา, เพราะมีการพูดเกี่ยว
กับการน�ากลับคืน, ว่าลูกจะได้รับการน�า
กลับ คืนจาก บาป ไป สู่ ความ สุข. ดูเถิด, 
พ่อกล่าวแก่ลูก, ความช่ัวรา้ยก ไม่เคยเป็น
ความสุขเลย.

๑๑ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, มนุษย์ทัง้ปวงที่
อยู่ ในสภาพแหง่ธรรมชาติก , หรอืพอ่อยาก
กลา่ว, ในสภาพทางเน้ือหนังข , อยู่ ในดแีหง่

 ๓ ข คมพ. รบัผดิชอบได ้(ที)่, 
รูจ้กัผดิชอบ; ตดัสิน  
(การ), พพิากษา (การ).

  ค คมพ. งาน (ทัง้หลาย).
  ง ฮีล. ๑๔:๓๑.
 ๔ ก แอลมา ๔๒:๒๘.
  ข ๒ นี. ๙:๑๒–๑๓;  

คพ. ๑๓๘:๑๗.  

คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

  ค ๑ คร. ๑๕:๕๑–๕๕.
  ง คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
 ๗ ก คพ. ๗๖:๕๐–๗๐.
  ข ๒ นี. ๒:๒๖; แอลมา  

๔๒:๒๗; ฮีล. ๑๔:๓๐.  
คมพ. สิทธิเ์สร.ี

 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 โมไซยาห ์๓:๑๙.  

คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.
  ข คมพ. ทางเน้ือหนัง, 

ฝักใฝ่ทางโลก.

แอลมา ๔๑:๔–๑๑๔๑๙



ความขมขืน่และพนัธนาการแหง่ความชัว่
ช้าสามานย์; พวกเขาอยู่ ในโลกโดยไม่มีค 

พระผูเ้ป็นเจา้, และพวกเขาไปในทางตรง
กันข้ามกับธรรมชาติของพระผู้เป็นเจ้า; 
ฉะน้ัน, พวกเขาจึงอยู่ ในสภาพตรงกัน
ข้ามกับธรรมชาติของความสุข.

๑๒ และบัดน้ีดูเถิด, ความหมายของค�า
วา่การน�ากลับคนืคอืการน�าเอาส่ิงที่อยู่ ใน
สภาพธรรมชาติมาวางไว้ ในสภาพที่ ไม่
เป็นธรรมชาติ, หรือวางไว้ ในสภาพตรง
กันข้ามกับธรรมชาติของมันหรือ ?

๑๓ โอ้, ลูกพ่อ, น่ี ไม่ ได้ เป็นเช่นน้ัน, 
แต่ความหมายของค�าว่าการน�ากลับคืน
คือการน�าเอาความช่ัวกลับมาสู่ความช่ัว
อีก, หรือ ทาง เน้ือ หนัง สู่ ทาง เน้ือ หนัง, 
หรือความต�่าช้าสู่ความต�่าช้า—ความดีสู่
ส่ิงที่ดี; ความชอบธรรมสู่ส่ิงที่ชอบธรรม; 
ความเที่ยงธรรมสู่ส่ิงที่เที่ยงธรรม; ความ
มีเมตตาสู่ส่ิงที่มีเมตตา.

๑๔ ฉะน้ัน, ลูกพ่อ, จงดูว่าลูกมีเมตตา
ตอ่พี่น้องของลูก; ปฏิบัติ โดยเที่ยงธรรมก , 
ตัดสินข โดย ชอบ ธรรม, และ ท�าความ ดี
ตลอดเวลาค ; และหากลูกท�า ส่ิงทัง้หมด
น้ีเมื่อน้ันลูกจะได้รางวัลของลูก; แท้จริง
แล้ว, ลูกจะมีความเมตตาง กลับคืนมาสู่
ลูกอีก; ลูกจะมีความยุติธรรมกลับคืนมา
สู่ลูกอีก; ลูกจะมีการตัดสินอันชอบธรรม
กลับคืนมาสู่ลูกอีก; และลูกจะมีความดี
เป็นรางวัลแก่ลูกอีก.

๑๕ เพราะส่ิงซ่ึงลูกได้ส่งออกไปจะกลับ

มา สู่ ลูก อีก, และ จะ ถูก น�า กลับ คืน มา; 
ฉะน้ัน, ค�าวา่การน�ากลับคืนจึงกล่าวโทษ
ผูก้ระท�าบาปอยา่งเต็มทีย่ิง่ขึน้, และไม่ได้
แก้ต่างให้คนผู้น้ันเลย.

บทที่ ๔๒

ความเป็นมรรตยัคอืเวลาแห่งการทดลอง
ที่ท�าให้มนุษย์สามารถกลับใจและรับใช้
พระผู้เป็นเจ้า—การตกน�าความตายทาง
โลกและทางวิญญาณมาสู่มนุษยชาติทัง้
ปวง— การ ไถ่ เกิด ขึน้โดย ผ่าน การก ลับ
ใจ—พระผูเ้ป็นเจา้ทรงชดใช้บาปของโลก
เอง—ความเมตตามี ไว้ส�าหรับบรรดาผู้
กลบัใจ—คนอืน่ ๆ  ทัง้หมดอยูภ่ายใตค้วาม
ยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้—ความเมตตา
เกิดขึน้เน่ืองจากการชดใช้—ผู้ส�านึกผิด
อย่างแท้จริงเท่าน้ันจะได้รับการช่วยให้
รอด. ประมาณ ๗๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ี, ลกูพอ่, พอ่ส�าเหนียกวา่ยงัมบีาง
ส่ิงอยู่อีกที่ท�าให้จิตใจลูกกังวล, ซ่ึงลูกไม่
อาจเขา้ใจได—้ซ่ึงเกีย่วกบัความยตุธิรรมก 

ของพระผูเ้ป็นเจา้ในการลงโทษผูท้�าบาป; 
เพราะลูกคิดวา่เป็นการอยุติธรรมที่จะส่ง
ผูท้�าบาปไปสู่สภาพแหง่ความเศรา้หมอง.

๒ บดัน้ีดเูถดิ, ลกูพอ่, พอ่จะอธบิายเรือ่ง
น้ีแก่ลูก. เพราะดูเถิด, หลังจากพระเจ้า
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่งก บดิามารดาแรกของ
เราออกจากสวนแห่งเอเดนข , เพื่อท�าไร่

 ๑๑ ค อฟ. ๒:๑๒.
 ๑๔ ก คมพ. ซ่ือสัตย ์(ความ).
  ข ยอหน์ ๗:๒๔;  

คพ. ๑๑:๑๒.
  ค คพ. ๖:๑๓;  

๕๘:๒๗–๒๘.
  ง คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
๔๒ ๑ ก ๒ นี. ๒๖:๗;  

โมไซยาห ์๑๕:๒๖–๒๗.  

คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๒ ก ปฐก. ๓:๒๓–๒๔;  

โมเสส ๔:๒๘–๓๑.
  ข คมพ. เอเดน.

แอลมา ๔๑:๑๒–๔๒:๒ ๔๒๐



ไถนา, ซ่ึงจากดนิน้ันพระองคท์รงน�าพวก
ทา่นออกมา—แทจ้รงิแลว้ พระองคท์รงน�า
ชายน้ันออกมา, และทรงวางเหล่าเครบูค 

ไว้ที่ท้ายสวนแห่งเอเดนด้านตะวันออก, 
พร้อมกับดาบเพลิงซึ่งหันไป ได้ทุกทาง, 
เพื่อรักษาต้นไม้แห่งชีวิตง —

๓ บัดน้ี, เราเห็นว่าชายน้ันกลับกลาย
เป็นดงัพระผูเ้ป็นเจา้, รูค้วามดแีละความ
ช่ัว; และเกลือกชายน้ันจะยื่นมือของเขา
ออกมา, และรบัเอาผลจากตน้ไมแ้หง่ชีวติ
ด้วย, และกินและมี ชีวิตอยู่ตลอดกาล, 
พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าจึงทรงวางเหล่า
เครูบและดาบเพลิงไว้, เพื่อเขาจะไม่รับ
ส่วนผลน้ัน—

๔ และ ดัง น้ัน เรา จึง เห็น, ว่า มี เวลา ที่
ประทานให้ มนุษย์ เพื่อ กลับ ใจ, แท้จริง
แล้ว, เวลา แห่ง การ ทดลองก , เวลา ที่ จะ
กลับใจและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า.

๕ เพราะดูเถิด, หากอาดัมยื่นมือของ
เขาออกมาทันที, และรับส่วนจากต้นไม้
แห่งชีวติ, เขาจะมีชีวติตลอดกาล, ตามพ
ระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ไม่มีช่วงเวลา
เพื่อการกลับใจ; แท้จริงแล้ว, และพระ
วจนะ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ไม่มี ความ
หมายด้วย, และแผนแห่งความรอดอัน
ยิ่งใหญ่จะถูกท�าให้ล้มเหลว.

๖ แต่ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ก�าหนด ให้
มนุษย์ตายก —ฉะน้ัน, ดังที่พวกเขาถูก
ตัดขาดจากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วพวกเขา

จะถูกตัดขาดจากพืน้พิภพ—และมนุษย์
จะสูญสิน้ตลอดกาล, แท้จริงแล้ว, พวก
เขากลับกลายเป็นคนตกข .

๗ และบัดน้ี, ลูกเห็นจากเรื่องน้ีว่าบิดา
มารดา แรก ของ เรา ถูก ตัดขาดก จาก ที่
ประทับของพระเจ้าทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณ; และดัง น้ันเราจึงเห็นว่าพวก
เขากลับกลายเป็นผู้ที่ขึน้อยู่กับการท�า
ตามความประสงค์ข ของตนเอง.

๘ บัดน้ีดูเถิด, ไม่ เหมาะสมที่จะเรียก
มนุษยค์นืจากความตายทางโลกน้ี, เพราะ
น่ันจะท�าลายแผนก อนัส�าคญัยิง่แหง่ความ
สุข.

๙ ฉะน้ัน, เมือ่จติวญิญาณตายไม่ไดเ้ลย, 
และ การ ตกก น�า ความ ตาย ทาง วิญญาณ
และทางโลกมาสู่มนุษยชาติทัง้ปวง, ซ่ึง
คอื, พวกเขาถกูตดัขาดจากทีป่ระทบัของ
พระเจ้า, จึงสมควรที่จะช่วยมนุษยชาติ
กลับคืนมาจากความตายทางวญิญาณน้ี.

๑๐ ฉะน้ัน, เมื่อพวกเขากลายเป็นคนมี
ตัณหาก , ราคจริต, และเป็นเหมือนมาร, 
โดยธรรมชาติข , สภาพแห่งการทดลองค น้ี
จึงกลายเป็นสภาพให้พวกเขาเตรยีมตัว; 
มันกลายเป็นสภาพแห่งการเตรียมตัว.

๑๑ และบัดน้ีจงจ�าไว,้ ลูกพ่อ, หากไม่ ใช่
เพราะแผนแห่งการไถ่ (คือถ้าไม่มี) ใน
ทันทีที่พวกเขาตายจิตวิญญาณพวกเขา
ย่อมเศร้าหมองก , โดยที่ถูกตัดขาดจากที่
ประทับของพระเจ้า.

 ๒ ค คมพ. เครบู (เหลา่).
  ง ปฐก. ๒:๙.
 ๔ ก แอลมา ๓๔:๓๒–๓๓.
 ๖ ก คมพ. ความตาย, ทาง

รา่งกาย.
  ข โมไซยาห ์๑๖:๓–๕.  

คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.
 ๗ ก ๒ นี. ๒:๕; ๙:๖;  

ฮีล. ๑๔:๑๖. คมพ. ความ
ตาย, ทางวญิญาณ.

  ข คมพ. สิทธิเ์สร.ี
 ๘ ก แอลมา ๓๔:๙;  

โมเสส ๖:๖๒.

 ๙ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

 ๑๐ ก คมพ. ทางเน้ือหนัง, ฝักใฝ่
ทางโลก.

  ข คมพ. มนุษยปุ์ถชุน.
  ค คมพ. มรรตยั (ความเป็น).
 ๑๑ ก ๒ นี. ๙:๗–๙.

แอลมา ๔๒:๓–๑๑๔๒๑



๑๒ และบดัน้ี, ไมม่วีธิช่ีวยมนุษยชาตกิลบั
คนืมาจากสภาพทีต่กน้ี, ซ่ึงมนุษยน์�ามาสู่
ตนเองเพราะความไมเ่ชือ่ฟังของตนเอง;

๑๓ ฉะน้ัน, ตามความยุติธรรม, แผน
แห่งการไถ่ก จะเกิดขึน้ไม่ ได้, เว้นแต่ โดย
เงื่อนไขการกลับใจข ของมนุษย์ ในสภาพ
แห่ง การ ทดลอง น้ี, แท้จริง แล้ว, สภาพ
แห่งการเตรยีมน้ี; เพราะนอกจากจะเป็น
ไปตามเงื่อนไขเหล่าน้ี, ความเมตตาจะ
เกิดผลไม่ ได้เว้นแต่จะท�าลายงานแห่ง
ความยุติธรรมเสีย. บัดน้ีงานแห่งความ
ยุตธิรรมจะถูกท�าลายไม่ได;้ หากเป็นเช่น
น้ัน, พระผู้ เป็นเจ้าจะทรงยุติค การเป็น
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๔ และดังน้ันเราจึงเห็นวา่มนุษยชาติ
ทัง้ปวงตกก แล้ว, และพวกเขาอยู่ ในเงือ้ม
มอืของความยตุธิรรมข ; แทจ้รงิแลว้, ความ
ยตุธิรรมของพระผู้เป็นเจา้, ซึ่งส่งใหพ้วก
เขาถูกตดัขาดจากที่ประทับของพระองค์
ตลอดกาล.

๑๕ และบัดน้ี, แผนแห่งความเมตตา
จะ เกิดขึน้ไม่ ได้ เว้นแต่จะมีการชดใช้
เกิดขึน้; ฉะน้ันพระผู้ เป็นเจ้าพระองค์
เองจึงทรงชดใช้ก บาปของโลก, เพื่อน�า
มาซ่ึงแผนแห่งความเมตตาข , เพื่อให้พอ
แก่ข้อเรียกร้องของความยุติธรรมค , เพื่อ
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
ที่ดีพร้อมง , เที่ยงธรรม, และพระผู้ เป็น
เจ้าที่ทรงเมตตาด้วย.

๑๖ บัดน้ี, การกลับใจมาสู่มนุษย์ ไม่ ได้
เว้นแต่จะมีการลงโทษ, ซ่ึงเป็นนิรันดร์ก 

ด้วยดังชีวติของจิตวญิญาณจะเป็น, โดย
ตัง้ไว้ ให้ตรงกันข้ามกับแผนแห่งความ
สุข, ซ่ึงเป็นนิรนัดรเ์ช่นเดยีวกับชีวติของ
จิตวิญญาณ.

๑๗ บัดน้ี, มนุษย์จะกลับใจได้อย่างไร
เว้นแต่เขาจะท�าบาปก 

 ? เขาจะท�าบาปได้
อย่างไรหากไม่มีกฎข 

 ? กฎจะมี ได้อย่างไร
หากไม่มีการลงโทษ ?

๑๘ บัดน้ี, มีการลงโทษตัง้ไว,้ และให้กฎ
ที่เที่ยงธรรมไว,้ ซึ่งน�าความส�านึกผิดจาก
มโนธรรมก มาสู่มนุษย์.

๑๙ บดัน้ี, หากไมม่กีฎให้ ไว—้หากมนุษย์
กระท�า ฆาตกรรมก เขา ก็ ควร ตาย— เขา
จะกลัวไหมว่าเขาจะตายหากเขากระท�า
ฆาตกรรม ?

๒๐ และอน่ึง, หากไมม่กีฎให้ ไวเ้พือ่หา้ม
ท�าบาปมนุษย์ก็ ไม่กลัวที่จะท�าบาป.

๒๑ และหากไม่มีกฎให้ ไว้ก , หากมนุษย์
ท�าบาปความยุติธรรมจะท�าอะไรได้, ทัง้
ความเมตตาดว้ย, เพราะทัง้สองอยา่งน้ีใช่
จะมีการอ้างสิทธิ์เหนือมนุษย์ ?

๒๒ แต่มี กฎให้ ไว้, และมีการลงโทษ
ตัง้ไว้พรอ้มกฎ, และให้มีการกลับใจก ; ซ่ึง
การกลบัใจน้ี, ความเมตตามกีารอา้งสิทธิ;์ 
มิฉะน้ัน, ความยุติธรรมจะอ้าง สิทธิ์ ใน
มนุษย์และบังคับใช้กฎ, และกฎท�าให้มี
การ ลงโทษ; หาก ไม่ เช่นน้ัน, งาน แห่ง

 ๑๓ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ข คมพ. กลบัใจ (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;  

โมไซยาห ์๑๖:๗–๘.  

คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
  ค คมพ. ยตุธิรรม (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;  

โมไซยาห ์๓:๑๑.
 ๒๒ ก คมพ. กลบัใจ (การ).

แอลมา ๔๒:๑๒–๒๒ ๔๒๒



ความยุติธรรมจะถูกท�าลาย, และพระผู้
เป็นเจ้าจะทรงยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้า.

๒๓ แต่พระผู้เป็นเจ้ามิทรงยุติการเป็น
พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ ความ เมตตาก อ้าง
สิทธิ์ ในผูส้�านึกผดิ, และความเมตตาเกดิ
เพราะการชดใช้ข ; และการชดใช้ท�าใหเ้กดิ
การ ฟ้ืนคืนชีวิตค ของคนตาย; และการ
ฟ้ืนคืนชีวิตของคนตายน�ามนุษย์กลับง 

มายังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า; และ
ดังน้ันคนทัง้หลายได้รับการน�ากลับคืน
มายังที่ประทับของพระองค์, เพื่อรับการ
พิพากษาจ ตามงานของพวกเขา, อันเป็น
ไปตามกฎและความยุติธรรม.

๒๔ เพราะดูเถิด, ความยุติธรรมปฏิบัติ
ข้อเรียกร้องทัง้หมดของมัน, และความ
เมตตาอ้างสิทธิ์ ในทุก ส่ิงที่ เป็นของมัน
เองด้วย; และด้วยเหตุน้ี, จึงไม่มีผู้ ใดได้
รบัการช่วยใหร้อดนอกจากคนทีส่�านึกผดิ
อย่างแท้จริง.

๒๕ อะไรเลา่, ลกูคดิวา่ความเมตตาขโมย
จากความยุติธรรมก ได้หรอื ? พ่อกล่าวแก่
ลกู, ไมเ่ลย; ไมม่เีลยแมแ้ตน้่อย, หากเป็น
เช่นน้ัน, พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงยตุกิารเป็น
พระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ และด้วยเหตุน้ีพระผู้เป็นเจ้าทรง
น�ามาซ่ึงพระประสงค์ก อันส�าคัญยิ่งและ
เป็นนิรนัดรข์องพระองค์, ซ่ึงทรงเตรยีม
ไว้นับแต่การวางรากฐานของโลกข . และ
ด้วยเหตุ น้ีจึงเกิดความรอดและการไถ่

ของมนุษย์, และความพินาศและความ
เศร้าหมองของพวกเขาด้วย.

๒๗ ฉะน้ัน, โอ้ ลูก พ่อ, ผู้ ใด ก็ตามก 

ที่ประสงค์จะมาย่อมมาได้และรับ ส่วน
แบ่งในสายน� ้าแห่งชีวิตได้ โดยเสรี; และ
ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ประสงค์จะมาผู้เดียวกัน
น้ันจะไม่ถูกบีบบังคับให้มา; แต่ ในวัน 
สุดท้ายจะน�ากลับคืนข มาให้เขาตามการ 
กระท�าค ของเขา.

๒๘ หากเขาปรารถนาจะท�าความช่ัวก , 
และไม่กลับใจในวันเวลาของเขา, ดูเถิด, 
ความช่ัวจะเกิดกับเขา, ตามการน�ากลับ
คืนมาของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๙ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาว่า
ลกูจะไม่ ใหส่ิ้งเหลา่น้ีเป็นทีล่�าบากใจลกูอกี
ต่อไป, และขอให้บาปของลูกเท่าน้ันเป็น
เรือ่งล�าบากใจลูก, ดว้ยความล�าบากใจน้ัน
ซ่ึงจะน�าลูกลงมาสู่การกลับใจ.

๓๐ โอ้ลูกพ่อ, พ่อปรารถนาว่าลูกจะไม่
ปฏิเสธความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า
อีก ต่อ ไป. จง อย่า พยายาม แก้ตัว แม้แต่
น้อยเพราะบาปของลูก, โดยปฏิเสธความ
ยตุธิรรมของพระผูเ้ป็นเจา้; แตล่กูจงยอม
ให้ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า, และ
พระเมตตาของพระองค์, และความอด
กลัน้ของพระองค์มีอิทธิพลเต็มที่อยู่ ใน
ใจลูก; และขอให้มันน�าลูกลงมาถึงภัสม-
ธุลี ในความถ่อมตนก .

๓๑ และบดัน้ี, ลกูพอ่, ลกูไดร้บัการเรยีก

 ๒๓ ก คมพ. เมตตา (ความ,  
พระ, ม)ี.

  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
  ค ๒ นี. ๒:๘; ๙:๔;  

แอลมา ๗:๑๒; ๑๑:๔๑–๔๕;  
๑๒:๒๔–๒๕; ฮีล. ๑๔:๑๕–
๑๘; มอร. ๙:๑๓.

  ง แอลมา ๔๐:๒๑–๒๔.
  จ คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
 ๒๕ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๒๖ ก ๒ นี. ๒:๑๔–๓๐;  

โมเสส ๑:๓๙.
  ข แอลมา ๑๓:๓; ๓ นี. ๑:๑๔.

 ๒๗ ก แอลมา ๕:๓๔; ฮีล. ๑๔:๓๐.  
คมพ. สิทธิเ์สร.ี

  ข แอลมา ๔๑:๑๕.
  ค อสย. ๕๙:๑๘; วว. ๒๐:๑๒.
 ๒๘ ก แอลมา ๔๑:๒–๕.
 ๓๐ ก คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน (ความ).

แอลมา ๔๒:๒๓–๓๑๔๒๓



จากพระผู้ เป็นเจ้าให้ ส่ังสอนพระวจนะ
แก่คนเหล่าน้ี. และบัดน้ี, ลูกพ่อ, จงไป
ตามทางของลูก, ประกาศพระวจนะด้วย
ความจริงและด้วยความมีสติ, เพื่อลูกจะ
น�าจิตวิญญาณทัง้หลายมาสู่การกลับใจ, 
เพื่อแผนอันส�าคัญยิ่งแห่งความเมตตา
จะอ้างสิทธิ์ เหนือพวกเขา. และขอพระ
ผู้เป็นเจ้าประทานให้ลูกแม้ตามถ้อยค�า
ของพ่อ. เอเมน.

บทที่ ๔๓

แอ ลมา และ บุตร ของ ท่าน ส่ัง สอนพระ
วจนะ— ชาว โซ รัม และ ผู้ แตกแยก จาก
ชาวนีไฟอืน่ ๆ  กลบักลายเป็นชาวเลมนั—
ชาวเลมันมาท�าสงครามกับชาวนี ไฟ—
โม โร ไนจัดหา ยุทธภัณฑ์ ป้องกันให้ ชาว
นี ไฟ—พระเจ้าทรงเปิดเผยยุทธวิธีของ
ชาวเลมันต่อแอลมา—ชาวนีไฟปกป้อง
บ้าน, เสรีภาพ, ครอบครัว, และ ศาสนา
ของพวกเขา—กองทัพของโมโรไนและ
ลี ไฮล้อมชาวเลมัน. ประมาณ ๗๔ ปีก่อน
คริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บุตรของแอลมาออกไป ในบรรดาผู้คน, 
เพื่อประกาศพระวจนะแก่พวกเขา. และ 
แอลมา, เอง, ก็ไมอ่าจพกัผอ่นไดด้ว้ย, และ 
ท่านออกไปด้วย.

๒ บัดน้ีเราจะไม่กล่าวถึงค�าส่ังสอนของ
พวกท่านอีกต่อไป, นอกจากว่าพวกท่าน
ส่ังสอนพระวจนะ, และความจริง, ตาม

วิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิด
เผย; และพวกท่านส่ังสอนตามระเบียบ
อันศักดิ์สิทธิ์ก ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพวก
ท่านได้รับเรียกมา.

๓ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กลับ มา พูด เรื่อง
ราวของการสงครามระหว่างชาวนีไฟกับ
ชาวเลมนั, ในปีทีสิ่บแปดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษา.

๔ เพราะ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด 
ขึน้คือชาวโซรัมก กลับกลายเป็นชาวเล- 
มัน; ฉะน้ัน, ในตอนต้นของปีที่สิบแปด
ผูค้นของนีไฟเห็นวา่ชาวเลมนัก�าลงัจะมา
โจมตีพวกเขา; ฉะน้ันพวกเขาจึงเตรียม
ท�าสงคราม; แทจ้รงิแลว้, พวกเขารวบรวม
กองทัพในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาว 
เลมันมาพร้อมกับคนหลายพันของพวก
เขา; และพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่ง 
แอนทิโอนัม, ซ่ึงเป็นแผน่ดนิของชาวโซ- 
รมั; และชายผู้หน่ึงช่ือเซราเฮ็มนาห์เป็น
ผู้น� าของคนเหล่าน้ัน.

๖ และบดัน้ี, โดยทีช่าวอแมลิไคเป็นพวก
ที่มีนิสัยช่ัวรา้ยและกระท�าฆาตกรรม, ใน 
พวกเขาเองยิง่กวา่ชาวเลมนั, ดงัน้ัน, เซรา- 
เฮ็มนาห์จึงก�าหนดแม่ทัพนายกองเหนือ
ชาวเลมนั, และพวกเขาเป็นชาวอแมลิไค
และชาวโซรัมทัง้สิน้.

๗ บัดน้ีเขาท�าการน้ีเพื่อเขาจะได้รกัษา 

ความเกลยีดชังของพวกเขาทีม่ตีอ่ชาวนี- 
ไฟไว,้ เพื่อเขาจะได้น�าคนเหล่าน้ันมาอยู่
ภายใต้ผลส�าเร็จในแผนของเขา.

๘ เพราะดเูถิด, แผนของเขาคอืการยั่ว- 

๔๓ ๒ ก คมพ. เมลคเีซเดค, 
ฐานะปุโรหติแหง่.

 ๔ ก แอลมา ๓๕:๒–๑๔;  
๕๒:๓๓.

แอลมา ๔๓:๑–๘ ๔๒๔



ยุให้ชาวเลมันเกิดโทสะต่อต้านชาวนีไฟ; 
เขาท�าการน้ีเพื่อเขาจะได้แย่งชิงอ�านาจ
ใหญ่หลวงเหนือคนเหล่า น้ัน, และเพื่อ
เขาจะได้มีอ�านาจเหนือชาวนีไฟ โดยพา
คนเหล่าน้ันมาสู่ความเป็นทาสด้วย.

๙ และบัดน้ีแผนของชาวนีไฟคือรกัษา
ผืนแผ่นดินของพวกเขา, และบ้านของ
พวก เขา, และ ภรรยาก , และ ลูก ๆ ของ
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะได้ปกปักรักษา
ส่ิงเหล่าน้ี ให้พ้นจากเงือ้มมือศัตรู; และ
เพื่อ พวก เขา จะ ปก ปัก รักษา สิทธิ์ และ
อภิสิทธิ์ของพวกเขาไว้ด้วย, แท้จริงแล้ว, 
เพื่อ เสรีภาพข ของ พวก เขา ด้วย, เพื่อ
จะได้นมัสการพระผู้ เป็นเจ้าตามความ
ปรารถนาของพวกเขา.

๑๐ เพราะพวกเขารู้ว่าหากพวกเขาตก
อยู่ ในเงือ้มมือชาวเลมันแล้ว, ผู้ ใดก็ตาม
ที่นมัสการก พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิญญาณข 

และด้วยความจริง, พระผู้ เป็นเจ้าองค์
จริงและทรงพระชนม์อยู่, ชาวเลมันจะ
ท�าลายผู้น้ัน.

๑๑ แท้จริงแล้ว, และพวกเขารู้ด้วยถึง
ความเกลยีดชังทีสุ่ดของชาวเลมนัทีม่ตีอ่
พีน้่องก พวกเขา, ซึง่เป็นผูค้นของแอนไท-
นีไฟ-ลี ไฮ, ซึ่งเรียกว่าผู้คนของแอมัน—
และพวกเขาไมย่อมจบัอาวธุ, แทจ้รงิแลว้, 
พวกเขาไดเ้ข้ามาในพันธสัญญาและพวก
เขาจะไม่ยอมละเมิดมัน—ฉะน้ัน, หาก
พวกเขาจะตกอยู่ ในเงือ้มมือชาวเลมัน
พวกเขาย่อมถูกท�าลาย.

๑๒ และชาวนีไฟจะไม่ยอมให้พวกเขา

ถูกท�าลาย; ฉะน้ันจึงให้ผืนแผ่นดินเป็น
มรดกแก่พวกเขา.

๑๓ และผูค้นของแอมนัได้ ใหท้รพัยสิ์น
ของตนเป็นอนัมากแกช่าวนีไฟเพือ่ค�า้จนุ
กองทัพของพวกเขา; และด้วยเหตุน้ีชาว 
นีไฟจึงถูกบีบบังคับ, ให้ต้านทานชาวเล- 
มัน, โดยล�าพัง, ซ่ึงเป็นการรวมกันของ
เลมันกับเลมิวเอล, และพวกบุตรของ 
อิชมาเอล, และคนทัง้หมดที่แตกแยกไป
จากชาวนีไฟ, ซึง่คอืชาวอแมลิไคและชาว
โซรมั, และพวกผู้สืบตระกูลก ของปุโรหิต
ของโนอาห์.

๑๔ บัดน้ีผู้สืบตระกูลเหล่าน้ันมีจ�านวน
มากมาย, เกอืบ, เทา่ชาวนีไฟ; และดงัน้ัน
ชาวนีไฟจงึจ�าเป็นตอ้งตอ่สู้กบัพีน้่องของ
ตน, แม้จนถึงการนองเลือด.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้ขณะที่
กองทัพของชาวเลมันมารวมกันในแผ่น
ดนิแหง่แอนทิโอนัม, ดเูถดิ, กองทพัของ
ชาวนีไฟเตรยีมพรอ้มทีจ่ะพบกบัพวกน้ัน
ในแผ่นดินแห่งเจอร์ชอน.

๑๖ บัดน้ี, ผู้น� าของชาวนี ไฟ, หรือคน
ที่ก�าหนดให้เป็นแม่ทัพแห่งชาวนีไฟ—
บัดน้ี แม่ทัพ ผู้ น้ี เข้า บัญชาการ กองทัพ
ของชาวนีไฟทัง้หมด—และชื่อของท่าน
คือโมโรไน;

๑๗ และโมโรไนรับหน้าที่บังคับบัญชา
ทัง้หมด, และควบคมุเกีย่วกบัการสงคราม
ของพวกเขา. และทา่นมอีายเุพยีงยีสิ่บหา้
ปี เมื่อก�าหนดให้ท่านเป็นแม่ทัพเหนือ
กองทัพของชาวนีไฟ.

 ๙ ก แอลมา ๔๔:๕; ๔๖:๑๒.
  ข คมพ. เสรภีาพ.
 ๑๐ ก คมพ. นมสัการ.

  ข ยอหน์ ๔:๒๓–๒๔.
 ๑๑ ก แอลมา ๒๔:๑–๓, ๕, ๒๐;  

๒๕:๑, ๑๓;  

๒๗:๒, ๒๑–๒๖.
 ๑๓ ก แอลมา ๒๕:๔.

แอลมา ๔๓:๙–๑๗๔๒๕



๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื ทา่น
พบกับชาวเลมันที่ ชายแดนเจอร์ชอน, 
และ ผู้คนของ ท่าน ถือ ดาบ, และ กระบี่
เป็นอาวธุ, และมอีาวธุสงครามนานาชนิด.

๑๙ และเมื่อกองทัพของชาวเลมันเห็น
ว่าผู้คนของนีไฟ, หรือว่าโมโรไน, เตรียม
ผู้คนของท่านพร้อมด้วยเกราะอกและ
พร้อมด้วยโล่แขน, แท้จริงแล้ว, และโล่
เพื่อป้องกันศีรษะของพวกเขาด้วย, และ
อีกทัง้พวกเขานุ่งห่มด้วยเสือ้ผ้าหนา—

๒๐ บดัน้ีกองทพัของเซราเฮ็มนาห์ ไม่ได้
มีการเตรยีมตัวด้วยส่ิงเช่นน้ันเลย; พวก
เขามีก็แต่เพียงดาบและกระบี่ของพวก
เขา, และคันธนูกับลูกธนูของพวกเขา, 
และก้อนหินกับสายเหวี่ยงของพวกเขา; 
และพวกเขาเปลือยเปล่าก , นอกจากแผ่น
หนังซ่ึงคาดไวร้อบเอว; แท้จรงิแล้ว, พวก 
เขาทกุคนตวัเปลอืยเปลา่, เวน้แตช่าวโซ- 
รัมและชาวอแมลิไค;

๒๑ แตพ่วกเขาไมม่เีกราะอก, หรอืโล—่ 
ฉะน้ัน, พวกเขาจงึกลวักองทพัของชาวนี- 
ไฟอย่างยิ่งเพราะยุทธภัณฑ์ของคนเหล่า
น้ัน, ทัง้ ๆ  ที่จ�านวนของพวกเขามากกวา่
ชาวนีไฟเป็นอันมาก.

๒๒ ดเูถดิ, บดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
พวกเขาไมก่ลา้มาตอ่สู้กบัชาวนีไฟทีช่ายแดน
เจอรช์อน; ฉะน้ันพวกเขาจงึออกจากแผน่
ดนิแหง่แอนทิโอนัมเขา้ในแดนทรุกนัดาร, 
และเดนิทางออ้มไปในแดนทรุกนัดาร, ออก
ไป ใกล้ตน้แมน่�า้ไซดอน, เพือ่พวกเขาจะ
ได้เขา้มาในแผน่ดนิแหง่แมนไทและเขา้
ครอบครองแผน่ดนิ; เพราะพวกเขาไมค่ดิวา่
กองทพัของโมโรไนจะรูว้า่พวกเขาไปถงึที่ ใด.

๒๓ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้, ทนัททีี่
พวกเขาออกไปในแดนทุรกันดารโมโรไน
ส่งคนสอดแนมออกไปในแดนทรุกนัดาร
เพื่อเฝ้าดูค่ายพักของคนเหล่าน้ัน; และ
โม โร ไน, โดยที่ รู้ เรื่อง ค�า พยากรณ์ ของ 

แอลมา, จึงส่งคนบางคนไปหาท่าน, ดว้ย, 
โดยปรารถนาจะให้ท่านทูลถามพระเจ้า 
ว่ากองทัพของชาวนีไฟควรไปที่ ใดก เพื่อ
ต่อสู้ป้องกันตนเองจากชาวเลมัน

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระวจนะของพระเจา้มาถงึแอลมา, และ 
แอลมาแจง้แกบ่รรดาผูส่้งสารของโมโรไน, 
วา่กองทพัของชาวเลมนัก�าลงัเดนิทพัออ้ม 
อยู่ ในแดนทุรกันดาร, เพื่อจะได้ข้ามมา
แผน่ดนิแหง่แมนไท, เพือ่จะไดเ้ริม่โจมตี
ผูค้นส่วนทีอ่อ่นแอกวา่. และผูส่้งสารเหลา่
น้ันจึงน�าข่าวไปแจ้งโมโรไน.

๒๕ บัดน้ี โมโรไน, โดยทิง้กองทัพส่วน 
หน่ึงของท่านไว้ ในแผ่นดินแห่งเจอร์- 
ชอน, เกลือกว่าชาวเลมันส่วนหน่ึงโดย
ทาง ใด ก็ตาม จะ เข้า มา ใน แผ่น ดินน้ัน
และเข้าครองเมือง, ท่านยกกองทัพส่วน
ที่เหลือของท่านและเดนิทัพข้ามไปแผ่น
ดินแห่งแมนไท.

๒๖ และทา่นใหผู้ค้นทัง้หมดในแผน่ดนิ
เสีย้วน้ันมารวมกนัเพือ่สู้รบกบัชาวเลมนั, 
เพือ่ปกป้องก ผนืแผน่ดนิของพวกเขาและ
ประเทศของพวกเขา, สิทธิของพวกเขา
และ เสรีภาพ ของ พวก เขา; ฉะน้ันพวก
เขาจึงเตรียมพร้อมรับเวลาแห่งการบุก
ของชาวเลมัน.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โมโรไนให้กองทัพของท่านไปซ่อนอยู่ ใน
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หุบเขา ซ่ึงอยู่ ใกล้ ฝ่ังแม่น� ้า ไซดอน, ซ่ึง
อยู่ ทาง ตะวัน ตก ของ แม่น� ้า ไซ ดอนใน
แดนทุรกันดาร.

๒๘ และโมโรไนวางคนสอดแนมไว้ โดย
รอบ, เพือ่ทา่นจะไดรู้ว้า่คา่ยของชาวเลมนั
จะมาตัง้เมื่อใด.

๒๙ และบัดน้ี, โดยที่ โมโรไนรู้ เจตนา
ของชาวเลมัน, ว่าเป็นเจตนาพวกเขาที่
จะท�าลายพี่ น้องของตน, หรือที่ จะเอา
คนเหล่าน้ันมาขึน้อยู่กับตนและพาคน
เหล่าน้ันมาสู่ความเป็นทาสเพื่อพวกเขา
จะได้สถาปนาอาณาจักรให้ตนเองเหนือ
ทัง้แผ่นดิน;

๓๐ และโดยที่ท่านรู้ด้วยว่าเป็นความ
ปรารถนาแตป่ระการเดยีวของชาวนีไฟที่
จะปกปักรกัษาผืนแผ่นดินของพวกเขา, 
และเสรภีาพก ของพวกเขา, และศาสนจกัร
ของพวกเขา, ฉะน้ันท่านจึงคิดวา่ไม่เป็น
บาปทีท่า่นจะปกป้องพวกเขาโดยกลยทุธ;์ 
ฉะน้ัน, ท่านจึงรู้ โดยคนสอดแนมของ
ท่านว่าชาวเลมันจะไปทางไหน.

๓๑ ฉะน้ัน, ทา่นจงึแบง่กองทพัของทา่น
และน�าส่วนหน่ึงไปในหุบเขา, และซ่อน
กองทัพน้ันทางตะวันออก, และทางใต้
ของเนินเขาริพลาห์;

๓๒ และที่เหลือน้ันท่านซ่อนในหุบเขา
ทางตะวนัตก, ทางตะวนัตกของแมน่�า้ไซ- 
ดอน, และตลอดลงไป ในชายแดนของ
แผ่นดินแมนไท.

๓๓ และเมื่อวางทัพของท่านไว้ดังน้ัน
ตามความปรารถนาของท่านแล้ว, ท่านก็
พร้อมที่จะพบกับพวกน้ัน.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันขึน้มาทางเหนือของเนินเขา, 
ซ่ึงกองทัพส่วนหน่ึงของโมโรไนซ่อนอยู่.

๓๕ และ เมื่อ ชาวเล มัน ผ่าน เนิน เขา 
รพิลาห,์ และเขา้มาในหบุเขา, และเริม่จะ
ขา้มแมน่� ้าไซดอน, กองทพัซึง่ซ่อนอยูท่าง
ใต้ของเนินเขา, ซ่ึงน�าโดยชายผู้หน่ึงช่ือ
ลี ไฮก , และเขาน�ากองทัพของเขาออกมา
และล้อมชาวเลมันไวท้างตะวนัออกด้าน
หลังของพวกน้ัน.

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ, 
เมื่อ เห็นชาวนี ไฟก�าลัง เข้ามาทางด้าน
หลังของพวกเขา, ชาวเลมันจึงหันกลับ
และเริ่มต่อสู้กับกองทัพของลี ไฮ.

๓๗ และงานแห่งความตายเริ่มขึน้กับ
ทัง้สองฝ่าย, แต่มันน่าสยดสยองมากกวา่
ในส่วนของชาวเลมนั, เพราะความเปลอืย
เปล่าก ของพวกเขาเปิดรับการฟันอย่าง
หนักของชาวนีไฟด้วยดาบของพวกเขา
และกระบี่ของพวกเขา, ซ่ึงน�าความตาย
มาให้เกือบทุกครัง้ที่ฟันลงไป.

๓๘ ขณะเดยีวกนัอกีฝ่ายหน่ึง, มคีนลม้
ตายลงประปรายในบรรดาชาวนีไฟ, ด้วย
ดาบของพวกเขาและการเสียเลอืด, โดยที่
พวกน้ีมีโลป้่องกนัส่วนส�าคญัของรา่งกาย, 
หรือ ส่วนที่ ส�าคัญ กว่า ของ ร่างกาย มี โล่
ป้องกันให้พ้นจากการฟันของชาวเลมัน, 
โดยเกราะอกก ของพวกเขา, และโล่แขน
ของพวกเขา, และหมวกเกราะของพวก
เขา; และด้วยเหตุน้ีชาวนีไฟท�างานแห่ง
ความตายต่อไปอีกในบรรดาชาวเลมัน.

๓๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
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ชาวเล มัน เกิด ตกใจ กลัว, เพราะ ความ
พนิาศใหญห่ลวงในบรรดาพวกเขา, แมจ้น
พวกเขาเริม่หลบหนีไปทางแมน่� ้าไซดอน.

๔๐ และพวกเขาถูกลี ไฮกับคนของเขา
ไล่ตามไป; และพวกเขาถูกลี ไฮต้อนลง
ในผืนน� ้าแห่งไซดอน, และพวกเขาข้าม
ผนืน� ้าแหง่ไซดอนไป. และลีไฮใหก้องทพั
ของเขาคงอยูท่ีฝ่่ังแมน่� ้าไซดอนเพือ่พวก
เขาจะไม่ข้ามมา.

๔๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม-
โรไนและกองทัพของท่านเผชิญหน้ากับ
ชาวเลมันในหุบเขา, บนอีกฝ่ังหน่ึงของ
แม่น� ้า ไซ ดอน, และ เริ่ม โจมตี พวก น้ัน
และสังหารพวกเขา.

๔๒ และชาวเลมนัไดห้ลบหนีไปซ่ึงหน้า
พวกเขาอีก, ไปทางแผ่นดินแห่งแมนไท; 
และพวกน้ันเผชิญหน้ากับกองทัพของ
โมโรไนอีก.

๔๓ เมือ่เป็นดงัน้ีชาวเลมนัไดต้อ่สู้อยา่ง
หนักยิ่ง; แท้จริงแล้ว, ไม่เคยเป็นที่รู้มา
ก่อนว่าชาวเลมันเคยต่อสู้ด้วยพละก�าลัง
และ ความ กล้า หาญ ยิ่ง ถึง เพียง น้ัน, ไม่
เลย, ไม่เคยแม้ตัง้แต่แรกเริ่ม.

๔๔ และพวกเขาได้ รับแรงบันดาลใจ
จากชาวโซรมัก และชาวอแมลิไค, ซึ่งเป็น
แม่ทัพ นายก อง และ ผู้น� า ของ พวก เขา, 
และ จาก เซ รา เฮ็ มนาห์, ผู้ เป็น แม่ทัพ
ของ พวก เขา, หรือ หัวหน้า ผู้น� า และ ผู้
บญัชาการของพวกเขา; แทจ้รงิแลว้, พวก
เขาตอ่สู้เหมอืนมงักร, และชาวนีไฟหลาย
คนถกูสังหารโดยมอืของพวกเขา, แทจ้รงิ

แล้ว, พวก เขา ฟันหมวก เกราะ จ�านวน
มาก ของ ชาว นี ไฟ แยก เป็น สอง เส่ียง, 
และพวกเขาแทงทะลุเกราะอกของคน
เหล่าน้ันเป็นอันมาก, และพวกเขาฟัน
แขนของพวกน้ันขาดเป็นอันมาก; และ
ชาวเลมันฟาดฟันด้วยความเกรีย้วโกรธ 
ของตนดังน้ี.

๔๕ กระน้ันก็ตาม, ชาวนี ไฟ ได้รับแรง
บันดาลใจจากอุดมการณ์ที่ดีกว่า, เพราะ 
พวกเขาไม่ ได้ก�าลังต่อสู้ก เพื่อระบอบรา- 
ชาธิป ไตยหรืออ�านาจแต่พวกเขาก�าลัง
ต่อสู้เพื่อบ้านของตนและเสรีภาพข ของ
ตน, ภรรยาและลูก ๆ ของตน, และทุก
ส่ิงของ ตน, แท้จริง แล้ว, เพื่อ พิธีกรรม
แห่งการนมัสการของตนและศาสนจักร
ของตน.

๔๖ และพวกเขาก�าลังท�าส่ิงซ่ึงพวกเขา
รูสึ้กวา่เป็นหน้าที่ก ซ่ึงพวกเขาเป็นหน้ีพระ
ผู้ เป็น เจ้าของ ตน; เพราะ พระเจ้า ตรัส
กับพวกเขา, และกับบรรพบุรุษพวกเขา
ด้วย, ว่า : ตราบเท่าที่ข เจ้า ไม่มีความผิด
ฐานรุกรานก่อนในครัง้แรกค , หรือครัง้ที่
สอง, เจ้าจะไม่ยอมตนให้ถูกสังหารด้วย
มือศัตรูของเจ้า.

๔๗ และอน่ึง, พระเจ้าตรัสว่า : เจ้าจง
ปกป้องก ครอบครัวเจ้าแม้จนถึงการนอง
เลอืด. ฉะน้ันเพราะอดุมการณ์น้ีชาวนีไฟ
จึงตอ่สู้กับชาวเลมัน, เพื่อปกป้องตนเอง, 
และครอบครวัของตน, และผืนแผ่นดิน
ของตน, ประเทศของตน, และสิทธิของ
ตน, และศาสนาของตน.
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๔๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อคนของโมโรไนเห็นความดุร้ายและ
ความโกรธของชาวเลมัน, พวกเขาเกือบ
จะถอยร่นและหลบหนีไปจากพวกน้ัน. 
และโมโรไน, โดยที่มองเห็นเจตนาของ
พวก เขา, จึง ออก ค�า ส่ัง และ ให้ ก�าลัง ใจ
พวกเขาด้วยข้อคิดเหล่าน้ี—แท้จรงิแล้ว, 
ความคิดค�านึงถึงผืนแผ่นดินของพวก
เขา, เสรีภาพของพวกเขา, แท้จริงแล้ว, 
อิสรภาพจากการเป็นทาสของพวกเขา.

๔๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาหันกลับมาสู้ชาวเลมัน, และพวกเขา
ร้องก เป็น เสียง เดียวกันทูล พระเจ้า พระ
ผู้เป็นเจ้าของตน, เพื่อเสรีภาพของตน
และอิสรภาพจากการเป็นทาสของตน.

๕๐ และพวกเขาเริม่ยนืหยดัตอ่สู้ชาวเล- 
มนัดว้ยพลงั; และในช่ัวโมงเดยีวกนักบัที่
พวกเขารอ้งทูลพระเจ้าเพื่ออิสรภาพของ
ตน, ชาวเลมนัเริม่หลบหนีไปซึง่หน้าพวก
เขา; และพวกน้ันหลบหนีไปแมจ้นถงึผนื
น� ้าแห่งไซดอน.

๕๑ บัดน้ี, ชาวเลมันมีจ�านวนมากกว่า, 
แท้จรงิแล้ว, มากกวา่สองเท่าของจ�านวน
ชาวนี ไฟ; กระน้ันก็ตาม, พวกเขายังถูก
ขับไล่ถึงขนาดที่ต้องไปรวมอยู่เป็นกลุ่ม
เดยีวในหุบเขา, บนฝ่ังใกล้แม่น� ้าไซดอน.

๕๒ ฉะน้ันกองทัพของโมโรไนจึงล้อม
พวกเขาไว้, แท้จริงแล้ว, แม้ทัง้สอง ฝ่ัง
แม่น� ้า, เพราะดูเถิด, ทางตะวันออกคือ
คนของลี ไฮ.

๕๓ ฉะน้ันเมื่อ เซราเฮ็มนาห์ เห็นคน
ของลีไฮทางตะวนัออกของแมน่� ้าไซดอน, 
และกองทพัของโมโรไนทางตะวนัตกของ

แมน่� ้าไซดอน, วา่พวกเขาถกูชาวนีไฟลอ้ม
ไว้, ก็เกิดความประหวั่นพรั่นพรึง.

๕๔ บัดน้ี โมโรไน, เมื่อท่านเห็นความ
ประหวัน่พรัน่พรงึของพวกน้ัน, จงึส่ังคน
ของทา่นใหย้ตุกิารหลัง่เลอืดของพวกเขา.

บทที่ ๔๔

โม โร ไน ส่ัง ชาวเล มันให้ ท�า พันธ สัญญา 
สันติภาพมิฉะน้ันจะถูกท�าลาย—เซรา- 
เฮ็มนาห์ปฏิเสธข้อเสนอน้ี, และการรบ
เกิดขึน้อีก—กองทัพของโมโรไนท�าให้
ชาวเลมันพ่ายแพ้. ประมาณ ๗๔–๗๓ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคนเหล่า
น้ันหยุดและถอยจากพวกเขาเล็กน้อย. 
และโมโรไนกลา่วแกเ่ซราเฮ็มนาห์ : ดเูถดิ, 
เซ รา เฮ็ มนาห์, ว่า เรา ไม่ ปรารถนาก จะ
เป็นคนกระหายเลือด. ท่านรู้ว่าท่านอยู่
ในมือเราแล้ว, แต่ เรา ก็ ไม่ปรารถนาจะ
สังหารท่าน.

๒ ดเูถดิ, เราไม่ไดอ้อกมารบกบัทา่นเพือ่
จะท�าให้ท่านหลั่ง เลือดโดยหวังอ�านาจ; 
ทัง้เราไม่ปรารถนาจะน�าใครมาสู่แอกของ
ความเป็นทาส. แตน่ี่คอืสาเหตอุนัแทจ้รงิ
ที่ท่านมาสู้รบกับเรา; แท้จริงแล้ว, และ
ท่านโกรธเราเพราะศาสนาของเรา.

๓ แต่บัดน้ี, ท่านก็เห็นวา่พระเจ้าทรง
สถิตกับเรา; และท่านก็ เห็นวา่พระองค์
ทรงส่งทา่นมาอยู่ ในเงือ้มมอืเรา. และบดัน้ี
ขา้พเจา้อยากใหท้า่นเขา้ใจวา่เรือ่งน้ีเป็นไป
กบัเราเพราะศาสนาของเราและศรทัธาของ
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เราในพระครสิต.์ และบัดน้ีท่านก็เห็นวา่
ท่านท�าลายศรทัธาน้ีของเราไม่ได.้

๔ บดัน้ีทา่นก็เห็นวา่น่ีคอืศรทัธาแทจ้รงิ
ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้; แทจ้รงิแลว้, ทา่นก็เห็น
ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงค�า้จุน, และทรง
พิทักษ์, และปกปักรักษาเรา, ตราบเท่า
ที่เราซ่ือสัตย์ต่อพระองค์, และต่อศรทัธา
ของเรา, และศาสนาของเรา; และพระเจา้
จะไม่ เคยทรงยอมให้ เราถูกท�าลายเลย
เว้นแต่เราจะตกไปสู่การล่วงละเมิดและ
ปฏิเสธศรัทธาของเรา

๕ และบัดน้ี, เซราเฮ็มนาห์, ข้าพเจ้าส่ัง
ทา่น, ในพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
เดชานุภาพทัง้มวลพระองค์ น้ัน, ผู้ทรง
ให้ก�าลังแก่แขนเราจนเรามีอ�านาจเหนือ
ทา่น, ดว้ยศรทัธาของเรา, ดว้ยศาสนาของ
เรา, และด้วยพิธีกรรมก แห่งการนมัสการ
ของเรา, และด้วยศาสนจักรของเรา, และ
ด้วยความช่วยเหลือศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงเราเป็น 
หน้ีภรรยาและลกู ๆ ของเรา, ดว้ยเสรภีาพข  
น้ันซ่ึงผูกมัดเราไว้กับผืนแผ่นดินของ
เรา และ ประเทศ ของ เรา; แท้จริง แล้ว, 
และ ด้วย การ ธ�ารง รักษา พระ วจนะ อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วย, ซ่ึงเรา
เป็นหน้ีส�าหรับความสุขทัง้หมดของเรา; 
และดว้ยทกุส่ิงอนัเป็นทีร่กัทีสุ่ดของเรา—

๖ แท้จริงแล้ว, และน่ี ไม่ ใช่ทัง้หมด; 
ข้าพเจ้า ส่ัง ท่าน ด้วย ความ ปรารถนา
ทัง้หมด ซึ่ง ท่าน มี เพื่อ ชีวิต, ให้ ท่าน 

มอบอาวุธสงครามของท่านแก่เรา, และ
เราจะไม่แสวงหาเลือดของท่าน, แต่
เราจะไว้ชีวิตท่าน, หากท่านจะไปตาม

ทางของท่านและไม่กลับมาท�าสงคราม
กับเราอีก.

๗ และบดัน้ี, หากทา่นไมท่�าดงัน้ี, ดเูถดิ, 
ทา่นอยู่ ในเงือ้มมอืเรา, และขา้พเจา้จะส่ัง
คนของข้าพเจ้า ให้ เข้า โจมตีท่าน, และ
ท�าให้ ร่างกาย พวก ท่านบาด เจ็บ สาหัส, 
เพื่อท่านจะสูญสิน้ไป; และเมื่อ น้ันเรา
จะเห็นว่าใครจะมีอ�านาจเหนือคนพวก
น้ี; แท้จริงแล้ว, เราก็จะเห็นว่าใครจะถูก
น�าไปสู่ความเป็นทาส.

๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมือ่เซราเฮ็มนาห์ ไดย้นิถอ้ยค�าเหลา่น้ีเขา
จงึออกมาและมอบดาบของเขาและกระบี่
ของเขา, และคันธนูของเขาใส่มือโมโร-
ไน, และกล่าวแก่ท่าน : ดูเถิด, น่ีคืออาวุธ
สงครามของเรา; เราจะมอบมันให้ท่าน, 
แต่เราจะไม่ยอมตนท�าสัตย์ปฏิญาณก กับ
ท่าน, ซ่ึงเรารู้ว่าเราจะละเมิด, และลูก ๆ  
ของเราด้วย; แต่จงรับอาวุธสงครามของ
เราไว้, และปล่อยให้ เราออกไป ในแดน
ทุรกันดาร; มิฉะน้ันเราจะเก็บดาบของ
เราไว้, และเราจะตายหรือไม่ก็ชนะ.

๙ ดูเถิด, เราไม่อยู่ ในศรัทธาเดียวกับ
ท่าน; เราไม่เช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
เราให้มาอยู่ ในเงือ้มมือท่าน; แต่เราเช่ือ
ว่าเป็นอุบายของท่านที่ปกปักรักษาท่าน
ให้พ้นจากคมดาบของเรา. ดูเถิด, เกราะ
อกก ของ ท่าน และ โล่ ของ ท่านที่ ปก ปัก
รักษาท่านไว้.

๑๐ และบัดน้ีเมื่อเซราเฮ็มนาห์ยุติการ
กล่าว ค�า เหล่า น้ี, โม โร ไน คืน ดาบ และ
อาวุธ สงคราม, ที่ ท่านได้ รับ ไว้ น้ัน, ให ้
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เซราเฮ็มนาห์, พลางกล่าวว่า : ดูเถิด, เรา
จะยุติความขัดแย้งน้ี.

๑๑ บัดน้ี ข้าพเจ้า จะ คืนค�า ที่ ข้าพเจ้า
พูด ไป แล้ว ไม่ ได้, ฉะน้ันพระเจ้า ทรง
พระชนม์อยู่ฉันใด, ท่านจะออกไปไม่ ได้
ฉันน้ันเวน้แตท่า่นจะออกไปพรอ้มกบัค�า
ปฏิญาณว่าท่านจะไม่กลับมาท�าสงคราม
กับเราอีก. บัดน้ีเน่ืองจากท่านอยู่ ในเงือ้ม
มือเรา เราจะท�าให้เลือดของท่านตกต้อง
พืน้ดิน, มิฉะน้ันท่านจงยอมรับเงื่อนไข
ซ่ึงข้าพเจ้าเสนอ.

๑๒ และบัดน้ีเมื่อโมโรไนกล่าวถ้อยค�า
เหล่าน้ีแล้ว, เซราเฮ็มนาห์ก็ถือดาบของ
เขาไว้, และเขาโกรธโมโรไน, และเขาพุ่ง
ออกไปเพื่อจะสังหารโมโรไน; แต่เมื่อเงือ้
ดาบของเขาขึน้, ดูเถิด, ทหารคนหน่ึง
ของโมโรไนฟันมันแม้จนหล่นลงสู่พืน้
ดนิ, และมนัหกัตรงดา้ม; และเขาฟันเซ-
ราเฮ็มนาห์ด้วยคือเขาตัดหนังศีรษะของ
เขาออกและมันรว่งลงสู่พืน้ดิน. และเซ-
ราเฮ็มนาหจ์งึถอยไปซึง่หน้าพวกเขาไปอยู่
ท่ามกลางทหารของเขา.

๑๓ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทหาร
คนทีย่นือยูข่า้ง ๆ , ผูต้ดัหนังศีรษะของเซ-
ราเฮ็มนาห,์ หยบิหนังศีรษะขึน้จากพืน้ดนิ
โดยจับเส้นผม, และเสียบไว้ที่ปลายดาบ
ของเขา, และยื่นออกไป ให้คนเหล่าน้ัน, 
พลางกลา่วแกพ่วกเขาดว้ยเสียงอนัดงัวา่ :

๑๔ แมด้งัทีห่นังศีรษะน้ีซ่ึงเป็นหนังศีรษะ
ของหวัหน้าพวกทา่น, รว่งลงสู่พืน้ดนิแลว้
ฉันใด, ทา่นจะลม้ลงสู่พืน้ดนิฉันน้ันเวน้แต่
ทา่นจะมอบอาวธุสงครามของทา่นและออก
ไปพรอ้มดว้ยพนัธสัญญาสันตภิาพ.

๑๕ บัดน้ีเมื่อได้ยินถ้อยค�าเหล่าน้ีและ
เห็นหนังศีรษะทีอ่ยูบ่นปลายดาบ, มหีลาย
คน, รูสึ้กครัน่ครา้ม; และหลายคนออกมา
โยนอาวธุสงครามของตนไวท้ี่เท้าโมโรไน, 
และเขา้มาในพนัธสัญญาก สันตภิาพ. และ
มากเท่าที่เข้ามาในพันธสัญญา พวกเขาก็
ปล่อยให้ออกไปในแดนทุรกันดาร.

๑๖ บดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเซรา- 

เฮ็มนาห์ โมโหอยา่งยิง่, และเขายัว่ยทุหาร
ของเขาที่เหลืออยู่ ให้ โกรธ, เพื่อจะต่อสู้
กับชาวนีไฟอย่างรุนแรงยิ่งขึน้.

๑๗ และบดัน้ีโมโรไนโกรธ, เพราะความ
ดือ้ดึงของชาวเลมัน; ฉะน้ันท่านจึง ส่ัง
ผู้คนของท่านให้เข้าโจมตีและสังหารคน
เหลา่น้ัน. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
พวกเขาเริ่มสังหารคนเหล่าน้ัน; แท้จริง
แลว้, และชาวเลมนัตอ่สู้ดว้ยดาบของตน
และด้วยสุดก�าลังของตน.

๑๘ แต่ ดูเถิด, ความ เปลือย เปล่า ของ
พวกเขาและศีรษะอันไร้ เครื่องป้องกัน
ของพวกเขาเปิดช่องให้ดาบคมของชาว
นีไฟ; แท้จรงิแล้ว, ดูเถิดพวกเขาถูกแทง
และถกูฟัน, แทจ้รงิแลว้, และลม้ตายโดย
ฉับพลันเบือ้งหน้าคมดาบของชาวนีไฟ; 
และ พวก เขา เริ่ม ถูก กวาด ลง, แม้ ดัง ที่
ทหารของโมโรไนพยากรณ์ ไว้.

๑๙ บัดน้ีเซราเฮ็มนาห์, เมื่อเห็นวา่พวก
เขาเกือบจะถูกท�าลายหมด, จึงร้องด้วย
สุดก�าลังต่อโมโรไน, โดยสัญญาว่าเขาจะ
ท�าพันธสัญญาและผู้คนของเขาด้วยกับ
พวก เขา, หาก พวก เขา จะ ไว้ ชีวิต คนที่
ยังเหลืออยู่, ว่าพวกตนจะไม่กลับมาก ท�า
สงครามกับพวกเขาอีกเลย.
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๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื โม- 
โรไนใหง้านแหง่ความตายยตุลิงอกีครัง้ใน
บรรดาผู้คน. และท่านรับอาวุธสงคราม
จากชาวเลมัน; และหลังจากที่คนเหล่า
น้ัน เข้า มา ในพันธ สัญญาก สันติภาพ กับ
ท่านแล้วจึงยินยอมให้พวกเขาออกไปใน
แดนทุรกันดาร.

๒๑ บดัน้ีไม่ไดนั้บจ�านวนคนตายของพวก
เขาเพราะความมากมายของจ�านวน; แทจ้รงิ
แลว้, จ�านวนคนตายของพวกเขามากมายยิง่
นัก, ทัง้ฝ่ายชาวนีไฟและชาวเลมนั.

๒๒ และเหตกุารณ์ ได้บงัเกดิขึน้คอืพวก
เขาโยนคนตายลงในผนืน�า้แหง่ไซดอน, และ
ศพลอยไปและถกูฝังอยู่ในหว้งลกึของทะเล.

๒๓ และ กองทัพ ของ ชาว นี ไฟ, หรือ
ของโมโรไน, กลับคืนมาสู่บ้านตนและ
ผืนแผ่นดินตน.

๒๔ และ ดัง น้ันปี ที่ สิบ แปด แห่ง การ
ปกครองของผูพ้พิากษาเหนือผูค้นของนี-
ไฟสิน้สุดลง. และบนัทกึของแอลมา, ซึง่มี
เขยีนไวบ้นแผน่จารกึของนีไฟจบลงดงัน้ี.

เรือ่งราวของผู้คนของนีไฟ, และสงคราม
และความแตกแยกของพวกเขา, ในวัน
เวลาของฮีลามนั, ตามบนัทกึของฮีลามนั,  
ซ่ึงท่านเขียนไว้ ในวันเวลาของท่าน.

ประกอบด้วยบทที ่๔๕ ถึง ๖๒.

บทที่ ๔๕

ฮี ลา มัน เชื่อ ค�า ของ แอ ลมา— แอ ลมา

พยากรณ์ถึงความพินาศของชาวนีไฟ—
ท่าน ให้ พร และ สาป แช่ง แผ่นดิน—
พระ วญิญาณ อาจ รบั แอ ลมา ขึน้ไป, แม้
ดัง โมเสส— ความ แตกแยก ทวี ขึน้ ใน
ศาสนจกัร. ประมาณ ๗๓ ปีกอ่นครสิตกาล.

ดเูถดิ, บดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของนีไฟช่ืนชมยนิดยีิง่, เพราะพระเจา้ทรง
ปลดปลอ่ยพวกเขาออกจากเงือ้มมอืศัตรอูกี
ครัง้; ฉะน้ันพวกเขาจงึน้อมขอบพระทยั
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ตน; แท้จรงิ
แลว้, และพวกเขาอดอาหารมากและสวด
ออ้นวอนมากก , และพวกเขานมสัการพระ
ผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความปรดียีิง่นัก.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สิบเก้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา
เหนือผู้คนของนี ไฟ, คือแอลมาได้มา
หาฮีลามันบุตรของท่านและกล่าวแก่
ท่านว่า  : ลูก เช่ือ ถ้อยค�า ซ่ึง พ่อ พูด กับ
ลูก เกี่ยว กับ บันทึกก เหล่า น้ันซ่ึง เขียน
ไว้หรือเปล่า ?

๓ และฮีลามันกล่าวแก่ท่าน : ใช่แล้ว, 
ลูกเช่ือ.

๔ และ แอ ลมา กล่าว อีก ว่า : ลูก เช่ือ ใน
พระเยซูคริสต์, ผู้จะเสด็จมาหรือเปล่า ?

๕ และทา่นกลา่ว : ใช่แลว้, ลกูเชือ่ถอ้ยค�า
ทัง้หมดซ่ึงพ่อพูดไว้.

๖ และแอลมากลา่วแกท่า่นอกีวา่ : ลกูจะ
ยึดถือค�าส่ังของพ่อหรือเปล่าก 

 ?
๗ และท่านกล่าว : ใช่แล้ว, ลูกจะยึดถือ

ค�าส่ังของพ่อด้วยสุดใจของลูก.
๘ จากน้ันแอลมาจึงกล่าวแก่ท่าน : ลูก

 ๒๐ ก แอลมา ๖๒:๑๖–๑๗.
๔๕ ๑ ก คมพ. อดอาหาร (การ).

 ๒ ก แอลมา ๓๗:๑–๕; ๕๐:๓๘.
 ๖ ก คมพ. พระบญัญตัขิอง

พระผูเ้ป็นเจา้; เช่ือฟัง  
(การ), เช่ือฟัง (คนที)่.

แอลมา ๔๔:๒๐–๔๕:๘ ๔๓๒



เป็นสุข แล้ว; และ พระเจ้า จะ ทรง ท�าให้
ลูกรุ่งเรืองก อยู่ ในแผ่นดินน้ี.

๙ แต่ดูเถิด, พ่อมีอะไรบางอย่างที่ จะ
พยากรณ์ก ไว้ แก่ ลูก; แต่ เรื่อง ที่ พ่อ จะ
พยากรณ์ ไว้แก่ลูก ลูกต้องไม่ ให้เป็นที่รู้
ทัว่ไป; แทจ้รงิแลว้, เรือ่งทีพ่อ่จะพยากรณ์
ไว้แก่ลูกจะต้องไม่เป็นที่รู้ทั่วไป, แม้จน
ค�าพยากรณ์จะเกิด สัมฤทธิผล; ฉะน้ัน
จงเขียนถ้อยค�าที่พ่อจะพูดไว้.

๑๐ และน่ีคอืถอ้ยค�าเหลา่น้ัน : ดเูถดิ, พอ่
ส�าเหนียกวา่ผูค้นพวกน้ีเอง, ชาวนีไฟ, ตาม
วญิญาณแห่งการเปิดเผยอันมีอยู่ ในพ่อ, 
ในส่ีรอ้ยปีก นับจากเวลาทีพ่ระเยซคูรสิตจ์ะ
ทรงแสดงองค์ ใหป้ระจกัษ์แกพ่วกเขา, จะ
เส่ือมโทรมอยู่ ในความไม่เช่ือข .

๑๑ แทจ้รงิแลว้, และเวลาน้ันพวกเขาจะ
เห็นสงครามและโรคระบาด, แทจ้รงิแลว้, 
ความอดอยากและการนองเลือด, แม้จน
กระทั่งผู้คนของนีไฟจะกลับสูญสิน้ก —

๑๒ แท้จริงแล้ว, และน่ีเพราะพวกเขา
จะเส่ือมโทรมในความไม่เชื่อและตกไปสู่
งานแหง่ความมดื, และความลามกก , และ
ความ ช่ัว ช้า สามานย์ นานัปการ; แท้จริง
แล้ว, พ่อกล่าวแก่ลูก, ว่าเพราะพวกเขา
จะท�าบาปขัดต่อความสว่างและความรู้
อันอุดมเช่นน้ัน, แท้จริงแล้ว, พ่อกล่าว
แก่ลูก, ว่านับแต่วันน้ันไป, แม้อนุชนรุ่น
ทีส่ี่จะยงัไมล่ว่งลบัไปทัง้หมดกอ่นทีค่วาม
ช่ัวช้าสามานย์ ใหญ่หลวงน้ีจะมาถึง.

๑๓ และเมื่อวนัส�าคัญน้ันมาถึง, ดูเถิด, 
เวลามาถึงรวดเรว็มากที่คนเหล่าน้ันผู้ซึ่ง
บดัน้ี, หรอืพงศ์พนัธุข์องคนเหลา่น้ันผูซ่ึ้ง
บดัน้ีนับอยู่ ในบรรดาผูค้นของนีไฟ, จะไม่
นับก อยู่ ในบรรดาผู้คนของนีไฟอีกต่อไป.

๑๔ แตผู่้ ใดก็ตามที่เหลืออยู่, และไม่ถูก
ท�าลายในวันอันน่าพรั่นพรึงและส�าคัญ
ยิ่ง น้ัน, จะ นับก อยู่ ในบรรดา ชาวเล มัน, 
และ จะ กลาย เป็น เหมือนพวก เขา, ทุก
คน, นอกจากไม่กี่คนผู้จะได้รับเรียกว่า
สานุศิษย์ของพระเจ้า; และชาวเลมันจะ
ไลต่ามพวกเขาจนกระทัง่พวกเขาสูญสิน้ข . 
และบดัน้ี, เพราะความช่ัวช้าสามานย,์ ค�า
พยากรณ์น้ีจะเกิดสัมฤทธิผล.

๑๕ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
หลงัจากแอลมากลา่วเรือ่งเหลา่น้ีแกฮี่ลามนั
แลว้, ทา่นจงึให้พรฮีลามนั, และบตุรคน
อืน่ ๆ ของทา่นดว้ย; และทา่นให้พรแผน่
ดนิโลกน้ีดว้ยเพือ่เห็นแกค่วามชอบธรรมก .

๑๖ และท่านกล่าว : พระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าตรัสดังน้ี—แผ่นดินจะถูกสาปแช่งก , 
ให้ ไป สู่ความพินาศ, แท้จริงแล้ว, แผ่น
ดินน้ี, แก่ทุกประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, 
และผู้คน, ซ่ึงท�าช่ัว, เมื่อพวกเขาสุกงอม
เต็มที่; และจะเป็นไปดังที่ เรากล่าวไว้; 
เพราะน่ีคอืการสาปแช่งและพรข ของพระ
ผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดิน, เพราะพระเจ้าจะ
ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอม
แม้เล็กน้อยที่สุดค .

 ๘ ก ๑ นี. ๔:๑๔;  
แอลมา ๔๘:๑๕–๑๖, ๒๕.

 ๙ ก คมพ. ค�าพยากรณ์, 
พยากรณ์.

 ๑๐ ก ๑ นี. ๑๒:๑๐–๑๕;  
ฮีล. ๑๓:๙;  
มอร. ๘:๖–๗.

  ข คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ); ไมเ่ช่ือ (ความ).

 ๑๑ ก เจรอม ๑:๑๐;  
มอร. ๘:๒–๓, ๖–๗.

 ๑๒ ก คมพ. ตณัหาราคะ.
 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;  
อเีธอร ์๒:๘–๑๒.

  ข คพ. ๑๓๐:๒๑.
  ค คพ. ๑:๓๑.

แอลมา ๔๕:๙–๑๖๔๓๓



๑๗ และบัดน้ี, เมื่อแอลมากล่าวถ้อยค�า
เหล่าน้ีแล้วท่านใหพ้รศาสนจักรก , แทจ้รงิ
แล้ว, คนทัง้ปวงผู้จะยึดมั่นอยู่ ในความ
เช่ือนับแต่เวลาน้ันเป็นต้นมา.

๑๘ และเมื่อแอลมาท�าเช่นน้ีแล้วท่าน
ก็ออกไปจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, 
ราวกับว่าจะไปแผ่นดินแห่งมีเล็ค. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือไม่มีผู้ ใดเคย
ได้ยิน เกี่ยว กับ ท่าน อีก เลย; เรา หา รู้ ไม่
เกี่ยวกับมรณกรรมหรือการฝังศพท่าน.

๑๙ ดเูถดิ, ที่เรารู,้ คอืทา่นเป็นคนชอบ
ธรรม; และมคี�ากลา่วแพร่ไปทัว่ศาสนจกัร
วา่พระวญิญาณรบัทา่นขึน้ไป, หรอืถกูฝังก 

โดยพระหตัถ์ของพระเจา้, แม้ดงั โมเสส. 
แต่ดเูถดิ, พระคมัภรี์กลา่ววา่พระเจา้ทรง
พาโมเสสไป ไว้กบัพระองค;์ และเราคดิวา่
พระองค์ทรงรบัแอลมาไปในวญิญาณ, กบั
พระองคด์ว้ย; ฉะน้ัน, เพราะเหตน้ีุเราจงึไมรู่้
ส่ิงใดเกีย่วกบัมรณกรรมและการฝังศพทา่น.

๒๐ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืเริม่ตน้ของปีทีสิ่บเกา้แหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ, คือ 
ฮีลามนัออกไปในบรรดาผูค้นเพือ่ประกาศ
พระวจนะแก่พวกเขา.

๒๑ เพราะดเูถิด, เพราะการท�าสงคราม
ของพวกเขากบัชาวเลมนัและการแตกแยก
และเรือ่งยุ่งยากเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายครัง้
ซ่ึงมี อยู่ ในบรรดาผู้คน, จึงสมควรที่ จะ
ประกาศพระวจนะก ของพระผู้เป็นเจ้าใน
บรรดาพวกเขา, แท้จรงิแล้ว, และวา่ควร
ตัง้ข้อบังคบัขึน้ทั่วศาสนจักร.

๒๒ ฉะน้ัน, ฮีลามันและพี่น้องท่านจึง
ออก ไป สถาปนา ศาสนจักร ทั่ว แผ่น ดิน
อีก, แท้จริง แล้ว, ในทุก เมือง ตลอด ทั่ว
แผ่นดินซ่ึงผู้คนของนี ไฟครอบครอง. 
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ พวก
เขาก�าหนดปุโรหิตและผู้สอนตลอดทั่ว
แผ่นดิน, เพื่อดูแลศาสนจักรทุกแห่ง.

๒๓ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือ หลัง จาก ที่ ฮี ลา มัน และ พี่ น้อง ท่าน
ก�าหนดปุโรหติและผูส้อนดแูลศาสนจกัร
คอืเกดิความแตกแยกก ในบรรดาพวกเขา, 
และพวกเขาไม่ยอมเอาใจใส่ค�าของฮีลา
มันและพี่น้องท่าน;

๒๔ แตพ่วกเขากลบัจองหอง, ล�าพองใน
ใจตน, เพราะของมคีา่ก มากมายยิง่ของตน; 
ฉะน้ันพวกเขาจงึร�า่รวยในสายตาตนเองข , 
และไม่ยอมใส่ ใจถ้อยค�าของพวกท่าน, ที่
จะด�าเนินชีวติอยา่งซ่ือตรงตอ่พระพกัตร์
พระผู้เป็นเจ้า.

บทที่ ๔๖

อแมลิไคยาห์ออกอบุายเพือ่เป็นกษัตรยิ—์
โมโรไนยกธงแหง่เสรภีาพ—ทา่นรณรงค์
ให้ผูค้นปกป้องศาสนาของตน—ผู้ที่ เชือ่
โดยแทจ้รงิเรยีกวา่ชาวครสิต—์พวกทีเ่หลอื
อยูข่องโยเซฟจะไดร้บัการปกปักรกัษาไว—้
อแมลิไคยาหแ์ละพวกผูแ้ตกแยกหลบหนีไป
แผน่ดนิแหง่นีไฟ—บรรดาผูท้ี่ไมส่นับสนุน
อุดมการณ์ แห่ง อิสรภาพ ถูก ประหาร. 
ประมาณ ๗๓–๗๒ ปีกอ่นครสิตกาล.

 ๑๗ ก คมพ. ศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิต.์

 ๑๙ ก คมพ. สัตภาวะทีแ่ปร
สภาพ.

 ๒๑ ก แอลมา ๓๑:๕.
 ๒๓ ก ๓ นี. ๑๑:๒๘–๒๙.
 ๒๔ ก คมพ. มัง่คัง่ (ความ).
  ข คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

แอลมา ๔๕:๑๗–๒๔ ๔๓๔



และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมากเท่า
ที่ ไม่สดับฟังถ้อยค�าของฮีลามันและพี่
น้องทา่นมารวมกนัตอ่ตา้นพีน้่องของตน.

๒ และบัดน้ีดูเถิด, พวกเขาเคืองแค้น
อย่าง ยิ่ง, ถึง ขนาด ที่ พวก เขา ตัง้ใจ จะ
สังหารคนเหล่าน้ัน.

๓ บัดน้ีหัวหน้าของพวกที่ เคืองแค้น
พี่น้องของตนเป็นชายร่างใหญ่และแข็ง
แรง; และช่ือของเขาคืออแมลิไคยาห์.

๔ และอแมลิ ไคยาห์ปรารถนาจะเป็น
กษัตริย์; และ บรรดา ผู้คนที่ เคือง แค้น
อยู่ก็ปรารถนาจะให้เขาเป็นกษัตริย์ของ
ตน; และพวกเขาส่วนมากเป็นผูพ้พิากษา
ชัน้ต้นก ของแผ่นดิน, และพวกเขาก�าลัง
แสวงหาอ�านาจ.

๕ และ พวก เขา ถูก ชักน� า ไป ด้วย ค�า
ป้อยอของอแมลิ ไคยาห์, ว่าหากพวกเขา
สนับสนุนและสถาปนาเขาเป็นกษัตริย์
แล้วเขาจะท�าให้พวกเขาเป็นผู้ปกครอง
เหนือผู้คน.

๖ ดัง น้ันพวกเขาจึงถูกอแมลิ ไคยาห์
ชักน�าไปสู่การแตกแยก, แม้กระน้ันทัง้
ทีม่คี�าส่ังสอนของฮีลามนัและพีน้่องทา่น
อยู่, แท้จริงแล้ว, ทัง้ที่คนเหล่าน้ันเอาใจ
ใส่ดูแลศาสนจักรอย่างมากยิ่งนัก, เพราะ
พวกเขาเป็นมหาปุโรหิตดูแลศาสนจักร.

๗ และมีหลายคนในศาสนจักรที่เช่ือค�า
ป้อยอของอแมลิ ไคยาห์, ฉะน้ันพวกเขา
จึง แตกแยก ไป แม้ จาก ศาสนจักร; และ
ดัง น้ันกิจจานุกิจของผู้คนของนี ไฟจึง
ล่อแหลมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง, ทัง้

ที่มีชัยชนะก อันยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งได้
รบัเหนือชาวเลมนั, และความชืน่ชมยนิดี
อันใหญ่หลวงของพวกเขาซ่ึงไดร้บัเพราะ
การปลดปลอ่ยโดยพระหตัถข์องพระเจา้.

๘ ดังน้ันเราจึงเห็นว่าลูกหลานมนุษย์
ลืม พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ตน ได้
รวดเร็วก เพียงใด, แท้จริงแล้ว, ท�าความ
ช่ัวช้าสามานย์, และถูกมารร้ายชักจูงไป
ได้รวดเร็วเพียงใด.

๙ แท้จริงแล้ว, และเราเห็นด้วยว่าคน
ช่ัวร้ายมากคนหน่ึงสามารถท�าความช่ัว
ร้ายก ใหญ่หลวงให้ เกิดขึน้ได้ ในบรรดา
ลูกหลานมนุษย์.

๑๐ แทจ้รงิแลว้, เราเห็นวา่อแมลิไคยาห,์ 
เพราะเขาเป็นคนมอีบุายเลห่ก์ลและเป็น
คนถนัดใช้ค�าป้อยอ, เพื่อเขาจะชักน�าใจ
ผู้คนมากมายให้ท�าช่ัว; แท้จรงิแล้ว, และ
เพือ่หมายมัน่จะท�าลายศาสนจกัรของพระ
ผู้เป็นเจ้า, และเพื่อท�าลายรากฐานแห่ง
เสรภีาพก ซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมอบใหพ้วก
เขา, หรอืพรทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงส่งมาบน
ผืนแผ่นดินเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมข .

๑๑ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อโมโรไน, ผู้เป็นหัวหน้าบัญชาการก 

กองทัพ ของ ชาว นี ไฟ, ได้ยิน ถึง ความ
แตกแยกเหลา่น้ี, ทา่นโกรธอแมลิไคยาห.์

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ฉีกเสือ้คลุมของท่าน; และน�าชิน้หน่ึงที่
ฉีกออกมา, และเขยีนบนน้ันวา่—เพือ่เป็น
ที่ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเราก , ศาสนา
ของเรา, และอสิรภาพ, และสันตภิาพของ

๔๖ ๔ ก โมไซยาห ์๒๙:๑๑, 
๒๘–๒๙.

 ๗ ก แอลมา ๔๔:๑๙–๒๐.
 ๘ ก ฮีล. ๑๒:๒, ๔–๕.

 ๙ ก โมไซยาห ์๒๙:๑๗–๑๘.
 ๑๐ ก ๒ นี. ๑:๗;  

โมไซยาห ์๒๙:๓๒.
  ข ๒ นี. ๑:๗.

 ๑๑ ก แอลมา ๔๓:๑๖–๑๗.
 ๑๒ ก นหม. ๔:๑๔;  

แอลมา ๔๔:๕.

แอลมา ๔๖:๑–๑๒๔๓๕



 ๑๕ ก โมไซยาห ์๕:๗–๙.
  ข กจิการ ๑๑:๒๖; ๑ ปต. ๔:๑๖.

 ๑๗ ก แอลมา ๒๒:๓๐–๓๑.
 ๑๙ ก คมพ. ธงสัญญาณ.

 ๒๑ ก ๑ นี. ๘:๒๕–๒๘;  
มอร. ๘:๓๘.

เรา, ภรรยา, และลกู ๆ ของเรา—และทา่น
ผูกไว้บนปลายไม้ยาวอันหน่ึง.

๑๓ และทา่นสวมหมวกเกราะของทา่น, 
และสวมเกราะอกของท่าน, และโล่ของ
ท่าน, และคาดยุทธภัณฑ์ของท่านไวร้อบ
เอว; และท่านหยิบไม้ยาว, ซ่ึงตรงปลาย
ติดเสือ้คลุมของท่านที่ฉีกไว้, (และท่าน
เรยีกมนัวา่ธงแหง่เสรภีาพ) และทา่นโน้ม
กายลงสู่พืน้ดิน, และท่านสวดอ้อนวอน
พระผู้เป็นเจ้าของท่านอย่างสุดก�าลังขอ
พรแห่งเสรีภาพสถิตอยู่กับพี่ น้องท่าน, 
ตราบเท่าที่มีกลุ่มชาวคริสต์เหลืออยู่เพื่อ
ครอบครองแผ่นดิน—

๑๔ เพราะโดยนามน้ีผู้เช่ือในพระครสิต์
อยา่งแทจ้รงิทกุคน, ซึง่เป็นของศาสนจกัร
ของพระผู้เป็นเจ้า, เป็นที่เรยีกขานโดยผู้
ที่ ไม่ ได้เป็นของศาสนจักร.

๑๕ และบรรดาคนที่เป็นของศาสนจกัร
ซ่ือสัตย;์ แทจ้รงิแลว้, คนทัง้ปวงทีเ่ป็นผูเ้ช่ือ
ในพระครสิต์ โดยแทจ้รงิ ยอมรบั, พระนามก 

ของพระครสิต,์ ดว้ยความยนิด,ี หรอืชาว
ครสิต์ข ดงัทีเ่รยีกพวกเขา, เพราะความเช่ือ
ของพวกเขาในพระครสิตผ์ูจ้ะเสด็จมา.

๑๖ และฉะน้ัน, ในเวลาน้ี, โมโรไนสวด
อ้อนวอนเพื่ออุดมการณ์ของชาวคริสต์, 
และ อิสรภาพ ของ แผ่นดินจะ ได้ เป็นที่
โปรดปราน.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ทา่นทุม่เทจติวญิญาณทา่นแดพ่ระผูเ้ป็น
เจ้าแล้ว, ท่านจึงตัง้ช่ือแผ่นดินทัง้หมด
ที่อยู่ทางใต้ของแผ่นดินรกร้างก , แท้จริง
แล้ว, และ ท้าย ที่สุด, แผ่น ดินทัง้หมด, 

ทัง้ทาง เหนือและทางใต้ ว่า—แผ่นดิน
ที่เลือกสรร, และแผ่นดินแห่งเสรีภาพ.

๑๘ และท่านกล่าว : พระผู้เป็นเจ้าจะไม่
ทรงยอมอยา่งแน่นอนทีจ่ะใหเ้รา, ซึง่ถกูดู
หมิ่นเพราะเรายอมรบัพระนามของพระ
ครสิต,์ ถูกเหยียบย�่าและท�าลาย, จนกวา่
เราจะน�ามันมาสู่ตนโดยการล่วงละเมิด
ของเราเอง.

๑๙ และเมื่อโมโรไนกล่าวถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, ท่านออกไป ในบรรดาผู้คน, โบก
ชิน้ผ้าที่ฉีกจากเสือ้ก ท่านในอากาศ, เพื่อ
ทุกคนจะได้ เห็นอักขระที่ท่านเขียนไว้
บนผ้าที่ ฉีกออกน้ัน, และร้องด้วยเสียง
อันดัง, มีความว่า :

๒๐ ดเูถิด, ผู้ ใดก็ตามที่จะธ�ารงรกัษาธง
น้ีบนแผ่นดิน, ขอให้พวกเขาออกมาด้วย 
พละก�าลงัของพระเจา้, และเขา้มาในพนัธ- 
สัญญาเพือ่จะธ�ารงรกัษาสิทธขิองตน, และ
ศาสนาของตน, เพื่อพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าจะประทานพรให้พวกเขา.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
โม โร ไนประกาศ ถ้อยค�า เหล่า น้ี, ดูเถิด, 
ผูค้นพากนัวิง่มาพรอ้มดว้ยยทุธภณัฑค์าด
ไว้รอบเอวของตน, โดยฉีกอาภรณ์ของ
พวกเขาออกเป็นหมายส�าคัญ, หรือเป็น
พันธสัญญา, ว่าพวกเขาจะไม่ทิง้พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของตน; หรืออีกนัยหน่ึง, 
หากพวกเขาล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระผูเ้ป็นเจา้, หรอืตกไปสู่การลว่งละเมดิ, 
และละอายก ทีจ่ะยอมรบัพระนามของพระ
ครสิตแ์ลว้, พระเจา้จะทรงฉีกพวกเขาแม้
ดังที่พวกเขาฉีกอาภรณ์ของตน.

แอลมา ๔๖:๑๓–๒๑ ๔๓๖



๒๒ บัดน้ีน่ีคอืพันธสัญญาที่พวกเขาท�า
ไว,้ และพวกเขาโยนอาภรณ์ไวแ้ทบเทา้ของ
โมโรไน, โดยกลา่ววา่ : เราท�าพนัธสัญญากบั
พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา, วา่เราจะถกูท�าลาย, 
แมด้งัพีน้่องเราในแผน่ดนิทางเหนือ, หาก
เราจะตกไปสู่การลว่งละเมดิ; แทจ้รงิแลว้, 
พระองคจ์ะทรงโยนเราไปแทบเทา้ศัตรขูอง
เราก็ ได,้ แมด้งัทีเ่ราโยนอาภรณ์ของเราไว้
แทบเทา้ทา่นเพือ่ใหเ้หยยีบไว้ ใตเ้ทา้, หาก
เราจะตกไปสู่การล่วงละเมิด.

๒๓ โมโรไนกลา่วแกพ่วกเขา : ดเูถดิ, เรา
ทัง้หลายเป็นส่วนหน่ึงทีเ่หลอือยูข่องพงศ์
พันธุ์ ยา โคบ; แท้จริงแล้ว, เราเป็นส่วน
หน่ึงที่ เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์ก โยเซฟข , 
ผู้ซ่ึงเสือ้คลุมค ของเขาถูกพี่ ๆ  ของเขาฉีก
เป็นชิน้ ๆ; แท้จริงแล้ว, และบัดน้ีดูเถิด, 
ขอให้เราจดจ�าที่จะรกัษาพระบัญญัติของ
พระผูเ้ป็นเจา้, มฉิะน้ันอาภรณ์ของเราจะ
ถูกพี่น้องเราฉีก, และเราจะถูกโยนเข้า
ในเรือนจ�า, หรือถูกขาย, หรือถูกสังหาร.

๒๔ แท้จริงแล้ว, ขอให้เราปกปักรักษา
เสรีภาพของเราดังเป็นส่วนหน่ึงที่เหลือ
อยู่ก ของโยเซฟ; แท้จริงแล้ว, ให้เราจดจ�า
ถ้อยค�าของยาโคบ, ก่อนมรณกรรมของ
ท่าน, เพราะดูเถิด, ท่านเห็นว่าส่วนหน่ึง
ของเสือ้คลุมที่เหลืออยู่ของโยเซฟได้รับ
การเก็บรกัษาไวแ้ละไม่ได้เน่าเป่ือย. และ
ทา่นกลา่ววา่—แมด้งัส่วนทีเ่หลอือยูน้ี่ของ
อาภรณ์ของบุตรข้าพเจ้า ได้ รับการเก็บ
รักษาไว้ฉันใด, ส่วนหน่ึงที่เหลืออยู่ข ของ
พงศ์พันธุ์ของบุตรข้าพเจ้าจะได้รับการ

ปกปักรักษาไว้ โดยพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าฉันน้ัน, และจะพาไปสู่พระองค์, 
ในขณะที่พงศ์พันธุ์ โยเซฟที่เหลืออยู่จะ
สูญสลาย, ดงัส่วนทีเ่หลอืของอาภรณ์ทา่น.

๒๕ บดัน้ีดเูถดิ, เรือ่งน้ีท�าใหจ้ติวญิญาณ
ข้าพเจ้า โทมนัส; กระน้ัน ก็ตาม, จิต
วญิญาณข้าพเจ้ายังมีปีติ ในบุตรข้าพเจ้า, 
เพราะส่วนน้ันของพงศ์พนัธุข์องเขาซ่ึงจะ
ได้รับการพาไปสู่พระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ บัดน้ีดูเถิด, น่ีคือค�าพูดของยาโคบ.
๒๗ และบดัน้ีใครจะรูบ้างทผีูท้ีเ่หลอือยู่

ของพงศ์พันธุ์ โยเซฟ, ซ่ึงจะสูญสลายดัง
อาภรณ์ทา่น, คอืคนทีแ่ตกแยกไปจากเรา ? 
แท้จริงแล้ว, แม้จะเป็นตัวเราหากเราไม่
ตัง้มั่นอยู่ ในศรัทธาแห่งพระคริสต์.

๒๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อโมโรไนกล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว
ทา่นก็ออกไป, และส่ังไปถงึทกุภาคในแผน่
ดินที่มีการแตกแยกด้วย, และรวบรวม 
ผู้คนทัง้หมด ที่ ปรารถนา จะ ธ�ารง รักษา
เสรีภาพของตน, ให้ยืนหยัดต่อ สู้อแม- 
ลิ ไคยาห์และคนที่แตกแยกออกไป, ซึ่ง
เรียกว่าชาวอแมลิไคยาห์.

๒๙ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
เมือ่อแมลิไคยาหเ์ห็นวา่ผูค้นของโมโรไนมี
จ�านวนมากมายยิง่กวา่ชาวอแมลิไคยาห—์
และเขาเห็นด้วยวา่ผู้คนของเขาสงสัยอยู่
เกี่ยวกับความยุติธรรมของอุดมการณ์ซ่ึง
พวกเขารับไว้—ฉะน้ัน, โดยกลัวว่า เขา
จะเอาชนะไม่ ได้, เขาจึงพาผู้คนของเขา
ที่ยอมและออกไปยังแผ่นดินแห่งนีไฟ.

 ๒๓ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  
๑ นี. ๕:๑๔–๑๕.

  ข คมพ. โยเซฟ,  

บตุรของยาโคบ.
  ค ปฐก. ๓๗:๓, ๓๑–๓๖.
 ๒๔ ก อาโมส ๕:๑๕;  

๓ นี. ๕:๒๑–๒๔; ๑๐:๑๗.
  ข ๒ นี. ๓:๕–๒๔;  

อเีธอร ์๑๓:๖–๗.

แอลมา ๔๖:๒๒–๒๙๔๓๗



๓๐ บัดน้ี โมโรไนคิดว่าไม่เป็นการดีที่
ชาวเลมันจะมีก�าลังเพิ่มอีก; ฉะน้ันท่าน
จึงคิดจะสกัดกัน้ผู้คนของอแมลิ ไคยาห์
ออกไป, หรอืจับคนเหล่าน้ันและน�าพวก
เขากลับมา, และประหารอแมลิ ไคยาห์
เสีย; แท้จริงแล้ว, เพราะท่านรู้ว่าเขาจะ
ยั่วยุชาวเลมันให้เกิดโทสะต่อต้านพวก
เขา, และท�าให้คนเหล่าน้ันมารบกับพวก
เขา; และการน้ีท่านรู้ว่าอแมลิ ไคยาห์จะ
ท�าเพื่อเขาจะบรรลุจุดประสงค์ของตน.

๓๑ ฉะน้ันโม โร ไน คิด ว่า เป็นการ ดี ที่
ท่านจะน�ากองทัพของท่าน, ซ่ึงรวมกัน
อยู่แล้ว, และมีอาวุธพร้อม, และเข้ามา
ในพันธ สัญญา เพื่อ รักษา สันติภาพ—
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ท่านน�า
กองทัพของท่านและออกเดินทัพไป ใน
แดนทุรกันดารพร้อมด้วยกระโจม, เพื่อ
สกัด กัน้ เส้นทาง ขอ งอ แม ลิ ไค ยาห์ ใน
แดนทุรกันดาร.

๓๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ท�าไปตามความปรารถนาของท่าน, และ
เดินทัพออกไป ในแดนทุรกันดาร, และ
สกัดกองทัพของอแมลิไคยาห์ ไว้.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
อแมลิ ไคยาห์หลบหนีไปพร้อมกับผู้คน
จ�านวนน้อยของเขาจ�านวนหน่ึง, และคนที่
เหลอือยูถ่กูส่งไปอยู่ ในเงือ้มมอืของโมโรไน
และพากลับไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๓๔ บดัน้ี, โมโรไนโดยทีเ่ป็นผู้ ไดร้บัการ
ก�าหนดก โดยหวัหน้าผูพ้พิากษาและเสียง
ของผูค้น, ฉะน้ันทา่นจงึมพีลงัอ�านาจตาม
ความประสงค์ของท่านกับกองทัพของ

ชาวนีไฟ, ที่จะจัดตัง้และใช้สิทธิอ�านาจ
ปกครองพวกเขา.

๓๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้
ใดก็ตามในชาวอแมลิ ไคยาห์ที่ ไม่ยอม
เข้า มา ในพันธ สัญญา ที่ จะ สนับสนุน
อุดมการณ์ แห่ง เสรีภาพ, เพื่อ จะ ธ�ารง
รักษาการปกครองอันเป็นอิสระไว้, ท่าน
ก็ ให้ประหารเสีย; และมีอยู่เพียงไม่กี่คน
ที่ปฏิเสธพันธสัญญาแห่งอิสรภาพ.

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ด้วย
คือ, ท่านให้น�าธงแห่งเสรีภาพชักขึน้ไว้
บนหอสูงทุกแห่งซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดิน, ซึ่ง
ชาวนีไฟครอบครอง; และโมโรไนตัง้ผนืธง
แห่งเสรีภาพไว้ ในบรรดาชาวนีไฟดังน้ี.

๓๗ และพวกเขาเริม่มสัีนติ ในแผน่ดนิ
อีก; และดังน้ันพวกเขาธ�ารงรักษาสันติ
ในแผ่นดินไวจ้นเกือบถึงปลายปีที่สิบเก้า
แห่งการปกครองของผู้พิพากษา.

๓๘ และฮีลามันและพวกมหาปุโรหิตก 

ไดธ้�ารงรกัษาระเบยีบในศาสนจกัรไวด้ว้ย; 
แท้จรงิแล้ว, แม้ตลอดเวลาส่ีปีที่พวกเขา
มีสันติและความช่ืนชมยินดีเป็นอันมาก
ในศาสนจักร.

๓๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
คนเป็นอันมากตาย, โดยเชื่อก อย่างมั่นคง
วา่จติวญิญาณพวกเขาจะไดร้บัการไถ่ โดย
พระเจา้พระเยซคูรสิต;์ ดงัน้ันพวกเขาจงึ
จากโลกน้ีไปด้วยความช่ืนชมยินดี.

๔๐ และมีบางคนที่ตายด้วยการป่วยไข้, 
ซ่ึงในบางฤดูกาลของปีเกิดขึน้บ่อย ๆ ใน
แผน่ดนิ—แต่ไมต่ายมากนักดว้ยการป่วย
ไข้, เพราะคุณภาพอันดี เยี่ยมของพืชก 
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และรากไมห้ลายชนิดซึง่พระผูเ้ป็นเจา้ได้
ทรงเตรยีมไว้ ให้เพื่อขจัดสาเหตุของโรค, 
ซ่ึงโรคเหล่าน้ันมนุษย์ต้องเป็นเน่ืองจาก
ธรรมชาติของดินฟ้าอากาศ—

๔๑ แต่มีคนเป็นอันมากตายด้วยความ
ชรา; และบรรดาผู้ที่ตายในศรัทธาแห่ง
พระครสิต์มีความสุขก อยู่กับพระองค์, ดัง
ที่เราจ�าต้องคิด.

บทที่ ๔๗

อแมลิ ไคยาห์ ใช้การทรยศ, ฆาตกรรม,  
และ อุบาย เพือ่ เป็น กษัตริย์ ของ ชาวเล- 
มนั—ผูแ้ตกแยกจากชาวนีไฟชั่วรา้ยและ
ดุรา้ยมากกวา่ชาวเลมัน. ประมาณ ๗๒ ปี
ก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเราจะกลับมาพูดในบันทึกของเรา
ถงึอแมลิไคยาหแ์ละคนทีห่ลบหนีก ไปใน
แดนทรุกนัดารกบัเขา; เพราะ, ดเูถดิ, เขา
พาคนที่ ไปกบัเขา, และขึน้ไปยงัแผน่ดนิข 

แห่งนีไฟไปในบรรดาชาวเลมัน, และยั่ว
ยุชาวเลมันให้เกิดโทสะต่อต้านผู้คนของ
นี ไฟ, ถึงขนาดที่กษัตริย์ของชาวเลมัน
ออก ถ้อยแถลง ไป ทั่ว แผ่น ดินของ ตน, 
ในบรรดาผู้คนทัง้หมดของตน, ให้พวก
เขามารวมกันอีกเพื่อไปสู้รบกับชาวนีไฟ.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
ถ้อยแถลงออกไป ในบรรดาคนทัง้หลาย
พวกเขาครั่นคร้ามยิ่ง นัก; แท้จริงแล้ว, 
พวกเขากลัวที่จะท�าให้กษัตริย์ ไม่พอใจ, 
และพวกเขากลัวที่จะไปสู้รบกับชาวนีไฟ

ด้วยเกลือกพวกเขาจะต้องเสียชีวติ. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิด ขึน้คือ พวก เขา ไม่
ยอม, หรือพวกเขาเป็นส่วนมากไม่ยอม, 
ท�าตามค�าส่ังของกษัตริย์.

๓ และบัดน้ี เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือกษัตริย์ โกรธเพราะความไม่เชื่อฟัง
ของ พวก เขา; ฉะน้ัน เขา มอบ อ�านาจ
บัญชาการกองทัพของเขาส่วนน้ันที่เช่ือ
ฟังค�าส่ังของเขาแก่อแมลิ ไคยาห์, และ
ส่ังเขาวา่เขาจะออกไปบีบบังคับคนเหล่า
น้ี ให้จับอาวุธ.

๔ บดัน้ีดเูถดิ, น่ีเป็นความปรารถนาของ 

อแมลิไคยาห์; เพราะโดยที่เขาเป็นคนมี
เลห่เ์หลีย่มมากทีจ่ะท�าความชัว่ฉะน้ันเขา
จึงคิดวางแผนก�าจัดกษัตริย์ของชาวเล
มันให้พ้นจากบัลลังก์.

๕ และบดัน้ีเขามอี�านาจบญัชาการชาวเล-
มันพวกที่นิยมกษัตรยิ์; และเขาพยายาม 
ให้ ได้รับความนิยมจากคนที่ ไม่เช่ือฟัง; 
ฉะน้ันเขาจึงออกไปยังที่ซ่ึงมีช่ือวา่โอไน-
ดาห์ก , เพราะชาวเลมนัทัง้หมดหลบหนีไป
อยู่ที่ น่ัน; เน่ืองจากพวกเขารู้ว่ากองทัพ
ก�าลังยกมา, และ, โดยคิดว่ากองทัพยก
มาเพื่อท�าลายพวกตน, ฉะน้ันพวกเขา
จึงหลบหนี ไป โอไนดาห์, ไปยังสถานที่
แห่งก�าลังพล.

๖ และพวกเขาก�าหนดชายผู้หน่ึงขึน้
เป็น กษัตริย์ และ ผู้น� า ให้ ปกครอง พวก
ตน, โดยก�าหนดในใจของตนด้วยความ
ตัง้ใจมั่นคงว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ตน
ถูกบังคับให้ ไปสู้กับชาวนีไฟ.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
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เขามาชมุนุมกนัอยูบ่นยอดเขาซึง่เรยีกวา่
แอนทิพัส, เพื่อเตรียมสู้รบ.

๘ บัดน้ี ไม่ ใช่เจตนาของอแมลิ ไคยาห์
ที่ จะ สู้ รบ กับ คนพวก น้ี ตาม ค�า ส่ัง ของ
กษัตริย์; แต่ดูเถิด, มันเป็นเจตนาของ
เขา ที่ จะ ให้ ตน เป็นที่ นิยม ของกอง ทัพ
ชาวเลมนั, เพือ่เขาจะไดน้�าตวัเองขึน้เป็น
หวัหน้าและก�าจดักษัตรยิอ์อกจากบลัลงัก์
และเข้าครอบครองอาณาจักร.

๙ และดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืเขาใหก้องทพัของตนตัง้กระโจมอยู่ ใน
หุบเขาซ่ึงอยู่ ใกล้ภูเขาแอนทิพัส.

๑๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
ถึงเวลากลางคืนเขาส่งทูตลับไปในภูเขา
แอนทิพัส, โดยปรารถนาให้หัวหน้าของ
พวกที่อยู่บนภูเขา, ซ่ึงมีช่ือว่าลีฮอนไท, 
ให้ลงมายังเชิงเขา, เพราะตนปรารถนา
จะพูดกับเขา.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
ลีฮอนไทได้รับข่าวเขาไม่กล้าลงไปยังเชิง
เขา. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอือแม-
ลิ ไคยาห์ส่งคนไปอีกเป็นครัง้ที่สอง, โดย
ปรารถนาให้เขาลงมา. และเหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือลีฮอนไทไม่ยอมลงมา; และ
เขาส่งคนขึน้ไปอีกเป็นครัง้ที่สาม.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่ออแมลิไคยาห์เห็นวา่เขาท�าให้ลีฮอน-
ไทลงมาจากภูเขาไม่ ได้, เขาจึงขึน้ไปบน
ภูเขา, จนใกล้ค่ายของลีฮอนไท; และเขา
ส่งข่าวไปให้ลีฮอนไทอีกเป็นครัง้ที่ส่ี, โดย
ปรารถนาใหเ้ขาลงมา, และใหพ้าองครกัษ์
ของเขามาด้วย.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่

ลีฮอนไทลงมาหาอแมลิไคยาห์พรอ้มดว้ย
องครกัษ์ของเขา, อแมลิไคยาห์ปรารถนา
ให้เขาลงมาพรอ้มด้วยกองทัพของเขาใน
เวลากลางคืน, และล้อมคนที่อยู่ ในค่าย
ของพวกตนซ่ึงกษัตรยิ์ ได้มอบอ�านาจให้
เขาบังคับบัญชา, และว่าตนจะมอบคน
เหล่าน้ันให้อยู่ ในมือของลีฮอนไท, หาก
เขาจะท�าให้ตน (อแมลิไคยาห์) เป็นผู้น�า
คนที่สองปกครองทัง้กองทัพ.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลี- 
ฮอนไทลงมาพร้อมด้วยคนของเขาและ
ล้อมคนของอแมลิไคยาห์ ไว้, เพื่อก่อนที่
พวกเขาจะตืน่ขึน้ตอนรุง่อรณุของวนัพวก
เขาก็ถูกกองทัพของลีฮอนไทล้อมไวแ้ล้ว.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวก เขา เห็นว่า ตน ถูก ล้อม, จึง วิงวอน 
อแม ลิ ไค ยาห์ ให้ เขา ยอม ให้ พวก ตน 
เข้าร่วมกับพี่น้องของตน, เพื่อจะได้ ไม่
ถูกท�าลาย. บัดน้ีน่ีคือส่ิงที่อแมลิ ไคยาห์
ปรารถนา.

๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
มอบคนของเขาไป, ซ่ึงตรงกนัขา้มก กบัค�า
ส่ังของกษัตรยิ์. บัดน้ีน่ีคือส่ิงที่อแมลิไค-
ยาห์ปรารถนา, เพื่อแผนของตนในการ
ก�าจัดกษัตริย์จากบัลลังก์จะส�าเร็จ.

๑๗ บัดน้ี น่ี คือ ธรรมเนียม ใน บรรดา
ชาวเลมัน, วา่หากหัวหน้าผู้น� าของตนถูก
ฆ่าตาย, ก็จะก�าหนดผู้น� าคนที่สองให้ขึน้
มาเป็นหัวหน้าผู้น� าของตน.

๑๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอือแม- 
ลิไคยาห์ ให้ผู้รบัใช้คนหน่ึงของเขาวางยา
พิษลีฮอนไททีละน้อย, จนตาย.

๑๙ บัดน้ี, เมื่อลีฮอนไทตายแล้ว, ชาว 
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เลมนัจงึก�าหนดอแมลิไคยาหเ์ป็นผูน้�าของ
ตนและเป็นหัวหน้าผู้บัญชาการของตน.

๒๐ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอือแม- 
ลิ ไคยาห์ออกเดินทางพร้อมด้วยกองทัพ
ของเขา (เพราะเขาไดต้ามความปรารถนา
ของเขาแล้ว) ไปแผ่นดินแห่งนี ไฟ, ยัง
เมืองแห่งนีไฟ, ซ่ึงเป็นเมืองหลวง.

๒๑ และกษัตริย์ออกมาพบเขาพร้อม
ด้วยองครกัษ์, เพราะเขาคิดวา่อแมลิไค-
ยาหป์ฏบิตัติามค�าส่ังของตนแลว้, และวา่
อแมลิไคยาหร์วบรวมกองทพัใหญเ่ช่นน้ัน
เพื่อไปสู้กับชาวนีไฟในการรบ.

๒๒ แต่ดูเถิด, เมื่อกษัตริย์ออกมาพบ
เขาอแมลิ ไคยาห์ ให้ผู้รับใช้ของตนออก
ไปพบกษัตริย์. และคนเหล่าน้ันออกมา
และ น้อม กาย ต่อ หน้า กษัตริย์, เสมือน
หน่ึง แสดง ความ เคารพ เพราะ ความ ยิ่ง
ใหญ่ของเขา.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิย์ืน่มอืออกไปพยงุพวกเขาขึน้, ดงั
ที่เป็นธรรมเนียมของชาวเลมัน, อันเป็น
หมายส�าคัญแห่งสันติ, ซ่ึงธรรมเนียมน้ี
พวกเขาเอามาจากชาวนีไฟ.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ เขาพยุงคนแรกลุกจากพืน้, ดูเถิด
เขาก็แทงกษัตริย์ทะลุหัวใจ; และเขาล้ม
ลงสู่พืน้ดิน.

๒๕ บดัน้ีผูร้บัใช้ของกษัตรยิห์ลบหนีไป; 
และผู้รบัใช้ของอแมลิไคยาห์ส่งเสียงรอ้ง
ขึน้, มีความว่า :

๒๖ ดูเถิด, ผู้รับใช้ของกษัตริย์แทงเขา
ทะลุหัวใจ, และเขาล้มลงและพวกน้ัน
หลบหนีไปแล้ว; ดูเถิด, มาดู.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
อแมลิไคยาห์ส่ังให้ยกกองทัพของเขาเข้า
มาดูว่าเกิดอะไรขึน้กับกษัตริย์; และเมื่อ
พวกเขามาถงึทีเ่กดิเหต,ุ และพบกษัตรยิ์
นอนจมกองเลือด, อแมลิไคยาห์แสรง้ท�า
เป็นโกรธ, และกล่าวว่า : ผู้ ใดก็ตามที่รัก
กษัตริย์, ขอให้ออกมา, และไล่ตามผู้รับ
ใช้ของเขาไปเพือ่จะไดสั้งหารพวกเขาเสีย.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืคน
ทัง้หมดที่รกักษัตรยิ์, เมื่อไดย้ินถ้อยค�าน้ี, 
ก็ออกมาและไล่ตามผู้รับใช้ของกษัตริย์
ไป.

๒๙ บัดน้ีเมื่อผู้รับใช้ของกษัตริย์ เห็น
กองทัพไล่ตามมา, พวกเขาก็หวาดกลัว
อกี, และหลบหนีเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร, 
และข้ามไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา
และเข้าสมทบกับผู้คนก ของแอมัน.

๓๐ และกองทพัซ่ึงไลต่ามพวกน้ันมาจงึ
กลับไป, โดยที่ ไดต้ดิตามอย่างไรผ้ล; และ
ดังน้ันอแมลิไคยาห์, โดยกลโกงของเขา, 
จึงชนะใจผู้คน.

๓๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในวัน
พรุง่เขาเข้าเมืองนีไฟพรอ้มด้วยกองทัพ
ของเขา, และเข้าครอบครองเมือง.

๓๒ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือ ราชินี, เมื่อ นาง ได้ยินว่า กษัตริย์ ถูก
สังหาร—เพราะอแมลิ ไคยาห์ ได้ ส่งทูต
ไปหาราชินีโดยแจ้งต่อนางว่ากษัตริย์ถูก
ผู้รบัใช้ของเขาสังหาร, วา่เขาไล่ตามพวก
น้ันไปพร้อมด้วยกองทัพของเขา, แต่ ไม่
เป็นผล, และพวกน้ันหนีไปได้—

๓๓ ฉะน้ัน, เมือ่ราชินีไดร้บัขา่วน้ีนางจงึ
ส่งคนไปหาอแมลิไคยาห,์ ปรารถนาใหเ้ขา

 ๒๙ ก แอลมา ๔๓:๑๑–๑๒. คมพ. แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ (ชาว).

แอลมา ๔๗:๒๐–๓๓๔๔๑



ละเว้นผู้คนในเมือง; และนางปรารถนา
ให้เขามาหานางด้วย; และนางปรารถนา
ให้เขาน�าพยานมากับเขาด้วยเพื่อจะเป็น
พยานเกี่ยวกับการตายของกษัตริย์.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
อแมลิ ไคยาห์พาผู้รับใช้คนเดียวกันกับ
ทีสั่งหารกษัตรยิ,์ และคนทัง้หมดทีอ่ยูก่บั
เขามา, และเขา้ไปหาราชินี, ในทีท่ีน่างน่ัง
อยู;่ และพวกเขาทกุคนเป็นพยานแกน่าง
ว่ากษัตริย์ถูกผู้รับใช้ของเขาเองสังหาร; 
และพวกเขากลา่วอกีดว้ยวา่ : พวกน้ันหลบ
หนีไป; ส่ิงน้ีไม่เป็นพยานกล่าวโทษพวก
น้ันหรอื ? และดังน้ันพวกเขาท�าให้ราชินี
พอใจเกี่ยวกับการตายของกษัตริย์.

๓๕ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอือแม- 
ลิไคยาหพ์ยายามท�าตนใหเ้ป็นทีพ่อใจของ
ราชินี, และรับนางเป็นภรรยา; และด้วย
กลโกงของเขา, และด้วยความช่วยเหลือ
ของผู้รับใช้ที่เจ้าเล่ห์ของเขา, เขาจึงได้
อาณาจักร; แท้จริง แล้ว, เป็นที่ ยอมรับ
ว่าเขาเป็นกษัตริย์ตลอดทั่วแผ่นดิน, ใน
บรรดาผู้คนทัง้หมดของชาวเลมัน, ซ่ึง
ประกอบก ด้วยชาวเลมันกับชาวเลมิวเอล
และชาวอิชมาเอล, และผู้แตกแยกจาก
ชาวนีไฟทัง้หมด, นับแตก่ารปกครองของ
นีไฟมาจนถึงปัจจุบันน้ี.

๓๖ บดัน้ีพวกทีแ่ตกแยกก เหลา่น้ี, โดยที่
มคี�าสอนมาอยา่งเดยีวกนัและขอ้มลูอยา่ง
เดยีวกนักบัชาวนีไฟ, แทจ้รงิแลว้, โดยได้
รบัค�าสอนมาในความรู้ข อยา่งเดยีวกนัเกีย่ว
กับพระเจ้า, กระน้ันก็ตาม, ยังเป็นเรื่อง
แปลกที่จะเล่าว่า, หลังจากการแตกแยก

ของพวกเขาไมน่านพวกเขากลายเป็นคน
แข็งกระดา้งยิง่ขึน้และไมส่�านึกผดิค , และ 
ป่าเถื่อน, ช่ัวร้ายและดุร้ายยิ่งไปกว่าชาว 
เลมนั—ลุม่หลงอยูก่บัประเพณีชาวเลมนั;  
ปล่อยตนให้ความเกียจครา้น, และความ
ลามกนานัปการ; แท้จรงิแล้ว, ลืมพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของตนอย่างหมดสิน้.

บทที่ ๔๘

อแมลิ ไคยาห์ยุยงชาวเลมันให้เกลียดชัง
ชาวนีไฟ—โมโรไนเตรียมผู้คนของท่าน
ให้ ปกป้อง อุดมการณ์ ของ ชาว คริสต์—
ท่านชืน่ชมในเสรภีาพและอิสรภาพและ
เป็นบุรษุผู้ทรงอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า. 
ประมาณ ๗๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ, 
ทันที ที่ อแม ลิ ไค ยาห์ ได้ อาณาจักร เขา
เริม่จูงใจชาวเลมันให้เกลียดชังผู้คนของ
นีไฟ; แท้จริงแล้ว, เขาก�าหนดคนให้พูด
กับชาวเลมันจากหอสูงของตน, ต่อต้าน
ชาวนีไฟ.

๒ และดังน้ีเขาจูงใจพวกน้ันให้เกลียด
ชังชาวนี ไฟ, ถึงกับว่าในตอนปลายปีที่
สิบเก้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา, 
โดยที่เขาท�าส�าเร็จเช่นน้ันตามแผนของ
ตนจนถงึบดัน้ี, แทจ้รงิแลว้, โดยไดร้บัการ
ตัง้เป็นกษัตรยิเ์หนือชาวเลมนั, เขาหมาย
มั่น จะ ปกครอง เหนือ ทัง้ แผ่น ดิน ด้วย, 
แท้จริงแล้ว, และผู้คนทัง้ปวงซ่ึงอยู่ ใน
แผ่นดนิ, ทัง้ชาวนีไฟและชาวเลมันดว้ย.

 ๓๕ ก เจคอบ ๑:๑๓–๑๔.
 ๓๖ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
  ข ฮบ. ๑๐:๒๖–๒๗;  

แอลมา ๒๔:๓๐.
  ค ยรม. ๘:๑๒.
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๓ ฉะน้ันเขาจึงท�าส�าเร็จแล้วตามแผน
ของตน, เพราะเขาได้ท�าให้ ใจชาวเลมัน
แข็งกระด้างและท�าให้จิตใจคนพวกน้ัน
มืดบอด, และยั่วยุ ให้ โกรธ, ถึงขนาดที่
เขารวบรวมไพร่พลได้มากมายเพื่อไปสู้
รบกับชาวนีไฟ.

๔ ด้วย เขา ตัง้ใจ แล้ว, เพราะ จ�านวน
มากมายของผู้คนของตน, ที่จะเอาชนะ
ชาวนี ไฟและพาคนพวกน้ันมาสู่ความ
เป็นทาส.

๕ และดัง น้ันเขาตัง้แม่ทัพนายกองก 

จากบรรดาชาวโซรมั, โดยทีพ่วกน้ีรูด้ทีีสุ่ด
เกี่ยวกับกองก�าลังของชาวนี ไฟ, และที่
ซ่อนของพวกเขา, และส่วนทีอ่อ่นแอทีสุ่ด
ของเมืองพวกเขา; ฉะน้ันเขาจึงก�าหนด
พวกน้ีใหเ้ป็นแมท่พันายกองบงัคบับญัชา
กองทัพเขา.

๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืคนพวก
น้ีน�าคา่ยพักของตนไป, และเคลื่อนไปยัง
แผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลาในแดนทรุกนัดาร.

๗ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขณะ
ที่อแมลิ ไคยาห์ ได้อ�านาจมาด้วยกลโกง
และการหลอกลวงดงัน้ี, อกีดา้นหน่ึง, โม-
โรไน, ก�าลังเตรียมก จิตใจผู้คนให้ซ่ือสัตย์
ต่อพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา.

๘ แท้จริงแล้ว, ท่านได้ส่งเสริมกองทัพ
ชาวนีไฟให้เข้มแข็ง, และตัง้ป้อมเล็ก ๆ , 
หรอืทีซ่่อน; โดยกองมลูดนิไว้ โดยรอบเพือ่
กัน้ลอ้มกองทพัของเขา, และสรา้งก�าแพง
ศิลาขึน้ล้อมรอบพวกเขา, รอบเมืองพวก
เขาและชายแดนของผนืแผน่ดนิพวกเขา; 
แท้จริงแล้ว, โดยรอบทั่วแผ่นดิน.

๙ และ ใน แนว ปราการ ที่ อ่อนแอ ที่สุด
ของพวกเขาทา่นวางคนไวม้ากทีสุ่ด; และ
ดงัน้ีทา่นสรา้งแนวปราการและท�าใหแ้ผน่
ดินที่ชาวนีไฟครอบครองแข็งแรงยิ่งขึน้.

๑๐ และ ดังน้ี ท่าน ก�าลัง เตรียม พร้อม
เพื่อสนับสนุนก เสรภีาพของพวกเขา, ผืน
แผ่นดินของพวกเขา, ภรรยา, และลูก ๆ  
ของ พวก เขา, และ สันติภาพ ของ พวก
เขา, และเพื่อพวกเขาจะได้มีชีวติอยู่เพื่อ
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตน, และเพื่อ
พวกเขาจะได้ธ�ารงรกัษาส่ิงที่ศัตรเูรยีกวา่
อุดมการณ์ของชาวคริสต์.

๑๑ และโมโรไนเป็นบุรษุที่แข็งแรงและ
ทรงพลัง; ท่านเป็นคนมีความเข้าใจก อัน
สมบรูณ์; แทจ้รงิแลว้, เป็นคนที่ ไมชื่น่ชม
การนองเลือด; เป็นคนที่มีจิตวิญญาณ
ปีติ ในเสรภีาพและอสิรภาพแหง่ประเทศ
ของท่าน, และพี่น้องท่านในการพ้นจาก
พันธนาการและการเป็นทาส;

๑๒ แท้จริงแล้ว, เป็นคนที่มี ใจช่ืนบาน
ด้วย การ น้อม ขอบพระทัย พระ ผู้ เป็น
เจ้าของ ท่าน, ส�าหรับ อภิสิทธิ์ และ พร
ต่าง ๆ ที่พระองค์ประทานแก่ผู้คนของ
ท่าน; เป็นคนที่ ได้ท�างานหนักอย่างยิ่ง
เพื่อความผาสุกก และความปลอดภัยของ
ผู้คนของท่าน.

๑๓ แท้จริง แล้ว, และ ท่าน เป็น คนที่
มั่นคงด้วยศรัทธาแห่งพระคริสต์, และ
ทา่นไดก้ลา่วค�าปฏญิาณก ทีจ่ะปกป้องผูค้น
ของทา่น, สิทธขิองทา่น, และประเทศของ
ท่าน, และศาสนาของท่าน, แม้จนถึงการ
สูญเสียเลือดของท่าน.

๔๘ ๕ ก แอลมา ๔๓:๖.
 ๗ ก แอลมา ๔๙:๘.

 ๑๐ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓.
 ๑๑ ก คมพ. เขา้ใจ (ความ).

 ๑๒ ก คมพ. ความผาสุก.
 ๑๓ ก แอลมา ๔๖:๒๐–๒๒.

แอลมา ๔๘:๓–๑๓๔๔๓



๑๔ บัดน้ี ชาว นี ไฟ ได้ รับ การ สอนให้
ป้องกนัตวัจากศัตรขูองตน, แมจ้นถงึการ
หลั่งเลือดหากจ�าเป็น; แท้จริงแล้ว, และ
พวกเขาได้รับการสอนไม่ ให้รุกรานก เลย
ด้วย, แท้จริงแล้ว, ไม่ ให้ยกดาบเลยเว้น
แต่จะเป็นไปเพื่อต่อสู้ ศัตรู, เว้นแต่จะ
เป็นไปเพื่อปกปักรักษาชีวิตตน.

๑๕ และน่ีคอืความเชือ่ของพวกเขา, คอื
โดยการปฏิบัติดังน้ีพระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ท�าให้พวกเขารุง่เรอืงอยู่ ในแผ่นดนิ, หรอื
อีกนัยหน่ึง, หากพวกเขาซ่ือสัตย์ ในการ
รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าคือ
พระองค์จะทรงท�าให้พวกเขารุ่งเรืองอยู่
ในแผ่นดิน; แท้จริงแล้ว, จะทรงเตือน
พวก เขา ให้ หลบ หนี, หรือ ให้ เตรียม รับ
สงคราม, ตามแต่อันตรายของพวกเขา;

๑๖ และ, คือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าให้
เป็นทีรู่แ้กพ่วกเขาดว้ยวา่จะไปทางใดเพือ่
ป้องกันตนให้พ้นจากศัตรู, และโดยการ
ท�าดงัน้ัน, พระเจา้จะทรงปลดปลอ่ยพวก
เขา; และน่ีคอืความเช่ือของโมโรไน, และ
ใจท่านปลาบปลืม้ในส่ิงน้ัน; ไม่ ใช่ ในการ
หลั่งเลือดก แต่ ในการท�าความดี, ในการ
ปกปักรักษาผู้คนของท่าน, แท้จริงแล้ว, 
ในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า, แท้จริง แล้ว, และ ใน การ ต้านทาน
ความช่ัวช้าสามานย์.

๑๗ แท้จรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิ
แลว้ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, หากคนทัง้ปวง
ได้เป็นแล้ว, และได้เป็น, และจะเป็นอยู่
ตลอดไป, เหมือนกับโมโรไน, ดเูถิด, พลัง

น้ันของนรกจะ ส่ันสะเทือนตลอดกาล; 
แทจ้รงิแลว้, มารก จะไมม่วีนัมอี�านาจเหนือ
ใจลูกหลานมนุษย์.

๑๘ ดูเถิด, ท่าน เป็น คน เหมือน กับ 
แอมัน, ผู้เป็นบุตรของโมไซยาห์, แท้จรงิ
แลว้, และแมบ้ตุรคนอืน่ ๆ  ของโมไซยาห,์ 
แทจ้รงิแลว้, และแอลมากบับตุรทา่นดว้ย, 
เพราะคนเหล่าน้ันล้วนเป็นคนของพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๑๙ บัดน้ี ดูเถิด, ฮี ลา มัน และ พี่ น้อง
ท่านหาได้รับใช้ผู้คนน้อยไปกว่าโมโรไน
ไม่; เพราะพวกเขาส่ังสอนพระวจนะของ
พระผูเ้ป็นเจา้, และพวกเขาใหบ้พัตศิมาสู่
การกลบัใจแกค่นทัง้ปวงผู้ ใดก็ตามทีย่อม
สดับฟังถ้อยค�าพวกท่าน.

๒๐ และดังน้ีพวกท่านจึงออกไป, และ
ผู้คนนอบน้อม ถ่อม ตนก เพราะ ถ้อยค�า
พวก ท่าน, ถึง ขนาด ที่ พวก ท่าน เป็นที่
โปรดปรานข ของพระเจ้าอย่างยิ่ง, และดัง
น้ันพวกเขาจงึเป็นอสิระจากสงครามและ
ความขดัแยง้ระหวา่งพวกเขาเอง, แทจ้รงิ
แล้ว, แม้เป็นเวลาถึงส่ีปี.

๒๑ แต่, ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้, ในตอน
ปลาย ปี ที่ สิบ เก้า, แท้จริง แล้ว, ทัง้ ที่ มี
สันติภาพระหว่างพวกเขาเอง, พวกเขา
ยังถูกบีบบังคับอย่างไม่เต็มใจให้ต่อสู้กับ
ชาวเลมัน, พี่น้องของตน.

๒๒ แทจ้รงิแลว้, และทา้ยทีสุ่ด, สงคราม
ของพวกเขาที่ท�ากับชาวเลมันไม่เคยได้
หยุดเลยเป็นเวลาหลายปี, ทัง้ที่พวกเขา
ไม่เต็มใจอย่างมาก.

 ๑๔ ก แอลมา ๔๓:๔๖–๔๗;  
๓ นี. ๓:๒๐–๒๑;  
มอร. ๓:๑๐–๑๑;  

คพ. ๙๘:๑๖.
 ๑๖ ก แอลมา ๕๕:๑๙.
 ๑๗ ก ๑ นี. ๒๒:๒๖; ๓ นี. ๖:๑๕.

 ๒๐ ก คมพ. นอบน้อม (ความ), 
ออ่นน้อมถอ่มตน (ความ).

  ข ๑ นี. ๑๗:๓๕.

แอลมา ๔๘:๑๔–๒๒ ๔๔๔



๒๓ บัดน้ี, พวกเขาเสียใจก ที่จะจับอาวธุ
ขึน้ ต่อสู้ กับ ชาวเล มัน, เพราะ พวก เขา
ไม่ ได้เบิกบานในการหลั่งเลือด; แท้จริง
แล้ว, และน่ียังไม่หมด—พวกเขาเสียใจ
ที่จะเป็นหนทางในการส่งพี่น้องของตน 

เป็นอนัมากออกจากโลกน้ีไปสู่โลกนิรนัดร,์  
โดย ไม่ ได้ เตรียม พร้อม เพื่อ พบพระ 
ผู้เป็นเจ้าของพวกเขา.

๒๔ กระน้ันก็ตาม, พวกเขายอมไม่ได้ที่
จะสละชีวิตของตน, เพื่อให้ภรรยาก และ 
ลกู ๆ ตอ้งถกูสังหารหมูด่ว้ยความโหดรา้ย
ป่าเถื่อนจากคนซ่ึงครัง้หน่ึงเคยเป็นพี่
น้องของตน, แทจ้รงิแลว้, และแตกแยกข 

ไปจากศาสนจักรของตน, และได้ทิง้พวก
เขาและจากไปเพื่อท�าลายพวกเขาโดย
สมทบกับชาวเลมัน.

๒๕ แท้จริงแล้ว, พวกเขาทนไม่ ได้ที่
พี่ น้อง ของ ตนจะ ช่ืนชม ยินดี ใน เลือด
ของชาวนี ไฟ, ตราบเท่าที่ ยังมี ใคร สัก
คนที่ รักษาพระบัญญัติของพระผู้ เป็น
เจ้าอยู่, เพราะพระสัญญาของพระเจ้ามี
อยู่ว่า, หากพวกเขาจะรักษาพระบัญญัติ
ของ พระองค์ พวก เขา จะ รุ่งเรือง อยู่ ใน
แผ่นดิน.

บทที่ ๔๙

ชาวเลมันทีม่ารกุรานไม่สามารถยึดเมือง
ต่าง ๆ ทีม่ีแนวป้องกันแห่งแอมันไนฮาห์
และโนอาห์—อแมลิไคยาห์สาปแช่งพระ
ผู้เป็นเจ้าและสาบานจะดืม่เลือดของโม
โรไน—ฮีลามนัและพีน้่องทา่นสรา้งความ

เขม้แข็งใหศ้าสนจกัรตอ่ไป. ประมาณ ๗๒ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
เดือนที่ สิบเอ็ดของปีที่ สิบเก้า, ในวันที่
สิบของเดือน, มีผู้เห็นกองทัพชาวเลมัน
ก�าลังยกมายังแผ่นดนิแห่งแอมันไนฮาห์.

๒ และ ดูเถิด, เมือง ถูก สร้าง ขึน้ ใหม่, 
และโมโรไนตัง้กองทัพกองหน่ึงอยู่ ใกล้
ชายแดนของเมือง, และพวกเขาพูนดิน
ขึน้โดยรอบเพือ่ป้องกนัตนจากลกูธนูและ
กอ้นหนิของชาวเลมนั; เพราะดเูถดิ, พวก
น้ันต่อสู้ด้วยก้อนหินและลูกธนู.

๓ ดเูถิด, ข้าพเจ้ากล่าววา่เมืองแห่งแอ- 
มนัไนฮาห์ก ไดส้รา้งขึน้ใหม.่ ขา้พเจา้กลา่ว
แก่ท่าน, แท้จริงแล้ว, สร้างขึน้ใหม่บาง
ส่วน; และเพราะชาวเลมันได้ท�าลายมา
แล้วครัง้หน่ึงเพราะความช่ัวช้าสามานย์
ของผู้คน, พวกเขาจึงคิดว่ามันจะกลับ
กลายเป็นเหยื่อง่าย ๆ  ส�าหรบัพวกเขาอีก.

๔ แต่ดูเถิด, ความผิดหวงัของพวกเขา
ใหญห่ลวงเพยีงใด; เพราะดเูถดิ, ชาวนีไฟ
ขุดคูท�าคันดินไว้ โดยรอบ, ซ่ึงสูงมากจน
ชาวเลมนัขวา้งกอ้นหนิและยงิธนูไปยงัคน
เหล่าน้ีให้เกิดผลไม่ ได้, ทัง้จะเข้าโจมตีก็
ไม่ไดน้อกจากตรงทางเขา้ของคนเหลา่น้ี.

๕ บัดน้ี ในเวลาน้ีแม่ทัพของชาวเลมัน
ฉงนอย่างยิ่ง, เพราะปัญญาของชาวนีไฟ
ในการเตรียมสถานที่ปลอดภัยของตน.

๖ บัดน้ีพวกผู้น� าของชาวเลมันคิดว่า, 
เพราะจ�านวนอันมากมายของผู้คนของ
ตน, แท้จริงแล้ว, พวกเขาคิดว่าพวกเขา

 ๒๓ ก คพ. ๔๒:๔๕.
 ๒๔ ก แอลมา ๔๖:๑๒.

  ข คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

๔๙ ๓ ก แอลมา ๑๖:๒–๓, ๙, ๑๑.
 ๘ ก แอลมา ๔๘:๗–๑๐.

แอลมา ๔๘:๒๓–๔๙:๖๔๔๕



คงมช่ีองทางพเิศษเขา้โจมตคีนเหลา่น้ัน
ดงัทีเ่คยท�ามาแลว้; แทจ้รงิแลว้, และพวก
เขาเตรยีมตวัพรอ้มดว้ยโล,่ และเกราะอก
ด้วย; และพวกเขาเตรียมตัวพร้อมด้วย
เครื่องนุ่งห่มที่ท�าจากหนัง, แท้จริงแล้ว, 
เครื่องนุ่งห่มที่หนามากเพื่อปกปิดความ
เปลือยเปล่าของตน.

๗ และโดยที่เตรียมแล้วดังน้ีพวกเขา
จงึคดิวา่จะเอาชนะและน�าพีน้่องของตน
มาสู่แอกแห่งความเป็นทาสโดยง่าย, หรอื
สังหารและประหารเสียทัง้หมดตามความ
พอใจของตน.

๘ แต่ดูเถิด, ยังความฉงนที่สุดให้แก่
พวกเขา, คนเหล่าน้ีพรอ้มก จะสู้พวกเขา, 
ในวิธีที่ ไม่เคยรู้เห็นกันมาในบรรดาลูก
หลานของ ลี ไฮ. บัดน้ี คน เหล่า น้ี พร้อม
จะสู้ชาวเลมัน, ที่จะสู้รบตามแบบแผน
อันเป็นค�าแนะน�าของโมโรไน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาว 
เลมนั, หรอืชาวอแมลิไคยาห,์ ฉงนอยา่งยิง่ 
ดว้ยวธิกีารเตรยีมสงครามของคนเหลา่น้ี.

๑๐ บัดน้ี, หากกษัตริย์อแมลิ ไคยาห์ลง
มาจากแผน่ดนิก แหง่นีไฟ, โดยทีเ่ป็นผูน้�า 
กองทัพของเขา, บางทีเขาอาจให้ชาวเล- 
มันโจมตีชาวนีไฟที่เมืองแห่งแอมันไน-
ฮาห์; เพราะดูเถิด, เขาไม่ ได้นึกถึงเลือด
ของผู้คนของเขาเลย.

๑๑ แต่ดูเถิด, อแมลิไคยาห์ ไม่ ได้ลงมา
สู้รบด้วยตนเอง. และดูเถิด, แม่ทัพของ
เขาไม่กล้าโจมตีชาวนีไฟที่เมืองแห่งแอ-
มนัไนฮาห,์ เพราะโมโรไนเปลีย่นวธิดี�าเนิน
กิจจานุกิจในบรรดาชาวนีไฟ, ถึงขนาดที่

ชาวเลมนัตอ้งผดิหวงักบัแนวป้องกนัของ
พวกเขาและพวกเขาจึงเข้าโจมตี ไม่ ได้.

๑๒ ฉะน้ันพวกเขาจึงถอยไป ในแดน
ทรุกนัดาร, และถอนคา่ยของตนและเดนิ
ทพัไปทางแผน่ดนิแหง่โนอาห,์ โดยคดิวา่
น่ันจะเป็นท�าเลดทีีสุ่ดรองลงมาส�าหรบัให้
พวกเขาต่อสู้กับชาวนีไฟ.

๑๓ เพราะพวกเขาหารู้ ไม่ ว่า โมโร ไน
ได้ท�าแนวป้องกันไว้, หรือได้สร้างป้อมก 

คุ้มภัยไว้, ให้ทุกเมืองในทั่วแผ่นดินโดย
รอบ; ฉะน้ัน, พวกเขาจงึเดนิทพัไปสู่แผน่
ดินแห่งโนอาห์ด้วยความตัง้ใจแน่วแน่; 
แท้จริงแล้ว, แม่ทัพของพวกเขาออกมา
ให้ค�าปฏิญาณว่าพวกเขาจะท�าลายผู้คน
ของเมืองน้ัน.

๑๔ แต่ดเูถดิ, ยงัความฉงนให้พวกเขา, 
เมอืงแหง่โนอาห,์ ซ่ึงเมือ่กอ่นน้ีเป็นสถาน
ที่ออ่นแอ, บดัน้ี, โดยวธิีของโมโรไน, กลบั
เป็นสถานทีแ่ข็งแรง, แทจ้รงิแลว้, แมย้ิง่กวา่
ความแข็งแรงของเมอืงแหง่แอมนัไนฮาห.์

๑๕ และบดัน้ี, จงดเูถดิ, น่ีคอืปัญญาของ
โมโรไน; เพราะท่านคิดว่าเมืองแอมันไน
ฮาห์ท�าให้พวกเขาหวาดกลัว; และโดยที่
ก่อนหน้าน้ีเมืองแห่งโนอาห์เป็นส่วนที่
อ่อนแอ ที่สุด ของ แผ่นดิน, ฉะน้ันพวก
เขาจะเดินทัพไปสู้รบที่น่ัน; และมันเป็น
ไปตามความปรารถนาของท่านดังน้ัน.

๑๖ และ ดูเถิด, โม โร ไน ก�า หน ดลี ไฮ
เป็นแม่ทัพบังคับบัญชาคนในเมืองน้ัน; 
และคือลี ไฮผู้เดียวกันก น้ันเองที่ต่อสู้กับ
ชาวเลมันในหุบเขาทางตะวันออกของ
แม่น� ้าไซดอน.

 ๑๐ ก ๒ นี. ๕:๘;  
ออมไน ๑:๑๒;  

แอลมา ๔๗:๑.
 ๑๓ ก แอลมา ๔๘:๘.

 ๑๖ ก แอลมา ๔๓:๓๕.

แอลมา ๔๙:๗–๑๖ ๔๔๖



๑๗ และบดัน้ีดเูถดิเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิ
ขึน้คอื, เมือ่ชาวเลมนัพบวา่ลีไฮบญัชาการ
อยู่ที่ เมืองพวกเขาก็ผิดหวังอีก, เพราะ
พวกเขากลัวลี ไฮอย่างยิ่ง; กระน้ันก็ตาม
แม่ทัพ ของ พวก เขา ได้ สาบาน ด้วย ค�า
ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะโจมตีเมือง; ฉะน้ัน, 
พวกเขาจึงยกกองทัพของตนมา.

๑๘ บดัน้ีดเูถดิ, ชาวเลมนัเขา้ไปในป้อม
คุ้มภัยของคนเหล่าน้ันโดยทางอื่นไม่ ได้
นอกจากตรงทางเข้า, เพราะความสูงของ
คันดินซ่ึงพูนขึน้ไว้, และความลึกของคู
ซ่ึงขุดไว้ โดยรอบ, นอกจากตรงทางเข้า.

๑๙ และชาวนี ไฟจึงพร้อมแล้วดังน้ีที่
จะท�าลายทุกคนที่พยายามปีนขึน้มาเพื่อ
เข้าป้อมทางอื่น, โดยเหวี่ยงก้อนหินและ
ยิงธนูเข้าใส่พวกเขา.

๒๐ ดังน้ี พวก เขา จึง พร้อม, แท้จริง
แล้ว, คนที่แข็งแรงที่สุดของพวกเขากอง
หน่ึง, พร้อมด้วยดาบและสายเหวี่ยง, ที่
จะ ฟาด ฟันทุก คนที่ พยายาม เข้า มา ใน
สถานที่คุ้มภัยของตนตรงทางเข้า; และ
พวกเขาพร้อมจะป้องกันตนให้พ้นจาก
ชาวเลมันดังน้ี.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บรรดานายทัพของชาวเลมันยกกองทัพ
มาอยู่หน้าทางเข้า, และเริ่มต่อสู้กับชาว
นีไฟ, เพื่อเข้าไปในสถานที่ปลอดภัยของ
คนเหล่าน้ัน; แตด่เูถิด, พวกเขาถูกขับไล่
ออกไปเป็นครัง้คราว, ถงึขนาดทีถ่กูสังหาร
ด้วยการผลาญชีวิตจนสุดคณานับ.

๒๒ บดัน้ีเมือ่พวกเขาเห็นวา่ไมอ่าจพชิิต
ชาวนีไฟตรงทางเข้า, พวกเขาจึงเริ่มขุด
คัน ดินของ พวก น้ัน ลง เพื่อ จะ ได้ เปิด
ทางให้กองทัพของตน, เพื่อจะมี โอกาส

ทดัเทยีมกนัทีจ่ะตอ่สู้; แตด่เูถดิ, ในความ
พยายามเหล่าน้ีพวกเขาจึงถูกกวาดล้าง
ด้วยก้อนหินและลูกธนูซ่ึงระดมเข้าใส่
พวกเขา; และแทนทีจ่ะถมคขูองคนเหลา่
น้ันโดยพังมูลดินลงมา, มันกลับตืน้ขึน้
มาส่วนหน่ึงด้วยร่างที่ตายและบาดเจ็บ
ของพวกเขา.

๒๓ ดังน้ันชาวนี ไฟจึงมีอ�านาจทัง้สิน้
เหนือศัตรขูองตน; และดังน้ันชาวเลมัน 
พยายาม จะ ท�าลาย ชาว นี ไฟ จน แม่ทัพ 
นายกองของตนถูกสังหารหมด; แท้จริง
แล้ว, และชาวเลมันมากกวา่หน่ึงพันคน
ถูกสังหาร; ขณะที่, อีกฝ่ายหน่ึง, ไม่มีชาว
นีไฟแม้แต่คนเดียวที่ถูกสังหาร.

๒๔ มีอยู่ประมาณห้าสิบคนที่บาดเจ็บ, 
ผู้ซ่ึงต้องเปิดรับลูกธนูของชาวเลมันอยู่
ตรงทางเข้า, แตพ่วกเขาปกป้องไวด้ว้ยโล่
ของตน, และเกราะอกของตน, และหมวก
เกราะของตน, ถงึขนาดทีว่า่พวกเขาไดร้บั
บาดแผลที่ขา, ซ่ึงหลายแห่งสาหัสมาก.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ, 
เมื่อชาวเลมันเห็นวา่แม่ทัพนายกองของ
ตนถกูสังหารหมดพวกเขาจงึหลบหนีเขา้
แดนทรุกนัดาร. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิ
ขึน้คือพวกเขากลับไปแผ่นดินแห่งนีไฟ, 
เพือ่แจง้ขา่วการสูญเสียอนัใหญห่ลวงของ
พวกเขา, ต่ออแมลิ ไคยาห์, กษัตริย์ของ
ตน, ซ่ึงเป็นชาวนีไฟโดยก�าเนิด.

๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
โกรธผู้คนของเขาอย่างยิ่ง, เพราะเขาไม่
บรรลุตามความปรารถนาของเขาที่มีต่อ
ชาวนีไฟ; เขาไม่ ได้ท�าให้คนเหล่าน้ันมา
สู่แอกแห่งความเป็นทาส.

๒๗ แท้จริง แล้ว, เขา เคือง แค้น อย่าง

แอลมา ๔๙:๑๗–๒๗๔๔๗



ยิ่ง, และเขาสาปแช่งก พระผู้เป็นเจ้า, และ
โมโรไนด้วย, โดยกล่าวค�าสาบานด้วยค�า
ปฏิญาณข ว่า เขา จะ ดื่ม เลือด ท่าน; และ
การน้ีเป็นเพราะโมโรไนรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระผู้เป็นเจ้าในการจัดเตรยีมความ
ปลอดภัยให้ผู้คนของท่าน.

๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้, คือ
อีก ด้านหน่ึง, ผู้คน ของ นี ไฟ ได้ น้อม
ขอบพระทัยก พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา, เพราะเดชานุภาพอนัหาทีเ่ปรยีบ
มิได้ของพระองค์ ในการปลดปล่อยพวก
เขาจากเงือ้มมือศัตรู.

๒๙ และ ปี ที่ สิบ เก้า แห่ง การ ปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

๓๐ แท้จรงิ แล้ว, และ มี สันติ ตอ่ เน่ือง
กนัในบรรดาพวกเขา, และมีความรุง่เรอืง
อยา่งมากยิง่ในศาสนจกัรเพราะความเอาใจ
ใส่และความขยนัหมัน่เพยีรซ่ึงมีตอ่พระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้, ซึง่ฮีลามนั, และ
ชิบลนั, และโครแิอนทอน, และแอมนัและ
พีน้่องทา่นไดป้ระกาศแกพ่วกเขา, แทจ้รงิ
แลว้, และโดยคนทัง้หมดน้ันที่ ได้รบัแตง่
ตัง้โดยระเบยีบอนัศักดิสิ์ทธิ์ก ของพระผูเ้ป็น
เจา้, โดยไดร้บับพัตศิมาสู่การกลบัใจ, และ
ส่งพวกเขาออกไปส่ังสอนในบรรดาผูค้น.

บทที่ ๕๐

โมโรไนสรา้งแนวป้องกันผืนแผ่นดนิของ
ชาวนีไฟ—พวกเขาสร้างเมืองใหม่หลาย

เมือง—สงครามและความพินาศเกิดกับ
ชาวนีไฟในวนัเวลาแห่งความชั่วรา้ยและ
ความน่าชิงชังของพวกเขา—โมริแอน
ทอนและพวกทีแ่ตกแยกไปพา่ยแพต้อ่ท-ี 
แอนคมั—นีไฟฮาหต์าย, และเพโฮรนับตุร
ของท่านน่ังบัลลังก์พิพากษา. ประมาณ 
๗๒–๖๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

โมโรไนไม่ไดห้ยดุการเตรยีมสงคราม, หรอื 
เพือ่ปกป้องผูค้นของทา่นใหพ้น้จากชาวเล- 
มัน; เพราะท่านให้กองทัพของท่านเริ่ม
งานในต้นปีที่ยี่สิบแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษา, คือพวกเขาจะเริม่ขุดดินขึน้
กองไว้ โดยรอบทัว่ทกุเมอืง, ตลอดทัว่แผน่
ดินซ่ึงชาวนีไฟครอบครอง.

๒ และเหนือคนัดนิเหลา่น้ีทา่นใหม้ทีอ่น
ซุง, แท้จริงแล้ว, สร้างโครงไม้ ให้สูงเท่า
คน, ใส่ไว้รอบเมือง.

๓ และท่านให้มีขอบติดไม้แหลมเรียง
ราย ไว้ บนท่อนซุง จนทั่ว; และ มัน แข็ง
แรงและสูง.

๔ และท่านให้สร้างหอสูงตัง้ตระหง่าน
เหนือ ไม้ แหลม เหล่า น้ัน, และ ท่านให้
สร้างสถานที่คุ้มภัยบนหอสูงเหล่า น้ัน, 
เพื่อก้อนหินและลูกธนูของชาวเลมันจะ
ท�าอันตรายพวกเขาไม่ ได้.

๕ และพวกเขาพรอ้มจะเหวีย่งก้อนหิน
จากยอดหอเหลา่น้ัน, ตามใจชอบและตาม
ก�าลังตน, และสังหารผู้ที่พยายามเข้ามา
ใกล้ก�าแพงเมือง.

 ๒๗ ก คมพ. ลบหลู ่(การ).
  ข กจิการ ๒๓:๑๒.
 ๒๘ ก คมพ. ขอบพระทยั, 

ขอบพระทยัพระเจา้ 
(การ, น้อม), ความ
ขอบคณุ.

 ๓๐ ก แอลมา ๔๓:๒.

แอลมา ๔๙:๒๘–๕๐:๕ ๔๔๘



๖ โมโรไนเตรยีมที่มั่นไวร้อบเมืองทั่วทัง้
แผ่น ดิน ดังน้ี, เพื่อ ต้านทาน การ บุกรุก
ของศัตรู.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
โม โร ไนให้ กองทัพ ของ ท่าน ออก ไป ใน
แดนทุรกันดารตะวันออก; แท้จริงแล้ว, 
และพวกเขาออกไปและขับไล่ชาวเลมัน
ทัง้หมด ซ่ึงอยู่ ในแดนทุรกันดารตะวัน
ออก ให้ กลับ ไป ผืน แผ่น ดิน ของ พวก
เขาเอง, ซ่ึงอยู่ทางใต้ของแผ่นดินแห่ง 
เซราเฮ็มลา.

๘ และแผ่นดินแห่งนีไฟทอดเป็นทาง 
ตรง ไป จาก ทะเล ตะวัน ออก ถึง ทะเล 
ตะวันตก.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ 

โมโรไนได้ขับชาวเลมันทัง้หมดออกจาก
แดนทรุกนัดารตะวนัออก, ซึง่อยูท่างเหนือ 
ของผืนแผ่นดินต่าง ๆ อันเป็นของพวก
เขาเองแลว้, ทา่นใหผู้อ้ยูอ่าศัยในแผน่ดนิ
แห่งเซราเฮ็มลาและในแผ่นดินโดยรอบ
ออกไปสู่แดนทุรกันดารตะวันออก, แม้
จนถึงชายแดนใกล้ฝ่ังทะเล, และครอบ
ครองแผ่นดิน.

๑๐ และ ท่านวาง กองทัพ ไว้ทาง ใต้, ที่
ชายแดนอันเป็นของพวกเขาด้วย, และ
ให้พวกเขาสร้างแนวป้องกันก ขึน้เพื่อจะ
ปกป้องกองทัพของตนและผู้คนของตน
ให้ปลอดภัยจากเงือ้มมือศัตรู

๑๑ และ ดัง น้ันท่าน ตัด ที่ มั่นทัง้หมด
ของ ชาวเล มันใน แดนทุรกันดาร ตะวัน
ออก, แท้จริง แล้ว, และ ทาง ตะวัน ตก
ด้วย, โดยสร้างแนวป้องกันขึน้ตรงเส้น
เขตแดนระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมัน, 

ระหวา่งแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลากบัแผน่
ดนิแหง่นีไฟ, จากทะเลตะวนัตก, ทอดไป
ตามต้นแม่น� ้าไซดอน—ชาวนีไฟ โดยที่
ครอบครองแผ่นดินทัง้หมดทางเหนือ, 
แทจ้รงิแลว้, แมแ้ผน่ดนิทัง้หมดทีอ่ยูท่าง
เหนือของแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, ตามความ
พอใจของตน.

๑๒ ดังน้ันโมโรไน, พร้อมด้วยกองทัพ
ของท่าน, ซ่ึงเพิ่มขึน้ทุกวันเพราะความ
มั่นใจในการคุ้มกันซึ่งผลงานของท่าน
ได้น� าออกมาให้พวกเขา, พยายามที่จะ
ตัดก�าลังและอ�านาจของชาวเลมันออก
ไปจากผืนแผ่นดินที่พวกตนครอบครอง, 
เพือ่พวกน้ันจะไมม่อี�านาจเหนือผนืแผน่
ดินที่พวกตนครอบครอง.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาว
นีไฟเริม่วางรากฐานเมอืงเมอืงหน่ึง, และ
พวกเขาเรยีกชือ่เมอืงวา่โมโรไน; และเมอืง
น้ีอยู่ ใกล้ทะเลตะวนัออก; และอยู่ทางใต้
ใกลก้บัแนวเขตครอบครองของชาวเลมนั.

๑๔ และพวกเขาเริม่วางรากฐานใหเ้มอืง
เมืองหน่ึงระหว่างเมืองแห่งโมโรไนกับ
เมืองแห่งแอรนัด้วย, โดยเช่ือมชายแดน
ของแอรันกับโมโรไน; และพวกเขาเรียก
ช่ือเมือง, หรือแผ่นดิน, ว่านีไฟฮาห์.

๑๕ และในปีเดียวกันน้ันพวกเขาเริ่ม
สร้างเมืองขึน้หลายเมืองทางเหนือด้วย, 
เมอืงหน่ึงดว้ยวธิพีเิศษซึง่พวกเขาเรยีกวา่
ลี ไฮ, ซึง่อยูท่างเหนือใกลก้บัชายฝ่ังทะเล.

๑๖ และปีที่ยี่สิบสิน้สุดลงดังน้ี.
๑๗ และผู้คนของนีไฟอยู่ ในสภาพอัน

รุง่เรอืงในตน้ปีทีย่ีสิ่บเอ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ.

๕๐ ๑๐ ก แอลมา ๔๙:๑๘–๒๒.

แอลมา ๕๐:๖–๑๗๔๔๙



๑๘ และพวกเขารุ่งเรืองอย่างยิ่ง, และ
พวกเขากลับร�า่รวยอย่างยิ่ง; แท้จรงิแล้ว, 
และพวกเขาขยายเผา่พนัธุแ์ละแข็งแกรง่
ขึน้ในแผ่นดิน.

๑๙ และดังน้ันเราจึงเห็นว่าการกระท�า
ทัง้หมดของพระเจา้ทรงไวซ่ึ้งความเมตตา
และความยุติธรรมเพียงใด, เพื่อให้พระ
วจนะทัง้หมดของพระองค์เกิดสัมฤทธิ
ผลแก่ลูกหลานมนุษย์; แท้จริงแล้ว, เรา
เห็นได้ว่าพระวจนะของพระองค์ปรากฏ
เป็นจริง, แม้ ในเวลาน้ี, ซ่ึงพระองค์ตรัส
กับลี ไฮ, มีความว่า :

๒๐ เจ้าและลูกหลานเจ้าเป็นสุขแล้ว; 
และ พวก เขา จะ ได้ รับ พร, ตราบ เท่า ที่
พวกเขาจะรักษาบัญญัติของเราพวกเขา
จะ รุ่งเรือง อยู่ ใน แผ่นดิน. แต่ จง จ�า ไว้, 
ตราบเทา่ทีพ่วกเขาจะไมร่กัษาบญัญตัขิอง
เราพวกเขาจะถูกตัดขาดก จากที่ประทับ
ของพระเจ้า.

๒๑ และ เรา จึง เห็นว่า สัญญา เหล่า น้ี
ปรากฏเป็นจรงิกับผู้คนของนีไฟ; เพราะ
เน่ืองจากการทะเลาะเบาะแว้งของพวก
เขาและความขดัแยง้ของพวกเขา, แทจ้รงิ
แล้ว, การกระท�าฆาตกรรมของพวกเขา, 
และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา, การ
นับถือ รูป เคารพ ของ พวก เขา, การ ผิด
ประเวณีของพวกเขา, และความน่าชิงชัง
ของพวกเขา, ซ่ึงมีอยู่ ในบรรดาพวกเขา, 
ซ่ึงน�าสงครามและความพินาศมาสู่พวก
เขาเอง.

๒๒ และคนที่ซ่ือสัตย์ ในการรกัษาพระ
บัญญัติของพระเจ้าได้รับการปลดปล่อย
ทุกครัง้, ขณะพี่ น้องที่ ช่ัวร้ายของพวก

เขาหลายพนัคนถกูส่งไปสู่ความเป็นทาส, 
หรือ ตาย ด้วย คม ดาบ, หรือ เส่ือมโทรม
อยู่ ในความ ไม่ เช่ือ, และ อยู่ รวม กัน กับ
ชาวเลมัน.

๒๓ แต่ดูเถิดนับแต่วันเวลาของนี ไฟ
แล้ว, ไม่เคยมีเวลาใดเลยในบรรดาผู้คน
ของนีไฟที่เป็นสุขก , ยิ่งไปกว่าในวันเวลา
ของ โม โร ไน, แท้จริง แล้ว, แม้ เวลา น้ี, 
ในปีที่ ยี่สิบ เอ็ดแห่งการปกครองของผู้
พิพากษา.

๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
ยีสิ่บสองแหง่การปกครองของผูพ้พิากษา
สิน้ สุดลงในความสงบสุขด้วย; แท้จริง
แล้ว, และปีที่ยี่สิบสามด้วย.

๒๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ใน ต้นปี ที่ ยี่สิบ ส่ี แห่ง การ ปกครอง ของ
ผู้พิพากษา, น่าจะได้มีความสงบสุขใน
บรรดาผูค้นของนีไฟดว้ยหากไม่ ใช่เพราะ
ความขัดแย้งก ที่เกิดขึน้ในบรรดาพวกเขา
เกี่ยวกับแผ่นดินแห่งลี ไฮ, และแผ่นดิน
แห่งโมริแอนทอน, ซึ่งอยู่ติดชายแดน
ลี ไฮ; ซ่ึงแผ่นดินทัง้สองน้ีมีชายแดนติด
ฝ่ังทะเล.

๒๖ เพราะ ดูเถิด, ผู้คนที่ ครอบ ครอง
แผ่นดินแห่งโมรแิอนทอนเรยีกรอ้งสิทธิ
ส่วนหน่ึงของแผ่นดินแห่งลี ไฮ; ฉะน้ัน
จึงเริ่มมีความขัดแย้งอย่างเผ็ดร้อนกัน
บ้างในระหว่างพวกเขา, ถึงขนาดที่ผู้คน
ของโมริแอนทอนจับอาวุธขึน้ต่อสู้กับพี่
น้องของตน, และตัง้ใจจะสังหารคนพวก
น้ันด้วยดาบ.

๒๗ แตด่เูถดิ, ผูค้นซ่ึงครอบครองแผน่
ดินแห่งลี ไฮหลบหนีไปค่ายของโมโรไน, 
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และวิงวอนขอความช่วยเหลือจากท่าน; 
เพราะดูเถิดพวกเขาไม่ ได้เป็นฝ่ายผิด.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่ 

ผูค้นของโมรแิอนทอน, ซึง่มผีูน้�าช่ือโมร-ิ 

แอนทอน, เห็นว่าผู้คนของลี ไฮหลบหนี
ไปค่ายของโมโรไน, พวกเขาก็กลัวอย่าง
ยิ่งเกลือกกองทัพโมโรไนจะมาโจมตีและ
ท�าลายพวกเขา.

๒๙ ฉะน้ัน, โม ริ แอ นทอน จึง ให้ คน
เหล่าน้ันจ�าใส่ ใจว่าพวกเขาควรหลบหนี
ไปแผ่นดินซ่ึงอยู่ทางเหนือ, ซ่ึงมี น่าน
น� ้าใหญ่ปกคลุมอยู่, และเข้าครอบครอง
แผ่นดินซ่ึงอยู่ทางเหนือ.

๓๐ และดเูถดิ, พวกเขาน่าจะท�าใหแ้ผน
น้ีเป็นผลได,้ (ซึง่จะเป็นเหตใุหค้ร�า่ครวญ
กัน) แต่ดูเถิด, โมริแอนทอนน้ันโดยที่
เป็นคนอารมณ์รนุแรงมาก, ฉะน้ันเขาจงึ
โกรธหญิงรบัใช้คนหน่ึงของเขา, และเขา
ได้ท�าร้ายและทุบตีนางอย่างมาก.

๓๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืนาง
หลบหนีและข้ามไปยังค่ายของโมโรไน, 
และ บอก โม โร ไนทัง้หมด เกี่ยว กับ เรื่อง
น้ี, และเกี่ยวกับเจตนาของคนเหล่าน้ัน
ที่จะหลบหนีไปแผ่นดินทางเหนือด้วย.

๓๒ บัดน้ีดูเถิด, ผู้คนซ่ึงอยู่ ในแผ่นดิน
อดุมมัง่คัง่, หรอืทีจ่รงิแลว้โมโรไน, กลวัวา่
คนเหล่าน้ันจะสดับฟังถ้อยค�าของโมริ-
แอนทอนและเขา้มารวมกบัผูค้นของเขา, 
และดังน้ันเขาจะได้ครอบครองแผ่นดิน
ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ัน, ซ่ึงจะเป็นรากฐาน
ให้ เกิดผลร้ายในบรรดาผู้คนของนี ไฟ, 
แทจ้รงิแลว้, ซึง่ผลเหลา่น้ันจะน�าไปสู่การ
ล้มล้างเสรีภาพก ของพวกเขา.

๓๓ ฉะน้ันโมโรไนจึงส่งกองทัพ, พรอ้ม 
ดว้ยคา่ยของพวกเขา, ไปสกดัผูค้นของโม- 
รแิอนทอน, เพื่อหยุดการหนีไปแผ่นดิน
ทางเหนือของคนเหล่าน้ัน.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาไม่ไดส้กดัคนเหลา่น้ันจนกระทัง่
คนเหล่าน้ันมาถึงชายแดนของแผ่นดิน
รกร้างก ; และที่น่ันพวกเขาสกัดคนเหล่า
น้ัน, ใกล้ทางแคบซ่ึงทอดยาวเลียบฝ่ัง
ทะเล ไป สู่ แผ่น ดินทาง เหนือ, แท้จริง
แล้ว, ใกล้ทะเล, ทางตะวันตกและทาง
ตะวันออก.

๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทัพ ซ่ึง โม โร ไน ส่ง ไป, มี ชาย ผู้ หน่ึง
เป็นผู้น� าซ่ึงมีช่ือว่าทีแอนคัม, ได้พบกับ
ผู้คนของโมริแอนทอน; และผู้คนของ 
โมริแอนทอนดือ้ดึงนัก, ( โดยที่ถูกจูงใจ
ดว้ยความช่ัวรา้ยและค�าป้อยอของเขา) จน 
การสู้รบเริ่มขึน้ระหว่างคนเหล่าน้ัน, ซ่ึง
ในการน้ันทีแอนคัมสังหารโมรแิอนทอน
และท�าให้กองทัพของเขาพ่ายแพ้, และ
จับคนเหล่า น้ันเป็นเชลย, และกลับไป
ค่ายของโมโรไน. และปีที่ยี่สิบส่ีแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของ
นีไฟสิน้สุดลงดังน้ี.

๓๖ และผู้คนของโมริแอนทอนถูกน�า
กลับไปดงัน้ี. และเมื่อพวกเขาให้พันธ-
สัญญาวา่จะรกัษาสันตภิาพโมโรไนจึงน�า
พวกเขากลบัคนืสู่แผน่ดนิแหง่โมรแิอน-
ทอน, และการรวมกันเกิดขึน้ระหวา่งคน
พวกน้ันกับผู้คนของลี ไฮ; และโมโรไนน�า
พวกเขากลบัไปสู่ผนืแผน่ดนิของตนดว้ย.

๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น
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คือ ในปี เดียวกัน กับ ที่ ผู้คนของ นี ไฟ มี
สันติภาพกลับคืนมาสู่พวกเขา, คือนีไฟ
ฮาห์, หัวหน้าผู้พิพากษาที่สอง, ตาย, โดย
ท�าหน้าที่บนบัลลังก์พิพากษาด้วยความ
เทีย่งธรรมอยา่งสมบรูณ์ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้.

๓๘ กระน้ันก็ตาม, ท่านยังปฏิเสธแอล- 
มาที่จะครอบครองบันทึกเหล่าน้ันและ 
ส่ิงเหลา่น้ันซ่ึงแอลมาและบรรพบรุษุทา่น
ถือว่า ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด; ฉะน้ัน แอ ลมา จึง
มอบส่ิงเหลา่น้ันใหฮี้ลามนั, บตุรของทา่น.

๓๙ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้
คือผู้คนก�าหนดให้บุตรของนีไฟฮาห์รับ
หน้าที่บนบัลลังก์พิพากษา, แทนบิดา
ท่าน; แท้จริงแล้ว, ก�าหนดให้ท่านเป็น
หัวหน้าผู้พิพากษาและผู้ปกครองเหนือ
ผู้คน, ด้วยค�าปฏิญาณและศาสนพิธีอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะพิพากษาโดยชอบธรรม, 
และรักษาสันติภาพและอิสรภาพของ
ผู้คน, และอนุญาตให้พวกเขามีอภิสิทธิ์
อัน ศักดิ์สิทธิ์ ใน การ นมัสการ พระเจ้า
พระ ผู้ เป็น เจ้าของ พวก เขา, แท้จริง
แล้ว, ในการสนับสนุนและธ�ารงรักษา
อุดมการณ์ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตลอด
วันเวลาของท่าน, และในการน� าคนช่ัว
ร้ายมาสู่ความยุติธรรมตามโทษานุโทษ
ของพวกเขา.

๔๐ บดัน้ีดเูถดิ, ช่ือของทา่นคอืเพโฮรนั. 
และเพโฮรันรับต�าแหน่งของบิดาท่าน, 
และเริ่มการปกครองของท่านในปลายปี
ที่ยี่สิบส่ี, เหนือผู้คนของนีไฟ.

บทที่ ๕๑

ผู้ ชื่น ชอบ รา ชาธิป ไตย พยายาม

เปลีย่นแปลงกฎและสถาปนากษัตริย์—
เพโฮรนัและอสิรชนไดร้บัเสียงสนับสนุน
จากผู้คน—โมโรไนบีบบังคบัให้ผู้ชืน่ชอบ
ราชาธิปไตยปกป้องประเทศของพวกเขา
มิฉะน้ันจะถูกประหาร—อแมลิ ไคยาห์
และชาวเลมันยึดเมืองที่มีแนวป้องกัน
หลายแห่ง—ทีแอนคัมขับไล่การรุกราน
ของชาวเลมันและสังหารอแมลิ ไคยาห์
ในกระโจมของเขา. ประมาณ ๖๗–๖๖ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในตอน
เริ่ม ปีที่ ยี่สิบห้าแห่งการปกครองของผู้
พพิากษาเหนือผูค้นของนีไฟ, โดยทีพ่วก
เขา สถาปนา สันติภาพ ขึน้ระหว่าง ผู้คน
ของลี ไฮกับผู้คนของโมริแอนทอนเกี่ยว
กับผืนแผ่นดินของพวกเขา, และเริ่มปี
ที่ยี่สิบห้าด้วยสันติ;

๒ กระน้ัน ก็ตาม, พวก เขา ธ�ารง รักษา
สันติภาพอันสมบูรณ์ ในแผ่นดินไม่ ได้
นาน, เพราะเริม่มีความขัดแย้งในบรรดา
ผูค้นเกีย่วกบัเพโฮรนัหวัหน้าผูพ้พิากษา; 
เพราะดูเถิด, มีคนส่วนหน่ึงซ่ึงปรารถนา
จะเปลี่ยนแปลงประเด็นเฉพาะสองสาม
ข้อในกฎ.

๓ แต่ ดูเถิด, เพ โฮ รัน จะ ไม่ เปลี่ยน
หรือ ไม่ ยอมให้ ใครมาเปลี่ยนแปลงกฎ; 
ฉะน้ัน, ท่านจึงไม่สดับฟังคนที่ออกเสียง
พร้อม ด้วย ค�าร้อง ของ ตน เกี่ยว กับ การ
เปลี่ยนแปลงกฎ.

๔ ฉะน้ัน, คน ที่ ปรารถนา จะ ให้
เปลี่ยนแปลง กฎ จึง โกรธ ท่าน, และ
ปรารถนา จะ ไม่ ให้ ท่าน เป็นหัวหน้า ผู้
พิพากษา ปกครอง แผ่น ดิน อีก ต่อ ไป; 

แอลมา ๕๐:๓๘–๕๑:๔ ๔๕๒



ฉะน้ันจึงเกิดการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน
กันบ้างเกี่ยวกับเรื่องน้ี, แต่ ไม่ถึงกับนอง
เลือด.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนที่ ปรารถนา จะ ให้ เพ โฮ รัน ออก จาก
บัลลังก์พิพากษาเรียกว่าผู้ช่ืนชอบราชา-
ธิป ไตย, เพราะพวกเขาปรารถนาจะให้
เปลี่ยนแปลง กฎ ใน ลักษณะ ที่ ล้ม ล้าง
การปกครองแบบอิสระและเพื่อสถาปนา
กษัตริย์ขึน้เหนือแผ่นดิน.

๖ และคนทีป่รารถนาจะใหเ้พโฮรนัยงัคง
เป็นหวัหน้าผูพ้พิากษาเหนือแผน่ดนิก็รบั
เอานามอิสรชน; และด้วยเหตุน้ีคือการ
แบง่แยกในบรรดาพวกเขา, เพราะอสิรชน 
ให้ ค�ามั่นหรือ ให้ พันธ สัญญา ว่า จะ ธ�ารง 
ไว้ซ่ึงสิทธิ์ของพวกเขาและอภิสิทธิ์เกี่ยว
กับศาสนาของพวกเขาโดยการปกครอง
แบบอิสระ.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกันน้ีตกลงกันได้
โดยเสียงของผู้คน. และเหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือ เสียงของผู้คนสนับสนุน
อิสรชน, และเพโฮรันคงอยู่ ในบัลลังก์
พิพากษา, ซ่ึง ท�าให้ เป็นที่ ช่ืนชม ยินดี
กันมากในบรรดาพี่น้องของเพโฮรนัและ
คนเป็นอันมากของผู้คนแห่งเสรีภาพ
ด้วย, ซ่ึง ท�าให้ ผู้ ช่ืนชอบ รา ชาธิป ไตย
เงียบลงด้วย, จนพวกเขาไม่กล้าคัดค้าน
นอกจาก จ�า ต้อง ธ�ารง รักษา อุดมการณ์
แห่งเสรีภาพ.

๘ บัดน้ีผู้ช่ืนชอบราชาธิปไตยเป็นพวก
ทีอ่ยู่ ในตระกลูสูงก , และพวกเขาหมายมัน่

จะเป็นกษัตริย์; และพวกเขาได้รับการ
สนับสนุนโดยคนที่แสวงหาพลังอ�านาจ
และสิทธิอ�านาจเหนือผู้คน.

๙ แต่ดูเถิด, น่ีเป็นเวลาอันวกิฤติที่จะมี
ความขัดแย้งเช่นน้ันในบรรดาผู้คนของ
นีไฟ; เพราะดูเถิด, อแมลิ ไคยาห์ยั่วยุใจ
ผู้คนของชาวเลมันให้ต่อต้านผู้คนชาว
นีไฟอีก, และเขาก�าลังรวบรวมทหารมา
จากทุกส่วนของแผ่นดินของเขา, และ
ให้อาวุธพวกเขา, และเตรียมท�าสงคราม
ด้วย ความ ขยันหมั่น เพียร จน สุด ความ
สามารถ; เพราะเขาได้สาบานก ว่าจะดื่ม
เลือดของโมโรไน.

๑๐ แต่ดูเถิด, เราจะเห็นวา่สัญญาที่เขา
ท�าไวน้ั้นเป็นเพราะความหนุหนั; กระน้ัน
ก็ตาม, เขายังเตรียมตัวและกองทัพของ
เขาเพื่อมาสู้รบกับชาวนีไฟ.

๑๑ บัดน้ีกองทัพของเขาไม่มีก�าลังมาก
ดังที่ เคยมีมาก่อน, เพราะคนหลายพัน
คนที่ถูกสังหารด้วยน� ้ามือชาวนี ไฟ; แต ่
ทัง้ทีก่ารสูญเสียของเขาใหญห่ลวง, อแมล-ิ 
ไคยาหย์งัรวบรวมกองทพัใหญ่ไดอ้ยา่งน่า
ประหลาด, ถึงขนาดที่เขาไม่กลัวที่จะลง
มายังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๑๒ แทจ้รงิแลว้, แมต้วัอแมลิไคยาหก็์ลง
มา, น�าหน้าชาวเลมัน. และน่ีคือปีที่ยี่สิบ
ห้าแห่งการปกครองของผู้พิพากษา; และ
เป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกเขาเริม่ตกลง
กันได้ ในกิจจานุกิจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของพวกเขาเกี่ยวกับเพโฮรัน, หัวหน้า
ผู้พิพากษา.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่

๕๑ ๘ ก คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  

(ความ).
 ๙ ก แอลมา ๔๙:๒๖–๒๗.

แอลมา ๕๑:๕–๑๓๔๕๓



บรรดาผู้ที่ ได้ช่ือวา่ผู้ช่ืนชอบราชาธิปไตย
ได้ยินว่าชาวเลมันก�าลังยกลงมาสู้รบกับ
พวกเขา, พวกเขาก็ยินดีอยู่ ในใจ; และ
พวก เขา ไม่ ยอม จับ อาวุธ, เพราะ โกรธ
หัวหน้าผู้พิพากษามาก, และผู้คนก แห่ง
เสรภีาพด้วย, จนพวกเขาไม่ยอมจับอาวธุ
เพื่อปกป้องประเทศของตน.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
โม โร ไน เห็นดังน้ี, และ เห็นด้วย ว่า ชาว 
เลมันก�าลังมาถึงชายแดนของแผ่นดิน, 
ท่านเคืองแค้นยิ่งนักเพราะความดือ้ดึง
ของคนเหล่าน้ันผู้ซ่ึงท่านท�างานมาด้วย
ความขยันหมั่นเพียรเป็นล้นพ้นในการ
ปกปักรกัษา; แท้จรงิแล้ว, ท่านโมโหอย่าง
ยิ่ง; จิต วิญญาณ ท่าน เต็ม ไป ด้วย ความ
โกรธพวกเขา.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ส่งค�าร้อง, พร้อมด้วยเสียงของผู้คน, ไป
ยังผู้ปกครองแผ่นดิน, โดยปรารถนาจะ
ให้ท่านอ่านมัน, และให้อ�านาจแก่ท่าน  
( โมโรไน) บบีบงัคบัผูท้ีแ่ตกแยกเหลา่น้ัน
ใหป้กป้องประเทศของพวกเขาหาไมแ่ลว้
ก็จะประหารเสีย.

๑๖ เพราะเป็นการเอาใจใส่อันดับแรก
ของท่านที่จะยุติความขัดแย้งและการ
แตกแยก ในบรรดา ผู้คน; เพราะ ดูเถิด, 
ก่อนหน้าน้ีน่ีคือเหตุของความพินาศทัง้
หลายทัง้ปวงของพวกเขา. และเหตกุารณ์
ได้บังเกิดขึน้คือส่ิงน้ี ได้รับอนุญาตตาม
เสียงของผู้คน.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โมโรไนส่ังให้กองทัพของท่านยกไปต่อสู้
กับ บรรดา ผู้ ช่ืนชอบ รา ชาธิป ไตย, เพื่อ

ดึง เอาความจองหองและความสูงศักดิ์
ของพวกเขาให้ลงมาอยู่ ระดับเดียวกับ
โลก, มิฉะน้ันก็ ให้พวกเขาจับอาวุธและ
สนับสนุนอุดมการณ์แห่งเสรีภาพ.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทพัไดย้กออกไปตอ่สู้กบัคนเหลา่น้ัน; 
และ ดึง เอา ความ จองหอง และ ความ สูง
ศักดิ์ของพวกเขาลงมา, ถึงขนาดที่เมื่อ
พวกน้ันยกอาวุธสงครามขึน้ต่อสู้กับคน
ของโมโรไนพวกเขาถูกโค่นให้อยู่ระดับ
เดียวกับแผ่นดินโลก.

๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
ผู้ที่แตกแยกก ไปส่ีพันคนถูกโค่นด้วย
ดาบ; และพวกผู้น� าของพวกเขาที่ ไม่
ถูกสังหารในการสู้รบถูกจับโยนเข้าเรือน
จ�า, เพราะไม่มีเวลาพิจารณาโทษพวก
เขาในยามน้ี.

๒๐ และ คน ที่ เหลือ อยู่ ของ พวก ที่
แตกแยก, แทนที่จะถูกฟันลงกับพืน้ดนิ
ดว้ยดาบ, ไดย้อมแพต้อ่ผนืธงแหง่เสรภีาพ, 
และถกูบงัคบัใหย้กธงก แหง่เสรภีาพไวบ้น
หอสูงของตน, และในเมืองของตน, และ
ให้จับอาวธุปกป้องประเทศของตน.

๒๑ และดังน้ี โมโรไนท�าให้บรรดาผู้ชื่น
ชอบราชาธิป ไตยสิน้สุดลง, จนไม่มีผู้ ใด
เป็นที่รู้จักกันอีกเลยในช่ือว่าผู้ ช่ืนชอบ
ราชาธิป ไตย; และท่านท�าให้ความดือ้ดึง
และความจองหองของคนเหล่า น้ันซ่ึง
อ้างว่ามีสายเลือดอันสูง ศักดิ์ สิน้ สุดลง
ดงัน้ี; แตพ่วกเขาถกูพาลงมาใหน้อบน้อม
ถอ่มตนเหมอืนกบัพีน้่องของตน, และให้
ต่อสู้อย่างองอาจเพื่ออิสรภาพจากความ
เป็นทาสของตน.

 ๑๓ ก แอลมา ๔๖:๑๐–๑๖.  ๑๙ ก แอลมา ๖๐:๑๖.  ๒๐ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓.

แอลมา ๕๑:๑๔–๒๑ ๔๕๔



๒๒ ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ขณะที่ โมโรไนก ก�าลังท�าให้สงครามและ
ความ ขัด แย้ง ในบรรดา ผู้คนของ ท่าน
เองสิน้สุดลงดังน้ี, และท�าให้พวกเขามา
อยู่ภายใต้สันติภาพและอารยธรรม, และ
ตัง้ข้อบังคับเพื่อเตรียมสงครามต่อสู้กับ
ชาวเล มัน, ดูเถิด, ชาวเล มัน เข้า มา ใน
แผ่น ดิน แห่ง โม โร ไน, ซึ่ง อยู่ ชายแดน
ใกล้ฝ่ังทะเล.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวนี ไฟ ไม่มีก�าลังเข้มแข็งพอในเมือง
แห่งโมโรไน; ฉะน้ันอแมลิ ไคยาห์รุกไล่
พวกเขา, สังหารเสีย เป็นอันมาก. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คืออแมลิไคยาห์
เข้าครองเมือง, แท้จริงแล้ว, ครอบครอง
ป้อมปราการทัง้หมดของพวกเขา.

๒๔ และบรรดาคนที่หลบหนีออกจาก
เมืองโมโรไนมาถึงเมืองแห่งนี ไฟฮาห์; 
และผู้คนของเมืองแห่งลี ไฮมารวมตวักัน
ด้วย, และจัดการตระเตรียมและพร้อม
รับมือชาวเลมันในการสู้รบ.

๒๕ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอือแม- 
ลิไคยาห์ ไมย่อมใหช้าวเลมนัยกไปสู้รบกบั
เมืองแห่งนีไฟฮาห์, แต่ ให้ตัง้มั่นอยู่ ใกล้
ฝ่ังทะเล, โดยทิง้คนไว้ ในทุกเมืองเพื่อ
รักษาและป้องกัน.

๒๖ และดังน้ีเขาเดินทัพต่อไป, โดยเข้า
ครอง เมือง หลาย เมือง, เมือง แห่ง นี ไฟ
ฮาห์, และเมืองแห่งลี ไฮ, และเมืองแห่ง 
โมริแอนทอน, และเมืองแห่งออมเนอร์,  
และ เมือง แห่ งกิด, และ เมือ งมิวเล็ค,  
ซ่ึงทัง้หมดน้ีอยู่ชายแดนตะวันออกใกล้
ฝ่ังทะเล.

๒๗ และชาวเลมันจึงได้, เมืองไว้หลาย
เมืองดังน้ี, ด้วยอุบายของอแมลิ ไคยาห์, 
ด้วยก�าลังไพร่พลอันนับไม่ถ้วนของเขา, 
ซ่ึงทัง้หมดน้ันไดร้บัการเสรมิแนวป้องกนัก 

อย่างแข็งแรงตามวิธีท�าแนวป้องกันของ
โมโรไน; ซ่ึงทัง้หมดน้ันท�าให้ชาวเลมัน
มีที่มั่น.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเดินทัพไปยังชายแดนของแผ่นดิน
อุดมมั่งคัง่, โดยรกุไล่ชาวนีไฟและสังหาร
เสียมากมาย.

๒๙ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพวก 
เขาพบกบัทแีอนคมั, ผูซึ้ง่ไดสั้งหารก โมร-ิ 
แอนทอนและสกัดผู้คนของเขาเมื่อครัง้
ที่เขาหนีไป.

๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
สกัดอแมลิ ไคยาห์ด้วย, ขณะที่เดินทัพ
มาพรอ้มด้วยก�าลังทหารมากมายของเขา
เพือ่จะเขา้ครอบครองแผน่ดนิอดุมมัง่คัง่, 
และแผ่นดินทางเหนือด้วย.

๓๑ แต่ดูเถิดเขาพบกับความผิดหวัง
โดยถูกทีแอนคัมและคนของเขาตี โต้, 
เพราะ คน เหล่า น้ัน เป็นนักรบ ผู้ เกรียง
ไกร; เพราะคนของทีแอนคัมทุกคนเข้ม
แข็งกว่าชาวเลมันในด้านพละก�าลังและ
ความช�านาญศึกของพวกเขา, ถึงขนาด
ที่ ได้เปรียบเหนือชาวเลมัน.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนเหล่าน้ันรังควานพวกเขา, ถึงขนาด
ที่สังหารพวกเขาแม้จนกระทั่งมืด. และ
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ ที แอนคัม
และ คนของ เขา ตัง้ กระโจม ที่ ชายแดน
ของแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง; และอแมลิ ไค- 

 ๒๒ ก คมพ. โมโรไน, แมท่พั.  ๒๗ ก แอลมา ๔๘:๘–๙.  ๒๙ ก แอลมา ๕๐:๓๕.
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ยาห์ ตัง้ กระโจม ของ เขา ที่ ชายแดนบน
หาด ทราย ริม ทะเล, และ ใน ลักษณะ น้ี
พวกเขาถูกรุกไล่.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ครัน้เวลากลางคืน, ทีแอนคัมกับผู้รับใช้
ของเขาแอบออกไปข้างนอกในเวลากลาง
คืน, และเข้าไปในค่ายของอแมลิไคยาห์; 
และดูเถิด, พวกน้ันหลับอยู่เพราะความ
เหน่ือยล้ายิ่ง, ซ่ึงเกิดเพราะงานหนักและ
ความร้อนในเวลากลางวัน.

๓๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือที- 
แอนคมัแอบเขา้ไปในกระโจมของกษัตรยิ์
อย่างลับ ๆ, และแทงหลาวไปที่หัวใจของ
เขา; และเขาท�าให้กษัตริย์ตายทันที โดย
ไม่ท�าให้บรรดาผู้รับใช้ของเขาตื่นเลย.

๓๕ และเขากลับมายังค่ายของเขาเอง
อย่างลับ ๆ อีก, และดูเถิด, ผู้คนของเขา
หลบัอยู,่ และเขาปลกุคนเหลา่น้ันและเลา่
ให้พวกเขารู้เรื่องทัง้หมดที่เขาได้ท�าไป.

๓๖ และเขาให้กองทัพของเขาเตรียม
พร้อม ไว้, เกลือก ชาวเล มัน จะ ตื่น และ
ยกมาโจมตี.

๓๗ และปีที่ยี่สิบห้าแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้ 
สุดลงดงัน้ี; และวนัเวลาของอแมลิไคยาห์ 
สิน้สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๕๒

แอ โม รอน สืบ แทน อแม ลิ ไค ยาห์ ใน
ฐานะกษัตริย์ ของชาวเลมัน—โมโรไน, 
ที แอนคัม, และ ลี ไฮ น� า ชาว นี ไฟ ไป สู่
สงครามที่มี ชัยเหนือชาวเลมัน—เมือง
แห่งมิวเล็คถูกยึดกลับคืน, และเจคอบ

ชาวโซรัมถูกสังหาร. ประมาณ ๖๖–๖๔ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, เหตุการณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้ในปีที่
ยี่สิบหกแห่งการปกครองของผู้พิพากษา 
เหนือผู้คนของนีไฟ, ดูเถิด, เมื่อชาวเล- 
มันตื่นขึน้ในตอนเช้าวันแรกของเดือน
แรก, ดูเถิด, พวก เขา พบอแม ลิ ไค ยาห์
ตายอยู่ ในกระโจมของเขาเอง; และพวก
เขามองเห็นด้วยว่าทีแอนคัมพร้อมจะสู้
รบกับพวกเขาในวันน้ัน.

๒ และบัดน้ี, เมื่อชาวเลมันเห็นดังน้ี
ก็ตกใจกลัว; และพวกเขาเลิกแผนการ
ที่ จะ เดิน ทัพ ไป แผ่น ดิน ทาง เหนือ,  
และถอยทัพทัง้หมดเข้าไป ในเมืองแห่ง 
มิวเล็ค, และพยายามหาที่คุ้มกันในแนว
ป้องกันของตน.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือน้อง
ชายของอแมลิ ไคยาห์ถูกก�าหนดให้เป็น
กษัตริย์ เหนือผู้คน; และช่ือของเขาคือ
แอ โม รอน; ดัง น้ัน กษัตริย์ แอ โม รอน, 
น้องชายของกษัตรยิ์อแมลิไคยาห์, จึงถูก
ก�าหนดให้ปกครองแทนเขา.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ส่ังให้ผู้คนของเขาธ�ารงรักษาเมืองเหล่า
น้ัน, ซึ่งพวกเขาได้มาโดยการหลั่งเลือด; 
เพราะพวกเขาไม่ ได้เมืองใดมาโดยไม่มี
การนองเลือด.

๕ และบัดน้ี, ทีแอนคัมเห็นว่าชาวเล- 
มันตัง้ใจจะธ�ารงรักษาเมืองเหล่าน้ันซ่ึง
พวกเขาได้มา, และส่วนต่าง ๆ ของแผ่น
ดินซ่ึงพวกเขาได้ครอบครอง; และโดยที่
เห็นความมากมายของจ�านวนผู้คนของ
พวกเขาด้วย, ทีแอนคัมจึงคิดว่ายังไม่

แอลมา ๕๑:๓๓–๕๒:๕ ๔๕๖



เหมาะที่ เขาจะพยายามเข้า โจมตีพวก
ที่อยู่ ในป้อม.

๖ แตเ่ขาวางก�าลงัคนของเขาไว้ โดยรอบ, 
ราวกับ ว่า ก�าลัง เตรียม สงคราม; แท้จริง
แล้ว, และที่จริงเขาก�าลังเตรียมป้องกัน
ตัวจากพวกน้ัน, โดยท�าก ก�าแพงขึน้โดย
รอบและเตรียมที่ซ่อนไว้.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขาเตรียมพร้อมรับศึกอยู่ต่อไปดังน้ีจน
กระทั่งโมโรไนส่งคนจ�านวนมากมาเสรมิ
ก�าลังกองทัพของเขา.

๘ และโมโรไนส่งค�าส่ังมาให้เขาด้วยว่า
เขาควรคุมพวกเชลยทัง้หมดที่ตกอยู่ ใน
เงือ้มมือเขาไว;้ เพราะเน่ืองจากชาวเลมัน 

พาเชลยไปเป็นอันมาก, คือเขาควรคุม
เชลยชาวเลมันทัง้หมดไว้เพื่อเป็นค่าไถ่
ส�าหรับคนที่ชาวเลมันพาไป.

๙ และท่านมีค�าส่ังมายังเขาด้วยว่าเขา
ควรสรา้งแนวป้องกนัแผน่ดนิอดุมมัง่คัง่, 
และคุ้มกันทางแคบก ซ่ึงน�าไปสู่แผ่นดิน
ทางเหนือให้มั่น, มิฉะน้ันชาวเลมันจะ
เข้ายึดจุดน้ันและจะมีพละก�าลังรงัควาน
พวกเขาทุกด้าน.

๑๐ และโมโรไนส่ังมายังเขาด้วย, โดย
ปรารถนาจะให้ เขา ซ่ือสัตย์ ในการธ�ารง
รักษาแผ่นดินเสีย้ว น้ัน, และให้ เขาหา
โอกาสทุกทางที่จะโบยชาวเลมันในแผ่น
ดินเสีย้วน้ัน, ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะมี
ก�าลังท�าได้, เพื่อโดยกลยุทธ์หรือโดยวิธี
อื่นใดเขาอาจได้เมืองเหล่าน้ันซ่ึงถูกยึด
เอาไปจากมือพวกเขากลับคืนมา; และ
ให้เขาสร้างแนวป้องกันและเสริมก�าลัง

เมืองต่าง ๆ โดยรอบ, ซ่ึงไม่ ได้ตกไปอยู่
ในเงือ้มมือชาวเลมันด้วย.

๑๑ และท่านกล่าวแก่เขาด้วย, ข้าพเจ้า
ใคร่จะมาหาท่าน, แต่ดูเถิด, ชาวเลมัน
โจมตี เรา อยู่ ทาง ชายแดนของ แผ่นดิน
ใกล้ทะเลตะวันตก; และดูเถิด, ข้าพเจ้า
ไปต่อสู้พวกเขา, ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงมาหา
ท่านไม่ ได้.

๑๒ บัดน้ี, กษัตริย์ (แอโมรอน) ออกไป
จากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และท�าให้
เป็นที่รู้แก่ราชินีเกี่ยวกับการตายของพี่
ชายตน, และรวบรวมคนได้จ�านวนมาก, 
และเดินทัพออกไปสู้รบกับชาวนี ไฟที่
ชายแดนใกล้ทะเลตะวันตก.

๑๓ และเขาพยายามรงัควานชาวนีไฟอยู่
ดงัน้ี, และเพื่อดงึส่วนหน่ึงของกองก�าลัง
พวกเขาไปสู่แผ่นดนิส่วนน้ัน, ในขณะที่
เขาส่ังคนทีเ่ขาทิง้ไวด้แูลเมอืงซ่ึงไดม้า, ให้
คนเหลา่น้ันรงัควานชาวนีไฟตามชายแดน
ใกล้ทะเลตะวนัออกดว้ย, และเข้าครอบ
ครองผืนแผ่นดนิของคนเหล่าน้ี ให้มาก
ที่สุดเท่าที่มันจะอยู่ ในพลังความสามารถ
ของตน, ตามก�าลังกองทัพของตน.

๑๔ และดังน้ันชาวนีไฟจึงอยู่ ในสภาพ
การณ์ที่มี อันตรายในปลายปีที่ ยี่สิบหก
แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา เหนือ
ผู้คนของนีไฟ.

๑๕ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
ในปีที่ ยี่สิบ เจ็ดแห่งการปกครองของผู้
พิพากษา, คือทีแอนคัม, โดยค�าส่ังของ
โมโรไน—ผู้จัดตัง้กองทัพขึน้เพื่อป้องกัน
ชายแดนทาง ใต้ และ ทาง ตะวันตก ของ

๕๒ ๖ ก แอลมา ๕๐:๑–๖;  
๕๓:๓–๕.
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แผ่นดิน, และเริม่เดินทัพของท่านไปยัง
แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, เพื่อท่านจะได้ช่วย 
ทีแอนคัมกับคนของเขาในการตี เมือง 
ต่าง ๆ ที่เสียไปกลับคืน—

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
ทีแอนคัมได้รับค�า ส่ังให้ เข้า โจมตี เมือง 
แห่งมิวเล็ค, และให้ยึดคืนกลับมาหาก
เป็นไปได้.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ทีแอนคัมเตรียมจะเข้าโจมตีเมืองแห่ง 
มิวเล็ค, และ ออก เดินทาง พร้อม ด้วย
กองทัพของเขาไปรบกับชาวเลมัน; แต่
เขาเห็นว่า เป็นการเหลือวิสัยที่ เขาจะมี
ชัยต่อคนพวกน้ันในขณะที่คนพวกน้ัน
อยู่ ใน แนว ป้องกันของ ตน; ฉะน้ัน เขา
จึงล้มเลิกแผนของเขาและกลับไปเมือง
อุดมมั่งคั่งอีกครัง้, เพื่อคอยการมาของ
โมโรไน, เพื่อเขาจะได้รับก�าลังมาเสริม
ให้กองทัพของตน.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม-
โรไนมาถึงแผ่นดินอุดมมั่งคั่งพร้อมด้วย
กองทัพของท่าน, ในตอนปลายปีที่ยี่สิบ
เจ็ดแหง่การปกครองของผูพ้พิากษาเหนือ
ผู้คนของนีไฟ.

๑๙ และในตอนต้นปีที่ยี่สิบแปด, โมโร-
ไนกับทีแอนคัมและบรรดาแม่ทัพนายก
องเป็นอันมากจัดประชุมสภาสงคราม—
วา่พวกเขาควรท�าอยา่งไรเพือ่ใหช้าวเลมนั
ออกมา สู้รบกับพวกเขา; หรือว่า โดยวิธี
การอย่างหน่ึงอย่างใดพวกเขาจะหลอก
ล่อให้พวกน้ันออกมาจากที่มั่น, เพื่อพวก
ตนจะได้เปรยีบและเอาเมืองแห่งมิวเล็ค
กลับคืนมาอีก.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

พวก เขา ส่ง คณะ ทูต ไป ยัง กองทัพ ของ
ชาวเลมนั, ซึง่ป้องกนัเมอืงแหง่มวิเล็คอยู,่  
ไปยังผู้น� าของพวกเขา, ผู้มีช่ือว่าเจคอบ, 
โดย ปรารถนา ให้ เขา ออก มา พร้อม ด้วย
กองทัพของเขาเพื่อพบกับพวกตนบน
ที่ราบ ระหว่าง เมือง สอง เมือง น้ัน. แต่
ดูเถิด, เจคอบ, ซึ่งเป็นชาวโซรมั, ไม่ยอม
ออกมาพรอ้มดว้ยกองทพัของเขาเพือ่พบ
กับคนเหล่าน้ีบนที่ราบ.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม-
โรไน, โดยที่ไมม่คีวามหวงัจะพบกบัคนเหลา่ 
น้ันในที่ซ่ึงไม่เสียเปรียบแก่กัน, ฉะน้ัน, 
ทา่นจงึตกลงใจท�าตามแผนทีท่า่นจะลวง
ชาวเลมนัใหอ้อกมาจากทีม่ัน่ของพวกเขา.

๒๒ ฉะน้ันท่านจึงให้ทีแอนคัมน�าคน
จ�านวน เล็ก น้อย ยก ลง ไป ใกล้ ฝ่ัง ทะเล; 
และในตอนกลางคืน, โมโรไนกับกองทัพ
ของท่าน, ยกไป ในแดนทุรกันดาร, ทาง
ตะวนัตกของเมืองแห่งมิวเล็ค; และด้วย
เหตน้ีุ, ในวนัพรุง่, เมือ่พวกยามชาวเลมนั
เห็นทีแอนคัม, จึงวิง่ไปบอกเจคอบ, ผู้น� า
ของพวกเขา.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
กองทัพของชาวเลมันยกออกมาตอ่สู้กับ 
ทแีอนคมั, โดยคดิวา่ดว้ยจ�านวนคนของพวก
เขาจะเอาชนะทีแอนคมัได้เพราะจ�านวน 
คนของเขาน้อย. และเมือ่ทีแอนคมัเห็น
กองทพัชาวเลมนัยกมาตอ่สู้กบัเขา เขาก็
เริม่ถอยไปใกลฝ่้ังทะเล, ทางตอนเหนือ.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ชาวเลมนัเห็นวา่เขาเริม่หลบหนี, พวกเขา
ก็ฮึกเหมิและไลต่ามไปอยา่งแข็งขนั. และ
ในขณะที่ทีแอนคัมก�าลังล่อชาวเลมัน
ซ่ึงก�าลังไล่ตามพวกเขาโดยไร้ประโยชน์

แอลมา ๕๒:๑๖–๒๔ ๔๕๘



อยู่ดังน้ัน, ดูเถิด, โมโรไนส่ังให้ส่วนหน่ึง
ของกองทัพซ่ึงอยู่กับท่านยกเข้าเมือง, 
และเข้ายึดเมือง.

๒๕ และ พวก เขา ท�า ไป ดัง น้ัน, และ
สังหารคนทัง้หมดทีถ่กูทิง้ไวป้้องกนัเมอืง, 
แทจ้รงิแลว้, คนทัง้หมดที่ ไมย่อมวางอาวธุ
สงครามของตน.

๒๖ และ ดัง น้ันโม โร ไนได้ เมือง แห่ง 
มิวเล็คมาดว้ยส่วนหน่ึงของกองทัพท่าน, 
ในขณะที่ท่านเดินทัพไปกับกองทัพที่
เหลอืเพือ่เผชิญกบัชาวเลมนัเมือ่พวกน้ัน
กลับมาจากการไล่ตามทีแอนคัม.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเล มันไล่ ตาม ที แอนคัม จน มา ใกล้
เมืองอุดมมั่งคั่ง, และแล้วพวกเขาก็พบ
กับลี ไฮและกองทัพเล็ก ๆ, ซ่ึงถูกทิง้ให้
อยู่ป้องกันเมืองอุดมมั่งคั่ง.

๒๘ และบัดน้ีดูเถิด, เมื่อบรรดาแม่ทัพ
นายกองของชาวเลมนัเห็นลีไฮพรอ้มดว้ย
กองทัพของเขายกมาต่อสู้กับพวกตน, 
พวกเขาก็หนีกันอลหม่าน, โดยเกรงว่า
พวกเขาจะไปไมถ่งึเมอืงมวิเล็คกอ่นทีล่ี ไฮ
จะตามมาทัน; เน่ืองจากพวกเขาเหน่ือย
ล้าเพราะการเดินทัพ, และคนของลี ไฮ
ยังสดช่ืนอยู่.

๒๙ บัดน้ีชาวเลมันไม่รู้ว่าโมโรไนตาม
หลังพวกเขามาพร้อมด้วยกองทัพของ
ท่าน; และ คน เหล่า น้ัน กลัว อยู่ แต่ ลี ไฮ
และกองทัพของเขาเท่าน้ัน.

๓๐ บัดน้ีลี ไฮไม่ปรารถนาจะตามไป ให้
ทนัพวกเขาจนกวา่พวกเขาจะเผชิญหน้า
กับโมโรไนและกองทัพของท่าน.

๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ก่อนที่ชาวเลมันจะถอยไป ได้ ไกลก็ถูก
ชาวนีไฟล้อมไว้, โดยคนของโมโรไนทาง
ด้านหน่ึง, และคนของลี ไฮอีกด้านหน่ึง, 
ซ่ึงคนทัง้หมดน้ีสดช่ืนและมีก�าลังเต็ม
ที่; แต่ชาวเลมันเหน่ือยล้าเพราะการเดิน
ทัพมาไกล.

๓๒ และโมโรไนส่ังคนของทา่นให้ โจมตี
คนเหล่าน้ันจนกว่าพวกเขาจะยอมวาง
อาวุธสงครามของตน.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เจ คอบ, โดยที่ เป็น ผู้น� า ของ พวก น้ัน, 
โดยที่ เป็นชาว โซรัมก ด้วย, และ โดยที่ มี
วิญญาณไม่ยอมแพ้, เขาจึงน�าชาวเลมัน
ออกมาสู้กบัโมโรไนดว้ยความเดอืดดาลยิง่.

๓๔ โดยที่ โมโรไนอยู่ ในเส้นทางเดิน
ทัพของคนเหล่า น้ัน, ฉะน้ันเจคอบจึง
ตัง้ใจจะสังหารพวกเขาและตฝ่ีาออกไปยงั
เมืองแห่งมิวเล็ค. แต่ดูเถิด, โมโรไนและ
คนของท่านมีก�าลังมากกว่า; ฉะน้ันพวก
เขาจึงไม่ ให้ทางแก่ชาวเลมัน.

๓๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาตอ่สู้กนัดว้ยความเดอืดดาลยิง่ทัง้สอง
ฝ่าย; และทัง้สองฝ่ายตา่งก็ถูกสังหารเป็น
จ�านวนมาก; แท้จริงแล้ว, และโมโรไนได้
รับบาดเจ็บและเจคอบถูกฆ่า.

๓๖ และลี ไฮให้ผู้คนที่เข้มแข็งของเขา
กดดนักองหลงัของคนพวกน้ันดว้ยความ
เดือดดาล, ถึงขนาดที่ท�าให้ชาวเลมันใน
กองหลังยอมมอบอาวุธสงครามของตน; 
และพวกเขาที่เหลืออยู่, สับสนมาก, จน
ไม่รู้ว่าจะไปหรือจะสู้ที่ ใดดี.

๓๗ บัดน้ี โม โร ไน โดยที่ เห็น ความ
อลหม่านของคนเหล่าน้ัน, ท่านจึงกล่าว

 ๓๓ ก แอลมา ๓๑:๑๒.

แอลมา ๕๒:๒๕–๓๗๔๕๙



แก่ พวก เขา ว่า : หาก ท่าน จะ น� า อาวุธ
สงคราม ออก มา มอบ แล้ว, ดูเถิด เรา จะ
เลิกหลั่งเลือดท่าน.

๓๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ชาวเล มันได้ยิน ถ้อยค�า เหล่า น้ี, แม่ทัพ
นายกองของพวกเขา, ทัง้หมดซ่ึงยงัไมถ่กู
สังหาร, จึงออกมาและโยนอาวุธสงคราม
ไว้ที่เท้าของโมโรไน, และส่ังคนของพวก
ตนให้ท�าเช่นเดียวกันด้วย.

๓๙ แต่ ดูเถิด, มี หลาย คนที่ ไม่ ยอม; 
และบรรดาคนที่ ไม่ยอมมอบดาบของตน
จึงถูกจับและมัดไว้, และอาวุธสงคราม
ของ พวก เขา จึง ถูก ยึด ไป จาก พวก เขา, 
และพวกเขาถูกบีบบังคับให้ออกเดินทาง
ไปพร้อมกับพี่น้องของตนไปยังแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง.

๔๐ และ บัดน้ี จ�านวน เชลย ที่ จับ ได้ มี
มากกวา่จ�านวนที่ถูกสังหาร, แท้จรงิแล้ว, 
มากกว่าคนทัง้สองฝ่ายที่ถูกสังหาร.

บทที่ ๕๓

เชลยชาวเลมนัถกูใช้ ใหส้รา้งแนวป้องกนั
เมอืงอดุมมั่งคัง่—การแตกแยกในบรรดา
ชาว นี ไฟ เปิด ช่อง ให้ ชาวเล มัน มี ชัย— 
ฮีลามันเข้าบัญชาการชายหนุ่มสองพัน
คนซึ่ง เป็น บุตร แห่ง ผู้คน ของ แอ มัน. 
ประมาณ ๖๔–๖๓ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ พวกเขา
วางยามไว้ เฝ้า เชลยชาวเลมัน, และบีบ
บังคับคนเหล่า น้ันให้ออกไปฝังศพคน
ของตน, แท้จริงแล้ว, และศพของชาว 

นีไฟที่ถูกสังหารด้วย; และโมโรไนจัดคน
ไว้เฝ้าขณะที่คนเหล่าน้ีท�างานของตน.

๒ และโมโรไนไปเมืองแห่งมิวเล็คกับ
ลี ไฮ, และ เข้าปก ครอง เมือง และ มอบ
เมืองน้ี ให้แก่ลี ไฮ. บัดน้ีดูเถิด, ลี ไฮผู้ น้ี
คือบุรุษผู้อยู่กับโมโรไนเป็นส่วนใหญ่ ใน
การสู้รบทัง้หมดของท่าน; และเขาเป็น
คนที่คล้ายคลึงก กับโมโรไน, และคนทัง้
สอง ช่ืนชม ยินดี ใน ความ ปลอดภัย ของ
กันและกัน; แท้จริงแล้ว, คนทัง้สองรัก
กันมาก, และเป็นที่รักของบรรดาผู้คน
ชาวนีไฟทัง้ปวงด้วย.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากทีช่าวเลมนัฝังศพคนของตนและศพ
ของชาวนีไฟเสร็จแล้ว, ชาวนีไฟให้พวก
เขาเดินแถวกลับไปแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง; 
และโดยค�า ส่ังของโมโรไน, ทีแอนคัม, 
ให้พวกเขาเริม่ท�างานขุดคูรอบแผ่นดิน, 
หรือรอบเมือง, อุดมมั่งคั่ง.

๔ และเขาให้พวกเขาสร้างที่ก�าบังก ท�า
ด้วยท่อนซุงไว้บนฝ่ังด้านในของคู; และ
พวกเขาขุดดินขึน้จากคูใส่ ไว้ ในที่ก�าบัง
ที่ท�าดว้ยท่อนซุงเหล่าน้ัน; และดงัน้ีพวก
เขาให้ชาวเลมันท�างานไปจนกวา่พวกเขา
จะล้อมเมืองอุดมมั่งคั่งไว้ โดยรอบจนสูง
มาก, ดว้ยก�าแพงอันแข็งแรงท�าดว้ยท่อน
ซุงและมูลดิน.

๕ และเมอืงน้ีจงึกลายเป็นทีม่ัน่อนัแข็ง
แรงนับแต่น้ันมา; และพวกเขาควบคุม
เชลยชาวเลมันไว้ ในเมืองน้ี; แท้จรงิแล้ว, 
แม้ภายในก�าแพงที่พวกเขาให้คนเหล่า
น้ันสรา้งขึน้ดว้ยมอืของพวกเขาเอง. บดัน้ี 

โมโรไนจ�าตอ้งใหช้าวเลมนัท�างาน, เพราะ

๕๓ ๒ ก แอลมา ๔๘:๑๖–๑๗.  ๔ ก แอลมา ๕๐:๒–๓.

แอลมา ๕๒:๓๘–๕๓:๕ ๔๖๐



เป็นการง่ายที่ จะเฝ้าคนเหล่า น้ันขณะ
พวกเขาท�างาน; และท่านปรารถนาจะให้
ก�าลงัทพัทัง้หมดของทา่นพรอ้มเมือ่ทา่น
จะเข้าโจมตีชาวเลมัน.

๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโรไน 
ได้ ชัยชนะเหนือกองทัพที่ ยิ่ง ใหญ่ที่สุด
กองหน่ึงของชาวเลมันดังน้ัน, และเข้า
ยดึเมอืงแหง่มวิเล็ค, ซ่ึงเป็นทีม่ัน่อนัแข็ง
แรงที่สุดแห่งหน่ึงของชาวเลมันในแผ่น
ดนิแหง่นีไฟ; และทา่นสรา้งทีม่ัน่ขึน้แหง่
หน่ึงด้วยเพื่อกักขังเชลยของท่านดังน้ัน.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
ไมพ่ยายามสู้รบกบัชาวเลมนัตอ่ไปอกีในปี
น้ัน, แต่ท่านให้คนของท่านใช้เวลาไปใน
การเตรยีมสงคราม, แท้จรงิแล้ว, และใน 
การ สร้าง แนว ป้องกัน เพื่อ สกัด กัน้ชาว 
เลมนั, แทจ้รงิแลว้, และช่วยใหพ้วกผูห้ญงิ
และเด็กของตนพ้นจากความอดอยาก 
และความทุกข์ด้วย, และจัดหาอาหารให้
กองทัพของตน.

๘ และบัดน้ีเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอื
ทางทะเลตะวนัตก, ตอนใต,้ ขณะที่ โมโรไน 
ไม่อยู่เน่ืองด้วยมีการคบคิดการบางอย่าง
ใน บรรดา ชาว นี ไฟ, ซึ่ง ท�าให้ เกิด การ
แตกแยกในบรรดาพวกเขา, กองทัพของ
ชาวเล มัน, ได้ เปรียบ ชาว นี ไฟ ขึน้บ้าง, 
แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่ เข้าครอบครอง
เมือง ของ พวก เขา หลาย เมือง ใน แผ่น
ดินส่วนน้ัน.

๙ และดงัน้ันเพราะความชัว่ช้าสามานย์
ในบรรดาพวกเขาเอง, แทจ้รงิแลว้, เพราะ
การแตกแยกและการคบคดิในบรรดาพวก

เขาเอง พวกเขาจึงตกอยู่ ในสถานการณ์
ที่อันตรายที่สุด.

๑๐ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ามีบาง ส่ิง
ที่จะกล่าวเกี่ยวกับผู้คนก ของแอมัน, ซึ่ง,  
ในตอนแรก, เป็นชาวเลมนั; แต่โดยแอมนั 
และ พี่ น้อง ท่าน, หรือ ที่ จริง แล้ว โดย
เดชานุภาพและพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้า, ท�าให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสข มาสู่
พระเจา้; และพาพวกเขาลงมายงัแผน่ดนิ
แห่งเซราเฮ็มลา, และได้รับการคุ้มครอง
จากชาวนีไฟนับแต่น้ันมา.

๑๑ และเน่ืองจากค�าปฏิญาณของพวก
เขา พวกเขาจึงเว้นจากการจับอาวุธต่อสู้
กับพี่น้องของตน; เพราะพวกเขาให้ค�า
ปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ ให้มีการนองเลือดก 

อีก เลย; และ ตาม ค�า ปฏิญาณ ของ พวก
เขา พวกเขายอมตาย; แท้จริงแล้ว, พวก
เขาจะยอมให้ตนตกอยู่ ในเงือ้มมือพี่น้อง
ของตน, หากไม่ ใช่เพราะความสงสารและ
ความรกัอยา่งยิง่ซึง่แอมนัและพีน้่องทา่น
มีต่อพวกเขา.

๑๒ และ เพราะ เหตุ น้ี แอ มัน และ พี่
น้องท่านจึงพาพวกเขาลงมายังแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา; และพวกเขาได้รับการ
คุ้มครองก จากชาวนีไฟตลอดมา.

๑๓ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พวก เขา มอง เห็น อันตราย, และ ความ
ทุกข์และความยากล�าบากต่าง ๆ ซึ่งชาว
นีไฟต้องรบัแทนพวกเขา, พวกเขาก็เกิด
ความสงสารและปรารถนาก จะจบัอาวธุเพือ่
ปกป้องประเทศของตน.

๑๔ แต่ดูเถิด, ขณะที่พวกเขาก�าลังจะ

 ๑๐ ก แอลมา ๒๗:๒๔–๒๖.
  ข แอลมา ๒๓:๘–๑๓.

 ๑๑ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๙.
 ๑๒ ก แอลมา ๒๗:๒๓.

 ๑๓ ก แอลมา ๕๖:๗.

แอลมา ๕๓:๖–๑๔๔๖๑



จับอาวุธสงครามของตน, พวกเขายอม
แพ้ต่อค�าชักจูงของฮีลามันและพี่ น้อง
ท่าน, เพราะพวกเขาก�าลังจะละเมิดก ค�า
ปฏิญาณข ที่เคยท�าไว้.

๑๕ และฮีลามันกลัวเกลือกโดยการท�า
เช่นน้ันพวกเขาจะสูญเสียจิตวิญญาณ
ของตน; ฉะน้ันบรรดาคนทัง้หมดที่เข้า
มา ในพันธ สัญญา น้ี จึง ถูก บีบ บังคับ ให้
ทนดูพี่น้องของตนฟันฝ่าความทุกข์ของ
พวกเขา, ในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
อยู่ ในขณะน้ี.

๑๖ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
พวกเขามบีตุรมากมาย, ซึง่ไม่ไดเ้ขา้มาใน
พันธสัญญาวา่จะไม่ยอมจับอาวธุสงคราม
ของตนเพื่อป้องกันตนให้พ้นจากศัตรู; 
ฉะน้ันพวก เขา มา ชุมนุม กันใน เวลา น้ี, 
มากเท่าที่สามารถจับอาวุธได้, และพวก
เขาเรียกตนเองว่าชาวนีไฟ.

๑๗ และ คน เหล่า น้ี เข้า มา ในพันธ-
สัญญาที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวนี
ไฟ, แท้จริง แล้ว, เพื่อ ปกป้อง แผ่น ดิน
จนถึงการสละชีวิตตน; แท้จริงแล้ว, แม้
ท�าพันธสัญญาว่าพวกเขาจะไม่ยอมสูญ
เสียเสรีภาพก ของตนเลย, แต่จะต่อสู้ทุก
สถานการณ์ เพื่อ ปกป้อง ชาว นี ไฟ และ
ตนเองให้พ้นจากความเป็นทาส.

๑๘ บดัน้ีดเูถดิ, มคีนหนุ่มเหลา่น้ันสอง
พนัคน, ซ่ึงเขา้มาในพนัธสัญญาน้ีและจบั
อาวธุสงครามเพือ่ปกป้องประเทศของตน.

๑๙ และบัดน้ีดูเถิด, โดยที่พวกเขาไม่
เคยเป็นภาระแก่ชาวนี ไฟมาก่อนหน้า

น้ันเลย, พวกเขาในระยะเวลาน้ีกลับเกือ้
หนุนได้อย่างมากอีกด้วย; เพราะพวกเขา 
จับอาวธุสงคราม, และพวกเขาอยากให้ฮี- 
ลามันเป็นผู้น� าของตน.

๒๐ และพวกเขาทัง้หมดเป็นคนหนุ่ม, 
และพวกเขาองอาจยิ่งในด้านความกล้า
หาญก , และ ด้านพละ ก�าลัง และ ความ
กระตือรือร้น ด้วย; แต่ ดูเถิด, น่ี ไม่ ใช่
ทัง้หมด—พวกเขาเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จรติข 

ตลอดเวลาในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่พวกเขา
ได้รับมอบหมาย.

๒๑ แท้จรงิแล้ว, พวกเขาเป็นบุรษุแห่ง
สัจจะ และ ความ มี สติ, เพราะ พวก เขา
ได้รับการสอนให้รักษาพระบัญญัติของ 
พระ ผู้ เป็น เจ้า และ ด�าเนิน ชีวิต อย่าง
ซ่ือตรงก ต่อพระพักตร์พระองค์.

๒๒ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือฮีลามันเดินทัพเป็นผู้น� าทหารหนุ่ม
สองพันคนก ของท่าน, เพื่อไปช่วยผู้คน
ที่ชายแดนของแผ่นดินทางใต้ ใกล้ทะเล
ตะวันตก.

๒๓ และปีที่ยี่สิบแปดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๕๔

แอ โม รอน และ โม โร ไน เจรจา เพือ่ แลก
เปลีย่นเชลย—โมโรไนเรียกร้อง ให้ชาว 
เล มัน ถอย ไป และ หยุด การ โจมตี แบบ
ฆาตกรรมของพวกเขา—แอโมรอนเรยีก

 ๑๔ ก กดว. ๓๐:๒.
  ข คมพ. ค�าปฏญิาณ.
 ๑๗ ก แอลมา ๕๖:๔๗.  

คมพ. เสรภีาพ.
 ๒๐ ก คมพ. กลา้หาญ (ความ).
  ข คมพ. สุจรติ (ความ).

 ๒๑ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

 ๒๒ ก แอลมา ๕๖:๓–๕.

แอลมา ๕๓:๑๕–๒๓ ๔๖๒



รอ้งให้ชาวนีไฟวางอาวธุของพวกเขาและ
ยอมอยู่ ใตช้าวเลมนั. ประมาณ ๖๓ ปีกอ่น
คริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในตอน
ต้นของปีที่ยี่สิบเก้าของผู้พิพากษา, คือ
แอ โม รอนก ส่ง ข่าวสาร ไป ยัง โม โร ไนว่า
ปรารถนาจะแลกเปลี่ยนเชลย.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม-
โรไนรู้สึกช่ืนชมยินดีอย่างยิ่งในค�าขอน้ี, 
เพราะ ท่านปรารถนา จะ ให้ เสบียง ที่ ไป
เลีย้ง ดู เชลย ชาวเล มัน จะ ได้ มา เลีย้ง ดู
ผู้คนของท่านเอง; และท่านปรารถนาจะ
ไดผู้ค้นของทา่นเองมาเสรมิก�าลงักองทพั
ของท่านด้วย.

๓ บัดน้ี ชาวเล มัน ได้ จับ ผู้ หญิง และ
เด็กไปเป็นอันมาก, และในบรรดาเชลย
ทัง้หมดของโมโรไน, หรอืในบรรดาเชลย
ที่ โมโรไนไดม้าไมม่ผีูห้ญงิหรอืเด็กสักคน; 
ฉะน้ันโมโรไนจึงตกลงใจใช้กลยุทธ์เพื่อ
ให้ ได้เชลยชาวนีไฟจากชาวเลมันให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้.

๔ ฉะน้ันท่านจึงเขียนสาส์นฉบับหน่ึง, 
และส่งไปกับผู้รับใช้ของแอโมรอน, คน
เดียวกับที่น� าสาส์นมาให้ โมโรไน. และ
น่ีคือถ้อยค�าซ่ึงท่านเขียนถึงแอโมรอน, 
มีความว่า :

๕ ดูเถิด, แอโมรอน, ข้าพเจ้าเขียนบาง
ส่ิงเกี่ยวกับสงครามน้ีถึงท่านซ่ึงท่านท�า
แก่ผู้คนของข้าพเจ้า, หรือที่จริงแล้วซึ่ง
พีช่ายก ทา่นท�าแกพ่วกเขา, และซ่ึงทา่นยงั
ตัง้ใจที่จะท�าต่อไปหลังจากเขาตายแล้ว.

๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ บอก ท่านบาง ส่ิง
เกี่ยว กับ ความ ยุติธรรมก ของ พระ ผู้ เป็น
เจา้, และดาบแหง่พระพิโรธอนัทรงฤทธา-
นุภาพของพระองค,์ ซึง่เงอืดเงือ้อยูเ่หนือ
ท่านเว้นแต่ท่านจะกลับใจและถอยทัพ
ของทา่นกลบัไปผนืแผน่ดนิของทา่นเอง, 
หรอืแผ่นดนิที่ท่านครอบครองอยู่, ซึ่งคอื
แผ่นดินแห่งนีไฟ.

๗ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านถึง
เรือ่งเหลา่น้ีหากทา่นจะสามารถรบัฟังมนั; 
แทจ้รงิแลว้, ขา้พเจา้จะบอกทา่นเกีย่วกบั
นรกก อนัน่าพรัน่พรงึทีค่อยรบัฆาตกรข เช่น
ที่ท่านและพี่ชายของท่านเป็นอยู่, เว้น
แตท่า่นจะกลบัใจและเลกิลม้จดุประสงค์
อันเป็นฆาตกรรมของท่าน, และกลับไป
พรอ้มด้วยกองทัพของท่านไปสู่ผืนแผ่น
ดินของท่านเอง.

๘ แต่เพราะท่านปฏิเสธส่ิงเหล่าน้ีแล้ว
ครัง้หน่ึง, และต่อสู้กับผู้คนของพระเจ้า, 
แม้ เช่นน้ันข้าพเจ้า ก็คาดว่าท่านจะท�า
มันอีก.

๙ และ บัดน้ี ดูเถิด, เรา เตรียม พร้อม
ที่ จะ รับมือ ท่าน; แท้จริง แล้ว, และ เว้น
แต่ท่านจะเลิกล้มจุดประสงค์ของท่าน, 
ดูเถิด, ท่านจะดึงเอาพระพิโรธของพระ-
ผู้เป็นเจ้าองค์น้ันผู้ซ่ึงท่านไม่ยอมรับลง 
มา สู่ ท่าน, แม้ จนไป สู่ ความ พินาศ ของ 
ท่านโดยสิน้เชิง.

๑๐ แต,่ พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูฉั่นใด, 
กองทพัของเราจะยกมาตทีา่นฉันน้ันเวน้
แต่ท่านจะถอยกลับไป, และไม่ช้าความ
ตายจะมาเยือนท่าน, เพราะเราจะรักษา

๕๔ ๑ ก แอลมา ๕๒:๓.
 ๕ ก แอลมา ๔๘:๑.

 ๖ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๗ ก คมพ. นรก.

  ข แอลมา ๔๗:๑๘, ๒๒–๒๔.  
คมพ. ฆาตกรรม.

แอลมา ๕๔:๑–๑๐๔๖๓



เมืองของเราและผืนแผ่นดินของเราให้
คงไว้; แท้จริงแล้ว, และเราจะธ�ารงรักษา
ศาสนาของเราและอดุมการณ์ของพระผู้-
เป็นเจ้าของเรา.

๑๑ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า คิด ว่า ข้าพเจ้า
พูดกับท่านเกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ีโดยเปล่า
ประโยชน์; หรอืขา้พเจา้คดิวา่ทา่นคงเป็น
ลูกก แห่งนรก; ฉะน้ันข้าพเจ้าจะยุติสาส์น
ของขา้พเจา้โดยบอกทา่นวา่ขา้พเจา้จะไม่
แลกเปลี่ยนเชลย, นอกจากโดยมีเงื่อนไข
ว่าท่านจะส่งมอบชายหน่ึงคนกับภรรยา
และ ลูก ของ เขา, มา แลก กับ เชลย หน่ึง
คน; หากเป็นว่าท่านจะท�าดังน้ี, ข้าพเจ้า
ก็จะแลกเปลี่ยน.

๑๒ และ ดูเถิด, หาก ท่านไม่ ท�า ดังน้ี, 
ข้าพเจ้า จะ มา รบ กับ ท่าน พร้อม ด้วย
กองทัพ ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, แม้
ข้าพเจ้า จะ ให้ อาวุธ แก่ พวก ผู้ หญิง ของ
ข้าพเจ้า และ เด็ก ของ ข้าพเจ้า, และ
ข้าพเจ้าจะมารบกับท่าน, และข้าพเจ้า
จะ ตาม ท่าน แม้ เข้าไป ใน แผ่น ดินของ
ท่านเอง, ซ่ึงคือแผ่นดินแห่งมรดกแต่
แรกเริม่ของเราก ; แท้จรงิแล้ว, และมันจะ
เป็นเลือดต่อเลือด, แท้จรงิแล้ว, ชีวติต่อ
ชีวติ; และข้าพเจ้าจะสู้รบกับท่านแม้จน
กระทัง่ทา่นถกูท�าลายสิน้ไปจากพืน้พภิพ.

๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ก�าลัง โกรธ, และ
ผู้คนของข้าพเจ้า ก็เช่นกัน; ท่านหมาย
มั่นจะกระท�าฆาตกรรมเรา, และเราเพียง
แตพ่ยายามป้องกันตวัเท่าน้ัน. แตด่เูถิด, 
หากท่านหมายมั่นจะท�าลายเราต่อไปเรา
ก็จะหมายมั่นท�าลายท่าน; แท้จริงแล้ว, 

และเราจะพยายามยึดแผ่นดินของเรา, 
แผ่นดินแห่งมรดกแต่แรกเริ่มของเรา.

๑๔ บัดน้ีข้าพเจ้ายุติสาส์นของข้าพเจ้า. 
ขา้พเจา้คอืโมโรไน; ขา้พเจา้เป็นผูน้�าของ
ผู้คนชาวนีไฟ.

๑๕ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

แอโมรอน, เมือ่ไดร้บัสาส์นฉบบัน้ี, ก็ โกรธ;  

และเขียนสาส์นอีกฉบับหน่ึงถึงโมโรไน, 
และน่ีคือถ้อยค�าที่เขาเขียน, มีความว่า :

๑๖ ข้าพเจ้าคือแอโมรอน, กษัตริย์ของ
ชาวเล มัน; ข้าพเจ้า เป็นน้อง ชาย ของ 
อแมลิไคยาหผ์ูท้ีท่า่นลอบสังหารก . ดเูถดิ, 
ข้าพเจ้า จะ แก้ แค้นท่าน เพื่อ เลือด ของ 
เขา, แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าจะยกมา 
โจมตทีา่นพรอ้มดว้ยกองทพัของขา้พเจา้ 
เพราะข้าพเจ้าหากลัวค�าขู่ของท่านไม่.

๑๗ เพราะดเูถดิ, บรรพบรุษุของทา่นท�า
ผดิตอ่พี่น้องของพวกเขา, ถงึขนาดที่ ได้
ขโมยเอาสิทธิก ในการปกครองของพวกเขา
ไปในเมือ่มนัเป็นของพวกเขาโดยถกูตอ้ง.

๑๘ และ บัดน้ี ดูเถิด, หาก ท่าน จะ วาง
อาวุธ ของ ท่าน, และ ยอม ให้ คนที่ เป็น
เจา้ของสิทธปิกครองโดยถกูตอ้งปกครอง
ท่าน, เมื่อ น้ัน ข้าพเจ้า จะ ให้ ผู้คน ของ
ข้าพเจ้า วาง อาวุธ และ จะ ไม่ ท�า สงคราม
อีกต่อไป.

๑๙ ดูเถิด, ท่านกล่าวค�าขู่ ต่อข้าพเจ้า
และ ผู้คนของ ข้าพเจ้า ไว้ มากมาย; แต่
ดูเถิด, เราหากลัวค�าขู่ของท่านไม่.

๒๐ กระน้ันก็ตาม, ขา้พเจา้จะอนุญาตให้
แลกเปลีย่นเชลยตามค�าขอของทา่น, ดว้ย
ความยินด,ี เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บอาหาร

 ๑๑ ก ยอหน์ ๘:๔๒–๔๔.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๕:๕–๘.

 ๑๖ ก แอลมา ๕๑:๓๔.
 ๑๗ ก ๒ นี. ๕:๑–๔;  

โมไซยาห ์๑๐:๑๒–๑๗.

แอลมา ๕๔:๑๑–๒๐ ๔๖๔



ของขา้พเจา้ไวส้�าหรบัพลรบของข้าพเจา้;  
และเราจะได้ท�าสงครามกันซึ่งจะเป็นนิ 
รนัดร,์ เพือ่เอาชาวนีไฟมาอยู่ใตอ้�านาจของเรา 
หรอืเพื่อการสูญสิน้นิรนัดรข์องพวกเขา.

๒๑ และเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าองค์น้ัน
ผูซ่ึ้งทา่นกลา่ววา่เราปฏเิสธ, ดเูถดิ, เราหา
รูจ้กัผูน้ั้นไม;่ ทัง้ทา่นก็ไมรู่จ้กั; แตห่ากจะ
เป็นไปวา่จะมีผู้น้ัน, เราก็หารู้ ไม่นอกจาก
ว่าพระองค์ทรงสร้างเรามาเหมือนกับที่
สร้างท่าน.

๒๒ และหากจะเป็นไปวา่มมีารและนรก, 
ดูเถิดพระองค์จะไม่ส่งท่านไปที่น่ันหรือ
เพื่อพ�านักอยู่กับพี่ชายของข้าพเจ้าผู้ซ่ึง
ท่านลอบสังหาร, ผู้ซ่ึงท่านพูดเป็นนัยว่า
เขาไปสู่ที่เช่นน้ัน ? แต่ดูเถิดเรื่องเหล่าน้ี
หาส�าคัญไม่.

๒๓ ข้าพเจ้าคือแอโมรอน, และเป็นผู้
สืบตระกลูของโซรมัก , ผูซึ้ง่บรรพบรุษุของ
ทา่นบบีบงัคบัและพาออกจากเยรซูาเล็ม.

๒๔ และดเูถดิบดัน้ี, ขา้พเจา้เป็นชาวเล- 
มันผู้อาจหาญ; ดูเถิด, สงครามน้ีเกิดขึน้
ก็เพื่อแก้แค้นแก่ความอยุติธรรมที่เกิด
กับคนเหล่าน้ัน, และเพื่อธ�ารงรกัษาและ
ได้สิทธิของพวกเขาที่จะปกครอง; และ
ข้าพเจ้ายุติสาส์นของข้าพเจ้าถึงโมโรไน.

บทที่ ๕๕

โมโรไนปฏิเสธที่จะแลกเปลีย่นเชลย—
พวก ยาม ชาวเล มัน ถูก ลวง ให้ เมา สุรา, 
และเชลยชาวนีไฟไดร้บัอสิรภาพ—เมอืง
แห่ งกิด ถูก ยึด โดย ไม่มี การ นอง เลือด. 
ประมาณ ๖๓–๖๒ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อโม- 

โรไนได้รับสาส์นฉบับน้ีท่านโกรธยิ่งขึน้, 
เพราะท่านรู้ว่าแอโมรอนมีความรู้ โดย
สมบูรณ์ถึงกลโกงก ของตน; แท้จริงแล้ว, 
ท่านรู้ว่าแอโมรอนรู้ว่าไม่ ได้เป็นเหตุอัน
เที่ยงธรรมที่ท�าให้เขาท�าสงครามกับผู้คน
ของนีไฟ.

๒ และท่านกล่าว : ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไม่
แลกเปลี่ยนเชลยกับแอโมรอนนอกจาก
เขาจะล้มเลิกจุดประสงค์ของเขา, ดังที่
ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ ใน สาส์นของ ข้าพเจ้า; 
เพราะข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เขามีอ�านาจ
ยิ่งไปกว่าที่มีอยู่แล้ว.

๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ารูจ้ักสถานที่ที่ชาวเล- 

มันกักตัวผู้คนของข้าพเจ้า ซ่ึงพวกเขา
จับไปเป็นเชลย; และโดยที่แอโมรอนไม่
ยินยอม ตาม สาส์นของ ข้าพเจ้า, ดูเถิด, 
ข้าพเจ้า จะ ให้ แก่ เขา ตาม ถ้อยค�า ของ
ข้าพเจ้า; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะหมาย
มั่นให้ เกิด ความ ตาย ขึน้ในบรรดา พวก
เขาจนกว่าพวกเขาจะร้องขอสันติภาพ.

๔ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมือ่โมโรไนกลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ีแลว้, ทา่น
ให้มีการตรวจค้นในบรรดาคนของท่าน, 
เพื่อท่านอาจจะพบใครสักคนซ่ึงเป็นผู้
สืบตระกูลของเลมันในบรรดาพวกเขา.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาพบคนหน่ึง, ช่ือเลมัน; และเขาเป็น 

ผู้รับใช้คนหน่ึงก ของกษัตริย์ซึ่งถูกอแม- 
ลิไคยาห์ลอบสังหาร.

๖ บัดน้ีโมโรไนให้เลมันและคนของเขา
จ�านวนไม่มากนักออกไปที่ทหารยามซ่ึง
เฝ้าชาวนีไฟอยู่.

 ๒๓ ก ๑ นี. ๔:๓๑–๓๕. ๕๕ ๑ ก แอลมา ๔๗:๑๒–๓๕.  ๕ ก แอลมา ๔๗:๒๙.

แอลมา ๕๔:๒๑–๕๕:๖๔๖๕



๗ บัดน้ีชาวนีไฟถูกกักอยู่ ในเมืองแห่ง 
กิด; ฉะน้ันโมโรไนจึงก�าหนดเลมันและ
ให้คนจ�านวนไม่มากนักไปกับเขา.

๘ และเมื่อค�่าลง เลมันไปหาพวกทหาร
ยามที่เฝ้าชาวนีไฟ, และดูเถิด, พวกน้ัน
เห็นเขามาและพวกน้ันรอ้งเรยีก; แต่เขา
พูดกับพวกน้ันว่า : อย่ากลัวเลย; ดูเถิด, 
ข้าพเจ้าเป็นชาวเลมัน. ดูเถิด, เราหนีมา
จากชาวนีไฟ, และพวกเขาหลับอยู่; และ
ดเูถดิเราไดเ้หลา้องุน่ของพวกเขาและเรา
เอามาด้วย.

๙ บดัน้ีเมือ่ชาวเลมนัไดย้นิถอ้ยค�าเหลา่
น้ีก็ต้อนรับเขาด้วยปีติ; และพวกน้ันพูด
กับเขาว่า : ให้เหล้าองุ่นของท่านแก่เรา
เถิด, เพื่อเราจะได้ดื่ม; เราดี ใจที่ท่านได้
เหล้าองุ่นมากับท่านเพราะเราอ่อนเพลีย
อยู่.

๑๐ แต่เลมันกล่าวแก่พวกเขา : ให้เรา
เก็บเหล้าองุ่นของเราไว้จนกว่าเราจะไป
สู้รบกับชาวนีไฟ. แต่ค�าพูดน้ียิ่งท�าให้คน
เหลา่น้ันปรารถนาจะดืม่เหลา้องุน่มากขึน้;

๑๑ เพราะ, คน เหล่า น้ัน กล่าว ว่า : เรา
อ่อนเพลียอยู่, ฉะน้ันขอให้ เราดื่มเหล้า
องุ่นกันเถิด, และอีกไม่นานเราก็จะไดร้บั
ปันส่วนเหล้าองุ่นของเรา, ซึ่งจะท�าให้เรา
มีพละก�าลังไปต่อสู้กับชาวนีไฟ.

๑๒ และเลมันกล่าวแก่พวกเขา : ท่าน
จงท�าตามความปรารถนาของท่านเถิด.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาดื่มเหล้าองุ่นกันอย่างมากมาย; และ
พวกเขาพอใจในรสของมัน, ฉะน้ันพวก
เขาจึงดื่มต่อไปมากยิ่งขึน้; และมันแรง, 
โดยที่เตรียมไว้ ให้แรงเช่นน้ัน.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้พวก
เขาดื่มและสุขส�าราญกัน, และไม่นานก็
เมามายกันถ้วนหน้า.

๑๕ และบัดน้ีเมื่อเลมันและคนของเขา
เห็นวา่พวกน้ันเมามายกนัถว้นหน้า, และ
หลบัสนิทแลว้, พวกเขาจงึกลบัไปหาโมโร-
ไนและเลา่เรือ่งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แกท่า่น.

๑๖ และบัดน้ีน่ีเป็นไปตามแผนของโม-
โรไน. และโมโรไนได้เตรียมคนของท่าน
ไว้พร้อมด้วยอาวุธสงคราม; และท่านไป
ยังเมืองแห่งกิด, ขณะที่ชาวเลมันหลับ
สนิทและเมามายอยู,่ และส่งอาวธุสงคราม
ให้พวกเชลย, ถึงขนาดที่พวกเขามีอาวุธ
ครบทุกคน;

๑๗ แท้จริง แล้ว, เมื่อ โม โร ไนให้ อาวุธ
เชลยเหลา่น้ันทกุคน, แมแ้ตผู่ห้ญงิ, และ
ลกู ๆ  ของพวกเขา, มากทีสุ่ดเทา่ทีส่ามารถ
ใช้อาวธุสงครามได;้ และทัง้หมดน้ีกระท�า
กันในความเงียบสงัด.

๑๘ แตห่ากพวกเขาท�าให้ชาวเลมันตืน่, 
ดูเถิดพวกน้ันเมามายอยู่และชาวนี ไฟ
สามารถสังหารพวกเขาได้.

๑๙ แต่ดูเถิด, น่ี ไม่ ใช่ความปรารถนา
ของโมโรไน; ท่านไม่ ได้เบิกบานในการ 
กระท�าฆาตกรรมหรอืการนองเลือดก , แต่
ท่านเบิกบานในการช่วยผู้คนของท่าน
ให้พ้นจากความพินาศ; และเพราะเหตุ
น้ีท่านจะได้ ไม่น� าความอยุติธรรมมาสู่
ตนเอง, ท่านไม่ยอมโจมตีชาวเลมันและ
ท�าลายพวกเขาขณะทีพ่วกเขาเมามายอยู.่

๒๐ แต่ท่านได้สมตามความปรารถนา
ของท่านแล้ว; เพราะท่านให้อาวุธเชลย
ชาว นี ไฟ เหล่า น้ันซ่ึง อยู่ ภายใน ก�าแพง

 ๑๙ ก แอลมา ๔๘:๑๖.

แอลมา ๕๕:๗–๒๐ ๔๖๖



 ๒๕ ก แอลมา ๕๓:๓–๕.  ๓๑ ก แอลมา ๖๒:๔๙–๕๑.

เมือง, และให้พลังความสามารถแก่คน
เหล่าน้ันที่จะได้ครอบครองพืน้ที่ต่าง ๆ 
เหล่าน้ันที่อยู่ภายในก�าแพง.

๒๑ และแล้วท่านให้คนที่อยู่กับท่านล่า
ถอยจากคนเหล่าน้ัน, และล้อมกองทัพ
ของชาวเลมันไว้.

๒๒ บัดน้ีดูเถิดงานน้ีกระท�ากันในเวลา
กลาง คืน, เพื่อ ว่า เมื่อ ชาวเล มันตื่นขึน้
ตอนเช้าพวกเขาจะเห็นว่าถูกชาวนี ไฟ
ล้อมไว้ภายนอก, และว่าเชลยของตนมี
อาวุธอยู่ภายใน.

๒๓ และดังน้ันพวกเขาจึงเห็นว่าชาว 
นีไฟมีก�าลังเหนือพวกเขา; และในสภาพ
การณ์น้ีพวกเขารู้ว่าไม่สมควรที่พวกเขา
จะต่อสู้กับชาวนี ไฟ; ฉะน้ันแม่ทัพนาย 
กองของพวกเขาจึงเรยีกหาอาวธุสงคราม
ของพวกเขา, และน�ามันออกมาโยนไว้ที่
เทา้ของชาวนีไฟ, วงิวอนขอความเมตตา.

๒๔ บัดน้ีดูเถิด, น่ีเป็นความปรารถนา
ของโมโรไน. ท่านจับคนพวกน้ันไว้เป็น
เชลยสงคราม, และเข้าครอบครองเมือง, 
และ ให้ ปล่อย เชลย ทัง้หมด, ที่ เป็นชาว 
นีไฟ; และพวกเขาเข้าสมทบกับกองทัพ
ของ โม โร ไน, และ เป็น ก�าลัง ส�าคัญ ให้
กองทัพของท่าน.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ใหช้าวเลมนั, ซ่ึงทา่นจบัไวเ้ป็นเชลย, เริม่
งานก ในการเสริมความเข้มแข็งให้แนว
ป้องกันรอบเมืองกิด.

๒๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อท่านสร้างแนวป้องกันเมืองกิด, ตาม
ความปรารถนาของท่านแล้ว, ท่านให้น�า
เชลยของท่านไปเมืองอุดมมั่งคั่ง; และ

ท่านคุ้มกันเมืองน้ันด้วยกองก�าลังที่แข็ง
แรงยิ่งด้วย.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้คือ, 
ทัง้ที่มีการคบคิดต่าง ๆ อยู่ ในบรรดาชาว 
เลมัน, พวกเขายังดูแลและป้องกันเชลย
ทัง้หมดที่พวกเขาได้มา, และรกัษาแผ่น 
ดนิและพืน้ทีย่ทุธศาสตรส์�าคญัทกุแหง่ซึง่ 

พวกเขาได้คืนมาด้วย.
๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ชาวนี ไฟเริ่มมี ชัยชนะอีก, และได้ สิทธิ์
ของ พวก เขา และ อภิสิทธิ์ ของ พวก เขา
กลับคืนมา.

๒๙ ชาวเลมนัพยายามหลายครัง้ทีจ่ะเขา้
ล้อมพวกเขาตอนกลางคืน, แต่ ในความ
พยายามเหล่าน้ีพวกเขาสูญเสียเชลยไป
หลายคน.

๓๐ และพวกเขาพยายามหลายครัง้ทีจ่ะ
มอมเหลา้องุน่ชาวนีไฟ, เพือ่จะท�าลายคน
เหลา่น้ันดว้ยยาพษิหรอืดว้ยความมนึเมา.

๓๑ แต่ดูเถิด, ชาวนีไฟไม่เช่ืองช้าที่จะ
ระลึกก ถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาในเวลาแห่งความทุกข์ของตนครัง้น้ี. 
พวกเขาจึงถูกล่อให้ติดบ่วงของคนเหล่า
น้ันไม่ ได้; แท้จริงแล้ว, พวกเขาไม่ยอม
ดื่มเหล้าองุ่นของคนเหล่า น้ัน, เว้นแต่
จะให้เชลยชาวเลมันบางคนดื่มเสียก่อน.

๓๒ และพวกเขาจึง ระมัดระวังอยู่ ดัง
น้ันไม่ ให้มีการวางยาพิษในบรรดาพวก
เขา; เพราะ หาก เหล้า องุ่นของ พวก เขา
เป็นยาพิษแก่ชาวเลมันก็จะเป็นพิษแก่
ชาวนีไฟด้วย; และพวกเขาทดสอบเหล้า
ทัง้หมดของตนดังน้ี.

๓๓ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้

แอลมา ๕๕:๒๑–๓๓๔๖๗



๕๖ ๓ ก แอลมา ๕๓:๒๒.  ๖ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๘.  ๗ ก แอลมา ๕๓:๑๓–๑๕.

คือ เป็นการสมควรที่ โมโรไนจะเตรียม
การเข้าโจมตีเมืองโมริแอนทอน; เพราะ
ดเูถดิ, ดว้ยการท�างานของชาวเลมนั, พวก
เขาไดส้รา้งแนวป้องกนัเมอืงโมรแิอนทอน
จนกลายเป็นที่มั่นแข็งแแรงยิ่ง.

๓๔ และ พวก เขา น�า ก�าลัง ใหม่ ๆ เข้า
เมืองตลอดเวลา, และเสบียงกรังใหม่ ๆ  
ด้วย.

๓๕ และปีที่ยี่สิบเก้าแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๕๖

ฮี ลา มัน ส่ง สาส์นไป ยัง โม โร ไน, เล่า ถึง
สภาวะการสงครามกับชาวเลมัน—แอน
ทิพุสและฮีลามันได้ชัยชนะครัง้ยิ่งใหญ่
เหนือชาวเลมัน—ชายหนุ่มสองพันคน
ผู้เป็นบุตรของฮีลามันต่อสู้ด้วยพลังอัน
ปาฏิหาริย์, และ ไม่มี คนใด ในพวก เขา
ถูก สังหาร. ข้อ ๑, ประมาณ ๖๒ ปี ก่อน
ครสิตกาล; ขอ้ ๒–๑๙, ประมาณ ๖๖ ปีกอ่น
คริสตกาล; และข้อ ๒๐– ๕๗, ประมาณ 
๖๕–๖๔ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในตอน
ต้นของปีที่สามสิบแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษา, ในวันที่สองของเดือนแรก, 
โมโรไนได้รับสาส์นจากฮีลามัน, แจ้งถึง
กิจจานุกิจของผู้คนในแผ่นดินเสีย้วน้ัน.

๒ และน่ีคอืถอ้ยค�าทีท่า่นเขยีน, มคีวาม
ว่า : โมโรไน, พี่ที่รักยิ่งของข้าพเจ้า, ทัง้
ในพระเจ้าและในความยากล�าบากจาก

การสงครามของเรา; ดูเถิด, พี่ที่รักของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า มี บาง ส่ิง จะ บอก ท่าน
เกี่ยวกับการสงครามของเราในแผ่นดิน
ส่วนน้ี.

๓ ดูเถิด, บุตรสองพันก คนของคนเหล่า 
น้ีซ่ึงแอมันพาลงมาจากแผ่นดินแห่งนี- 

ไฟ—บัดน้ีท่านรูอ้ยู่แล้ววา่คนเหล่าน้ีเป็น
ผู้สืบตระกูลของเลมัน, ผู้เป็นบุตรคนโต
ของลี ไฮบรรพบุรุษของเรา;

๔ บัดน้ีข้าพเจ้า ไม่จ�าต้องทบทวนแก่
ท่านเกี่ยวกับประเพณีของพวกเขาหรือ
ความไม่เชื่อของพวกเขา, เพราะทา่นรูอ้ยู่
แล้วเกี่ยวกับเรื่องทัง้หมดน้ี—

๕ ฉะน้ันข้าพเจ้าพอใจจะบอกท่านว่า
คนหนุ่มสองพันคนน้ีจับอาวุธสงคราม
ของพวกเขา, และอยากให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้น�าของพวกเขา; และเราออกมาป้องกัน
ประเทศเรา.

๖ และบัดน้ีท่านรูอ้ยู่ด้วยเกี่ยวกับพันธ- 

สัญญาก ซ่ึง บรรพบุรุษ พวก เขา ท�า ไว้, ว่า
พวกเขาจะไม่จับอาวุธสงครามของตน
ตอ่สู้กบัพีน้่องของตนจนถงึการหลัง่เลอืด.

๗ แต่ ในปีที่ยี่สิบหก, เมื่อพวกเขาเห็น
ความทุกข์ของเราและความยากล�าบาก
ของเราเพื่อพวกเขา, พวกเขาเกือบจะ
ละเมดิก พนัธสัญญาทีพ่วกเขาไดท้�าไวแ้ละ
จบัอาวธุสงครามของตนในการป้องกนัเรา.

๘ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้พวกเขาละเมิด
พนัธสัญญาน้ีซ่ึงพวกเขาไดท้�าไว,้ โดยคดิ
วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพละก�าลังให้
เรา, ถงึขนาดทีเ่ราจะไมต่อ้งทนทกุขย์ิง่ขึน้
เพราะการท�าให้เป็นไปตามค�าปฏิญาณที่
พวกเขาได้ท�าไว้.

แอลมา ๕๕:๓๔–๕๖:๘ ๔๖๘



 ๑๑ ก แอลมา ๒๘:๑๒.

๙ แตด่เูถดิ, น่ีเป็นเรือ่งหน่ึงซ่ึงเราจะได้
มีความปรีดียิ่ง. เพราะดูเถิด, ในปีที่ยี่สิบ
หก, ขา้พเจา้, ฮีลามนั, เดนิทพัน�าหน้าคน
หนุ่มสองพันคนน้ีไปยังเมืองแห่งจูเดีย, 
เพื่อ ช่วยแอนทิพุส, ซ่ึงท่านก�าหนดให้
เป็นผู้น� าเหนือผู้คนในแผ่นดินส่วนน้ัน.

๑๐ และขา้พเจา้น�าบตุรสองพนัคนของ
ข้าพเจ้า, (เพราะพวกเขามีคุณค่าควรได้
รบัการเรยีกวา่บุตร) ไปสมทบกับกองทัพ
ของแอนทิพุส, ซ่ึงด้วยก�าลังน้ีแอนทิพุส
ช่ืนชมยินดียิ่ง; เพราะดูเถิด, ชาวเลมัน
บั่นทอนก�าลังกองทัพของเขาลงเพราะ
ก�าลังคนของคนเหล่าน้ันสังหารคนของ
เราเสียจ�านวนมากมาย, เพราะเหตุน้ีเรา
จึงโศกเศร้า.

๑๑ กระน้ันก็ตาม, เรายังปลอบโยนตัว
เราเองในเรื่องน้ี, ว่าพวกเขาตายไปเพื่อ
อุดมการณ์ของประเทศชาติตนและพระ
ผู้เป็นเจ้าของตน, แท้จรงิแล้ว, และพวก
เขามีความสุขก .

๑๒ และชาวเลมันได้เชลยไว้หลายคน
ด้วย, ทัง้หมดล้วนเป็นทหารชัน้หัวหน้า, 
เพราะไม่มีผู้อื่นใดเลยที่พวกเขาละเว้น. 
และเราคิดว่าขณะน้ีพวกเขาอยู่ ในแผ่น
ดนิแห่งนีไฟ; มันเป็นเช่นน้ันถ้าพวกเขา
ยังไม่ถูกสังหาร.

๑๓ และ บัดน้ี เมือง เหล่า น้ี คือ เมือง ที่
ชาวเลมันยึดได้ โดยหลั่งเลือดวรีชนของ
เราเป็นอันมาก :

๑๔ แผ่น ดิน แห่ง แมนไท, หรือ เมือง
แห่งแมนไท, และเมืองแห่งซีเอสรอม, 
และ เมือง แห่ง คู มี ไน, และ เมือง แห่ง 
แอนทิพาราห์.

๑๕ และ น่ี เป็น เมือง ที่ พวก เขา ครอบ
ครองเมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองแห่งจูเดีย; 
และ ข้าพเจ้า พบ แอ นทิ พุ สกับ คนของ
เขาก�าลังท�างานหนักด้วยสุดพละก�าลัง
ของพวกเขาเพื่อสร้างแนวป้องกันเมือง.

๑๖ แท้จริงแล้ว, และพวกเขาหดหู่ทัง้
ทาง ร่างกาย และ วิญญาณ, เพราะ พวก
เขาต่อสู้มาแล้วอย่างองอาจในตอนกลาง
วนัและท�างานหนักในตอนกลางคืนเพื่อ
รักษาเมืองของตน; และดังน้ันพวกเขา
จึงต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงทุกอย่าง.

๑๗ และบดัน้ีพวกเขาตัง้ใจจะเอาชัยชนะ
ในทีแ่หง่น้ีหรอืมฉิะน้ันก็ตาย; ฉะน้ันทา่น
ยอ่มจะเขา้ใจดีวา่ก�าลงัคนกลุม่น้อยน้ีที่
ขา้พเจา้น�ามาพรอ้มกบัขา้พเจา้, แทจ้รงิ
แลว้, บตุรเหลา่น้ันของขา้พเจา้, ให้ความ
หวงัอนัยิง่ใหญแ่ละปีตอิยา่งมากแกพ่วกเขา.

๑๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อชาวเลมันเห็นว่าแอนทิพุสได้รับ
ก�าลังมาให้กองทัพของเขามากขึน้, พวก
เขาถูกบีบบังคับโดยค�าส่ังของแอโมรอน
ไม่ ให้ โจมตีเมืองแห่งจูเดีย, หรือยกทัพ
มายังเราเพื่อสู้รบ.

๑๙ และ เรา จึง เป็นที่ โปรดปรานของ
พระเจ้าดังน้ี; เพราะหากพวกเขายกมา
โจมตีเราในขณะที่เรามีความอ่อนแอน้ี
พวกเขาอาจท�าลายกองทัพเล็ก ๆ  ของเรา
ได;้ แตเ่ราไดร้บัการปกปักรกัษาไวด้งัน้ัน.

๒๐ แอโมรอนส่ังพวกเขาให้รกัษาเมือง
เหล่าน้ันซ่ึงพวกเขายึดได้. และปีที่ยี่สิบ
หกสิน้สุดลงดังน้ี. และในตอนต้นของ
ปีที่ยี่สิบเจ็ดเราเตรียมเมืองของเราและ
ตัวเราไว้เพื่อพร้อมส�าหรับการป้องกัน.

แอลมา ๕๖:๙–๒๐๔๖๙



๒๑ บัดน้ีเราปรารถนาให้ชาวเลมันมา
โจมตีเรา; เพราะเราไม่ปรารถนาจะยกไป
โจมตีถึงที่มั่นของพวกเขา.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เราวางคนสอดแนมไว้ทั่ว, เพื่อเฝ้าดูการ
เคลื่อนไหวของชาวเลมัน, ว่าพวกเขาจะ
ไม่ยกทัพผ่านเราในเวลากลางคืนหรอืใน
เวลากลางวนัเพือ่ไปโจมตเีมอืงอืน่ ๆ  ของ
เราซ่ึงอยู่ทางเหนือ.

๒๓ เพราะเรารูว้า่ในเมอืงเหลา่น้ันผูค้น
ไม่มี ก�าลัง พอที่ จะ เผชิญ กับ พวก เขา; 
ฉะน้ันเราจึงปรารถนา, จะเข้าโจมตีด้าน
หลังของพวกเขา, หากพวกเขาจะยกทัพ
ผ่านเรา, และโดยวิธี น้ี ก็จะ สู้รบกับเขา
ทางด้านหลังขณะเดียวกันกับที่พวกเขา
ถูกขวางไว้ทางด้านหน้า. เราคิดว่าเราจะ
เอาชนะพวกเขาได้; แต่ดูเถิด, เราต้อง
ผิดหวังในความปรารถนาครัง้น้ีของเรา.

๒๔ พวกเขาไม่กล้ายกทัง้กองทัพของ
พวกเขาผ่านเรา, ทัง้พวกเขาไม่กล้าผ่าน
โดย ส่วนหน่ึง, ด้วย เกรง ว่า พวก เขา จะ
ไม่มีก�าลังพอและพวกเขาจะเพลี่ยงพล�า้.

๒๕ ทัง้พวกเขาไมก่ลา้เดนิทพัไปตเีมอืง 
แหง่เซราเฮ็มลา; ทัง้ไมก่ลา้ขา้มตน้น� ้าไซ- 
ดอน, ไปเมืองแห่งนีไฟฮาห์.

๒๖ และดังน้ัน, ด้วยก�าลังทัพของพวก
เขา, พวกเขาตัง้ใจจะรกัษาเมืองเหล่าน้ัน
ซ่ึงพวกเขายึดได้.

๒๗ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
ในเดือนที่สองของปีน้ี, เราได้รบัสัมภาระ
หลายอย่างจากพวกบิดาของบุตรสองพัน
คนของข้าพเจ้า.

๒๘ และส่งคนสองพันคนมาให้เราจาก
แผ่นดิน แห่ง เซรา เฮ็ มลา. และ ดัง น้ัน

เราจึงมีคนพร้อมอยู่หน่ึงหมื่นคน, และ
สัมภาระส�าหรบัคนเหลา่น้ัน, และส�าหรบั
ภรรยาและลูก ๆ ของพวกเขาด้วย.

๒๙ และ ชาวเล มันน้ัน, โดยที่ เห็นว่า
ก�าลังทัพของเราเพิ่มขึน้ทุกวันดัง น้ัน, 
และสัมภาระก็ส่งมาเพื่อเลีย้งดูเรา, พวก
เขาจงึเริม่หวาดกลวั, และเริม่ออกมาโจมตี
ทนัท,ี หากเป็นไปไดเ้พือ่ยบัยัง้ไม่ ใหเ้ราได้
รับสัมภาระและก�าลังพล.

๓๐ บัดน้ีเมื่อเราเห็นว่าชาวเลมันเริ่ม
กระวนกระวายใจเช่นน้ี, เราจึงปรารถนา
จะใช้กลยุทธ์กับพวกเขา; ฉะน้ันแอนทิ-
พุส จึง ส่ัง ให้ ข้าพเจ้า เดินทัพ พร้อม กับ
บรรดาบุตรน้อยของข้าพเจ้าไปยังเมือง
ใกล้เคียง, ราวกับว่าเราก�าลังขนสัมภาระ
ไปเมืองใกล้เคียง.

๓๑ และเราจะเดินทัพไปใกล้เมืองแห่ง
แอนทิพาราห์, ราวกับวา่เราก�าลังไปเมือง
ที่อยู่เลยไป, ที่ชายแดนใกล้ฝ่ังทะเล.

๓๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เดนิทพั, ไปยงัเมอืงน้ัน, ราวกบัวา่ไปพรอ้ม
ด้วยสัมภาระของเรา.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
แอนทิพุสเดินทัพไปพร้อมด้วยกองทัพ
ของเขาส่วนหน่ึง, โดยทิง้ส่วนที่เหลือไว้
รกัษาเมือง. แตเ่ขาไม่ไดย้กทัพไปจนกวา่
ข้าพเจ้าจะยกไปแล้วพร้อมด้วยกองทัพ 
เล็ก ๆ  ของขา้พเจา้, และมาใกลเ้มอืงแอน- 
ทิพาราห์.

๓๔ และบัดน้ี, ในเมืองแอนทิพาราห์
มีกองทัพที่แข็งแรงที่สุดของชาวเลมัน
ตัง้อยู่; แท้จริงแล้ว, มีก�าลังพลมากที่สุด.

๓๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
คนเหล่าน้ันได้รับแจ้งจากกองสอดแนม

แอลมา ๕๖:๒๑–๓๕ ๔๗๐



 ๔๕ ก แอลมา ๕๓:๒๐–๒๑.

ของ ตน, พวก เขา ก็ ยก มา พร้อม ด้วย
กองทัพของตนและเข้าโจมตีเรา.

๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
หลบหนีไปซ่ึงหน้าพวกเขา, สู่ทางเหนือ. 
และเราชักน�ากองทัพที่มีพลังมากที่สุด
ของชาวเลมันออกไปดังน้ัน;

๓๗ แท้จริง แล้ว, และ เป็นระยะ ห่าง
ไม่น้อย, ถึงขนาดที่ว่าเมื่อพวกเขาเห็น
กองทพัของแอนทพิสุตดิตามพวกเขามา, 
ดว้ยสุดก�าลงั, พวกเขาไม่ไดห้นัไปทางขวา
หรอืทางซ้าย, แต่ยกทัพติดตามเราไปใน
เส้นทางตรง; และ, ดงัทีเ่ราคดิไว,้ มนัเป็น
เจตนาของพวกเขาที่จะสังหารเราก่อนที่
แอนทิพุสจะยกมาทัน, และน่ีก็เพื่อพวก
เขาจะไม่ถูกผู้คนของเราล้อมไว้.

๓๘ และบัดน้ีแอนทิพุส, โดยที่เห็นเรา
ตกอยู่ ในอันตราย, จึงเร่งฝีเท้ากองทหาร
ของเขา. แตด่เูถดิ, มนัเป็นตอนกลางคนื;  
ฉะน้ันพวกน้ันจงึตามเราไมท่นั, ทัง้แอนท-ิ 
พุสก็ตามพวกน้ันไม่ทัน; ฉะน้ันเราจึงตัง้
ค่ายพักคืนน้ัน.

๓๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืกอ่น
จะรุ่งอรุณของเช้าน้ัน, ดูเถิด, ชาวเลมัน
ก็ ไล่ตามเรามาแล้ว. บัดน้ีเราไม่มีก�าลัง
เพยีงพอจะตอ่สู้กบัพวกเขา; แทจ้รงิแลว้, 
ข้าพเจ้า ไม่ ยอม ทนให้ บุตร น้อย ๆ ของ
ข้าพเจ้าต้องตกอยู่ ในเงือ้มมือคนเหล่า
น้ัน; ฉะน้ัน เรา เดินทัพ ต่อ ไป, และ เรา
เดินทัพเข้าแดนทุรกันดาร.

๔๐ บัดน้ีคนเหล่าน้ันไม่กล้าหันไปทาง
ขวาหรือทางซ้ายโดยเกรงว่าพวกเขาจะ
ถูกล้อม; ทัง้ข้าพเจ้าก็ ไม่หันไปทางขวา
หรือทางซ้ายโดยเกรงว่าพวกน้ันจะตาม

ข้าพเจ้า ทัน, และ เรา จะ ต้านทานพวก
เขา ไม่ ได้, แต่ จะ ถูก สังหาร, และ พวก
เขาจะหนีไปได้; และเราหลบหนีไปดังน้ี
ตลอดทัง้วนัไปในแดนทุรกันดาร, แม้จน
กระทั่งมืด.

๔๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คืออีก
ครัง้, เมื่อแสงสว่างในเวลาเช้าส่องมาเรา
ก็เห็นชาวเลมันตามมาทัน, และเราหลบ
หนีไปซ่ึงหน้าพวกเขา.

๔๒ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพวก
เขาไลต่ามเรามาไม่ไกลนักกอ่นทีพ่วกเขา
จะหยุดพัก; และมันเป็นในตอนเช้าของ
วันที่สามของเดือนที่เจ็ด.

๔๓ และบัดน้ี, เราหารู้ ไม่ว่าแอนทิพุส 
ตามพ วก น้ันทันหรือ ไม่, แต่ ข้าพเจ้า 
กลา่วแกค่นของขา้พเจา้ : ดเูถดิ, เราคดิวา่
เป็นไป ได้ที่คนพวกน้ันหยุดโดยมีความ
ประสงค์จะให้เราเข้าโจมตี, เพื่อพวกเขา
จะล่อให้เราติดบ่วงของพวกเขา;

๔๔ ฉะน้ันพวกลูกจะวา่อย่างไร, ลูกพ่อ, 
ลูกจะออกสู้รบกับพวกเขาไหม ?

๔๕ และบดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, โม- 
โรไนพีท่ีร่กัของขา้พเจา้, วา่ขา้พเจา้ไมเ่คย
เห็นความกล้าหาญก มากมายเช่นน้ันมา
ก่อนเลย, ไม่เลย, ไม่เคยมี ในบรรดาชาว
นีไฟทัง้หมด.

๔๖ เพราะ ดัง ที่ ข้าพเจ้า เรียก พวก เขา
ตลอด มา ว่า บุตร ของ ข้าพเจ้า ( เพราะ
พวกเขาทุกคนยังหนุ่มมาก) แม้เช่นน้ัน
พวกเขาก็กลา่วแกข่า้พเจา้วา่ : บดิาเจา้ขา้, 
ดเูถดิพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงอยูก่บัเรา, 
และ พระองค์ จะ ไม่ ทรง ยอม ให้ เรา พ่าย
แพ้; ดังน้ันขอให้เราออกไปกันเถิด; เรา

แอลมา ๕๖:๓๖–๔๖๔๗๑
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จะไม่สังหารพี่น้องของเราหากพวกเขา
จะปล่อยเรา ไว้ตามล�าพัง; ฉะน้ันขอให้
เราไปกันเถิด, เกลือกว่าพวกเขาจะมีชัย
เหนือกองทัพของแอนทิพุส.

๔๗ บดัน้ีพวกเขายงัไมเ่คยตอ่สู้มากอ่น, 
ทว่าพวกเขาไม่กลัวความตาย; และพวก
เขา นึกถึง เสรีภาพก ของ บรรพบุรุษ ตน
มากกวา่ที่พวกเขานึกถึงชีวติตน; แท้จรงิ
แล้ว, พวกเขาได้รบัการสอนจากมารดาข , 
ว่าหากพวกเขาไม่สงสัย, พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงปลดปล่อยพวกเขา.

๔๘ และ พวก เขา ทบทวน ถ้อยค�า ของ
มารดากบัขา้พเจา้, มคีวามวา่ : เราไมส่งสัย
เลยว่ามารดาของเรารู้เรื่องน้ี.

๔๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าหันกลับพร้อมด้วยคนสองพัน
คน ของ ข้าพเจ้า มา ต่อสู้ กับ ชาวเล มัน
เหล่าน้ีซ่ึงไล่ตามเรามา. และบัดน้ีดูเถิด, 
กองทพัของแอนทพิสุยกมาทนั, และการ
ประจัญบานก็เริ่มขึน้.

๕๐ กองทัพของแอนทิพุสโดยที่เหน่ือย
ล้า, เพราะการเดินทัพมาไกลภายในระยะ
เวลาอันสัน้เช่นน้ัน, เกือบตกอยู่ ในเงือ้ม
มอืชาวเลมนั; และหากขา้พเจา้ไมห่นักลบั
มาพรอ้มด้วยคนสองพันคนของข้าพเจ้า
แล้วคนเหล่าน้ันก็จะได้ตามจุดประสงค์
ของพวกเขา.

๕๑ เพราะแอนทพิสุสิน้ชีพดว้ยคมดาบ, 
และผู้น� าของเขาหลายคน, เพราะความ
เหน่ือยล้าของพวกเขา, ซ่ึงเกิดจากการ
กรีธา ทัพ อย่าง เร่ง รีบ— ฉะน้ัน คนของ 
แอ นทิ พุส, โดยที่ ระส�่าระสาย เน่ืองจาก

การตายของพวกผู้น� า, ก็เริ่มถอยหนี ไป
เบือ้งหน้าชาวเลมัน.

๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันเกิดฮึกเหิม, และเริ่มไล่ตามพ
วกเขา; และชาวเลมันก�าลังไล่ตามพวก
เขาโดยแข็งขันยิ่งดังน้ีเมื่อฮีลามันเข้าตี
ทางด้านหลังคนเหล่าน้ันพร้อมด้วยคน
สองพันคนของเขา, และเริม่สังหารพวก
เขา ลง มากมาย, ถึง ขนาด ที่ ทัง้ กองทัพ
ของชาวเลมันต้องหยุดชะงักและหันมา
สู้กับฮีลามัน.

๕๓ บัดน้ีเมื่อผู้คนของแอนทิพุสเห็นวา่
ชาวเลมันหันกลับไป, พวกเขาจึงรวบรวม
คนของตนเข้ามาตีขนาบกองหลังของ
ชาวเลมันอีก.

๕๔ และบดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
เรา, ผู้คนของนีไฟ, ผู้คนของแอนทิพุส, 
และขา้พเจา้พรอ้มดว้ยคนสองพนัคนของ
ข้าพเจ้า, ล้อมชาวเลมันไว้, และสังหาร
พวก เขา; แท้จริง แล้ว, ถึง ขนาด ที่ พวก
เขาถกูบบีบงัคบัใหม้อบอาวธุสงครามและ
มอบตนเองด้วยเพื่อเป็นเชลยสงคราม.

๕๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อพวกเขายอมมอบตัวกับเราแล้ว, 
ดูเถิด, ข้าพเจ้านับจ�านวนคนหนุ่มเหล่า
น้ันซ่ึงต่อสู้ร่วมกับข้าพเจ้า, ด้วยเกรงว่า
จะมีหลายคนถูกสังหาร.

๕๖ แต่ ดูเถิด, ยัง ความ ปรีดี ยิ่ง แก่
ข้าพเจ้า, ไม่มีพวกเขาสักคนเดียวก ที่ร่วง 
หล่นสู่พืน้พิภพ; แท้จริงแล้ว, และพวก 
เขาไดต้อ่สู้ราวกบัดว้ยพละก�าลงัของพระ-
ผู้ เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, ไม่ เคยพบเห็น

แอลมา ๕๖:๔๗–๕๖ ๔๗๒
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ชายหนุ่มตอ่สู้ดว้ยพละก�าลงัอนัปาฏหิารยิ์
เช่นน้ีมาก่อนเลย; และดว้ยพลังมหาศาล
เช่นน้ันพวกเขาได้ โจมตีชาวเลมัน, จน
ท�าให้พวกน้ันตกใจกลัว; และเพราะเหตุ
น้ีชาวเลมันจึงได้ยอมมอบตัวเป็นเชลย
สงคราม.

๕๗ และเน่ืองจากเราไมม่สีถานทีส่�าหรบั
เชลยของเรา, เพื่อเราจะกักพวกเขาไว้ ให้
พ้นจากกองทัพของชาวเลมัน, ฉะน้ันเรา
จงึส่งพวกเขาไปแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา, 
และส่วนหน่ึงของคนของแอนทิพุสที่ ไม่
ได้ถูกสังหาร, ไปกับพวกเขา; ส่วนที่เหลือ
ขา้พเจา้พาไปรวมกบัชาวแอมนัก หนุ่มของ
ขา้พเจา้, และเดนิทพักลบัเมอืงแหง่จเูดยี.

บทที่ ๕๗

ฮีลามันเล่าถึงการยึดแอนทิพาราห์และ
การยอมสละและต่อมาการป้องกันเมือง
คูมี ไน—เหล่าเด็กหนุ่มชาวแอมันของ
เขาต่อสู้อย่างองอาจ; ทุกคนได้ รับบาด 
เจ็บ, แต่ไมม่ผีู้ ใดถกูสังหาร—กดิรายงาน 
การ สังหาร และ การ หลบ หนี ของ เชลย
ชาวเลมนั. ประมาณ ๖๓ ปีกอ่นครสิตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าได้รับสาส์นจากกษัตริย์, แอโม-
รอน, มีความว่าหากข้าพเจ้าจะส่งมอบ
เชลยสงครามเหล่าน้ันที่เราจับไปเขาจะ
มอบเมืองแอนทิพาราห์ ให้เรา.

๒ แต่ข้าพเจ้าส่งสาส์นไปถึงกษัตรยิ์, วา่
เราแน่ใจว่าก�าลังคนของเรามีเพียงพอที่
จะยดึเมอืงแอนทพิาราห์ ไดด้ว้ยก�าลงัของ

เรา; และโดยส่งมอบเชลยแลกเปลี่ยนกับ
เมืองน้ันเราคิดว่าตัวเราเองจะไม่ฉลาด
เลย, และว่าเราจะส่งมอบเชลยของเรา
เป็นการแลกเปลี่ยนกับเชลยเท่าน้ัน.

๓ และ แอ โม รอน ปฏิเสธ สาส์น ของ
ข้าพเจ้า, เพราะเขาไม่ยอมแลกเปลี่ยน
เชลย; ฉะน้ันเราจึงเริม่เตรยีมพรอ้มเพื่อ
ไปตีเมืองแอนทิพาราห์.

๔ แต่ผู้คนของแอนทิพาราห์ทิง้เมือง, 
และหลบหนีไปเมืองอื่น ๆ, ซ่ึงพวกเขา
ครอบ ครอง อยู่, เพื่อ สร้าง แนว ป้องกัน
เมืองเหล่าน้ัน; และเมืองแอนทิพาราห์
จึงตกอยู่ ในเงือ้มมือเราดังน้ี.

๕ และปีที่ยี่สิบแปดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ี.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ใน ตอน ต้นของ ปี ที่ ยี่สิบ เก้า, เรา ได้ รับ
สัมภาระครัง้หน่ึง, และก�าลังพลเพิ่มให้
กองทัพของเราด้วย, จากแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลา, และจากแผ่นดินโดยรอบ, 
ถึงจ�านวนหกพันคน, ไม่นับบุตรก หกสิบ
คนของชาวแอมันที่มาสมทบกับพี่น้อง
ของพวกเขา, กองทหารเล็ก ๆ สองพัน
คนของข้าพเจ้า. และบัดน้ีดเูถิด, เราเข้ม
แข็ง, แท้จริงแล้ว, และเรามีเสบียงที่น� า
มาให้เรามากด้วย.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เป็นความปรารถนาของเราที่จะสู้รบกับ
กองทัพซ่ึงวางไว้ป้องกันเมืองคูมี ไน.

๘ และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ แสดง
แก่ ท่านวา่ ในไม่ ช้า เรา ส�าเรจ็ ตาม ความ
ปรารถนาของเรา; แท้จรงิแล้ว, ดว้ยก�าลัง
อนัเขม้แข็งของเรา, หรอืดว้ยส่วนหน่ึงของ

แอลมา ๕๖:๕๗–๕๗:๘๔๗๓



ก�าลังอันเข้มแข็งของเรา, เราล้อม, เมือง 
คมูีไนไว,้ ในตอนกลางคนื, กอ่นเวลาทีพ่วก 
น้ันจะไดร้บัสัมภาระครัง้แรกเล็กน้อย.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ตัง้ค่ายอยู่รอบเมืองน้ันหลายคืน; แต่เรา
นอนทับดาบของเรา, และวางยามไว,้ เผื่อ
ชาวเลมันจะมาโจมตีเราในเวลากลางคืน
และสังหารเราไม่ได,้ ซึ่งพวกเขาพยายาม
แล้ว หลาย ครัง้; แต่ ทุก ครัง้ ที่ พวก เขา
พยายามเช่นน้ันพวกเขาก็ตอ้งอาบเลือด.

๑๐ ในทีสุ่ดเสบยีงสัมภาระของพวกเขามา
ถงึ, และพวกเขาก�าลงัจะเขา้เมอืงในตอน 
กลางคนื. และเรา, แทนที่จะเป็นชาวเล- 
มัน, กลับเป็นชาวนีไฟ; ฉะน้ัน, เราจึงจับ
พวกเขาและยึดสัมภาระของพวกเขาไว.้

๑๑ และทัง้ที่ชาวเลมันถูกตัดขาดจาก
เสบียงอาหารของพวกเขาตามวธิีน้ี, พวก
เขายังตัง้ใจที่จะรกัษาเมืองไว;้ ฉะน้ันเรา
จงึสมควรตอ้งยดึสัมภาระเหลา่น้ันและส่ง
มันไปยังจูเดีย, และส่งเชลยของเราไปยัง
แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเวลา
ผ่านไปไม่กี่วนัก่อนที่ชาวเลมันจะเริม่สิน้
ความหวังทัง้หมดที่ จะได้ รับความช่วย
เหลือ; ฉะน้ันพวกเขาจึงยอมมอบเมือง
ให้อยู่ ในมือเรา; และดังน้ันแผนของเรา
ในการได้เมืองคูมี ไนจึงส�าเร็จ.

๑๓ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเชลย
ของเรามีจ�านวนมากมาย, แม้ดว้ยจ�านวน
มากมายของผู้คนของเรา, เราจ�าต้องใช้
ก�าลังทัง้หมดของเราเฝ้าระวังพวกเขา, 
มิฉะน้ันก็ฆ่าพวกเขาเสีย.

๑๔ เพราะดูเถิด, พวกเขาจะหนีไปเป็น
จ�านวน มาก, และ จะ ต่อสู้ ด้วย ก้อนหิน, 

และด้วยไม้พลอง, หรอือะไรก็ตามที่พวก
เขาจะหยบิฉวยได,้ ถงึขนาดทีว่า่เราสังหาร
พวกเขาถึงสองพันคนหลังจากที่พวกเขา
ยอมมอบตัวเป็นเชลยสงครามแล้ว.

๑๕ ฉะน้ันจึงสมควรส�าหรับเรา, ที่ จะ
ปลดิชีวติพวกเขา, หรอืมฉิะน้ันก็คมุพวก
เขา, ไปยงัแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา, พรอ้ม
ด้วยดาบในมือ; และเสบียงของเรามี ไม่
พอเว้นแต่ส�าหรับคนของเราเอง, แม้เรา
จะยึดมาได้จากชาวเลมัน.

๑๖ และบัดน้ี, ในสถานการณ์อันวิกฤติ
เหลา่น้ัน, จงึเป็นเรือ่งหนักมากทีจ่ะตดัสิน
ใจเกี่ยวกับเชลยสงครามเหล่าน้ี; กระน้ัน
ก็ตาม, เราได้ตกลงใจส่งพวกเขาไปแผ่น
ดนิแหง่เซราเฮ็มลา; ฉะน้ันเราจงึเลอืกคน
ของเราส่วนหน่ึง, และมอบหน้าที่การคุม
เชลยของเราใหพ้วกเขาเพือ่พาลงไปแผน่
ดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๑๗ แตเ่หตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในวนั
พรุง่พวกเขากลบัมา. และบดัน้ีดเูถดิ, เรา
ไม่ ได้ถามพวกเขาเกี่ยวกับเชลย; เพราะ
ดูเถิด, ชาวเลมันโจมตีเราอยู่, และพวก
เขา กลับ มา ทัน เวลา เพื่อ ช่วย เรา ให้ พ้น
จากการตกไปอยู่ ในเงือ้มมือคนเหล่าน้ัน. 
เพราะดูเถิด, แอโมรอนส่งเสบียงกรงัชุด
ใหม่มาหนุนพวกเขาและส่งก�าลังคนมา
เป็นจ�านวนมากด้วย.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
เหล่า น้ันซ่ึงเราส่งไปกับเชลยมาถึงทัน
เวลาเพื่อยับยัง้คนเหล่าน้ัน, ขณะที่พวก
เขาก�าลังจะชนะเรา.

๑๙ แต่ดูเถิด, กองทหารเล็ก ๆ จ�านวน
สองพันกับหกสิบคนของข้าพเจ้าต่อสู้
อย่าง ไม่คิด ชีวิต; แท้จริงแล้ว, พวกเขา

แอลมา ๕๗:๙–๑๙ ๔๗๔



ยืนหยัดอยู่เบือ้งหน้าชาวเลมัน, และน�า
ความตายมาให้ทุกคนที่ขัดขวางพวกเขา.

๒๐ และเมื่อก�าลังทัพที่เหลืออยู่ของเรา
ก�าลังจะพ่ายแพ้แก่ชาวเลมัน, ดเูถิด, คน
สองพนัและหกสิบคนน้ันยนืหยดัและไม่
หวาดหวั่น.

๒๑ แท้จริงแล้ว, และพวกเขาเช่ือฟัง
และ ถือ ปฏิบัติ ตาม ค�า ส่ัง ทุก ค�า อย่าง
เคร่งครัด; แท้จริงแล้ว, และแม้มันเป็น
ไปกับพวกเขาตามศรัทธาของพวกเขา; 
และข้าพเจ้าจดจ�าถ้อยค�าที่พวกเขากล่าว
แกข่า้พเจา้ซึง่มารดาก ของพวกเขาไดส้อน
พวกเขาไว้.

๒๒ และบัดน้ีดูเถิด, เป็นบุตรเหล่า น้ี
ของขา้พเจา้, และบรรดาคนที่ ไดร้บัเลอืก
ใหพ้าเชลยไปน่ันเอง, ทีเ่ราเป็นหน้ีส�าหรบั
ชัยชนะครัง้ใหญ่น้ี; เพราะคนเหล่าน้ีเอง
ทีต่ชีาวเลมนัแตกพา่ย; ฉะน้ันพวกเขาจงึ
ถูกขับไล่กลับไปเมืองแห่งแมนไท.

๒๓ และเรารกัษาเมืองคูมี ไนของเราไว้
ได้, และไม่ ได้ถูกท�าลายเสียทัง้หมดด้วย
ดาบ; กระน้ันก็ตาม, เราก็ ได้รบัความเสีย
หายมาก.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากชาวเลมันหลบหนี ไปแล้ว, ข้าพเจ้า
ออกค�า ส่ังทันที ให้น� าคนของข้าพเจ้าที่
ได้รบับาดเจ็บออกจากบรรดาพวกที่ตาย, 
และส่ังให้แต่งบาดแผลของพวกเขา.

๒๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
อยู่สองร้อยคน, ในคนสองพันหกสิบคน
ของข้าพเจ้า, ที่หมดสติเพราะเสียเลือด; 
กระน้ันก็ตาม, ด้วยพระกรุณาธิคุณของ

พระผู้ เป็นเจ้า, และยังความประหลาด
ใจอย่างใหญ่หลวงแก่เรา, และเป็นที่ปีติ
ทั่วทัง้กองทัพของเราด้วย, ที่ ไม่มีสักคนก 

ในพวกน้ีเสียชีวติ; แท้จรงิแล้ว, และไม่มี
สักคนในบรรดาพวกเขาที่ ไม่ ได้รับบาด
เจ็บหลายแห่ง.

๒๖ และบัดน้ี, การปกปักรักษาที่พวก
เขาได้รับเป็นที่ฉงนแก่ทัง้กองทัพของ
เรา, แท้จรงิแล้ว, คือคนเหล่าน้ีได้รบัการ
ละเว้นขณะที่พี่ น้องเราหน่ึงพันคนถูก
สังหาร. และเราถืออย่างถูกต้องว่า เป็น
เดชานุภาพก อันปาฏิหารยิ์ของพระผู้เป็น
เจา้, เพราะศรทัธาข ยิง่ของพวกเขาในส่ิงที่ 
พวกเขาได้รบัการสอนให้เช่ือ—วา่มีพระ-
ผูเ้ป็นเจ้าผู้เที่ยงธรรม, และผู้ ใดก็ตามที่
ไม่สงสัย, ผู้น้ันจะได้รับการปกปักรักษา
โดยเดชานุภาพอนัอศัจรรยข์องพระองค.์

๒๗ บดัน้ีน่ีคอืศรทัธาของคนเหลา่น้ีซ่ึง
ข้าพเจ้าพูดถึง; พวกเขาเป็นหนุ่ม, และ
จิตใจ พวก เขา เด็ด เดี่ยว, และ พวก เขา
มอบความไวว้างใจของตนในพระผู้เป็น-
เจ้าตลอดเวลา.

๒๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือหลังจากที่เราจัดการไปดังน้ันกับคน
ของเราที่ ได้รับบาดเจ็บ, และฝังคนตาย
ของเราและคนตายของชาวเลมันด้วย, 
ซ่ึงมมีาก, ดเูถดิ, เราถามกดิเกีย่วกบัเชลย 

ซ่ึง พวก เขา ได้ เริ่ม พา ไป แผ่น ดิน แห่ง 
เซราเฮ็มลา.

๒๙ บัด น้ี กิด คือ แม่ทัพ บังคับ บัญชา
กองทหารผู้ถูกก�าหนดให้คุมพวกน้ีลงไป
แผ่นดินน้ัน.

 ๒๑ ก แอลมา ๕๖:๔๗–๔๘.
 ๒๕ ก แอลมา ๕๖:๕๖.

 ๒๖ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

แอลมา ๕๗:๒๐–๒๙๔๗๕



 ๓๖ ก แอลมา ๑๒:๓๔. ๕๘ ๑ ก แอลมา ๕๒:๒๑; ๕๖:๓๐.

๓๐ และบัดน้ี, น่ีคือถ้อยค�าซ่ึงกิดกล่าว 

แก่ ข้าพเจ้า : ดูเถิด, เรา เริ่ม ลง ไป แผ่น 
ดินแห่งเซราเฮ็มลาพร้อมด้วยเชลยของ
เรา. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
พบบรรดาคนสอดแนมของกองทัพเรา, 
ซ่ึงส่งไปเฝ้าดูค่ายชาวเลมัน.

๓๑ และพวกเขาร้องบอกเรา, มีความ
ว่า— ดูเถิด, กองทัพ ชาวเล มัน ก�าลัง ยก
ไปทางเมืองแห่งคูมี ไน; และดูเถิด, พวก
เขาจะเขา้โจมตคีนเหลา่น้ัน, แทจ้รงิแลว้, 
และจะท�าลายผู้คนของเรา.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เชลยของเราไดย้นิเสียงรอ้งบอกของพวก
เขา, ซ่ึงท�าให้พวกเขาฮึกเหิม; และพวก
เขาลุกขึน้กบฏต่อเรา.

๓๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้เพราะ
การกบฏของพวกเขา เราท�าใหด้าบของเรา
ต้องฟาดฟันพวกเขา. และเหตุการณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืพวกเขาวิง่เขา้มาหาคมดาบ
ของเราเป็นหมู่ ๆ , ซึ่งในการน้ัน, พวกเขา
ส่วนมากจงึถกูสังหาร; และพวกทีเ่หลอืฝ่า
ออกไปและหลบหนีไปจากเรา.

๓๔ และดเูถดิ, เมือ่พวกเขาหลบหนีไป
แล้วและเราไล่ตามพวกเขาไม่ทัน, เราจึง
เดนิทพัอยา่งรบีเรง่มุง่ไปเมอืงคมูีไน; และ
ดูเถิด, เราไปถึงเมืองทันเวลาที่จะได้ช่วย
พี่น้องของเราในการปกปักรักษาเมือง.

๓๕ และดเูถดิ, เราได้รบัการปลดปลอ่ย
จาก เงือ้ม มือ ศัตรู ของ เรา อีก. และ ขอ
พระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงเจรญิ
ดว้ย พระ สิริ เถดิ; เพราะ ดเูถดิ, พระองค์
น่ันเองที่ทรงปลดปลอ่ยเรา; แทจ้รงิแลว้, 
ทีท่รงกระท�าการอนัส�าคญัยิง่น้ีเพือ่เรา.

๓๖ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อข้าพเจ้า, ฮีลามัน, ได้ยินถ้อยค�าเหล่า
น้ีจากกิด, ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความปรีดี
ยิ่งเพราะพระกรณุาธิคุณของพระผู้เป็น
เจา้ทีท่รงปกปักรกัษาเรา, เพือ่เราจะได้ ไม่
ตายสิน้; แท้จริงแล้ว, และข้าพเจ้าวางใจ
วา่จิตวญิญาณของคนที่ถูกสังหารเข้าไปก 

ในสถานพักผ่อนของพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาแล้ว.

บทที่ ๕๘

ฮีลามนั, กดิ, และทอีอมเนอรย์ดึเมอืงแหง่
แมนไทโดยกลยทุธ—์ชาวเลมนัลา่ถอย—
บุตรของผู้คนแห่งแอมันได้รบัการปกปัก
รกัษาเมือ่พวกเขายนืหยดัป้องกนัเสรภีาพ
และความเชือ่ของพวกเขา. ประมาณ ๖๓–
๖๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และดูเถิด, บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือจุดมุ่งหมายต่อไปของเราคือการได้
ครอบครองเมืองแห่งแมนไท; แต่ดูเถิด, 
ไม่มีทางที่ เราจะท�าให้พวกเขาออกจาก
เมอืงไดด้ว้ยกองทพัเล็ก ๆ  ของเรา. เพราะ
ดเูถิด, พวกเขาจดจ�าส่ิงที่เราไดท้�าไวก้่อน
หน้าน้ี; ฉะน้ันเราจะลวงก พวกเขาให้ออก
มาจากที่มั่นของพวกเขาไม่ ได้.

๒ และพวกเขามีจ�านวนมากมายเกิน
กว่ากองทัพของเราจนเราไม่กล้าออกไป
โจมตีพวกเขาในที่มั่นของพวกเขา.

๓ แท้จริงแล้ว, และสมควรที่เราจะให้
คนของเรารักษาแผ่นดินส่วนต่าง ๆ ซ่ึง
เราได้กลับมาครอบครองอีก; ฉะน้ันจึง

แอลมา ๕๗:๓๐–๕๘:๓ ๔๗๖



สมควรทีเ่ราจะคอย, เพือ่เราจะไดร้บัก�าลงั
เพิม่เตมิจากแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลาและ
เสบียงกรังชุดใหม่ด้วย.

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
ข้าพเจ้าจึง ส่งทูตไปหาผู้ ปกครองแผ่น
ดนิของเรา, เพือ่ใหเ้ขารูเ้กีย่วกบักจิจานุกจิ
ต่าง ๆ ของผู้คนของเรา. และเหตุการณ์
ได้บังเกิดขึน้คือเราคอยอยู่เพื่อรบัเสบียง
และก�าลังจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๕ แตด่เูถิด, การน้ีเป็นประโยชน์แก่เรา
เพียงเล็กน้อย; เพราะนับวันชาวเลมัน
ก็ ได้รับก�าลังเพิ่มมากขึน้เช่นกัน, และ
เสบียงกรังเป็นอันมากด้วย; และน่ันคือ
สถานการณ์ของเราในระยะเวลาน้ัน.

๖ และชาวเลมันออกมาจู่ โจมเราเป็น
ครัง้ คราว, โดย ตัง้ใจ จะ ท�าลาย เรา ด้วย
กลยุทธ์; กระน้ันก็ตามเรามาสู้รบกับพวก
เขาไม่ ได้, เพราะที่ซ่อนของพวกเขาและ
ที่มั่นของพวกเขา.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
คอยอยู่ ในสถานการณ์อันล�าบากน้ีเป็น
เวลาตอ่เน่ืองหลายเดอืน, แม้จนเราก�าลัง
จะอดตาย.

๘ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเราได้
รับอาหาร, ซ่ึงกองทัพสองพันคนคุมมา
ช่วยเหลือเรา; และน่ีคือความช่วยเหลือ
ทัง้หมดที่ เราได้รับ, เพื่อป้องกันตนเอง
และประเทศของเราไม่ ให้ตกอยู่ ในเงือ้ม
มอืศัตร,ู แทจ้รงิแลว้, เพือ่ตอ่สู้กบัศัตรซ่ึูง
มีจ�านวนนับไม่ถ้วน.

๙ และบัดน้ี เราหาได้ รู้ เหตุของความ
เดือดร้อนของเราไม่, หรือว่าเหตุใดพวก
เขาจึงไม่ ส่งก�าลังเพิ่มมาให้ เรา; ฉะน้ัน

เรา จึง โศก เศร้า และ เต็ม ไป ด้วย ความ
หวาด กลัว, เกลือก โดย ทาง หน่ึง ทาง ใด
การพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้าจะเกิด
กบัแผน่ดนิของเรา, จนถงึการลม้ลา้งและ
ความพินาศสิน้ของเรา.

๑๐ ฉะน้ันเราทุ่มเทจิตวิญญาณเราใน
การ สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็น เจ้า, เพื่อ
พระองคจ์ะทรงท�าให้เราเข้มแข็งขึน้และ
ทรงปลดปล่อยเราออกจากเงือ้มมือศัตร,ู 
แท้จรงิแล้ว, และทรงให้ก�าลังเราดว้ยเพื่อ
เราจะไดร้กัษาเมอืงของเรา, และผนืแผน่
ดนิของเรา, และทรพัย์สินของเราไว,้ เพื่อ
การค�า้จุนผู้คนของเรา.

๑๑ แท้จริง แล้ว, และ เหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คอืพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
เราเสด็จมาเยอืนเราพรอ้มดว้ยการรบัรอง
วา่พระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา; แท้จรงิ
แล้ว, ถึงขนาดที่พระองค์รบัส่ังให้บังเกิด
ความสงบแกจ่ติวญิญาณเรา, และประทาน
ศรทัธาอนัแน่วแน่ใหเ้รา, และทรงใหเ้รามี
ความหวงัวา่พระองคจ์ะทรงปลดปลอ่ยเรา.

๑๒ และ เรา มี ก�าลัง ใจ ด้วย กอง ก�าลัง
เล็ก ๆ ของเราซ่ึงเราได้รับ, และแน่วแน่
อยู่ด้วยความตัง้ใจที่จะเอาชนะศัตรูของ
เรา, และ ธ�ารง รักษาก ผืน แผ่น ดิน ของ
เรา, และทรัพย์สินของเรา, และภรรยา, 
และลูก ๆ ของเรา, และอุดมการณ์แห่ง
เสรีภาพข ของเรา.

๑๓ และ ดัง น้ัน เรา ยก ออก ไป ด้วย สุด
ก�าลงัของเราเพือ่ตอ่สู้กบัชาวเลมนั, ซึง่อยู่
ในเมืองแห่งแมนไท; และเราตัง้กระโจม
ของ เรา ริม ชายแดนทุรกันดาร, ซ่ึง อยู่
ใกล้เมือง.

 ๑๒ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓; มอร. ๒:๒๓.   ข คมพ. เสรภีาพ.

แอลมา ๕๘:๔–๑๓๔๗๗



๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วันพรุ่ง, คือเมื่อชาวเลมันเห็นว่าเราอยู่ที่
พรมแดนรมิชายแดนทรุกนัดารซ่ึงอยู่ ใกล้
เมอืง, คอืพวกเขาส่งคนสอดแนมของตน
มาอยูร่อบ ๆ  เราเพือ่พวกเขาจะไดรู้จ้�านวน
และก�าลังกองทัพของเรา.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาเห็นวา่เราไม่มีก�าลัง, โดยดูจาก
จ�านวนของเรา, และโดยกลวัวา่เราจะท�าให้
พวกเขาขาดจากความช่วยเหลอืของพวก
เขาเวน้แตพ่วกเขาจะยกมาสู้รบกบัเราและ
ฆ่าเราเสีย, และโดยคดิดว้ยวา่พวกเขาจะ
ท�าลายเราได้ โดยงา่ยดว้ยก�าลงัไพรพ่ลอนั
มากมายของตน, ฉะน้ันพวกเขาเริม่เตรยีม
ออกมาสู้รบกับเรา.

๑๖ และ เมื่อ เรา เห็นว่า พวก เขา ก�าลัง
เตรยีมออกมาสู้รบกับเรา, ดเูถิด, ข้าพเจ้า
ให้กิด, พร้อมด้วยคนจ�านวนไม่มากนัก,  
ไปซ่อนตัวอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และที- 
ออมเนอร์กับคนจ�านวนน้อยไปซ่อนตัว
อยู่ ในแดนทุรกันดารเช่นกัน.

๑๗ บัดน้ีกิดกับคนของเขาอยู่ทางขวา
และคนอื่น ๆ อยู่ทางซ้าย; และเมื่อพวก
เขาซ่อนตวัอยูด่งัน้ันแลว้, ดเูถดิ, ขา้พเจา้, 
พร้อมด้วยกองทัพที่ เหลือของข้าพเจ้า, 
คงอยู่ ในที่เดิมซ่ึงเราตัง้กระโจมไว้ทีแรก
เตรียมพร้อมส�าหรับเวลาที่ชาวเลมันจะ
ยกออกมาสู้รบ.

๑๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล- 
มันออกมาตอ่สู้กับเราดว้ยก�าลังทัพอัน
มากมายของพวกเขา. และเมื่อพวกเขา
ยกมาและก�าลังจะเข้าโจมตีเราดว้ยดาบ, 
ขา้พเจา้ก็ ใหค้นของขา้พเจา้, บรรดาผูท้ีอ่ยู่
กบัขา้พเจา้, ถอยเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันตดิตามเรามาดว้ยความรวดเรว็
มาก, เพราะพวกเขาปรารถนาอยา่งยิง่ทีจ่ะ
ตามให้ทันเพื่อจะสังหารเรา; ฉะน้ันพวก
เขาตามเราเขา้ไปในแดนทรุกนัดาร; และ
เราผ่านไประหว่างกิดกับทีออมเนอร์, ถึง
ขนาดที่ชาวเลมันไม่เห็นคนเหล่าน้ี.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อชาวเลมันผ่านไป, หรือกองทัพผ่าน
ไปแล้ว, กิดและทีออมเนอรย์กออกจากที่
ซ่อนของพวกเขา, และสกดัคนสอดแนม
ของชาวเลมันไว้เพื่อไม่ ให้กลับเข้าเมือง
ได้.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาสกัดพวกน้ันแล้ว, พวกเขาจึงรบี
วิง่ไปยังเมืองและเข้าโจมตีพวกยามที่ทิง้
ไวเ้ฝ้าเมอืง, ถงึขนาดทีพ่วกเขาท�าลายคน
เหล่าน้ันและยึดเมืองไว้.

๒๒ บัดน้ีน่ีเป็นไปเพราะชาวเลมันยอม
ใหท้ัง้กองทพัของพวกเขา, ถกูพาเขา้ไปใน
แดนทรุกนัดาร, ยกเวน้ยามเพยีงไมก่ีค่น.

๒๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโดย
วธิน้ีีกดิและทอีอมเนอรจ์งึยดึทีม่ัน่ของคน
เหลา่น้ันได.้ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้
คือหลังจากเดินทางไปมากแล้วในแดน
ทรุกนัดาร, เราก็มุง่ไปตามเส้นทางของเรา
ไปยังแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๒๔ และเมื่อชาวเลมันเห็นว่าคนเหล่า 
น้ีก�าลังเดินทัพมุ่งไปแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลา, พวกเขา ก็กลัวอย่างยิ่ง, เกลือก
จะมีแผนวางไวเ้พื่อพาพวกเขาไปสู่ความ
พินาศ; ฉะน้ันพวกเขาเริ่มถอยเข้าแดน
ทุรกันดาร อีก, แท้จริง แล้ว, แม้ กลับ ไป
ตามทางเดิมที่พวกเขายกมา.

แอลมา ๕๘:๑๔–๒๔ ๔๗๘



 ๓๑ ก แอลมา ๕๖:๑๔.  ๓๖ ก แอลมา ๖๑:๑–๕.  ๓๗ ก ๒ พกษ. ๑๗:๓๘–๓๙.

๒๕ และดูเถิด, มันเป็นเวลากลางคืน
และพวกเขาตัง้กระโจมของตน, เพราะ
แม่ทัพนายกองของชาวเลมันคิดว่าชาว
นีไฟเหน่ือยอ่อนเพราะการเดินทัพของ
พวกเขา; และโดยที่คิดว่าพวกเขาได้ขับ
ไล่ ทัง้ กองทัพ ของ คน เหล่า น้ันไป แล้ว
ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่ ใส่ ใจเกี่ยวกับเมือง
แห่งแมนไท.

๒๖ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ถึงเวลากลางคืน, ข้าพเจ้าไม่ ให้คนของ
ข้าพเจ้าหลับ, แต่ ให้เดินทัพต่อไป โดย
เส้นทางอื่นมุ่งไปแผ่นดินแห่งแมนไท.

๒๗ และเพราะการเดินทัพของเราใน
ตอนกลางคืนน้ี, ดูเถิด, ในวันพรุ่งเราก็
เลยชาวเลมันมาแล้ว, ถึงขนาดที่เรามา
ถึงเมืองแห่งแมนไทก่อนหน้าพวกเขา.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ดงัน้ัน, 
คือด้วยกลยุทธ์น้ีเรายึดเมืองแห่งแมนไท
โดยปราศจากการนองเลือด.

๒๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
กองทัพของชาวเลมันมาใกล้เมือง, และ
เห็นวา่เราเตรยีมจะสู้รบกบัพวกเขา, พวก
เขาก็ฉงนยิ่งและเกิดความกลัวอย่างใหญ่
หลวง, ถึงขนาดที่พวกเขาหลบหนีเข้า
แดนทุรกันดารไป.

๓๐ แท้จริง แล้ว, และ เหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือกองทัพของชาวเลมันได้
หลบหนีออกจากแผน่ดนิเสีย้วน้ีทัง้หมด. 
แตด่เูถดิ, พวกเขาพาผูห้ญงิและเด็กเป็น
อันมากออกจากแผ่นดินไปกับพวกเขา.

๓๑ และเมืองเหล่าน้ันก ซ่ึงชาวเลมันยึด
ได,้ ในระยะเวลาน้ีทกุเมอืงอยู่ ในการครอบ
ครองของเรา; และบรรดาบดิาของเราและ

พวกผูห้ญงิของเราและลกู ๆ ของเราก�าลงั
กลับสู่บ้านของเขาทุกคน, นอกจากคนที่
ถูกจับเป็นเชลยและถูกชาวเลมันพาไป.

๓๒ แต่ดูเถิด, กองทัพของเรามีก�าลัง
น้อยที่จะรักษาเมืองหลายเมืองเช่นน้ัน
และทรัพย์สินมากมายเช่นน้ันได้.

๓๓ แต่ ดูเถิด, เรา วางใจ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราผู้ประทานชัยชนะเหนือผืน
แผ่นดินเหล่า น้ันให้เรา, ถึงขนาดที่ เรา
ได้ เมืองและผืนแผ่นดินเหล่า น้ัน, ซึ่ง
เป็นของเราเอง.

๓๔ บัดน้ีเราไม่รู้เหตุที่ฝ่ายปกครองไม่
ได้ ให้ก�าลังคนเราเพิ่ม; ทัง้คนที่มาหาเรา
ก็ ไม่รู้ว่าเหตุใดเราจึงไม่ ได้รับก�าลังเพิ่ม.

๓๕ ดเูถดิ, เราคดิวา่เป็นไปไดว้า่ทา่นไม่
ได้รบัความส�าเร็จ, และท่านถอนก�าลังไป
สู่แผน่ดนิเสีย้วน้ัน; หากเป็นเช่นน้ัน, เรา
ก็ ไม่ปรารถนาจะพร�่าบ่นเลย.

๓๖ และหากไม่ ได้เป็นเช่นน้ัน, ดูเถิด, 
เรา กลัว ว่า จะ มี การ แตกแยกก ใน ฝ่าย
ปกครอง, ที่พวกเขาไม่ ได้ส่งคนมามาก
ขึน้เพื่อช่วยเหลือเรา; เพราะเรารู้ว่าพวก
เขามีคนอยู่มากมายกว่าที่ส่งมา.

๓๗ แต,่ ดเูถดิ, มนัไมส่�าคญั—เราวางใจ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยก เรา, 
ทัง้ทีก่องทพัของเราออ่นแอ, แทจ้รงิแลว้, 
และทรงปลดปล่อยเราจากเงือ้มมือศัตร.ู

๓๘ ดูเถิด, น่ีคือปีที่ยี่สิบเก้า, ในตอน
ปลายปี, และเราครอบครองผืนแผ่นดิน
ของเรา; และชาวเลมันหลบหนีไปแผ่น
ดินแห่งนีไฟแล้ว.

๓๙ และบตุรเหลา่น้ันของผูค้นของแอ- 
มัน, ผู้ ซ่ึง ข้าพเจ้า ยกย่อง ไว้ เช่นน้ัน, ก็
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อยู่กับข้าพเจ้าในเมืองแห่งแมนไท; และ
พระเจ้าทรงค�า้จุนพวกเขา, แท้จริงแล้ว, 
และทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการ
ล้มตายด้วยดาบ, ถึงขนาดที่แม้ สักคน
หน่ึงก ก็ ไม่ถูกสังหาร.

๔๐ แต่ดูเถิด, พวกเขาได้ รับบาดเจ็บ
มาก; กระน้ันก็ตามพวกเขายืนหยัดใน
เสรภีาพก น้ันซ่ึงด้วยส่ิงน้ันพระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าให้พวกเขาเป็นอิสระ; และนับวนั
พวกเขาเครง่ครดัในการระลึกถึงพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, 
พวกเขายดึมัน่ตอ่การรกัษากฎเกณฑข์อง
พระองค์, และค�าพิพากษาของพระองค์, 
และพระบญัญตัขิองพระองคต์ลอดเวลา; 
และศรัทธาของพวกเขาเข้มแข็งในค�า
พยากรณ์เกี่ยวกับทุกส่ิงที่จะมาถึง.

๔๑ และ บัดน้ี, โม โร ไน, พี่ ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, ขอพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของ
เรา, ผู้ทรงไถ่เราและท�าให้เราเป็นอิสระ, 
ทรง โปรด คุ้มครอง ท่านไว้ ในที่ ประทับ
ของ พระองค์ ตลอด เวลา เถิด; แท้จริง
แล้ว, และ ขอ พระองค์ ทรง โปรดปราน
คนเหล่า น้ี, แม้ เพื่อท่านจะได้รับความ 

ส�าเรจ็ในการไดค้รอบครองทกุส่ิงทีช่าวเล- 

มันยึดไปจากเรา, ซ่ึงเป็นส่ิงส�าหรบัค�า้จุน
เรา. และบัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้ายุติสาส์น
ของข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าคือ ฮีลามัน, บุตร
ของแอลมา.

บทที่ ๕๙

โมโรไนขอให้เพโฮรันเสริมก�าลังทัพของ

ฮีลามัน—ชาวเลมันยึดเมืองแห่ง นี ไฟ
ฮาห—์โมโรไนโกรธฝ่ายปกครอง. ประมาณ 
๖๒ ปีก่อนคริสตกาล.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้เกิดขึน้ในปีที่สามสิบ
แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา เหนือ
ผูค้นของนีไฟ, หลงัจากโมโรไนไดร้บัและ
อ่านสาส์นก ของฮีลามัน, ท่านชื่นชมยินดี
อย่างยิ่งเพราะความผาสุก, แท้จริงแล้ว, 
ความส�าเร็จอันใหญ่หลวงซ่ึงฮีลามันได้
รบั, ในการไดผ้นืแผน่ดนิเหลา่น้ันซึ่งเสีย
ไปแล้วกลับคืนมา.

๒ แทจ้รงิแลว้, และทา่นท�าใหเ้ป็นทีรู่แ้ก่
ผูค้นทัง้หมดของทา่น, ในทัว่แผน่ดนิโดย
รอบในส่วนที่ท่านอยู่, เพื่อคนทัง้หลายจะ
ได้ช่ืนชมยินดีด้วย.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือท่าน
ส่งสาส์นก ไปยังเพโฮรันข โดยทันที, โดย
ปรารถนาจะให้ท่านพาคนมารวมกันเพื่อ 
เสรมิก�าลังฮีลามัน, หรอืกองทัพของฮีลา- 
มัน, ถึงขนาดที่ท่านจะได้รักษาแผ่นดิน
ส่วนน้ันไว้ ได้ โดยง่ายซึ่งท่านได้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างปาฏิหาริย์ยิ่งในการเอา
กลับคืนมาได้.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้เมื่อโม- 

โรไนส่งสาส์นน้ีไปยังแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลา, ท่านเริ่มวางแผนอีกเพื่อท่านจะ
ได้แผ่นดินและเมืองเหล่าน้ันที่เหลืออยู่
ซ่ึงชาวเลมันได้ยึดไปจากพวกเขา.

๕ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื ขณะ- 
ที่ โมโรไนก�าลงัเตรยีมจะไปสู้รบกบัชาวเล- 
มันอยู่ดังน้ี, ดูเถิด, ผู้คนของนี ไฟฮาห์, 
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ซ่ึงรวมกนัจากเมอืงแหง่โมโรไนและเมอืง
แห่งลี ไฮและเมืองแห่งโมรแิอนทอน, ถูก
ชาวเลมันโจมตี.

๖ แท้จริง แล้ว, แม้ บรรดา ผู้ ที่ ถูก บีบ 
บังคับให้หลบหนีจากแผ่นดินแห่งแมน- 
ไท, และจากแผ่นดินโดยรอบ, ได้ข้ามมา
สมทบกับชาวเลมันในแผ่นดินส่วนน้ี.

๗ และโดยที่มีคนมากมายยิ่งดัง น้ัน, 
แท้จรงิแล้ว, และโดยที่นับวนัได้รบัก�าลัง
เพิม่ขึน้, โดยค�าส่ังของแอโมรอนพวกเขา
ยกมาตอ่สู้กบัผูค้นของนีไฟฮาห,์ และพวก
เขาเริม่สังหารคนเหลา่น้ันดว้ยการเขน่ฆา่
ไม่เลือกหน้า.

๘ และกองทัพของพวกเขามีก�าลังพล
มากมายยิ่งจนผู้คนของนีไฟฮาห์ที่เหลือ
อยู่ จ�าต้องหลบหนี ไป ซ่ึงหน้าพวกเขา; 
และคนเหล่าน้ันมาแม้จนเข้าสมทบกับ
กองทัพของโมโรไน.

๙ และบัดน้ีโดยที่ โมโรไนคิดว่าควรส่ง
คนไปเมืองแห่งนีไฟฮาห์, เพื่อช่วยผู้คน
ให้รักษาเมืองน้ัน, และโดยที่รู้ว่าการจะ 
รกัษาเมอืงไม่ ใหต้กอยู่ ในเงือ้มมอืชาวเล- 
มันง่ายกว่าการยึดกลับคืนจากคนเหล่า
น้ัน, ทา่นคดิวา่พวกเขาจะรกัษาเมอืงน้ัน
ไว้ ได้ โดยง่าย.

๑๐ ฉะน้ันท่านจึงให้ก�าลังพลทัง้หมด
ของท่านอยู่รักษาสถานที่ต่าง ๆ ซ่ึงท่าน
ยึดคืนมาได้.

๑๑ และบัดน้ี, เมื่อโมโรไนเห็นว่าเสีย
เมืองแห่งนีไฟฮาห์ ไปท่านก็ โทมนัสยิ่ง, 
และเริ่มสงสัย, เพราะความ ช่ัวร้ายของ
ผู้คน, ว่าพวกเขาจะไม่ตกไปอยู่ ในเงือ้ม
มือพี่น้องของตนหรือ.

๑๒ บัดน้ี น่ี เป็นเรื่องที่ เกิดกับแม่ทัพ
นายกองของท่านทัง้หมด. พวกน้ีสงสัย
และ ประหลาด ใจ เช่น กัน เพราะ ความ
ช่ัวร้ายของผู้คน, และการน้ีเพราะความ
ส�าเร็จของชาวเลมันเหนือพวกเขา.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โมโรไนโกรธฝ่ายปกครอง, เพราะความ
เฉยเมยก ของพวกเขาเกี่ยวกับอิสรภาพ
ของประเทศตน.

บทที่ ๖๐

โมโรไนบ่นกับเพโฮรันถึงการละเลยของ
ฝ่าย ปกครอง ใน เรือ่ง กองทัพ— พระเจ้า
ทรง ยอม ให้ คนชอบ ธรรม ถูก สังหาร—
ชาวนีไฟตอ้งใช้พลงัความสามารถและวธิี
การทัง้หมดของพวกเขาเพือ่ปลดปล่อย
ตนเองจากศัตรู—โมโรไนขู่ จะต่อสู้กับ
ฝ่ายปกครองเว้นแต่ว่าจะ ส่งความช่วย
เหลือ มายัง กองทัพ ของ ท่าน. ประมาณ 
๖๒ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื ทา่นเขยีน 
ไปถึงผู้ปกครองแผ่นดินอีก, ซึ่งคือเพโฮ- 
รนั, และน่ีคอืถอ้ยค�าทีท่า่นเขยีน, มคีวาม
ว่า : ดูเถิด, ข้าพเจ้าส่งสาส์นของข้าพเจ้า
มาถึงเพโฮรนั, ผู้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาก 

และผู้ปกครองเหนือแผ่นดิน, ในเมือง
แห่งเซราเฮ็มลา, และถึงทุกคนที่ ได้รับ
เลอืกโดยคนเหลา่น้ีดว้ยเพือ่ปกครองและ
ด�าเนินกิจจานุกิจเกี่ยวกับสงครามครัง้น้ี.

๒ เพราะ ดูเถิด, ข้าพเจ้า มี บาง ส่ิง จะ
กล่าวแก่คนเหล่าน้ันทางการกล่าวโทษ; 

 ๑๓ ก แอลมา ๕๘:๓๔; ๖๑:๒–๓. ๖๐ ๑ ก แอลมา ๕๐:๓๙–๔๐.

แอลมา ๕๙:๖–๖๐:๒๔๘๑



 ๙ ก แอลมา ๕๘:๗.

เพราะดูเถิด, ตัวท่านรู้ว่าท่านได้รับแต่ง
ตัง้มาเพื่อรวบรวมคน, และจัดหาดาบ, 
และ กระบี่, และ อาวุธ สงคราม ทุก ชนิด
ทุกประเภทให้พวกเขา, และส่งออกมา
สู้รบกับชาวเลมัน, ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม
ที่พวกน้ันจะเข้ามาในแผ่นดินของเรา.

๓ และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านว่าตัวข้าพเจ้า, และคนของข้าพเจ้า
ด้วย, และ ฮี ลา มัน กับ คนของ เขา ด้วย, 
ต้องทนความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวง
ยิ่ง; แท้จริงแล้ว, แม้ความหิวโหย, ความ
กระหาย, และความเหน็ดเหน่ือย, และ
ความทุกข์ทุกอย่างทุกประเภท.

๔ แต่ดูเถิด, หากเราต้องทนทุกข์กัน
แต่เพียงทัง้หมดน้ีเราก็จะไม่พร�า่บ่นหรอื
ต่อว่าเลย.

๕ แต่ดูเถิด, การ เข่นฆ่าที่ เกิดขึน้ใน
บรรดาผูค้นของเราใหญห่ลวงนัก; แทจ้รงิ
แลว้, คนหลายพนัคนลม้ตายดว้ยดาบ, ใน
ขณะที่มันอาจไม่เป็นอย่างน้ันหากท่าน
ส่งก�าลังและความช่วยเหลือให้กองทัพ
เราเพียงพอ. แท้จรงิแล้ว, การละเลยของ
ท่านที่มีต่อเราใหญ่หลวงนัก.

๖ และบดัน้ีดเูถดิ, เราปรารถนาจะรูเ้หตุ
ของการละเลยอันใหญ่หลวงยิ่งน้ี; แท้จรงิ
แล้ว, เราปรารถนาจะรูเ้หตขุองสภาวะอัน
ไร้ความคิดของท่าน.

๗ ทา่นคดิหรอืวา่จะน่ังอยู่ ไดบ้นบลัลงัก์
ของท่านในสภาวะแห่งความไม่รู้สึกรู้สม
อนัไรค้วามคดิ, ขณะทีศั่ตรขูองทา่นก�าลงั
ขยาย งาน แห่ง ความ ตาย รอบ ตัว ท่าน ? 
แท้จรงิแล้ว, ขณะที่พวกเขาก�าลังกระท�า
ฆาตกรรมพีน้่องของทา่นหลายพนัคน—

๘ แท้จรงิแล้ว, แม้พวกเขาที่พึ่งพาการ
คุม้ครองจากทา่น, แทจ้รงิแลว้, ตัง้ทา่นไว้
ในฐานะที่ท่านจะช่วยเหลือพวกเขาได้, 
แท้จริงแล้ว, ท่านจะได้ส่งกองทัพไป ให้
พวกเขา, เพื่อให้พวกเขามีก�าลังเพิ่มขึน้, 
และช่วยพวกเขาหลายพนัคน ใหร้อดพน้
จากการล้มตายด้วยคมดาบ.

๙ แต่ ดูเถิด, น่ี ไม่ ใช่ ทัง้หมด— ท่าน
หน่วงเหน่ียวเสบียงกรงัของท่านไม่ส่งให้
พวกเขา, ถึงขนาดที่คนจ�านวนมากต่อสู้
และ ต้อง สิน้ชีพ เพราะ ความ ปรารถนา
อัน แรง กล้า ของ พวก เขา ซ่ึง พวก เขา มี
เพื่อความผาสุกของผู้คนเหล่าน้ี; แท้จรงิ
แลว้, และการน้ีพวกเขาท�าไปเมือ่พวกเขา
ก�าลังจะตายก ด้วยความหิวโหย, เน่ืองจาก
การละเลยอันใหญ่หลวงยิ่งของท่านต่อ
พวกเขา.

๑๐ และบดัน้ี, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้—
เพราะท่านควรจะเป็นที่รกั; แท้จรงิแล้ว, 
และท่านควรจะกระตุน้ตวัท่านให้ขยัน
หมั่น เพียร ยิ่ง ขึน้ เพื่อ ความ ผาสุก และ
อสิรภาพของผูค้นเหลา่น้ี; แตด่เูถดิ, ทา่น
ละเลยพวกเขาถึงขนาดที่ เลือดของคน
หลายพันคนจะลงมาบนศีรษะท่านเพื่อ
การแกแ้คน้; แทจ้รงิแลว้, เพราะเสียงร�า่ไห้
ของพวกเขา, และความทกุขเวทนาทัง้หมด
ของพวกเขารูถ้ึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว—

๑๑ ดูเถิด, ท่านคิดหรอืวา่ท่านจะน่ังอยู่
ได้บนบัลลังก์ของท่าน, และเพราะพระ
มหากรุณาธิคุณของพระผู้เป็นเจ้าท่าน
จะไมต่อ้งท�าอะไรเลยและพระองคจ์ะทรง
ปลดปล่อยท่าน ? ดเูถิด, หากท่านคดิเช่น
น้ันท่านก็คิดโดยเปล่าประโยชน์.

แอลมา ๖๐:๓–๑๑ ๔๘๒



 ๑๒ ก ลกูา ๑๓:๑–๕.
 ๑๓ ก แอลมา ๑๔:๑๐–๑๑;  

คพ. ๔๒:๔๖–๔๗.
 ๑๕ ก แอลมา ๕๑:๙, ๑๓.

 ๑๖ ก แอลมา ๕๑:๑๖–๑๙.
  ข แอลมา ๕๑:๕, ๘.

๑๒ ท่านคิดก หรือว่า, เพราะพี่น้องเป็น
อันมากของท่านถูกฆ่าก็เพราะความช่ัว
ร้ายของพวกเขา ? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ว่าหากท่านคิดเช่นน้ีท่านก็คิดโดยเปล่า
ประโยชน์; เพราะข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
มีคนมากมายที่ล้มตายด้วยคมดาบ; และ
ดูเถิดมันเป็นการกล่าวโทษท่าน;

๑๓ เพราะพระเจ้าทรงยอมให้คนชอบ
ธรรมก ถูกสังหารเพื่อความยุติธรรมและ
การพพิากษาของพระองคจ์ะมาถงึคนชั่ว
ร้าย; ฉะน้ันท่านไม่จ�าเป็นต้องคิดว่าคน
ชอบธรรมสูญเสียไปแล้วเพราะพวกเขา
ถูกสังหาร; แต่ดูเถิด, พวกเขาได้เข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขาแล้ว.

๑๔ และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว
แก่ ท่าน, ข้าพเจ้า กลัว อย่าง ยิ่ง ว่าการ
พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงคน
เหล่าน้ี, เพราะความเฉ่ือยชายิ่งของพวก
เขา, แท้จริงแล้ว, แม้ความเฉ่ือยชาของ
ฝ่ายปกครองของเรา, และการละเลยอัน
ใหญ่หลวงยิ่งของพวกเขาต่อพี่น้องของ
ตน, แท้จริงแล้ว, ที่มีต่อคนเหล่า น้ันที่
ถูกสังหาร.

๑๕ เพราะหากไม่ เป็นเพราะความช่ัว
รา้ยก ซ่ึงเริม่ตน้ทีห่วัหน้าของเรากอ่นแลว้, 
เราจะตา้นทานศัตรขูองเราไดเ้พือ่พวกน้ัน
จะไม่สามารถได้อ�านาจเหนือเรา.

๑๖ แท้จริง แล้ว, หาก ไม่ ใช่ เพราะ
สงครามก ซ่ึงเกดิขึน้ระหวา่งเราเอง; แทจ้รงิ
แล้ว, หากไม่ ใช่ เพราะพวกชื่นชอบรา- 
ชาธปิไตยข เหลา่น้ี, ซ่ึงเป็นเหตใุหเ้กดิการ

นองเลือดมากมายเช่นน้ี ในหมู่ เราเอง; 
แท้จริงแล้ว, ในเวลาที่ เราก�าลังขัดแย้ง
กันในหมู่, หากเราได้รวมก�าลังของเราดัง
ที่เราเคยท�ามาแตก่่อน; แท้จรงิแล้ว, หาก
ไม่ ใช่เพราะความปรารถนาในพลงัอ�านาจ 
และสิทธิอ�านาจซึ่งพวกชื่นชอบราชาธิป- 

ไตยเหล่าน้ีต้องการมีเหนือเรา; หากพวก
เขา ซ่ือสัตย์ต่ออุดมการณ์แห่งอิสรภาพ
ของเรา, และเข้ามาสามัคคีกับเรา, และ
ออกไปสู้รบกับศัตรขูองเรา, แทนที่จะจับ
ดาบขึน้สู้รบกบัเรา, อนัเป็นเหตทุีเ่กดิการ
นองเลือดมากมายในหมู่เรา; แท้จรงิแล้ว, 
หากเราออกไปสู้รบกับพวกเขาด้วยก�าลัง
ของ พระเจ้า, เรา จะ ท�าให้ ศัตรู ของ เรา
กระจัดกระจายไป, เพราะมันจะเป็นดัง
น้ัน, เป็นไปตามพระวจนะของพระองค์.

๑๗ แต่ดูเถิด, บัดน้ีชาวเลมันก�าลังมา
โจมตีเรา, ยึดครองผืนแผ่นดินของเรา, 
และพวกเขากระท�าฆาตกรรมผู้คนของ
เรา ด้วย ดาบ, แท้จริง แล้ว, ผู้ หญิง และ
ลูก ๆ ของเรา, และพาคนเหล่าน้ีไปเป็น
เชลยดว้ย, ท�าใหพ้วกเขาตอ้งรบัความทกุข์
นานัปการ, และน่ีเพราะความชัว่รา้ยอยา่ง
ใหญ่ หลวง ของ บรรดา ผู้ ที่ แสวงหา พลัง
อ�านาจและสิทธิอ�านาจ, แท้จริงแล้ว, แม้
พวกช่ืนชอบราชาธิปไตย.

๑๘ แตเ่หตใุดขา้พเจา้จะกลา่วมากเกีย่ว
กับเรื่องน้ีเล่า ? เพราะเราหารู้ ไม่แต่เป็น
ไป ได้ว่าแม้แต่ตัวท่านก็แสวงหาอ�านาจ
อยู.่ เราหารู้ ไมแ่ตเ่ป็นไปไดว้า่แมแ้ตท่า่น
ก็เป็นผู้ทรยศต่อประเทศของท่านด้วย.

๑๙ หรือเป็นไปว่าท่านละเลยเราเพราะ

แอลมา ๖๐:๑๒–๑๙๔๘๓
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ท่านอยู่ ในใจกลางประเทศของเราและ
ท่านถูกห้อมล้อมอยู่ด้วยความปลอดภัย, 
ท่าน จึง ไม่ จัด ส่ง อาหาร ไป ให้ เรา, และ
ผู้คนด้วยเพื่อเสรมิก�าลังกองทัพของเรา ?

๒๐ ทา่นลมืพระบญัญตัขิองพระเจา้พระ
ผูเ้ป็นเจา้ของทา่นแลว้หรอื ? แทจ้รงิแลว้, 
ท่านลืมการเป็นเชลยของบรรพบุรุษเรา
แล้วหรือ ? ท่านลืมเสียแล้วหรือว่าเราได้
รับ การ ปลด ปล่อย จาก เงือ้ม มือ ศัตรู มา
หลายครัง้แล้ว ?

๒๑ หรือท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงปลด
ปล่อย เรา ต่อ ไป, ขณะ ที่ เรา น่ัง อยู่ บน
บัลลังก์ของเราและไม่ ใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงที่พระเจ้าทรงจัดหาไว้ ให้เรา ?

๒๒ แท้จริง แล้ว, ท่าน จะ น่ัง อยู่ ใน
ความเกียจคร้านหรือในขณะที่ท่านถูก
ห้อมล้อมด้วยคนหลายพันคน, แท้จริง
แล้ว, คนหลายหมื่นคน, ผู้ ซึ่ง น่ังอยู่ ใน
ความ เกียจคร้าน ด้วย, ในขณะ ที่ มี คน
หลายพันคนรอบชายแดนของแผ่นดิน
ก�าลังล้มตายด้วยคมดาบ, แท้จริงแล้ว, 
ได้รับบาดเจ็บและหลั่งเลือด ?

๒๓ ทา่นคดิหรอืวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ถอืวา่ทา่นไมม่คีวามผดิขณะทีท่า่นน่ังเฉย
และมองดส่ิูงเหลา่น้ี ? ดเูถดิขา้พเจา้กลา่ว
แก่ท่าน, ไม่ เลย. บัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้
ท่านจ�าไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจะต้อง
ท�า ภาชนะ ข้าง ในก ให้ สะอาด เสีย ก่อน, 
และ แล้ว จึง จะ ท�าความ สะอาด ภาชนะ
ข้างนอกด้วย.

๒๔ และบัดน้ี, เว้นแต่ท่านกลับใจจาก
ส่ิงที่ท่านท�าไปแล้ว, และเริ่มตื่นท�างาน, 
และส่งอาหารและคนมาให้เรา, และให้

ฮี ลา มัน ด้วย, เพื่อ เขา จะ ได้ ค�า้จุน ส่วน
ต่าง ๆ ของประเทศของเราซ่ึงเขายึดคืน
มาได,้ และเพื่อเราจะไดแ้ผ่นดนิในครอบ
ครองของเราที่ยังเหลืออยู่ ในส่วนเหล่าน้ี
คืนมาด้วย, ดูเถิดจะเป็นการสมควรที่เรา
จะไม่รบกับชาวเลมันต่อไปอีกจนกวา่เรา
จะท�าให้ภาชนะข้างในสะอาดเสียก่อน, 
แท้จริง แล้ว, แม้ หัวหน้า ใหญ่ ของ ฝ่าย
ปกครองของเรา.

๒๕ และเวน้แตท่า่นยอมตามสาส์นของ
ขา้พเจา้, และออกมาแสดงใหข้า้พเจา้เห็น
วิญญาณก อันแท้จริงของอิสรภาพ, และ
พยายามเพิ่มก�าลังและสรา้งแนวป้องกัน
กองทัพของเรา, และส่งอาหารไปเลีย้งดู
พวกเขา, ดูเถิดข้าพเจ้าจะให้อิสรชนของ
ข้าพเจ้าส่วนหน่ึงอยู่รกัษาแผ่นดนิส่วนน้ี
ของเรา, และข้าพเจ้าจะให้ก�าลังและพร
ของพระผู้เป็นเจ้าไว้กับพวกเขา, เพื่อจะ
ไมม่พีลงัอืน่ใดมากระท�าตอ่พวกเขาได—้

๒๖ และน่ีเพราะศรทัธายิง่ของพวกเขา, 
และความอดทนทีพ่วกเขามตีอ่ความยาก
ล�าบากของตน—

๒๗ และขา้พเจา้จะมาหาทา่น, และหาก
จะมีผู้ ใดในบรรดาพวกท่านที่ปรารถนา
อิสรภาพ, แท้จริง แล้ว, หาก จะ มี แม้
ประกาย แห่ง อิสรภาพ เหลือ อยู่, ดูเถิด
ข้าพเจ้าจะปลุกเรา้ให้เกิดการกบฏขึน้ใน
บรรดาพวกทา่น, แมจ้นกระทัง่พวกคนที่
ปรารถนาจะแย่งชิงพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจจะกลับสูญสิน้.

๒๘ แท้จริงแล้ว, ดูเถิดข้าพเจ้าไม่กลัว
พลังอ�านาจของท่านหรอืสิทธิอ�านาจของ
ท่าน, แต่ พระ ผู้ เป็น เจ้าก ของ ข้าพเจ้า

แอลมา ๖๐:๒๐–๒๘ ๔๘๔



 ๒๙ ก ฮีล. ๑๓:๕; ๓ นี. ๒:๑๙.  ๓๖ ก คพ. ๑๒๑:๓๙–๔๒.

น่ันเองที่ข้าพเจ้าเกรงกลัว; และเป็นไป
ตามพระบญัญตัขิองพระองคท์ีข่า้พเจา้จบั
ดาบเพื่อป้องกันอุดมการณ์ของประเทศ
ข้าพเจ้า, และ เป็น เพราะ ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ของท่านที่ เราต้องทนรับความ
เสียหายมากมายเช่นน้ี.

๒๙ ดเูถดิถงึเวลาแลว้, แทจ้รงิแลว้, บดัน้ี
ถึงเวลาแล้ว, คือเว้นแต่ท่านจะตื่นตัวใน
การ ป้องกันประเทศ ของ ท่าน และ เด็ก 
เล็ก ๆ  ของท่าน, ดาบก แห่งความยุติธรรม
จะเงือดเงือ้อยู่ เหนือท่าน; แท้จริงแล้ว, 
และมันจะฟันลงบนท่านและมาเยือน
ท่านแม้ถึงความพินาศสิน้ของท่าน.

๓๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้าคอยความช่วยเหลือ
จากทา่น; และ, เวน้แตท่า่นจะด�าเนินการ
เพื่อบรรเทาทุกข์ของเรา, ดูเถิด, ข้าพเจ้า 
จะมาหาทา่น, แมถ้งึแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็ม- 
ลา, และฟันท่านด้วยดาบ, จนท่านไม่มี 
อ�านาจทีจ่ะขดัขวางความกา้วหน้าของคน 
เหล่า น้ี ในอุดมการณ์แห่งอิสรภาพของ
เราอีกต่อไป.

๓๑ เพราะ ดูเถิด, พระเจ้า จะ ไม่ ทรง
ปล่อยให้ท่านมีชีวิตและแข็งกล้าขึน้ใน
ความช่ัวช้าสามานย์ของท่านเพื่อท�าลาย
ผู้คนที่ชอบธรรมของพระองค์.

๓๒ ดูเถิด, ท่านคิดหรือว่าพระเจ้าจะ
ทรงละเว้นท่านและเสด็จออกมาลงโทษ
ชาวเล มัน ใน การ พิพากษา, เมื่อ เป็น
ประเพณีบรรพบุรษุของพวกเขาซ่ึงเป็น
เหตุ ของ ความ เกลียด ชัง ของ พวก เขา, 
แท้จริงแล้ว, และมันเพิ่มขึน้เป็นทวีคูณ
โดยพวกคนทีแ่ตกแยกไปจากเรา, ในขณะ
ที่ความช่ัวช้าสามานย์ของท่านเป็นเหตุ

ของ ความ รัก ที่ ท่าน มี ต่อ การ สรรเสริญ
และส่ิงไร้ประโยชน์ของโลก ?

๓๓ ท่านรู้ ว่า ท่าน ล่วง ละเมิด กฎ ของ
พระผู้เป็นเจ้า, และท่านรู้ว่าท่านเหยียบ
ย�่ากฎเหล่าน้ันไว้ ใต้เท้าของท่าน. ดูเถิด, 
พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า : หาก คนที่ เจ้า
ก�าหนดให้เป็นผู้ปกครองของเจ้าไม่กลับ
ใจจากบาปและความช่ัวช้าสามานย์ของ
พวกเขา, เจ้าจงขึน้ไปสู้รบกับพวกเขา.

๓๔ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้า, โมโรไน, 
ถูกบีบคัน้, ตามพันธสัญญาซ่ึงข้าพเจ้า
ท�า ไว้ เพื่อ รักษา พระ บัญญัติ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้า; ฉะน้ันข้าพเจ้าจึง
อยากให้ท่านยึดมั่นในพระวจนะของพระ
ผู้ เป็นเจ้า, และส่งเสบียงกรังพร้อมกับ 
ก�าลังคนของท่านมาให้ข้าพเจ้า, และฮี- 
ลามันโดยเร็วด้วย.

๓๕ และ ดูเถิด, หาก ท่านไม่ ท�า ดังน้ี
ข้าพเจ้ามาหาท่านโดยเร็ว; เพราะดูเถิด, 
พระผู้ เป็นเจ้าจะไม่ทรงยอมให้เราตาย
เพราะความหิวโหย; ฉะน้ันพระองค์จะ
ประทานอาหารของท่านแก่ เรา, แม้จะ
ต้องเป็นไปด้วยคมดาบ. บัดน้ีดูว่าท่าน
ท�าให้พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าเกิด
สัมฤทธิผลเถิด.

๓๖ ดูเถิด, ข้าพเจ้าคือโมโรไน, แม่ทัพ
ของท่าน. ข้าพเจ้าไม่ ได้แสวงหาก อ�านาจ, 
แตจ่ะดงึมนัลงมา. ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สวงหา
เกียรติยศ ของ โลก, แต่ เพื่อ รัศมี ภาพ
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ข้าพเจ้า, และ
อิสรภาพ และ ความ ผาสุก ของ ประเทศ
ข้าพเจ้า. และ ข้าพเจ้า ยุติ สาส์น ของ 
ข้าพเจ้าดังน้ี.

แอลมา ๖๐:๒๙–๓๖๔๘๕



๖๑ ๑ ก แอลมา ๕๐:๓๙–๔๐.
 ๒ ก แอลมา ๖๐:๓–๙.

 ๓ ก แอลมา ๕๑:๖–๗.
 ๖ ก คมพ. อสิระ, อสิรภาพ;  

เสรภีาพ.

บทที่ ๖๑

เพโฮรันบอกโมโรไนถึงการกบฏและการ
จลาจล ต่อ ฝ่าย ปกครอง— พวก ชืน่ชอบ
รา ชาธิป ไตย ยึด เซ รา เฮ็ มลา และ เป็น
พนัธมติรกบัชาวเลมนั—เพโฮรนัขอความ
ช่วยเหลือทางทหารเพือ่ต่อสู้พวกกบฏ. 
ประมาณ ๖๒ ปีก่อนคริสตกาล.

ดเูถดิ, บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไม่
นานหลงัจากที่ โมโรไนส่งสาส์นของทา่นไป
ยังหัวหน้าฝ่ายปกครอง, ท่านได้รบัสาส์น
จากเพโฮรนัก , หัวหน้าฝ่ายปกครอง. และ
น่ีคือถ้อยค�าที่ท่านได้รับ :

๒ ข้าพเจ้า, เพโฮรนั, ผู้เป็นหัวหน้าฝ่าย
ปกครองของแผน่ดนิน้ี, ส่งถอ้ยค�าน้ีมายงั
โม โร ไน, แม่ทัพ บังคับ บัญชา กองทัพ. 
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, โมโรไน, วา่
ข้าพเจ้าไม่ ได้ยินดี ในความทุกข์ก อันใหญ่
หลวงของทา่นเลย, แทจ้รงิแลว้, มนัท�าให้
จิตวิญญาณข้าพเจ้าโศกเศร้า.

๓ แต่ดูเถิด, มีคนที่ยินดี ในความทุกข์
ของทา่น, แทจ้รงิแลว้, ถงึขนาดทีพ่วกเขา
ลุกขึน้เป็นกบฏตอ่ข้าพเจ้า, และตอ่ผู้คน
ของข้าพเจ้าซ่ึงเป็นอิสรชนก ด้วย, แท้จรงิ
แลว้, และคนทีล่กุขึน้กบฏมากมายยิง่นัก.

๔ และบรรดาผู้ที่หมายมั่นเอาบัลลังก์
พิพากษา ไป จาก ข้าพเจ้า น่ันเอง ที่ เป็น
เหตุของความช่ัวช้าสามานย์ ใหญ่หลวง
น้ี; เพราะพวกเขาใช้ค�า ป้อยอมากมาย, 
และพวกเขาชักน�าใจผูค้นไปเป็นอนัมาก, 
ซ่ึงจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์แสนสาหัส

ในบรรดาพวกเรา; พวกเขากักเสบียงกรงั
ของเราไว,้ และขู่อิสรชนของเราเพื่อพวก
เขาจะไม่มาหาท่าน.

๕ และดเูถดิ, พวกเขาขบัขา้พเจา้ออกไป
ซ่ึงหน้าพวกเขา, และขา้พเจา้หลบหนีไป
แผ่นดินแห่งกิเดียน, พร้อมด้วยคนเท่า
ที่ข้าพเจ้าจะหาได้.

๖ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ออก ถ้อยแถลง
ไปทั่วแผ่นดินส่วนน้ี; และดูเถิด, คนทัง้
หลายก�าลงัพากนัมาหาเราทกุวนั, เพือ่จบั
อาวุธ, เพื่อป้องกันประเทศของพวกเขา
และอิสรภาพก ของพวกเขา, และเพื่อแก้
แค้นส�าหรับความอยุติธรรมที่เราได้รับ.

๗ และพวกเขาพากนัมาหาเรา, ถงึขนาด
ทีบ่รรดาผูท้ีล่กุขึน้กบฏตอ่เราถกูตอ่ตา้น, 
แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่พวกเขากลัวเรา
และไม่กล้าออกมาสู้รบกับเรา.

๘ พวกเขาเขา้ครอบครองแผน่ดนิ, หรอื
เมือง, แห่งเซราเฮ็มลา; ก�าหนดกษัตริย์
ปกครอง ตน, และ เขา เขียน สาส์น ถึง
กษัตริย์ของชาวเลมัน, ซ่ึงในน้ันเขาเข้า
รว่มเป็นพนัธมติรกบัเขา; ซ่ึงในพนัธมติร 
น้ันเขาตกลงจะรกัษาเมอืงแหง่เซราเฮ็ม- 
ลาไว้, ซ่ึงการรักษาน้ีเขาคิดว่าจะท�าให ้

ชาวเลมันสามารถเอาชัยชนะแผ่นดินที่
เหลือได้, และเขาจะได้รับต�าแหน่งเป็น
กษัตริย์ดูแลคนเหล่าน้ีเมื่อพวกเขาตก
อยู่ภายใต้ชาวเลมัน.

๙ และ บัดน้ี, ใน สาส์นของ ท่านท่าน
ต�าหนิข้าพเจ้า, แต่ ไม่เป็นไร; ข้าพเจ้าไม่
โกรธ, แต่ชื่นชมยินดี ในความประเสริฐ
ของ ใจ ท่าน. ข้าพเจ้า, เพ โฮ รัน, ไม่ ได้

แอลมา ๖๑:๑–๙ ๔๘๖



 ๙ ก ยอหน์ ๘:๓๑–๓๖;  
คพ. ๘๘:๘๖.

 ๑๓ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  

(ความ); วางใจ (ความ).
 ๑๔ ก แอลมา ๔๓:๔๗.
 ๑๕ ก ๒ คร. ๓:๑๗.  

คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

แสวงหาอ�านาจ, นอกจากเพื่อให้บัลลังก์
พิพากษาของข้าพเจ้าคงอยู่เท่าน้ันเพื่อ
ข้าพเจ้าจะปกปักรกัษาสิทธิและเสรภีาพ
ของ ผู้คน ของ ข้าพเจ้า. จิต วิญญาณ
ข้าพเจ้ายึดมั่นอยู่ ในเสรภีาพน้ันซ่ึงในส่ิง
น้ันพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหเ้ราเป็นอสิระก .

๑๐ และ บัดน้ี, ดูเถิด, เรา จะ ต่อ ต้าน
ความช่ัวร้ายแม้จนถึงการนองเลือด. เรา
จะไม่ท�าให้ชาวเลมันหลั่งเลือดหากพวก
เขาอยู่ ในแผ่นดินของตนเอง.

๑๑ เราจะไม่ท�าให้พี่ น้องของเราหลั่ง
เลือดหากพวกเขาไม่ลุกขึน้กบฏและจับ
ดาบต่อสู้เรา.

๑๒ เรายอมตนขึน้อยู่กับแอกแห่งความ
เป็นทาส หาก เป็น ส่ิง จ�าเป็น กับ ความ
ยุติธรรม ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, หรือ หาก
พระองค์จะทรงบัญชาเราให้ท�าเช่นน้ัน.

๑๓ แต่ดูเถิดพระองค์ ไม่ทรงบัญชาให้
เราอยู่ภายใต้ศัตร,ู แต่ ให้เรามอบความไว้
วางใจก ในพระองค์, และพระองค์จะทรง
ปลดปล่อยเรา.

๑๔ ฉะน้ัน, โมโรไน, พีท่ีร่กัของขา้พเจา้, 
ขอให้เราต่อต้านความชั่วรา้ย, และความ
ช่ัวไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามที่เราไม่อาจต่อ
ตา้นดว้ยถอ้ยค�าของเรา, แทจ้รงิแลว้, เช่น
การกบฏและการแตกแยก, ก็ขอให้เราตอ่
ต้านก มันด้วยดาบของเรา, เพื่อเราจะคง
อสิรภาพของเราไว,้ เพือ่เราจะช่ืนชมยนิดี
ในอภสิิทธิอ์นัส�าคญัยิง่ของศาสนจกัรของ
เรา, และในอุดมการณ์ของพระผู้ ไถ่และ
พระผู้เป็นเจ้าของเรา.

๑๕ ฉะน้ัน, ขอ ให้ ท่าน มา หา ข้าพเจ้า
โดย เร็ว พร้อม ด้วย คนของ ท่าน จ�านวน
เล็กน้อย, และให้คนที่เหลืออยู่ ในบังคับ
บัญชาของลี ไฮกับทีแอนคัม; ให้คนทัง้
สองมีอ�านาจด�าเนินการสงครามในแผ่น
ดนิส่วนน้ัน, ตามพระวญิญาณก ของพระผู้
เป็นเจา้, ซ่ึงคอืพระวญิญาณแหง่อสิรภาพ
ด้วยซ่ึงอยู่ ในพวกเขา.

๑๖ ดเูถดิขา้พเจา้ส่งเสบยีงกรงัเล็กน้อย
มา ให้ พวก เขา, เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ ตาย
จนกว่าท่านจะมาหาข้าพเจ้า.

๑๗ ขอให้รวบรวมก�าลังคนไวเ้ท่าที่ท่าน
ท�าได้เมื่อท่านเดินทัพมาที่น่ี, และเราจะ
ไปต่อสู้กับพวกที่แตกแยกโดยเร็ว, ด้วย
พละก�าลังแห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราตาม
ศรัทธาซ่ึงมีอยู่ ในเรา.

๑๘ และเราจะเขา้ยดึเมอืงแหง่เซราเฮ็ม- 
ลา, เพื่อ เรา จะ ได้ อาหาร มา เพิ่ม ส�าหรับ 
ส่งไปใหล้ีไฮกบัทแีอนคมั; แทจ้รงิแลว้, เรา
จะออกไปต่อสู้กับพวกเขาด้วยพละก�าลัง
แห่งพระเจ้า, และเราจะท�าให้ความช่ัวช้า
สามานย์มหันต์น้ีสิน้สุด.

๑๙ และบัดน้ี, โมโรไน, ข้าพเจ้ายินดีที่
ได้รบัสาส์นของท่าน, เพราะข้าพเจ้าเป็น
หว่งอยูบ่า้งเกีย่วกบัวา่เราจะท�าอยา่งไร, วา่
จะเป็นการถูกต้องส�าหรบัเราหรอืไม่ที่จะ
ไปสู้รบกับพี่น้องของเรา.

๒๐ แต่ท่านกล่าวว่า, เว้นแต่พวกเขา
จะกลับใจพระเจ้าทรงบัญชาท่านให้ ไปสู้
รบกับพวกเขา.

๒๑ จงดูว่าท่านท�าให้ลี ไฮกับทีแอนคัม

แอลมา ๖๑:๑๐–๒๑๔๘๗



 ๒๑ ก ศคย. ๑๐:๑๒.
๖๒ ๑ ก แอลมา ๖๐:๑๘.
 ๔ ก แอลมา ๔๖:๑๒–๑๓, ๓๖. 

คมพ. ธงสัญญาณ.
  ข คมพ. เสรภีาพ.
 ๖ ก แอลมา ๖๑:๔–๘.

  ข แอลมา ๕๑:๕–๗.

เข้มแข็งก ขึน้ในพระเจ้า; จงบอกพวกเขา
ไม่ ใหเ้กรงกลวั, พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงปลด
ปล่อยพวกเขา, แท้จริงแล้ว, และคนทัง้
ปวงด้วยผู้ยึดมั่นอยู่ ในเสรีภาพซึ่งส่ิงน้ี
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหพ้วกเขาเป็นอสิระ
มาแล้ว. และบัดน้ีข้าพเจ้ายุติสาส์นของ
ข้าพเจ้าถึงโมโรไน, พี่ที่รักของข้าพเจ้า.

บทที่ ๖๒

โมโรไนกรีธาทัพไปช่วยเพโฮรันในแผ่น
ดินแห่งกิเดียน—พวกชืน่ชอบราชาธิป- 
ไตยซึง่ปฏิเสธที่จะป้องกันประเทศของ 

พวกเขาถูกประหาร—เพโฮรนัและโมโร- 
ไนยึดนี ไฟฮาห์คืน—ชาวเลมันจ�านวน 
มากเข้าสมทบกับผู้คนของแอมัน—ที- 
แอนคมัสังหารแอโมรอนและในทางกลบั
กัน ก็ ถูก สังหาร— ชาวเล มัน ถูก ขับ ออก
จาก แผ่นดิน, และ สันติภาพ ได้ รับ การ
สถาปนา—ฮีลามันกลับคืนสู่การปฏิบัติ
ศาสนกิจและสร้างศาสนจักร. ประมาณ 
๖๒–๕๗ ปีก่อนคริสตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อโมโรไนได้รับสาส์นฉบับน้ีท่านเกิด
ขวัญก�าลังใจ, และเป่ียมด้วยความปรีดี
ยิ่ง เพราะความซ่ือสัตย์ของเพโฮรัน, ที่
ทา่นไม่ไดเ้ป็นคนทรยศก ตอ่อสิรภาพและ
อุดมการณ์ของประเทศท่านด้วย.

๒ แต่ท่านโศกเศร้าอย่างยิ่งด้วยเพราะ
ความชัว่ช้าสามานยข์องคนทีข่บัไลเ่พโฮ- 

รนัออกจากบลัลงักพ์พิากษา, แทจ้รงิแลว้, 
ท้าย ที่สุด เพราะ คนที่ กบฏ ต่อ ประเทศ
ของพวกเขาและพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาด้วย.

๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนน�าคนจ�านวนเล็กน้อยจ�านวนหน่ึงไป, 
ตามความปรารถนาของเพโฮรนั, และให้
อ�านาจลี ไฮกับทีแอนคัมบังคับบัญชาคน
ทีเ่หลอืในกองทพัของทา่น, และออกเดนิ
ทัพมุ่งไปแผ่นดินแห่งกิเดียน.

๔ และท่านยกผืนธงก แห่งเสรีภาพข ขึน้
ในทุกที่ ซ่ึงท่านเข้าไป, และได้รับก�าลัง
เพิม่ขึน้เทา่ทีจ่ะหาไดร้ะหวา่งการเดนิทพั
ของท่านไปแผ่นดินแห่งกิเดียน.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
หลายพันคนพากันมายังผืนธงของท่าน, 
และจับดาบของตนเพื่อป้องกันอิสรภาพ
ของตน, เพื่อพวกเขาจะไม่ตกไปสู่ความ
เป็นทาส.

๖ และดังน้ัน, เมื่อโมโรไนรวบรวมก�าลัง
คนเท่าที่ท่านท�าได้ระหว่างการเดินทัพ 
ของท่านแล้ว, ท่านมาถึงแผ่นดินแห่งกิ- 
เดยีน; และเมือ่รวมก�าลงัคนของทา่นเขา้
กับก�าลังคนของเพโฮรันพวกเขากลับมี
ก�าลัง มาก ยิ่ง, แม้ มากกว่า ก�าลัง คนของ
เพคัส, ผู้เป็นกษัตรยิ์ก ของคนที่แตกแยก 
ผู้ขบัไล่อิสรชนข ออกจากแผ่นดนิแหง่เซ- 
ราเฮ็มลาและเข้าครอบครองแผ่นดิน.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ โม- 
โรไนกับเพโฮรันลงไปพร้อมด้วยกองทัพ 
ของพวกท่านเข้าไป ในแผ่นดินแห่งเซ- 
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ราเฮ็มลา, และมุ่งไปโจมตีเมือง, และพบ
กับคนของเพคัส, ถึงขนาดที่ทัง้สองฝ่าย
เข้าสู้รบกัน.

๘ และดูเถิด, เพคัสถูกสังหารและคน
ของเขาถกูจบัเป็นเชลย, และเพโฮรนักลบั
คืนสู่บัลลังก์พิพากษาของท่าน.

๙ และคนของเพคัสถูกพิจารณาโทษ,  
ตามกฎ, และบรรดาพวกช่ืนชอบราชาธปิ- 
ไตยด้วยซึ่งถูกจับโยนเข้าเรือนจ�า; และ
พวก เขา ถูก ประหารก ตาม กฎ; แท้จริง 
แล้ว, คนของเพคัสและพวกชื่นชอบรา- 
ชาธิป ไตย, ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่ยอมจับอาวุธ
ขึน้ป้องกันประเทศของตน, แต่กลับสู้รบ
กับประเทศของตน, ถูกประหาร.

๑๐ และดงัน้ันจงึสมควรทีก่ฎน้ีจะยดึถอื
โดย เคร่งครัด เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ
ประเทศพวกเขา; แท้จริงแล้ว, และผู้ ใด
ก็ตามที่พบวา่ปฏิเสธอิสรภาพของเขาถูก
ประหารตามกฎโดยทันที.

๑๑ และปีทีส่ามสิบแหง่การปกครองของ
ผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟสิน้สุดลง
ดงัน้ี; โมโรไนกบัเพโฮรนัน�าสันตภิาพกลบั
คืนสู่แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, ในบรรดา
ผูค้นของพวกเขาเอง, โดยประหารทกุคน
ที่ ไม่ซ่ือตรงต่ออุดมการณ์แห่งอิสรภาพ.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในตอน
ต้นของปีที่สามสิบเอ็ดแห่งการปกครอง 
ของผูพ้พิากษาเหนือผูค้นของนีไฟ, โมโร- 
ไนใหส่้งเสบยีงกรงั, และกองทพัอนัมกี�าลงั
คนหกพนัคนไปใหฮี้ลามนัทนัทดีว้ย, เพือ่
ช่วยท่านปกปักรักษาแผ่นดินส่วนน้ัน.

๑๓ และทา่นใหส่้งกองทพัอนัมกี�าลงัคน
หกพนัคน, พรอ้มดว้ยอาหารเพยีงพอ, ไป

ให้กองทัพของลี ไฮและทีแอนคัม. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือการน้ีเป็นไป
เพื่อ เสริม แนว ป้องกัน แผ่น ดินไว้ ต้าน
ชาวเลมัน.

๑๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนกับเพโฮรนั, โดยที่ทิง้ผู้คนจ�านวนมาก
ไว้ ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, เดินทัพ
พร้อมด้วยคนจ�านวนมากมุ่งไปแผ่นดิน
แห่งนี ไฟฮาห์, โดยตัง้ใจจะเอาชัยชนะ
ชาวเลมันในเมืองน้ัน.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะทีพ่วกทา่นก�าลงักรธีาทพัมุง่ไปแผน่
ดินน้ัน, พวกท่านจับชาวเลมันจ�านวน
มาก, และ สังหาร เสีย มากมาย, และ ยึด
เอาเสบียงกรงัของคนเหล่าน้ันและอาวธุ
สงครามของพวกเขา.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากจับพวกเขาไว้แล้ว, พวกท่านให้คน
เหล่า น้ันเข้า ในพันธสัญญาว่าจะไม่จับ
อาวธุสงครามขึน้สู้รบกบัชาวนีไฟอกีตอ่ไป.

๑๗ และ เมื่อ พวก เขา เข้า มา ในพันธ- 
สัญญาน้ีแล้วพวกท่านจึงส่งคนเหล่าน้ัน
ไปพ�านักอยู่กับผู้คนของแอมัน, และคน
เหล่าน้ันมีจ�านวนประมาณส่ีพันคนซ่ึง
ไม่ถูกสังหาร.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกท่านส่งคนเหล่าน้ันไปแล้วพวกท่าน
เดินทัพต่อไปยังแผ่นดินแห่งนีไฟฮาห์. 
และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่มาถงึ
เมืองแห่งนีไฟฮาห์, พวกท่านตัง้กระโจม
ในที่ราบแห่งนี ไฟฮาห์, ซ่ึงอยู่ ใกล้เมือง
แห่งนีไฟฮาห์.

๑๙ บัดน้ีโมโรไนปรารถนาจะให้ชาวเล- 
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มันออกมาสู้รบกับพวกท่าน, บนที่ราบ; 
แต่ชาวเลมัน, โดยที่รูถ้ึงความองอาจกล้า
หาญ ยิ่ง ของ พวก ท่าน, และ โดยที่ เห็น
ความใหญ่หลวงของจ�านวนคนของพวก
ท่าน, ฉะน้ันพวกเขาไม่กล้าออกมาต่อสู้; 
ฉะน้ันพวกเขาไม่ออกมาสู้รบในวันน้ัน.

๒๐ และเมื่อถึงเวลากลางคืน, โมโรไน
ออกไปในความมดืของกลางคนื, และขึน้ 
ไปบนยอดก�าแพงเพือ่สอดแนมวา่ชาวเล- 
มันตัง้ค่ายอยู่กับกองทัพของพวกเขาที่
ส่วนใดของเมือง.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาอยู่ทางตะวันออก, ใกล้ทางเข้า; และ
พวกเขาตา่งก็หลบัใหล. และบดัน้ีโมโรไน
กลับไปกองทัพของท่าน, และให้เตรียม
เชือกทีแ่ข็งแรงกบับนัไดโดยดว่น, ส�าหรบั
จะปล่อยลงไปจากยอดก�าแพงเข้าไปยัง
ด้านในของก�าแพง.

๒๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนใหค้นของทา่นยกออกไปและขึน้ไปบน
ยอดก�าแพง, และหยอ่นตวัลงมาในส่วนน้ัน
ของเมือง, แท้จรงิแล้ว, แม้ทางตะวนัตก, 
ซ่ึงชาวเลมันไม่ไดต้ัง้คา่ยอยู่กับกองทัพ.

๒๓ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาทัง้หมดหย่อนตัวลงไป ในเมืองตอน
กลางคนื, โดยอาศัยเชือกอันแข็งแรงของ
พวกเขาและบนัไดของพวกเขา; โดยวธิน้ีี
เมื่อถึงเวลาเช้าพวกเขาทัง้หมดจึงเข้าไป
อยู่ภายในก�าแพงเมือง.

๒๔ และบัดน้ี, เมื่อชาวเลมันตื่นและ
เห็นว่า กองทัพ ของ โม โร ไน อยู่ ภายใน
ก�าแพง, พวก เขา ตกใจ กลัว ยิ่ง นัก, ถึง
ขนาดที่ ได้หลบหนีออกไปตรงทางเข้า.

๒๕ และบัดน้ีเมื่อโมโรไนเห็นว่าพวก
เขาก�าลังหนีไปซ่ึงหน้าท่าน, ท่านให้คน
ของท่านยกออกไปต่อสู้กับพวกเขา, และ
สังหารเสียมากมาย, และล้อมไว้อีกมาก, 
และจับ ไปเป็นเชลย; และพวกที่ เหลือ
หลบหนีเข้าแผ่นดินแห่งโมโรไน, ซ่ึงอยู่
ชายแดนใกล้ฝ่ังทะเล.

๒๖ โมโรไนกับเพโฮรนัจึงไดค้รอบครอง
เมอืงแหง่นีไฟฮาหด์งัน้ีโดยไมสู่ญเสียคน
แม้แต่คนเดียว; และมีชาวเลมันเป็นอัน
มากซ่ึงถูกสังหาร.

๒๗ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น 

คือ ชาวเล มัน จ�านวน มาก ที่ เป็น เชลย 
ปรารถนาจะเข้าสมทบกับผู้คนก ของแอ- 
มันและกลับเป็นอิสรชน.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมาก
เท่าที่ปรารถนา, พวกเขาได้รบัตามความ
ปรารถนาของตน.

๒๙ ฉะน้ัน, เชลยทัง้หมดที่เป็นชาวเล- 
มนัเขา้สมทบกบัผูค้นของแอมนั, และเริม่
ท�างานหนักยิ่ง, ท�าไร่ ไถนา, ปลูกธัญพืช
ทุกชนิด, และเลีย้งฝูงสัตว์เลีย้งและฝูง
สัตว์ ใหญ่ทุกชนิด; และชาวนี ไฟจึงพ้น
จากภาระหนักโดยวิธีน้ี; แท้จริงแล้ว, ถึง
ขนาด ที่ พวก เขา พ้น จาก ภาระ ควบคุม
เชลยชาวเลมัน.

๓๐ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโม- 

โรไน, หลังจากที่ท่านได้เข้าครอบครอง
เมอืงแหง่นีไฟฮาห,์ โดยที่ ไดเ้ชลยมามาก, 
ซ่ึงท�าให้กองทัพของชาวเลมันลดก�าลัง
ลงอย่างยิ่ง, และโดยที่ ได้ชาวนี ไฟที่ถูก
จับเป็นเชลยกลับมาเป็นจ�านวนมาก, ซึ่ง
ท�าให้กองทัพของโมโรไนมีก�าลังขึน้อย่าง
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ยิง่; ฉะน้ันโมโรไนจงึออกจากแผน่ดนิแหง่
นีไฟฮาห์ ไปแผ่นดินแห่งลี ไฮ.

๓๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ชาวเลมันเห็นว่าโมโรไนก�าลังมาโจมตี, 
พวกเขาก็ตกใจกลวัอกีและหลบหนีไปซึง่
หน้ากองทัพของโมโรไน.

๓๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนและกองทพัของทา่นไลต่ามพวกเขาจาก
เมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง, จนพวกเขา 

มาพบกบัลีไฮและทแีอนคมั; และชาวเล- 
มันหลบหนีไปจากลี ไฮกับทีแอนคมั, แม้
ลงไปถึงชายแดนใกล้ ฝ่ังทะเล, จนพวก
เขามาถึงแผ่นดนิแห่งโมโรไน.

๓๓ และกองทัพของชาวเลมันมารวม
กนัอยูท่ัง้หมด, ถงึขนาดทีพ่วกเขาทัง้หมด
เป็นกองเดยีวกันในแผ่นดนิแห่งโมโรไน. 
บัดน้ีแอโมรอน, กษัตริย์ของชาวเลมัน, 
อยู่กับพวกเขาด้วย.

๓๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโม- 
โรไนกับลี ไฮและทีแอนคัมตัง้ค่ายโดย
รอบอยูก่บักองทพัของพวกเขาทีช่ายแดน
ของ แผ่น ดิน แห่ง โม โร ไน, ถึง ขนาด ที่
ล้อม ชาวเล มันไว้ ในชายแดนใกล้ แดน
ทุรกันดารทางใต้, และในชายแดนใกล้
แดนทุรกันดารทางตะวันออก.

๓๕ และดังน้ันพวกเขาตัง้ค่ายเพื่อพัก
แรมในเวลากลางคืน. เพราะดูเถิด, ชาว
นีไฟและชาวเลมันดว้ยตา่งเหน็ดเหน่ือย
เพราะ การ เดินทัพ ที่ ตรากตร�า; ฉะน้ัน
พวกเขาไม่ ได้วางกลยุทธ์ ใด ๆ ในตอน
กลางคืน, นอกจากทีแอนคัม; เพราะเขา
โกรธแอโมรอนอย่างยิ่ง, ถึงขนาดที่คิดวา่
แอโมรอน, และอแมลิ ไคยาห์พี่ชายของ

เขา, เป็นเหตุก ของสงครามอันใหญ่หลวง 
และยืดเยือ้น้ีระหว่างพวกเขากับชาวเล- 

มนั, ซึง่เป็นเหตขุองสงครามและการนอง
เลือดมากมายเช่นน้ัน, แท้จรงิแล้ว, และ
ความอดอยากมากเช่นน้ัน.

๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ความโกรธของเขาทีแอนคัมจึงได้เข้าไป
ในค่ายของชาวเลมัน, และหย่อนตัวจาก
ก�าแพงเมืองลงไป. และเขาออกไปพรอ้ม
ดว้ยเชือก, จากทีห่น่ึงไปอกีทีห่น่ึง, จนเขา
พบกษัตริย์; และเขาพุ่งก หอกใส่กษัตริย์, 
ซ่ึงแทงถูกใกล้หัวใจ. แต่ดูเถิด, กษัตริย์
ปลุกผู้รบัใช้ของตนก่อนจะตาย, จนพวก
น้ันไล่ตามทีแอนคัม, และสังหารเขา.

๓๗ บดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ลี ไฮและโมโรไนรูว้า่ทแีอนคมัตายแลว้คน
ทัง้สองโทมนัสยิ่ง; เพราะดูเถิด, เขาเป็น
คนที่ ได้ต่อสู้มาอย่างองอาจเพื่อประเทศ
ของเขา, แท้จริงแล้ว, เป็นมิตรแท้ของ
เสรภีาพ; และเขาไดท้นรบัทกุขแ์สนสาหสั
มามากมายยิง่. แตด่เูถดิ, เขาตายเสียแลว้, 
และได้ ไปตามทางของมวลแผน่ดนิโลกน้ี.

๓๘ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โมโรไนออกเดินทัพในวันพรุ่ง, และเข้า
โจมตี ชาวเล มัน, ถึง ขนาด ที่ สังหาร คน
เหล่า น้ันลงมากมายด้วยการเข่นฆ่า ไม่
เลือกหน้า; และพวกเขาขับไล่คนเหล่า
น้ันออกจากแผ่นดิน; และพวกน้ันหลบ
หนีไป, แม้จนไม่ ได้กลับมาสู้รบกับชาว
นีไฟอีกในเวลาน้ัน.

๓๙ และปีทีส่ามสิบเอ็ดแหง่การปกครอง
ของผูพ้พิากษาเหนือผูค้นของนีไฟสิน้สุด
ลงดงัน้ี; และพวกเขามีสงคราม, และการ

แอลมา ๖๒:๓๑–๓๙๔๙๑



 ๔๐ ก แอลมา ๔๕:๑๕–๑๖.
 ๔๑ ก คมพ. ยากล�าบาก (ความ).

 ๔๕ ก คพ. ๑๘:๔๔.
 ๔๗ ก โมไซยาห ์๒๙:๓๙.

 ๔๘ ก แอลมา ๕๐:๒๐.

นองเลอืด, และความอดอยาก, และความ
ทุกข์, อยู่ดังน้ันตลอดระยะเวลาหลายปี.

๔๐ และ มี ฆาตกรรม, และ ความ ขัด
แย้ง, และการแตกแยก, และความช่ัวช้า
สามานยท์กุชนิดในบรรดาผูค้นของนีไฟ; 
กระน้ันก็ตามเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมก , 
แท้จริงแล้ว, เพราะค�าสวดอ้อนวอนของ
คนชอบธรรม, พวกเขาจงึไดร้บัการละเวน้.

๔๑ แต่ ดูเถิด, เพราะ ระยะ เวลา อัน
ยาวนานยิ่งของสงครามระหวา่งชาวนีไฟ
กับชาวเลมันคนจ�านวนมากจึงกลับแข็ง
กระดา้ง, เพราะระยะเวลาอันยาวนานยิ่ง
ของสงคราม; และคนจ�านวนมากจงึออ่นลง
เพราะความทกุข์ก ของพวกเขา, ถงึขนาดที่
ไดน้อบน้อมถอ่มตนลงตอ่พระพกัตรพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้, แมถ้งึหว้งลกึแหง่ความถอ่มตน.

๔๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากโมโรไนไดส้รา้งแนวป้องกนัส่วนตา่ง ๆ   
ของ แผ่น ดินซึ่ง เปิด ช่อง ทาง โจมตี แก่
ชาวเลมันมากที่สุด, จนมันแข็งแรงเพียง
พอ, ทา่นจงึกลบัไปเมอืงแหง่เซราเฮ็มลา; 
และฮีลามนักลบัไปยงัทีอ่นัเป็นมรดกของ
ทา่นดว้ย; และมกีารสถาปนาสันตภิาพขึน้
อีกครัง้ในบรรดาผู้คนของนีไฟ.

๔๓ และโมโรไนมอบอ�านาจบงัคบับญัชา
กองทพัของทา่นใหอ้ยู่ ในมอืบตุรของทา่น, 
ผู้มีช่ือวา่โมโรไนฮาห์; และท่านกลับไปอยู่
ที่บ้านของท่านเองเพื่อจะใช้ชีวติที่เหลือ
ของท่านอย่างสงบสุข.

๔๔ และเพโฮรนักลบัสู่บลัลงักพ์พิากษา
ของท่าน; และฮีลามันรับหน้าที่ ส่ังสอน
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าให้ผู้คนอีก; 

เพราะเน่ืองจากมีสงครามและความขัด
แย้งมากมายเช่นน้ันจึงสมควรที่จะวาง
ระเบียบอีกในศาสนจักร.

๔๕ ฉะน้ัน, ฮี ลา มัน และ พี่ น้อง ของ
ท่านจึงออกไป, และประกาศพระวจนะ
ของพระผู้ เป็นเจ้าด้วยพลังอย่างยิ่ง ให้
ผู้คนเป็นอันมากตระหนักก ถึงความช่ัว
รา้ยของตน, ซ่ึงท�าให้คนเหล่าน้ันกลับใจ
จากบาปและรับบัพติศมาสู่พระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าของตน.

๔๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาสถาปนาศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า
อีก, ตลอดทั่วแผ่นดิน.

๔๗ แทจ้รงิแลว้, และมกีารวางขอ้บงัคบั
เกี่ยวกับกฎ. และมีการเลือกผู้พิพากษาก 

ของพวกเขา, และหวัหน้าผูพ้พิากษาของ
พวกเขา.

๔๘ และผู้คนของนี ไฟเริ่มรุ่งเรืองก ใน
แผ่นดินอีก, และเริ่มขยายเผ่าพันธุ์และ
แข็งแกร่งขึน้ในแผ่นดิน. และพวกเขา
เริ่มร�่ารวยยิ่ง.

๔๙ แต่ทัง้ที่พวกเขามีความมั่งคั่ง, หรอื
มกี�าลงั, หรอืมคีวามรุง่เรอืง, พวกเขายงัไม่
ทะนงตนดว้ยความถอืดี ในสายตาตน; ทัง้
พวกเขาไม่เช่ืองช้าที่จะระลึกถึงพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของตน; แตน่อบน้อมถ่อม
ตนอย่างยิ่งต่อพระพักตร์พระองค์.

๕๐ แทจ้รงิแลว้, พวกเขาจดจ�าวา่พระเจา้
ไดท้รงท�าส่ิงส�าคญัยิง่เพยีงใดส�าหรบัพวก
เขา, ว่าพระองค์ ได้ทรงปลดปล่อยพวก
เขาจากความตาย, และจากพันธนาการ, 
และจากเรอืนจ�า, และจากความทกุขน์านา

แอลมา ๖๒:๔๐–๕๐ ๔๙๒



๖๓ ๑ ก แอลมา ๓๘:๑–๒.
  ข แอลมา ๓๗:๑–๑๒.  

คมพ. บรสุิทธิ,์ ศักดิสิ์ทธิ.์
 ๔ ก แอลมา ๒๒:๓๑.

 ๕ ก แอลมา ๒๒:๓๒;  
อเีธอร ์๑๐:๒๐.

ประการ, และพระองค์ ได้ทรงปลดปล่อย
พวกเขาจากเงือ้มมือศัตรู.

๕๑ และพวกเขาสวดอ้อนวอนพระเจ้า
พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาตลอดเวลา, จน
พระเจา้ประทานพรใหพ้วกเขา, ตามพระ
วจนะของพระองค,์ จนพวกเขาแข็งแกรง่
ขึน้และรุ่งเรืองในแผ่นดิน.

๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ส่ิงทัง้หมดน้ีเป็นไป. และฮีลามันตาย, 
ในปีที่สามสิบห้าแห่งการปกครองของผู้
พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ.

บทที่ ๖๓

ชิบลันและต่อมาฮีลามันได้ครอบครอง
บนัทกึอนัศกัดิสิ์ทธิ—์ชาวนีไฟจ�านวนมาก
เดินทางไปแผ่นดินทางเหนือ—เฮกอธ
สรา้งเรอื, ซึง่แล่นไปในทะเลตะวนัตก—
โมโรไนฮาหท์�าใหช้าวเลมนัพา่ยแพ้ ในการ
สู้รบ. ประมาณ ๕๖–๕๒ ปีกอ่นครสิตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในตอนต้น
ของปีที่สามสิบหกแห่งการปกครองของ 
ผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ, คือชิบ- 
ลันก ได้ครอบครองส่ิงศักดิ์สิทธิ์ข เหล่าน้ัน
ซ่ึงแอลมามอบให้ฮีลามัน.

๒ และทา่นเป็นคนเทีย่งธรรม, และทา่น
ด�าเนินชีวิต อย่าง ซื่อตรง ต่อ พระ พักตร์
พระผู้เป็นเจ้า; และถือปฏิบัติความดีอยู่
ตลอดเวลา, รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจา้
พระผู้เป็นเจ้าของท่าน; และพี่ชายของ
ท่านก็ท�าด้วย.

๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนตายด้วย. และปีที่สามสิบหกแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ี.

๔ และ ใน ปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง การ
ปกครอง ของ ผู้ พิพากษา, มี ผู้คน กลุ่ม
ใหญ่กลุ่มหน่ึง, แม้เป็นจ�านวนถึงห้าพัน
ส่ี ร้อย คน, พร้อม ด้วย ภรรยา และ ลูกๆ 
ของพวกเขา, เดินทางจากแผ่นดินแห่ง
เซราเฮ็มลาไปสู่แผน่ดนิซึง่อยูท่างเหนือก .

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเฮ- 
กอธ, โดยที่เป็นคนอยากรูอ้ยากเห็นอย่าง
ยิ่ง, ฉะน้ันเขาจึงออกไปและต่อ เรือล�า
มหึมาล�าหน่ึงส�าหรบัตน, ที่ชายแดนของ
แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, ใกล้แผ่นดินรกร้าง, 
และปล่อยเรือลงในทะเลตะวันตก, ใกล้
คอคอดก ซ่ึงน�าไปสู่แผ่นดินทางเหนือ.

๖ และดูเถิด, มีชาวนีไฟเป็นอันมากที่
ลงไปในเรอืและแลน่ใบออกไปพรอ้มดว้ย
เสบียงสัมภาระเป็นอันมาก, และพวกผู้
หญิงกับเด็กมากมายด้วย; และคนเหล่า
น้ีไปตามเส้นทางเหนือ. และปีที่สามสิบ
เจ็ดสิน้สุดลงดังน้ี.

๗ และในปีที่สามสิบแปด, ชายผู้น้ีต่อ
เรือล�าอื่น ๆ. และเรือล�าแรกได้กลับมา
ด้วย, และผู้คนอีกเป็นอันมากลงไป ใน
เรอื; และพวกเขาเอาเสบียงสัมภาระเป็น
อนัมากไปดว้ย, และออกเดนิทางไปสู่แผน่
ดินทางเหนืออีก.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือไม่มี
ใครได้ข่าวจากคนเหล่าน้ีอีกเลย. เราคิด
วา่พวกเขาจมอยู่ ในหว้งลกึของทะเลแลว้. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมีเรืออีก

แอลมา ๖๒:๕๑–๖๓:๘๔๙๓
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 ๑๒ ก แอลมา ๑๘:๓๖.
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ล�าหน่ึงแล่นใบออกไปด้วย; และเราหารู้
ไม่ว่ามันไปทางไหน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ใน
ปีน้ีมีผู้คนเป็นอันมากที่ออกไปสู่แผ่น
ดินทางเหนือก . และปีที่สามสิบแปดสิน้
สุดลงดังน้ี.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้ 
พพิากษา, ชิบลนัตายดว้ย, และโครแิอน- 
ทอนออกไปสู่แผ่นดินทางเหนือโดยเรือ 
ล�าหน่ึง, เพื่อน�าสัมภาระไปให้ผู้คนที่ออก
ไปสู่แผ่นดินน้ัน.

๑๑ ฉะน้ันจึงสมควรส�าหรบัชิบลันที่จะ
มอบส่ิงศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ัน, ก่อนที่จะตาย, 
ใหแ้กบ่ตุรของฮีลามนัก , ซ่ึงเรยีกวา่ฮีลามนั, 
โดยเรียกตามช่ือบิดาท่าน.

๑๒ บัดน้ีดูเถิด, อักขระก ทัง้หมดน้ันซึ่ง
อยู่ ในการครอบครองของฮีลามนัเขยีนขึน้
และส่งออกไปในบรรดาลูกหลานมนุษย์
ตลอดทั่วแผ่นดิน, เว้นแต่ส่วนต่าง ๆ ที่
แอลมาส่ังไว้ว่าไม่ ให้ออกไปข .

๑๓ กระน้ันก็ตาม, ส่ิงเหล่าน้ันต้องเก็บ

รกัษาไว้ ใหศั้กดิสิ์ทธิ,์ และสืบทอดก จากรุน่
สู่รุน่; ฉะน้ัน, ในปีน้ี, จึงมอบส่ิงเหล่าน้ีให้
แก่ฮีลามัน, ก่อนมรณกรรมของชิบลัน.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีน้ี
ด้วยคือมีพวกที่แตกแยกออกไปจ�านวน
หน่ึง ซ่ึง ได้ ไป หา ชาวเล มัน; และ พวก
เขาถูกปลุกป่ันให้เกิดโทสะต่อต้านชาว
นีไฟอีก.

๑๕ และในปีเดียวกันน้ีด้วยพวกเขายก
ลง มา พร้อม ด้วย กองทัพ อัน มี ก�าลัง คน 
มากมายเพื่อท�าสงครามกับผู้คนของโม- 
โรไนฮาห์ก , หรือกับกองทัพของโมโรไน
ฮาห,์ ซึง่ในการน้ีพวกเขาตอ้งพา่ยแพแ้ละ
ถูกขับไล่กลับผืนแผ่นดินของตนเองอีก, 
โดยได้รับความสูญเสียมาก.

๑๖ และปีทีส่ามสิบเกา้แหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟก็สิน้
สุดลงดังน้ี.

๑๗ และเรือ่งราวของแอลมา, กบัฮีลามนั
บุตรของท่าน, และชิบลัน, ซ่ึงเป็นบุตร
ของท่านด้วยก็สิน้สุดลงดังน้ี.

   หนังสือของฮีลามนั

เรือ่งราวของชาวนีไฟ. สงครามและความขดัแยง้ของพวกเขา, และการแตกแยกของพวก
เขา. และค�าพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผูบ้รสุิทธิห์ลายคนดว้ย, กอ่นการเสด็จมาของ
พระครสิต,์ ตามบนัทกึของฮีลามนั, ผูเ้ป็นบตุรของฮีลามนั, และตามบนัทกึของบตุรทัง้
หลายของเขาดว้ย, แมจ้นถงึการเสด็จมาของพระครสิต.์ และชาวเลมนัเป็นจ�านวนมาก
ไดร้บัการเปลีย่นใจเลือ่มใสดว้ย. เรือ่งราวเกีย่วกบัการเปลีย่นใจเลือ่มใสของพวกเขา. เรือ่ง

แอลมา ๖๓:๙–๑๗ ๔๙๔



[ฮีลามนั]
๑ ๒ ก แอลมา ๕๐:๔๐.

 ๕ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๖–๒๙.
 ๘ ก คมพ. เสรภีาพ.

บทที่ ๑

เพโฮรนัทีส่องเป็นหวัหน้าผูพ้พิากษาและ
ถกูฆาตกรรมโดยคชิคเูม็น—เพคมูิไนขึน้
น่ังบัลลังก์พิพากษา—โคริแอนทะเมอร์
น�ากองทัพชาวเลมัน, เข้ายึดเซราเฮ็มลา, 
และสังหารเพคูมิ ไน—โมโรไนฮาห์ท�าให้
ชาวเลมนัพา่ยแพแ้ละยดึเซราเฮ็มลาคนื, 
และโครแิอนทะเมอรถ์กูสังหาร. ประมาณ 
๕๒–๕๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีดเูถดิ, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิ
ขึน้ในตน้ปีที่ส่ีสิบแห่งการปกครอง

ของผูพ้พิากษาเหนือผูค้นของนีไฟ, เริม่มี
สถานการณ์ล�าบากรา้ยแรงในบรรดาผูค้น
ของชาวนีไฟ.

๒ เพราะดูเถิด, เพโฮรันก ตาย, และไป
ตามทางของมวลแผ่นดินโลกน้ี; ฉะน้ัน
จึงเริม่มีความขัดแย้งอย่างรนุแรงวา่ผู้ ใด
ในบรรดาพีน้่อง, ซ่ึงเป็นบตุรของเพโฮรนั
จะได้น่ังบัลลังก์พิพากษา.

๓ บัดน้ี น่ีคือช่ือของพวกเขาผู้ ซ่ึงเข้า
แข่งขันเพื่อน่ังบัลลังก์พิพากษา, ซ่ึงเป็น
เหตุให้ผู้คนขัดแย้งกันด้วย : คือ เพโฮรนั, 
เพแอนไค, และเพคูมิไน.

๔ บดัน้ีคนเหลา่น้ีมิ ใช่บตุรทัง้หมดของ
เพโฮรนั (เพราะท่านมีบุตรมาก), แต่คน
เหล่า น้ี เป็นผู้ที่ เข้าแข่งขันเพื่อบัลลังก์

พิพากษา; ฉะน้ัน, พวก เขา ท�าให้ เกิด
การแบ่งแยกเป็นสามฝ่ายในบรรดาผูค้น.

๕ กระน้ันก็ตาม, เหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือเสียงก ของผู้คนก�าหนดให้เพโฮรนั
เป็นหวัหน้าผูพ้พิากษาและเป็นผูป้กครอง
เหนือผู้คนของนีไฟ.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเพคู- 
มิไนน้ัน, เมื่อเห็นวา่ตนไม่อาจน่ังบัลลังก์
พิพากษา, เขาจึงเข้ามารวมกับเสียงของ
ผู้คน.

๗ แต่ดูเถิด, เพแอนไค, และผู้คนส่วน
น้ันที่ปรารถนาจะให้เขาเป็นผู้ปกครอง
ของตน, เกรีย้วโกรธยิง่; ฉะน้ัน, เขาก�าลัง
จะยุยงคนเหล่า น้ันให้ลุกขึน้กบฏต่อพี่
น้องของตน.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะที่
เขาก�าลังจะท�าการน้ี, ดูเถิด, เขาถูกจับ, 
และถูกพิจารณาโทษตามเสียงของผู้คน, 
และต้องรับโทษประหาร; เพราะเขาลุก
ขึน้ กบฏ และ พยายาม ท�าลาย เสรีภาพก 

ของผู้คน.
๙ บดัน้ีเมือ่ผูค้นเหลา่น้ันทีป่รารถนาจะ

ให้เขาเป็นผู้ปกครองของตนเห็นว่าเขา
ตอ้งรบัโทษประหาร, ฉะน้ันพวกเขาโกรธ,  
และดเูถดิ, พวกเขาส่งคนผูห้น่ึงช่ือคชิค-ู 

เม็นไป, แมจ้นถงึบลัลงักพ์พิากษาของเพ- 
โฮรนั, และลอบสังหารเพโฮรนัขณะน่ังอยู่ 
บนบัลลังก์พิพากษา.

ราวเกีย่วกบัความชอบธรรมของชาวเลมนั, และความชัว่รา้ยและความน่าชิงชังของชาวนี- 
ไฟ, ตามบนัทกึของฮีลามนัและบตุรของทา่น, แมจ้นถงึการเสด็จมาของพระครสิต,์ ซ่ึง
เรยีกวา่หนังสือของฮีลามนั, และอืน่ ๆ.

ฮีลามนั ๑:๑–๙๔๙๕



๑๐ และผู้รับใช้ของเพโฮรันไล่ตามเขา
ไป; แต่ดูเถิด, การหนีของคิชคูเม็นรวด
เร็วนักจนไม่มี ใครตามเขาได้ทัน.

๑๑ และเขาไปยังพวกที่ส่งเขามา, และ
พวก เขา ทัง้หมด เข้า ท�า พันธ สัญญา, 
แท้จริงแล้ว, สาบานโดยพระผู้รังสรรค์ที่
เป็นนิจของพวกเขา, วา่พวกเขาจะไมบ่อก
ใครเลยว่าคิชคูเม็นลอบสังหารเพโฮรัน.

๑๒ ฉะน้ัน, บรรดาผู้คนของนีไฟจึงไม่
รู้จักคิชคูเม็น, เพราะเขาอยู่ ในลักษณะ
ปลอมแปลงตนในเวลาที่เขาลอบสังหาร
เพโฮรัน. และคิชคู เม็นกับพรรคพวก
ของเขา, ที่ท�าพันธสัญญากับเขา, ปะปน
อยู่ ในบรรดาผู้คน, ในลักษณะที่ ไม่มี ใคร
คน้พบพวกเขา; แตม่ากเท่าที่คน้พบตอ้ง
รับโทษประหารก .

๑๓ และบดัน้ีดเูถดิ, เพคมูิไนไดร้บัแตง่
ตัง้, ตามเสียงของผู้คน, ให้เป็นหัวหน้าผู้
พิพากษาและผู้ปกครองเหนือผู้คน, เพื่อ
ปกครองแทนเพโฮรนัพีช่ายของเขา; และ
มนัเป็นไปตามสิทธขิองเขา. และทัง้หมด
น้ีเป็นไปในปีที่ส่ีสิบแห่งการปกครองของ
ผู้พิพากษา; และมันสิน้สุดลง.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีทีส่ี่
สิบเอ็ดแห่งการปกครองของผู้พิพากษา, 
คือชาวเลมันรวบรวมกองทัพอันมีก�าลัง
คนนับไม่ถ้วน, และให้ดาบคนเหล่าน้ัน
เป็นอาวุธ, และกระบี่ และคันธนู, และ
ลูกธนู, และหมวกเกราะ, และเกราะอก, 
และโล่ต่าง ๆ ทุกชนิด.

๑๕ และพวกเขายกลงมาอกีเพือ่จะเขา้สู้
รบกบัชาวนีไฟ. และพวกเขามชีายผูห้น่ึง
เป็นผูน้�าช่ือโครแิอนทะเมอร;์ และเขาเป็น

ผูสื้บตระกลูของเซราเฮ็มลา; และเขาเป็น
ผู้ที่แตกแยกออกไปจากบรรดาชาวนีไฟ; 
และเขาเป็นคนรา่งใหญ่และมีพละก�าลัง.

๑๖ ฉะน้ัน, กษัตริย์ ของ ชาวเล มัน, ผู้
มีช่ือว่าทูบะลอธ, ผู้เป็นบุตรของแอโม- 
รอนก , โดยที่คิดว่าโคริแอนทะเมอร์, ซึ่ง
เป็นคนมีพละก�าลัง, จะยืนหยัดต่อสู้ชาว
นี ไฟ ได้, ด้วยก�าลังของเขาและปัญญา
อันเป็นเลิศของเขาด้วย, ถึงขนาดที่ โดย
การส่งเขาออกไปเขาก็จะมีชัยเหนือชาว
นีไฟได้—

๑๗ ฉะน้ันเขายั่วยุให้คนทัง้หลายโกรธ, 
และเขารวบรวมกองทพัของเขา, และเขา
แตง่ตัง้โครแิอนทะเมอรเ์ป็นผูน้�าคนเหลา่
น้ี, และให้ออกเดนิทัพลงไปแผ่นดนิแห่ง
เซราเฮ็มลาเพื่อสู้รบกับชาวนีไฟ.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เพราะความขัดแย้งมากเช่นน้ีและความ
ยุง่ยากมากเช่นน้ีในฝ่ายปกครอง, พวกเขา 
จงึไมม่ยีามเพยีงพอในแผน่ดนิแหง่เซรา- 
เฮ็มลา; เพราะพวกเขาคิดว่าชาวเลมัน
ไม่กล้ายกมาถึงใจกลางผืนแผ่นดินของ
ตนเพื่อโจมตีเมืองเซราเฮ็มลาที่ยิ่งใหญ่.

๑๙ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโค- 
ริแอนทะเมอร์ เดินทัพน�าหน้าไพร่พล
จ�านวนมากมายของเขา, และเข้าโจมตีผู้
อยู่อาศัยของเมือง, และการเดินทัพของ
คนเหล่า น้ี เป็นไป โดยรวดเร็วยิ่ง นักถึง
ขนาดที่ ไม่มีเวลาพอให้ชาวนีไฟรวบรวม
กองทัพของพวกเขา.

๒๐ ฉะน้ันโคริแอนทะเมอร์ตีฝ่าทหาร
ยาม ตรง ทาง เข้า เมือง, และ ยก รีพ้ล ทัง้
กองทัพของเขาเข้าเมือง, และพวกเขา

 ๑๒ ก คมพ. โทษประหารชีวติ.  ๑๖ ก แอลมา ๕๒:๓.
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สังหารทกุคนทีข่ดัขวางพวกเขา, ถงึขนาด
ที่ ได้ครอบครองเมืองทัง้เมือง.

๒๑ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเพค-ู 
มิไน, ซ่ึงเป็นหวัหน้าผูพ้พิากษา, หลบหนี
ไปจากโครแิอนทะเมอร,์ แมจ้นถงึก�าแพง
เมอืง. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโค- 
ริแอนทะเมอร์ฟันเขาปะทะก�าแพง, จน
เขาตาย. และวันเวลาของเพคูมิ ไนสิน้
สุดลงดังน้ี.

๒๒ และบดัน้ีเมือ่โครแิอนทะเมอรเ์ห็น
วา่เขาไดค้รอบครองเมอืงแหง่เซราเฮ็มลา, 
และเห็นว่าชาวนีไฟหลบหนีไปจากพวก
เขา, และถูกสังหาร, และถูกจับ, และถูก
โยนเขา้เรอืนจ�า, และวา่เขายดึทีม่ัน่ทีแ่ข็ง
แรงทีสุ่ดในทัว่แผน่ดนิได,้ ใจเขาก็ฮึกเหมิ
ถึงขนาดที่คิดจะยกไปรบทั่วแผ่นดิน.

๒๓ และบัดน้ีเขาไม่รรีออยู่ ในแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา, แต่เขายกออกไปพรอ้ม
ด้วย กองทัพ ใหญ่, แม้ มุ่ง ไป เมือง อุดม
มัง่คัง่; เพราะเป็นความตัง้ใจของเขาทีจ่ะ
ยกไปและฟาดฟันไปตลอดทางด้วยดาบ, 
เพื่อจะยึดแผ่นดินส่วนต่าง ๆ  ทางเหนือ.

๒๔ และ, โดยที่คิดว่าก�าลังส�าคัญที่สุด
ของพวกน้ันอยู่ ในส่วนกลางของแผน่ดนิ, 
ฉะน้ันเขายกไป, โดยไม่ ให้เวลาพวกน้ัน
รวบรวมกนันอกจากเป็นกลุม่เล็ก ๆ ; และ
โดยวิธีน้ีพวกเขาเข้าโจมตีและฟาดฟัน
คนเหล่าน้ันลงสู่พืน้ดิน.

๒๕ แตด่เูถดิ, การเดนิทพัครัง้น้ีของโค- 
ริแอนทะเมอร์ผ่านส่วนกลางของแผ่น
ดินท�าให้ โมโรไนฮาห์ ได้เปรียบพวกเขา
มาก, ทัง้ที่ชาวนีไฟเป็นจ�านวนมากมาย
ถูกสังหารแล้ว.

๒๖ เพราะ ดูเถิด, โม โร ไน ฮาห์ คิด ว่า
ชาวเลมันไม่กล้าเข้ามาในส่วนกลางของ
แผน่ดนิ, แตค่ดิวา่พวกน้ันจะโจมตเีมอืง
ต่าง ๆ โดยรอบชายแดนดังที่พวกเขาได้
ท�ามาแต่ก่อน; ฉะน้ันโมโรไนฮาห์จึงให้
กองทัพที่แข็งแกรง่ของพวกเขาไปรกัษา
แผน่ดนิส่วนตา่ง ๆ  โดยรอบใกลช้ายแดน.

๒๗ แต่ดูเถิด, ชาวเลมันไม่ตกใจกลัว
ตามที่ท่านปรารถนาไว้, แต่พวกน้ันยก
เข้า มา ใน ส่วน กลาง ของ แผ่นดิน, และ 
ยึดเมืองหลวงซ่ึงคือเมืองแห่งเซราเฮ็ม- 
ลา, และ ก�าลัง เดินทัพ ผ่าน ส่วน ส�าคัญ 
ที่สุดของแผ่นดิน, สังหารผู้คนด้วยการ
เข่นฆ่าไม่เลือกหน้า, ทัง้ชาย, หญิง, และ
เด็ก, โดยเข้าครอบครองเมืองหลายเมือง
และที่มั่นหลายแห่ง.

๒๘ แต่เมื่อโมโรไนฮาห์ค้นพบเรื่องน้ี, 
ท่านส่งลี ไฮพร้อมด้วยกองทัพให้ยกอ้อม
ไปทันทีเพื่อสกัดกัน้พวกน้ันก่อนจะมา
ถึงแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง.

๒๙ และ ท่านท�า ไป ดัง น้ัน; และ ท่าน
สกัด พวก เขา ไว้ ก่อน จะ มา ถึง แผ่น ดิน
อุดมมั่งคั่ง, และเข้าสู้รบกับพวกเขา, ถึง
ขนาดที่พวกเขาเริม่ถอยกลับไปแผ่นดิน
แห่งเซราเฮ็มลา.

๓๐ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมโร- 
ไนฮาห์สกัดกัน้พวกน้ันระหว่างการถอย, 
และเข้าสู้รบกับพวกเขา, ถึงขนาดที่มัน
กลายเป็นการสู้รบที่นองเลือดอย่างยิ่ง; 
แท้จริงแล้ว, คนเป็นอันมากถูกสังหาร,  
และในบรรดาคนที่ถูกสังหารมี โครแิอน- 
ทะเมอร์ก ด้วย.

๓๑ และ บัดน้ี, ดูเถิด, ชาวเล มัน ไม่

 ๓๐ ก ฮีล. ๑:๑๕.

ฮีลามนั ๑:๒๑–๓๑๔๙๗



สามารถถอยทัพไปทางหน่ึงทางใดได้, ไม่
วา่ทางเหนือ, หรอืทางใต,้ ทางตะวนัออก, 
หรอืตะวนัตก, เพราะพวกเขาถกูชาวนีไฟ
ล้อมไว้ทุกด้าน.

๓๒ และโครแิอนทะเมอร์ ไดน้� าชาวเล- 
มัน เข้าไป ท่ามกลาง ชาว นี ไฟ ดังน้ี, ถึง 
ขนาดที่พวกเขาอยู่ ในอ�านาจของชาวนี- 
ไฟ, และตวัเขาเองถกูสังหาร, และชาวเล- 
มันยอมมอบตัวอยู่ ในเงือ้มมือชาวนีไฟ.

๓๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโม- 
โรไนฮาห์เข้าครอบครองเมืองแห่งเซรา- 
เฮ็มลาอีก, และให้ชาวเลมันที่ถูกจับเป็น
เชลยออกไปจากแผ่นดินโดยสันติ.

๓๔ และปีที่ส่ีสิบเอ็ดแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๒

ฮีลามัน, บุตรของฮีลามัน, ได้เป็นหัวหน้า
ผูพ้พิากษา—แกดแิอนทนัน�ากองโจรของ 
คชิคเูม็น—ผูร้บัใช้ของฮีลามนัสังหารคชิ- 
คเูม็น, และกองโจรแกดแิอนทนัหลบหนี
ไป ในแดนทุรกันดาร. ประมาณ ๕๐–๔๙ 
ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่ ส่ีสิบ
สองแหง่การปกครองของผูพ้พิากษา, หลงั
จากที่ โมโรไนฮาหส์ถาปนาสันตภิาพขึน้อกี
ระหวา่งชาวนีไฟกบัชาวเลมนั, ดเูถิดไมม่ี
ผู้ ใดที่จะขึน้สู่บัลลังก์พิพากษา; ฉะน้ัน
เริม่มคีวามขดัแยง้อกีในบรรดาผูค้นเกีย่ว
กับว่าผู้ ใดจะขึน้สู่บัลลังก์พิพากษา.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือฮีลา- 

มัน, ผู้ เป็นบุตรของฮีลามัน, ได้รับแต่ง
ตัง้ ให้ ขึน้ สู่ บัลลังก์ พิพากษา, โดย เสียง
ของผู้คน.

๓ แต่ดูเถิด, คิชคูเม็นก , ซ่ึงลอบสังหาร
เพโฮรนั, เฝ้าคอยท�าลายฮีลามนัดว้ย; และ
เขาไดร้บัการสนับสนุนจากพรรคพวกของ
เขา, ซ่ึงไดเ้ข้าสู่พันธสัญญาวา่จะไม่มี ใคร
รู้ความช่ัวร้ายของเขา.

๔ เพราะมคีนผูห้น่ึงทีช่ื่อแกดแิอนทนัก , 
ซ่ึงช�านาญยิ่งในการใช้ค�าพูดต่าง ๆ , และ
ในเลห่เ์หลีย่มของเขาดว้ย, ทีจ่ะท�างานลบั
เกีย่วกบัฆาตกรรมและเกีย่วกบัโจรกรรม;  

ฉะน้ันเขาได้เป็นผู้น� ากองโจรของคิช- 
คูเม็น.

๕ ฉะน้ันเขาพดูป้อยอคนเหลา่น้ัน, และ
คิชคูเม็นด้วย, ว่าหากคนเหล่าน้ันให้เขา
อยู่ ในบัลลังก์พิพากษาเขาจะให้คนที่อยู่
ในกองโจรของเขามีพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจในบรรดาผูค้น; ฉะน้ันคชิคเูม็นจงึ
หมายมั่นจะท�าลายฮีลามัน.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะที่
เขาออกไปยงับลัลงักพ์พิากษาเพือ่ท�าลาย 
ฮีลามัน, ดูเถิดผู้รับใช้คนหน่ึงของฮีลา- 
มัน, โดยที่ออกไปข้างนอกในเวลากลาง
คืน, และ โดย การ ปลอม ตัว, จึง รู้ แผน
เหล่าน้ันซึ่งกองโจรน้ีออกอุบายไวเ้พื่อท�า
ลายฮีลามัน—

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
พบคชิคเูม็น, และส่งสัญญาณให้เขา; ฉะ
น้ันคิชคูเม็นจึงให้เขารู้ถึงจุดประสงค์ที่
ตนปรารถนา, โดยปรารถนาจะให้เขาน�า
ตนไปยังบัลลังก์พิพากษาเพื่อเขาจะได้
ลอบสังหารฮีลามัน.

๒ ๓ ก ฮีล. ๑:๙.  ๔ ก คมพ. โจรแกดแิอนทนั.

ฮีลามนั ๑:๓๒–๒:๗ ๔๙๘
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๘ และเมื่อผู้รับใช้ของฮีลามันรู้เรื่องใน
ใจคิชคูเม็นทัง้หมด, และรูว้า่จุดประสงค์
ของเขาคือลอบสังหาร, และรู้ด้วยว่าจุด
ประสงค์ ของ ผู้คนที่ อยู่ ใน กอง โจร ของ
เขาคือฆาตกรรม, และขโมย, และให้ ได้
อ�านาจมา, (และน่ีเป็นแผนลับก ของพวก
เขา, และการมั่วสุมของพวกเขา) ผู้รบัใช้
ของฮีลามนักลา่วแกค่ชิคเูม็นวา่ : ใหเ้ราไป
บัลลังก์พิพากษากันเถิด.

๙ บัดน้ีน่ีท�าให้คิชคูเม็นพอใจอย่างยิ่ง, 
เพราะเขาคิดวา่เขาจะท�าส�าเรจ็ตามแผน
ของเขา; แต่ดูเถิด, ขณะที่พวกเขาก�าลัง 
ออกไปยงับลัลงักพ์พิากษา, ผูร้บัใช้ของฮี- 
ลามนั, แทงคชิคเูม็นตรงหวัใจ, จนเขาลม้
ลงตายโดยไม่มีเสียงร้องเลย. และเขาวิ่ง
ไปบอกฮีลามนัถงึเรือ่งทัง้หมดซ่ึงเขาเห็น, 
และได้ยิน, และท�าไป.

๑๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืฮีลา- 
มันส่งคนออกไปจับกองโจรและฆาตกร
ลับ พวก น้ี, เพื่อ พวก เขา จะ ถูก ประหาร
ตามกฎ.

๑๑ แตด่เูถดิ, เมือ่แกดแิอนทนัพบวา่คชิ- 
คูเม็นไม่กลับมาเขากลัวเกลือกว่าเขาจะ
ถูกท�าลาย; ฉะน้ันเขาให้กองโจรของเขา
ตดิตามเขาไป. และคนเหลา่น้ีหนีออกจาก
แผน่ดนิ, โดยทางลบั, เขา้แดนทรุกนัดาร
ไป; และดงัน้ันเมื่อฮีลามันส่งคนไปจับจึง
ไม่พบคนเหล่าน้ีในที่ ใดเลย.

๑๒ และจะมีการพูดถึงแกดิแอนทันผู้
น้ีอีกต่อจากน้ี. และปีที่ส่ีสิบสองแห่งการ 

ปกครองของผูพ้พิากษาเหนือผูค้นของนี- 
ไฟสิน้สุดลงดังน้ี.

๑๓ และดูเถิด, ตอนท้ายหนังสือน้ีท่าน

จะเห็นว่าแกดิแอนทันก ผู้น้ีเป็นต้นเหตุ
ของ การ ล้ม ล้าง, แท้จริง แล้ว, ของ การ
ท�าลายผู้คนของนีไฟเกือบหมดสิน้.

๑๔ ดูเถิดข้าพเจ้าไม่ ได้หมายถึงตอน
ทา้ยหนังสือของฮีลามนั, แตข่า้พเจา้หมาย
ถึง ตอนท้าย หนังสือ ของ นี ไฟ, ซ่ึง จาก
หนังสือน้ันข้าพเจ้าเอาเรื่องราวทัง้หมด
มาเขียน.

บทที่ ๓

ชาวนี ไฟเป็นอันมากอพยพไปแผ่นดิน
ทางเหนือ—พวกเขาสร้างบ้านปูนและ
ท�า บันทึก มากมาย— คนหลาย หมืน่คน
เปลีย่นใจเลือ่มใสและรบับพัตศิมา—พระ
วจนะของพระผู้ เป็นเจ้าน�ามนุษย์ ไปสู่
ความรอด—นีไฟบุตรของฮีลามันขึน้น่ัง
บัลลังก์ พิพากษา. ประมาณ ๔๙– ๓๙ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีทีส่ี่
สิบสามแห่งการปกครองของผู้พิพากษา, 
ไมม่คีวามขดัแยง้ในบรรดาผูค้นของนีไฟ
นอกจากมคีวามจองหองเล็กน้อยซ่ึงอยู่ ใน
ศาสนจักร, ที่ท�าให้เกิดการแตกแยกเล็ก
น้อยในบรรดาผู้คน, ซ่ึงกิจจานุกิจต่าง ๆ 
ก็ตกลงกันได้ ในปลายปีที่ส่ีสิบสาม.

๒ และไม่มีความขัดแย้งในบรรดาผู้คน
ในปีทีส่ี่สิบส่ี; ทัง้ไมม่คีวามขดัแยง้มากนัก
ในปีที่ส่ีสิบห้า.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่ส่ี
สิบหก, แท้จริงแล้ว, มีความขัดแย้งมาก
และการแตกแยกมาก; ซ่ึงในการน้ีมผีูค้น 

ฮีลามนั ๒:๘–๓:๓๔๙๙



๓ ๓ ก แอลมา ๖๓:๔.
 ๔ ก โมไซยาห ์๘:๘; มอร. ๖:๔.
 ๖ ก โมไซยาห ์๒๑:๒๕–๒๗.

  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.

มากมายยิง่ทีอ่อกไปจากแผน่ดนิแหง่เซรา- 
เฮ็มลา, และออกไปสู่แผ่นดินทางเหนือก  
เพื่อครอบครองแผ่นดิน.

๔ และพวกเขาเดินทางเป็นระยะไกล
มาก, จน มา ถึง น่านน� ้า กว้าง ใหญ่ก และ
แม่น� ้าหลายสาย.

๕ แท้จรงิแล้ว, และพวกเขายังกระจาย
ออกไปในทุกส่วนของแผ่นดิน, เข้าไปใน
ส่วนใดก็ตามที่ ไม่ ได้ถูกทิง้ให้รกร้างและ
ไม่มี ป่า ไม้, เพราะ มี ผู้ อยู่ อาศัย เป็น อัน
มากที่ ไดเ้ข้าครอบครองแผ่นดนิมาก่อน.

๖ และบัดน้ี ไม่มีส่วนใดของแผ่นดินที่
รกร้าง, นอกจากในเรื่องของ ป่า ไม้; แต่
เพราะความพินาศก อย่างใหญ่หลวงของ
ผู้คนซ่ึงได้อาศัยอยู่ ในแผ่นดินมาก่อน
มันจึงเรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่าข .

๗ และโดยที่มีป่าไม้เพียงเล็กน้อยบน
ผืนแผ่นดิน, กระน้ันก็ตามผู้คนที่เข้าไป
กลับเป็นผู้ช�านาญมากในการท�างานปูน; 
ฉะน้ันพวกเขาสรา้งบ้านปูน, ซ่ึงพวกเขา
พ�านักอยู่ ในน้ัน.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาขยายเผ่าพันธุ์ และกระจายออกไป, 
และออกไปจากแผ่นดนิทางใตสู่้แผ่นดนิ
ทางเหนือ, และกระจายไปจนกระทัง่พวก
เขาเริม่ครอบคลมุทัว่พืน้พภิพ, จากทะเล
ทางใต้ถึงทะเลทางเหนือ, จากทะเลทาง
ตะวันตกก ถึงทะเลทางตะวันออก.

๙ และผู้คนซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินทางเหนือ
พ�านักอยู่ ในกระโจม, และในบา้นปูน, และ
ปล่อยให้ต้นไม้ ไม่วา่ชนิดใดที่ขึน้อยู่ตาม

ผืนแผ่นดินเติบโต, เพื่อในที่สุดพวกเขา
จะมี ไม้สร้างบ้านของตน, แท้จริงแล้ว, 
เมือง ของ ตน, และ วิหาร ของ ตน, และ
บรรดา ธรรม ศาลา ของ ตน, และ สถาน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ ตน, และ อาคาร ทุก ชนิด
ของตน.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึ ้น
เน่ืองจากไมห้าไดย้ากมากในแผน่ดนิทาง
เหนือ, พวกเขาจึงส่งไปมากโดยทางเรอืก .

๑๑ และดงัน้ันพวกเขาสามารถช่วยผูค้น
ในแผ่นดินทางเหนือให้สร้างเมืองหลาย
แห่ง, ทัง้ด้วยไม้และด้วยปูน.

๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี 
ผูค้นก ของแอมนัหลายคน, ซ่ึงเป็นชาวเล- 
มันโดยก�าเนิด, เข้าไปในแผ่นดินน้ีด้วย.

๑๓ และ บัดน้ี มี บันทึก หลาย ฉบับ, ที่
หลาย คนในพวก น้ี กล่าว ถึง การก ระ ท�า
ของคนพวกน้ี, ซ่ึงเป็นเรื่องราวละเอียด
และยาวมาก, เกี่ยวกับพวกเขา.

๑๔ แต่ดูเถิด, หน่ึงในร้อยส่วนของการ 
กระท�าของผูค้นเหลา่น้ี, แทจ้รงิแลว้, เรือ่ง 

ราวของชาวเลมันและของชาวนีไฟ, และ
สงคราม, และ ความ ขัด แย้ง, และ การ
แตกแยกของพวกเขา, และการส่ังสอน
ของพวกเขา, และการพยากรณ์ของพวก
เขา, และการเดนิเรอืของพวกเขาและการ
ต่อเรอืของพวกเขา, และการสรา้งวหิารก , 
และบรรดาธรรมศาลาของพวกเขาและ
สถานศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา, และความ
ชอบธรรมของพวกเขา, และความชั่วรา้ย
ของพวกเขา, และการกระท�าฆาตกรรม

ฮีลามนั ๓:๔–๑๔ ๕๐๐



 ๑๖ ก ๑ นี. ๕:๑๖–๑๙;  
แอลมา ๓๗:๔.

  ข แอลมา ๔๕:๑๒–๑๔.

 ๒๑ ก คมพ. นีไฟ, บตุรของฮีลา- 
มนั.

  ข คมพ. ลีไฮ, ผูส้อนศาสนา

ชาวนีไฟ.
 ๒๓ ก ฮีล. ๒:๔.

ของพวกเขา, และการโจรกรรมของพวก
เขา, และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา, 
และส่ิงน่าชิงชังและการผิดประเวณีทุก
อย่าง ของ พวก เขา, ไม่ สามารถ กล่าว ไว้
ได้ ในงานน้ี.

๑๕ แต่ดูเถิด, มีหนังสือหลายเล่มและ
บันทึกหลายฉบับเกี่ยวกับทุกเรื่อง, และ
ส่วนใหญ่ชาวนีไฟเป็นผู้บันทึกไว้.

๑๖ และชาวนีไฟสืบทอดก จากรุ่นสู่รุ่น, 
แม้ จนพวก เขา ตก ไป สู่ การ ล่วง ละเมิด
และถูกฆาตกรรม, ถูกปล้นสะดม, และ
ถูกตามล่า, และถูกขับไล่, และถูกสังหาร, 
และกระจดักระจายไปตามพืน้พภิพ, และ 
ปะปนกับชาวเลมันจนไม่เรียกว่าชาวนี- 
ไฟอีกต่อไปข , โดยที่กลับช่ัวร้าย, และป่า
เถื่อน, และดุร้าย, แท้จริงแล้ว, แม้กลับ
กลายเป็นชาวเลมัน.

๑๗ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า กลับ มา สู่ เรื่อง
ของข้าพเจ้าอีก; ฉะน้ัน, อะไรที่ข้าพเจ้า
พูดไว้ก็เกิดขึน้หลังจากมีความขัดแย้ง, 
และความยุ่งยาก, และการสงคราม, และ
การแตกแยกอย่างใหญ่หลวง, ในบรรดา
ผู้คนของนีไฟ.

๑๘ ปีที่ส่ีสิบหกแห่งการปกครองของผู้
พิพากษาสิน้สุดลง;

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืยงัมี
ความขัดแย้งอย่างใหญ่หลวงในแผ่นดิน, 
แท้จรงิแล้ว, แม้ ในปีที่ส่ีสิบเจ็ด, และปีที่
ส่ีสิบแปดด้วย.

๒๐ กระน้ันก็ตามฮีลามันท�าหน้าที่บน
บัลลังก์พิพากษาด้วยความยุติธรรมและ

ความเสมอภาค; แท้จรงิแล้ว, ท่านยึดมั่น
ตอ่การรกัษากฎเกณฑ,์ และค�าพพิากษา, 
และพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า; และ
ท่านท�าส่ิงที่ถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา; และท่านเดิน
ตามทางของบิดาท่าน, จนท่านรุง่เรอืงอยู่
ในแผ่นดิน.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
มีบุตรสองคน. ท่านให้ช่ือคนโตว่านีไฟก , 
และคนเล็ก, ชือ่วา่ลี ไฮข . และพวกเขาเริม่
เติบโตในทางของพระเจ้า.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สงครามและความขดัแยง้เริม่ยตุ,ิ ในระดบั
หน่ึง, ในบรรดาผูค้นของชาวนีไฟ, ในตอน
ปลายปีทีส่ี่สิบแปดแหง่การปกครองของผู้
พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ.

๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
ส่ีสิบเกา้แหง่การปกครองของผูพ้พิากษา, 
มีสันติต่อเน่ืองสถาปนาขึน้ในแผ่นดิน, 
ในทุกที่เว้นแต่การมั่วสุมลับซึ่งโจรแกดิ
แอนทันก ตัง้ขึน้ในส่วนต่าง ๆ ของแผ่น
ดินที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันมาก, ซึ่งในเวลา
น้ันคนที่ เป็น ผู้น� า ของ ฝ่าย ปกครอง ยัง
ไม่รู้; ฉะน้ันพวกน้ีจึงไม่ถูกท�าลายไปจาก
แผ่นดิน.

๒๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีเดียวกันน้ีมีความรุ่งเรืองอันกว้างขวาง
ยิ่งในศาสนจักร, ถึงขนาดที่มีผู้คนหลาย
พันคนเข้าร่วมกับศาสนจักรและได้รับ
บัพติศมาสู่การกลับใจ.

๒๕ และ ความ รุ่งเรือง ของ ศาสนจักร

ฮีลามนั ๓:๑๕–๒๕๕๐๑



 ๒๘ ก ๒ นี. ๓๑:๙, ๑๗.
  ข กจิการ ๑๐:๒๘;  

รม. ๒:๑๐–๑๑.
 ๒๙ ก คมพ. พระค�าของพระผู้

เป็นเจา้.
  ข ฮบ. ๔:๑๒; คพ. ๑๑:๒.

  ค ๒ นี. ๙:๔๑; ๓๓:๙.
  ง ๑ นี. ๑๕:๒๘–๓๐.
 ๓๐ ก มธ. ๒๕:๓๓–๓๔.
 ๓๔ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๓๕ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
  ข คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
  ค คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

กวา้งขวางยิ่งนัก, และพรที่เทลงบนผู้คน
น้ันมากมาย, จนแม้มหาปุโรหิตและผู้
สอนเองแปลกใจเกินจะประมาณได้.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืงาน
ของ พระเจ้า รุ่งเรือง จนน� า จิต วิญญาณ
มากมาย, ไปสู่การรับบัพติศมาและการ
รวมกันเป็นหน่ึงเดียวกับศาสนจักรของ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, แท้จริง แล้ว, แม้ หลาย
หมื่นดวง.

๒๗ ดัง น้ัน เรา จึง เห็นว่า พระเจ้า ทรง
เมตตาทุกคนผู้ที่ จะ, เรียกหาพระนาม
อนับรสุิทธิข์องพระองค,์ ดว้ยความจรงิใจ
ของใจพวกเขา.

๒๘ แท้จริง แล้ว, ดัง น้ัน เรา จึง เห็นว่า
ประตูก แห่งสวรรค์เปิดให้ทุกคนข , แม้ ให้
ผูท้ีจ่ะเชือ่ในพระนามของพระเยซคูรสิต,์ 
ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๙ แทจ้รงิแลว้, เราจงึเห็นวา่ผู้ ใดก็ตาม
ทีป่รารถนาก็อาจยดึมัน่ในพระวจนะก ของ
พระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงมีชีวิตและทรงพลังข , 
ซ่ึงจะแยกกลโกงและบ่วงและกลอุบาย
ของมารทัง้หมดออกจากกัน, และน�าคน
ของ พระ คริสต์ ไป ในทาง คับ แคบ และ
แคบค ข้ามห้วงง อันเป็นนิจแห่งความเศรา้
หมองซ่ึงเตรียมไว้ ให้กลืนคนช่ัวร้าย—

๓๐ และวางจติวญิญาณพวกเขา, แทจ้รงิ
แล้ว, จิตวญิญาณอันเป็นอมตะของพวก
เขา, ไว้ทางพระหัตถ์ขวาก ของพระผู้เป็น
เจา้ในอาณาจกัรแหง่สวรรค,์ เพือ่จะน่ังลง

กับอับราฮัม, และอิสอัค, และกับยาโคบ, 
และกับบรรพบุรษุผู้บรสุิทธิ์ทัง้หลายของ
เรา, และไม่ออกไปอีกเลย.

๓๑ และในปีน้ีมคีวามชืน่ชมยนิดตีลอด
เวลาในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และใน
ภมูภิาคตา่ง ๆ  โดยรอบ, แม้ ในทัว่แผน่ดนิ
ที่ชาวนีไฟครอบครอง.

๓๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
สันติและความปรดีียิ่งนักในเวลาที่เหลือ
ของปีทีส่ี่สิบเกา้; แทจ้รงิแลว้, และมสัีนติ
และมคีวามปรดียีิง่อยา่งตอ่เน่ืองดว้ยในปี
ที่ห้าสิบแห่งการปกครองของผู้พิพากษา.

๓๓ และ ใน ปี ที่ ห้า สิบ เอ็ด แห่ง การ
ปกครองของผู้พิพากษามีสันติด้วย, เวน้
แต่ ความ หยิ่ง จองหอง ซึ่ง เริ่ม เข้า มา สู่
ศาสนจักร—มิ ใช่สู่ศาสนจักรของพระผู้
เป็นเจ้า, แต่สู่หัวใจผู้คนที่อ้างวา่เป็นของ
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า—

๓๔ และพวกเขาทะนงตนด้วยความ
ถือดีก , แม้จนถึงการข่มเหงพี่น้องของตน
เป็นอันมาก. บัดน้ีน่ีคือความช่ัวมหันต์, 
ซ่ึงท�าให้ผู้คนที่ถ่อมตนมากกว่าต้องทน
ตอ่การขม่เหงหนัก, และตอ้งฟันฝ่าความ
ทุกข์ยิ่งนัก.

๓๕ กระน้ันก็ตามพวกเขาอดอาหารก 

และ สวด อ้อนวอนข บ่อย ครัง้, และ เข้ม
แข็งยิ่งขึน้และยิ่งขึน้ในความนอบน้อมค 

ของตน, และมั่นคงยิ่งขึน้และยิ่งขึน้ใน
ศรัทธาแห่งพระคริสต์, จนถึงการท�าให้

ฮีลามนั ๓:๒๖–๓๕ ๕๐๒



 ๓๕ ง คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

  จ คมพ. ท�า (ช�าระ)  

ใหบ้รสุิทธิ ์(การ).
  ฉ ๒ พศด. ๓๐:๘;  

โมไซยาห ์๓:๑๙.

 ๓๖ ก คมพ. มัง่คัง่ (ความ).
๔ ๑ ก ๓ นี. ๑๑:๒๙.
 ๔ ก ฮีล. ๕:๑๗.

จติวญิญาณพวกเขาเป่ียมดว้ยปีตแิละการ
ปลอบประโลม, แท้จริงแล้ว, แม้ถึงการ
ช�าระง และท�าให้ ใจพวกเขาบริสุทธิ์จ , ซ่ึง
การช�าระใหบ้รสุิทธิน้ี์เกดิขึน้ไดเ้พราะการ
ยอมถวายฉ ใจพวกเขาต่อพระผู้เป็นเจ้า.

๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
ห้าสิบสองสิน้สุดลงในสันติด้วย, เว้นแต่
ความจองหองอย่างรนุแรงซึ่งเข้าไปถึงใจ
ผู้คน; และมันเป็นเพราะความมั่งคั่งก ยิ่ง
ของพวกเขาและความรุ่งเรืองของพวก
เขาในแผ่นดิน; และนับวนัมันได้เติบโต
อยู่ ในพวกเขา.

๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปี ที่ ห้า สิบ สาม แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา, ฮี ลา มันตาย, และ นี ไฟ บุตร
คนโตของท่านเริ่มปกครองแทน. และ
เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืท่านท�าหน้าที่
บนบัลลังก์พิพากษาด้วยความยุติธรรม
และความเสมอภาค; แท้จริงแล้ว, ท่าน
รกัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้, และ
เดินในทางของบิดาท่าน.

บทที่ ๔

ผู้แตกแยกชาวนี ไฟและชาวเลมันรวม 
ก�าลัง กัน และ ยึด แผ่น ดิน แห่ง เซรา- 
เฮ็มลา—การพ่ายแพ้ของชาวนี ไฟเกิด
ขึน้ เพราะ ความ ช่ัว ร้าย ของ พวก เขา—
ศาสนจักร เสื่อมโทรม, และ ผู้คน กลับ
ออ่นแอเหมอืนชาวเลมนั. ประมาณ ๓๘–
๓๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่ห้าสิบ
ส่ีมีการแตกแยกมากในศาสนจักร, และ
มีความขัดแย้งก ในบรรดาผู้คนด้วย, ถึง
ขนาดที่มีการนองเลือดอย่างมาก.

๒ และฝ่ายกบฏถูกสังหารและถูกขับ
ออกจากแผ่นดิน, และพวกเขาจึงไปหา
กษัตริย์ของชาวเลมัน.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา พยายาม ปลุก ป่ันชาวเล มันให ้
ท�าสงครามกบัชาวนีไฟ; แตด่เูถดิ, ชาวเล- 
มันกลัวอย่างยิ่ง, ถึงขนาดที่ ไม่ยอมสดับ
ฟังค�าของพวกที่แตกแยกน้ัน.

๔ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่ห้า
สิบหกแหง่การปกครองของผูพ้พิากษา, มี 
ผูแ้ตกแยกก ซ่ึงละจากชาวนีไฟไปหาชาวเล- 
มนั; และพวกเขาไดร้บัความส�าเรจ็ในการ
ปลุกป่ันคนอื่น ๆ เหล่าน้ันให้เกิดโทสะ
ต่อ ต้านชาว นี ไฟ; และ พวก เขา เตรียม
สงครามตลอดปีน้ัน.

๕ และในปีที่ห้าสิบเจ็ดพวกเขายกมา
รบ กับ ชาว นี ไฟ, และ พวก เขา เริ่ม งาน
แห่งความตาย; แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่
ในปีที่ห้าสิบแปดแห่งการปกครองของผู้
พพิากษาพวกเขาไดร้บัความส�าเรจ็ในการ
เข้าครอบครองแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา; 
แท้จริง แล้ว, และ ผืน แผ่น ดินทัง้หมด
ด้วย, แม้จนถึงแผ่นดินซึ่งอยู่ ใกล้แผ่น
ดินอุดมมั่งคั่ง.

๖ และชาวนีไฟกับบรรดากองทัพของ
โมโรไนฮาหถ์กูขบัไลแ่มจ้นเขา้ไปในแผน่
ดินแห่งอุดมมั่งคั่ง;

ฮีลามนั ๓:๓๖–๔:๖๕๐๓



 ๑๒ ก อบด. ๑:๓–๔;  
คพ. ๑๐๑:๔๒.

  ข ๑ ทธ. ๖:๑๗;  

๒ นี. ๙:๔๒.
  ค คพ. ๔๒:๓๐–๓๑.
 ๑๓ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๑๔ ก ฮีล. ๓:๒๑.

๗ และที่น่ันพวกเขาสร้างแนวป้องกัน
ชาวเลมัน, จากทะเลตะวนัตก, แม้จนถึง
ตะวนัออก; โดยเป็นเวลาการเดนิทางหน่ึง
วันส�าหรับชาวนีไฟ, บนเส้นทางซ่ึงพวก
เขาสร้างแนวป้องกันและวางก�าลังทัพไว้
ป้องกันประเทศของตนทางเหนือ.

๘ และดงัน้ันผูแ้ตกแยกไปจากชาวนีไฟ
เหลา่น้ัน, ดว้ยความช่วยเหลอืจากกองทพั
อันมีก�าลังมากมายของชาวเลมัน, จึงได้
ทรัพย์สินทัง้หมดของชาวนี ไฟที่ อยู่ ใน
แผ่นดินทางใต้. และทัง้หมดน้ี เป็นไป
ในปีที่ห้าสิบแปดและห้าสิบเก้าแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษา.

๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีทีห่ก 

สิบแห่งการปกครองของผู้พิพากษา, โม- 
โรไนฮาห์ ได้รับความส�าเร็จด้วยก�าลังทัพ
ของทา่นในการยดึหลายส่วนของแผน่ดนิ; 
แท้จริงแล้ว, พวกเขาได้เมืองหลายเมือง
ซ่ึงตกอยู่ ในมือของชาวเลมันคืนมา.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปี ที่ หก สิบ เอ็ด แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา พวก เขา ได้ รับ ความ ส�าเร็จ ใน
การได้แม้กึ่งหน่ึงของทรัพย์สินทัง้หมด
ของพวกเขาคืนมา.

๑๑ บดัน้ีการสูญเสียครัง้ใหญน้ี่ของชาวนี- 

ไฟ, และการเขน่ฆา่ไมเ่ลอืกหน้าซ่ึงเกดิขึน้ 

ในบรรดาพวกเขา, จะไม่เกดิขึน้เลยหาก
ไม่ใช่ความช่ัวรา้ยของพวกเขาและความน่า
ชิงชังของพวกเขาซ่ึงมอียู่ ในบรรดาพวกเขา; 
แทจ้รงิแลว้, และมนัอยู่ ในบรรดาคนทีอ่า้ง
วา่เป็นของศาสนจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย.

๑๒ และมันเป็นเพราะความจองหองก 

ของ ใจ พวก เขา, เพราะ ความ มั่งคั่งข ยิ่ง
ของพวกเขา, แทจ้รงิแลว้, เป็นเพราะการ
กดขีท่ีพ่วกเขามตีอ่คนยากจนค , โดยทีก่กั
อาหารของพวกเขาไว้จากคนหิวโหย, กัก
เครือ่งนุ่งหม่ของพวกเขาไวจ้ากคนเปลอืย
เปล่า, และตบหน้าพี่น้องผู้ถ่อมตนของ
พวกเขา, ล้อเลียนส่ิงศักดิ์สิทธิ์, ปฏิเสธ
วิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิด
เผย, กระท�าฆาตกรรม, ปล้นสะดม, พูด
เท็จ, ขโมย, ประพฤติ ล่วง ประเวณี, ลุก
ขึน้ขัดแย้งกันอย่างรนุแรง, และซมซาน
หนี ไป ในแผ่นดินแห่งนี ไฟ, ในบรรดา
ชาวเลมัน—

๑๓ และเพราะความช่ัวร้ายมหันต์ของ
พวกเขา, และการโอ้อวดก ในก�าลังของ
ตนเอง, พวกเขาจึงถูกทิง้ให้อยู่กับก�าลัง
ของตนเอง; ฉะน้ันพวกเขาจึงไม่รุง่เรอืง, 
แต่ ได้รับทุกข์และถูกลงทัณฑ์, และถูก
ขับไล่ ไปซึ่งหน้าชาวเลมัน, จนต้องสูญ
เสียความเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินเกือบ
ทัง้หมดของตน.

๑๔ แต่ดูเถิด, โมโรไนฮาห์ส่ังสอนผู้คน
หลายเรือ่งเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
พวกเขา, และนี ไฟก กับลี ไฮ, ผู้เป็นบุตร
ของฮีลามันด้วย, ส่ังสอนผู้คนหลายเรือ่ง, 
แท้จริงแล้ว, และพยากรณ์แก่พวกเขา
หลายเรื่องเกี่ยวกับความช่ัวช้าสามานย์
ของพวกเขา, และส่ิงทีจ่ะเกดิกบัพวกเขา
หากไม่กลับใจจากบาป.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก

ฮีลามนั ๔:๗–๑๕ ๕๐๔



 ๒๒ ก แอลมา ๑:๑.
 ๒๓ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).
 ๒๔ ก โมไซยาห ์๑:๑๓.

  ข คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

  ค โมไซยาห ์๒:๓๗;  
แอลมา ๗:๒๑; ๓๔:๓๖.

 ๒๕ ก คมพ. ไมเ่ช่ือ (ความ).
  ข เจคอบ ๖:๕.

เขากลับใจ, และตราบเท่าที่พวกเขากลับ
ใจพวกเขาเริ่มรุ่งเรือง.

๑๖ เพราะเมื่อโมโรไนฮาห์เห็นว่าพวก
เขากลับใจ ท่านจึงเส่ียงพาพวกเขาจาก
ที่หน่ึงไปที่หน่ึง, และจากเมืองหน่ึงไป
เมืองหน่ึง, แม้จนพวกเขาได้กึ่งหน่ึงของ
ทรพัยสิ์นตนและกึง่หน่ึงของผนืแผน่ดนิ
ทัง้หมดของตนคืนมา.

๑๗ และปีทีห่กสิบเอ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ี.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปี ที่ หก สิบ สอง แห่ง การ ปกครอง ของ
ผู้ พิพากษา, คือ โม โร ไน ฮาห์ ไม่ อาจ ได้
ทรัพย์สินคืนมาจากชาวเลมันอีก.

๑๙ ฉะน้ันพวกเขาเลิกแผนของตนใน
การที่จะไดผ้ืนแผ่นดนิที่เหลืออยู่ของตน
คนืมา, เพราะชาวเลมันมีจ�านวนมากนัก
จนเป็นไป ไม่ ได้ส�าหรบัชาวนี ไฟที่จะมี
อ�านาจเหนือพวกน้ันไดม้ากขึน้อกี; ดงัน้ัน
โมโรไนฮาห์ ใช้ก�าลงัทพัทัง้หมดของทา่นใน
การธ�ารงรกัษาแผ่นดนิส่วนที่ท่านไดม้า.

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้, เพราะ
ความมากมายของจ�านวนชาวเลมัน ชาว
นีไฟจึงกลัวมาก, เกลือกพวกเขาจะพ่าย
แพ้, และถูก เหยียบย�่า, และถูก สังหาร, 
และถูกท�าลาย.

๒๑ แท้จริง แล้ว, พวก เขา เริ่ม จ�า ค�า
พยากรณ์ ของ แอ ลมา ได้, และ ถ้อยค�า
ของโมไซยาห์ดว้ย; และพวกเขาเห็นแล้ว
วา่ตนเป็นคนดือ้รัน้, และวา่พวกเขาถอืวา่
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า;

๒๒ และว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงและ
เหยียบ ย�่า กฎก ของ โม ไซ ยาห์ ไว้ ใต้เท้า, 
หรือ ส่ิง ซ่ึงพระเจ้าทรงบัญชาท่านว่าให้
มอบแกผู่ค้น; และพวกเขาเห็นวา่กฎของ
ตนเส่ือม, และว่าพวกเขากลับกลายเป็น
ผูค้นช่ัวรา้ย, ถงึขนาดทีพ่วกเขาช่ัวรา้ยแม้
เหมือนดังชาวเลมัน.

๒๓ และเพราะความช่ัวช้าสามานยข์อง
พวกเขาศาสนจักรเริ่มเส่ือมโทรมก ; และ
พวกเขาเริ่มไม่ เช่ือในวิญญาณแห่งการ
พยากรณ์ และ ในวิญญาณ แห่ง การ เปิด
เผย; และการพิพากษาของพระผู้ เป็น
เจ้าจ้องหน้าพวกเขาอยู่.

๒๔ และ พวก เขา เห็น ว่า ตน กลับ
อ่อนแอก , เหมือนกับชาวเลมันพี่น้องของ
ตน, และว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่
ทรงปกปักรกัษาพวกเขาอกีตอ่ไป; แทจ้รงิ
แล้ว, พระองค์ทรงถอนองค์ ไปจากพวก
เขาเพราะพระวิญญาณข ของพระเจ้าไม่
ประทับอยู่ ในวิหารที่ ไม่บริสุทธิ์ค —

๒๕ ฉะน้ัน พระเจ้า ทรง ยุติ การ ปก
ปัก รักษา พวก เขา โดย เดชานุภาพ อัน
ปาฏิหาริย์ และ หา ที่ เปรียบ มิ ได้ ของ
พระองค์, เพราะ พวก เขา ตก ไป อยู่ ใน
สภาพของความไม่เชื่อก และความช่ัวรา้ย 
อนัน่าพรัน่พรงึ; และพวกเขาเห็นวา่ชาวเล- 
มนัมจี�านวนมากกวา่ตนมากมายนัก, และ
เว้นแต่พวกเขาจะมาแนบสนิทข อยู่ กับ
พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของตน พวกเขา
ย่อมตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้.

๒๖ เพราะดูเถิด, พวกเขาเห็นว่าก�าลัง

ฮีลามนั ๔:๑๖–๒๖๕๐๕



 ๒๖ ก แอลมา ๔๖:๘;  
ฮีล. ๑๒:๓–๔.

๕ ๑ ก ฮีล. ๓:๓๗.

 ๒ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๕–๒๗.
  ข แอลมา ๑๐:๑๙.
 ๔ ก แอลมา ๔:๑๕–๒๐.

 ๖ ก ๑ นี. ๑:๑, ๕.
  ข ๒ นี. ๓๓.

ของชาวเลมันมากเท่ากับก�าลังของตน, 
แมค้นตอ่คน. และดงัน้ันพวกเขาไดต้กไป
สู่การล่วงละเมิดรา้ยแรง; แท้จรงิแล้ว, ดงั
น้ันพวกเขากลับอ่อนแอ, เพราะการล่วง
ละเมิดของตน, ในเวลาไม่กี่ปีก .

บทที่ ๕

นี ไฟกับลี ไฮอุทิศตนเพือ่การส่ังสอน—
ชือ่ของพวกท่านพาให้พวกท่านด�าเนิน
ชีวิตตามแบบบรรพชนของท่าน—พระ
คริสต์ทรงไถ่ผู้ที่กลับใจ—นีไฟและลี ไฮ
พาผู้คนมากมายเปลีย่นใจเลือ่มใสและ
ถูกคมุขัง, และไฟล้อมพวกท่านเป็นวง—
เมฆแหง่ความมดืบดบงัเหนือคนสามรอ้ย
คน— แผ่น ดิน ส่ัน สะเทือน, และ เสียง
หน่ึงบัญชาให้มนุษย์กลับใจ—นีไฟและ
ลีไฮสนทนากบัเทพ, และฝูงชนถกูลอ้มไว้
ในวงไฟ. ประมาณ ๓๐ ปีก่อนคริสตกาล.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ ใน ปี
เดียวกัน น้ี, ดูเถิด, นี ไฟก มอบ บัลลังก์
พิพากษาให้ชายผู้หน่ึงช่ือซีโซรัม.

๒ เพราะดังที่กฎของพวกเขาและฝ่าย
ปกครองของพวกเขาได้รับการสถาปนา
โดยเสียงก ของผูค้น, และคนทีเ่ลอืกข ความ
ช่ัวมจี�านวนมากกวา่คนทีเ่ลอืกความด,ี ดงั
น้ันพวกเขาก�าลงัสุกงอมเพือ่ความพนิาศ, 
เพราะกฎเส่ือมแล้ว.

๓ แท้จริง แล้ว, และ น่ี ไม่ ใช่ ทัง้หมด; 
พวกเขาเป็นคนดือ้รัน้, ถึงขนาดที่พวก

เขาจะรับการปกครองโดยกฎหรือความ
ยุติธรรมไม่ ได้, เว้นแต่เพื่อความพินาศ
ของตน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟ กลับ เหน่ือย อ่อน เพราะ ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ ของ พวก เขา; และ ท่าน สละก 

บัลลังก์พิพากษา, และเลือกการส่ังสอน
พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าตลอดวัน
เวลาที่ เหลืออยู่ของท่าน, และลี ไฮน้อง
ชายท่าน, ก็ส่ังสอนตลอดวนัเวลาที่เหลือ
อยู่ของท่านด้วย;

๕ เพราะพวกท่านจ�าถ้อยค�าซ่ึงฮีลามัน
บดิาของพวกทา่นพดูไวก้บัพวกทา่น. และ
น่ีคือถ้อยค�าที่ท่านพูด :

๖ ดเูถดิ, ลกูพอ่, พอ่ปรารถนาใหล้กูจดจ�า
ทีจ่ะรกัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้; 
และพ่ออยากให้ลูกประกาศถ้อยค�าเหล่า
น้ีต่อผู้คน. ดูเถิด, พ่อตัง้ช่ือลูกตามบิดา
มารดาก แรกของเราผู้ออกมาจากแผ่นดิน
แห่งเยรูซาเล็ม; และการน้ีพ่อท�าไปเพื่อ
ว่าเมื่อลูกนึกถึงช่ือของลูก ลูกก็จะนึกถึง
พวก ท่าน; และ เมื่อ ลูก นึกถึง พวก ท่าน 
ลูกจะนึกถึงงานของพวกท่าน; และเมื่อ
ลูกนึกถึงงานของพวกท่านลูกจะรูว้า่เรือ่ง
น้ีมีกล่าวไว,้ และเขียนไวด้้วย, วา่งานของ
พวกท่านประเสริฐข .

๗ ฉะน้ัน, ลกูพอ่, พอ่อยากใหล้กูท�าส่ิงที่
ดี, เพื่อลูกจะเป็นที่กล่าวขวญั, และเขียน
ไวด้ว้ย, แมด้งัทีพ่วกทา่นเป็นทีก่ลา่วขวญั
และเขียนไว้.

๘ และบัดน้ีลูกพ่อ, ดูเถิดพ่อปรารถนา

ฮีลามนั ๕:๑–๘ ๕๐๖



 ๘ ก ๓ นี. ๑๓:๑๙–๒๑.
  ข คพ. ๑๔:๗.
 ๙ ก โมไซยาห ์๒:๙.
  ข โมไซยาห ์๓:๑๗–๑๘.  

คมพ. ชดใช้ (การ).
  ค คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).

  ง คมพ. โลก—ผู้ ไมเ่ช่ือฟัง
พระบญัญตั.ิ

 ๑๐ ก แอลมา ๑๑:๓๔.
 ๑๑ ก แอลมา ๑๓:๒๔–๒๕.
 ๑๒ ก มธ. ๗:๒๔–๒๗;  

คพ. ๖:๓๔;  
โมเสส ๗:๕๓.  

คมพ. ศิลามมุเอก; ศิลา.
  ข อสย. ๒๘:๑๖;  

เจคอบ ๔:๑๖.
  ค ๓ นี. ๑๔:๒๕, ๒๗.
 ๑๓ ก โมไซยาห ์๑:๔.

อะไร บาง อย่าง จาก ลูก อีก, ซึ่ง ความ
ปรารถนาคือ, ลูกจะไม่ท�าส่ิงเหล่าน้ีเพื่อ
ลูกจะโอ้อวด, แต่ว่าลูกจะท�า ส่ิงเหล่า น้ี
เพื่อ สะสม ทรัพย์ สมบัติก ใน สวรรค์ เพื่อ
ตน, แท้จริงแล้ว, ซ่ึงเป็นนิรันดร์, และ
ซ่ึงไม่หมดไป; แท้จริงแล้ว, เพื่อลูกจะมี
ของประทานอันมีค่าข แห่งชีวิตนิรันดร์, 
ซ่ึงเรามีเหตุผลที่จะคิดวา่บรรพบุรษุของ
เราได้รับมา.

๙ โอ้จงจ�า, จงจ�าไว้, ลูกพ่อ, ถ้อยค�าก ซ่ึง
กษัตรยิเ์บ็นจามนิกลา่วแกผู่ค้นของทา่น; 
แท้จรงิแล้ว, จงจ�าไวว้า่ไม่มีทางหรอืวธิีอื่น
ใดเลยที่ โดยทางน้ันมนุษย์จะได้รับการ
ช่วยใหร้อดได,้ นอกจากโดยทางพระโลหติ
ทีช่ดใช้ข ของพระเยซคูรสิต,์ ผูจ้ะเสด็จมา; 
แท้จริงแล้ว, จงจ�าไว้ว่าพระองค์จะเสด็จ
มาเพื่อไถ่ค โลกง .

๑๐ และ จง จ�า ถ้อยค�าก ซ่ึง อมิวเล็ค พูด
กับซีเอสรอม, ในเมืองแอมันไนฮาห์ด้วย; 
เพราะทา่นกลา่วแกเ่ขาวา่พระเจา้จะเสด็จ
มาแน่นอนเพื่อไถ่ผู้คนของพระองค์, แต่
ว่าพระองค์จะไม่เสด็จมาเพื่อไถ่พวกเขา
ในบาปของพวกเขา, แต่ทรงไถ่พวกเขา
จากบาปของพวกเขา.

๑๑ และพระองคท์รงมพีลงัซ่ึงไดร้บัจาก
พระบดิาเพือ่ไถพ่วกเขาจากบาปของพวก
เขาเพราะการกลับใจ; ฉะน้ันพระองค์จึง
ทรงส่งก เทพของพระองค์มาประกาศข่าว
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการกลับใจ, ซึ่งน�าไป

สู่เดชานุภาพของพระผู้ ไถ,่ ไปสู่ความรอด
ของจิตวิญญาณพวกเขา.

๑๒ และบัดน้ี, ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไว้วา่
บนศิลาก ของพระผู้ ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็น
พระครสิต,์ พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้, ที่
ลกูตอ้งสรา้งรากฐานข ของลกู; เพือ่เมือ่มาร
จะส่งลมอนัมกี�าลงัแรงของเขามา, แทจ้รงิ
แล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จรงิ
แล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุค อันมี
ก�าลังแรงของเขาทัง้หมดจะกระหน�่ ามา
บนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลาก
เอาลกูลงไปสู่หว้งแหง่ความเศรา้หมองและ
วบิัติอันหาได้สิน้สุดไม่, เพราะศิลาซ่ึงบน
น้ันลกูไดร้บัการสรา้งขึน้, ซ่ึงเป็นรากฐาน
อนัแน่นอน, รากฐานซึง่หากมนุษยจ์ะสรา้ง
บนน้ันแล้วพวกเขาจะตกไม่ได.้

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือน่ี
เป็นถอ้ยค�าซ่ึงฮีลามนัสอนก บตุรของทา่น; 
แทจ้รงิแลว้, ทา่นสอนบตุรของทา่นหลาย
เรือ่งซ่ึงไม่มีเขียนไว,้ และหลายเรือ่งซ่ึงมี
เขียนไว้ด้วย.

๑๔ และ คนทัง้ สอง จดจ�า ถ้อยค�า ของ
ท่าน; และฉะน้ันคนทัง้สองจึงออกเดิน
ทาง, โดยรกัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็น
เจา้, เพือ่จะสอนพระวจนะของพระผูเ้ป็น
เจ้าในบรรดาผู้คนของนีไฟทัง้หมด, โดย
เริ่มที่เมืองอุดมมั่งคั่ง;

๑๕ และจากทีน้ั่นตอ่ไปยงัเมอืงแหง่กดิ; 
และจากเมอืงแหง่กดิไปเมอืงแหง่มวิเล็ค;
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 ๑๗ ก ฮีล. ๔:๔.
 ๑๘ ก คพ. ๑๐๐:๕–๘.  

คมพ. ค�าพยากรณ์, 
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 ๑๙ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  
(การ); งานเผยแผศ่าสนา.
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๑๖ และแม้จากเมืองหน่ึง ไปอีก เมือง
หน่ึง, จนพวกท่านออกไปในบรรดาผู้คน
ของ นี ไฟ ทัง้หมด ที่ อยู่ ใน แผ่นดินทาง
ใต้; และจากน้ันเข้าไป ในแผ่นดินแห่ง 
เซราเฮ็มลา, ในบรรดาชาวเลมัน.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ทา่นส่ังสอนดว้ยพลงัอนัยิง่ใหญ,่ ถงึขนาด
ที่ท�าให้ผู้แตกแยกก จากชาวนีไฟเป็นอัน
มากต้องจ�านน, ถึงขนาดที่พวกเขาออก 
มาและสารภาพบาปของตนและรบับัพ- 
ตศิมาสู่การกลับใจ, และกลับไปหาชาวนี- 
ไฟในทันทีเพื่อพยายามแก้ ไขความผิดที่
พวกเขากระท�าต่อคนเหล่าน้ัน.

๑๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื นีไฟ
กับลี ไฮส่ังสอนชาวเลมันด้วยพลังอ�านาจ
และสิทธิอ�านาจยิ่งใหญ่เช่นน้ัน, เพราะ
พวกท่านมีพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจที่
ประทานให้แก่พวกท่านเพื่อพวกท่านจะ
พดูก , และพวกทา่นมเีรือ่งทีป่ระทานใหแ้ก่
พวกท่านด้วยว่าควรพูดอะไร—

๑๙ ฉะน้ันพวกทา่นพดูโดยยงัความฉงน
ยิง่นักแกช่าวเลมนั, จนท�าใหพ้วกเขาเชือ่ก , 
ถึงขนาดที่มีชาวเลมันแปดพันคนซ่ึงอยู่
ในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาและโดยรอบ
รับบัพติศมาสู่การกลับใจ, และตระหนัก
ถึงความชั่วร้ายของประเพณีบรรพบุรุษ
ของพวกเขา.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟกับลี ไฮออกจากที่ น่ันไปยังแผ่นดิน
แห่งนีไฟ.

๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก

ทา่นถกูกองทพัชาวเลมนัจบัโยนเขา้เรอืน
จ�าก ; แทจ้รงิแลว้, แมเ้ป็นเรอืนจ�าเดยีวกนั
กบัทีแ่อมนัและพีน้่องของทา่นถกูผูร้บัใช้
ของลิมไฮกักขัง.

๒๒ และหลังจากที่พวกท่านถูกจับเข้า
เรือน จ�า แล้ว หลาย วัน โดย ไม่มี อาหาร, 
ดูเถิด, คนเหล่าน้ันเข้าไปในเรอืนจ�าเพื่อ
จับพวกท่านไปสังหารเสีย.

๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟกับลี ไฮถูกล้อมไว้ราวกับด้วยไฟก , แม้ 
ถงึขนาดทีค่นเหลา่น้ันไมก่ลา้จบัพวกทา่น 
เพราะกลวัวา่ตนจะไหม.้ กระน้ันก็ตาม, นี- 
ไฟกบัลีไฮมิได้ ไหม;้ และพวกทา่นเหมอืน
ก�าลังยืนอยู่ท่ามกลางไฟและมิได้ ไหม้.

๒๔ และเมื่อพวกท่านเห็นวา่เสาเพลิงก 

ล้อมพวกท่านไว,้ และเห็นวา่มันมิได้ ไหม้
พวกท่าน, พวกท่านมีขวัญก�าลังใจ.

๒๕ เพราะพวกท่านเห็นว่าชาวเลมัน
ไม่กล้าจับพวกท่าน; ทัง้ไม่กล้าเข้ามาใกล้
พวกท่าน, แต่ยืนอยู่ ราวกับพวกเขาถูก
ท�าให้เป็นใบ้ด้วยความพิศวง.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืนีไฟ
กบัลีไฮยนืขึน้พดูกบัพวกน้ัน, มคีวามวา่ : 
อย่ากลัวเลย, เพราะดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้า
น่ันเองที่ทรงแสดงส่ิงอัศจรรย์น้ีแก่ท่าน, 
ซ่ึงในการแสดงแกท่า่นน้ีเพือ่ใหท้า่นเห็น
ว่าจะจับเราไปสังหารไม่ ได้.

๒๗ และ ดูเถิด, เมื่อ พวก ท่าน กล่าว
ถ้อยค�า เหล่า น้ี, แผ่น ดิน ก็ ส่ัน สะเทือน
อย่าง ยิ่ง, และ ก�าแพง เรือน จ�า ได้ ส่ัน
สะเทือนราวกับ ว่า จะ พัง ทลาย ลง สู่ พืน้
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 ๒๘ ก อพย. ๑๔:๒๐.
 ๒๙ ก ๓ นี. ๑๑:๓–๑๔.
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กจิการ ๖:๑๕.

ดิน; แต่ดูเถิด, มันไม่ ได้พัง. และดูเถิด, 
คนที่อยู่ ในเรือนจ�าเป็นชาวเลมันกับชาว
นีไฟผู้ที่แตกแยกมา.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาถกูบดบงัดว้ยเมฆแหง่ความมดืก , และ
ความกลัวอันน่าพรัน่พรงึอย่างรนุแรงมา
สู่พวกเขา.

๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
เสียงก ดังขึน้ราวกับว่าอยู่ เหนือเมฆแห่ง
ความมืด, กล่าวว่า : เจ้าจงกลับใจ, เจ้าจง
กลับใจ, และอย่าพยายามท�าลายผู้รับใช้
ของเราอีกต่อไปผู้ซ่ึงเราส่งมายังเจ้าเพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐ.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ เมื่อ
พวกเขาได้ยินเสียงน้ี, และเห็นว่าไม่ ใช่
เสียงฟ้ารอ้ง, ทัง้มิ ใช่เสียงดังกึกก้อง, แต่
ดูเถิด, มันเป็นเสียงสงบก แห่งความนุ่ม
นวล อย่าง สมบูรณ์, ราวกับ ว่า เป็น เสียง
กระซิบ, และเสียงน้ันเสียดแทงแมจ้นถงึ
จิตวิญญาณทีเดียว—

๓๑ และทัง้ที่ เสียงน้ันนุ่มนวล, ดูเถิด
แผ่น ดิน ยัง ส่ัน สะเทือน อย่าง ยิ่ง, และ
ก�าแพงเรือนจ�าส่ันอีก, ราวกับว่าก�าลังจะ
พงัทลายลงสู่พืน้ดนิ; และดเูถดิเมฆแหง่
ความมืด, ซึ่งบดบังเหนือพวกเขา, หาได้
กระจายไปไม่—

๓๒ และดูเถิดเสียงดังขึน้มาอีก, กล่าว
ว่า : เจ้าจงกลับใจ, เจ้าจงกลับใจ, เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์อยู่แค่เอือ้ม; และ
อย่าพยายามท�าลายผู้รับใช้ของเราอีกต่อ
ไป. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือแผ่น
ดินส่ันสะเทือนอีก, และก�าแพงส่ัน.

๓๓ และเสียงดังมาอีกเป็นครัง้ที่สาม
ด้วย, และกล่าวถ้อยค�าอันน่าอัศจรรย์แก่
พวก เขา ซ่ึง มนุษย์ เอือ้น เอ่ย มิได้; และ
ก�าแพงส่ันอีก, และแผ่นดินส่ันสะเทือน
ราวกับว่าก�าลังจะแยกออกจากกัน.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเล มันหลบ หนี ไป ไม่ ได้ เพราะ เมฆ
แห่ง ความ มืด ซ่ึง บดบัง เหนือ พวก เขา; 
แท้จริงแล้ว, และพวกเขาเคลื่อนไหวไม่
ได้ด้วยเพราะความกลัวซ่ึงมาสู่พวกเขา.

๓๕ บัดน้ีมีคนผู้หน่ึงในบรรดาพวกเขา
ซ่ึงเป็นชาวนีไฟโดยก�าเนิด, ซ่ึงครัง้หน่ึง
เป็นของศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าแต่
ได้แตกแยกออกไปจากคนเหล่าน้ัน.

๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
หันกลับไป, และดูเถิด, เขาเห็นหน้าของ
นีไฟกับลี ไฮผ่านเมฆแห่งความมืด; และ
ดูเถิด, ดวงหน้าน้ันสว่างก ยิ่ง, แม้ดังหน้า
ของเทพ. และเขาเห็นว่าพวกท่านมอง
ขึน้ ไป บนฟ้า สวรรค์; และ พวก ท่าน อยู่
ในลักษณะราวกับก�าลังพูดคุยหรือก�าลัง
เปล่งเสียงพูดกับผู้หน่ึงผู้ ใดที่พวกท่าน
มองเห็น.

๓๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาย
ผูน้ี้รอ้งเรยีกฝูงชน, เพือ่พวกเขาจะไดห้นั
มาดู. และดูเถิด, มีพลังประทานให้คน
เหล่าน้ันจนพวกเขาหันมาดู; และพวก
เขาเห็นหน้าของนีไฟกับลี ไฮ.

๓๘ และ พวก เขา พูด กับ ชาย น้ันว่า : 
ดูเถิด, ทัง้หมดน้ีหมายความว่าอย่างไร, 
และคนที่ชายเหล่าน้ันสนทนาอยู่ด้วยน้ี
เป็นใคร ?

ฮีลามนั ๕:๒๘–๓๘๕๐๙



 ๔๐ ก กจิการ ๒:๓๗–๓๙.
 ๔๑ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
 ๔๓ ก ๓ นี. ๑๗:๒๔; ๑๙:๑๔.
 ๔๔ ก คมพ. ปีต.ิ

 ๔๕ ก ๓ นี. ๙:๒๐;  
อเีธอร ์๑๒:๑๔.

  ข คมพ. ของประทานทาง
วญิญาณ, ของประทาน
แหง่พระวญิญาณ.

 ๔๗ ก คมพ. สงบ (ความ), 
สงบสุข (ความ), สันต,ิ 
สันตสุิข.

 ๔๘ ก ๑ นี. ๑:๘.
 ๕๑ ก แอลมา ๓๑:๕.

๓๙ บดัน้ีชายคนน้ันช่ืออมนิาแดบ. และ
อมนิาแดบกลา่วแกพ่วกเขาวา่ : คนทัง้สอง
สนทนากับเหล่าเทพของพระผู้เป็นเจ้า.

๔๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมนักลา่วแกเ่ขาวา่ : เราจะท�าอยา่งไรก 

เพื่อเมฆแห่งความมืดน้ีจะเลื่อนออกไป
จากการบดบังเรา ?

๔๑ และอมินาแดบกล่าวแก่พวกเขาวา่ : 
ทา่นตอ้งกลบัใจก , และวงิวอนตอ่เสียงน้ัน, 
แม้จนกระทั่งท่านจะมีศรัทธาข ในพระ 
ครสิต์, ซ่ึงแอลมา, และอมิวเล็ค, และซี- 
เอสรอมสอนทา่นไวเ้กีย่วกบัพระองค;์ และ
เมือ่ทา่นจะท�าดงัน้ี, เมฆแหง่ความมดืจะ
เคลื่อนไปจากการบดบังท่าน.

๔๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาทัง้หมดเริม่วงิวอนตอ่เสียงของผูท้ีท่�าให้
แผน่ดนิส่ันสะเทอืน; แทจ้รงิแลว้, พวกเขา
วงิวอนแมจ้นเมฆแหง่ความมดืกระจายไป.

๔๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขากวาดสายตาดู, และเห็นว่าเมฆ
แห่งความมืดกระจายไปจากการบดบัง
พวกเขาแล้ว, ดูเถิด, พวกเขาเห็นว่าเสา
เพลงิลอ้มก พวกเขาไว,้ แทจ้รงิแลว้ทกุคน.

๔๔ และนีไฟกับลี ไฮอยู่ท่ามกลางพวก
เขา; แท้จริง แล้ว, พวก เขา ถูก ล้อม ไว้; 
แท้จริงแล้ว, ราวกับว่าอยู่ท่ามกลางเปลว
ไฟ, กระน้ันมันก็ ไม่ ได้ท�าอันตรายพวก
เขา, ทัง้ ไม่ ได้ ลาม ติด ก�าแพง เรือน จ�า; 
และ พวก ท่าน เป่ียม ด้วย ปีติก น้ันซ่ึง สุด
จะพรรณนาและเป่ียมด้วยความยินดี.

๔๕ และดเูถิด, พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ก 

ของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค,์ 
และทรงเข้าสู่ ใจพวกเขา, และพวกเขา
ได้รบัการเติมให้เต็มราวกับด้วยไฟ, และ
พวกเขาพดูข ถอ้ยค�าอนัน่าอศัจรรยอ์อกมา.

๔๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมเีสียง
ดงัมาถงึพวกเขา, แทจ้รงิแลว้, เสียงอนัน่า
ช่ืนชม, ราวกบัเป็นเสียงกระซิบ, กลา่ววา่ :

๔๗ สันติก , สันติ จง มี แก่ เจ้า, เพราะ
ศรทัธาของเจา้ในผูท้ีร่กัยิง่ของเรา, ผูด้�ารง
อยู่แล้วนับแต่การวางรากฐานของโลก.

๔๘ และบัดน้ี, เมื่อพวกเขาได้ยินดังน้ี
พวกเขาจึงกวาดสายตาขึน้ราวกับจะดู
ว่าเสียงมาจากที่ ใด; และดูเถิด, พวกเขา
เห็นฟ้าสวรรค์ก เปิด; และเทพลงมาจาก
สวรรค์และปฏิบัติต่อพวกเขา.

๔๙ และมอียูป่ระมาณสามรอ้ยคนทีเ่ห็น
และได้ยินเรื่องเหล่าน้ี; และพวกเขาได้
รับค�า ส่ังให้ออกไปและไม่ ให้ประหลาด
ใจ, ทัง้ไม่ ให้สงสัย.

๕๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาออกไป, และปฏิบัติต่อผู้คน, โดยที่
ประกาศ เรื่อง ทัง้หมด ที่ พวก เขา ได้ยิน
และได้เห็นมาตลอดทั่วภาคต่าง ๆ โดย
รอบ, ถึงขนาดที่ชาวเลมันส่วนใหญ่เช่ือ
เรื่องเหล่า น้ี, เพราะความส�าคัญยิ่งของ
หลักฐานที่พวกเขาได้รับมา.

๕๑ และ มาก เท่า ที่ เช่ือก ก็ ได้ วาง อาวุธ
สงครามของตน, และความเกลยีดชังของ
ตนและประเพณีบรรพบรุษุของตนดว้ย.

ฮีลามนั ๕:๓๙–๕๑ ๕๑๐



๖ ๑ ก ฮีล. ๑๓:๑.
 ๒ ก รม. ๑:๒๘–๓๒.
 ๓ ก คมพ. ผกูมติร.

 ๔ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  
(การ).

 ๖ ก แอลมา ๖๓:๔–๙;  

ฮีล. ๓:๑๑–๑๒.

๕๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขามอบผืนแผ่นดินต่าง ๆ ซ่ึงพวก
เขาครอบครองให้แก่ชาวนีไฟ.

บทที่ ๖

ชาวเลมันที่ชอบธรรมส่ังสอนชาวนีไฟที่
ช่ัวร้าย—ทัง้สองพวกรุ่งเรืองระหว่างยุค
แห่งความสงบสุขและความอุดมมั่งคั่ง—
ลูซิเฟอร,์ ผู้ก่อบาป, ปลุกป่ันใจคนช่ัวรา้ย
และพวกโจรแกดิแอนทันในฆาตกรรม
และความช่ัวรา้ย—พวกโจรยดึอ�านาจจาก
ฝ่ายปกครองของชาวนีไฟ. ประมาณ ๒๙–
๒๓ ปีก่อนคริสตกาล.

และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่ปีทีห่ก
สิบสองแห่งการปกครองของผู้พิพากษา
สิน้สุด, เรื่องทัง้หมดน้ีเกิดขึน้แล้วและ
ชาวเลมัน, ส่วนใหญ่, กลับกลายเป็นคน
ชอบธรรม, ถึงขนาดที่ความชอบธรรมก 

ของพวกเขามยีิง่กวา่ของชาวนีไฟ, เพราะ
ความมั่นคงของพวกเขาและความแน่ว
แน่ในศรัทธาของพวกเขา.

๒ เพราะดูเถิด, มีชาวนีไฟจ�านวนมาก
ที่กลับแข็งกระด้างก และไม่ส�านึกผิดและ
ช่ัวร้ายสิน้ดี, ถึงขนาดที่พวกเขาปฏิเสธ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและค�าส่ัง
สอนและการพยากรณ์ทัง้หมดที่ ได้เกิด
ขึน้ในบรรดาพวกเขา.

๓ กระน้ันก็ตาม, ผู้คนของศาสนจักร
มี ความ ปรีดี ยิ่ง เพราะ การ เปลี่ยน ใจ

เลื่อมใส ของ ชาวเล มัน, แท้จริง แล้ว, 
เพราะศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่ง
สถาปนาขึน้ในบรรดาพวกเขา. และพวก
เขาผูกมิตรก กัน, และช่ืนชมยินดีรว่มกัน, 
และมีความปรีดียิ่ง.

๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล- 
มันจ�านวนมากลงมายังแผ่นดินแห่งเซ- 
ราเฮ็มลา, และประกาศต่อผู้คนชาวนี- 
ไฟถึงหนทางของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสก 

ของพวกเขา, และกระตุ้นคนเหล่าน้ีถึง
ศรัทธาและการกลับใจ.

๕ แท้จริงแล้ว, และหลายคนส่ังสอน
ด้วย พลัง อ�านาจ และ สิทธิ อ�านาจ ใหญ่
หลวงยิ่ง, จนน�าหลายคนในพวกน้ีลงไป
สู่ห้วงลึกแห่งความถ่อมตน, เพื่อเป็นผู้
ติดตามที่ถ่อมตนของพระผู้เป็นเจ้าและ
พระเมษโปดก.

๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล- 
มัน จ�านวน มาก เข้าไป ใน แผ่น ดินทาง
เหนือ; และนีไฟกับลี ไฮเข้าไปสู่แผ่นดิน
ทางเหนือก ด้วย, เพื่อส่ังสอนผู้คน. และปี
ที่หกสิบสามสิน้สุดลงดังน้ี.

๗ และดูเถิด, มีความสงบสุขในแผ่น
ดนิทัง้หมด, ถึงขนาดที่ชาวนีไฟเข้าไปใน
แผ่นดินส่วนใดก็ตามที่พวกเขาต้องการ, 
ไม่ว่าในบรรดาชาวนีไฟหรือชาวเลมัน.

๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล- 
มันไปที่ ใดก็ตามที่พวกเขาต้องการด้วย, 
ไมว่า่ในบรรดาชาวเลมนัหรอืในบรรดาชาว
นีไฟ; และดว้ยเหตน้ีุพวกเขามกีารตดิตอ่
กันโดยอิสระ, เพื่อซือ้และเพื่อขาย, และ

ฮีลามนั ๕:๕๒–๖:๘๕๑๑



 ๑๐ ก โมไซยาห ์๒๕:๒–๔;  
ฮีล. ๘:๒๑.

 ๑๕ ก ฮีล. ๕:๑.
 ๑๗ ก ๓ นี. ๙:๙.

 ๑๘ ก ฮีล. ๒:๔, ๑๒–๑๓.

เพือ่หาผลประโยชน์, ตามความปรารถนา
ของพวกเขา.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
น้ีกลับร�า่รวยยิ่ง, ทัง้ชาวเลมันและชาวนี- 
ไฟ; และพวกเขามีทอง, และเงิน, และ
โลหะมีค่านานาชนิดมากมายยิ่ง, ทัง้ใน
แผน่ดนิทางใตแ้ละในแผน่ดนิทางเหนือ.

๑๐ บัดน้ี แผ่นดินทาง ใต้ เรียก ว่า ลี ไฮ, 
และแผ่นดินทางเหนือเรียกว่ามิวเล็คก , 
ซ่ึงเรียกตามบุตรของเศเดคียาห์; เพราะ
พระเจ้าทรงน�ามิวเล็คเข้ามาในแผ่นดิน
ทางเหนือ, และลี ไฮเข้ามาในแผ่นดิน
ทางใต้.

๑๑ และดูเถิด, มีทองนานาชนิดอยู่ ใน
ผืนแผ่นดนิทัง้สองแห่งน้ี, และเงิน, และ
แรท่ีม่คีา่ทกุชนิด; และมช่ีางฝีมอืประณีต
ดว้ย, ซึง่ท�างานกบัแรท่กุอยา่งและถลงุแร;่ 
และดังน้ันพวกเขากลายเป็นคนร�่ารวย.

๑๒ พวกเขาปลูกธัญพืชมากมายเหลือ
ล้น, ทัง้ ในทาง เหนือ และ ทาง ใต้; และ
พวกเขาเจริญอย่างยิ่ง, ทัง้ ในทางเหนือ
และ ในทาง ใต้. และ พวก เขา ขยาย เผ่า
พันธุ์ และ แข็ง แรง ยิ่ง ขึน้ ใน แผ่นดิน. 
และพวกเขาเลีย้ง ฝูง สัตว์ เลีย้งและฝูง
สัตว์ ใหญ่มากมาย, แท้จริงแล้ว, ลูกสัตว์
อ้วนมากมาย.

๑๓ ดูเถิด พวก ผู้ หญิง ของ พวก เขา
ท�างานหนัก และ ป่ัน ฝ้าย, และ ทอ ผ้า
นานา ชนิด, ผ้า ป่าน เน้ือ ดี และ ผ้า ทุก
ชนิด, เพื่อห่อหุ้มความเปลือยเปล่าของ
พวกเขา. และดังน้ันปีที่หกสิบส่ีผ่านไป
ในความสงบสุข.

๑๔ และในปีที่หกสิบห้าพวกเขามีความ
ปรีดียิ่งและความสงบสุข, แท้จริงแล้ว, 
การ ส่ังสอนมากและค�าพยากรณ์หลาย
อย่างเกี่ยวกับส่ิงที่จะมาถึง. และปีที่หก
สิบห้าก็ผ่านไปดังน้ี.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ในปีที่หกสิบหกแห่งการปกครองของผู้
พิพากษา, ดูเถิด, ซี โซรัมก ถูกมือลึกลับ
ลอบ สังหาร ขณะ ที่ น่ัง อยู่ บน บัลลังก์
พิพากษา. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คอืในปีเดยีวกนัน้ัน, บตุรของเขา, ซ่ึงผูค้น
ก�าหนดขึน้แทนเขา, ก็ถกูลอบสังหารดว้ย. 
และปีที่หกสิบหกสิน้สุดลงดังน้ี.

๑๖ และในตอนต้นของปีที่หกสิบเจ็ด
ผู้คนเริ่มทวีความช่ัวร้ายอย่างยิ่งอีก.

๑๗ เพราะดูเถิด, พระเจ้าประทานพร
ให้พวกเขามานานด้วยความมั่งคั่งทาง
โลกจนไม่มีการยั่วยุ เขาให้ โกรธ, ให้ท�า
สงคราม, หรือให้นองเลือด; ฉะน้ันพวก
เขาจึงเริ่มหมกมุ่นอยู่กับความมั่งคั่งของ
ตน; แทจ้รงิแลว้, พวกเขาเริม่แสวงหาผล
ประโยชน์เพื่อพวกเขาจะถูกยกขึน้เหนือ
กันและกัน; ฉะน้ันพวกเขาเริ่มกระท�า
ฆาตกรรมลบัก , และขโมยและปลน้สะดม, 
เพื่อพวกเขาจะได้ผลประโยชน์.

๑๘ และ บัดน้ี ดูเถิด, ฆาตกร และ นัก
ปล้นสะดมเหล่า น้ีคือกองโจรซ่ึงคิชคู- 

เม็นและแกดิแอนทันก ได้ตัง้ขึน้. และ
บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ, แม้ ใน 

บรรดาชาวนีไฟ, ก็มกีองโจรของแกดแิอน- 
ทันมากมาย. แต่ดูเถิด, พวกน้ีมีจ�านวน
มากกว่ากลุ่มชนชาวเลมันที่ ช่ัวร้ายกว่า. 

ฮีลามนั ๖:๙–๑๘ ๕๑๒



 ๒๒ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
 ๒๔ ก คมพ. ช่ัว, ช่ัวรา้ย (ความ).
 ๒๕ ก แอลมา ๓๗:๒๗–๓๒.

 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;  

อเีธอร ์๑:๓.

และพวกน้ีเรียกว่าเหล่าโจรและฆาตกร
ของแกดิแอนทัน.

๑๙ และพวกน้ีเองที่ลอบสังหารซี โซ- 

รมัหัวหน้าผู้พิพากษา, และบุตรของเขา, 
ขณะทีอ่ยูบ่นบลัลงักพ์พิากษา; และดเูถดิ, 
หามี ใครพบพวกเขาไม่.

๒๐ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อชาวเลมันรู้ว่ามี โจรปะปนอยู่ ใน
พวกตนก็ โทมนัสยิ่ง; และพวกเขาใช้ทุก
วิถีทางที่อยู่ ในอ�านาจของตนเพื่อท�าลาย
พวกน้ันให้หมดจากพืน้พิภพ.

๒๑ แต่ดูเถิด, ซาตานยั่วยุใจชาวนี ไฟ
ส่วนมาก, ถึงขนาดที่พวกเขาสมทบกับ
กองโจรเหล่าน้ัน, และเข้าสู่พันธสัญญา
ของ พวก เขา และ ค�า ปฏิญาณ ของ พวก
เขา, ว่าพวกเขาจะคุ้มครองและปกปัก
รกัษากนัในสถานการณ์ยุง่ยากใด ๆ  ก็ตาม
ที่พวกเขาจะเผชิญ, เพื่อจะไม่ต้องเป็น
ทุกข์เพราะการกระท�าฆาตกรรมของตน, 
และการปล้นสะดมของตน, และการลัก
ขโมยของตน.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา มี เครื่องหมาย, แท้จริง แล้ว, 
เครื่องหมาย ลับก ของ พวก เขา, และ ค�า
พูดลับของพวกเขา; และการน้ีเพื่อพวก
เขาจะรู้จักพี่น้องที่เข้ามาในพันธสัญญา, 
เพื่อความช่ัวรา้ยใด ๆ  ก็ตามที่พี่น้องของ
เขากระท�าขึน้เขาก็จะไม่ ได้รับอันตราย
โดยพี่น้องของเขา, หรอืโดยบรรดาผู้เป็น
สมาชิกในกองโจรของเขา, ซ่ึงรับพันธ- 
สัญญาน้ีไว้แล้ว.

๒๓ และ ดัง น้ัน พวก เขา จะ กระท�า
ฆาตกรรม, และ ปล้น สะดม, และ ลัก
ขโมย, และกระท�าการผิดประเวณีและ
การช่ัวรา้ยนานาชนิด, ตรงกันข้ามกับกฎ
ของประเทศตนและกฎของพระผู้เป็น
เจ้าของตนด้วย.

๒๔ และผู้ ใดก็ตามในบรรดาผู้ซ่ึงเป็น
สมาชิกกองโจรของพวกเขาที่เปิดเผยให้
โลกรูถ้งึความชัว่รา้ยก ของตนและความน่า
ชิงชังของตน, จะถูกพิจารณาโทษ, ไม่ ใช่
ตามกฎของประเทศตน, แตต่ามกฎความ 
ช่ัวรา้ยของตน, ซ่ึงแกดิแอนทันและคิช- 
คูเม็นให้ ไว้.

๒๕ บัดน้ีดเูถิด, ค�าปฏิญาณก และพันธ-
สัญญาลบัเหลา่น้ีเองทีแ่อลมาส่ังบตุรทา่น
ไม่ ให้เผยออกไปสู่โลก, เกลือกมันจะเป็น
วิถีทางของการน�าผู้คนไปสู่ความพินาศ.

๒๖ บัดน้ีดูเถิด, ค�าปฏิญาณและพันธ-
สัญญาลับก เหล่าน้ันไม่ ได้มาสู่แกดิแอน-
ทันจากบันทึกที่มอบไว้ ให้ ฮีลามัน; แต่
ดูเถิด, สัตภาวะเดียวกันข น้ันที่ ได้ชักจูง
บิดามารดาแรกของเราให้กินผลไม้ต้อง
ห้ามใส่มันไว้ ในใจแกดิแอนทัน—

๒๗ แท้จริงแล้ว, สัตภาวะเดียวกันน้ัน
เองทีว่างแผนกบัคาอนิก , วา่หากเขากระท�า
ฆาตกรรมอาแบลน้องชายของเขา เรือ่งน้ีก็
จะไมเ่ป็นทีรู่แ้ก่ โลก. และเขาวางแผนกบั
คาอนิและผูต้ดิตามเขานับแตเ่วลาน้ันมา.

๒๘ และสัตภาวะเดียวกันน้ันเองเช่น
กนัที่ ใส่มนัไว้ ในใจผูค้นใหส้รา้งก หอสูงจน
สูงพอที่พวกเขาจะไปถึงฟ้าสวรรค์. และ

ฮีลามนั ๖:๑๙–๒๘๕๑๓



 ๒๘ ข อเีธอร ์๘:๙, ๑๕–๒๕.
 ๒๙ ก ฮีล. ๒:๔–๑๓.
 ๓๐ ก แอลมา ๕:๓๙–๔๒;  

โมโร. ๗:๑๒, ๑๗;  
โมเสส ๔:๔.

 ๓๑ ก ๑ นี. ๑๙:๗.

 ๓๒ ก แอลมา ๔๖:๘.
 ๓๕ ก โมไซยาห ์๒:๓๖;  

คพ. ๑๒๑:๓๗.

สัตภาวะเดียวกันน้ันเองที่ชักน�าผู้คนซ่ึง
มาจากหอสูงน้ันที่ เข้ามาในแผ่นดินน้ี; 
ซ่ึงแพร่งานแห่งความมืดและความน่า
ชิงชังตลอดทั่วผืนแผ่นดิน, จนเขาลาก
เอาผู้คนลงไปสู่ความพินาศสิน้ข , และไป
สู่นรกอันเป็นนิจ.

๒๙ แท้จริงแล้ว, สัตภาวะเดียวกันน้ัน
เอง ซ่ึง ใส่ ไว้ ในใจ แกดิ แอ นทันก ให้ คง
ท�างานแห่งความมืด, และแห่งฆาตกรรม
ลับต่อไป; และเขาน�ามันออกมานับจาก
กาลเริ่มต้นของมนุษย์แม้จนถึงเวลาน้ี.

๓๐ และ ดูเถิด, เขา น่ันเอง ซ่ึง เป็น ผู้
ก่อก บาปทัง้ปวง. และดูเถิด, เขาท�างาน
แห่งความมืดและฆาตกรรมลับของเขา
ต่อ ไป, และ สืบทอด แผนของ พวก เขา, 
และค�าปฏิญาณของพวกเขา, และพันธ-
สัญญาของพวกเขา, และแผนแห่งความ
ช่ัวร้ายอันน่าพรั่นพรึงของพวกเขา, จาก
รุน่สู่รุน่ถงึขนาดทีเ่ขาจะครอบครองใจลกู
หลานมนุษย์ ได้.

๓๑ และบัดน้ีดูเถิด, เขาครอบครองใจ
ชาวนีไฟได้มาก; แท้จรงิแล้ว, ถึงขนาดที่
พวกเขากลับชั่วรา้ยอย่างยิ่ง; แท้จรงิแล้ว, 
คนส่วนมากในบรรดาพวกเขาหันออกไป
นอก ทาง ของ ความ ชอบ ธรรม เสีย แล้ว, 
และเหยยีบย�า่ก พระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็น
เจ้าไว้ ใต้เท้าของพวกเขา, และหันไปสู่
ทางของพวกเขาเอง, และสรา้งรปูเคารพ
เพือ่ตวัเองดว้ยทองและเงนิของพวกเขา.

๓๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ความชัว่ช้าสามานยท์ัง้หมดน้ีมาสู่พวกเขา

ภายในเวลาไมก่ีปี่ก , ถงึขนาดทีส่่วนใหญม่าสู่
พวกเขาในปีทีห่กสิบเจ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีไฟ.

๓๓ และพวกเขาแก่กล้าในความช่ัวช้า
สามานย์ของตนในปีที่หกสิบแปดด้วย, 
จนเป็นที่ โทมนัสและน่าร�่าไห้อย่างใหญ่
หลวงของคนชอบธรรม.

๓๔ และเราจึงเห็นดังน้ันว่าชาวนี ไฟ
เริ่มเส่ือมโทรมในความไม่เช่ือ, และแก่
กล้าในความชั่วร้ายและความน่าชิงชัง, 
ในขณะที่ชาวเลมันเริ่มแก่กล้าอย่างยิ่ง
ใน ความ รู้ เกี่ยว กับ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ
พวกเขา; แท้จริงแล้ว, พวกเขาเริ่มรักษา
กฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์, 
และด�าเนินชีวติอยู่ ในความจรงิและความ
ซ่ือตรงต่อพระพักตร์พระองค์.

๓๕ และ เรา จึง เห็น ดัง น้ัน ว่า พระ
วิญญาณ ของ พระเจ้า เริ่ม ถอยก จาก ชาว
นีไฟ, เพราะความช่ัวร้ายและความแข็ง
กระด้างของใจพวกเขา.

๓๖ และเราจงึเห็นดงัน้ันวา่พระเจา้ทรง
เริม่เทพระวญิญาณของพระองค์ลงมาให้
ชาวเลมนั, เพราะความวา่งา่ยของพวกเขา
และความเต็มใจของพวกเขาที่จะเชื่อใน
พระวจนะของพระองค์.

๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันล่ากองโจรของแกดิแอนทัน; 
และพวกเขาส่ังสอนพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าในบรรดาพวกที่ช่ัวรา้ยมากกวา่
ของคนเหล่าน้ี, ถึงขนาดที่กองโจรน้ีถูก
ท�าลายสิน้จากบรรดาชาวเลมัน.

ฮีลามนั ๖:๒๙–๓๗ ๕๑๔



 ๓๙ ก สดด. ๑๐๙:๑๖;  
แอลมา ๕:๕๔–๕๖;  

คพ. ๕๖:๑๖.
 ๔๐ ก ฮีล. ๕:๒; ๑๑:๓๗;  

คพ. ๑๘:๖.
๗ ๑ ก ฮีล. ๖:๖.

๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ อีก
ด้านหน่ึง, คือชาวนีไฟส่งเสริมพวกเขา
และสนับสนุนพวกเขา, โดยเริ่มกับพวก
ที่ช่ัวร้ายมากกว่า, จนพวกน้ันแพร่ไปทั่ว
แผ่นดินชาวนี ไฟ, และล่อลวงคนชอบ
ธรรมส่วนมากจนคนเหล่าน้ันลงมาเชื่อ
ในงานของพวกเขาและมีส่วนในส่ิงของ
ที่ปล้นมาของพวกเขา, และสมคบกับ
พวก เขา ใน การก ระ ท�า ฆาตกรรม และ
มั่วสุมลับ.

๓๙ และ ดังน้ี พวก เขา จึง ได้ เป็น ฝ่าย
จัดการ ใน การ ปกครอง แต่ ฝ่าย เดียว, 
ถึง ขนาด ที่ พวก เขา เหยียบ ย�่า ไว้ ใต้เท้า
และโบยตีและท�าร้ายและหันหลังให้ผู้ที่
ยากจนก และผู้ที่อ่อนโยน, และผู้ติดตาม
ที่ถ่อมตนของพระผู้เป็นเจ้า.

๔๐ และเราจึงเห็นดังน้ันว่าพวกเขาอยู่
ในสภาพทีน่่าพรัน่พรงึ, และก�าลงัสุกงอมก 

เพื่อความพินาศอันเป็นนิจ.
๔๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

ปี ที่ หก สิบ แปด แห่ง การ ปกครอง ของ
ผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้ สุด
ลงดังน้ี.

ค�า พยากรณ์ ของ นี ไฟ, บุตร ของ ฮี ลา- 
มัน—พระผู้เป็นเจ้าทรงขู่ผู้คนของนี- 
ไฟ ว่า พระองค์ จะ เสด็จ เยือนพวก เขา
ใน พระพิ โรธ ของ พระองค์, ถึง ความ
พินาศสิน้ของพวกเขาเว้นแต่พวกเขา
กลับ ใจ จาก ความ ช่ัว ร้าย ของ ตน. พระ
ผู้ เป็น เจ้า ทรง ลง ทัณฑ์ ผู้คนของ นี ไฟ

ด้วยโรคระบาด; พวกเขากลับใจและหัน
มาหาพระองค์. แซมิวเอล, ชาวเลมัน, 
พยากรณ์ต่อชาวนีไฟ.

ประกอบด้วยบทที ่๗ ถึง ๑๖.

บทที่ ๗

นีไฟถูกปฏิเสธในทางเหนือและกลับมา
เซราเฮ็มลา—ท่านสวดอ้อนวอนบนหอ
สูงในสวนของท่าน จากน้ันจึงร้องเรียก
ให้ผู้คนกลับใจหาไม่ก็พินาศ. ประมาณ 
๒๓–๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

ดเูถดิ, บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีที่
หกสิบเกา้แหง่การปกครองของผูพ้พิากษา 
เหนือผูค้นชาวนีไฟ, คอืนีไฟ, บตุรของฮี- 
ลามัน, กลับก มาแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา
จากแผ่นดินทางเหนือ.

๒ เพราะท่านออกไปในบรรดาผู้คนซ่ึง
อยู่ ในแผน่ดนิทางเหนือ, และส่ังสอนพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าแก่คนทัง้หลาย, 
และพยากรณ์หลายเรื่องแก่พวกเขา;

๓ และพวกเขาปฏิเสธถ้อยค�าทัง้หมด
ของท่าน, ถึงขนาดที่ท่านอยู่ ในหมู่ชน
เหล่า น้ันไม่ ได้, แต่กลับมาแผ่นดินอัน
เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอีก.

๔ และโดยเห็นวา่ผู้คนอยู่ ในสภาพแห่ง
ความชัว่รา้ยอนัน่าพรัน่พรงึเช่นน้ัน, และ
โจรแกดแิอนทนัเหลา่น้ันเขา้มาในบลัลงัก์
พิพากษา—โดยที่แย่งชิงพลังอ�านาจและ
สิทธิ อ�านาจ ของ แผ่นดินไว้; ละทิง้ พระ

ฮีลามนั ๖:๓๘–๗:๔๕๑๕



 ๕ ก มธ. ๑๓:๒๒; ๑๖:๒๖.  ๑๓ ก มธ. ๓:๕–๘.

บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, และท�าไม่ถูก
ต้องแม้แต่น้อยต่อพระพักตร์พระองค์; 
ไม่ ให้ความยุติธรรมแก่ลูกหลานมนุษย์;

๕ กล่าวโทษคนชอบธรรมเพราะความ
ชอบธรรมของพวกเขา; ปลอ่ยคนผดิและ
คนช่ัวร้ายไว้ ไม่ ให้ถูกลงโทษเพราะเงิน
ตราของพวกเขา; และยิ่งกวา่น้ันยังอยู่ ใน
ต�าแหน่งหัวหน้าของฝ่ายปกครอง, เพื่อ
ปกครองและท�าตามความประสงค์ของ
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์
และ ค�า สรรเสริญ ของ โลกก , และ, ยิ่ง
กว่า น้ัน, เพื่อ พวก เขา จะ ประพฤติ ล่วง
ประเวณี, และลักขโมย, และฆ่า, และท�า
ตามความประสงคข์องตนเองไดง้า่ยขึน้—

๖ บัดน้ีความช่ัวช้าสามานย์ ใหญ่หลวง
น้ีมาสู่ชาวนีไฟ, ในเวลาเพียงไม่กี่ปี; และ
เมื่อนีไฟเห็นมัน, ใจท่านท้นด้วยโทมนัส
ภายในทรวง; และทา่นรอ้งอทุานดว้ยความ
ปวดร้าวแห่งจิตวิญญาณท่านว่า :

๗ โอ,้ หากขา้พเจา้มวีนัเวลาของขา้พเจา้
อยู่ ได้ ใน สมัย ที่ นี ไฟ บิดา ข้าพเจ้า แรก
เริ่มออกมาจากแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม, 
หาก ข้าพเจ้า จะ ปีติ กับ ท่านได้ ใน แผ่น
ดินที่ สัญญา ไว้; เวลา น้ัน ผู้คนของ ท่าน
ว่า ง่าย, มั่นคง ที่ จะ รักษา พระ บัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า, และเช่ืองช้าที่จะถูก
น�าไปท�าความช่ัวช้าสามานย์; และพวก
เขารวดเร็วที่จะสดับฟังพระวจนะของ
พระเจ้า—

๘ แทจ้รงิแลว้, หากวนัเวลาของขา้พเจา้
ได้ อยู่ ใน สมัย น้ัน, เมื่อ น้ันจิต วิญญาณ
ข้าพเจ้าคงมีปีติ ในความชอบธรรมของ
พี่น้องข้าพเจ้า.

๙ แต่ดูเถิด, พระองค์ทรงก�าหนดแก่
ข้าพเจ้าแล้ววา่น่ีคือวนัเวลาของข้าพเจ้า, 
และว่าจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะเป่ียมด้วย
โทมนัส เพราะ ความ ช่ัว ร้าย ของ พี่ น้อง
ข้าพเจ้าน้ี.

๑๐ และดเูถดิ, บดัน้ีเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิ
ขึน้คอืมนัเกดิขึน้บนหอสูง, ซ่ึงอยู่ ในสวน
ของนีไฟ, ซ่ึงอยู่ริมทางหลวงอันน�าไปสู่ 
ตลาดใหญ่, ซ่ึงอยู่ ในเมืองแห่งเซราเฮ็ม- 
ลา; ฉะน้ัน, นี ไฟคุกเข่าอยู่บนหอสูงซ่ึง
อยู่ ในสวนของท่าน, ซ่ึงหอสูงน้ันอยู่ ใกล้
กับประตูสวนอันน�าไปสู่ทางหลวงด้วย.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
คนบางคนผ่านมาเห็นนีไฟขณะที่ท่าน
ก�าลังทุ่มเทจิตวิญญาณของท่านแด่พระ
ผู้เป็นเจ้าบนหอสูง; และคนเหล่าน้ันวิ่ง
ไปบอกผู้คนถึง ส่ิงที่พวกเขาเห็น, และ
ผู้คนมารวมกันเป็นกลุ่มชนเพื่อพวกเขา
จะได้รูเ้หตุของความโศกเศรา้ใหญ่หลวง
น้ีเน่ืองจากความช่ัวร้ายของผู้คน.

๑๒ และบัดน้ี, เมื่อนีไฟลุกขึน้ท่านเห็น
กลุ่มชนที่มารวมกัน.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
เอ่ยปากกล่าวแก่พวกเขาว่า : ดูเถิด, เหตุ
ใดท่านมารวมกันก อยู่ เล่า ? เพื่อข้าพเจ้า
จะบอกท่านถึงความชั่วช้าสามานย์ของ
ท่านหรือ ?

๑๔ แท้จริง แล้ว, เพราะ ข้าพเจ้า ขึน้
มา บนหอ สูง ของ ข้าพเจ้า เพื่อ จะ ทุ่มเท
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าแด่พระผู้ เป็น
เจ้าของ ข้าพเจ้า, เพราะ โทมนัส ยิ่ง ของ
ใจข้าพเจ้า, ซ่ึงเกิดขึน้เพราะความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกท่าน !

ฮีลามนั ๗:๕–๑๔ ๕๑๖



๑๕ และเพราะความโศกเศร้าและการ
คร�่าครวญ ของ ข้าพเจ้า ท่าน จึง มา รวม
กัน อยู่, และ ประหลาด ใจ; แท้จริง แล้ว, 
และท่านจ�าเป็นยิ่งนักที่จะประหลาดใจ; 
แท้จรงิแล้ว, ท่านควรประหลาดใจเพราะ
ท่านยอมตนจนมารยึดครองใจท่านอย่าง
แน่วแน่เช่นน้ี.

๑๖ แท้จริงแล้ว, ท่านเปิดทางไดอ้ย่างไร
แกก่ารชักจงูของเขาผูก้�าลงัพยายามเหวีย่ง
จิตวญิญาณท่านลงไปสู่ความเศรา้หมอง
อันเป็นนิจและวบิัตอิันหาไดสิ้น้สุดไม ่?

๑๗ โอ้ท่านจงกลับใจ, ท่านจงกลับใจ ! 
เพราะเหตุอันใดท่านจะตายเล่าก 

 ? จงหัน
มา, หันมาสู่พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของ
ท่าน เถิด. เหตุ ใด พระองค์ จึง ทรง ทอด
ทิง้ท่านเล่า ?

๑๘ มัน เป็น เพราะ ท่าน ท�าใจ แข็ง
กระด้าง; แท้จริง แล้ว, ท่านไม่ สดับ ฟัง
สุรเสียง ของ พระ เมษ บาล ผู้ ประเสริฐก ; 
แท้จริงแล้ว, ท่านยั่วยุข พระองค์ ให้ทรงมี
พระพิ โรธต่อท่าน.

๑๙ และ ดูเถิด, แทนที่ จะ ทรง รวมก 

พวกท่าน, เว้นแต่ท่านจะกลับใจ, ดูเถิด, 
พระองคจ์ะทรงท�าใหท้า่นกระจดักระจาย
ไปจนท่านจะกลายเป็นมังสาหารส�าหรับ
สุนัขและสัตว์ป่ากินเน้ือ.

๒๐ โอ้, ท่านลืมพระผู้เป็นเจ้าของท่าน
ได้ อย่างไร ในวันน้ัน เอง ที่ พระองค์ ทรง
ปลดปล่อยท่าน ?

๒๑ แต่ ดูเถิด, มัน เป็นไป เพื่อ หา ผล

ประโยชน์, เพื่อ ให้ มนุษย์ สรรเสริญ, 
แท้จริง แล้ว, และ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ทอง
และเงิน. และท่านหมกมุ่นอยู่กับความ
มัง่คัง่และส่ิงไรป้ระโยชน์ของโลกก น้ี, เพือ่
ส่ิงเหล่าน้ีท่านจึงกระท�าฆาตกรรม, และ
ปล้นสะดม, และขโมย, และเป็นพยาน
เท็จข ปรกัปร�าเพือ่นบา้นทา่น, และท�าความ
ช่ัวช้าสามานย์นานัปการ.

๒๒ และเพราะเหตุน้ีวบิัติจะมาถึงท่าน
เวน้แตท่า่นจะกลบัใจ. เพราะหากทา่นจะ
ไม่กลับใจ, ดูเถิด, เมืองยิ่ง ใหญ่ น้ี, และ
บรรดาเมืองยิ่งใหญ่ทัง้ปวงเหล่าน้ันด้วย
ซ่ึงอยู่ รายรอบ, ซ่ึงอยู่ ในแผ่นดินที่ เรา
ครอบครอง, จะถูกยึดไปจนท่านจะไม่มี
ที่ อยู่ ใน เมือง เหล่า น้ัน; เพราะ ดูเถิด, 
พระเจ้าจะไม่ประทานก�าลังก ให้ท่าน, ดัง
ที่พระองค์ประทานมาแล้วก่อนหน้าน้ี, 
เพื่อยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของท่าน.

๒๓ เพราะดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังน้ีว่า : 
เราจะไม่ส�าแดงพละก�าลังของเรากับคน
ช่ัวร้าย, กับคนหน่ึงมากกว่าอีกคนหน่ึง, 
นอกจากกบัคนทีก่ลบัใจจากบาปของพวก
เขา, และสดับฟังค�าของเรา. ฉะน้ัน, พี่
น้องข้าพเจ้า, บัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่าน
เห็น, ว่าจะเป็นการดีก ส�าหรับชาวเลมัน
มากกว่าท่านเว้นแต่ท่านจะกลับใจ.

๒๔ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ชอบ ธรรม
ยิ่งกว่าท่าน, เพราะพวกเขาไม่ ได้ท�าบาป
กับความรู้อันมากยิ่งซึ่งพวกท่านได้รับ; 
ฉะน้ันพระเจ้า จะ ทรง เมตตา พวก เขา; 

 ๑๗ ก อสค. ๑๘:๒๓, ๓๑–๓๒.
 ๑๘ ก อสค. ๓๔:๑๒;  

ยอหน์ ๑๐:๑๔–๑๖;  
แอลมา ๕:๓๘–๔๑,  
๕๗–๖๐. คมพ. พระเมษ- 

บาลผูป้ระเสรฐิ.
  ข เจคอบ ๑:๘;  

แอลมา ๑๒:๓๖–๓๗.
 ๑๙ ก ๓ นี. ๑๐:๔–๗.
 ๒๑ ก คมพ. ฝักใฝ่ทางโลก  

(ความ).
  ข อพย. ๒๐:๑๖;  

มธ. ๑๕:๑๙–๒๐.
 ๒๒ ก โมไซยาห ์๗:๒๙.
 ๒๓ ก ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๕.
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แท้จริง แล้ว, พระองค์ จะ ทรง ท�าให้ วัน
เวลาของพวกเขานานขึน้ก และเพิม่จ�านวน
พงศ์พันธุ์ของพวกเขา, แม้ขณะที่ท่าน
ถูกท�าลายข จนสิน้เว้นแต่ท่านจะกลับใจ.

๒๕ แทจ้รงิแลว้, วบิตัจิงมแีกท่า่นเพราะ
ความ น่า ชิงชัง ร้าย แรง น้ันซึ่ง มี อยู่ ใน
บรรดาพวกทา่น; และทา่นเป็นหน่ึงเดยีว
กบัมนั, แทจ้รงิแลว้, กบักองโจรลบัก น้ันซ่ึง
ก่อตัง้โดยแกดิแอนทัน !

๒๖ แทจ้รงิแลว้, วบิตัิก จะมาถงึทา่นเพราะ
ความถอืดีน้ันซ่ึงทา่นยอมให้เขา้มาในใจ
ทา่น, ซ่ึงท�าให้ทา่นทะนงตนเหนือส่ิงที่ดี
งามเพราะทรพัยสิ์นข อนัมคีา่ยิง่ของทา่น !

๒๗ แทจ้รงิแลว้, วบิตัจิงมแีกท่า่นเพราะ
ความช่ัวรา้ยและความน่าชิงชังของท่าน !

๒๘ และเวน้แตท่า่นกลบัใจทา่นจะตาย; 
แทจ้รงิแลว้, แมผ้นืแผน่ดนิของทา่นก็จะ
เอาไปจากท่าน, และท่านจะถูกท�าลายไป
จากพืน้พิภพ.

๒๙ ดเูถดิบดัน้ี, ขา้พเจา้ไมก่ลา่วดว้ยตวั
ขา้พเจา้เองวา่เรือ่งเหลา่น้ีจะเป็นไป, เพราะ
ไม่ ใช่ดว้ยตวัขา้พเจา้ทีข่า้พเจา้รู้ก เรือ่งเหลา่
น้ี; แต่ดเูถิด, ข้าพเจ้ารูว้า่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิ
เพราะพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหเ้ป็น
ที่รูแ้ก่ข้าพเจ้า, ฉะน้ันข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่เรือ่งเหล่าน้ีจะเป็นไป.

บทที่ ๘

ผู้พิพากษาที่ทุจริตพยายามยุยงผู้คนให้
ต่อต้านนี ไฟ—อับราฮัม, โมเสส, ซีนัส,  

ซีนัค, อิไซอสั, อสิยาห,์ เยเรมยี,์ ลี ไฮ, และ 
นี ไฟทัง้หมดเป็นพยานถึงพระคริสต์—
โดยการดลใจนีไฟประกาศเรือ่งการลอบ
สังหารหวัหน้าผูพ้พิากษา. ประมาณ ๒๓–
๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
นีไฟกลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ีแลว้, ดเูถดิ, มคีน
ทีเ่ป็นผูพ้พิากษา, ซ่ึงเป็นสมาชิกกองโจร
ลับของแกดิแอนทันด้วย, และพวกเขา
โกรธ, และพวกเขารอ้งคัดค้านท่าน, โดย
กลา่วแกผู่ค้นวา่ : เหตใุดทา่นจงึไมจ่บัชาย
ผู้น้ีและน�าเขาออกมา, เพื่อจะกล่าวโทษ
ตามความผิดที่เขาท�า ?

๒ เหตุใดท่านจึงมาดูชายผู้น้ี, และฟัง
เขาสบประมาทผู้คนเหล่าน้ีและติเตียน
กฎของเรา ?

๓ เพราะ ดูเถิด, นี ไฟ พูด กับ พวก เขา
เกี่ยวกับความทุจรติของกฎของพวกเขา; 
แท้จรงิแล้ว, นีไฟพูดหลายเรือ่งซ่ึงเขียน
ไว้ ไม่ได;้ และทา่นไม่ไดพ้ดูส่ิงใดทีต่รงกนั
ข้ามกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า.

๔ และผู้พิพากษาเหล่า น้ันโกรธท่าน
เพราะ ท่านพูดก อย่าง เปิด เผย กับ พวก
เขา เกี่ยว กับ งาน ลับ แห่ง ความ มืด ของ
พวกเขา; กระน้ันก็ตาม, พวกเขาไม่กล้า
จับท่านด้วยมือตนเอง, เพราะพวกเขา
เกรงกลัวผู้คนเกลือกคนเหล่าน้ันจะรอ้ง
คัดค้านพวกเขา.

๕ ฉะน้ันพวกเขาร้องต่อผู้คน, มีความ
ว่า : เหตุ ใด ท่าน จึง ยอม ให้ ชาย ผู้ น้ี 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.

 ๒๙ ก แอลมา ๕:๔๕–๔๖.
๘ ๔ ก ๑ นี. ๑๖:๒–๓.

ฮีลามนั ๗:๒๕–๘:๕ ๕๑๘



ประมาทเรา ? เพราะดูเถิดเขากล่าวโทษ
คนพวกน้ีทัง้หมด, แมจ้นถงึความพนิาศ; 
แท้จริงแล้ว, และว่าเมืองยิ่งใหญ่เหล่าน้ี
ของเราจะถูกช่วงชิงไปจากเราด้วย, วา่เรา
จะไม่มีที่อยู่ ในเมืองของเรา.

๖ และบดัน้ีเรารูว้า่น่ีเป็นไปไม่ได,้ เพราะ
ดูเถิด, เรา มี พลัง, และ เมือง ของ เรา ยิ่ง
ใหญ่, ฉะน้ันศัตรูของเราจะมีพลังเหนือ
เราไม่ ได้.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขายั่วยุผู้คนให้ เกิด โทสะต่อต้านนี ไฟ
ดังน้ี, และ ท�าให้ เกิด ความ ขัด แย้ง ใน
บรรดาคนเหล่าน้ี; เพราะมีบางคนที่ร้อง
ว่า : อย่ายุ่งกับชายผู้น้ี, เพราะเขาเป็นคน
ดี, และส่ิงเหล่าน้ันที่เขากล่าวจะบังเกิด
ขึน้อย่างแน่นอนเว้นแต่เราจะกลับใจ;

๘ แท้จริง แล้ว, ดูเถิด, การ พิพากษา
ทัง้หมด ซ่ึง เขา เป็นพยาน แก่ เรา จะ มา
สู่ เรา; เพราะ เรา รู้ ว่า เขา เป็นพยาน ถูก
ต้องแก่เราเกี่ยวกับความช่ัวช้าสามานย์
ของเรา. และดูเถิดมันมีอยู่มากมายนัก, 
และเขารู้ก เรื่องทัง้หมดที่จะเกิดกับเรา
เช่น เดียวกัน กับ ที่ เขา รู้ ถึง ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของเรา;

๙ แท้จริงแล้ว, และดูเถิด, หากเขาไม่
ได้เป็นศาสดาพยากรณ์เขาจะเป็นพยาน
เกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ันไม่ ได้.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
พวกน้ันที่หมายมั่นจะท�าลายนีไฟถูกบีบ
บงัคบัไม่ ใหจ้บัทา่น, เพราะความเกรงกลวั
ของพวกเขา; ฉะน้ันท่านจึงเริ่มพูดกับ

พวกเขาอีก, โดยเห็นว่าท่านได้รับความ
นิยมในสายตาของคนบางคน, ถึงขนาด
ที่พวกที่เหลือเกิดความเกรงกลัว.

๑๑ ฉะน้ันท่านถูกบีบคัน้ให้พูดกับพวก
เขาตอ่ไปมคีวามวา่ : ดเูถดิ, พีน้่องขา้พเจา้, 
ท่านไม่ เคย อ่านหรือ ว่า พระ ผู้ เป็น เจ้า
ประทานพลงัใหช้ายผูห้น่ึง, แม้ โมเสส, ให้
ฟาดผืนน� ้าแห่งทะเลก แดง, และมันแยก
ไปทางโน้นและทางน้ี, จนชาวอสิราเอล, ผู้
เป็นบรรพบุรุษของเรา, ผ่านมาบนแผ่น
ดินแห้ง, และผืนน� ้าประสานกันดังเดิม
ท่วมกองทัพของชาวอียิปต์และกลืนคน
เหล่าน้ันสิน้ ?

๑๒ และบัดน้ีดเูถิด, หากพระผู้เป็นเจ้า
ประทานพลงัเช่นน้ันแกช่ายผูน้ี้, แลว้เหตุ
ใดพวกท่านจึงเถียงกันเอง, และกล่าววา่
พระองค์ ไมป่ระทานพลงัใหข้า้พเจา้ซ่ึงโดย
พลงัน้ันขา้พเจา้จะรูเ้กีย่วกบัการพพิากษา
ที่จะมาสู่ท่านเวน้แตท่่านจะกลับใจ ?

๑๓ แต่, ดูเถิด, ท่านไม่เพียงแต่ปฏิเสธ
ถอ้ยค�าขา้พเจา้, แตท่า่นยงัปฏเิสธถอ้ยค�า
ทัง้หมดซ่ึงบรรพบุรุษของเราพูดไว้ด้วย, 
และถ้อยค�าซ่ึงโมเสส, ชายผู้ น้ี, ผู้ ได้รับ
พลังยิ่งใหญ่เช่นน้ันพูดไว้, แท้จริงแล้ว, 
ถ้อยค�า ซ่ึงท่านพูดไว้ เกี่ยวกับการเสด็จ
มาของพระเมสสิยาห์.

๑๔ แท้จริงแล้ว, ท่านไม่ ได้เป็นพยาน
หรอืวา่พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จ
มา ? และท่านยกก งูทองเหลืองขึน้ในแดน
ทรุกนัดารฉันใด, แมฉั้นน้ันพระองคผ์ูจ้ะ
เสด็จมาจะถูกยกขึน้.

 ๘ ก ฮีล. ๗:๒๙.
 ๑๑ ก อพย. ๑๔:๑๖;  

๑ นี. ๑๗:๒๖;  
โมไซยาห ์๗:๑๙;  

คพ. ๘:๒–๓;  
โมเสส ๑:๒๕.

 ๑๔ ก กดว. ๒๑:๖–๙;  
๒ นี. ๒๕:๒๐;  

แอลมา ๓๓:๑๙–๒๒.  
คมพ. พระเยซคูรสิต—์
รปูแบบหรอืสัญลกัษณ์
ของพระครสิต.์

ฮีลามนั ๘:๖–๑๔๕๑๙



๑๕ และมากเท่าที่มองดูงูน้ันจะมีชีวติก 

ฉันใด, แม้มากเท่าที่มองดูพระบุตรของ
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยศรทัธา, โดยมวีญิญาณ
ที่ส�านึกผิด, จะได้มีชีวิตข ฉันน้ัน, แม้จน
ไปสู่ชีวิตน้ันซ่ึงเป็นชีวิตนิรันดร์.

๑๖ และบดัน้ีดเูถดิ, โมเสสไม่เพยีงเป็น
พยาน เกี่ยว กับ เรือ่ง เหล่า น้ี, แต่ ศาสดา
พยากรณ์ผูบ้รสุิทธิท์ัง้หลายก ดว้ย, นับแตว่นั
เวลาของทา่นแมจ้นถงึวนัเวลาของอบัราฮัม.

๑๗ แท้จริงแล้ว, และดูเถิด, อับราฮัมก 

เห็นการเสด็จมาของพระองค,์ และเป่ียม
ด้วยความยินดีและช่ืนชมยินดี.

๑๘ แท้จริง แล้ว, และ ดูเถิด ข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, วา่ไม่เพียงอับราฮัมที่รูเ้รือ่ง
เหล่า น้ี, แต่ยังมีหลายก คนที่ ได้รับเรียก
โดยระเบียบข ของพระผู้เป็นเจ้าก่อนวัน
เวลาของอับราฮัม; แท้จริงแล้ว, แม้ตาม
ระเบียบของพระบุตรของพระองค์; และ
การน้ีเพื่อจะแสดงแก่ผู้คน, หลายพันปี
ก่อนการเสด็จมาของพระองค์, วา่แม้การ
ไถ่ก็จะมาถึงพวกเขา.

๑๙ และบัดน้ีข้าพเจ้าอยากให้ท่านรู,้ วา่
แม้นับแต่วันเวลาของอับราฮัมมีศาสดา
พยากรณ์หลายคนทีเ่ป็นพยานถงึส่ิงเหลา่
น้ี; แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, ศาสดาพยากรณ์
ซีนัสก เป็นพยานอย่างอาจหาญ; ซึ่งเพราะ
การน้ีท่านจึงถูกสังหาร.

๒๐ และดเูถดิ, ซีนัคก ดว้ย, และอิ ไซอสั 
ดว้ย, และอสิยาห์ข ดว้ย, และเยเรมยี์ค , (เยเร- 
มยีค์อืศาสดาพยากรณ์คนเดยีวกนักบัคนที่
เป็นพยานถงึความพนิาศของเยรซูาเล็มง ) 
และบดัน้ีเรารู้วา่เยรซูาเล็มถกูท�าลายแลว้
ตามถอ้ยค�าของเยเรมยี.์ โอแ้ลว้เหตใุดพระ
บตุรของพระผู้เป็นเจา้จงึจะไม่เสด็จมา, 
ตามค�าพยากรณ์ของทา่นเลา่ ?

๒๑ และ บัดน้ี ท่าน จะ เถียง หรือ ว่า
เยรูซาเล็มก ไม่ถูกท�าลาย ? ท่านจะกล่าว
หรอืวา่บรรดาบุตรข ของเศเดคียาห์ ไม่ถูก
สังหาร, ทัง้หมดเว้นแต่มิวเล็คค 

 ? แท้จริง
แล้ว, และท่านไม่เห็นหรือว่าพงศ์พันธุ์
ของเศเดคิยาห์อยู่กับเรา, และพวกเขา
ถกูขบัไลอ่อกจากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม ? 
แต่ดูเถิด, น่ีไม่ ใช่ทัง้หมด—

๒๒ ลีไฮบดิาเราถกูไลอ่อกจากเยรซูาเล็ม 
เพราะท่านเป็นพยานถึง ส่ิงเหล่า น้ี. นี- 
ไฟ เป็นพยาน ถึง ส่ิง เหล่า น้ี ด้วย, และ
บรรพบุรษุของเราแทบทัง้หมดด้วย, แม้
ลงมาจนถงึเวลาน้ี; แทจ้รงิแลว้, คนเหลา่น้ี
เป็นพยานถงึการเสด็จมาก ของพระครสิต,์ 
และตัง้ตารอ, และชื่นชมยินดี ในวนัที่จะ
มาถึงของพระองค์.

๒๓ และดเูถิด, พระองคท์รงเป็นพระผู้
เป็นเจา้, และพระองคท์รงอยูก่บัคนเหลา่
น้ัน, และทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์ต่อ

 ๑๕ ก ๑ นี. ๑๗:๔๑;  
แอลมา ๓๗:๔๕–๔๗;  
๓ นี. ๑๕:๙.

  ข ยอหน์ ๑๑:๒๕.
 ๑๖ ก เจคอบ ๔:๔–๕; ๗:๑๑.
 ๑๗ ก ปฐก. ๒๒:๘–๑๔; 

 ยอหน์ ๘:๕๖.
 ๑๘ ก แอลมา ๑๓:๑๙;  

คพ. ๘๔:๖–๑๖; ๑๓๖:๓๗.
  ข คมพ. เมลคเีซเดค,  

ฐานะปุโรหติแหง่.
 ๑๙ ก แอลมา ๓๔:๗.
 ๒๐ ก ๑ นี. ๑๙:๑๐;  

๓ นี. ๑๐:๑๕–๑๖.  
คมพ. พระคมัภรี—์ 
พระคมัภรีท์ีสู่ญหาย.

  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. พระเยซคูรสิต—์
ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

ฮีลามนั ๘:๑๕–๒๓ ๕๒๐



พวกเขา, วา่พระองคท์รงไถพ่วกเขา; และ
พวกเขาน้อมสรรเสริญพระองค์, เพราะ
ส่ิงที่จะมาถึงน้ัน.

๒๔ และบัดน้ี, โดยที่เห็นวา่ท่านรู้เรือ่ง
เหลา่น้ีและปฏเิสธมนัไม่ไดเ้วน้แตจ่ะพดู
เท็จ, ฉะน้ันในการน้ีท่านท�าบาป, เพราะ
ท่านปฏิเสธ เรื่อง เหล่า น้ี ทัง้หมด, ทัง้ ที่
มีหลักฐานมากมายเช่นน้ีซ่ึงท่านได้รบั; 
แท้จรงิแล้ว, แม้ท่านได้รบัทุกส่ิงก , ทัง้ส่ิง
ในสวรรค์, และส่ิงทัง้ปวงที่อยู่ ในแผ่น
ดินโลก, เพื่อเป็นพยานว่าส่ิงเหล่าน้ีจริง.

๒๕ แตด่เูถดิ, ทา่นปฏเิสธความจรงิ, และ
กบฏก ตอ่พระผู้เป็นเจา้ผู้บรสุิทธิ์ของทา่น; 
และแม้ ในเวลาน้ี, แทนที่จะสะสมทรพัย์
สมบตัิข ในสวรรคเ์พือ่ตน, ซึง่ทีน่ั่นไมม่ส่ิีงใด
เน่าเป่ือย, และทีน่ั่นไมม่ส่ิีงใดที่ไมส่ะอาดจะ
เขา้ไปได,้ ทา่นก�าลงักอบโกยเอาพระพิโรธไว้
เพือ่ตนเองในวนัแหง่การพพิากษาค .

๒๖ แทจ้รงิแลว้, แม้ ในเวลาน้ีทา่นก�าลงั
สุกงอม, ส�าหรับความพินาศอันเป็นนิจ, 
เพราะการกระท�าฆาตกรรมของทา่นและ
การ ผิด ประเวณีก และ ความ ช่ัว ร้าย ของ
ท่าน; แท้จริงแล้ว, และเว้นแต่ท่านจะ
กลับใจมันจะมาถึงท่านในไม่ช้า.

๒๗ แทจ้รงิแลว้, ดเูถดิบดัน้ีมนัอยูแ่มท้ี่
ประตขูองทา่น; แทจ้รงิแลว้, ทา่นจงไปยงั
บัลลังก์พิพากษา, และค้นดู; และดูเถิด, 
ผู้พิพากษาของท่านถูกลอบสังหาร, และ
เขานอนจมกองเลือดก ; และเขาถูกน้อง
ชายข ของเขา, ซ่ึงพยายามจะน่ังบัลลังก์
พิพากษาลอบสังหาร.

๒๘ และ ดูเถิด, พวก เขา เป็น สมาชิก 
กองโจรลบัของทา่น, ซ่ึงผูต้ัง้ก มนัคอืแกด-ิ 
แอนทันและมารรา้ยผู้พยายามท�าลายจิต
วิญญาณมนุษย์.

บทที่ ๙

ผู้ ส่ง สาร พบ หัวหน้า ผู้ พิพากษา ตาย อยู่
ที่บัลลังก์พิพากษา—พวกเขาถูกจ�าคุก
และต่อมาได้รับการปล่อยตัว—โดยการ
ดลใจนีไฟชีว้า่ซีแอนทมัคอืฆาตกร—บาง
คนยอมรับว่านีไฟเป็นศาสดาพยากรณ์. 
ประมาณ ๒๓–๒๑ ปีก่อนคริสตกาล.

ดูเถิด, บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมื่อนีไฟพูดถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, คนบาง
คนซ่ึงอยู่ ในบรรดาพวกเขาวิ่งไปบัลลังก์
พิพากษา; แท้จริงแล้ว, แม้มีห้าคนที่ ไป, 
และพวกเขาพูดกัน, ขณะที่ ไปว่า :

๒ ดูเถิด, บัดน้ีเราจะรูถ้ึงความแน่นอน
วา่ชายผูน้ี้เป็นศาสดาพยากรณ์และพระผู้
เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เขาพยากรณ์เรื่อง
อัศจรรย์เช่นน้ันแก่เราหรอืไม่. ดเูถิด, เรา
ไมเ่ช่ือวา่พระองคท์รงกระท�า; แทจ้รงิแลว้, 
เรา ไม่ เช่ือ ว่า เขา เป็น ศาสดา พยากรณ์; 
กระน้ันก็ตาม, หากเรื่องที่เขากล่าวเกี่ยว
กับหัวหน้าผู้พิพากษาจริง, คือเขาตาย, 
เมื่อน้ันเราจึงจะเช่ือวา่ถ้อยค�าอื่น ๆ  ที่เขา
พูดเป็นเรื่องจริง.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขา วิ่ง ไป อย่าง สุด ก�าลัง, และ เข้า มา ถึง
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บัลลังก์พิพากษา; และดูเถิด, หัวหน้าผู้
พิพากษาล้มอยู่ที่พืน้ดิน, และนอนจม
กองเลือดก .

๔ และบดัน้ีดเูถดิ, เมือ่พวกเขาเห็นเช่น
น้ีพวกเขาฉงนยิ่ง, ถึงขนาดที่พวกเขาล้ม
ลงสู่พืน้ดนิ; เพราะพวกเขาไมเ่ช่ือค�าทีนี่- 

ไฟพูดเกี่ยวกับหัวหน้าผู้พิพากษา.
๕ แต่บัดน้ี, เมื่อเห็นแล้วพวกเขาเช่ือ, 

และ ความ กลัว เกิด แก่ พวก เขา เกลือก
การพิพากษาทัง้หมดที่นีไฟพูดไวจ้ะเกิด
แก่ผู้คน; ฉะน้ันพวกเขาตัวส่ัน, และล้ม
ลงสู่พืน้ดิน.

๖ บดัน้ี, ในทนัทีเมือ่ผู้พพิากษาถกูลอบ
สังหาร—เขาถกูแทงโดยน้องชายของเขา
ซ่ึงแตง่กายอ�าพราง, และเขาหลบหนีไป, 
และพวกผูร้บัใช้วิง่ไปบอกผูค้น, ส่งเสียงรอ้ง
บอกเรือ่งการลอบสังหารในบรรดาพวกเขา;

๗ และดูเถิดผู้คนมารวมกันที่บัลลังก์
พิพากษา— และ ดูเถิด, ยัง ความ แปลก
ใจให้พวกเขา พวกเขาเห็นคนทัง้ห้าน้ัน
ล้มอยู่ที่พืน้ดิน.

๘ และบัดน้ีดูเถิด, ผู้คนหารู้เรื่องเกี่ยว
กับกลุ่มชนซ่ึงไปรวมกันที่สวนก ของนีไฟ
ไม่; ฉะน้ันพวกเขาจึงกล่าวในบรรดาพวก
เขาเองว่า : คนเหล่าน้ีคือผู้ที่ลอบสังหาร
ผู้พิพากษา, และพระผู้ เป็นเจ้าทรงลง
ทัณฑ์พวกเขาเพื่อพวกเขาจะหลบหนี
เราไปไม่ ได้.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาจบัพวกน้ัน, และมดัพวกเขาและโยน
เข้าเรือนจ�า. และมีถ้อยแถลงส่งออกไป
ภายนอกวา่ผู้พิพากษาถูกสังหาร, และวา่
ฆาตกรถูกจับเข้าเรือนจ�าแล้ว.

๑๐ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในวนั
พรุง่ผูค้นมาชมุนุมกนัเพือ่คร�า่ครวญและ
เพื่ออดอาหารก , ในพิธีฝังศพผู้พิพากษา
สูงสุดซ่ึงถูกสังหาร.

๑๑ และดังน้ันบรรดาผู้พิพากษาซ่ึงอยู่
ในสวนของนีไฟด้วย, และได้ยินถ้อยค�า
ของท่าน, มารวมกันในพิธีฝังศพด้วย.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวก เขา สอบถาม ในบรรดา ผู้คน, โดย
กล่าวว่า : คนห้าคนที่ส่งมาสอบถามเกี่ยว
กับหัวหน้าผู้พิพากษาว่าเขาตายหรือไม่
น้ันอยู่ที่ ไหน ? และพวกเขากล่าวตอบวา่ : 
เกีย่วกบัคนหา้คนทีท่า่นวา่ทา่นส่งมา, เรา
หารู้ ไม่; แต่มีห้าคนที่เป็นฆาตกร, ซึ่งเรา
จับเข้าเรือนจ�าแล้ว.

๑๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้
พพิากษาปรารถนาใหน้�าพวกเขามา; และ
พวก เขา ถูก น�า ตัว มา, และ ดูเถิด, พวก
เขาคือคนห้าคนที่ ส่งมา; และดูเถิด, ผู้
พิพากษาสอบถามพวกเขาเพื่อจะรู้เกี่ยว
กับ เรื่อง น้ี, และ พวก เขา บอก คน เหล่า
น้ันถึงเรื่องทัง้หมดที่พวกเขาท�าไป, โดย
กล่าวว่า :

๑๔ เราวิง่มาถงึสถานทีบ่ลัลงักพ์พิากษา, 
และเมื่อเราเห็นทุกส่ิงแม้ดังที่นี ไฟเป็น
พยานไวแ้ลว้, เราฉงนถงึขนาดทีเ่ราลม้ลง
สู่พืน้ดนิ; และเมือ่เราหายฉงนแลว้, ดเูถดิ
พวกเขาก็จับเรามาเข้าเรือนจ�า.

๑๕ บัดน้ี, เรื่อง การ ลอบ สังหาร ชาย ผู้
น้ี, เราหารู้ ไม่ว่าใครท�า; และเรารู้เพียง
เท่าน้ีคือ, เราวิ่งมาตามที่ท่านปรารถนา, 
และดูเถิดเขาตายเสียแล้ว, ตามถ้อยค�า
ของนีไฟ.

๙ ๓ ก ฮีล. ๘:๒๗.  ๘ ก ฮีล. ๗:๑๐.  ๑๐ ก คมพ. อดอาหาร (การ).
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๑๖ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือพวกผู้พิพากษาอรรถาธิบายเรื่องแก่
ผู้คน, และร้องกล่าวโทษนีไฟ, โดยกล่าว
ว่า : ดูเถิด, เรารู้ว่านีไฟผู้น้ีต้องตกลงกับ
ใครสักคนให้สังหารผู้พิพากษา, และแล้ว
เขาจะได้ประกาศเรื่องน้ีแก่เรา, เพื่อเขา
จะท�าให้เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ความ
เช่ือของเขา, เพื่อเขาจะยกตนเป็นคนยิ่ง
ใหญ่, ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก, และ
เป็นศาสดาพยากรณ์.

๑๗ และบัดน้ีดูเถิด, เราจะเปิดโปงชาย
ผู้น้ี, และเขาจะสารภาพความผิดของเขา
และให้เรารู้ถึงฆาตกรตัวจริงที่ สังหารผู้
พิพากษา.

๑๘ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืคนทัง้
หา้ไดร้บัการปลอ่ยตวัในวนัฝังศพ. กระน้ัน
ก็ตาม, พวกเขาติ เตยีนพวกผู้พิพากษา
เกี่ยวกับถ้อยค�าที่พวกเขาได้พูดปรกัปร�า
นีไฟ, และโตแ้ยง้กบัคนเหลา่น้ันทลีะคน, 
ถึงขนาดที่ท�าให้คนเหล่าน้ันจ�านน.

๑๙ กระน้ันก็ตาม, คนเหลา่น้ันยงัไดจ้บั
นี ไฟมามัดและพามาอยู่ต่อหน้าฝูงชน, 
และพวกเขาเริ่มไต่สวนท่านในหลายวิธี
เพือ่จะท�าใหท้า่นกลา่ววาจาหกัลา้งตนเอง, 
เพื่อจะได้กล่าวหาท่านให้ถึงตาย—

๒๐ โดย กล่าว แก่ ท่านว่า : ท่าน คือ ผู้
สมรู้ ร่วม คิด; ใคร คือ ชาย ผู้ ที่ ได้ กระท�า
ฆาตกรรมน้ี ? บดัน้ีจงบอกเรา, และยอมรบั
ความผิดของท่าน; โดยกล่าวว่า, ดูเถิดน่ี
คือเงินตรา; และเราจะให้ท่านมีชีวิตอยู่
ด้วยหากท่านจะบอกเรา, และยอมรับส่ิง
ที่ท่านตกลงไว้กับเขา.

๒๑ แตนี่ไฟกลา่วแกพ่วกเขาวา่ : โอท้า่น
คนโง่ก , ท่านผู้มี ใจที่มิได้เข้าสุหนัต, ท่าน
คนมืดบอด, และท่านคนดือ้รัน้ข , ท่านรู้
ไหมวา่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของท่านจะ
ปล่อยให้ท่านเดินไปในทางบาปของท่าน
อีกนานเท่าไร ?

๒๒ โอ้ท่านควรเริ่มคร�่าครวญและโศก
เศร้าก , เพราะความพินาศใหญ่หลวงซึ่ง
เวลาน้ีคอยทา่นอยู,่ เวน้แตท่า่นจะกลบัใจ.

๒๓ ดูเถิด ท่าน กล่าว ว่า ข้าพเจ้า ตกลง 
กับชายผู้หน่ึงว่าเขาจะลอบสังหารซีเอ- 
โซ รัม, หัวหน้า ผู้ พิพากษา ของ เรา. แต่
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่า น่ี เป็น
เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานไว้กับท่านเพื่อ
ท่านจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องน้ี; แท้จริงแล้ว, 
แม้เพื่อเป็นพยานต่อท่าน, ว่าข้าพเจ้ารู้
ความช่ัวร้ายและความน่าชิงชังซ่ึงมีอยู่
ในบรรดาพวกท่าน.

๒๔ และเพราะข้าพเจ้าท�า ส่ิง น้ี, ท่าน
จึงกล่าวว่าข้าพเจ้าตกลงกับชายผู้หน่ึง
เพื่อให้เขาท�า ส่ิง น้ี; แท้จริงแล้ว, เพราะ
ข้าพเจ้าแสดงเครือ่งหมายน้ีแก่ท่านท่าน
จึงโกรธข้าพเจ้า, และหมายมั่นจะท�าลาย
ชีวิตข้าพเจ้า.

๒๕ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแสดง
เครื่องหมายอีกอย่างหน่ึงแก่ท่าน, และ
ดูซิว่าท่านจะพยายามท�าลายข้าพเจ้าใน
เรื่องน้ีหรือไม่.

๒๖ ดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่ : จงไป 
บา้นของซีแอนทมั, ผูเ้ป็นน้องชายก ของซี- 
เอโซรัม, และจงกล่าวแก่เขา—

๒๗ นีไฟ, ผู้แสรง้เป็นศาสดาพยากรณ์, 
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ผู้พยากรณ์เกี่ยวกับความช่ัวรา้ยมากมาย
ของคนพวกน้ี, ตกลงกับท่านไว้หรือ, ใน
การที่ท่านลอบสังหารซีเอโซรัม, ผู้เป็น
พี่ชายท่าน ?

๒๘ และ ดูเถิด, เขา จะ กล่าว แก่ ท่าน
ว่า, เปล่า.

๒๙ และท่านจะกล่าวแก่ เขาว่า : ท่าน
ลอบสังหารพี่ชายท่านหรือ ?

๓๐ และเขาจะยืนด้วยความกลัว, และ
ไมรู่จ้ะพดูอะไร. และดเูถดิ, เขาจะปฏเิสธ
ท่าน; และเขาจะท�าราวกับว่า เขาฉงน; 
กระน้ันก็ตาม, เขาจะประกาศต่อท่านว่า
เขาบริสุทธิ์.

๓๑ แต่ดูเถิด, ท่านจงตรวจดูเขา, และ
ท่านจะพบเลือดติดที่ชายเสือ้คลุมของ
เขา.

๓๒ และเมือ่ทา่นเห็นส่ิงน้ี, ทา่นจะกลา่ว
วา่ : เลือดน้ีมาจากไหน ? เราจะไม่รูห้รอืวา่
มันเป็นเลือดของพี่ชายท่าน ?

๓๓ และเมื่อ น้ันเขาก็จะตัว ส่ัน, และ
หน้าซีด, แม้ราวกับความตายมาถึงเขา
แล้ว.

๓๔ และเมื่อน้ันท่านจะกล่าววา่ : เพราะ
ความ กลัว น้ี และ ความ ซีดเซียว น้ี ซ่ึง มี
อยู่บนหน้าท่าน, ดูเถิด, เรารู้ว่าท่านผิด.

๓๕ และแล้วความกลัวมากขึน้จะมา
สู่เขา; และแล้วเขาจะสารภาพกับท่าน, 
และ หา ปฏิเสธ ต่อ ไป ไม่ ว่า เขา กระท�า
ฆาตกรรมน้ี.

๓๖ และเมื่อ น้ันเขาจะกล่าวแก่ท่าน, 
ว่าข้าพเจ้า, นี ไฟ, หารู้ อะไรไม่ เกี่ยวกับ
เรื่อง น้ัน เว้น แต่ ข้าพเจ้า ได้ รับ มา โดย
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า. และเมื่อ
น้ันท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์, 

และพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามายัง
ท่าน.

๓๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืคน
เหล่าน้ีออกไปท�า, แม้ตามที่นีไฟกล่าวแก่
พวกเขา. และดเูถดิ, ถอ้ยค�าทีท่า่นกลา่วไว้
จรงิ; เพราะเขาได้ปฏิเสธตามถ้อยค�าน้ัน; 
และเขาได้สารภาพตามถ้อยค�าน้ันด้วย.

๓๘ และเขาถูกพามาพิสูจน์ว่าตัวเขา
น่ันเองทีเ่ป็นฆาตกร, ถงึขนาดทีค่นทัง้หา้
ได้รับการปล่อยตัว, และนีไฟด้วย.

๓๙ และมีชาวนีไฟบางคนที่เช่ือถ้อยค�า
ของ นี ไฟ; และ มี บาง คน ด้วย, ซ่ึง เช่ือ
เพราะ ประจักษ์ พยาน ของ คนทัง้ ห้า, 
เพราะ พวก เขา เปลี่ยนใจ เลื่อมใส ขณะ
อยู่ ในเรือนจ�า.

๔๐ และบดัน้ีมบีางคนในบรรดาผูค้น, ที่
กล่าวว่านีไฟเป็นศาสดาพยากรณ์.

๔๑ และมีคนอื่น ๆ ที่กล่าวว่า : ดูเถิด, 
ทา่นเป็นเทพเจา้, เพราะเวน้แตท่า่นเป็น
เทพเจ้าแล้ว ท่านจะรูทุ้กส่ิงไม่ได้. เพราะ
ดเูถดิ, ทา่นบอกเราถงึความนึกคดิของใจ
เรา, และบอกเราถึงส่ิงต่าง ๆ ด้วย; และ
แมท้า่นท�าใหเ้รารูต้วัฆาตกรทีแ่ทจ้รงิของ
หัวหน้าผู้พิพากษาของเรา.

บทที่ ๑๐

พระเจา้ประทานอ�านาจการผนึกใหนี้ไฟ—
ท่านได้รับอ�านาจที่จะผูกไว้หรือคลายไว้
บน แผ่น ดินโลก และ ใน สวรรค์— ท่าน
บัญชาผู้คนให้กลับใจหรือพินาศ—พระ
วิญญาณทรงน�าท่านไปจากกลุ่มชนหน่ึง
ยังอีกกลุ่มชนหน่ึง. ประมาณ ๒๑–๒๐ ปี
ก่อนคริสตกาล.

ฮีลามนั ๙:๒๘–๔๑ ๕๒๔



และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมกีารแบง่
แยกกนัขึน้ในบรรดาผูค้น, ถงึขนาดทีแ่บง่
กันไปทางน้ีและทางน้ันและไปตามทาง
ของตน, ทิง้ให้นีไฟอยู่ตามล�าพัง, ขณะที่
ท่านก�าลังยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนีไฟ
ไปตามทางของท่านไปยังบ้านท่านเอง, 
โดยที่ ไตร่ตรองก ถึงเรื่องต่าง ๆ ที่พระเจ้า
ทรงแสดงแก่ท่าน.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ขณะที่
ท่านก�าลังไตร่ตรองอยู่ดังน้ัน—โดยที่ ใจ
ห่อเหี่ยวมากเพราะความช่ัวรา้ยของผู้คน
ชาวนีไฟ, งานลับแห่งความมืดของพวก
เขา, และการกระท�าฆาตกรรมของพวก
เขา, และ การ ปล้น สะดม ของ พวก เขา, 
และความช่ัวช้าสามานยน์านัปการ—และ
เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ขณะทีท่า่นก�าลงั
ไตร่ตรองในใจดังน้ี, ดูเถิด, เสียงหน่ึงมา
ถึงท่านโดยกล่าวว่า :

๔ เจ้าจงเป็นสุขเถิด, นี ไฟ, เพราะส่ิง
เหลา่น้ันทีเ่จา้ท�าไป; เพราะเราเห็นแลว้วา่
เจ้าประกาศถ้อยค�า, ซึ่งเราให้เจ้า, แก่คน
พวกน้ีโดยไม่รูจ้ักเหน็ดเหน่ือยก . และเจ้า
ไม่ไดก้ลวัพวกเขาเลย, และไม่ไดแ้สวงหา
เพือ่ชีวติเจา้ข , แตแ่สวงหาความประสงค์ค 

ของเรา, และเพื่อรักษาบัญญัติของเรา.
๕ และ บัดน้ี, เพราะ เจ้า ท�าการ น้ี ด้วย

ความไมรู่จ้กัเหน็ดเหน่ือยเช่นน้ัน, ดเูถดิ, 
เราจะอวยพรเจ้าตลอดกาล; และเราจะ

ท�าให้เจ้าทรงพลังในค�าพูดและการกระ
ท�า, ในศรทัธาและในการงาน; แทจ้รงิแลว้, 
แม้จนส่ิงทัง้หมดก ที่จะเป็นไปกับเจ้าตาม
ถ้อยค�าข ของเจ้า, เพราะเจ้าจะไม่ขอค ส่ิง
ซ่ึงตรงกันข้ามกับความประสงค์ของเรา.

๖ ดูเถิด, เจ้าคือนีไฟ, และเราคือพระผู้
เป็นเจ้า. ดเูถิด, เราประกาศมันแก่เจ้าตอ่
หน้าเหล่าเทพของเรา, ว่าเจ้าจะมีอ�านาจ
เหนือคนพวกน้ี, และจะลงทัณฑ์แผ่น
ดินโลกด้วยความอดอยากก , และด้วยโรค
ระบาด, และการท�าลาย, ตามความชัว่รา้ย
ของคนพวกน้ี.

๗ ดูเถิด, เราให้อ�านาจแก่เจ้า, คืออะไร
ก็ตามที่ เจ้าจะผนึกก ไว้บนแผ่นดินโลก
จะผนึกไว้ ในสวรรค์; และอะไรก็ตามที่
เจ้าคลายไว้บนแผ่นดินโลกจะคลายไว้
ในสวรรค์; และดังน้ันเจ้าจะมีอ�านาจใน
บรรดาคนพวกน้ี.

๘ และดังน้ัน, หากเจ้าจะกล่าวต่อวหิาร
น้ีให้มันแยกออกเป็นสอง, มันจะเป็นไป
เช่นน้ัน.

๙ และหากเจ้าจะกล่าวแก่ภูเขาก น้ีว่า, 
จง พัง ลง มา และ กลับ ราบ เรียบ, มันจะ
เป็นไปเช่นน้ัน.

๑๐ และดูเถิด, หากเจ้าจะกล่าวว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงลงทัณฑ์คนพวกน้ี, มัน
จะบังเกิดขึน้.

๑๑ และบัดน้ีดเูถิด, เราส่ังเจ้า, ให้เจ้าไป
ประกาศแก่คนพวกน้ี, ว่าพระเจ้าพระผู้

๑๐ ๒ ก คมพ. ครุน่คดิ, ไตรต่รอง.
 ๔ ก คมพ. ขยนัหมัน่เพยีร  

(ความ).
  ข คมพ. เครือ่งพลบีชูา,  

พลพีระชนมชี์พ, สละ  
(ชีวติ), เสียสละ.

  ค ๓ นี. ๑๑:๑๑.
 ๕ ก ๓ นี. ๑๘:๒๐;  

คพ. ๘๘:๖๓–๖๕.
  ข อนัีส ๑:๑๒.
  ค ๒ นี. ๔:๓๕;  

คพ. ๔๖:๓๐.

 ๖ ก ฮีล. ๑๑:๔–๑๘.
 ๗ ก มธ. ๑๖:๑๙.  

คมพ. ผนึก (การ).
 ๙ ก มธ. ๑๗:๒๐; เจคอบ ๔:๖;  

มอร. ๘:๒๔;  
อเีธอร ์๑๒:๓๐.

ฮีลามนั ๑๐:๑–๑๑๕๒๕



เป็นเจ้า, ซ่ึงเป็นพระผู้ทรงฤทธานุภาพ
ตรัสดังน้ีว่า : เว้นแต่เจ้าจะกลับใจเจ้าจะ
ถูกลงทัณฑ์, แม้จนถึงความพินาศก .

๑๒ และ ดูเถิด, บัดน้ี เหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือ เมื่อพระเจ้ารับส่ังถ้อยค�า
เหล่า น้ี กับ นี ไฟ แล้ว, ท่านหยุด และ ไม่
ได้ ไป บ้านของ ท่าน เอง, แต่ กลับ ไป ยัง
ฝูงชนซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนผืน
แผ่นดิน, และ เริ่ม ประกาศ แก่ พวก เขา
ถึง พระ วจนะ ของ พระเจ้า ซึ่ง รับส่ัง กับ
ท่าน, เกี่ยวกับความพินาศของพวกเขา
หากพวกเขาไม่กลับใจ.

๑๓ บัดน้ี ดูเถิด, ทัง้ ที่ มี ปาฏิหาริย์ อัน
ส�าคัญ ยิ่ง น้ันที่ นี ไฟ กระท�า ไป ใน การ
บอกพวกเขาเรื่องการตายของหัวหน้าผู้
พิพากษา, พวกเขายังท�าใจแข็งกระด้าง
และไม่ไดส้ดบัฟังพระวจนะของพระเจา้.

๑๔ ฉะน้ันนี ไฟจึงประกาศพระวจนะ
ของ พระเจ้า กับ พวก เขา, มี ความ ว่า  : 
พระเจ้าตรัสไว้ดังน้ี, เว้นแต่ท่านกลับใจ, 
ทา่นจะถกูลงทณัฑแ์มจ้นถงึความพนิาศ.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
นี ไฟประกาศพระวจนะแก่คนเหล่าน้ัน
แลว้, ดเูถดิ, พวกเขายงัท�าใจแข็งกระดา้ง
และไม่ยอมสดับฟังค�าของท่าน; ฉะน้ัน
พวกเขาสบประมาทท่าน, และหมายมั่น
จะจับท่านโยนเข้าเรือนจ�า.

๑๖ แต่ ดูเถิด, เดชานุภาพ ของ พระ ผู้
เป็นเจ้าอยู่กับท่าน, และพวกเขาจึงจับ
ท่านโยนเข้า เรือนจ�า ไม่ ได้, เพราะพระ
วิญญาณ ทรง พา ท่านไป และ น�า ออก ไป
จากกลุ่มชนเหล่าน้ี.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น

ออกไปในพระวญิญาณดงัน้ี, จากกลุม่ชน
หน่ึงไปอกีกลุม่ชนหน่ึง, โดยประกาศพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า, แม้จนท่านได้
ประกาศพระวจนะแก่คนทัง้หลายโดย
ทั่ว กัน, หรือ ประกาศ ออก ไป ในบรรดา
ผู้คนทัง้หมดน้ัน.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาไม่ยอมสดับฟังถ้อยค�าของท่าน; และ
เริม่มีการโต้แย้ง, ถึงขนาดที่พวกเขาแบ่ง
แยกกันเองและเริ่มสังหารกันด้วยดาบ.

๑๙ และปีทีเ่จ็ดสิบเอ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๑๑

นี ไฟ ทูล ขอ พระเจ้า ให้ ทรง เปลี่ยน
สงคราม เป็น ความ อดอยาก— ผู้คน ล้ม
ตายมากมาย—พวกเขากลับใจ, และนีไฟ
วงิวอนขอฝนจากพระเจา้—นีไฟกบัลีไฮได ้
รบัการเปิดเผยหลายเรือ่ง—เหลา่โจรแกด-ิ 
แอนทันตัง้ตนเป็นปึกแผ่นในแผ่นดนิ. 
ประมาณ ๒๐–๖ ปีก่อนครสิตกาล.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปีที่ เจ็ด สิบสองแห่งการปกครองของผู้
พิพากษาคือมีความขัดแย้งเพิ่มขึน้, ถึง
ขนาดที่มีสงครามอยู่ตลอดทั่วแผ่นดิน
ในบรรดาผู้คนทัง้หมดของนีไฟ.

๒ และ เป็นก อง โจร ลับก พวก น้ี ที่ ได้
ด�าเนินงานแห่งการท�าลายล้างและความ
ช่ัวร้าย. และสงครามน้ีมีอยู่ตลอดปีน้ัน; 
และในปีที่เจ็ดสิบสามมันก็ยังมีอยู่ด้วย.

 ๑๑ ก ฮีล. ๕:๒. ๑๑ ๒ ก ฮีล. ๖:๑๘–๒๔; ๑๑:๒๕–๒๖.

ฮีลามนั ๑๐:๑๒–๑๑:๒ ๕๒๖



๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปีน้ี
นีไฟร้องทูลพระเจ้า, โดยกล่าวว่า :

๔ ข้าแต่พระเจ้า, ขออย่าทรงปล่อยให้
คนเหล่าน้ีถูกท�าลายด้วยคมดาบ; ทวา่ข้า
แต่พระเจ้า, ขอทรงให้มีความอดอยากก 

ขึน้แทนในแผ่นดิน, เพื่อปลุกเรา้ให้พวก
เขาระลึกถึงพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของ
ตน, และพวกเขาอาจจะกลับใจและหัน
มาหาพระองค์.

๕ และ มัน เป็น ไป ดังน้ี, ตาม ถ้อยค�า
ของนีไฟ. และมีความอดอยากครัง้ใหญ่
ในแผ่นดิน, ในบรรดาผู้คนทัง้หมดของ
นี ไฟ. และดัง น้ันในปีที่ เจ็ดสิบส่ีความ
อดอยาก มี อยู่ ต่อ ไป, และ งาน แห่ง การ
ท�าลายลา้งดว้ยดาบหยดุลงแตก่ลบัรนุแรง
ด้วยความอดอยาก.

๖ และงานแห่งการท�าลายล้างน้ีด�าเนิน
อยูต่อ่ไปในปีทีเ่จ็ดสิบหา้ดว้ย. เพราะแผน่
ดิน ถูก ลง ทัณฑ์ จน แห้ง แล้ง, และ ไม่มี
ธัญพืชออกมาในฤดกูาลของธัญพืช; และ
ทัง้แผน่ดนิโลกถกูลงทณัฑ,์ แม้ ในบรรดา
ชาวเลมันดังเช่นในบรรดาชาวนีไฟ, ดัง
น้ัน พวกเขาถูกลงทัณฑ์เพื่อพวกเขาจะ
ตายเป็นพัน ๆ คนในส่วนของแผ่นดินที่
ช่ัวร้ายมากกว่า.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนเห็นว่าตนก�าลังจะตายเพราะความ
อดอยาก, และ พวก เขา เริ่ม ระลึกก ถึง
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา; และ
พวกเขาเริ่มระลึกถึงถ้อยค�าของนีไฟ.

๘ และ ผู้คน เริ่ม วิงวอน กับ หัวหน้า ผู้
พิพากษาของตนและผู้น� าของตน, เพื่อ

คนพวกน้ันจะกล่าวแก่ นี ไฟว่า : ดูเถิด, 
เรารูว้า่ทา่นคอืคนของพระผูเ้ป็นเจา้, และ
ฉะน้ันโปรด ร้อง ทูล พระเจ้า พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงปัดความ
อดอยากน้ีไปจากเรา, เกลือกค�าก ทัง้หมด
ที่ท่านพูดไว้เกี่ยวกับความพินาศของเรา
จะเกิดสัมฤทธิผล.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ผู้พิพากษากล่าวแก่นี ไฟ, ตามถ้อยค�าที่
ต้องการให้พูด. และเหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คือเมื่อนี ไฟเห็นว่าผู้คนกลับใจและ
นอบน้อมถอ่มตนอยู่ ในผา้กระสอบ, ทา่น
จึงร้องทูลพระเจ้าอีก, โดยกล่าวว่า :

๑๐ ข้าแต่พระเจ้า, ทรงดูเถิดคนเหล่า
น้ีกลับใจแล้ว; และพวกเขากวาดล้างกอง
โจรแกดิแอนทันออกไปจากบรรดาพวก
เขาถึงขนาดที่คนพวกน้ันสูญสิน้, และ
คนพวกน้ันซ่อนแผนลบัของตนไว้ ในดนิ.

๑๑ บัดน้ี, ข้าแต่พระเจ้า, เพราะความ
อ่อนน้อมของพวกเขาน้ีขอพระองค์ทรง
คลายพระพิโรธของพระองค์ เถิด, และ
ขอให้พระพิ โรธของพระองค์ผ่อนคลาย
ลงในความพินาศของคนชั่วรา้ยเหล่าน้ัน
ซ่ึงพระองค์ทรงท�าลายสิน้แล้ว.

๑๒ ข้า แต่ พระเจ้า, ขอ พระองค์ ทรง
คลายพระพิโรธของพระองคเ์ถดิ, แทจ้รงิ
แล้ว, พระพิ โรธอันรุนแรงของพระองค์, 
และทรงท�าให้ความอดอยากในแผ่นดิน
น้ียุติลงเถิด.

๑๓ ข้าแต่พระเจ้า, ขอทรงสดับฟังข้า
พระองค์, และทรงให้เป็นไปตามถ้อยค�า
ของข้าพระองค์, และทรงส่งฝนก มาบน
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พืน้พิภพ, เพื่อ นาง จะ ผลิ ดอก ออก ผล, 
และธญัพชืของนางในฤดกูาลของธญัพชื.

๑๔ ขา้แตพ่ระเจา้, พระองคท์รงสดบัฟัง
ถอ้ยค�าของขา้พระองค์ก เมือ่ขา้พระองคท์ลู
วา่, ขอให้มีความอดอยาก, เพื่อโรคระบาด
ทีเ่กดิจากดาบจะไดย้ตุ;ิ และขา้พระองคร์ู้
วา่พระองค,์ แม้ ในเวลาน้ี, จะทรงสดบัฟัง
ถ้อยค�าของข้าพระองค์, เพราะพระองค์
ตรสัวา่ : หากคนพวกน้ีกลบัใจเราจะละเวน้
พวกเขา.

๑๕ แทจ้รงิแลว้, ขา้แตพ่ระเจา้, พระองค์
ทรงเห็นว่าพวกเขากลับใจแล้ว, เพราะ
ความอดอยากและโรคระบาดและความ
พินาศที่เกิดกับพวกเขา.

๑๖ และบัดน้ี, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์
จะไมท่รงคลายพระพิโรธของพระองค์ ไป
หรอื, และไม่ทรงลองดูอีกหรอืวา่พวกเขา
จะรบัใช้พระองค์ ? และหากเป็นเช่นน้ัน, 
ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์จะทรงอวยพร
พวกเขาได้ตามพระด�ารัสของพระองค์
ที่ตรัสไว้.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปี
ที่เจ็ดสิบหกพระเจ้าทรงคลายพระพิโรธ
ของ พระองค์ จาก ผู้คน, และ ทรง ท�าให้
ฝนก ตกบนแผ่นดินโลก, ถึงขนาดที่นาง
ไดผ้ลดิอกออกผลในฤดกูาลแหง่ผล. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนางให้ธัญพืช
ของนางในฤดูกาลแห่งธัญพืช.

๑๘ และดูเถิด, ผู้คนช่ืนชมยินดีและ
เฉลิมพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้า, และทั่ว
ทัง้ผืนแผ่นดินเต็มไปด้วยความชื่นชม
ยินดี; และพวกเขาไม่ ได้พยายามท�าลาย

นี ไฟอีกต่อไป, แต่พวกเขานับถือท่าน
เป็น ศาสดา พยากรณ์ ผู้ ยิ่ง ใหญ่ก , และ
เป็นบุรุษของพระผู้ เป็นเจ้า, โดยที่ ได้
รับ พลัง อ�านาจ และ สิทธิ อ�านาจ ยิ่ง ใหญ่
จากพระผู้เป็นเจ้า.

๑๙ และดูเถิด, ลี ไฮ, น้องท่าน, ไม่ ได้
ด้อยก กว่าท่านแม้แต่น้อยในเรื่องที่เกี่ยว
กับความชอบธรรม.

๒๐ และ ดัง น้ัน เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
ขึน้ คือ ผู้คนของ นี ไฟ เริ่ม รุ่งเรือง อีก ใน
แผ่นดิน, และ เริ่ม สร้าง แผ่น ดินรกร้าง
ของพวกเขาขึน้มาใหม่, และเริ่มขยาย
เผ่าพันธุ์และกระจายออกไป, แม้จนพวก
เขาพ�านักอยู่ทั่วทัง้ผืนแผ่นดิน, ทัง้ทาง
เหนือและทางใต้, จากทะเลตะวันตกไป
ทะเลตะวันออก.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
เจ็ดสิบหกสิน้สุดลงในความสงบสุข. และ
ปีทีเ่จ็ดสิบเจ็ดเริม่ดว้ยความสงบสุข; และ
ศาสนจกัรก ขยายออกไปทัว่ทัง้ผนืแผน่ดนิ;  
และผูค้นส่วนมาก, ทัง้ชาวนีไฟและชาวเล- 
มัน, เป็นของศาสนจักร; และพวกเขามี
ความสงบสุขยิ่งนักในแผ่นดิน; และปีที่
เจ็ดสิบเจ็ดสิน้สุดลงดังน้ี.

๒๒ และพวกเขามีความสงบสุขในปีที่
เจ็ดสิบแปดดว้ย, นอกจากมคีวามขดัแยง้
บ้างเกี่ยวกับประเด็นของหลักค�าสอนซ่ึง
ศาสดาพยากรณ์วางไว้.

๒๓ และในปีทีเ่จ็ดสิบเกา้เริม่มกีารววิาท
มาก. แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนีไฟ
กับลี ไฮ, และพี่ น้องพวกท่านซ่ึงรู้ เกี่ยว
กับ ประเด็นที่แท้ จริง ของ หลัก ค�า สอน, 
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โดยได้รับการเปิดเผยก อยู่ทุกวัน, ฉะน้ัน
พวกท่านส่ังสอนผู้คน, ถึงขนาดที่ท�าให้
การวิวาทของคนทัง้หลายสิน้สุดลงในปี
เดียวกันน้ัน.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ในปี ที่ แปด สิบ แห่ง การ ปกครอง ของ ผู้
พิพากษา เหนือ ผู้คนของ นี ไฟ, มี ผู้คน
ที่แตกแยกไปจากผู้คนของนีไฟจ�านวน
หน่ึง, ซ่ึงไมก่ีปี่กอ่นน้ีแยกไปหาชาวเลมนั, 
และรบัเอาช่ือชาวเลมนัไวก้บัตน, และอกี
จ�านวนหน่ึงดว้ยซ่ึงเป็นผู้สืบตระกูลที่แท้
จรงิของชาวเลมัน, โดยที่ถูกคนเหล่าน้ัน, 
หรอืพวกที่แตกแยกยั่วยุให้ โกรธ, ฉะน้ัน
พวกเขาจึงเริ่มท�าสงครามกับพี่น้องตน.

๒๕ และพวกเขากระท�าฆาตกรรมและ
การปลน้สะดม; และแลว้จะถอยกลบัไปใน
ภูเขา, และในแดนทุรกันดารและสถาน
ที่ลับ, โดยซ่อนตัวมิ ให้ ใครพบได้, โดยมี
ผูค้นมาเพิม่จ�านวนขึน้ทกุวนั, ถงึขนาดที่
มีพวกแตกแยกออกไปหาพวกเขา.

๒๖ และดังน้ันหลังจากช่วงเวลาหน่ึง, 
แท้จริงแล้ว, แม้ ในเวลาไม่กี่ปี, พวกเขา
กลายเป็นกองโจรขนาดใหญย่ิง่; และพวก
เขาคน้แผนลบัทัง้หมดของแกดแิอนทนั
ออกมา; และดงัน้ันพวกเขากลายเป็นโจร
ของแกดิแอนทัน.

๒๗ บัดน้ีดูเถิด, พวกโจรเหล่าน้ีท�าให้
เกดิความหายนะรา้ยแรง, แทจ้รงิแลว้, แม้
ความพนิาศใหญห่ลวงในบรรดาผูค้นของ
นีไฟ, และในบรรดาผู้คนชาวเลมันด้วย.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สมควร ที่ จะ มี การ หยุด ยัง้ งาน แห่ง การ
ท�าลายลา้งน้ี; ฉะน้ันพวกเขาจงึส่งกองทพั

ทีม่กี�าลงัพลเขม้แข็งไปในแดนทรุกนัดาร
และบนภูเขาเพื่อค้นหาโจรกลุ่มน้ี, และ
ท�าลายพวกเขาเสีย.

๒๙ แตด่เูถดิ, เหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
ในปีเดยีวกันน้ันพวกเขาถูกขับไล่กลับมา
แมเ้ขา้มาในผนืแผน่ดนิของตนเอง. และปี
ทีแ่ปดสิบแหง่การปกครองของผูพ้พิากษา
เหนือผู้คนของนีไฟสิน้สุดลงดงัน้ี.

๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในต้น
ปีทีแ่ปดสิบเอ็ดพวกเขายกออกไปตอ่สู้กบั
โจรกลุ่มน้ีอีก, และท�าลายพวกน้ันเป็น
จ�านวน มาก; และ พวก เขา ได้ รับ ความ
พินาศมากด้วย.

๓๑ และพวกเขาจ�าต้องกลับจากแดน
ทรุกนัดารและจากภเูขามายงัผนืแผน่ดนิ
ของตนอีก, เพราะจ�านวนอันมากมายยิ่ง
นักของโจรเหลา่น้ันซึง่มอียูช่กุชมุในภเูขา
และแดนทุรกันดาร.

๓๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืปีน้ี
สิน้สุดลงดงัน้ี. และพวกโจรยงัคงเพิม่ขึน้
และทวีก�าลัง, ถึงขนาดที่พวกเขาท้าทาย
กองทัพทัง้หมดของชาวนี ไฟ, และของ
ชาวเล มัน ด้วย; และ พวก เขา น� า ความ
หวาด กลัว อย่าง ใหญ่ หลวง มา สู่ผู้คนทั่ว
ผืนแผ่นดิน.

๓๓ แท้จรงิแล้ว, เพราะพวกน้ีไปเยือน
หลาย ส่วนของ แผ่นดิน, และ ก่อ ความ
พินาศ ใหญ่ หลวง แก่ สถานที่ เหล่า น้ัน; 
แท้จรงิแล้ว, ฆ่าเสียเป็นอันมาก, และพา
คนอื่น ๆ  ไปเป็นเชลยในแดนทุรกันดาร, 
แท้จริงแล้ว, และยิ่งกว่า น้ันโดยเฉพาะ
พวกผู้หญิงของพวกเขาและลูก ๆ ของ
พวกเขา.
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๓๔ บดัน้ีความช่ัวใหญห่ลวงน้ี, ซ่ึงมาถงึ
ผู้คนเพราะความชั่วช้าสามานย์ของพวก
เขา, ได้ปลุกเรา้พวกเขาขึน้อีกให้ระลึกถึง
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา.

๓๕ และ ปี ที่ แปด สิบ เอ็ด แห่ง การ
ปกครองของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ี.

๓๖ และในปีที่แปดสิบสองพวกเขาเริม่
ลืมก พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา
อีก. และในปีที่แปดสิบสามพวกเขาเริ่ม
แก่กล้าขึน้ในความช่ัวช้าสามานย์. และ
ในปีที่แปดสิบส่ีพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนทาง
เดินของตน.

๓๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปี
ที่แปดสิบห้าพวกเขาแก่กล้ายิ่งขึน้และ
ยิ่งขึน้ในความจองหองของตน, และใน
ความช่ัวรา้ยของตน; และดังน้ันพวกเขา
ก�าลังสุกงอมอีกครัง้ส�าหรับความพินาศ.

๓๘ และปีที่แปดสิบห้าสิน้สุดลงดังน้ี.

บทที่ ๑๒

มนุษย์ ไม่มั่นคงและโง่เขลาและรวดเร็ว
ที่ จะท�า ช่ัว—พระเจ้าทรงว่ากล่าวผู้คน
ของพระองค์—ความไม่สลักส�าคัญของ
มนุษย์เปรียบกับเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจา้—ในวนัแหง่การพพิากษา, มนุษย์
จะได้ชีวิตอันเป็นนิจหรือความอัปมงคล
อนัเป็นนิจ. ประมาณ ๖ ปีกอ่นครสิตกาล.

และดัง น้ันเราจะเห็นว่าการหลอกลวง, 
และความรวนเรของใจลูกหลานมนุษย์

เป็นอย่างไรด้วย; แท้จรงิแล้ว, เราจะเห็น
ว่า พระเจ้า ในพระ มหากรุณาธิคุณ อัน
ไม่มีที่สุดของพระองค์ประทานพรและ
ทรง ท�าให้ คนที่ มอบ ความ ไว้ วางใจก ใน
พระองค์รุ่งเรืองข .

๒ แท้จริงแล้ว, และเราจะเห็นในเวลา
น้ันเองเมื่อพระองค์ทรงท�าให้ผู้คนของ
พระองค์ รุ่งเรือง, แท้จริง แล้ว, ใน การ
เพิ่มพูนท้อง ทุ่ง ของ พวก เขา, ฝูง สัตว์
เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขา, และ
ในทอง, และในเงิน, และในส่ิงมีค่าทุก
ประเภทของทุกชนิดและทุกอย่าง; ทรง
ไว้ ชีวิต พวก เขา, และ ทรง ปลด ปล่อย
พวก เขา จาก เงือ้ม มือ ศัตรู; ทรง ท�าให้
ใจ ศัตรู ของ พวก เขา อ่อน ลง เพื่อ จะ ไม่
ประกาศ สงคราม กับ พวก เขา; แท้จริง
แล้ว, และท้ายที่สุด, ทรงท�าทุกส่ิงเพื่อ
ความผาสุกและความสุขของผู้คนของ
พระองค์; แท้จริงแล้ว, หลังจากน้ันคือ
เวลา ที่ พวก เขา ท�าใจ ตน แข็ง กระด้างก , 
และลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา, และ เหยียบ ย�่าข พระ ผู้ บริสุทธิ์ ไว้
ใต้เท้าของพวกเขา—แท้จริงแล้ว, และ
น่ีเพราะความสบายของพวกเขา, และ
ความรุ่งเรืองยิ่งของพวกเขา.

๓ และ ดัง น้ัน เรา จึง เห็นว่า เว้น แต่
พระเจ้าจะทรงลงโทษก ผูค้นของพระองค์
ด้วยความทุกข์หลายอย่าง, แท้จริงแล้ว, 
เวน้แตพ่ระองคจ์ะทรงเยอืนพวกเขาดว้ย
ความตายและด้วยความหวาดหวัน่, และ
ด้วยความอดอยากและด้วยโรคระบาด

 ๓๖ ก แอลมา ๔๖:๘.
๑๒ ๑ ก สดด. ๓๖:๗–๘;  

๒ นี. ๒๒:๒; โมไซยาห ์๔:๖.  
คมพ. วางใจ (ความ).

  ข ๒ พศด. ๒๖:๕;  
สดด. ๑:๒–๓.

 ๒ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

  ข แอลมา ๕:๕๓;  
๓ นี. ๒๘:๓๕.

 ๓ ก โมไซยาห ์๒๓:๒๑;  
คพ. ๙๘:๒๑; ๑๐๑:๘.

ฮีลามนั ๑๑:๓๔–๑๒:๓ ๕๓๐



นานัปการ แล้ว, พวก เขา จะ ไม่ นึกถึงข 

พระองค์.
๔ โอ้ ช่าง โง่ เขลา, และ ช่าง ถือดี เพียง

ไร, และ ช่ัว, และคล้ายดังมาร เพียง ใด, 
และรวดเร็วก เพียงใดที่จะท�าความช่ัวช้า
สามานย์, และเช่ืองช้าเพียงใดที่จะท�าดี, 
คือลูกหลานมนุษย์; แท้จรงิแล้ว, รวดเร็ว
เพียงใดที่จะสดับฟังถ้อยค�าของมารรา้ย, 
และที่จะให้ ใจข พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับส่ิง
ที่ ไร้ประโยชน์ของโลก !

๕ แท้จริง แล้ว, รวดเร็ว เพียง ใด ที่ จะ
ทะนงตนด้วยความถือดีก ; แท้จริงแล้ว, 
รวดเร็วเพียงใดที่ จะโอ้อวด, และท�า ส่ิง
นานัปการ ซ่ึง เป็นความ ชั่ว ช้า สามานย์; 
และพวกเขาเชื่องช้าเพียงใดที่จะระลึก
ถึงพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา, 
และ เงี่ยหู ฟัง ค�า ปรึกษา ของ พระองค์, 
แท้จริงแล้ว, เช่ืองช้าเพียงใดที่จะเดินข 

ในทางแห่งปัญญา !
๖ ดเูถดิ, พวกเขาไมป่รารถนาใหพ้ระเจา้

พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, ผู้ทรงสรา้งก 

พวกเขา, ทรงปกครองข และทรงครองเหนือ
พวกเขา; ทัง้ที่ทรงมีพระคณุความดีอัน
ใหญ่หลวงและพระเมตตาของพระองค์
ทีม่ตีอ่พวกเขา, พวกเขายงัถอืวา่ค�าปรกึษา
ของพระองค์ ไรค้า่, และพวกเขาไมย่อมให้
พระองคเ์ป็นผู้น�าทางของพวกเขา.

๗ โอ้ความไม่สลักส�าคัญก ของลูกหลาน
มนุษย์ ใหญ่หลวงเพียงใด; แท้จริงแล้ว, 

แม้พวกเขาเล็กน้อยกว่าผงธุลีของแผ่น
ดินโลก.

๘ เพราะดูเถิด, ภัสมธุลีของแผ่นดิน
โลกเคลื่อนไปทางน้ีและทางโน้น, เพื่อ
แยกออกจากกัน, ด้วยบัญชาของพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นนิจของเรา.

๙ แท้จริงแล้ว, ดูเถิดโดยสุรเสียงของ
พระองค์ท�าให้เนินเขาและภูเขาส่ันและ
หวั่นไหวก .

๑๐ และ โดย พลังก แห่ง สุรเสียง ของ
พระองค์ มัน แตกแยก, และ กลับ ราบ
เรยีบ, แท้จรงิแล้ว, แม้เหมือนกับหุบเขา.

๑๑ แท้จริงแล้ว, โดยพลังแห่งสุรเสียง
ของพระองคท์ัง้แผน่ดนิโลกก ส่ันสะเทอืน;

๑๒ แท้จริงแล้ว, โดยพลังแห่งสุรเสียง
ของ พระองค์, รากฐาน โยก, แม้ ถึงใจ
กลางทีเดียว.

๑๓ แท้จริงแล้ว, และหากพระองค์จะ
ตรัสกับแผ่นดินโลก—จงเคลื่อน—มัน
ก็เคลื่อน.

๑๔ แท้จริงแล้ว, หากพระองค์ตรัสกับ
แผ่นดินโลกก —เจ้าจงกลับไปข , เพื่อยืดค 

วนัออกไปหลายชั่วโมง—มันก็จะเป็นไป;
๑๕ และด้วยเหตุน้ี, ตามพระวจนะของ

พระองค์แผ่นดินโลกจึงกลับไป, และมัน
ปรากฏแก่มนุษย์ว่าดวงอาทิตย์หยุดน่ิง; 
แท้จริงแล้ว, และดูเถิด, น่ีเป็นเช่นน้ัน; 
เพราะโดยแน่แท้แล้วมันเป็นแผ่นดิน
โลกซ่ึงเคลื่อนที่และไม่ ใช่ดวงอาทิตย์.

 ๓ ข อาโมส ๔:๖–๑๑.
 ๔ ก อพย. ๓๒:๘.
  ข มธ. ๑๕:๑๙; ฮบ. ๓:๑๒.
 ๕ ก สภษ. ๒๙:๒๓.  

คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

  ข คมพ. เดนิ, ด�าเนิน,  
เดนิกบัพระผูเ้ป็นเจา้.

 ๖ ก อสย. ๔๕:๙; คพ. ๕๘:๓๐;  
โมเสส ๗:๓๒–๓๓.

  ข คพ. ๖๐:๔.
 ๗ ก อสย. ๔๐:๑๕, ๑๗;  

โมไซยาห ์๔:๑๙;  

โมเสส ๑:๑๐.
 ๙ ก ๓ นี. ๒๒:๑๐.
 ๑๐ ก ๑ นี. ๑๗:๔๖.
 ๑๑ ก มอร. ๕:๒๓; อเีธอร ์๔:๙.
 ๑๔ ก ยชว. ๑๐:๑๒–๑๔.
  ข อสย. ๓๘:๗–๘.
  ค ๒ พกษ. ๒๐:๘–๑๑.

ฮีลามนั ๑๒:๔–๑๕๕๓๑



๑๖ และดเูถดิ, หากพระองคต์รสัเช่นกนั
กบัผนืน� ้าก แหง่หว้งลกึอนัใหญห่ลวง—เจา้
จงแห้งขอดข —มันก็จะเป็นไป.

๑๗ ดูเถิด, หากพระองค์ตรัสกับภูเขา
น้ี— เจ้า จง ยก ขึน้, และ มาก ตกลง บน
เมือง น้ี, เพื่อฝังมัน—ดูเถิดมันจะเป็น
ไปเช่นน้ัน.

๑๘ และดูเถิด, หากมนุษย์ซ่อนก ทรพัย์
สมบัติ ไว้ ใน แผ่นดิน, และ พระเจ้า จะ
ตรัส— ให้ มัน ถูก สาปข , เพราะ ความ ช่ัว
ช้าสามานย์ของเขาที่ซ่อนมันไว—้ดูเถิด, 
มันจะถูกสาป.

๑๙ และหากพระเจ้าจะตรสัวา่—เจ้าจง
ถูกสาป, เพื่อจะไม่มีผู้ ใดพบเจ้านับแต่
เวลาน้ีไปและตลอดกาล—ดูเถิด, ไม่มีผู้
ใดเจอมันได้นับแต่น้ีไปและตลอดกาล.

๒๐ และดูเถิด, หากพระเจ้าจะตรัสกับ
ผู้ ใด— เพราะ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ของ
เจ้า, เจ้า จะ ถูก สาป ตลอด กาล— มันจะ
เป็นไปเช่นน้ัน.

๒๑ และหากพระเจ้าจะตรัส—เพราะ
ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ของ เจ้า เจ้า จะ ถูก
ตัดขาด จาก ที่ อยู่ ของ เรา— พระองค์ จะ
ทรงท�าให้มันเป็นไปเช่นน้ัน.

๒๒ และ วบิัติ แก่ เขา ผู้ ซึ่ง พระองค์ จะ
ตรสัเช่นน้ี, เพราะมนัจะบงัเกดิกบัเขาผู้
ท�าความช่ัวช้าสามานย,์ และเขาจะได้รบั
การช่วยให้รอดไม่ ได;้ ฉะน้ัน, เพราะเหตุ
น้ี, เพือ่มนุษย์จะได้รบัการช่วยให้รอด, จงึ
ประกาศการกลบัใจ.

๒๓ ฉะน้ัน, คนทัง้ หลาย ที่ จะ กลับ ใจ

และสดับฟังสุรเสียงของพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขาเป็นสุข; เพราะคน
เหล่าน้ีคือคนที่จะได้รับการช่วยให้รอดก .

๒๔ และ ขอ พระ ผู้ เป็น เจ้า โปรด
ประทาน, ใน ความ บริบูรณ์ อันหา ที่สุด
มิได้ของพระองค์, เพื่อจะน�ามนุษย์มา
สู่การกลับใจและงานดี, เพื่อจะน�าพวก
เขากลับ สู่พระคุณแทนพระคุณก , ตาม
งานของพวกเขา.

๒๕ และข้าพเจ้าอยากให้มนุษย์ทัง้ปวง
ได้รบัการช่วยให้รอด. แต่เราอ่านวา่ในวนั
สุดท้ายและส�าคัญยิ่งมีบางคนที่จะถูกขับ
ไล่, แท้จรงิแล้ว, ผู้ซ่ึงจะถูกขับออกจากที่
ประทับของพระเจ้า;

๒๖ แทจ้รงิแลว้, ผูซ่ึ้งจะถกูส่งไปสู่สภาพ
แห่งความเศร้าหมองอันหาได้สิน้สุดไม่, 
ท�าให้ถ้อยค�าเกิดสัมฤทธิผลซ่ึงกล่าวว่า : 
พวกเขาที่ท�าดีจะมีชีวติอันเป็นนิจก ; และ
พวกเขาที่ท�าช่ัวจะมีความอัปมงคลข อัน
เป็นนิจ. และมนัจะเป็นไปดงัน้ัน. เอเมน.

ค�าพยากรณ์ของแซมิวเอล, ชาวเลมัน, 
ต่อชาวนีไฟ.

ประกอบด้วยบทที ่๑๓ ถึง ๑๕.

บทที่ ๑๓

แซ มิว เอล ชาวเล มันพยากรณ์ ถึง ความ
พินาศของชาวนี ไฟเว้นแต่พวกเขาจะ
กลบัใจ—ชาวนีไฟและสมบตัพิสัถานของ

 ๑๖ ก มธ. ๘:๒๗.
  ข อสย. ๔๔:๒๗; ๕๑:๑๐.
 ๑๗ ก ๓ นี. ๘:๑๐.
 ๑๘ ก มอร. ๑:๑๘;  

อเีธอร ์๑๔:๑.
  ข ฮีล. ๑๓:๑๗.
 ๒๓ ก คมพ. ความรอด.
 ๒๔ ก คมพ. พระคณุ.

 ๒๖ ก มธ. ๒๕:๔๖;  
ยอหน์ ๕:๒๘–๒๙;  
รม. ๖:๑๓.

  ข คมพ. อปัมงคล (ความ).

ฮีลามนั ๑๒:๑๖–๒๖ ๕๓๒



พวก เขา ถูก สาป แช่ง— พวก เขา ปฏิเสธ
และ ขว้าง ก้อนหินใส่ ศาสดา พยากรณ์, 
ถกูหอ้มลอ้มดว้ยเหลา่ภตูผ,ี และแสวงหา
ความสุขในการท�าความช่ัวช้าสามานย์. 
ประมาณ ๖ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
แปดสิบหก, ชาวนีไฟยงัคงอยู่ ในความช่ัว
รา้ย, แท้จรงิแล้ว, ในความชั่วรา้ยมหันต์, 
ในขณะที่ชาวเลมันก ยึดมั่นโดยเครง่ครดั
ต่อการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า, ตามกฎของโมเสส.

๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปีน้ี
มชีาวเลมนัผูห้น่ึง, ช่ือแซมวิเอล, ทา่นเขา้
มาในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, และเริ่ม
ส่ังสอนผู้คน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิด
ขึน้คอืทา่นส่ังสอนผูค้น, เรือ่งการกลบัใจ, 
อยูห่ลายวนั, และพวกเขาขบัไลท่า่น, และ
ทา่นก�าลงัจะกลบัไปแผน่ดนิของทา่นเอง.

๓ แต่ดูเถิด, สุรเสียงของพระเจ้ามาถึง
ทา่น, ใหท้า่นกลบัไปอกี, และพยากรณ์แก่
ผูค้นถงึเรือ่งอะไรก็ตามทีเ่ขา้มาในใจก ทา่น.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาไม่ยอมให้ท่านเข้าเมือง; ฉะน้ันท่าน
จงึไปและขึน้ไปบนก�าแพงเมอืงน้ัน, และ
ยื่นมือออกไปและร้องด้วยเสียงอันดัง, 
และพยากรณ์แก่ผู้คนถึงเรื่องใดก็ตาม
ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ ในใจท่าน.

๕ และ ท่าน กล่าว แก่ คน เหล่า น้ันว่า : 
ดเูถดิ, ขา้พเจา้, แซมวิเอล, ชาวเลมนั, พดู
พระวจนะของพระเจา้ซึง่พระองคท์รงใส่

ไว้ ในใจข้าพเจ้า; และดูเถิดพระองค์ทรง
ใส่มันไว้ ในใจข้าพเจ้าเพื่อให้กล่าวแก่คน
เหลา่น้ีวา่ดาบก แหง่ความยตุธิรรมเงอืดเงือ้
อยูเ่หนือคนเหลา่น้ี; และเวลาส่ีรอ้ยปีจะไม่
ผ่านไปเวน้แต่ดาบแห่งความยุติธรรมจะ
ตกลงบนคนเหล่าน้ี.

๖ แท้จริงแล้ว, ความพินาศก อย่างหนัก
คอย คน เหล่า น้ี อยู่, และ มัน มา ถึง คน
เหล่าน้ีโดยแน่แท้, และจะไม่มีอะไรช่วย
คนเหล่าน้ี ให้รอดได้นอกจากการกลับใจ
และศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์, ผู้
จะเสด็จมาในโลกโดยแน่แท้, และจะทรง
ทนทุกขเวทนาหลาย ส่ิงและจะถูกปลง
พระชนม์เพื่อผู้คนของพระองค์.

๗ และดเูถดิ, เทพก ของพระเจา้ประกาศ
เรื่องน้ีแก่ข้าพเจ้า, และท่านน�าข่าวอัน
น่ายินดีข มาให้จิตวิญญาณข้าพเจ้า. และ
ดเูถิด, พระองคท์รงส่งข้าพเจ้ามายังท่าน
เพื่อ ประกาศ เรื่อง น้ี แก่ ท่าน ด้วย, เพื่อ
ท่านจะมีข่าวอันน่ายินดี; แต่ดูเถิดท่าน
ไม่ยอมรับข้าพเจ้า.

๘ ฉะน้ัน, พระเจา้ตรสัไวด้งัน้ีวา่ : เพราะ
ความแข็งกระดา้งของใจผู้คนชาวนี ไฟ, 
เวน้แต่พวกเขาจะกลับใจเราจะเอาพระ
วจนะของเราไปจากพวกเขา, และเราจะ
ถอนก พระวญิญาณของเราจากพวกเขา, 
และเราจะไม่ทนพวกเขาอีกตอ่ไป, และ
เราจะหนัใจพีน้่องของพวกเขาใหต้อ่ตา้น
พวกเขา.

๙ และส่ีรอ้ยปีก จะยังไม่ผ่านไปก่อนที่เรา
จะท�าใหพ้วกเขาถกูลงทณัฑ;์ แทจ้รงิแลว้, 
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เราจะมาเยือนพวกเขาด้วยดาบและด้วย
ความอดอยากและด้วยโรคระบาด.

๑๐ แท้จรงิแล้ว, เราจะมาเยือนพวกเขา
ในความเกรีย้วโกรธของเรา, และจะมีคน
เหล่า น้ันใน อนุชนรุ่นที่ ส่ีก , จาก บรรดา
ศัตรูของเจ้า, ที่จะมีชีวิตเพื่อเห็นความ
พินาศสิน้ของเจ้า; และการน้ีจะเกิดขึน้
โดยแน่แท้เวน้แต่เจ้าจะกลับใจ, พระเจ้า
ตรัส; และ อนุชนในรุ่นที่ ส่ี จะ ก่อ ความ
พินาศแก่เจ้า.

๑๑ แต่หากเจ้าจะกลับใจและหันก มาหา
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้เราจะคลาย
ความโกรธของเรา, พระเจ้าตรัส; แท้จริง
แล้ว, พระเจ้าตรสัดังน้ี, คนที่กลับใจและ
หันมาหาเราย่อมเป็นสุข, แต่วบิัติแก่คน
ที่หากลับใจไม่.

๑๒ แท้จรงิแล้ว, วบิัติก แก่เมืองแห่งเซ- 
ราเฮ็มลาที่ยิ่งใหญ่น้ี; เพราะดูเถิด, น่ีเป็น
เพราะคนเหล่าน้ันที่ชอบธรรมเมืองน้ีจึง
รอด; แท้จรงิแล้ว, วบิัตแิก่เมืองยิ่งใหญ่น้ี, 
พระเจ้าตรสั, เพราะเราเห็น, วา่มีอยู่เป็น
อนัมาก, แทจ้รงิแลว้, แมค้นส่วนมากของ
เมืองยิ่งใหญ่ น้ี, ที่จะท�าใจพวกเขาแข็ง
กระด้างต่อเรา, พระเจ้าตรัส.

๑๓ แต่คนที่กลับใจเป็นสุข, เพราะเรา
จะละเว้นพวกเขา. แต่ดูเถิด, หากมิ ใช่
เพราะคนชอบธรรมที่อยู่ ในเมืองยิ่งใหญ่
น้ี, ดเูถดิ, เราจะให้ ไฟก ลงมาจากฟ้าสวรรค์
และท�าลายมันเสีย.

๑๔ แตด่เูถดิ, เพือ่เห็นแกค่นชอบธรรม
จึงไดร้บัการละเวน้. แตด่เูถิด, เวลามาถึง, 

พระเจ้าตรัส, คือเมื่อเจ้าจะขับคนชอบ
ธรรมออกจากบรรดาพวกเจา้, เมือ่น้ันเจา้
จะสุกงอมเพื่อความพินาศ; แท้จริงแล้ว, 
วิบัติจงมีแก่เมืองยิ่งใหญ่น้ี, เพราะความ
ช่ัวร้ายและความน่าชิงชังซ่ึงอยู่ ในมัน.

๑๕ แท้จริงแล้ว, และวิบัติจงมีแก่เมือง
แหง่กเิดยีน, เพราะความชัว่รา้ยและความ
น่าชิงชังซ่ึงอยู่ ในน้ัน.

๑๖ แท้จริงแล้ว, และวิบัติจงมีแก่เมือง
ทัง้หมดซึง่อยู่ ในแผน่ดนิโดยรอบ, ซึง่ชาว
นีไฟครอบครอง, เพราะความช่ัวรา้ยและ
ความน่าชิงชังซ่ึงอยู่ ในน้ัน.

๑๗ และดูเถิด, การสาปแช่งก จะเกิดแก่
แผ่นดิน, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, เพราะ
เพือ่เห็นแกผู่ค้นทีอ่ยูบ่นแผน่ดนิ, แทจ้รงิ
แลว้, เพราะความช่ัวรา้ยของพวกเขาและ
ความน่าชิงชังของพวกเขา.

๑๘ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึ ้น, 
พระเจา้จอมโยธาตรสั, แทจ้รงิแลว้, พระผู้
เป็นเจา้ทีย่ิง่ใหญแ่ละองคจ์รงิของเราตรสั, 
คือผู้ ใดที่ ซ่อนก ทรัพย์สมบัติ ไว้ ในแผ่น
ดนิโลกจะหามันไม่พบอีกเลย, เพราะการ
สาปแช่งอันใหญ่หลวงของแผ่นดิน, เวน้
แต่เขาจะเป็นคนชอบธรรมและซ่อนมัน
ไว้กับพระเจ้า.

๑๙ พระเจ้าตรัส, เพราะเรา, ประสงค์
ให้ พวก เขา ซ่อนทรัพย์ สมบัติ ของ พวก
เขา ไว้ กับ เรา; และ คนที่ ไม่ ซ่อนทรัพย์
สมบัติของพวกเขาไว้กับเราถูกสาปแช่ง; 
เพราะไม่มี ใครจะซ่อนทรัพย์สมบัติของ
เขาไว้กับเรานอกจากคนชอบธรรม; และ
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เขาที่ ไม่ซ่อนทรัพย์สมบัติของเขาไว้กับ
เรา, เขาก็ถูกสาปแช่ง, และทรัพย์สมบัติ
ด้วย, และไม่มี ใครจะไถ่มันเพราะค�าสาป
แช่งของแผ่นดิน.

๒๐ และวันน้ันจะมาถึงคือพวกเขาจะ
ซ่อนทรพัยส์มบตัขิองตน, เพราะพวกเขา
หมกมุน่อยูก่บัสมบตัพิสัถาน; และเพราะ
พวกเขาหมกมุน่อยูก่บัสมบตัพิสัถานของ
ตน, และจะซ่อนทรพัยส์มบตัขิองตนเมือ่
พวกเขาจะหลบหนีไปซึง่หน้าศัตร;ู เพราะ
พวกเขาจะไม่ซ่อนมันไวก้ับเรา, พวกเขา
จึงถูกสาปแช่งและทรพัย์สมบัติของพวก
เขาด้วย; และในวันน้ันพวกเขาจะถูกลง
ทัณฑ์, พระเจ้าตรัส.

๒๑ ดูเถิด ท่าน, ซ่ึง เป็น ผู้คน ของ
เมืองยิ่งใหญ่ น้ี, และจงสดับฟังก ถ้อยค�า
ของ ข้าพเจ้า; แท้จริง แล้ว, จง สดับ ฟัง
พระด�ารัสที่พระเจ้าตรัส; เพราะดูเถิด, 
พระองค์ตรัสว่าท่านถูกสาปแช่งเพราะ
สมบัติ พัสถาน ของ ท่าน, และ สมบัติ
พัสถานของท่านถูกสาปแช่งด้วยเพราะ
ท่านหมกมุ่นอยู่กับมัน, และไม่สดับฟัง
พระ วจนะ ของ พระองค์ ผู้ ประทาน ส่ิง
เหล่าน้ันให้ท่าน.

๒๒ ท่านไม่ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของท่านในส่ิง ซ่ึงพระองค์ประทาน
ให้ ท่าน, แต่ ท่านนึกถึง สมบัติ พัสถานก 

ของท่านตลอดเวลา, ไม่น้อมขอบพระทัย
พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ท่าน ส�าหรับ
ส่ิงเหล่า น้ัน; แท้จริงแล้ว, ใจท่านไม่ ได้

มุ่ง ไป ที่ พระเจ้า, แต่ มันพอง ขึน้ ด้วย
ความ จองหองข อย่าง ใหญ่ หลวง, จนถึง
การโอ้อวด, และจนถึงการผยอง, ความ
ริษยาค , การวิวาท, การมีเจตนาร้าย, การ
ข่มเหง, และการกระท�าฆาตกรรม, และ
ความช่ัวช้าสามานย์นานัปการ.

๒๓ เพราะเหตุน้ีพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
จึง ทรง ให้การ สาป แช่ง มา บน แผ่นดิน, 
และบนสมบตัพิสัถานของทา่นดว้ย, และ
น่ีเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของท่าน.

๒๔ แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนพวก น้ี, 
เพราะเวลาน้ี ซ่ึงมาถึงแล้ว, คือท่านขับ
ไล่ก ศาสดาพยากรณ์, และล้อเลียนพวก
ท่าน, และขว้างปาก้อนหินใส่พวกท่าน, 
และสังหารพวกท่าน, และท�าความชั่วช้า
สามานย์นานัปการต่อพวกท่าน, แม้ดังที่
ท�าในสมัยโบราณ.

๒๕ และบัดน้ีเมื่อท่านพูด, ท่านกล่าว
วา่ : หากวนัเวลาของเราอยู่ ในวนัเวลาของ
บรรพบุรุษก สมัย ก่อนของ เรา, เรา จะ ไม่
สังหารศาสดาพยากรณ์; เราจะไมข่วา้งปา
กอ้นหนิใส่พวกทา่น, และขบัไลพ่วกทา่น.

๒๖ ดูเถิดท่านเลวยิ่งกว่าคนเหล่าน้ัน; 
เพราะดงัทีพ่ระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู,่ หาก
ศาสดาพยากรณ์ก มาในบรรดาพวกท่าน
และประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่
ท่าน, ซ่ึงเป็นพยานถึงบาปและความช่ัว
ช้าสามานย์ของท่าน, ท่านก็ โกรธข ศาสดา
พยากรณ์, และขับไล่ท่านและพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะท�าลายท่าน; แท้จริงแล้ว, 
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ท่านจะกล่าววา่เขาเป็นศาสดาพยากรณ์ค 

ปลอม, และวา่เขาเป็นคนบาป, และเป็น
ของ มาร, เพราะ เขา เป็นพยานง ว่าการ
กระท�าของท่านช่ัว.

๒๗ แต่ ดูเถิด, หาก คนหน่ึง จะ มา ใน
บรรดาพวกท่านและจะกล่าวว่า : จงท�า
ดังน้ี, และจะไม่เป็นความช่ัวช้าสามานย์; 
จง ท�า อย่าง น้ัน และ ท่าน จะ ไม่ ต้อง ทน
ทุกข์; แท้จริง แล้ว, เขา จะ กล่าว ว่า : จง
เดินไป ตาม ความ ถือดี ของ ใจ ท่าน เอง
เถิด; แท้จริง แล้ว, จง เดินไป ตาม ความ
ถือดีของสายตาท่าน, และท�าส่ิงใดก็ตาม
ที่ ใจท่านปรารถนา—และหากคนหน่ึง
จะมาในบรรดาพวกท่านและกล่าวอย่าง
น้ี, ท่านจะรับเขา, และกล่าวว่าเขาเป็น
ศาสดาพยากรณ์ก .

๒๘ แทจ้รงิแลว้, ทา่นจะยกเขาขึน้, และ
ทา่นจะใหท้รพัยสิ์นของทา่นแกเ่ขา; ทา่น
จะให้ทองของท่าน, และเงินของท่านแก่
เขา, และจะห่อหุ้มเขาด้วยเสือ้ผ้าราคา
แพง; และเพราะเขาใช้ค�าพดูป้อยอก ทา่น, 
และเขากล่าวว่าทุกอย่างดี, เมื่อน้ันท่าน
จะไม่ว่าเขาเป็นคนผิด.

๒๙ โอ้ ท่าน อนุชน ที่ ช่ัว ร้าย และ มี
มิจฉาทิฐิ; ท่านคนแข็งกระด้างและท่าน
คนดือ้รัน้, ท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงทน
ทา่นไปนานเทา่ใดหรอื ? แทจ้รงิแลว้, ทา่น
จะปล่อยตนให้คนน�าทางที่เขลาก และมืด
บอดข น�าท่านไปนานเท่าใดหรือ ? แท้จริง
แล้ว, ท่านจะเลือกค ความมืดแทนความ
สว่างง ไปนานเท่าใดหรือ ?

๓๐ แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, ความกริว้ของ
พระเจ้า เกิด ขึน้ แล้ว กับ ท่าน; ดูเถิด, 
พระองค์ ทรง สาป แช่ง แผ่น ดิน เพราะ
ความช่ัวช้าสามานย์ของท่าน.

๓๑ และ ดูเถิด, เวลา มา ถึงที่ พระองค์
ทรงสาปแช่งสมบัติพัสถานของท่าน, ให้
มันกลับลื่นหลุดก ไป, เพื่อท่านจะยึดไว้
ไม่ ได้; และในวันเวลาแห่งความยากจน
ของทา่น ทา่นจะเก็บส่ิงเหลา่น้ันไว้ ไม่ได.้

๓๒ และในวันเวลาแห่งความยากจน
ของ ท่าน ท่าน จะ ร้อง หา พระเจ้า; และ
ท่านจะร้อง โดยเปล่าประโยชน์, เพราะ
ความ หายนะ ของ ท่าน มา ถึง ท่าน แล้ว, 
และความพินาศของท่านแน่นอนแล้ว; 
และเมื่อน้ันท่านจะรอ้งไห้และคร�า่ครวญ
ในวันน้ัน, พระเจ้า จอม โยธา ตรัส. และ
เมื่อน้ันท่านจะคร�่าครวญ, และกล่าวว่า :

๓๓ โอห้ากขา้พเจา้ไดก้ลบัใจก , และไม่ได้
ฆา่ศาสดาพยากรณ์, และขวา้งปาข กอ้นหนิ
ใส่พวกทา่น, และขบัไลพ่วกทา่น. แทจ้รงิ
แล้ว, ในวนัน้ันท่านจะกล่าววา่ : โอ้หากเรา
ระลึก ถึง พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา
ในวันที่พระองค์ประทานสมบัติพัสถาน
ของเราให้แก่เรา, และเมื่อน้ันมันจะไม่
กลับลื่นหลุดไปจนเราต้อง สูญเสียมัน; 
เพราะ ดูเถิด, สมบัติ พัสถานของ เรา ไป
จากเราแล้ว.

๓๔ ดูเถิด, เราวางเครื่องมือไว้ที่น่ีและ
วันพรุ่งมันหายไป; และดูเถิด, ดาบของ
เราหายไปจากเรา ในวันที่ เราค้นหามัน
เพื่อการสู้รบ.
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๓๕ แทจ้รงิแลว้, เราซ่อนทรพัยข์องเราไว้
และมันลื่นหลุดไปจากเรา, เพราะค�าสาป
แช่งของแผ่นดิน.

๓๖ โอ้หากเรากลับใจในวนัที่พระวจนะ
ของพระเจ้ามาถึงเรา; เพราะดูเถิดแผ่น
ดินถูกสาปแช่ง, และส่ิงทัง้ปวงกลับลื่น
หลุดไป, และเรายึดมันไว้ ไม่ ได้.

๓๗ ดูเถิด, เราถูกห้อมล้อมด้วยเหล่า
ภูตผี, แท้จริง แล้ว, เรา ถูก ล้อม ไว้ ด้วย
บริวารของเขาผู้หมายมั่นจะท�าลายจิต
วิญญาณเรา. ดูเถิด, ความชั่วช้าสามานย์
ของ เรา ใหญ่ หลวง. ข้า แต่ พระเจ้า, 
พระองค์ จะ ทรง คลาย ความ กริว้ ของ
พระองค์ ไป จาก พวก ข้า พระองค์ มิ ได้
หรือ ? และน่ีจะเป็นค�าพูดของท่านใน
วันเหล่าน้ัน.

๓๘ แตด่เูถิด, วนัเวลาแห่งการทดลองก 

ของท่านผ่านไปแล้ว; ท่านผัดวันข แห่ง
ความ รอด ของ ท่าน จน มัน สาย เกินไป
อยู่ เป็นนิจ, และความพินาศของท่านก็
แน่นอนแล้ว; แท้จริงแล้ว, เพราะตลอด
วนัเวลาของชีวติท่าน ท่านแสวงหาส่ิงซ่ึง
ท่านไม่สามารถได้รับ; และท่านแสวงหา
ความสุขค ดว้ยการท�าความช่ัวช้าสามานย,์ 
ซ่ึงส่ิงน้ีตรงกนัขา้มกบัธรรมชาตขิองความ 

ชอบ ธรรม น้ันซึ่ง อยู่ ในพระ ประมุข นิ- 
รันดร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา.

๓๙ โอท้า่นผูค้นของแผน่ดนิ, หากทา่น
จะฟังถ้อยค�าข้าพเจ้า ! และข้าพเจ้าสวด
ออ้นวอนขอใหค้วามกริว้ของพระเจา้คลาย
ไปจากท่าน, และขอให้ท่านกลับใจและ
ได้รับการช่วยให้รอด.

บทที่ ๑๔

แซมวิเอลพยากรณ์ถงึแสงสวา่งในเวลา
กลางคนืและดาวดวงใหมข่ณะพระครสิต์
ประสูต—ิพระครสิตท์รงไถม่นุษยจ์ากความ
ตายทางโลกและทางวญิญาณ—เครือ่งหมาย
แหง่การสิน้พระชนม์ของพระองค์รวมถงึ
เวลาสามวนัแหง่ความมดื, การแตกของศลิา, 
และความป่ันป่วนใหญห่ลวงของธรรมชาต.ิ 
ประมาณ ๖ ปีกอ่นครสิตกาล.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืแซ- 

มิวเอลก , ชาวเลมัน, พยากรณ์อีกมากมาย
หลายเรื่องที่เขียนไว้ ไม่ ได้.

๒ และดูเถิด, ท่านกล่าวแก่พวกเขาวา่ : 
ดูเถิด, ข้าพเจ้า ให้ เครื่องหมายแก่ท่าน; 
เพราะอีกห้าปีที่จะถึง, และดูเถิด, เมื่อ
น้ันพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จ
มาเพื่อไถ่คนทัง้ปวงที่จะเช่ือในพระนาม
ของพระองค์.

๓ และดเูถดิ, ขา้พเจา้จะใหส่ิ้งน้ีแกท่า่น
เพื่อ เป็น เครื่องหมายก ใน เวลา ของ การ
เสด็จมาของพระองค์; เพราะดูเถิด, จะมี
แสงสวา่งเจิดจ้าในฟ้าสวรรค์, ถึงขนาดที่
ในคนืกอ่นทีพ่ระองคเ์สด็จมาจะไมม่คีวาม
มืด, ถึงขนาดที่มันจะปรากฏแก่มนุษย์
ประหน่ึงว่าเป็นกลางวัน.

๔ ฉะน้ัน, จะมีวนัหน่ึงกับคนืหน่ึงกับ
วนัหน่ึง, ประหน่ึงวา่เป็นวนัเดยีวและไมม่ี
กลางคนื; และน่ีจะเป็นเครือ่งหมายแก่
ท่าน; เพราะท่านจะรู้ถึงการขึน้ของดวง
อาทิตย์และการตกของมันดว้ย; ฉะน้ัน
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พวกเขาจะรูถ้งึความแน่นอนวา่จะมสีองวนั
กบัหน่ึงคนื; กระน้ันก็ตามคนืน้ันจะไมม่ดื; 
และมนัจะเป็นคนืกอ่นทีพ่ระองคป์ระสูติก .

๕ และดเูถิด, จะมีดาวก ดวงใหม่ขึน้มา, 
ซ่ึงเป็นดาวทีท่า่นไมเ่คยเห็นเช่นน้ีมากอ่น; 
และน่ีจะเป็นเครือ่งหมายตอ่ท่านดว้ย.

๖ และ ดูเถิด น่ี มิ ใช่ ทั ้งหมด, จะ มี
เครื่องหมายและการอันน่าพิศวงหลาย
อย่างในฟ้าสวรรค์.

๗ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือท่าน
ทุกคนจะประหลาดใจ, และพิศวง, ถึง
ขนาดที่ท่านจะล้มก ลงสู่พืน้ดิน.

๘ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือผู้ ใด
ก็ตามทีจ่ะเช่ือก ในพระบตุรของพระผูเ้ป็น
เจ้า, ผู้น้ันจะมีชีวิตอันเป็นนิจ.

๙ และดเูถดิ, พระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้
ดังน้ี, โดยเทพของพระองค์, ให้ข้าพเจ้า
มาบ อก เรื่อง น้ี แก่ ท่าน; แท้จริง แล้ว, 
พระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าพยากรณ์
เรือ่งเหลา่น้ีแกท่า่น; แทจ้รงิแลว้, พระองค์
ตรสักบัขา้พเจา้วา่ : จงป่าวรอ้งกบัคนพวก
น้ี, จงกลบัใจและเตรยีมทางของพระเจา้.

๑๐ และบดัน้ี, เพราะขา้พเจา้เป็นชาวเล- 
มัน, และ พูด กับ ท่าน ถึง พระ ด�ารัส ซ่ึง
พระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้, และเพราะมนั
เป็นเรือ่งยุง่ยากส�าหรบัทา่น, ทา่นจงึโกรธ
ขา้พเจา้และหมายมัน่จะท�าลายขา้พเจา้, 
และขบัไล่ก ขา้พเจา้ออกจากบรรดาพวกทา่น.

๑๑ และทา่นควรสดบัฟังถอ้ยค�าขา้พเจา้, 

เพราะ, เพือ่เจตนาน้ีขา้พเจา้จงึขึน้มาบน
ก�าแพง เมือง น้ี, เพื่อ ท่านจะ ได้ยิน และ
รู้ถึงการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึง
คอยท่านอยู่ เพราะความชั่ว ช้าสามานย์
ของท่าน, และเพื่อท่านจะได้รู้ เงื่อนไข
ของการกลับใจด้วย;

๑๒ และเพื่อท่านจะรู้ด้วยถึงการเสด็จ
มาของพระเยซูครสิต,์ พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า, พระบิดาก แห่งฟ้าสวรรค์และ
แห่งแผ่นดินโลก, พระผู้สร้างสารพัดส่ิง
นับจากกาลเริ่มต้น; และเพื่อท่านจะรู้
ถึง เครื่องหมายต่าง ๆ ของการเสด็จมา
ของพระองค์, ด้วยเจตนาว่าท่านจะเช่ือ
ในพระนามของพระองค์.

๑๓ และหากท่านเช่ือก ในพระนามของ
พระองค์ท่านจะกลับใจจากบาปทัง้หมด
ของท่าน, เพื่อโดยการน้ันท่านจะได้รับ
การปลดบาปจากส่ิงเหลา่น้ีผา่นคณุความ
ดีข ของพระองค์.

๑๔ และ ดูเถิด, อน่ึง, ข้าพเจ้า ให้
เครือ่งหมายอกีอยา่งหน่ึงแกท่า่น, แทจ้รงิ
แล้ว, คือ เครื่องหมาย การ สิน้พระชนม์
ของพระองค์.

๑๕ เพราะดเูถดิ, พระองคจ์ะสิน้พระชนม์
โดยแน่แทเ้พือ่ความรอดก จะเกดิขึน้; แทจ้รงิ
แลว้, พระองคท์รงเห็นจ�าเป็นและพระองค์
พงึตอ้งสิน้พระชนม,์ เพือ่ใหเ้กดิการฟ้ืนคนื
ชีวติข ของคนตาย, เพือ่ดว้ยการน้ันจะน�า
มนุษยเ์ขา้ในทีป่ระทบัของพระเจา้.

 ๔ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระ
เยซคูรสิต.์
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๑๖ แทจ้รงิแลว้, ดเูถดิ, การสิน้พระชนม์
น้ี ท�าให้ เกิด การ ฟ้ืน คืน ชีวิต, และ ไถ่ก 

มนุษยชาติ ทัง้ ปวง จาก ความ ตาย ครัง้
แรก—ความตายทางวญิญาณน้ัน; เพราะ
มนุษยชาตทิัง้ปวง, โดยการตกข ของอาดมั
ซ่ึงถูกตดัขาดค จากที่ประทับของพระเจ้า, 
ถือวา่ตายง แล้ว, ทัง้กับส่ิงทางโลกและกับ
ส่ิงทางวิญญาณ.

๑๗ แต่ ดูเถิด, การ ฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระคริสต์ ไถ่ก มนุษยชาติ, แท้จริง
แล้ว ,  แม้ มนุษยชาติ ทั ้ง ปวง,  และ
น� า พวก เขา กลับ เข้า ในที่ ประทับ ของ
พระเจ้า.

๑๘ แท้จริงแล้ว, และส่ิงน้ันท�าให้เกิด
เงื่อนไขแห่งการกลับใจ, คือผู้ ใดก็ตามที่
กลบัใจผูน้ั้นยอ่มไมถ่กูโคน่และโยนเขา้ไป
ในไฟ; แต่ผู้ ใดก็ตามที่ ไม่กลับใจจะถูก
โค่นและโยนเข้าไปในไฟ; และความตาย
ทางวญิญาณจะมาถึงพวกเขาอีก, แท้จรงิ
แล้ว, คอืความตายครัง้ที่สอง, เพราะพวก
เขาถูกตัดขาดอีกครัง้จากส่ิงที่ เกี่ยวกับ
ความชอบธรรม.

๑๙ ฉะน้ันท่านจงกลับใจ, ท่านจงกลับ
ใจ, เกลอืกโดยการรูเ้รือ่งเหลา่น้ีและไมท่�า 
ท่านจะปล่อยให้ตนเองมาอยู่ภายใต้การ
กล่าวโทษ, และท่านถูกน�าลงมาสู่ความ
ตายครัง้ที่สองน้ี.

๒๐ แต่ ดูเถิด, ดัง ที่ ข้าพเจ้า กล่าว แก่
ท่านแล้ว เกี่ยวกับเครื่องหมายก อีกอย่าง

หน่ึง, เครื่องหมายการสิน้พระชนม์ของ
พระองค์, ดูเถิด, ในวันน้ันที่พระองค์จะ
ทรงรับความตายพระองค์จะทรงท�าให้
ดวงอาทิตย์อับแสงข และไม่ ให้แสงสว่าง
แก่ท่าน; และดวงจันทรก์ับดวงดาวด้วย; 
และจะไม่มีความสวา่งบนผืนแผ่นดินน้ี, 
แม้ตัง้แต่เวลาที่พระองค์จะทรงทนทุกข์
กับความตาย, ตลอดเวลาสามค วนั, จนถึง
เวลาที่พระองค์จะทรงลุกขึน้จากบรรดา
คนตายอีก.

๒๑ แท้จริง แล้ว, ใน เวลา ที่ พระองค์
จะ ทรง คืนพระ วิญญาณ จะ มี ฟ้า ค�ารน
ค�ารามก และสายฟ้าฟาดตอ่เน่ืองเป็นเวลา
หลายชัว่โมง, และแผน่ดนิจะไหวและส่ัน
สะเทือน; และศิลาซ่ึงอยู่บนพืน้พิภพน้ี, 
ซ่ึงอยู่ทัง้เหนือและใต้แผ่นดิน, ซ่ึงท่าน
รู้อยู่ ในเวลาน้ีว่าเป็นของแข็ง, หรือส่วน
มากของมนัเป็นมวลสารทีม่อีงคป์ระกอบ
แข็งแกร่ง, จะแตกออกข ;

๒๒ แท้จริงแล้ว, มันจะแยกออกเป็น
สอง, และนับแต่น้ันจะพบก อยู่ตามร่อง
และ ตาม รอย แตก, และ เป็น เศษ หัก
เกลื่อน กล่นทั่ว พืน้พิภพ, แท้จริง แล้ว, 
ทัง้เหนือและใต้แผ่นดิน.

๒๓ และดูเถิด, จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
รุนแรง, และจะมีภูเขามากมายทลายลง, 
เหมือนกับหุบเขา, และจะมีที่หลายแห่ง
ซ่ึงบัดน้ีเรยีกวา่หุบเขาจะกลับเป็นภูเขา, 
ซ่ึงมีความสูงมาก.

 ๑๕ ข แอลมา ๔๒:๒๓.  
คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

 ๑๖ ก คมพ. แผนแหง่การไถ.่
  ข คมพ. การตกของอาดมั

และเอวา.

  ค แอลมา ๔๒:๖–๙.
  ง คมพ. ความตาย, ทาง

วญิญาณ.
 ๑๗ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).
 ๒๐ ก ๓ นี. ๘:๕–๒๕.

  ข ลกูา ๒๓:๔๔.
  ค โมไซยาห ์๓:๑๐.
 ๒๑ ก ๓ นี. ๘:๖.
  ข ๓ นี. ๑๐:๙.
 ๒๒ ก ๓ นี. ๘:๑๘.

ฮีลามนั ๑๔:๑๖–๒๓๕๓๙



๒๔ และทางหลวงหลายสายจะขาด, และ
เมืองก หลายเมืองจะกลับรกรา้งวา่งเปล่า.

๒๕ และ หลุม ศพก หลาย แห่ง จะ เปิด, 
และ จะ ปล่อย คน ตาย เป็น อัน มาก ของ
มันขึน้มา; และวิสุทธิชนเป็นอันมากจะ
มาปรากฏแก่คนมากมาย.

๒๖ และดูเถิด, เทพก กล่าวแก่ข้าพเจ้า
ดังน้ี; เพราะท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าวา่จะมี
ฟ้าค�ารนค�ารามและสายฟ้าฟาดต่อเน่ือง
เป็นเวลาหลายช่ัวโมง.

๒๗ และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าขณะ
ที่ ฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดยังมีอยู่, และ
พายุฝนฟ้าคะนอง, ว่าส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ไป, และว่าความมืดก จะปกคลุมทั่วพืน้
พิภพต่อเน่ืองเป็นเวลาสามวัน.

๒๘ และ เทพ กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า คน
เป็นอันมากจะเห็นส่ิงอันยิ่งใหญ่กว่าส่ิง
เหล่าน้ี, ด้วยเจตนาว่าพวกเขาจะเช่ือว่า
เครือ่งหมายก เหล่าน้ีและการอันน่าพิศวง
เหล่าน้ีจะบังเกิดทั่วผืนแผ่นดินน้ี, ด้วย
เจตนาว่าจะไม่มี เหตุให้ เกิดความกังขา
ในบรรดาลูกหลานมนุษย์—

๒๙ และน่ีเพื่อเจตนาว่าผู้ ใดก็ตามที่
จะเชื่อจะได้รับการช่วยให้รอด, และว่าผู้
ใดก็ตามที่จะไม่ เช่ือ, การพิพากษาก อัน
ชอบธรรมจะมาถึงพวกเขา; และอีกทัง้
หากพวกเขาถูกกล่าวโทษพวกเขาจะน�า
การกล่าวโทษของพวกเขามาสู่ตนเอง.

๓๐ และบัดน้ีจงจ�าไว้, จงจ�าไว้, พี่น้อง

ข้าพเจ้า, ว่า ผู้ ใด ก็ตาม ที่ พินาศ, ย่อม
พนิาศเพราะตวัเขาเอง; และผู้ ใดก็ตามที่
ท�าความชั่วช้าสามานย์, ก็ท�ามันให้ตวัเขา
เอง; เพราะดูเถิด, ท่านเป็นอิสระก ; ท่าน
ได้ รับอนุญาตให้ท�า เพื่อตนเอง; เพราะ
ดเูถิด, พระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้ข ให้
ท่านและทรงท�าให้ท่านมีอิสระ.

๓๑ พระองค์ประทานให้ท่านเพื่อท่าน
จะรู้ก ความดีจากความช่ัว, และพระองค์
ประทานให้ท่านเพื่อท่านจะเลือกข ชีวิต
หรือความตาย; และท่านอาจท�าความดี
เพื่อพระเจ้าจะทรงน�าท่านกลับคืนค มาสู่
ส่ิงที่ดี, หรอืมีส่ิงที่ดี ได้รบัการน�ากลับคืน
มาสู่ท่าน; หรอืท่านอาจท�าความช่ัว, และ
มีส่ิงที่ช่ัวถูกน�ากลับคืนมาสู่ท่าน.

บทที่ ๑๕

พระเจ้า ทรง ตี สอน ชาว นี ไฟ เพราะ
พระองค์ทรงรักพวกเขา—ชาวเลมันที่
เปลีย่นใจเลือ่มใสมั่นคงและแน่วแน่ ใน
ความ เชื่อ— พระเจ้า จะ ทรง เมตตา ต่อ
ชาวเล มันใน ยุค สุดท้าย. ประมาณ ๖ ปี
ก่อนคริสตกาล.

และบดัน้ี, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, ดเูถดิ, 
ขา้พเจา้ประกาศแกท่า่นวา่เวน้แตท่า่นจะ
กลับใจบ้านเรอืนท่านจะถูกทิง้ให้รกรา้งก .

๒ แท้จริง แล้ว, เว้น แต่ ท่าน กลับ ใจ, 

 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.

 ๒๘ ก ๑ นี. ๑๒:๔–๕.
 ๒๙ ก คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
 ๓๐ ก ๒ นี. ๒:๒๖–๒๙;  

โมเสส ๖:๕๖.  
คมพ. สิทธิเ์สร.ี

  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.

ฮีลามนั ๑๔:๒๔–๑๕:๑ ๕๔๐



พวกผู้หญิงของท่านจะมีเหตุใหญ่หลวง
ที่จะโศกเศร้าในวันที่พวกนางจะให้นม; 
เพราะท่านจะพยายามหลบหนีและจะ
ไม่มี ที่ พ�านัก พักพิง; แท้จริง แล้ว, และ
วิบัติแก่พวกนางที่มีครรภ์ก , เพราะพวก
นางจะอุ้ยอ้ายและหลบหนีไม่ได;้ ฉะน้ัน, 
พวกนางจะถูกเหยียบจนแหลกเหลวและ
จะถูกทิง้ให้ตาย.

๓ แท้จริง แล้ว, วิบัติแก่ คนพวก น้ี ซ่ึง
เรียกว่าผู้คนของนีไฟเว้นแต่พวกเขาจะ
กลับ ใจ, เมื่อ พวก เขา เห็น เครื่องหมาย
และการอนัน่าพศิวงทัง้หมดน้ีซ่ึงจะแสดง
แก่พวกเขา; เพราะดูเถิด, พวกเขาเป็น
ผู้คนที่ เลือก แล้ว ของ พระเจ้า; แท้จริง
แลว้, พระองคท์รงรกัผูค้นของนีไฟ, และ
พระองคท์รงตสีอนก พวกเขาดว้ย; แทจ้รงิ
แล้ว, ในวนัเวลาแห่งความชั่วช้าสามานย์
ของพวกเขาพระองค์ทรงตีสอนพวกเขา
เพราะทรงรักพวกเขา.

๔ แตด่เูถดิพีน้่องขา้พเจา้, พระองคท์รง
เกลยีดชังชาวเลมนัเพราะการกระท�าของ
พวกเขาช่ัวตลอดเวลา, และน่ีเพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์ของประเพณีก บรรพบุรุษ
ของพวกเขา. แต่ดูเถิด, ความรอดมาถึง 
พวกเขาแลว้ผา่นทางค�าส่ังสอนของชาวนี- 
ไฟ; และเพื่อเจตนาน้ีพระเจ้าจึงทรงยืดข 

วันเวลาของพวกเขาออกไป.
๕ และข้าพเจ้าอยากให้ท่านเห็นวา่พวก

เขาส่วนมากก อยู่ ในทางแหง่หน้าทีข่องตน, 
และพวกเขาด�าเนินชีวิตอย่างรอบคอบ
ต่อพระพักตร์พระผู้ เป็นเจ้า, และพวก

เขายึดมั่นต่อการรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ และ กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์
และการพิพากษาของพระองค์ตามกฎ
ของโมเสส.

๖ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ว่าพวกเขาส่วนมากก�าลังท�าดังน้ี, และ
พวกเขาก�าลังขวนขวายด้วยความขยัน
หมัน่เพยีรอนัไมรู่เ้หน็ดเหน่ือยเพือ่จะน�า
พี่น้องที่เหลืออยู่ของพวกเขามาสู่ความรู้
เรื่องความจริง; ฉะน้ันทุก ๆ วันพวกเขา
จึงมีคนเพิ่มจ�านวนเข้ามามาก.

๗ และดูเถิด, ท่านรู้ด้วยตัวท่านเอง, 
เพราะท่านเห็น, ว่าพวกเขามากเท่าที่พี่
น้อง พวก เขา พา มา สู่ ความ รู้ เรื่อง ความ
จรงิ, และรูเ้รือ่งประเพณีอนัช่ัวรา้ยและน่า
ชิงชังของบรรพบุรุษพวกเขา, และจูงใจ
ให้ เช่ือพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์, แท้จริง
แล้ว, ค�าพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์
ผู้ บริสุทธิ์, ซึ่ง มี เขียนไว้, ซึ่ง จูงใจ พวก 

เขา มา สู่ ศรัทธา ในพระเจ้า, และ สู่ การ 
กลับใจ, ซ่ึงศรทัธาและการกลับใจน้ันน�า
การเปลี่ยนแปลงก แห่งใจมาสู่พวกเขา—

๘ ฉะน้ัน, ท่านจึงรูด้้วยตัวท่านวา่, มาก
เท่าที่มาถึงเพียงน้ีย่อมมั่นคงก และแน่ว
แน่ในความเช่ือ, และในส่ิงซ่ึงด้วยส่ิงน้ัน
ท�าให้พวกเขาเป็นอิสระมาแล้ว.

๙ และท่านรู้ด้วยว่าพวกเขาฝังก อาวุธ
สงครามของตนแล้ว, และพวกเขากลัว
ที่ จะ หยิบ มันขึน้ มา เกลือก โดย ทาง ใด
ทาง หน่ึง พวก เขา จะ ท�าบาป; แท้จริง
แล้ว, ท่านเห็นแล้วว่าพวกเขากลัวที่จะ

 ๒ ก มธ. ๒๔:๑๙.
 ๓ ก สภษ. ๓:๑๒;  

ฮบ. ๑๒:๕–๑๑;  
คพ. ๙๕:๑.

 ๔ ก คมพ. ประเพณี.
  ข แอลมา ๙:๑๖.
 ๕ ก ฮีล. ๑๓:๑.
 ๗ ก คมพ. เปลีย่นใจเลือ่มใส  

(การ).
 ๘ ก แอลมา ๒๓:๖; ๒๗:๒๗;  

๓ นี. ๖:๑๔.
 ๙ ก แอลมา ๒๔:๑๗–๑๙.

ฮีลามนั ๑๕:๓–๙๕๔๑



ท�าบาป— เพราะ ดูเถิด พวก เขา จะ ยอม
ตนให้ศัตรูเหยียบย�่าและสังหาร, และจะ
ไม่ยอมยกดาบของตนขึน้ต่อสู้, และน่ี
เพราะศรัทธาของพวกเขาในพระคริสต์.

๑๐ และบัดน้ี, เพราะความแน่วแน่ของ
พวกเขาเมือ่พวกเขาเชือ่ในส่ิงน้ันซึง่พวก
เขาเช่ือ, เพราะด้วยความมั่นคงของพวก
เขาทันทีที่ ได้รับความสว่างแล้ว, ดูเถิด, 
พระเจ้าจะประทานพรให้พวกเขาและ
ทรงยืดวนัเวลาของพวกเขา, ทัง้ที่มีความ
ช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา—

๑๑ แท้จริง แล้ว, แม้ หาก พวก เขา จะ
เส่ือมโทรมอยู่ ในความไม่เช่ือพระเจ้าจะ
ทรงยืดก วันเวลาของพวกเขา, จนกว่าจะ
ถงึเวลา ซึง่บรรพบรุษุของเรา, และศาสดา
พยากรณ์ซีนัสข , และศาสดาพยากรณ์คน
อื่น ๆ  อีกหลายคนพูดไวเ้ช่นกัน, เกี่ยวกับ
การน�าค พี่น้อง, ชาวเลมันของเรา, กลับมา
สู่ความรู้เรื่องความจริงอีก—

๑๒ แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ว่าในเวลาสุดท้ายสัญญาก ของพระเจ้าได้
หยบิยืน่ใหช้าวเลมนั, พีน้่องของเรา; และ
ทัง้ที่พวกเขาจะไดร้บัความทุกข์มากมาย, 
และทัง้ที่พวกเขาจะถูกขับไล่ข ไปมาบน
พืน้พิภพ, และถูกล่า, และถูกลงทัณฑ์
และกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วไป, โดยไรท้ี่
พ�านักพักพิง, พระเจ้าจะยังทรงเมตตาค 

พวกเขา.
๑๓ และน่ีเป็นไปตามค�าพยากรณ์, คือ

พวกเขาจะถกูน�าก มาสู่ความรูท้ีแ่ทจ้รงิอกี, 
ซ่ึงคือความรู้เรื่องพระผู้ ไถ่ของพวกเขา, 
และพระเมษบาลข ผู้ยิ่งใหญ่และแท้จริง
ของพวกเขา, และนับอยู่ ในบรรดาแกะ
ของพระองค์.

๑๔ ฉะน้ันข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, จะ
เป็นการดีก ส�าหรับพวกเขามากกว่าพวก
ท่านเว้นแต่พวกท่านกลับใจ.

๑๕ เพราะดูเถิด, หากงานอันยิ่ง ใหญ่
แสดงแก่พวกเขาซ่ึงแสดงแก่ท่านแล้วก , 
แทจ้รงิแลว้, แกพ่วกเขาซ่ึงเส่ือมโทรมอยู่
ในความไมเ่ชือ่เพราะประเพณีบรรพบรุษุ
ของพวกเขา, ทา่นจะเห็นไดด้ว้ยตวัทา่นวา่
พวกเขาจะไม่มีวนัเส่ือมโทรมอยู่ ในความ
ไม่เช่ืออีกเลย.

๑๖ ฉะน้ัน, พระเจ้า ตรัส ว่า : เรา จะ ไม่
ท�าลายคนเหลา่น้ันจนสิน้, แตเ่ราจะท�าให้
พวกเขากลับมาหาเราอีกในวนัแห่งปรชีา
ญาณของเรา, พระเจ้าตรัส.

๑๗ และบัดน้ีดูเถิด, พระเจ้าตรัสเกี่ยว
กับ ผู้คนชาว นี ไฟ ว่า : หาก พวก เขา จะ
ไม่กลับใจ, และไม่ถือปฏิบัติตามความ
ประสงค์ของเรา, เราจะท�าลายก พวกเขา
สิน้, พระเจ้าตรัส, เพราะความไม่ เช่ือ
ของพวกเขาทัง้ที่มีงานอันยิ่งใหญ่หลาย
อย่างที่เราท�าไป ในบรรดาพวกเขา; และ
โดย แน่แท้ ดัง พระเจ้า ทรง พระชนม์
อยู่ ฉันใด ส่ิง เหล่า น้ี จะ เป็นไป ฉันน้ัน, 
พระเจ้าตรัส.

 ๑๑ ก แอลมา ๙:๑๖.
  ข ฮีล. ๘:๑๙.
  ค ๒ นี. ๓๐:๕–๘.
 ๑๒ ก อนัีส ๑:๑๒–๑๓.
  ข มอร. ๕:๑๕.

  ค ๑ นี. ๑๓:๓๑;  
๒ นี. ๑๐:๑๘–๑๙;  
เจคอบ ๓:๕–๖.

 ๑๓ ก ๓ นี. ๑๖:๑๒.
  ข คมพ. พระเมษบาลผู้

ประเสรฐิ.
 ๑๔ ก ฮีล. ๗:๒๓.
 ๑๕ ก มธ. ๑๑:๒๐–๒๓.
 ๑๗ ก ฮีล. ๑๓:๖–๑๐.

ฮีลามนั ๑๕:๑๐–๑๗ ๕๔๒



บทที่ ๑๖

ชาวนีไฟซึง่เชือ่แซมวิเอลรบับพัตศิมาโดย
นีไฟ—ลูกธนูและก้อนหินของชาวนีไฟผู้
ไม่กลับใจไม่สามารถสังหารแซมิวเอล—
บางคนท�าใจของตนแข็งกระด้าง, และ
คนอืน่ ๆ  เห็นเทพ—บรรดาผู้ ไมเ่ชือ่กลา่ว
วา่ ไม่มีเหตุผลทีจ่ะเชือ่ในพระครสิต์และ
การเสด็จมาของพระองค์ ในเยรูซาเล็ม 
ประมาณ ๖–๑ ปีก่อนคริสตกาล.

และบัดน้ี, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือม ี

คนเป็นอนัมากที่ ไดย้นิถอ้ยค�าของแซมวิ- 
เอล, ชาวเลมัน, ซ่ึงพูดบนก�าแพงเมือง. 
และมากเทา่ทีเ่ช่ือในถอ้ยค�าของทา่นออก
ไปค้นหานี ไฟ; และเมื่อพวกเขาออกไป
และพบทา่นพวกเขาสารภาพบาปของตน
ตอ่ทา่นและไมป่ฏเิสธ, โดยทีป่รารถนาจะ
ได้รับบัพติศมาสู่พระเจ้า.

๒ แต่มากเท่าที่ ไม่ เช่ือในถ้อยค�าของ
แซมิวเอลโกรธท่าน; และพวกเขาขว้าง
ปาก้อนหินใส่ท่านบนก�าแพง, และหลาย
คนยงิธนูไปยงัทา่นดว้ยขณะทีท่า่นยนือยู่
บนก�าแพง; แตพ่ระวญิญาณของพระเจ้า
ทรงอยูก่บัทา่น, ถงึขนาดทีค่นเหลา่น้ันไม่
อาจขว้างก้อนหินหรือยิงธนูมาถูกท่าน.

๓ บัดน้ีเมื่อพวกเขาเห็นว่าไม่สามารถ
ท�าอันตรายท่าน, จึงมีคนที่เช่ือในถ้อยค�า
ของท่านเพิ่มขึน้อีกหลายคน, ถึงขนาดที่
พวกเขาออกไปหานีไฟเพื่อรบับัพติศมา.

๔ เพราะดูเถิด, นีไฟก�าลังให้บัพติศมา,  
และพยากรณ์, และส่ังสอน, ป่าวรอ้งการ 
กลบัใจตอ่ผูค้น, แสดงเครือ่งหมายและการ 

อนัน่าพศิวง, และท�าปาฏหิารยิ์ก ในบรรดา
ผู้คน, เพื่อพวกเขาจะรูว้า่พระครสิต์ต้อง
เสด็จมาในไม่ช้าข —

๕ โดยบอกพวกเขาถงึเรือ่งที่จะตอ้งเกดิ
ขึน้ในไม่ ช้า, เพือ่พวกเขาจะรู้และจดจ�า
เมือ่ถงึเวลาที่ส่ิงเหลา่น้ันเกดิขึน้วา่เรือ่งน้ี
ไดท้�าใหเ้ป็นทีรู่แ้กพ่วกเขามาลว่งหน้าแลว้, 
ดว้ยเจตนาทีว่า่พวกเขาจะเชือ่; ฉะน้ันมาก
เทา่ทีเ่ช่ือในถอ้ยค�าของแซมวิเอลจงึออกไป
หาทา่นเพือ่รบับพัตศิมา, เพราะพวกเขามา
โดยทีก่ลบัใจและสารภาพบาปของพวกเขา.

๖ แต่พวกเขาส่วนมากไม่เชื่อในถ้อยค�า
ของแซมิว เอล; ฉะน้ันเมื่อ เห็นว่าพวก
เขาท�าอันตรายท่านไม่ ได้ด้วยก้อนหิน
และลูกธนูของตน, พวกเขาจึงร้องบอก
นายทัพของตน, มีความว่า : จงจับคนผู้
น้ีและมัดไว้, เพราะดูเถิดเขามีมารร้าย; 
และเพราะอ�านาจของมารร้ายซ่ึงอยู่ ใน
เขาเราจึงท�าอันตรายเขาไม่ ได้ด้วยก้อน
หินและลูกธนูของเรา; ฉะน้ันจับเขาและ
มัดไว้, และเอาไปให้พ้น.

๗ ในขณะทีพ่วกเขาออกไปเพือ่จบัทา่น, 
ดูเถิด, ท่านกระโจนลงจากก�าแพง, และ
หลบหนีออกจากผืนแผ่นดินของพวก
เขา, แท้จริงแล้ว, แม้ ไปยังประเทศของ
ท่านเอง, และเริ่มส่ังสอนและพยากรณ์
อยู่ ในบรรดาผู้คนของท่านเอง.

๘ และดเูถดิ, ไมม่ี ใครในบรรดาชาวนีไฟ
ไดย้นิเรือ่งของทา่นอกีเลย; และกจิจานุกจิ
ของผู้คนเป็นไปดังน้ี.

๙ และปีที่แปดสิบหกแห่งการปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

๑๖ ๔ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์   ข ฮีล. ๑๔:๒.

ฮีลามนั ๑๖:๑–๙๕๔๓



๑๐ และปีทีแ่ปดสิบเจ็ดแหง่การปกครอง
ของผู้พิพากษาสิน้สุดลงดังน้ีด้วย, ผู้คน
ส่วนมากคงอยู่ ในความจองหองและความ
ช่ัวร้ายของตน, และคนส่วนน้อยด�าเนิน
ชีวิตอย่างรอบคอบยิ่งขึน้ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๑ และน่ีคอืความเป็นไป, ในปีทีแ่ปดสิบ
แปดแหง่การปกครองของผูพ้พิากษาดว้ย.

๑๒ และ มี การ เปลี่ยนแปลง เพียง เล็ก
น้อย ใน กิจจานุกิจ ของ ผู้คน, เว้น แต่
ผู้คนเริ่มแข็งกระด้างยิ่งขึน้ในความช่ัว
ช้าสามานย์, และท�าส่ิงที่ตรงกันข้ามกับ
พระบัญญัติของพระผู้ เป็นเจ้ามากขึน้
และมากขึน้, ในปีที่แปดสิบเก้าแห่งการ
ปกครองของผู้พิพากษา.

๑๓ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
เกา้สิบแหง่การปกครองของผูพ้พิากษา, มี
เครือ่งหมายส�าคญัก , และการอนัน่าพศิวง
แสดงแก่ผู้คน; และถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์เริ่มข จะเกิดสัมฤทธิผล.

๑๔ และ เทพก ปรากฏ ต่อ มนุษย์, นัก
ปราชญ,์ และประกาศขา่วอนัน่ายนิดแีหง่
ความปรีดียิ่งแก่พวกเขา; ดังน้ันในปีน้ี
พระคัมภีร์เริ่มเกิดสัมฤทธิผล.

๑๕ กระน้ันก็ตาม, ผู้คนเริ่มท�าใจแข็ง
กระด้างทุกคน, นอกจากพวกที่มีความ
เช่ือมากที่สุด, ทัง้ชาวนีไฟและชาวเลมัน
ดว้ย, และเริม่พึง่พาก�าลงัของตนเองและ
ปัญญาของตนเองก , โดยกล่าวว่า :

๑๖ บางส่ิงพวกเขาอาจเดาถูกต้อง, ใน
บรรดาหลาย ๆ  ส่ิง; แต่ดูเถิด, เรารูว้า่งาน

ส�าคญัยิง่และอศัจรรยเ์หลา่น้ี, ซึง่ไดพ้ดูถงึ
จะเกิดขึน้ไม่ ได้

๑๗ และพวกเขาเริม่แสดงเหตุผลและ
โต้ แย้ง กันในบรรดา พวก เขา เอง, โดย
กล่าวว่า :

๑๘ หาใช่ส่ิงทีม่เีหตผุลไม่ก ทีค่นเช่นพระ
ครสิต์จะเสด็จมา; และพระองค์ทรงเป็น
พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้, พระบดิาแหง่
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, ดังที่มีพูด
ไว,้ ถ้าเช่นน้ัน, เหตุใดพระองค์จะไม่ทรง
แสดงองค์แก่เราเช่นเดียวกับที่แสดงแก่
คนทัง้หลายซ่ึงจะอยู่ที่เยรูซาเล็ม ?

๑๙ แท้จริงแล้ว, เหตุใดพระองค์จะไม่
แสดงองค์ ในแผ่นดินน้ีเช่นเดียวกับใน
แผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม ?

๒๐ แตด่เูถดิ, เรารูว้า่น่ีเป็นประเพณีก ช่ัว
ร้าย, ซ่ึงสืบทอดมาถึงเราโดยบรรพบุรุษ
ของเรา, เพื่อท�าให้เราเช่ือในส่ิงส�าคัญยิ่ง
และ น่า อัศจรรย์ บาง อย่าง ซึ่ง จะ บังเกิด
ขึน้, แต่มิ ใช่ ในบรรดาเรา, แต่ ในแผ่น
ดินที่อยู่ห่างไกล, แผ่นดินซ่ึงเราหารู้จัก
ไม;่ ฉะน้ันพวกเขาจงึท�าใหเ้ราอยู่ ในความ
ไม่รู้ ได้, เพราะเราเห็นข ไม่ ได้ด้วยดวงตา
ของเราเองว่ามันจริง.

๒๑ และโดยเลห่เ์หลีย่มพลกิแพลงและ
ลีล้บัของมารรา้ย, พวกเขาจะ, ท�าการลีล้บั
ใหญห่ลวงบางอยา่งซึง่เราไมอ่าจเขา้ใจ, ซึง่
จะท�าให้เราลงไปเป็นผู้รับใช้ตามถ้อยค�า
ของพวกเขา, และเป็นผู้รับใช้พวกเขา
ด้วย, เพราะเราต้องพึ่งพาพวกเขาเพื่อ
สอนถ้อยค�าแก่เรา; และดังน้ันพวกเขา

 ๑๓ ก ๓ นี. ๑:๔.
  ข ฮีล. ๑๔:๓–๗.
 ๑๔ ก แอลมา ๑๓:๒๖.

 ๑๕ ก อสย. ๕:๒๑.
 ๑๘ ก แอลมา ๓๐:๑๒–๑๓.
 ๒๐ ก คมพ. ประเพณี.

  ข อเีธอร ์๑๒:๕–๖, ๑๙.

ฮีลามนั ๑๖:๑๐–๒๑ ๕๔๔



ฮีลามนั ๑๖:๒๒–๓ นีไฟ ๑:๒๕๔๕
จะท�าให้เราอยู่ ในความไม่รูต้ลอดวนัเวลา
ของชีวิตเรา, หากเราจะยอมมอบตนแก่
พวกเขา.

๒๒ และ มี อีก หลาย เรื่อง ที่ ผู้คนวาด
มโนภาพ ขึน้ เอง, ซึ่ง เป็น เรื่อง โง่ เขลา
และเปลา่ประโยชน์ก ; และพวกเขาวุน่วาย
ใจ มาก, เพราะ ซาตาน ยั่ว ยุพ วก เขา ให้
ท�าความชัว่ช้าสามานยต์ลอดเวลา; แทจ้รงิ
แล้ว, ได้ เที่ยว ไปแพร่ข่าวลือและความ
ขัดแย้งทั่วผืนแผ่นดิน, เพื่อเขาจะท�าให้
ใจผู้คนแข็งกระด้างต่อส่ิงที่ดีและต่อส่ิง
ที่จะมาถึง.

๒๓ และ ทัง้ ที่ เครื่องหมาย และ การ
อันน่าพิศวงต่าง ๆ กระท�าขึน้ในบรรดา
ผู้คนของพระเจ้า, และปาฏิหาริย์หลาย
อย่างที่คนเหล่าน้ันท�าไป, ซาตานมีการ
ควบคุมอย่างใหญ่หลวงเหนือจิตใจผู้คน
ทั่วผืนแผ่นดิน.

๒๔ และ ปี ที่ เก้า สิบ แห่ง การ ปกครอง
ของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนี ไฟสิน้
สุดลงดังน้ี.

๒๕ และหนังสือของฮีลามัน, ตามบัน
ทึก ของ ฮี ลา มัน และ บุตร ของ ท่าน จบ
ลงดังน้ี.

 ๒๒ ก คมพ. ถอืด ี(ความ), 
ถอืตวั (ความ), เปลา่

ประโยชน์, อยา่งไม่
สมควร.

[๓ นีไฟ]
๑ ๑ ก ๒ นี. ๒๕:๑๙.

   นีไฟฉบบัทีส่าม
หนังสือของนีไฟ 

บตุรของนีไฟ, ผูเ้ป็นบตุรของฮีลามัน

และฮีลามนัเป็นบตุรของฮีลามนั, ผูเ้ป็นบตุรของแอลมา, ผูเ้ป็นบตุรของแอลมา, โดยที่
เป็นผูสื้บตระกลูของนีไฟ ผูเ้ป็นบตุรของลีไฮ, ผูอ้อกจากเยรซูาเล็มในปีแรกแหง่การปก
ครองของเศเดคยีาห,์ กษัตรยิแ์หง่ยดูาห์

บทที่ ๑

นี ไฟ, บุตร ของ ฮี ลา มัน, ออก ไป จาก
แผ่นดิน, และนีไฟบุตรท่านรกัษาบันทึก
ไว—้แมม้เีครือ่งหมายและการอนัน่าพศิวง
เป็นอนัมาก, คนชัว่รา้ยยงัวางแผนสังหาร
คนชอบธรรม—คืนแห่งการประสูติของ
พระครสิตม์าถงึ—มเีครือ่งหมายประทาน
มา ให้, และ ดาว ดวง ใหม่ ปรากฏ ขึน้—
การ พูด เท็จ และ การ หลอก ลวง ทวี ขึน้, 

และพวกโจรแกดิแอนทันเข่นฆ่าผู้คน
มากมาย. ประมาณ ค.ศ. ๑–๔.

บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
เก้าสิบเอ็ดผ่านไปและเป็นหกรอ้ย

ปีก นับจากเวลาที่ลี ไฮออกจากเยรูซาเล็ม; 
และ เป็นปี ที่ เล โค นิ อัส เป็นหัวหน้า ผู้
พิพากษาและผู้ปกครองเหนือแผ่นดิน.

๒ และนีไฟ, บุตรของฮีลามัน, ออกเดนิ
ทางจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา, โดย



มอบหมายหน้าที่แก่นี ไฟก บุตรท่าน, ซ่ึง
เป็นบุตรคนโต, เกี่ยวกับแผ่นจารึกทอง
เหลืองข , และ บันทึก ทัง้หมด ที่ ได้ รักษา
ไว้, และส่ิงทัง้หมดน้ันซ่ึงได้รักษาไว้ ให้
ศักดิ์สิทธิ์ นับ จาก การ เดินทางออก จาก
เยรูซาเล็มของลี ไฮ.

๓ แล้วท่านออกจากแผ่นดิน, และท่าน
ไปที่ ใดก , ไม่มีผู้ ใดรู้; และนีไฟบุตรของ
ทา่นไดเ้ก็บรกัษาบนัทกึแทนทา่น, แทจ้รงิ
แล้ว, บันทึกของผู้คนเหล่าน้ี.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ใน
ตอนต้นของปีที่ เก้า สิบสอง, ดูเถิด, ค�า
พยากรณ์ ของ ศาสดา พยากรณ์ เริ่ม เกิด
สัมฤ ทธิ ผล โดย สมบูรณ์ ยิ่ง ขึน้; เพราะ
เริ่มมีเครื่องหมายที่น่าพิศวงยิ่งขึน้และ
ปาฏิหาริย์ที่น่าพิศวงยิ่งขึน้ซ่ึงกระท�าใน
บรรดาผู้คน.

๕ แต่มีบางคนซึ่งเริ่มกล่าวว่าเวลาผ่าน
ไป แล้ว ส�าหรับ ถ้อยค�า, ซ่ึง แซ มิว เอล, 
ชาวเลมันพูดก ไว้ว่าจะเกิดสัมฤทธิผล.

๖ และพวกเขาเริม่แสดงความเรงิรา่ใส่พี่
น้องของตน, โดยกลา่ววา่ : ดเูถดิเวลาผา่นไป 
แลว้, และถอ้ยค�าของแซมวิเอลไมเ่กดิสัมฤท 
ธผิล; ฉะน้ัน, ปีตขิองทา่นและศรทัธาของ 
ทา่นเกีย่วกบัเรือ่งน้ีไรป้ระโยชน์.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขา ก่อ ความ วุ่นวาย ครัง้ ใหญ่ ตลอด ทั่ว
แผ่นดนิ; และผู้คนซึ่งเช่ือเริม่โทมนัสยิ่ง, 
เกลอืกวา่โดยทางใดทางหน่ึงส่ิงทีพ่ดูไวจ้ะ
ไม่บังเกิดขึน้.

๘ แต่ดูเถิด, พวก เขา เฝ้า คอย วันน้ัน
และคืนน้ันอย่างแน่วแน่ ซ่ึงจะเป็นดัง
วัน เดียวกันราวกับ ไม่มี กลาง คืน, เพื่อ
พวกเขาจะได้รู้ว่าศรัทธาของพวกเขาไม่
ไร้ประโยชน์.

๙ บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมีอยู่
วันหน่ึงซ่ึงพวกที่ ไม่เช่ือก�าหนดไว้, เพื่อ
คนที่เช่ือในประเพณีเหล่าน้ันจะถูกฆ่าก 

เวน้แตเ่ครือ่งหมาย, ซ่ึงแซมิวเอลศาสดา
พยากรณ์ให้ ไว้จะบังเกิดขึน้.

๑๐ บดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
นี ไฟ, บุตรของนี ไฟ, เห็นความชั่วร้าย
น้ีของผู้คนของท่าน, ใจท่านโทมนัสยิ่ง.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ออกไปและน้อมกายลงกับพืน้ดิน, และ
ร้องทูลพระผู้ เป็นเจ้าของท่านอย่างสุด
ก�าลังเพื่อผู้คนของท่าน, แท้จรงิแล้ว, คน
ทีก่�าลงัจะถกูท�าลายเพราะศรทัธาของพวก
เขาในประเพณีบรรพบุรุษของพวกเขา.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืทา่น
ร้องทูลพระเจ้าอย่างสุดก�าลังตลอดก วัน
น้ัน; และดูเถิด, สุรเสียงของพระเจ้ามา
ถึงท่าน, มีความว่า :

๑๓ จงเงยหน้าของเจ้าและรื่นเริงเถิด; 
เพราะดูเถิด, เวลาอยู่แค่ เอือ้ม, และใน
คืนน้ีเราจะมอบเครื่องหมายให้, และใน
วันพรุ่งก เราจะเข้ามาในโลก, เพื่อแสดง
แก่ โลกวา่เราจะท�าให้ทุกส่ิงซ่ึงเราให้ปาก
ของศาสดาพยากรณ์ผูบ้รสุิทธิข์องเราพดูข 

ไว้เกิดสัมฤทธิผล.

 ๒ ก คมพ. นีไฟ, บตุรของนี- 
ไฟ, บตุรของฮีลามนั.

  ข แอลมา ๓๗:๓–๕.
 ๓ ก ๓ นี. ๒:๙.
 ๕ ก ฮีล. ๑๔:๒–๔.

 ๙ ก คมพ. มรณสักข ี(ผูเ้ป็น).
 ๑๒ ก อนัีส ๑:๔;  

แอลมา ๕:๔๖.
 ๑๓ ก ลกูา ๒:๑๐–๑๑.
  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์ 

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบั
การประสูตแิละการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซู
ครสิต.์

๓ นีไฟ ๑:๓–๑๓ ๕๔๖



๑๔ ดูเถิด, เรามาก หาผู้คนของเรา, เพื่อ
ท�าให้ทุกส่ิงเกิดสัมฤทธิผลข ซ่ึงเราท�าให้
เป็นที่ รู้ แก่ ลูก หลาน มนุษย์ นับ แต่ การ
วางรากฐานค ของโลก, และเพื่อท�าตามน� ้า
พระทัย, ของทัง้ง พระบิดาและของพระ
บุตร—ของพระบิดาเพราะเรา, และของ
พระ บุตร เพราะ เน้ือ หนัง ของ เรา. และ
ดูเถิด, เวลาอยู่แค่เอือ้ม, และคืนน้ีจะมี
เครื่องหมายประทานมาให้.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ถ้อยค�าที่มาถึงนีไฟเกิดสัมฤทธิผล, ตาม
ที่ พูด ไว้; เพราะ ดูเถิด, เมื่อ ดวง อาทิตย์
ตกไม่มีก ความมืดเลย; และผู้คนเริม่ฉงน
เพราะไม่มีความมืดเมื่อกลางคืนมาถึง.

๑๖ และมีคนเป็นอันมาก, ซ่ึง ไม่ เช่ือ
ถ้อยค�า ของ ศาสดา พยากรณ์, จึง ล้มก ลง
สู่พืน้ดินและเป็นราวกับว่าพวกเขาตาย, 
เพราะพวกเขารู้ว่าแผนข การท�าลายใหญ่
หลวงที่พวกเขาวางไว้ส�าหรับคนที่ เช่ือ
ในถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ล้มเหลว
แล้ว; เพราะเครื่องหมายซ่ึงประทานมา
ให้เกิดขึน้แล้ว.

๑๗ และพวกเขาเริ่มรู้ว่าพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าต้องเสด็จมาปรากฏในไม่
ช้า; แท้จรงิแล้ว, ท้ายที่สุด, ผู้คนทัง้หมด
ทั่วพืน้พิภพจากตะวันตกถึงตะวันออก, 
ทัง้ในแผ่นดินทางเหนือและในแผ่นดิน
ทางใต้, ฉงนอย่างยิ่งจนล้มลงสู่พืน้ดิน.

๑๘ เพราะพวกเขารูว้า่ศาสดาพยากรณ์
เป็นพยานถึงเรือ่งเหล่าน้ีมาหลายปีแล้ว, 
และวา่เครือ่งหมายซ่ึงประทานมาให้เกิด

ขึน้แลว้; และพวกเขาเริม่กลวัเพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์และความกังขาของตน.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไมม่ี
ความมดืตลอดคนืน้ัน, แตม่นัสวา่งราวกบั
เที่ยงวนั. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื
ดวง อาทิตย์ ขึน้ มา อีก ในตอน เช้า, ตาม
ระเบียบอันถูกต้องของมัน; และพวกเขา
รู้ว่าเป็นวันที่พระเจ้าจะประสูติก , เพราะ
เครื่องหมายที่ประทานมาให้.

๒๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้แล้ว, 
แท้จริง แล้ว, ส่ิง ทัง้หมด, ทุก ตัว อักษร, 
ตามถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ด้วย
คือ ดาวก ดวง ใหม่ ดวง หน่ึง ปรากฏ ขึน้, 
ตามถ้อยค�า.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืนับ
จากเวลาน้ีไปเริม่มกีารพดูเท็จแพรอ่อกไป
ในบรรดาผู้คน, โดยซาตาน, เพื่อท�าให้ ใจ
พวกเขาแข็งกระด้าง, ด้วยเจตนาที่จะไม่
ใหพ้วกเขาเช่ือในเครือ่งหมายและการอนั
น่าพศิวงเหลา่น้ันซ่ึงพวกเขาเห็น; แตท่ัง้
ที่มีการพูดเท็จและการหลอกลวงน้ีคน
ส่วนมากยังเช่ือ, และเปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาสู่พระเจ้า.

๒๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟออกไป ในบรรดาผู้คน, และคนอื่น ๆ 
อีกหลายคนดว้ย, เพื่อให้บัพตศิมาสู่การก
ลับใจ, ซึ่งในการน้ันมีการปลดบาปก อย่าง
มากมาย. และดงัน้ันผูค้นเริม่มคีวามสงบ
สุขอีกในแผ่นดิน.

๒๔ และ ไม่มี ความ ขัด แย้ง, นอกจาก

 ๑๔ ก ยอหน์ ๑:๑๑.
  ข มธ. ๕:๑๗–๑๘.
  ค แอลมา ๔๒:๒๖.
  ง คพ. ๙๓:๓–๔.

 ๑๕ ก ฮีล. ๑๔:๓.
 ๑๖ ก ฮีล. ๑๔:๗.
  ข ๓ นี. ๑:๙.
 ๑๙ ก ลกูา ๒:๑–๗.

 ๒๑ ก มธ. ๒:๑–๒;  
ฮีล. ๑๔:๕.

 ๒๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

๓ นีไฟ ๑:๑๔–๒๔๕๔๗



คนไม่กี่คนที่ เริ่ม ส่ังสอน, โดยพยายาม
พิสูจน์ดว้ยพระคมัภีรว์า่ไม่สมควรก อีกตอ่
ไปแล้วที่จะยึดถือกฎของโมเสส. บัดน้ีใน
เรือ่งน้ีพวกเขาผิดพลาด, โดยที่ ไม่เข้าใจ
พระคัมภีร์.

๒๕ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ไม่ ช้า พวก เขา เปลี่ยนใจ เลื่อมใส, และ
ตระหนักในความผิดพลาดซ่ึงพวกเขามี, 
เพราะพระเจ้าทรงท�าให้เป็นที่รู้แก่พวก
เขาว่ากฎยังไม่สมบูรณ์ก , และว่ามันจะ
ตอ้งสมบรูณ์ในทกุตวัอกัษร; แทจ้รงิแลว้, 
ถ้อยค�ามาถึงพวกเขาว่ามันจะสมบูรณ์; 
แท้จริงแล้ว, ว่าจุดหน่ึงหรืออนุภาคหน่ึง
จะ ไม่ สูญหาย ไป จนกว่า มัน จะ สมบูรณ์
ทัง้หมด; ฉะน้ันในปีเดียวกันน้ีพระเจ้า
จึงทรงน�าพวกเขาไปสู่ความรู้เรื่องความ
ผิด พลาด ของ ตน และ สารภาพข ความ
ผิดของตน.

๒๖ และ ปี ที่ เก้า สิบ สอง ผ่านไป ดังน้ี, 
โดยน�าข่าวอันน่ายินดีมาถึงผู้คนเพราะ
เครือ่งหมายซ่ึงไดบ้งัเกดิขึน้, ตามถอ้ยค�า
แห่งการพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผู้
บริสุทธิ์ทัง้ปวง.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ปีที่ เก้าสิบสามผ่านไป โดยสงบสุขด้วย, 
นอกจากพวกโจรแกดแิอนทนัก , ซ่ึงพ�านัก
อยู่บนภูเขา, ซ่ึงรบกวนแผ่นดิน; เพราะ
ที่ มั่นของ พวก เขา และ สถานที่ ลับ ของ
พวก เขา แข็ง แรง มาก จน ผู้คน เอาชนะ
พวก เขา ไม่ ได้; ฉะน้ันพวก เขา กระท�า
ฆาตกรรมมากมาย, และเข่นฆ่าบรรดา
ผู้คนไว้มากนัก.

๒๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีที่ เก้า สิบ ส่ีคนพวกน้ันเริ่มทวีจ�านวน
มากมาย, เพราะมีคนที่แตกแยกไปจาก
ชาวนีไฟเป็นอันมากหลบหนีไปหาพวก
เขา, ซ่ึงท�าให้เกิดโทมนัสยิ่งแก่ชาวนีไฟ
เหล่าน้ันที่คงอยู่ ในแผ่นดิน.

๒๙ และมีเหตุท�าให้เกิดโทมนัสยิ่งใน
บรรดาผู้คนชาวเลมันด้วย; เพราะดูเถิด, 
พวกเขามีลูกหลายคนที่เติบโตและเริ่ม
มีอายุ, จนเป็นตัวของตวัเอง, และถูกบาง
คนซึ่งเป็นชาวโซรัมก , ชักน�าไปโดยวาจา
เท็จและค�าป้อยอของคนพวกน้ัน, เพื่อ
ไปรวมกับพวกโจรแกดแิอนทันเหล่าน้ัน.

๓๐ และดัง น้ันชาวเลมันจึงเป็นทุกข์
ด้วย, และเริม่เส่ือมลงในเรือ่งของศรทัธา
และความชอบธรรมของพวกเขา, เพราะ
ความช่ัวร้ายของอนุชนรุ่นหลัง.

บทที่ ๒

ความ ช่ัว ร้าย และ ความ น่า ชิงชัง ทวีขึน้ 
ในบรรดา ผู้คน— ชาว นี ไฟ และ ชาวเล- 
มันสามัคคีกันเพือ่ ป้องกันตนจากพวก
โจรแกดิแอนทัน—ชาวเลมันที่ เปลีย่น
ใจเลือ่มใสกลับมีผิวขาวและเรียกว่าชาว
นีไฟ. ประมาณ ค.ศ. ๕–๑๖.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่ เก้า
สิบห้าผ่านไปดังน้ีด้วย, และผู้คนเริ่มลืม
เครื่องหมาย และ การ อันน่า พิศวง เหล่า
น้ันซ่ึงพวกเขาได้ยินมา, และเริ่มแปลก
ใจน้อยลงน้อยลงเกีย่วกบัเครือ่งหมายหรอื

 ๒๔ ก แอลมา ๓๔:๑๓.
 ๒๕ ก มธ. ๕:๑๗–๑๘.

  ข โมไซยาห ์๒๖:๒๙.
 ๒๗ ก คมพ. โจรแกดแิอนทนั.

 ๒๙ ก แอลมา ๓๐:๕๙.
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การอันน่าพิศวงจากฟ้าสวรรค์, ถึงขนาด
ที่พวกเขาเริม่แข็งกระด้างในใจ, และมืด
บอดในจิต, และเริม่ไม่เชื่อทุกส่ิงซ่ึงพวก
เขาได้ยินและเห็นมา—

๒ โดยที่จินตนาการถึงส่ิงไร้ประโยชน์
บาง อย่าง ในใจ พวก เขา, ว่า มนุษย์ และ
อ�านาจของมารกระท�ามันขึน้, เพื่อชักจูง
และหลอกลวงก ใจผูค้น; และดงัน้ีซาตาน
ครอบ ครอง ใจ ผู้คน อีก, ถึง ขนาด ที่ เขา
ท�าใหด้วงตาของคนเหลา่น้ันมดืบอดและ
ชักน�าไป ให้เช่ือว่าหลักค�าสอนของพระ
ครสิตเ์ป็นส่ิงโง่เขลาและเปล่าประโยชน์.

๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืผู้คน
เริ่มแก่กล้าขึน้ในความชั่วร้ายและความ
น่า ชิงชัง; และ พวก เขา ไม่ เช่ือ ว่า จะ มี
เครือ่งหมายหรอืการอนัน่าพศิวงประทาน
ให้อีก; และซาตานออกไปทั่วก , เพื่อจูงใจ
ผู้คนไป, โดยที่ล่อลวงพวกเขาและเป็น
เหตุให้พวกเขาท�าความช่ัวรา้ยใหญ่หลวง
ในแผ่นดิน.

๔ และปีที่เก้าสิบหกผ่านไปดังน้ี; และ
ปีที่เก้าสิบเจ็ดด้วย; และปีที่เก้าสิบแปด
ด้วย; และปีที่เก้าสิบเก้าด้วย;

๕ และหน่ึงรอ้ยปีผ่านไปนับแต่วนัเวลา
ของโมไซยาห์ก , ผู้ เป็นกษัตริย์ปกครอง
ผู้คนของชาวนีไฟ.

๖ และหกร้อยเก้าปีผ่านไปนับแต่ลี ไฮ
ออกจากเยรูซาเล็ม.

๗ และ เก้า ปี ผ่านไป นับ แต่ เวลา ที่ มี
เครื่องหมาย ประทาน ให้, ซึ่ง ศาสดา
พยากรณ์ พูด ไว้, ว่า พระ คริสต์ จะ เสด็จ
มาในโลก.

๘ บดัน้ีชาวนีไฟเริม่นับเวลาของพวกเขา
จากระยะน้ีไปเมือ่มเีครือ่งหมายประทาน
ให้, หรือ นับ จาก การ เสด็จ มา ของ พระ
คริสต์; ฉะน้ัน, เก้าปีผ่านไป.

๙ และ นี ไฟ, ผู้ เป็นบิดา ของ นี ไฟ, ผู้
มหีน้าทีด่แูลบนัทกึ, ไม่ไดก้ลบัก ไปสู่แผน่
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, และหาได้มีผู้ ใดพบ
ท่านอีกเลยในทั่วแผ่นดิน.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนยังคงอยู่ ในความช่ัวร้าย, ทัง้ที่มีค�า
ส่ังสอนและค�าพยากรณ์มากซึ่งส่งออก
ไปในบรรดาพวกเขา; และปีที่สิบผ่านไป
ดงัน้ีดว้ย; และปีทีสิ่บเอ็ดผา่นไปในความ
ช่ัวช้าสามานย์ด้วย.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สิบสามเริ่มมีสงครามและความขัดแย้ง 
ตลอดทัว่แผน่ดนิ; เพราะพวกโจรแกดแิอน- 
ทัน กลับ มี จ�านวน มากมาย, และ สังหาร 
ผู้คนเป็นอันมาก, และท�าให้เมืองหลาย
เมืองรกรา้งวา่งเปล่า, และแพรค่วามตาย
และการเขน่ฆา่อยา่งหนักหน่วงตลอดทัว่
ทัง้แผ่นดิน, จนสมควรที่ผู้คนถ้วนหน้า, 
ทัง้ชาวนีไฟและชาวเลมนั, จะจบัอาวธุขึน้
ต่อสู้กับคนพวกน้ัน.

๑๒ ฉะน้ัน, ชาวเล มันทัง้หมด ที่ กลับ
เปลี่ยนใจ เลื่อมใส มา สู่ พระเจ้า สามัคคี
กับชาวนีไฟ, พี่น้องของตน, และถูกบีบ 
บงัคบั, ใหจ้บัอาวธุขึน้ตอ่สู้กบัโจรแกดแิอน- 
ทัน เหล่า น้ัน, เพื่อ ความ ปลอดภัย ของ 
ชีวิตตนและผู้หญิงและลูก ๆ ของตน, 
แท้จรงิแล้ว, และเพื่อธ�ารงรกัษาสิทธิ์ของ
ตน, และอภิสิทธิ์ของศาสนจักรตนและ

๒ ๒ ก คมพ. หลอกลวง (การ), 
หลอกลวง (ค�า).

 ๓ ก คพ. ๑๐:๒๗.
 ๕ ก โมไซยาห ์๒๙:๔๖–๔๗.
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การนมัสการของตน, และอิสรภาพก และ
เสรีภาพข ของตน.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืกอ่น
ปีทีสิ่บสามน้ีจะผา่นไปชาวนีไฟถกูคกุคาม
ดว้ยความพนิาศสิน้เพราะสงครามครัง้น้ี, 
ซ่ึงดุเดือดอย่างยิ่ง.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันเหล่าน้ันซ่ึงมารวมเข้ากับชาว
นีไฟนับอยู่ ในบรรดาชาวนีไฟ;

๑๕ และพระเจ้าทรงถอนค�าสาปก ที่อยู่
กับพวกเขาไปจากพวกเขา, และผิวพวก
เขากลับขาวข เหมือนกับชาวนีไฟ;

๑๖ และคนหนุ่มของพวกเขาและธิดา
ของพวกเขากลับงดงามยิ่งนัก, และนับ
พวกเขาอยู่ ในบรรดาชาวนีไฟ, และมีช่ือ
วา่ชาวนีไฟ. และปีทีสิ่บสามสิน้สุดลงดงัน้ี.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในตอน
ตน้ของปีทีสิ่บส่ี, สงครามระหวา่งพวกโจร
กบัผูค้นของนีไฟด�าเนินตอ่ไปและกลบัด ุ
เดือดยิ่งขึน้; กระน้ันก็ตาม, ผู้คนของนี- 
ไฟยังได้เปรียบพวกโจรอยู่บ้าง, ถึงขนาด
ที่พวกเขาขับไล่คนพวกน้ันกลับออกไป
จากผืนแผ่นดินของตนเข้าไป ในภูเขา
และสถานที่ลับของคนพวกน้ัน.

๑๘ และปีที่ สิบ ส่ี สิน้ สุดลงดังน้ี. และ
ในปีที่ สิบห้าคนพวกน้ันยกมาต่อสู้กับ
ผู้คนของนี ไฟ; และเพราะความชั่วร้าย
ของ ผู้คนของ นี ไฟ, และ ความ ขัด แย้ง
และการแตกแยกหลายครัง้ของพวกเขา, 
พวกโจรแกดิแอนทันจึงได้เปรียบพวก
เขาหลายอย่าง.

๑๙ และปีที่สิบห้าสิน้สุดลงดังน้ี, และ

ผู้คน อยู่ ใน สภาพ แห่ง ความ ทุกข์ หลาย
อย่าง ดังน้ี; และ ดาบก แห่ง ความ พินาศ
เงือดเงือ้ อยู่ เหนือพวกเขา, ถึงขนาดที่
พวกเขาก�าลังจะถูกมันฟาดฟัน, และน่ี
เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา.

บทที่ ๓

กิดดิแอนไฮ, ผู้น� าโจรแกดิแอนทัน, ต้อง
การให้เลโคนิอัสและชาวนีไฟยอมมอบ 
ตนและผนืแผน่ดนิของพวกเขา—เลโค- 
นิอัส ก�าหนดให้กิดกิดโดไนเป็นแม่ทัพ 
ของกองทพั—ชาวนีไฟชมุนุมกนัในเซรา- 
เฮ็มลาและอดุมมัง่คัง่เพือ่ป้องกนัตนเอง. 
ประมาณ ค.ศ. ๑๖–๑๘.

และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีที่ สิบหกนับจากการเสด็จมาของพระ
ครสิต,์ เลโคนิอสั, ผูป้กครองแผน่ดนิ, ได้
รบัสาส์นจากผู้น� าและผู้ปกครองของโจร
กลุ่ม น้ี; และ น่ี คือ ถ้อยค�า ที่ เขียนไว้, มี
ความว่า :

๒ เลโคนิอสั, ผูม้ศัีกดิสู์งสุดและหวัหน้า
ผูป้กครองแผน่ดนิ, ดเูถดิ, ขา้พเจา้เขยีน
สาส์นน้ีมายงัทา่น, และมอบการยกยอ่งสูง
ยิ่งให้ท่านเพราะความแน่วแน่ของท่าน, 
และความแน่วแน่ของผูค้นของทา่นดว้ย, 
ในการธ�ารงรกัษาส่ิงที่ท่านคดิวา่เป็นสิทธิ
และเสรภีาพของท่าน; แท้จรงิแล้ว, ท่าน
มั่นคง, ราวกับท่านได้รับการค�า้จุนโดย
มือของเทพเจ้า, ในการป้องกันเสรีภาพ
ของ ท่าน, และ ทรัพย์ สมบัติ ของ ท่าน, 
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  ข คมพ. เสรภีาพ.
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และ ประเทศ ของ ท่าน, หรือ ส่ิง ที่ ท่าน
เรียกเช่นน้ัน.

๓ และ ดู เป็น ส่ิง ที่ น่า สงสาร ส�าหรับ
ข้าพเจ้า, เลโคนิอัสผู้มีศักดิสู์งสุด, ที่ท่าน
จะโง่เขลาและหลงตนเช่นน้ันที่จะคิดวา่
ทา่นจะยนืหยดัตอ่สู้กบัคนกลา้หาญซึง่อยู่
ในบัญชาข้าพเจ้ามากมายเช่นน้ี ได้, ซ่ึง
บดัน้ีในเวลาน้ีพรอ้มจบัอาวธุ, และคอยค�า
ส่ังอยูด่ว้ยความรอ้นรนอยา่งยิง่—จงยกลง
ไปโจมตชีาวนีไฟและท�าลายพวกเขาเสีย.

๔ และขา้พเจา้, โดยทีรู่จ้กัวญิญาณที่ ไม่
ยอมแพ้ของคนเหล่าน้ี, โดยพิสูจน์พวก
เขามาแล้ว ในสนามรบ, และโดยที่ รู้จัก
ความเกลียดชังอันเป็นนิจของพวกเขาที่
มตีอ่ทา่นเพราะความผดิหลายประการซึง่
ทา่นท�าแกพ่วกเขา, ฉะน้ันหากพวกเขาจะ
ยกลงมาตอ่สู้กับท่าน พวกเขาจะมาเยือน
ท่านพร้อมกับความพินาศสิน้.

๕ ฉะน้ันขา้พเจา้จงึเขยีนสาส์นน้ี, ผนึก
มันด้วยมือข้าพเจ้าเอง, โดยรูซึ้ง้ถึงความ
ผาสุกของท่าน, เพราะความแน่วแน่ของ
ท่าน ใน ส่ิง ที่ ท่าน เช่ือ ว่า ถูก ต้อง, และ
วญิญาณอันสูงศักดิ์ของท่านในสนามรบ.

๖ ฉะน้ันขา้พเจา้จงึเขยีนมาถงึทา่น, โดย
ปรารถนาให้ท่านยอมมอบเมืองของท่าน, 
ผืนแผ่นดินของท่าน, และทรพัย์สินของ
ท่าน, ให้คนเหล่าน้ีของข้าพเจ้า, แทนที่
จะให้พวกเขามาเยือนท่านด้วยดาบและ
ให้ความพินาศมาถึงท่าน.

๗ หรืออีกนัยหน่ึง, จงยอมมอบตัวแก่
เรา, และมารวมกับเราและมาคุ้นเคยกับ
งานลับก ของเรา, และกลับเป็นพี่น้องของ

เราเพื่อท่านจะเป็นเหมือนกับเรา—มิ ใช่
ทาสของเรา, แต่เป็นพี่น้องและหุ้นส่วน
ในทรัพย์สินทัง้หมดของเรา.

๘ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า สาบานก กับ
ท่าน, หากท่านจะท�าดังน้ี, พร้อมด้วยค�า
ปฏิญาณ, ท่านจะไม่ถูกท�าลาย; แต่หาก
ท่านไม่ท�าดังน้ี, ข้าพเจ้าสาบานกับท่าน
ด้วยค�าปฏิญาณ, วา่เดือนหน้าข้าพเจ้าจะ
ส่ังให้กองทัพของข้าพเจ้ายกลงมาโจมตี
ท่าน, และ พวก เขา จะ ไม่ ยัง้ มือ และ ไม่
ละเว้น, แต่จะสังหารพวกท่าน, และจะ
ให้ดาบฟาดฟันลงบนท่านแม้จนท่าน
ถึงกับสูญสิน้.

๙ และดูเถิด, ข้าพเจ้าคือกิดดิแอนไฮ; 
และข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองสมาคมลับก 

น้ีแห่งแกดิแอนทัน; ซ่ึงสมาคมน้ีและ
งานของมันข้าพเจ้ารู้ว่าดีข ; และมันเป็น
ของโบราณกาลค และมนัสืบทอดมาถงึเรา.

๑๐ และขา้พเจา้เขยีนสาส์นน้ีมาถงึทา่น, 
เลโคนิอสั, และขา้พเจา้หวงัวา่ทา่นจะมอบ
ผืนแผ่นดินของท่านและทรัพย์สินของ
ท่าน, โดยปราศจากการหลั่งเลือด, เพื่อ
คนเหลา่น้ีของขา้พเจา้ผูท้ีแ่ตกแยกไปจาก
ทา่นเพราะความชัว่รา้ยของทา่นในการยดึ
เอาสิทธิการปกครองของพวกเขาไป, จะ
ได้รับสิทธิและการปกครองของพวกเขา
คืน, และเวน้แต่ท่านท�าดังน้ี, ข้าพเจ้าจะ
แก้แค้นส�าหรบัความอยุติธรรมที่เกิดกับ
พวกเขา. ข้าพเจ้าคือกิดดิแอนไฮ.

๑๑ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
เมื่อเลโคนิอัสได้รบัสาส์นน้ีเขาฉงนอย่าง
ยิ่ง, เพราะความอวดดีของกิดดิแอนไฮ

๓ ๗ ก ฮีล. ๖:๒๒–๒๖.
 ๘ ก อเีธอร ์๘:๑๓–๑๔.

 ๙ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
  ข แอลมา ๓๐:๕๓.

  ค ฮีล. ๖:๒๖–๓๐;  
โมเสส ๕:๒๙, ๔๙–๕๒.

๓ นีไฟ ๓:๓–๑๑๕๕๑



โดยที่ เรียก ร้อง ความ เป็น เจ้าของ แผ่น
ดินของชาวนีไฟ, และข่มขู่ผู้คนและแก้
แค้นส�าหรบัความอยุติธรรมให้คนที่มิ ได้
รบัความอยตุธิรรมดว้ย, นอกจากพวกเขา
ที่ ไดท้�าความอยตุธิรรมก ใหต้นเองโดยการ
แตกแยกออกไปหาพวกโจรที่ช่ัวรา้ยและ
น่าชิงชังเหล่าน้ัน.

๑๒ บัดน้ีดูเถิด, เลโคนิอัส, ผู้ปกครองผู้
น้ี, เป็นคนเที่ยงธรรม, และข้อเรียกร้อง
และการข่มขู่ของโจรก ไม่ท�าให้เขาตกใจ
กลัว; ฉะน้ันเขาจึงไม่สดับฟังสาส์นของ 
กิดดิ แอนไฮ, ผู้ ปกครอง ของ พวก โจร,  
แต่เขาให้ผู้คนของเขารอ้งทูลพระเจ้าขอ
ประทานก�าลังในเวลาที่พวกโจรยกลงมา
โจมตีพวกเขา.

๑๓ แท้จริง แล้ว, เขา ส่ง ถ้อยแถลง ไป
ในบรรดาผู้คนทัง้ปวง, เพื่อพวกเขาจะ
รวบรวมผู้หญิง, และลูก ๆ ของตน, ฝูง
สัตว์เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่ของตน, และ
ทรพัย์สินของตนทัง้หมด, นอกจากแผ่น
ดินของตน, มาอยู่ที่เดียวกัน.

๑๔ และ เขา ให้ สร้าง แนว ป้องกัน ขึน้
โดยรอบคนเหล่าน้ี, และให้ที่น้ันมีความ
แข็งแกรง่มากยิ่งนัก. และเขาให้กองทัพ, 
ทัง้ของชาวนีไฟและของชาวเลมัน, หรอื 
ของคนทัง้หมดที่นับอยู่ ในบรรดาชาวนี- 
ไฟ, มาประจ�าที่เพื่อเฝ้าระวงัพวกเขาโดย
รอบ, และเฝ้าระวังพวกเขาจากพวกโจร
ทัง้กลางวันและกลางคืน.

๑๕ แท้จริงแล้ว, เขากล่าวแก่คนเหล่า
น้ันว่า : ตราบที่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่, 
เว้นแต่พวกท่านกลับใจจากความชั่วช้า

สามานย์ทัง้หมดของท่าน, และร้องทูล
พระเจ้าแล้ว, ท่านจะไม่มีทางหลุดพ้น
จากเงือ้มมือของพวกโจรแกดิแอนทัน
เหล่าน้ัน.

๑๖ และค�าพดูและการพยากรณ์ของเล- 
โคนิอัสส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์นักจน
ท�าให้ความกลัวเกิดแก่ผู้คนทัง้ปวง; และ
พวกเขาพยายามอย่างสุดก�าลังของตนที่
จะท�าตามถ้อยค�าของเลโคนิอัส.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เลโคนิอัสก�าหนดแม่ทัพนายกองเหนือ
กองทัพทัง้หมดของชาวนีไฟ, เพื่อบังคับ
บญัชาพวกเขาเวลาพวกโจรยกลงมาโจมตี
พวกเขาจากแดนทุรกันดาร.

๑๘ บัดน้ีมีการก�าหนดต�าแหน่งสูงสุด
ในบรรดาแม่ทัพนายกองทัง้หมดและผู้
บงัคบับญัชาใหญข่องกองทพัทัง้หมดของ
ชาวนีไฟ, และช่ือของทา่นคอืกดิกดิโดไนก .

๑๙ บัดน้ีเป็นธรรมเนียมในบรรดาชาว
นีไฟทุกคนที่จะก�าหนดแม่ทัพของตน,  
(เวน้แต่ ในเวลาแหง่ความชั่วรา้ย) ใหเ้ป็น
คนหน่ึงทีม่วีญิญาณแหง่การเปิดเผยและ
วญิญาณแห่งการพยากรณ์ก ด้วย; ฉะน้ัน, 
กิดกิดโดไนผู้ น้ี เป็นศาสดาพยากรณ์ที่
ยิ่งใหญ่ ในบรรดาพวกเขา, เช่นเดียวกับ
หัวหน้าผู้พิพากษาด้วย.

๒๐ บัดน้ีผู้คนกล่าวแก่กิดกิดโดไนว่า : 
จงสวดอ้อนวอนขอพระเจ้า, และให้เรา
ยกขึน้ไปบนภูเขาและในแดนทุรกันดาร, 
เพื่อเราจะโจมตีพวกโจรและท�าลายพวก
เขาในผืนแผ่นดินของพวกเขาเอง.

๒๑ แต่กิดกิดโดไนกล่าวแก่พวกเขาวา่ : 

 ๑๑ ก ฮีล. ๑๔:๓๐.
 ๑๒ ก แอลมา ๕๔:๕–๑๑;  

๓ นี. ๔:๗–๑๐.
 ๑๘ ก ๓ นี. ๖:๖.

 ๑๙ ก คมพ. ค�าพยากรณ์, 
พยากรณ์.

๓ นีไฟ ๓:๑๒–๒๑ ๕๕๒



พระเจ้าทรงห้ามก ; เพราะหากเราขึน้ไป
โจมตีพวกเขาพระเจ้าจะทรงส่งข เราไปสู่
เงือ้มมือพวกเขา; ฉะน้ันเราจะเตรยีมตัว
เราเองที่ ใจกลางผนืแผน่ดนิของเรา, และ
เราจะรวบรวมกองทัพทัง้หมดของเราไว,้ 
และเราจะไม่ยกไปโจมตีพวกเขา, แต่เรา
จะคอยจนกวา่พวกเขาจะยกมาโจมตีเรา; 
ฉะน้ันพระเจ้า ทรง พระชนม์ อยู่ ฉันใด, 
หากเราท�าดังน้ีพระองค์จะทรงส่งพวก
เขามาสู่เงือ้มมือเราฉันน้ัน.

๒๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สิบเจ็ด, ในตอนปลายปี, มีถ้อยแถลงของ
เลโคนิอัสออกไปตลอดทั่วผืนแผ่นดิน, 
และพวกเขาพาม้าของตน, และรถศึก
ของตน, และฝูงปศุสัตวข์องตน, และฝูง
สัตว์เลีย้ง, และฝูงสัตว์ ใหญ่ทัง้หมดของ
ตน, และธัญพืชของตน, และทรัพย์สิน
ทัง้หมด ของ ตน, และ ยก ออก ไป หลาย
พันหลายหมื่นคน, จนพวกเขาออกไปถึง
สถานที่ซ่ึงก�าหนดให้พวกเขามารวมกัน, 
เพื่อป้องกันตนให้พ้นจากศัตรู.

๒๓ และแผ่นดินซึ่งก�าหนดไวค้ือแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา, และแผ่นดินที่อยู่
ระหว่างแผ่นดินเซราเฮ็มลากับแผ่นดิน
อุดม มั่งคั่ง, แท้จริง แล้ว, ตาม เขตแดน
ซ่ึงอยูร่ะหวา่งแผน่ดนิอดุมมัง่คัง่กบัแผน่
ดินรกร้าง.

๒๔ และมีผู้คนหลายพันคนที่มีช่ือว่า
ชาวนีไฟ, ซึ่งมารวมกันในแผ่นดินน้ี. บัด
น้ีเลโคนิอัสให้พวกเขาไปรวมกันในแผ่น
ดินทางใต้, เพราะค�าสาปแช่งร้ายแรงซ่ึง
อยู่กับแผ่นดินทางเหนือก .

๒๕ และ พวก เขา สร้าง แนว ป้องกัน
ต้านทานศัตรู; และพวกเขาพ�านักอยู่ ใน
แผ่นดินเดียว, และในกลุ่ม เดียว, และ
พวกเขาเกรงกลัวถ้อยค�าที่เลโคนิอัสพูด
ไว้, ถึงขนาดที่พวกเขากลับใจจากบาป
ทัง้หมดของตน; และพวกเขาน้อมสวด
อ้อนวอนพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตน, 
เพื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยก พวกเขา
ในเวลาที่ศัตรูจะยกลงมาโจมตี.

๒๖ และพวกเขาโทมนัสยิ่งเพราะศัตร.ู 
และกิดกิดโดไนให้พวกเขาสร้างอาวุธก 

สงคราม ขึน้ทุก ชนิด, และ ให้ พวก เขา
แข็งแกร่งด้วยเกราะ, และด้วยโล่, และ
ด้วยดัง้, ตามรปูแบบค�าแนะน�าของท่าน.

บทที่ ๔

กองทพัชาวนีไฟท�าใหพ้วกโจรแกดแิอน
ทนัพา่ยแพ—้กดิดแิอนไฮถกูสังหาร, เซ็ม- 
นา ไร ฮาห์, ผู้ สืบ ต�าแหน่ง ของ เขา, ถูก
แขวนคอ— ชาว นี ไฟ สรรเสริญ พระเจ้า
ส�าหรับชัยชนะของตน. ประมาณ ค.ศ. 
๑๙–๒๒.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือในตอน
ปลายปีที่ สิบแปดกองทัพเหล่า น้ันของ
พวกโจรไดเ้ตรยีมการสู้รบ, และเริม่ลงมา
และจู่ โจมจากเนินเขา, และออกจากภเูขา, 
และแดนทุรกันดาร, และที่มั่นของพวก
เขา, และสถานที่ลับของพวกเขา, และ
เริ่มเข้าครอบครองผืนแผ่นดิน, ทัง้ที่อยู่
ในแผ่นดินทางใต้และที่อยู่ ในแผ่นดิน

 ๒๑ ก แอลมา ๔๘:๑๔.
  ข ๑ ซมอ. ๑๔:๑๒.

 ๒๔ ก แอลมา ๒๒:๓๑.
 ๒๕ ก คมพ. วางใจ (ความ).

 ๒๖ ก ๒ นี. ๕:๑๔.

๓ นีไฟ ๓:๒๒–๔:๑๕๕๓



ทางเหนือ, และเริ่มครอบครองผืนแผ่น
ดินทัง้หมดซ่ึงชาวนีไฟทิง้ก ไว,้ และเมือง
ต่าง ๆ ซ่ึงทิง้ไว้ ให้รกร้างว่างเปล่า.

๒ แต่ดูเถิด, ไม่มีสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่ล่า
ได้ ในผนืแผน่ดนิเหลา่น้ันซึง่ชาวนีไฟทิง้
ไว้, และไม่มีสัตว์ที่ล่าได้ส�าหรับพวกโจร
นอกจากที่อยู่ ในแดนทุรกันดาร.

๓ และ พวก โจร ด�ารง ชีวิต อยู่ ไม่ ได้
นอกจากในแดนทุรกันดาร, เพราะขาด
อาหาร; เพราะชาวนี ไฟทิง้ผืนแผ่นดิน
ของพวกเขาไว้ ให้รกร้างว่างเปล่า, และ
รวบรวม ฝูง สัตว์ เลีย้ง และ ฝูง สัตว์ ใหญ่
ของพวกเขาและทรัพย์สินทัง้หมดของ
พวกเขาไว,้ และพวกเขาอยูเ่ป็นกลุม่เดยีว.

๔ ฉะน้ัน, ไม่มี โอกาสส�าหรบัพวกโจรที่
จะปล้นสะดมและได้อาหารมา, นอกจาก
จะยกมาสู้รบอย่างเปิดเผยกับชาวนีไฟ; 
และชาวนีไฟโดยที่อยู่กันเป็นกลุ่มเดียว, 
และมีจ�านวนมากมาย, และเก็บส�ารอง
เสบียงสัมภาระ, และม้าและฝูงปศุสัตว์, 
และฝูงสัตว์ทุกชนิดไว้ส�าหรับตน, เพื่อ
พวกเขาจะอยู่ ได้เป็นเวลาเจ็ดปี, ซ่ึงใน
เวลา น้ันพวก เขา หวัง ว่า จะ ท�าลาย พวก
โจรให้หมดไปจากผืนแผ่นดิน; และปีที่
สิบแปดผ่านไปดังน้ี.

๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปีที่
สิบเก้ากิดดแิอนไฮเห็นวา่สมควรที่เขาจะ
ยกไปสู้รบกับชาวนีไฟ, เพราะไม่มีทางใด
ทีพ่วกเขาจะอยู่ ไดน้อกจากจะปลน้สะดม
และปล้นและกระท�าฆาตกรรม.

๖ และพวกเขาไมก่ลา้กระจายไปตามผนื
แผน่ดนิมากนักถงึขนาดทีจ่ะปลกูธญัพชื
ได,้ เกลอืกชาวนีไฟจะยกมารบและสังหาร

พวกเขาเสีย; ฉะน้ันกดิดแิอนไฮจงึออกค�า
ส่ังแกก่องทพัของเขาวา่ในปีน้ีพวกเขาจะ
ยกไปสู้รบกับชาวนีไฟ.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอื พวก
เขายกมาสู้รบ; และมันเป็นไป ในเดือน
ที่หก; และดูเถิด, วันที่พวกเขายกมาสู้
รบน้ันเป็นวันที่ส�าคัญยิ่งและน่าสะพรึง
กลวั; และพวกเขาแตง่กายตามแบบอยา่ง
ของโจร; และพวกเขาคาดหนังแกะรอบ
เอว, และพวกเขายอ้มกายดว้ยเลอืด, และ
ผมพวกเขาเกรียนติดหนังศีรษะ, และ
พวกเขามีหมวกเกราะ; และลักษณะของ
กองทพักดิดแิอนไฮยิง่ใหญแ่ละน่าสะพรงึ
กลัว, เพราะเกราะพวกเขา, และเพราะ
พวกเขาย้อมกายด้วยเลือด.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทัพของชาวนี ไฟ, เมื่อพวกเขาเห็น
ลักษณะของกองทัพกิดดิแอนไฮ, ก็ล้ม
ลงสู่พืน้ดินทุกคน, และเปล่งเสียงร้อง
ทูลพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของพวกเขา, 
เพื่อพระองค์จะทรงละเว้นพวกเขาและ
ทรงปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นเงือ้มมือ
ศัตรูของพวกเขา.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
กองทพัของกดิดแิอนไฮเห็นดงัน้ีพวกเขา
เริม่ตะโกนดว้ยเสียงอนัดงั, เพราะปีตขิอง
พวกเขา, เพราะพวกเขาคดิวา่ชาวนีไฟลม้
ลงดว้ยความกลวัเพราะความหวาดหวัน่ที่
เกิดจากกองทัพของตน.

๑๐ แต่ ในเรือ่งน้ีพวกเขาผดิหวงั, เพราะ
ชาวนีไฟไม่ ได้กลัวพวกเขา; แต่พวกเขา
เกรงกลวัก พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและ
ทูลอ้อนวอนพระองค์ขอความคุ้มครอง; 
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ฉะน้ัน, เมื่อกองทัพของกิดดิแอนไฮพุ่ง
เข้า ใส่ พวก เขา พวก เขา ก็ เตรียม พร้อม
ที่ จะ เผชิญ กับ คนพวก น้ี; แท้จริง แล้ว, 
พวกเขาต้องรับคนพวกน้ีด้วยพละก�าลัง
ของพระเจ้า.

๑๑ และการสู้รบเริ่มขึน้ในเดือนที่หก
น้ี; และการสู้รบครัง้น้ี ใหญ่หลวงและน่า
สะพรงึกลัว, แท้จรงิแล้ว, การเข่นฆ่าครัง้
น้ีใหญห่ลวงและน่าสะพรงึกลวั, ถงึขนาด
ที่ ไม่เคยรูจ้ักการเข่นฆ่าที่สาหัสยิ่งเช่นน้ี
มาก่อนในบรรดาผู้คนทัง้ปวงของลี ไฮนับ
แต่ท่านออกมาจากเยรูซาเล็ม.

๑๒ และทัง้ทีม่กีารขม่ขู่ก และค�าปฏญิาณ
ซ่ึงกิดดิแอนไฮท�าไว้, ดูเถิด, ชาวนีไฟยัง
ไดช้นะคนพวกน้ี, ถงึขนาดทีแ่ตกพา่ยไป
ซ่ึงหน้าพวกเขา.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กิ ดกิด โด ไนก ส่ัง ให้ กองทัพ ของ ท่าน
ตดิตามคนพวกน้ีไปไกลถึงเขตชายแดน
ทุรกันดาร, และมิ ให้ละเว้นผู้ ใดที่ตกอยู่
ใน เงือ้ม มือ พวก เขา ระหว่าง ทาง; และ
ดังน้ันพวกเขาติดตามคนพวกน้ีไปและ
สังหารพวกเขาไป, จนถึง เขตชายแดน 
ทุรกันดาร, แม้จนท�าให้ค�าส่ังของกิดกิด- 
โดไนบังเกิดขึน้จริง.

๑๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืกดิด-ิ 
แอนไฮ, ผูย้นืหยดัตอ่สู้ดว้ยความอาจหาญ, 
ถูก ติดตาม ขณะ ที่ หลบ หนี; และ โดยที่
เหน็ดเหน่ือย เพราะ การ ต่อสู้ อย่าง หนัก
ของเขา เขาจึงถูกตามทันและถูกสังหาร. 
และดังน้ีคือจุดจบของโจรกิดดิแอนไฮ.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทพัของชาวนีไฟกลบัมายงัทีป่ลอดภยั

ของพวกเขาอกี. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิ
ขึน้คือปีที่สิบเก้าน้ีผ่านไป, และพวกโจร
มิได้ยกมา สู้รบอีก; ทัง้มิ ได้ยกมาอีกใน
ปีที่ยี่สิบ.

๑๖ และในปีที่ยี่สิบเอ็ดพวกเขาไม่ไดย้ก
มาสู้รบ, แต่ยกมาทุกด้านเพื่อล้อมผู้คน
ของนีไฟ ไว้ โดยรอบ; เพราะพวกเขาคิด
วา่หากพวกเขากันผู้คนของนีไฟออกจาก
ผืนแผ่นดินของพวกเขา, และล้อมไวทุ้ก
ด้าน, และหากพวกเขากันคนเหล่าน้ัน
ออกจากส่ิงเกือ้หนุนภายนอกของพวก
เขาทัง้หมด, คอืพวกเขาจะท�าใหค้นเหลา่
น้ันมอบตัวตามความปรารถนาของตน.

๑๗ บัดน้ีคนพวกน้ีก�าหนดผู้น� าอีกคน
หน่ึงขึน้, ซึ่งช่ือของเขาคือเซ็มนาไรฮาห์; 
ฉะน้ันเซ็มนาไรฮาห์น่ันเองที่ท�าให้เกิด
การปิดล้อมครัง้น้ี.

๑๘ แต่ดูเถิด, น่ีเป็นการได้เปรียบของ
ชาวนีไฟ; เพราะเป็นไปไม่ไดส้�าหรบัพวก
โจรที่ จะล้อมอยู่นานเพียงพอที่ จะเกิด
ผลอ ย่าง ใด กับ ชาว นี ไฟ, เพราะ เสบียง
กรังมากมายของพวกเขาซ่ึงได้สะสมไว้,

๑๙ และเพราะการขาดแคลนเสบยีงกรงั
ในบรรดาพวกโจร; เพราะดูเถิด, พวกเขา
ไม่มีอะไรเลยนอกจากเน้ือสัตว์เพื่อการ
ด�ารงอยู่ของตน, ซ่ึงเป็นเน้ือสัตว์ที่พวก
เขาได้มาจากแดนทุรกันดาร;

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืสัตว์
ป่าที่ล่าได้ก กลับหายากในแดนทุรกันดาร
ถงึขนาดทีพ่วกโจรก�าลงัจะตายดว้ยความ
หิวโหย.

๒๑ และชาวนีไฟเดนิทพัออกไปอยา่งตอ่
เน่ืองตลอดทัง้วนัและคืน, และเข้าโจมตี
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กองทัพของพวกเขา, และห�า้หั่นพวกเขา
ลงหลายพันหลายหมื่นคน.

๒๒ และ ดัง น้ัน จึง กลับ เป็น ความ
ปรารถนาของผู้คนของเซ็มนาไรฮาห์ที่
จะเลิกแผนของตน, เพราะความพินาศ
ใหญ่หลวงซ่ึงมาถึงพวกเขาในเวลากลาง
คืนและเวลากลางวัน.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เซ็มนาไรฮาห์ออกค�าส่ังแก่ผู้คนของเขา
ให้ถอนตัวจากการปิดล้อม, และเดินทัพ
ไปสู่ส่วนที่ ไกลสุดของแผน่ดนิทางเหนือ.

๒๔ และบัดน้ี, กิดกิดโดไนโดยที่ รู้ถึง
แผนของคนพวกน้ี, และโดยที่รูถ้ึงความ
อ่อนแอของพวกเขาเพราะขาดอาหาร, 
และการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้าซ่ึงเกิดขึน้
ในบรรดาพวกเขา, ฉะน้ันท่านส่งกองทัพ
ของท่านออกไป ในเวลากลางคืน, และ
สกัด กัน้ทาง หนี ของ พวก เขา, และ วาง
ก�าลังทัพไว้ตามทางหนีของพวกเขา.

๒๕ และการน้ีพวกเขาท�าในเวลากลาง
คืน, และ เดินทัพ เลย หน้า พวก โจร ไป, 
เพื่อว่าในวันพรุ่ง, เมื่อพวกโจรเริ่มเดิน
ทัพ, พวกเขาจึงพบกับกองทัพของชาว
นีไฟทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง.

๒๖ และพวกโจรซ่ึงอยู่ทางใต้ก็ถูกสกัด
กัน้ในสถานที่ซ่ึงพวกเขาถอยหนีมาด้วย.  

และ ทัง้หมด น้ี เป็น ไป โดย ค�า ส่ัง ของ 
กิดกิดโดไน.

๒๗ และมีหลายพันคนที่ยอมมอบตัว
เป็นเชลยต่อชาวนีไฟ, และพวกที่เหลือ
ก็ถูกสังหาร.

๒๘ และเซ็มนาไรฮาห์, ผู้น� าของพวก
เขา, ถูก จับ และ แขวน คอ บน ต้นไม้, 
แท้จริงแล้ว, แม้บนยอดไม้จนตาย. และ
เมือ่แขวนคอเขาจนตายแลว้พวกเขาโคน่
ต้นไม้ลงสู่พืน้ดิน, และร้องขึน้ด้วยเสียง
อันดัง, มีความว่า :

๒๙ ขอพระเจ้าทรงโปรดปกปักรักษา
ผู้คน ของ พระองค์ ใน ความ ชอบ ธรรม
และในความบรสุิทธิข์องใจเถดิ, เพือ่พวก
เขาจะท�าให้คนที่หมายมั่นจะสังหารพวก
เขาเพื่ออ�านาจและการมั่วสุมลับถูกโค่น
ลงสู่พืน้ดิน, แม้ดังที่ชายผู้ น้ีถูกโค่นลง
สู่พืน้ดิน.

๓๐ และพวกเขาช่ืนชมยนิดแีละรอ้งขึน้
อีกเป็นเสียงเดียวกัน, มีความวา่ : ขอพระ
ผู้เป็นเจ้าก ของอับราฮัม, และพระผู้เป็น
เจ้าของอิสอัค, และพระผู้ เป็นเจ้าของ
ยาโคบ, ทรงคุ้มครองคนเหล่าน้ีในความ
ชอบธรรม, ตราบเท่าที่พวกเขาจะเรียก
หาข พระนามของพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาเพื่อการคุ้มครอง.

๓๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาทัง้หมดเปลง่เสียง, เป็นเสียงเดยีวกนั, 
ในการรอ้งเพลง, และการสรรเสรญิก พระ
ผู้ เป็นเจ้าของพวกเขาเพื่อ ส่ิงอันส�าคัญ
ยิ่ง ซ่ึงพระองค์ทรงกระท�าเพื่อพวกเขา, 
ในการปกปักรกัษาพวกเขามิ ให้ตกไปใน
เงือ้มมือศัตรู.

๓๒ แทจ้รงิแลว้, พวกเขารอ้งวา่ : โฮซัน- 
นาก แด่ พระ ผู้ เป็น เจ้า สูงสุด. และ พวก
เขาร้องว่า : ขอพระนามของพระเจ้าพระ
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ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข , พระผู้เป็น
เจ้าสูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด.

๓๓ และใจพวกเขาเบง่บานดว้ยปีต,ิ จน
หลัง่น� ้าตาออกมาพรัง่พร,ู เพราะพระคณุ
ความดอีนัหาทีสุ่ดมิไดข้องพระผูเ้ป็นเจา้
ในการปลดปล่อยพวกเขาจากเงือ้มมือ
ศัตร;ู และพวกเขารูว้า่เป็นเพราะการกลบั 
ใจของตนและความนอบน้อมของตนที่
พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากความ
พินาศอันเป็นนิจ.

บทที่ ๕

ชาวนีไฟกลับใจและละทิง้บาปของตน—
มอรมอนเขียนประวตัิผู้คนของท่านและ
ประกาศ พระ วจนะ อัน เป็นนิจ แก่ พวก
เขา—พระองค์จะทรงรวมอิสราเอลเข้า
ด้วยกันหลังจากกระจัดกระจายเป็นเวลา
ยาวนาน. ประมาณ ค.ศ. ๒๒–๒๖.

และบดัน้ีดเูถดิ, ไมม่คีนทีม่ชีีวติสักคนเดยีว
ในบรรดาผูค้นทัง้หมดของชาวนีไฟทีส่งสัย
แมแ้ตน้่อยในถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์
ผู้บรสุิทธิ์ทัง้ปวงซ่ึงได้พดูไว;้ เพราะพวก
เขารูว้า่จ�าเป็นทีส่ิ่งน้ีจะตอ้งเกดิสัมฤทธผิล.

๒ และพวกเขารูว้า่สมควรที่พระครสิต์
ต้อง เสด็จ มา, เพราะ เครื่องหมาย หลาย
อย่าง ซ่ึง ประทาน ให้, ตาม ถ้อยค�า ของ
ศาสดาพยากรณ์; และเพราะส่ิงต่าง ๆ ที่
บังเกิดขึน้แล้วพวกเขาจึงรูว้า่จ�าเป็นที่ส่ิง
ทัง้หมดจะบังเกิดขึน้ตามที่พูดไว้.

๓ ฉะน้ันพวกเขาทิง้บาปทัง้หมดของ

ตน, และความน่าชิงชังของตน, และการ
ผดิประเวณีของตน, และรบัใช้พระผูเ้ป็น
เจ้าดว้ยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความ
สามารถทัง้วันและคืน.

๔ และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้
คือเมื่อพวกเขาได้จับพวกโจรเป็นเชลย
ทัง้หมด, ถึง ขนาด ที่ ไม่มี ผู้ ใด ที่ ไม่ ถูก
สังหารหนีไปได,้ พวกเขาน�าเชลยของตน
เขา้เรอืนจ�า, และใหส่ั้งสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าแก่คนเหล่าน้ัน; และมาก
เท่าที่จะกลับใจจากบาปของพวกเขาและ
เขา้สู่พนัธสัญญาวา่จะไมก่ระท�าฆาตกรรม
อีกก็ ได้รับอิสรภาพก .

๕ แต่มากเท่าที่ ไม่เข้าในพันธสัญญา, 
และผูท้ีย่งัคงมกีารฆาตกรรมลบัเหลา่น้ัน
อยู่ ในใจพวกเขาต่อไป, แท้จรงิแล้ว, มาก
เท่าที่ถูกพบวา่เอ่ยค�าข่มขู่พี่น้องของตน
ถูกกล่าวโทษและลงโทษตามกฎ.

๖ และ ด้วย เหตุ น้ี พวก เขา จึง ได้ หยุด
การมั่วสุมลับ, อันชั่วร้าย, และน่าชิงชัง
ทัง้หมดน้ัน, ซ่ึงในน้ีมีความช่ัวร้ายมาก, 
และการกระท�าฆาตกรรมมากมาย.

๗ และปีที่ยี่สิบสองก ผ่านไปดังน้ี, และ
ปีที่ยี่สิบสามด้วย, และปีที่ยี่สิบส่ี, และปี
ทีย่ีสิ่บหา้; และเวลายีสิ่บหา้ปีผา่นไปดงัน้ี.

๘ และมหีลายเรือ่งเกดิขึน้ซ่ึง, ในสายตา
ของคนบางคน, เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งและ
น่า อัศจรรย์; กระน้ัน ก็ตาม, ก็ เขียน ไว้
ไม่ ได้ทัง้หมดในหนังสือเล่ม น้ี; แท้จริง
แลว้, หนังสือเลม่น้ีไมอ่าจมีไดแ้มห้น่ึงใน
ร้อยส่วนก ของส่ิงที่เป็นไปในบรรดาผู้คน
มากมายเช่นน้ันตลอดระยะเวลายีสิ่บหา้ปี;

 ๓๒ ข ๑ นี. ๑:๑๔. คมพ. พระผู้
เป็นเจา้, พระผูเ้ป็นเจา้

สามพระองค.์
๕ ๔ ก คมพ. เสรภีาพ.

 ๗ ก ๓ นี. ๒:๘.
 ๘ ก ๓ นี. ๒๖:๖–๑๒.

๓ นีไฟ ๔:๓๓–๕:๘๕๕๗



๙ แต่ดูเถิดมีบันทึกก ซ่ึงมีเรื่องการกระ
ท�าทัง้หมดของคนเหล่าน้ี; และนีไฟ ให้
เรื่องราวที่จริงแต่สัน้กว่าไว้.

๑๐ ฉะน้ัน ข้าพเจ้า จึง ท�า บันทึก ของ
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ีตามบันทึก
ของนีไฟ, ซ่ึงได้รับการจารึกอยู่บนแผ่น
จารึกที่เรียกว่าแผ่นจารึกของนีไฟ.

๑๑ และ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ท�า บันทึก บน
แผ่นจารึกซ่ึงข้าพเจ้าท�าด้วยมือข้าพเจ้า
เอง.

๑๒ และดูเถิด, ข้าพเจ้า ช่ือมอรมอนก , 
โดย เรียก ตาม แผ่นดินข แห่ง มอ รมอน, 
แผน่ดนิทีแ่อลมาไดส้ถาปนาศาสนจกัรใน
บรรดาผู้คน, แท้จรงิแล้ว, เป็นศาสนจักร
แห่งแรกที่สถาปนาขึน้ในบรรดาคนเหล่า
น้ันหลังจากการล่วงละเมิดของพวกเขา.

๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า. ข้าพเจ้าได้รับการเรียกจากพระองค์
ให้ ประกาศ พระ วจนะ ใน บรรดา ผู้คน
ของพระองค์, เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตอัน
เป็นนิจ.

๑๔ และ สมควร ที่ ข้าพเจ้า, ตามพ ระ
ประสงค์ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ที่ จะ ท�า
บันทึกก เกี่ยวกับส่ิงที่เป็นไปเหล่าน้ี, เพื่อ
ค�าสวดอ้อนวอนของคนที่จากไปแล้วนับ
แตน้ั่น, ซ่ึงเป็นผูบ้รสุิทธิ,์ จะเกดิสัมฤทธ-ิ 
ผลตามศรัทธาของพวกเขา—

๑๕ แท้จริง แล้ว, บันทึก เล็ก น้อย ของ
เรื่องที่เกิดขึน้นับแต่เวลาที่ลี ไฮออกจาก
เยรูซาเล็ม, แม้ลงมาจนถึงเวลาปัจจุบัน.

๑๖ ฉะน้ันขา้พเจา้ท�าบนัทกึของขา้พเจา้
จากเรื่องราวซ่ึงคนที่อยู่มาก่อนข้าพเจ้า
ให้ ไว้, จนถึง ตอน แรก เริ่ม ของ วัน เวลา
ข้าพเจ้า;

๑๗ และแลว้ขา้พเจา้ท�าบนัทกึก เกีย่วกบั
ส่ิงตา่ง ๆ  ทีข่า้พเจา้เห็นมาดว้ยตาตนเอง.

๑๘ และขา้พเจา้รูว้า่บนัทกึซ่ึงขา้พเจา้ท�า
เป็นบันทึกที่เที่ยงธรรมและจรงิ; กระน้ัน
ก็ตามยังมีหลายส่ิงซ่ึง, เราไม่สามารถจะ
เขียนก ได้, ตามภาษาของเรา.

๑๙ และบดัน้ีขา้พเจา้จะยตุคิ�ากลา่วของ
ข้าพเจ้า, ซึ่งเกี่ยวกับตวัข้าพเจ้าเอง, และ
เริม่เล่าเรือ่งราวของข้าพเจ้าเกี่ยวกับส่ิงที่
เกิดขึน้ก่อนข้าพเจ้า.

๒๐ ข้าพเจ้า คือ มอ รมอน, และ เป็น
ผู้ สืบ ตระกูล โดย แท้ ของ ลี ไฮ. ข้าพเจ้า
มี เหตุผล ที่ จะ ถวาย พระพร พระ ผู้ เป็น
เจ้าของข้าพเจ้าและพระเยซูคริสต์พระ
ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ ข้าพเจ้า, ที่ พระองค์
ทรงน�าบรรพบุรุษของเราออกจากแผ่น
ดินแห่งเยรูซาเล็ม, (และไม่มี ใครรู้เรื่อง
น้ีก นอกจากพระองค์และคนเหล่าน้ันซึ่ง
พระองค์ ทรง น�า ออก จาก แผ่น ดินน้ัน) 
และ ที่ พระองค์ ประทาน ความ รู้ อย่าง
มากมายใหข้า้พเจา้และผูค้นของขา้พเจา้
อันน� า ไป สู่ ความ รอด แห่ง จิต วิญญาณ
ของเรา.

๒๑ พระองคท์รงอวยพรใหเ้ชือ้สายก แหง่
ยาโคบข โดยแน่แท,้ และทรงเมตตาค พงศ์
พันธุ์ของโยเซฟ.

๒๒ และตราบเท่าที่ลูกหลานของลี ไฮ

 ๙ ก ฮีล. ๓:๑๓–๑๕.
 ๑๒ ก มอร. ๑:๑–๕.
  ข โมไซยาห ์๑๘:๔;  

แอลมา ๕:๓.

 ๑๔ ก อนัีส ๑:๑๓–๑๘;  
คพ. ๓:๑๙–๒๐.

 ๑๗ ก มอร. ๑:๑.
 ๑๘ ก อเีธอร ์๑๒:๒๕.

 ๒๐ ก ๑ นี. ๔:๓๖.
 ๒๑ ก คมพ. อสิราเอล.
  ข ปฐก. ๓๒:๒๘.
  ค ฉธบ. ๓๓:๑๓–๑๗.

๓ นีไฟ ๕:๙–๒๒ ๕๕๘



รกัษาพระบัญญัติของพระองค์ก  พระองค์
ทรงอวยพรพวกเขาและทรงท�าให้พวก
เขารุ่งเรืองตามพระวจนะของพระองค์.

๒๓ แท้จริงแล้ว, และพระองค์จะทรง 
น�าส่วนหน่ึงที่เหลืออยู่ก ของพงศ์พันธุ์ โย- 
เซฟมาสู่ความรู้ข เรื่องพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพวกเขาอีกโดยแน่แท้.

๒๔ และ โดย แน่แท้ ดัง ที่ พระเจ้า ทรง
พระชนม์ อยู่ ฉันใด, พระองค์ จะ ทรง
รวมก ส่วนที่ เหลือ อยู่ ทัง้หมด ของ พงศ์
พันธุ์ยาโคบจากส่ีเสีย้วของแผ่นดินโลก, 
ซ่ึง กระจัดกระจาย กัน อยู่ ทั่วไป ตาม พืน้
พิภพฉันน้ัน.

๒๕ และ ดัง ที่ พระองค์ ทรง ท�า พันธ- 
สัญญา ไว้ กับ เชื ้อ สาย แห่ง ยา โค บทั ้ง
หมดฉันใด, แม้ฉันน้ันพันธสัญญาซ่ึง 
พระองค์ทรงท�าไว้กับเชือ้สายแห่งยา- 
โคบจะเกิดสัมฤทธิผลในเวลาอันเหมาะ
สมของพระองค์เอง, จนถึงการน� าก เชือ้
สายแห่งยาโคบทัง้หมดกลับมาสู่ความ
รู้ เรื่องพันธสัญญาที่พระองค์ทรงท�า ไว้
กับพวกเขา.

๒๖ และจากน้ันพวกเขาจะรู้จักก พระ
ผู้ ไถ่ ของ ตน, ซ่ึง คือ พระ เยซู คริสต์, 
พระ บุตร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า;  และ
แล้ว พระองค์ จะ ทรง รวม พวก เขา จาก
ส่ี เสีย้ว ของ แผ่น ดินโลก มา สู่ ผืน แผ่น
ดินของ ตนเอง, ซ่ึง จาก ที่ น้ันพวก เขา
กระจัดกระจายไป; แท้จริงแล้ว, พระเจ้า
ทรงพระชนม์อยู่ฉันใดมันจะเป็นไปดัง
น้ัน. เอเมน.

บทที่ ๖

ชาว นี ไฟ รุ่งเรือง— เริ่ม มี ความ หยิ่ง
จองหอง, ความ มั่งคั่ง, และ การ แบ่ง
ชนชัน้— ศาสนจักร ร้าว ฉาน เพราะ การ
แตกแยก—ซาตานน�าผู้คนในการกบฏ
อย่าง เปิด เผย— ศาสดา พยากรณ์ หลาย
คนป่าวร้องการกลับใจและถูกสังหาร—
ฆาตกรสมคบกันยึดอ�านาจการปกครอง. 
ประมาณ ค.ศ. ๒๖–๓๐.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
ของชาวนีไฟทัง้หมดกลบัไปสู่ผนืแผน่ดนิ
ของพวกเขาเองในปีที่ยี่สิบหก, ชายทุก
คน, พรอ้มดว้ยครอบครวัของเขา, ฝูงสัตว์
เลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญข่องเขา, มา้ของเขา
และฝูงปศสัุตวข์องเขา, และส่ิงทัง้หมดไม่
ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของพวกเขา.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาไม่ไดก้นิเสบยีงอาหารจนหมด; ฉะน้ัน
พวกเขาขนส่ิงทีย่งัไม่ได้ ใช้ทัง้หมดมากบั
พวกเขา, มีธัญพืชทัง้หมดทุกชนิดของ
พวกเขา, และทองของพวกเขา, และเงิน
ของพวกเขา, และของมีค่าทัง้หมดของ
พวก เขา, และ กลับ ไป ผืน แผ่นดินของ
พวกเขาเองและทรัพย์สินของพวกเขา, 
ทัง้ทางเหนือและทางใต้, ทัง้ในแผ่นดิน
ทางเหนือและในแผ่นดินทางใต้.

๓ และ พวก เขา ให้ ผืน แผ่น ดิน ตาม
จ�านวน คน มาก น้อย แก่ พวก โจร เหล่า
น้ันซ่ึงได้เข้ามาในพันธสัญญาที่จะรักษา

 ๒๒ ก ๒ นี. ๑:๒๐.
 ๒๓ ก แอลมา ๔๖:๒๔.
  ข ๒ นี. ๓:๑๒.

 ๒๔ ก คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

 ๒๕ ก ๓ นี. ๑๖:๕.

 ๒๖ ก ๒ นี. ๓๐:๕–๘;  
๓ นี. ๒๐:๒๙–๓๔.

๓ นีไฟ ๕:๒๓–๖:๓๕๕๙



สันตภิาพของแผ่นดนิ, ผู้ซึ่งปรารถนาจะ
ยังเป็นชาวเลมันต่อไป, เพื่อพวกเขาจะ
มี, ส่ิง ที่ ท�าให้ ด�ารง อยู่ ได้, ด้วย แรงงาน
ของตน; และดังน้ันพวกเขาได้สถาปนา
สันติภาพขึน้ทั่วแผ่นดิน.

๔ และพวกเขาเริม่รุง่เรอืงอีกและมั่งคัง่
ยิ่งขึน้; และปีที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดผ่าน
ไป, และมีความเป็นระเบียบอย่างมากใน
แผน่ดนิ; และพวกเขาตัง้กฎของตนตาม
ความเสมอภาคและความยุติธรรม.

๕ และบัดน้ีไม่มีส่ิงใดทั่วทัง้แผ่นดินที่
จะขัดขวางไม่ ให้ผู้คนรุ่งเรืองตลอดไป, 
เวน้แตพ่วกเขาจะตกไปสู่การลว่งละเมดิ.

๖ และบดัน้ีกดิกดิโดไน, และเลโคนิอสั, 
ผู้พิพากษา, และบรรดาคนที่ก�าหนดให้
เป็น ผู้น� า, เป็น ผู้ สถาปนา สันติภาพ อัน
ใหญ่หลวงน้ีขึน้ในแผ่นดิน.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมกีาร
สรา้งเมอืงหลายเมอืงขึน้ใหมอ่กีครัง้, และ
ซ่อมแซมเมืองเก่าหลายเมือง.

๘ และสร้างทางหลวงหลายสาย, และ
ท�าถนนหลายเส้น, ซ่ึงน�าจากเมืองหน่ึง
ไป ถึง อีก เมือง หน่ึง, และ จาก แผ่น ดิน
หน่ึงถึงอีกแผ่นดินหน่ึง, และจากที่หน่ึง
ถึงอีกที่หน่ึง.

๙ และปีที่ยี่สิบแปดผ่านไปดังน้ี, และ
ผู้คนมีความสงบสุขตลอดเวลา.

๑๐ แต่เหตุการณ์ ได้เกิดขึน้ในปีที่ยี่สิบ
เก้าเริ่มมีการโต้แย้งบ้างในบรรดาผู้คน; 
และบางคนทะนงตนดว้ยความถอืดีก และ
การโอ้อวดเพราะความมั่งคั่งมากมายยิ่ง

นักของพวกเขา, แท้จริงแล้ว, แม้จนไป
สู่การข่มเหงอย่างรุนแรง;

๑๑ เพราะมีพ่อค้ามากในแผ่นดิน, และ
ทนายมาก, และเจ้าหน้าที่มากด้วย.

๑๒ และผูค้นเริม่แบง่แยกกนัตามฐานะ, 
ตามความมั่งคั่งก ของพวกเขาและโอกาส
ของ การ เล่า เรียนของ พวก เขา; แท้จริง
แล้ว, บาง คน ขาด 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
ตอบโตก้ารบรภิาษดว้ยการบรภิาษ, ขณะ
ที่ คน อื่น ๆ ทนรับ การ บริภาษ และ การ
ข่มเหงก และความทุกข์นานัปการ, และ
ไม่ ได้หันไปจ้วงจาบข เป็นการตอบแทน, 
แต่ถ่อมตนและส�านึกผิดต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๔ และดังน้ันจึงมีความไม่เสมอภาค
อย่าง ร้าย แรง ทั่ว แผ่นดิน, ถึง ขนาด ที่
ศาสนจักรเริ่มแตกแยก; แท้จริงแล้ว, ถึง
ขนาดที่ ในปีทีส่ามสิบศาสนจกัรแตกแยก 

กนัทัว่ทัง้แผน่ดนินอกจากในบรรดาชาวเล- 
มันไม่กี่คนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ความ
เช่ือทีแ่ทจ้รงิ; และพวกเขาจะไมล่ะทิง้ไป, 
เพราะพวกเขามั่นคง, และแน่วแน่, และ
ไมห่วัน่ไหว, เต็มใจทีจ่ะรกัษาพระบญัญตัิ
ของพระเจา้ดว้ยความขยนัหมัน่เพยีรก จน
สุดความสามารถ.

๑๕ บดัน้ีสาเหตขุองความช่ัวช้าสามานย์

๖ ๑๐ ก คมพ. จองหอง (ความ), ถอืด ี
(ความ), ล�าพอง (ความ).

 ๑๒ ก ๑ ทธ. ๖:๑๗–๑๙;  

ฮีล. ๔:๑๒.
 ๑๓ ก คมพ. ขม่เหง (การ).
  ข มธ. ๕:๓๙; ๔ นี. ๑:๓๔;  

คพ. ๙๘:๒๓–๒๕.
 ๑๔ ก คมพ. ขยนัหมัน่เพยีร  

(ความ).

๓ นีไฟ ๖:๔–๑๕ ๕๖๐



น้ีของผูค้นคอืดงัน้ี—ซาตานมพีลงัอ�านาจ
ยิ่ง, ใน การ ยั่ว ยุ ผู้คนให้ ท�าความ ช่ัว ช้า
สามานยน์านัปการ, และในการท�าใหพ้วก
เขาล�าพองดว้ยความจองหอง, โดยลอ่ลวง
พวก เขา ให้ แสวงหา พลัง อ�านาจ, และ
สิทธิอ�านาจ, และความมั่งคั่ง, และส่ิงไร้
ประโยชน์ของโลก.

๑๖ และดังน้ันซาตานชักน�าใจผู้คนให้
ท�าความชั่วช้าสามานย์นานัปการ; ฉะน้ัน
พวกเขาจงึช่ืนชมกบัสันตภิาพเพยีงไมก่ีปี่.

๑๗ และ ดัง น้ัน, ใน ตอน ต้นของ ปี ที่
สามสิบ—ผู้คนถูกปล่อยเป็นระยะเวลา
นานให้ถล�าไปโดยการล่อลวงก ของมารไป
สู่ที่ ใดก็ตามทีเ่ขาปรารถนาจะพาไป, และ
ใหท้�าความชัว่ช้าสามานย์ ใด ๆ  ก็ตามทีเ่ขา
ปรารถนาจะใหท้�า—และดงัน้ันในตอนตน้
ของปี, ที่สามสิบน้ี, คนทัง้หลายจึงอยู่ ใน
สภาพของความช่ัวร้ายอันน่าพรั่นพรึง.

๑๘ บดัน้ีพวกเขาไม่ไดท้�าบาปโดยความ
เขลาก , เพราะพวกเขารูพ้ระประสงค์ของ
พระผู้ เป็นเจ้าเกี่ยวกับพวกเขา, เพราะ
พวกเขาได้รับการสอนแล้ว; ฉะน้ันพวก
เขากบฏข ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างจงใจ.

๑๙ และบดัน้ีมนัอยู่ ในวนัเวลาของเลโค- 
นิอสั, ผูเ้ป็นบตุรของเลโคนิอสั, เพราะเล- 
โคนิอสัรบัต�าแหน่งของบดิาและปกครอง
ผู้คนในปีน้ัน.

๒๐ และเริ่มมีคนได้รับการดลใจก จาก
สวรรค์ และ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง ส่ง ออก
ไป, ยืนอยู่ ในบรรดาผู้คนทั่วทัง้แผ่นดิน, 
โดยส่ังสอนและเป็นพยานอย่างอาจหาญ

ถึง บาป และ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ของ
ผู้คน, และเป็นพยานแก่พวกเขาเกี่ยว
กับการไถ่ ซ่ึงพระเจ้าจะทรงกระท�าเพื่อ
ผู้คนของพระองค์, หรืออีกนัยหน่ึง, การ
ฟ้ืน คืนพระชนม์ ของ พระ คริสต์; และ
คน เหล่า น้ี เป็นพยาน อย่าง อาจหาญ ถึง
การ สิน้พระชนม์ข และ ทุกขเวทนา ของ
พระองค์.

๒๑ บัดน้ี มี ผู้คน เป็น อัน มาก ที่ เกรีย้ว
โกรธเพราะบรรดาผู้เป็นพยานเกี่ยวกับ
เรือ่งเหลา่น้ี; และคนที่ โกรธส่วนมากเป็น
พวกหัวหน้าผู้พิพากษา, และพวกที่เคย
เป็นก มหาปุโรหิตและทนาย; แท้จรงิแล้ว, 
คนทัง้หมดที่เป็นทนายโกรธบรรดาผู้ที่
เป็นพยานถึงเรื่องเหล่าน้ี.

๒๒ บดัน้ีไมม่ทีนายหรอืผูพ้พิากษาหรอื
มหาปุโรหิตคนใดที่มีอ�านาจกล่าวโทษผู้
ใดถึงตายนอกจากผู้ ปกครองของแผ่น
ดินจะลงชื่อในค�ากล่าวโทษของพวกเขา.

๒๓ บัดน้ีมีหลายคนในบรรดาผู้ที่เป็น
พยาน ถึง เรื่อง เกี่ยว กับ พระ คริสต์ ซึ่ง
เป็นพยานอย่างอาจหาญ, ซ่ึงถูกพวกผู้
พิพากษา จับกุม และ แอบ สังหาร, เพื่อ
การตายของพวกเขาจะไม่รูถ้ึงผู้ปกครอง
แผน่ดนิจนภายหลงัการตายของพวกเขา.

๒๔ บัดน้ีดูเถิด, การน้ีตรงกันข้ามกับ
กฎ ของ แผ่นดิน, ที่ จะ ประหาร ผู้ ใด ไม่
ได้นอกจากพวกเขาจะได้รับอ�านาจจาก
ผู้ปกครองแผ่นดิน—

๒๕ ฉะน้ันจึงมีค�ารอ้งส่งขึน้ไปแผ่นดนิ
แห่งเซราเฮ็มลา, ถึงผู้ปกครองแผ่นดิน, 

 ๑๗ ก คมพ. ลอ่ลวง (การ).
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๓:๑๑.
  ข คมพ. กบฏ (การ).
 ๒๐ ก คมพ. ดลใจ (การ), แรง

บนัดาลใจ; ศาสดา
พยากรณ์.

  ข คมพ. ชดใช้ (การ);  
ตรงึกางเขน (การ).

 ๒๑ ก คพ. ๑๒๑:๓๖–๓๗.  
คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

๓ นีไฟ ๖:๑๖–๒๕๕๖๑



ฟ้องร้องผู้พิพากษาเหล่า น้ีที่กล่าวโทษ
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าให้ตาย, โดย
ไม่เป็นไปตามกฎ.

๒๖ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนพวกน้ีถูกจับและน�าไปอยู่ต่อหน้าผู้
พิพากษา, เพื่อรับการพิพากษาเกี่ยวกับ
โทษานุโทษที่พวกเขาท�าลงไป, ตามกฎก 

ซ่ึงผู้คนตัง้ไว้.
๒๗ บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้

พิพากษาเหล่าน้ันมีเพื่อนและญาติเป็น
อนัมาก; และพวกทีเ่หลอือยู,่ แทจ้รงิแลว้, 
แม้ทนายและมหาปุโรหิตเกือบทัง้หมด, 
ได้มารวมกัน, และสามัคคีกับญาติของ
ผู้ พิพากษา เหล่า น้ันซึ่ง จะ ถูก พิจารณา
โทษตามกฎ.

๒๘ และพวกเขาเขา้ในพนัธสัญญาก รว่ม
กนั, แทจ้รงิแลว้, แม้ ในพนัธสัญญาน้ันซ่ึง
คนแต่เก่าก่อนให้ ไว้, ซึ่งพันธสัญญาน้ัน
มารข ให้ ไว้และด�าเนินการ, เพื่อจะรวม
กันต่อสู้ความชอบธรรมทัง้ปวง.

๒๙ ฉะน้ันพวกเขาพรอ้มใจกนัตอ่สู้ผูค้น
ของพระเจ้า, และเข้ามาในพันธสัญญา
เพื่อท�าลายคนเหล่า น้ัน, และเพื่อปลด
ปลอ่ยคนเหลา่น้ันทีม่คีวามผดิฐานกระท�า
ฆาตกรรมจากเงือ้มมอืของความยตุธิรรม, 
ซ่ึงก�าลังจะได้รับการปฏิบัติตามกฎ.

๓๐ และพวกเขาต่อต้านกฎและสิทธ ิ
ของประเทศตน; และพวกเขาท�าพันธ- 
สัญญา ไว้แก่ กันที่ จะ ท�าลาย ผู้ ปกครอง, 
และสถาปนากษัตรยิ์ก ขึน้เหนือแผ่นดิน, 
เพื่อแผ่นดินจะไม่มีเสรภีาพอีกต่อไปแต่
จะขึน้อยู่กับกษัตริย์.

บทที่ ๗

หัวหน้าผู้พิพากษาถูกลอบสังหาร, ฝ่าย
ปกครองถูกท�าลาย, และผู้คนแบ่งแยก
เป็นเผ่าต่าง ๆ —เจคอบ, ผู้ต่อต้านพระ
คริสต์, กลายเป็นกษัตริย์ของพวกมั่วสุม
ลับ—นีไฟส่ังสอนการกลับใจและศรทัธา
ในพระครสิต—์เทพปฏบิตัติอ่ทา่นทกุวนั, 
และท่านท�าให้น้องชายลุกขึน้จากบรรดา
คนตาย—หลายคนกลบัใจและรบับพัตศิ- 
มา. ประมาณ ค.ศ. ๓๐–๓๓.

บัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแสดงแก่ท่านว่า
พวกเขาไม่ ได้สถาปนากษัตริย์ขึน้เหนือ
แผน่ดนิ; แต่ ในปีเดยีวกนัน้ี, แทจ้รงิแลว้, 
ปีที่ สามสิบ, พวกเขาท�าลายบนบัลลังก์
พพิากษา, แทจ้รงิแลว้, ลอบสังหารหวัหน้า
ผู้พิพากษาของแผ่นดิน.

๒ และผู้คนแตกหมู่เหล่าเป็นศัตรกูัน; 
และคนทัง้หลายแยกกันเป็นเผ่าต่าง ๆ, 
ทุกคนตามครอบครัวของเขาและวงศา
คณาญาติและมิตรสหายของเขา; และ
ดังน้ี พวก เขา ท�าลาย การ ปกครอง ของ
แผ่นดิน.

๓ และทุกเผ่าก�าหนดหัวหน้าหรอืผู้น�า
ขึน้ เหนือพวกเขา; และดัง น้ันพวกเขา
กลับเป็นเผ่าต่าง ๆ และผู้น� าเผ่า.

๔ บัดน้ีดูเถิด, ไม่มี ใครในบรรดาพวก
เขาที่ ไม่มีครอบครัวมากและวงศาคณา
ญาติและมิตรสหายมาก; ฉะน้ันบรรดา
เผ่าของพวกเขาจึงมีจ�านวนมากมายยิ่ง.

๕ บัดน้ีทัง้หมดน้ีเป็นไป, และยังไม่มี

 ๒๖ ก โมไซยาห ์๒๙:๒๕;  
แอลมา ๑:๑๔.

 ๒๘ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
  ข ฮีล. ๖:๒๖–๓๐.

 ๓๐ ก ๑ ซมอ. ๘:๕–๗;  
แอลมา ๕๑:๕.

๓ นีไฟ ๖:๒๖–๗:๕ ๕๖๒



สงครามในบรรดาพวกเขา; และความช่ัว
ช้าสามานย์ทัง้หมดน้ีมาถึงผู้คนเพราะ
พวกเขายอมตนก ต่ออ�านาจของซาตาน.

๖ และ ข้อ บังคับ ของ ฝ่าย ปกครอง ถูก
ท�าลาย, เพราะ การ มั่วสุม ลับก ของ มิตร
สหายและวงศาคณาญาติของคนเหล่า
น้ันที่กระท�าฆาตกรรมศาสดาพยากรณ์.

๗ และพวกเขาท�าให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงในแผ่นดิน, ถึงขนาดที่ผู้คนส่วน
ที่ชอบธรรมมากกว่าเกือบกลายเป็นคน
ช่ัวรา้ยไปทัง้หมด; แท้จรงิแล้ว, มีคนชอบ
ธรรมอยู่เพียงไม่กี่คนในบรรดาพวกเขา.

๘ และดังน้ันเวลาหกปียังไม่ผ่านไปนับ
แต่ผู้คนส่วนใหญ่หันหลังให้ความชอบ
ธรรมของพวกเขา, เหมอืนกบัสุนัขทีก่ลบั
ไปสู่ส�ารอกก ของมัน, หรือเหมือนกับสุกร
ตัวเมียที่กลับไปเกลือกกลิง้ในปลักตม.

๙ บดัน้ีการมัว่สุมลบัน้ีซ่ึงน�าความช่ัวช้า
สามานย์มหันต์มาสู่ผู้คน, ได้รวมตัวเข้า
ด้วยกัน, และตัง้ชายผู้หน่ึงซ่ึงพวกเขา
เรียกว่าเจคอบขึน้เป็นหัวหน้า;

๑๐ และ พวก น้ี เรียก เขา เป็น กษัตริย์
ของตน; ฉะน้ันเขาจึงกลายเป็นกษัตริย์
ปกครองคนชัว่รา้ยกลุม่น้ี; และเขาเป็นคน
ส�าคัญที่สุดคนหน่ึงซ่ึงออกเสียงต่อต้าน
ศาสดาพยากรณ์ทีเ่ป็นพยานถงึพระเยซ.ู

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
กลุ่ม น้ี ไม่มีผู้คนมากดังเผ่าต่าง ๆ ของ
ผู้คน, ซ่ึงรวมอยู่ด้วยกัน เพียงแต่ผู้น� า
ของพวกเขาตัง้กฎของตนขึน้, ทุกคน
ตามเผ่าของตน; กระน้ันก็ตามพวกเขา
ยังเป็นศัตรูกัน; ทัง้ที่พวกเขาไม่ ใช่ผู้คน

ชอบธรรม, ทว่าพวกเขายังพร้อมใจกัน
เกลยีดชังผูค้นทีเ่ขา้มาในพนัธสัญญาเพือ่
ท�าลายฝ่ายปกครอง.

๑๒ ฉะน้ัน, เจคอบโดยที่เห็นว่าศัตรูมี
จ�านวนมากกว่าพวกเขา, โดยที่ เขาเป็น
กษัตริย์ของกลุ่ม, ฉะน้ันเขาจึงส่ังผู้คน
ของเขาใหห้นีไปยงัแผน่ดนิส่วนเหนือสุด, 
และสรา้งอาณาจกัรก ขึน้ทีน่ั่นเพือ่ตนเอง, 
จนกว่า พวก ที่ แตกแยก จะ มา รวม ด้วย,  
(เพราะเขาป้อยอคนพวกน้ันวา่จะมีพวก
แตกแยกเป็นอันมาก) และพวกเขากลับ
มกี�าลงัเขม้แข็งพอทีจ่ะตอ่สู้กบัเผา่ตา่ง ๆ   
ของผู้คน; และพวกเขาจึงท�าเช่นน้ัน.

๑๓ และการเดนิทพัของพวกเขารวดเรว็
มากจนไม่มีอะไรขัดขวางได้จนพวกเขา
ออกไปพน้ระยะทีผู่ค้นจะตามทนั, และปี
ที่สามสิบสิน้สุดลงดงัน้ัน; และกิจจานุกจิ
ของผู้คนของนีไฟเป็นไปดังน้ี.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปี
ที่ สามสิบเอ็ดคือพวกเขาแบ่งแยกออก
เป็น เผ่า ต่าง ๆ, ทุก คน ตาม ครอบครัว, 
วงศาคณาญาติและมิตรสหายของเขา; 
กระน้ันก็ตามพวกเขายังตกลงกันวา่พวก
เขาจะไมท่�าสงครามตอ่กนั; แตพ่วกเขาไม่
ได้เห็นพ้องกันในเรื่องกฎของตน, และ
วิธีการปกครองของตน, เพราะมันได้รับ
การสถาปนาตามความคิดเห็นของคนที่
เป็นหัวหน้าและผู้น� าของตน. แต่พวก
เขาสถาปนากฎอันเครง่ครดัมากเพื่อเผ่า
หน่ึงจะไม่ล่วงล�า้อีกเผ่าหน่ึง, ถึงขนาดที่
มี สันติ ใน แผ่นดินพอ สมควร; กระน้ัน
ก็ตาม, ใจพวกเขายังหันไปจากพระเจ้า

๗ ๕ ก รม. ๖:๑๓–๑๖;  
แอลมา ๑๐:๒๕.

 ๖ ก ๒ นี. ๙:๙.
 ๘ ก สภษ. ๒๖:๑๑;  

๒ ปต. ๒:๒๒.
 ๑๒ ก ๓ นี. ๖:๓๐.

๓ นีไฟ ๗:๖–๑๔๕๖๓



พระผูเ้ป็นเจา้ของตน, และพวกเขาขวา้ง
ปาก้อนหินใส่ศาสดาพยากรณ์และขับไล่
พวกท่านออกจากบรรดาพวกเขา.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟก —โดยที่ ได้รับการมาเยือนจากเทพ
และสุรเสียงของพระเจ้าด้วย, ฉะน้ันจึง
เห็นเทพ, และเป็นพยานดว้ยตา, และโดย
มีพลังความสามารถที่ประทานมาให้ท่าน
เพื่อท่านจะรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระครสิต,์ และเป็นพยานดว้ยตาถึง
การหันกลับโดยเร็วของพวกเขาด้วยจาก
ความชอบธรรมไปสู่ความช่ัวรา้ยและความ
น่าชิงชังของพวกเขา;

๑๖ ฉะน้ัน, โดยที่ โศกเศรา้เพราะความ
แข็ง กระด้าง ของ ใจ พวก เขา และ ความ
มืดบอดของจิตพวกเขา—จึงออกไป ใน
บรรดาพวกเขาในปีเดยีวกนัน้ัน, และเริม่
เป็นพยาน, อย่างอาจหาญ, เรื่องการกลับ 
ใจและการปลดบาป โดยทางศรัทธาใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์.

๑๗ และท่านปฏิบัติหลายอย่างต่อพวก
เขา; และไม่อาจเขียนเรื่องทัง้หมดไว้ ได้, 
และการเขยีนส่วนหน่ึงของเรือ่งน้ีไมเ่พยีง
พอ, ฉะน้ันจึงไม่มีเขียนไว้ ในหนังสือน้ี. 
และนีไฟ ได้ปฏิบัติด้วยพลังอ�านาจก และ
สิทธิอ�านาจมากมาย.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนทัง้หลายโกรธท่าน, แม้เพราะท่านมี
พลังยิ่งใหญ่กว่าพวกเขา, เพราะเป็นไป
ไม่ ได้ก ที่พวกเขาจะไม่ เช่ือถ้อยค�าท่าน, 
เพราะศรทัธาของทา่นในพระเจา้พระเยซู

ครสิต์แน่วแน่ยิ่งนักจนเทพมาปฏิบัติต่อ
ท่านทุกวัน.

๑๙ และในพระนามของพระเยซูท่าน
ขับเหล่ามารและวิญญาณที่ ไม่สะอาดก ; 
และแม้จนท่านท�าให้น้องชายของท่าน
ลุกขึน้จากบรรดาคนตาย, หลังจากที่เขา
ถูกขว้างปาด้วยก้อนหินและได้รับความ
ตายเพราะผู้คน.

๒๐ และผูค้นเห็นการน้ี, และเป็นพยาน
ถงึเรือ่งน้ี, และโกรธทา่นเพราะพลงัความ
สามารถของท่าน; และท่านท�าปาฏิหารยิ์
อีกหลายอย่างก , ในสายตาของผู้คน, ใน
พระนามของพระเยซู.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
สามสิบเอ็ดผา่นไป, และมคีนเพยีงไมก่ีค่น
ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า; แต่มาก
เท่าที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสได้แสดงแก่ผู้คน
โดยแท้ว่าพวกเขาได้รับการมาเยือนโดย
เดชานุภาพ และ พระ วิญญาณ ของ พระ
ผู้ เป็นเจ้า, ซ่ึงอยู่ ในพระเยซูคริสต์, ซึ่ง
ในพระองค์พวกเขาเช่ือ.

๒๒ และมากเท่าที่เหล่ามารถูกขับออก
จากพวกเขา, และได้รับการรักษาความ
เจ็บไขข้องพวกเขาและความทพุพลภาพ
ของ พวก เขา, ได้ แสดง ให้ ประจักษ์ แก่
ผู้คนโดยแท้ว่าพวกเขาได้รับการกระท�า
โดยพระวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้, และ
ได้รับการรักษาแล้ว; และพวกเขาแสดง
เครือ่งหมายให้เห็นดว้ยและท�าปาฏิหารยิ์
บางอย่างในบรรดาผู้คน.

๒๓ ปี ที่ สามสิบ สอง ผ่านไป ดังน้ี ด้วย. 

 ๑๕ ก ๓ นี. ๑:๒.
 ๑๗ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 

พลงัอ�านาจ.

 ๑๘ ก ๒ นี. ๓๓:๑;  
แอลมา ๔:๑๙.

 ๑๙ ก คมพ. วญิญาณ— 

วญิญาณรา้ย.
 ๒๐ ก ๓ นี. ๘:๑.

๓ นีไฟ ๗:๑๕–๒๓ ๕๖๔



และนีไฟป่าวรอ้งแก่ผู้คนในตอนต้นของ
ปีที่ สามสิบสาม; และท่าน ส่ังสอนเรื่อง
การกลับใจและการปลดบาปแก่พวกเขา.

๒๔ บัดน้ีข้าพเจ้าขอให้ท่านจ�าไว้ด้วย, 
ว่าไม่มีผู้ ใดที่ ได้รับการน�ามาสู่การกลับ
ใจแล้วผู้น้ันไม่ ได้รับบัพติศมาก ด้วยน� ้า.

๒๕ ฉะน้ัน, มีผู้ที่นีไฟแต่งตัง้, เพื่อการ
ปฏบิตัศิาสนกจิน้ี, เพือ่คนเช่นน้ันทกุคน
ที่มา สู่พวกเขาจะรับบัพติศมาด้วยน� ้า, 
และน่ีเป็นพยานและประจักษ์พยานต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และต่อผู้คน, 
วา่พวกเขากลบัใจและไดร้บัการปลดบาปก 

ของพวกเขาแล้ว.
๒๖ และในตอนตน้ของปีน้ีมคีนเป็นอนั

มากไดร้บับพัตศิมาสู่การกลบัใจ; และเวลา
ส่วนมากของปีผ่านไปดังน้ี.

บทที่ ๘

พายุฝนฟ้าคะนอง, แผ่นดินไหว, เพลิง, 
ลมหมนุ, และความป่ันป่วนทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ ยืนยันการตรึงกางเขนของพระ
คริสต์— ผู้คน เป็น อัน มาก ถูก ท�าลาย—
ความมดืปกคลมุแผน่ดนิสามวนั—บรรดา
ผู้ทีเ่หลืออยู่คร�่าครวญถึงชะตากรรมของ
พวกเขา. ประมาณ ค.ศ. ๓๓–๓๔.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ตาม บันทึก ของ เรา, และ เรา รู้ ว่า บันทึก
ของเราเป็นเรื่องจริง, เพราะดูเถิด, ชาย

เที่ยง ธรรม เป็น ผู้ จด บันทึก น้ี— เพราะ
โดย แท้ แล้ว ท่านได้ท�า ปาฏิหาริย์ก หลาย
ประการในพระนามข ของพระเยซู; และ
ไม่มี คนใด ที่ ท�า ปาฏิหาริย์ ในพระนาม
ของพระเยซูได้นอกจากพระองค์จะทรง
ท�าให้สะอาดหมดจดแล้วจากความชั่วช้า
สามานย์ของเขา—

๒ และบัดน้ี เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้, 
หากไม่มีความผิดพลาดในการนับเวลา
ของเราโดยชายผู้น้ีแล้ว, ปีที่สามสิบสามก 

ได้ผ่านพ้นไป;
๓ และผูค้นเริม่มองหาเครือ่งหมายดว้ย

ความตัง้ใจอย่างมากซ่ึงแซมิวเอลศาสดา
พยากรณ์, ชาวเลมนัได้ ให้ ไว,้ แทจ้รงิแลว้, 
ตัง้ตารอเวลาทีจ่ะมคีวามมดืก ตอ่เน่ืองเป็น
เวลาสามวันบนผืนแผ่นดิน.

๔ และ เริ่ม มี ความ สงสัย และ การ โต้
เถียงอย่างรุนแรงในบรรดาผู้คน, ทัง้ที่มี
เครื่องหมายก มากมายให้ ไว้ดังน้ัน.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สามสิบ ส่ี, ใน เดือน แรก, ในวันที่ ส่ี ของ
เดือน, เกิดพายุรา้ย, อย่างที่ ไม่มีผู้ ใดเคย
พบเห็นมาก่อนทั่วทัง้แผ่นดิน.

๖ และมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงน่า
สะ พรึง กลัว ด้วย; และ มี ฟ้าร้องก น่า สะ- 
พรึง กลัว, ถึง ขนาด ที่ ท�าให้ ทั่ว แผ่นดิน
โลกส่ันสะเทือนข ประหน่ึงวา่ก�าลังจะแยก
ออกจากกัน.

๗ และมสีายฟ้าฟาดแปลบปลาบยิง่นัก, 
อย่างที่ ไม่เคยพบเห็นมาในทั่วแผ่นดิน.

 ๒๔ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั
ตศิมา.

 ๒๕ ก คพ. ๒๐:๓๗.  
คมพ. ปลดบาป (การ).

๘ ๑ ก ๓ นี. ๗:๑๙–๒๐;  

มอร. ๙:๑๘–๑๙.
  ข กจิการ 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. ตรงึกางเขน (การ).
 ๖ ก ๑ นี. ๑๙:๑๑;  

ฮีล. ๑๔:๒๑.
  ข มธ. ๒๗:๔๕, ๕๐–๕๑.

๓ นีไฟ ๗:๒๔–๘:๗๕๖๕



๘ และเมอืงแหง่เซราเฮ็มลาก เกดิไฟไหม.้
๙ และ เมือง แห่ง โม โร ไนจม ลง สู่ ห้วง

ลึกของทะเล, และผู้ อยู่ อาศัยในน้ันจม
น� ้าตาย.

๑๐ และแผ่นดินถูกหอบขึน้ไปถมเมือง
แห่งโมโรไนฮาห์, จนกลับมีภูเขามหึมา
ขึน้แทนเมือง.

๑๑ และมคีวามพนิาศรนุแรงและน่าสะ- 
พรึงกลัวในแผ่นดินทางใต้.

๑๒ แตด่เูถดิ, มคีวามพนิาศรนุแรงและ
น่า สะ พรึง กลัว มากกว่า น้ันใน แผ่นดิน
ทางเหนือ; เพราะดูเถิด, ทั่วทัง้ผืนแผ่น
ดินเปลี่ยนไป, เพราะพายุฝนฟ้าคะนอง
และลมหมุน, และฟ้าค�ารนค�ารามและ
สายฟ้าฟาด, และการส่ันสะเทือนอย่าง
ร้ายแรงยิ่งของทัง้แผ่นดินโลก;

๑๓ และ ทางหลวงก สาย ต่าง ๆ ขาด, 
และถนนที่ราบเรียบเสียหาย, และที่ราบ
มากมายกลับกลายเป็นที่ขรุขระ.

๑๔ และ เมือง ยิ่ง ใหญ่ และ มีชื่อ เสียง
หลายเมืองจมก , และหลายเมืองถูกเผา, 
และหลายเมืองส่ันสะเทือนจนอาคารที่
อยู่ ในน้ันพังลงสู่พืน้ดิน, และผู้อยู่อาศัย
ในน้ันถูกสังหาร, และสถานที่ต่าง ๆ ถูก
ทิง้ให้รกร้างว่างเปล่า.

๑๕ และมบีางเมอืงทีเ่หลอือยู;่ แตค่วาม
เสียหายของมันใหญ่หลวงยิ่งนัก, และมี
คนเป็นอันมากในน้ันถูกสังหาร.

๑๖ และมบีางคนถกูลมหมนุพดัไป; และ
พวกเขาไปที่ ไหนไมม่ผีู้ ใดรู,้ นอกจากรูว้า่
พวกเขาถูกพัดไป.

๑๗ และดังน้ันทัง้พืน้พิภพจึงเสียรูป
ไป, เพราะ พายุ ฝนฟ้า คะนอง, และ ฟ้า
ค�ารนค�าราม, และสายฟ้าฟาด, และการ
ส่ันสะเทือนของแผ่นดิน.

๑๘ และดูเถิด, ศิลาก ถูกแยกเป็นสอง; 
มันแตกอยู่ทั่วพืน้พิภพ, ถึงขนาดที่พบ
มันเป็นเศษหัก, และเป็นร่องและเป็น
รอยแตก, อยู่ทั่วผืนแผ่นดิน.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ ฟ้า ค�ารน ค�าราม, และ สายฟ้า ฟาด, 
และ พายุ ร้าย, และ พายุ ฝนฟ้า คะนอง, 
และ การ ส่ัน สะเทือน ของ แผ่น ดิน ยุติ
ลง—เพราะดูเถิด, มันมีอยู่เป็นเวลาราว
สามช่ัวโมงก ; และบางคนว่านานกว่าน้ัน; 
กระน้ันก็ตาม, เหตุการณ์อันใหญ่หลวง
และน่าสะพรึงกลัวทัง้หมดน้ีผ่านพ้นไป
ในเวลาราวสามชั่วโมง—และแล้วดูเถิด, 
มีความมืดบนผืนแผ่นดิน.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
มีความมืดหนาทึบทั่วผืนแผ่นดิน, ถึง
ขนาดที่ผู้อยู่อาศัยในน้ันซ่ึงยังไม่ ได้ล้ม
ตายสัมผัสก ไอแห่งความมืดข ได้;

๒๑ และมคีวามสวา่งไม่ได,้ เพราะความ
มืด, ไม่มีทัง้ความสวา่งจากเทียน, ทัง้จาก
ไต้; ทัง้ก่อไฟด้วยไม้ดีและแห้งสนิทของ
พวกเขาก็ ไม่ติด, ดังน้ันจึงมีความสว่าง
ไม่ ได้เลย;

๒๒ และไมม่คีวามสวา่งใหเ้ห็นไดเ้ลย, ทัง้
ไฟ, หรอืแสงรบิหรี,่ ทัง้ดวงอาทติย,์ และดวง
จนัทร,์ ทัง้ดวงดาว, เพราะหมอกแหง่ความ
มดืซ่ึงอยูบ่นผนืแผน่ดนิหนาทบึยิง่นัก.

 ๘ ก ๔ นี. ๑:๗–๘.
 ๑๓ ก ฮีล. ๑๔:๒๔;  

๓ นี. ๖:๘.

 ๑๔ ก ๑ นี. ๑๒:๔.
 ๑๘ ก ฮีล. ๑๔:๒๑–๒๒.
 ๑๙ ก ลกูา ๒๓:๔๔.

 ๒๐ ก อพย. ๑๐:๒๑–๒๒.
  ข ๑ นี. ๑๒:๕; ๑๙:๑๑.

๓ นีไฟ ๘:๘–๒๒ ๕๖๖



๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
มันคงอยู่ตลอดเวลาสามวนัก ที่ ไม่มีความ
สว่างให้เห็น; และมีความโศกเศร้าและ
คร�า่ครวญและพลิาปร�าพนัในบรรดาผูค้น
ทัง้ปวงตลอดเวลา; แท้จรงิแล้ว, เสียงรอ้ง
ระงมคอืเสียงครวญครางของผูค้น, เพราะ
ความมดืและความพนิาศอนัใหญห่ลวงซึง่
มาถึงพวกเขา.

๒๔ และในสถานที่หน่ึงไดย้ินเสียงรอ้ง, 
ว่า : โอ้หากเรากลับใจก่อนวันอันยิ่งใหญ่
และน่าสะพรงึกลัวน้ี, และเมื่อน้ันพี่น้อง
ของเราคงจะได้รับการละเว้น, และพวก
เขาคงจะไม่ถูกเผาอยู่ ในเมืองเซราเฮ็ม-
ลาก ที่ยิ่งใหญ่น้ัน.

๒๕ และในอีกสถานที่หน่ึงได้ยินพวก
เขา ร้อง และ คร�่าครวญ, ว่า : โอ้ หาก เรา
กลับใจก่อนวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึง
กลัวน้ี, และไม่ ได้ฆ่าและขว้างปาศาสดา
พยากรณ์ด้วยก้อนหิน, และขับไล่พวก
ท่าน; เมื่อ น้ัน แม่ ของ เรา และ ลูกสาว ที่
งดงามของเรา, และลูก ๆ ของเราคงจะ
ได้รับการละเว้น, และคงจะไม่ถูกฝังอยู่
ในเมอืงโมโรไนฮาหอ์นัส�าคญัยิง่น้ัน. และ
เสียงคร�า่ครวญของผูค้นเป็นไปอยา่งใหญ่
หลวงและน่าสะพรึงกลัวดังน้ัน.

บทที่ ๙

ใน ความ มืด, สุรเสียง ของ พระ คริสต์
ประกาศ ถึง ความ พินาศ ของ ผู้คน และ
เมือง เป็น อัน มาก เพราะ ความ ช่ัว ร้าย
ของพวกเขา—พระองค์ทรงประกาศถึง

ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วย, ทรง
ประกาศว่ากฎของโมเสสสมบูรณ์แล้ว, 
และทรงเชือ้เชิญมนุษยม์าสู่พระองคแ์ละ
รับการช่วยให้รอด. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมีเสียงก 

ได้ยินกันในบรรดาผู้อยู่อาศัยทัง้ปวงของ
แผ่น ดิน โลก, ทั่ว ผืน แผ่น ดินน้ี, โดย
ร้องว่า :

๒ วบิัติ, วบิัติ, วบิัติแก่คนพวกน้ี; วบิัติก 

แก่ผู้อยู่อาศัยของทัง้แผ่นดินโลกเวน้แต่
พวกเขาจะกลับใจ; เพราะมารหัวเราะข , 
และเหลา่เทพของเขาช่ืนชมยนิด,ี เพราะ
บุตรและธิดาผู้งดงามแห่งผู้คนของเรา
ถูก สังหาร; และ เป็น เพราะ ความ ช่ัว ช้า
สามานย์และความน่าชิงชังของพวกเขา
ที่พวกเขาล้มตาย !

๓ ดูเถิด, เราเผาเซราเฮ็มลาเมืองที่ยิ่ง
ใหญ่น้ันด้วยไฟ, และผู้อยู่อาศัยในน้ัน.

๔ และดเูถดิ, เราให้ โมโรไนเมอืงยิง่ใหญ่
น้ันจมในหว้งลกึของทะเล, และผูอ้ยูอ่าศยั
ในน้ันจมน� ้าตาย.

๕ และดูเถิด, เรากลบโมโรไนฮาห์เมือง
ยิง่ใหญน้ั่นดว้ยดนิ, และผูอ้ยูอ่าศัยในน้ัน, 
เพือ่ซ่อนความช่ัวช้าสามานยข์องพวกเขา
และความน่าชิงชังของพวกเขาใหพ้น้จาก
หน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดาพยากรณ์
และวสุิทธิชนจะไม่ขึน้มาหาเราเพื่อฟ้อง
พวกเขาอีกต่อไป.

๖ และดเูถดิ, เราท�าใหเ้มอืงแหง่กลิแกล
จม, และผู้อยู่อาศัยในน้ันถูกฝังอยู่ ในห้วง
ลึกของแผ่นดินโลก;

 ๒๓ ก ๑ นี. ๑๙:๑๐.
 ๒๔ ก ฮีล. ๑๓:๑๒.

๙ ๑ ก ๑ นี. ๑๙:๑๑;  
๓ นี. ๑๑:๑๐.

 ๒ ก มธ. ๑๑:๒๐–๒๑.
  ข โมเสส ๗:๒๖.

๓ นีไฟ ๘:๒๓–๙:๖๕๖๗



๗ แทจ้รงิแลว้, และเมอืงแหง่โอไนฮาห ์
และผู้อยู่อาศัยในน้ัน, และเมอืงแหง่โม- 
คมัและผู้อยู่อาศัยในน้ัน, และเมอืงแหง่
เยรซูาเล็มและผู้อยู่อาศัยในน้ัน; และเรา
ใหน้� ้าก ขึน้มาแทนที,่ เพือ่ซ่อนความช่ัวรา้ย
และความน่าชิงชังของพวกเขาใหพ้น้จาก
หน้า เรา, เพือ่ เลอืดของศาสดาพยากรณ์
และวิสุทธิชนจะไม่ขึน้มาหาเราเพือ่ฟ้อง
พวกเขาอกีตอ่ไป.

๘ และดเูถดิ, เมอืงแหง่แกดแิอนได, และ
เมอืงแหง่แกดิออมนาห,์ และเมอืงแหง่เจ
คอบ, และเมอืงแห่งกิมกิมโน, ทัง้หมดน้ี
เราท�าใหจ้ม, และท�าใหเ้นินเขาก และหบุเขา
มาอยู ่ณ สถานทีน้ั่น; และเราฝังผูอ้ยูอ่าศัย
ในน้ันไว้ ในห้วงลึกของแผ่นดนิโลก, เพื่อ
ซ่อนความช่ัวรา้ยและความน่าชิงชังของ
พวกเขาใหพ้น้จากหน้าเรา, เพือ่เลอืดของ
ศาสดาพยากรณ์และวสุิทธชินจะไมข่ึน้มา
หาเราเพื่อฟ้องพวกเขาอีกตอ่ไป.

๙ และดเูถดิ, เจโคบกูธัเมอืงยิง่ใหญน้ั่น,  
ซ่ึงเป็นที่อาศัยของผู้คนของกษัตริย์เจ- 

คอบ, เราท�าให้ ไหมด้ว้ยไฟเพราะบาปของ
พวกเขาและความชัว่รา้ยของพวกเขา, ซึง่
เกินกวา่ความช่ัวรา้ยทัง้หมดของทัง้แผ่น
ดนิโลก, เพราะฆาตกรรมลบักบัการมัว่สุม
ลับก ของพวกเขา; เพราะพวกเขาน่ันเอง
ที่ ไดท้�าลายความสงบสุขของผูค้นของเรา
และการปกครองแผน่ดนิ; ฉะน้ันเราท�าให้
พวกเขาถูกเผาไหม้, เพื่อท�าลายข พวกเขา
ให้พ้นจากหน้าเรา, เพื่อเลือดของศาสดา

พยากรณ์และวสุิทธชินจะไมข่ึน้มาหาเรา
เพื่อฟ้องพวกเขาอีกต่อไป.

๑๐ และดูเถิด, เมืองแห่งเลมัน, และ
เมืองแห่งจอช, และเมืองแห่งแกด, และ
เมืองคชิคเูม็น, และผู้อยู่อาศัยในน้ัน, เรา
ท�าให้ ไหมด้ว้ยไฟ, เพราะความชัว่รา้ยของ
พวก เขา ใน การ ขับ ไล่ ศาสดา พยากรณ์, 
และขว้างปาก้อนหินแก่คนเหล่าน้ันซ่ึง
เรา ส่ง ไปเพื่อประกาศแก่พวกเขาเกี่ยว
กับความชั่วร้ายของพวกเขาและความ
น่าชิงชังของพวกเขา.

๑๑ และเพราะพวกเขาขับคนเหล่าน้ัน
ทัง้หมดไป, จนไม่มีคนชอบธรรมเลยใน
บรรดาพวกเขา, เราจึงส่งไฟก ลงไปท�าลาย
พวกเขา, เพือ่ซ่อนความช่ัวรา้ยและความ
น่าชิงชังของพวกเขาให้พ้นจากหน้าเรา, 
เพือ่เลอืดของศาสดาพยากรณ์และวสุิทธิ
ชนที่เราส่งไปในบรรดาพวกเขาจะไม่รอ้ง
จากพืน้ดนิข ขึน้มาถงึเราเพือ่ฟ้องพวกเขา.

๑๒ และเราให้ความพินาศมหันต์หลาย
อยา่งก เกดิแกแ่ผน่ดนิน้ี, และแกค่นเหลา่
น้ี, เพราะความช่ัวร้ายของพวกเขาและ
ความน่าชิงชังของพวกเขา.

๑๓ โอ้ พวก เจ้า ทัง้หมด ที่ ได้ รับ การ
ละเวน้ก เพราะเจ้าชอบธรรมกวา่พวกเขา, 
บดัน้ีเจา้จะไมห่นักลบัมาหาเรา, และกลบั
ใจจากบาปของเจ้า, และได้รบัการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสหรือ, เพื่อเราจะรักษาข เจ้า ?

๑๔ แท้จริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่เจ้า, ว่าหากเจ้ามาหาเราก เจ้าจะมีชีวิต

 ๗ ก อสค. ๒๖:๑๙.
 ๘ ก ๑ นี. ๑๙:๑๑.
 ๙ ก ฮีล. ๖:๑๗–๑๘, ๒๑.
  ข โมไซยาห ์๑๒:๘.
 ๑๑ ก ๒ พกษ. ๑:๙–๑๖;  

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.

๓ นีไฟ ๙:๗–๑๔ ๕๖๘



นิรนัดร์ข . ดูเถิด, แขนแห่งความเมตตาค 

ของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะ
มา, ผู้น้ันเราจะรบั; และคนที่มาหาเราจะ
เป็นสุข.

๑๕ ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์พระ
บุตร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า. เรา สร้างก ฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดนิโลก, และส่ิงทัง้ปวงที่
อยู่ ในน้ัน. เราอยู่กับพระบิดานับจากกาล
เริม่ตน้. เราอยู่ ในพระบดิาข , และพระบดิา
ในเรา; และในเราพระบิดาทรงแผ่รัศมี
ภาพพระนามของพระองค์.

๑๖ เรามาหาคนของเรา, และคนของเรา
หารบัเราไม่ก . และพระคัมภีรเ์กี่ยวกับการ
มาของเราจึงเกิดสัมฤทธิผล.

๑๗ และ มาก เท่า ที่ รับ เรา, เรา ให้ก แก่
พวกเขาเพื่อมาเป็นบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า; และแม้เช่นน้ันเราจะให้แก่มากเท่า
ที่เช่ือในนามของเรา, เพราะดูเถิด, การ
ไถ่ข มาโดยเรา, และในเรากฎของโมเสสค 

จึงสมบูรณ์.
๑๘ เรา เป็น แสง สว่างก และ ชีวิต ของ

โลก. เรา เป็น อัลฟาข และ โอ เม กา, ปฐม
และอวสาน.

๑๙ และเจ้าจะไม่ถวายเครื่องบูชาด้วย
การ หลั่ง เลือด อีก ต่อ ไปก ; แท้จริง แล้ว, 
เครื่อง พลี บูชา ของ เจ้า และ เครื่อง เผา
บูชาของเจ้าจะยกเลิกไป, เพราะเราจะ

ไม่รับเครื่องพลีบูชาของเจ้าและเครื่อง
เผาบูชาของเจ้า.

๒๐ และ เจ้า จะ ถวาย ใจ ที่ ชอกช�า้ และ
วญิญาณที่ส�านึกผิดแก่เราเป็นเครือ่งพลี
บชูาก . และผู้ ใดทีม่าหาเราดว้ยใจทีช่อกช�า้ 

และวิญญาณที่ส�านึกผิด, เราจะให้บัพ- 
ติศมาข เขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณ 
บรสุิทธิ,์ แมด้งัทีช่าวเลมนั, ไดร้บับพัตศิ- 
มาด้วยไฟและด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์, 
เพราะศรัทธาของพวกเขาที่มีต่อเราใน
เวลาที่พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส, และ
พวกเขาหารู้ ไม่.

๒๑ ดูเถิด, เรามายังโลกเพื่อน�าการไถ่
มายังโลก, เพื่อช่วยให้ โลกรอดจากบาป.

๒๒ ฉะน้ัน, ผู้ ใดที่กลับใจก และมาหา
เราดังเด็กข เล็ก ๆ, เราจะรับเขา, เพราะ
ส�าหรบัคนเช่นน้ันคืออาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, เพื่อคนเช่นน้ันเราจึง
สละชีวิตของเราค , และมีชีวิตขึน้มาอีก; 
ฉะน้ันจงกลับใจ, และมาหาเราเถิดเจ้า
ทัง้หลายสุดแดนแผ่นดนิโลก, และไดร้บั
การช่วยให้รอด.

บทที่ ๑๐

มี ความ เงียบ สงัด หลาย ช่ัวโมง ใน
แผ่นดิน—สุรเสียงของพระครสิต์สัญญา

 ๑๔ ข ยอหน์ ๓:๑๖.
  ค แอลมา ๑๙:๓๖.
 ๑๕ ก ยอหน์ ๑:๑–๓; คส. ๑:๑๖;  

ฮีล. ๑๔:๑๒; อเีธอร ์๔:๗;  
คพ. ๑๔:๙.

  ข ยอหน์ ๑๗:๒๐–๒๒;  
๓ นี. ๑๑:๒๗; ๑๙:๒๓, ๒๙.

 ๑๖ ก ยอหน์ ๑:๑๑; คพ. ๖:๒๑.
 ๑๗ ก ยอหน์ ๑:๑๒.  

คมพ. มนุษย,์ มนุษยท์ัง้

หลาย—มนุษย,์ ศักยภาพ
ทีจ่ะเป็นเหมอืนพระบดิา
บนสวรรค;์ บตุรและธดิา
ของพระผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ).

  ค ๓ นี. ๑๒:๑๙, ๔๖–๔๗;  
๑๕:๒–๙.

 ๑๘ ก คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ

ครสิต.์
  ข วว. ๑:๘.  

คมพ. อลัฟาและโอเมกา.
 ๑๙ ก แอลมา ๓๔:๑๓.
 ๒๐ ก ๓ นี. ๑๒:๑๙; คพ. ๒๐:๓๗.
  ข ๒ นี. ๓๑:๑๓–๑๔.
 ๒๒ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข มาระโก ๑๐:๑๕; โมไซยาห์ 

๓:๑๙; ๓ นี. ๑๑:๓๗–๓๘.
  ค ยอหน์ ๑๐:๑๕–๑๘.

๓ นีไฟ ๙:๑๕–๒๒๕๖๙



จะรวบรวมผู้คนของพระองค์เหมือนดัง
แม่ ไก่ รวมลูก ๆ ของมัน—ผู้คนส่วนที่
ชอบธรรมมากกว่าได้รับการปกปักรักษา
ไว้. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

และบัดน้ีดูเถิด, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือผู้คนทัง้หมดในแผ่นดินได้ยินค�าพูด
เหล่าน้ี, และเป็นพยานเรื่องน้ี. และหลัง
จากค�าพดูเหลา่น้ีแลว้มคีวามเงยีบสงดัใน
แผ่นดินต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายช่ัวโมง;

๒ เพราะความฉงนของผู้คนใหญ่หลวง
นักจนพวกเขาหยุดคร�่าครวญและร�่าไห้
เพราะการสูญเสียวงศาคณาญาติของตน
ซ่ึงถูกสังหาร; ฉะน้ันจึงมีความเงียบสงัด
ทั่วทัง้แผ่นดินตลอดเวลาหลายช่ัวโมง.

๓ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมเีสียง
มาถึงผู้คนอีก, และผู้คนทัง้หมดได้ยิน, 
และเป็นพยานถึงเสียงน้ัน, ซ่ึงกล่าวว่า :

๔ โอ้เจ้าผู้คนของเมืองยิ่งใหญ่ก เหล่าน้ี
ซ่ึงถล่มลงแล้ว, ซ่ึงเป็นผู้สืบตระกูลของ
ยาโคบ, แท้จริงแล้ว, ผู้เป็นของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล, กี่ครัง้กี่หนเล่าที่เราได้รวม
พวกเจ้าดังแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้ ใต้ปีก
ของมัน, และบ�ารุงเลีย้งข เจ้ามา.

๕ และอน่ึง, กี่ครัง้กี่หนก เล่าที่ เราอาจ
รวมพวกเจ้าดังแม่ ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้
ใต้ปีกของมัน, แท้จริงแล้ว, โอ้เจ้าผู้คน
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล, ผู้ล้มตายไป
แล้ว; แท้จริง แล้ว, โอ้ เจ้า ผู้คนของ เชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล, เจ้า ที่ พ�านัก อยู่ ใน
เยรูซาเล็ม, เหมือน กับ เจ้า ที่ ล้ม ตาย ไป

แล้ว; แท้จริงแล้ว, กี่ ครัง้กี่หนเล่าที่ เรา
อาจรวมพวกเจ้าดังแม่ไก่รวมลูกของมัน, 
และเจ้าหายอมไม่.

๖ โอ้ เจ้า เชือ้สายแห่งอิสราเอลผู้ที่ เรา
ละเว้นก , กี่ครัง้กี่หนเล่าที่ เราจะรวมเจ้า
ดงัแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้ ใตปี้กของมัน, 
หากเจ้าจะกลับใจและกลับมาหาเราข ด้วย
ความตัง้ใจค เด็ดเดี่ยว.

๗ แต่หากไม่, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล, 
สถานที่ พ�านัก ของ เจ้า จะ กลาย เป็นที่
รกร้างว่างเปล่าจนถึงเวลาแห่งการท�าให้
พันธ สัญญาก ที่ ท�า ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
เจ้าสมบูรณ์.

๘ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
หลังจากผู้คนได้ยินถ้อยค�าเหล่า น้ีแล้ว, 
ดูเถิด, พวกเขาเริม่รอ้งไห้และคร�า่ครวญ
อีกเพราะการสูญเสียวงศาคณาญาติและ
มิตรสหายของตน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือสาม
วนัน้ันผา่นไปดงัน้ี. และมนัเป็นเวลาเช้า, 
และความมดืก กระจายไปจากผนืแผน่ดนิ, 
และแผ่นดินโลกหยุดส่ันสะเทือน, และ
ศิลาหยุดแยก, และเสียงครวญครางอัน
น่าพรั่นพรึงได้ยุติลง, และเสียงกึกก้อง
ทัง้หมดสงบลง.

๑๐ และแผ่นดินโลกเข้ามาประสานกัน
อีก, คอืธ�ารงอยู่; และความโศกเศรา้, และ
การร้องไห้, และพิลาปร�าพันของผู้คน
ซ่ึงได้รับการละเว้นหยุดลง; และความ
โศก เศร้า ของ พวก เขา เปลี่ยน เป็นปีติ, 
และการคร�่าครวญของพวกเขาเปลี่ยน

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. พนัธสัญญา.
 ๙ ก ๓ นี. ๘:๑๙.

๓ นีไฟ ๑๐:๑–๑๐ ๕๗๐



เป็นการสรรเสริญและน้อมขอบพระทัย
พระเจ้าพระเยซูคริสต์, พระผู้ ไถ่ ของ
พวกเขา.

๑๑ และพระคมัภรีจ์นถงึตอนน้ีเกดิสัมฤท- 
ธิผลก แล้วดังที่ศาสดาพยากรณ์พูดไว้.

๑๒ และผู้คนส่วนที่ชอบธรรมมากกวา่ก 

น่ีเองที่ ไดร้บัการช่วยใหร้อด, และคนเหลา่
น้ีน่ีเองที่ยอมรบัศาสดาพยากรณ์และไม่
ขวา้งปากอ้นหนิใส่พวกทา่น; และคนเหลา่
น้ีน่ีเองที่ ไมท่�าใหว้สุิทธชินนองเลอืด, และ
เป็นผู้ ได้รับการละเว้น—

๑๓ และพวกเขาได้รับการละเว้นและ
ไม่จมและไม่ถูกฝังอยู่ ในดิน; และพวก
เขาไม่จมอยู่ ในห้วงลึกของทะเล; และ
ไม่ถูกเผาด้วยไฟ, ทัง้ไม่ถูกทับและไม่ถูก
บดขยีจ้นตาย; และพวกเขาไม่ถูกพัดไป
ในลมหมุน; ทัง้พวกเขาไม่หมดก�าลังดว้ย
ไอแห่งควันและแห่งความมืด.

๑๔ และบัดน้ี, ผู้ ใดที่อ่าน, ก็ขอให้เขา
เข้าใจเถิด; คนที่มีพระคัมภีร,์ ก็ขอให้เขา
ค้นหาก , และอ่านและดูว่าความตายและ
ความพินาศด้วยไฟทัง้ปวงน้ี, และด้วย
ควัน, และด้วยพายุฝนฟ้าคะนอง, และ
ดว้ยลมหมนุ, และดว้ยการแยกข ของแผน่
ดินโลกเพื่อรับพวกเขา, และส่ิงทัง้หมด
น้ีหาได้ เป็นไปเพื่อ ให้ค�าพยากรณ์ของ
ศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์หลายคนเกิด
สัมฤทธิผลดอกหรือ.

๑๕ ดเูถดิ, ขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, แทจ้รงิ
แล้ว, หลายคนได้เป็นพยานถึงเรือ่งเหล่า
น้ี ในเวลาที่พระคริสต์เสด็จมา, และถูก

สังหารก เพราะพวกเขาเป็นพยานถึงเรือ่ง
เหล่าน้ี.

๑๖ แท้จรงิแล้ว, ศาสดาพยากรณ์ซีนัสก 

เป็นพยานถึงเรื่องเหล่าน้ี, และซีนัคพูด
เกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย, เพราะพวกเขา
เป็นพยานโดยเฉพาะเกีย่วกบัเรา, ซึง่เป็น
ผู้ที่เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์ของพวกเขา.

๑๗ ดูเถิด, ยา โคบ บรรพบุรุษ เรา เป็น
พยานเกี่ยวกับผู้ที่เหลืออยู่ก ของพงศ์พนัธุ์
โยเซฟดว้ย. และดเูถดิ, เรามิใช่ผูท้ีเ่หลอือยู่
ของพงศ์พนัธุ์ โยเซฟหรอื ? และเรือ่งเหลา่
น้ีซ่ึงเป็นพยานถงึผองเรา, มิไดเ้ขยีนไวบ้น
แผน่จารกึทองเหลอืงซ่ึงลีไฮบรรพบรุษุเรา
น�าออกมาจากเยรซูาเล็มหรอื ?

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปลาย ปี ที่ สามสิบ ส่ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้า จะ
แสดงแก่ท่านว่าผู้คนของนีไฟซึ่งได้รับ
การ ละเว้น, และ พวก คนที่ เรียก กันว่า
ชาวเลมันด้วย, ซ่ึงได้รับการละเว้น, ได้
รับความโปรดปรานมากที่แสดงแก่พวก
เขา, และ พร อัน ส�าคัญ ยิ่ง เท ลง มา บน
ศีรษะพวกเขา, ถึงขนาดที่ ไม่นานหลัง
จากการเสด็จขึน้ก สวรรค์ของพระคริสต์
แล้วพระองค์ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์
แก่พวกเขาจริง ๆ —

๑๙ โดยทรงแสดงพระวรกายแก่พวก
เขาก , และทรงปฏิบัติต่อพวกเขา; และ
เรือ่งราวเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์จะมีกล่าวต่อไปจากน้ี. ฉะน้ัน
ส�าหรับ เวลา น้ี ข้าพเจ้า ยุติ ค�า กล่าว ของ
ข้าพเจ้า.

 ๑๑ ก กจิการ ๓:๑๘–๒๐.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒๖:๘; ๓ นี. ๙:๑๓.
 ๑๔ ก คมพ. พระคมัภรี—์

คณุคา่ของพระคมัภรี.์

  ข ๑ นี. ๑๙:๑๑; ๒ นี. ๒๖:๕.
 ๑๕ ก คมพ. มรณสักข ี(ผูเ้ป็น).
 ๑๖ ก ฮีล. ๘:๑๙–๒๐.
 ๑๗ ก ๒ นี. ๓:๔–๕;  

แอลมา ๔๖:๒๔;  
๓ นี. ๕:๒๓–๒๔.

 ๑๘ ก กจิการ ๑:๙–๑๑.
 ๑๙ ก ๓ นี. ๑๑:๑๒–๑๕.

๓ นีไฟ ๑๐:๑๑–๑๙๕๗๑



พระ เยซู คริสต์ ทรง แสดง องค์ ต่อ ผู้คน
ของนีไฟ, ในขณะที่ฝูงชนมารวมกันใน
แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง, และทรงปฏิบัติต่อ
พวกเขา; และโดยวธิน้ีีพระองคท์รงแสดง
องค์ต่อพวกเขา.

ประกอบด้วยบทที ่๑๑ ถึง ๒๖.

บทที่ ๑๑

พระบิดาทรงเป็นพยานถึงพระบุตรทีร่กั
ของพระองค—์พระครสิตท์รงปรากฏองค์
และ ประกาศ การ ชดใช้ ของ พระองค์—
ผู้คน สัมผัส รอย แผล ในพระหัตถ์, และ
พระบาท, และพระปรศัวข์องพระองค์—
พวก เขา เปล่ง เสียง ร้อง โฮ ซัน นา—
พระองค์ ทรง ก�าหนด ลักษณะ และ วิธี
ปฏิบัติของการบัพติศมา—วิญญาณของ
ความขัดแย้งเป็นของมาร—หลักค�าสอน
ของพระครสิต์คือมนุษย์ควรเชือ่และรบั
บัพติศมาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และบดัน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืมฝูีง
ชนเป็นจ�านวนมาก, ของผูค้นของนีไฟมา
รวมกัน, รอบพระวหิารซึ่งอยู่ ในแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง; และพวกเขาก�าลังประหลาด
ใจและพิศวงกันอยู่, และก�าลังชีช้วนกัน
ใหด้คูวามเปลีย่นแปลงอนัยิง่ใหญแ่ละน่า
อัศจรรย์ก ที่ ได้เกิดขึน้.

๒ และพวกเขาก�าลังพูดกันถึงพระเยซู
คริสต์องค์ น้ีด้วย, ผู้ ซ่ึงมีเครื่องหมายก 

ให้ ไว้ เกี่ยว กับ การ สิ้นพระชนม์ ของ
พระองค์.

๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืขณะ
ทีพ่วกเขาก�าลงัพดูกนัอยูด่งัน้ัน, พวกเขา
ได้ยิน เสียงก หน่ึง ประหน่ึง ว่า ดัง มา จาก
ฟ้า สวรรค์; และ พวก เขา จึง กวาดตา ไป
โดย รอบ, เพราะ หา เข้าใจ เสียง ที่ ได้ยิน
ไม่; และเสียงน้ันมิ ใช่เสียงกระด้าง, ทัง้
มิ ใช่เสียงดัง; กระน้ันก็ตาม, และแม้จะ
เป็นเสียงเบาข แต่ก็เสียดแทงคนที่ ได้ยิน
จนถงึกลางใจ, ถงึขนาดที่ ไมม่ส่ีวนใดของ
รา่งกายของพวกเขาทีเ่สียงน้ันจะไมท่�าให้
ส่ันได้; แท้จริงแล้ว, มันเสียดแทงพวก
เขาจนถึงจิตวิญญาณทีเดียว, และท�าให้
ใจพวกเขาไหม้.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาได้ยินเสียงอีก, และพวกเขาหาเข้าใจ
ไม่.

๕ และพวกเขาได้ยินเสียงอีกเป็นครัง้
ที่สาม, และได้เงี่ยหูฟัง; และดวงตาของ
พวกเขามองไปทางเสียงน้ัน; และพวกเขา
เพ่งมองดูไปทางฟ้าสวรรค์, ซึ่งมีเสียงดัง
มาจากที่น่ัน.

๖ และดูเถิด, ครัง้ที่สามพวกเขาจึงได้
เข้าใจ เสียง ที่ พวก เขา ได้ยิน; และ เสียง
น้ันกล่าวแก่พวกเขาว่า :

๗ จงดูบุตรที่รักก ของเรา, ผู้ที่เราพอใจ
มากข , ใน เขา เรา แผ่ รัศมี ภาพ นาม ของ
เรา—เจ้าจงฟังเขา.

๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้, เมื่อ
พวกเขาเข้าใจพวกเขากวาดสายตาขึน้

๑๑ ๑ ก ๓ นี. ๘:๑๑–๑๔.
 ๒ ก ฮีล. ๑๔:๒๐–๒๗.
 ๓ ก ฉธบ. ๔:๓๓–๓๖;  

ฮีล. ๕:๒๙–๓๓.

  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.

๓ นีไฟ ๑๑:๑–๘ ๕๗๒



ไป ทาง ฟ้า สวรรค์ อีก; และ ดูเถิด, พวก
เขาเห็นก ชายผู้หน่ึงลงมาจากฟ้าสวรรค์; 
และ พระองค์ ทรง สวม เสือ้ คลุม สี ขาว; 
และพระองค์ลงมายืนอยู่ท่ามกลางพวก
เขา; และดวงตาของฝูงชนทัง้หมดหัน
มา ที่ พระองค์, และ พวก เขา ไม่ กล้า อ้า
ปาก, แม้แตจ่ะพูดกันเอง, และไม่รูว้า่มัน
มีความหมายอะไร, เพราะคิดวา่เป็นเทพ
ที่มาปรากฏแก่พวกเขา.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์
ออกมาและตรัสกับผู้คน, ว่า :

๑๐ ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, ผู้ที่
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานวา่จะมาในโลก.

๑๑ และดูเถิด, เราเป็นแสงสว่างก และ
เป็นชีวิตของโลก; และเราดื่มแล้วจาก
ถ้วยข อันขมขื่นซ่ึง พระ บิดา ประทานให้
เรา, และถวายสรรเสริญพระบิดาโดยรับ
เอาบาปของโลกมาไว้บนเราค , ซ่ึงในการ
น้ีเรายอมตามพระประสงค์ง ของพระบิดา
ในส่ิงทัง้ปวงนับจากกาลเริ่มต้น.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อพระเยซูรับส่ังถ้อยค�าเหล่าน้ีฝูงชน
ทัง้หมดลม้ลงสู่พืน้ดนิ; เพราะพวกเขาจ�า
ไดว้า่มกีารพยากรณ์ก ไว้ ในบรรดาพวกเขา
วา่พระครสิตจ์ะทรงแสดงองคก์บัพวกเขา
หลังจากการเสด็จขึน้สู่สวรรค์.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้ารับส่ังกับพวกเขามีความว่า :

๑๔ จงลุกขึน้และออกมาหาเรา, เพื่อเจ้า
จะไดแ้ยงก มือเข้าไปในสีข้างของเรา, และ
เพือ่เจา้จะไดสั้มผสัข รอยตะปูทีม่อืเราและ
เท้าเราด้วย, เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระผู้
เป็นเจ้าค แห่งอิสราเอล, และพระผู้ เป็น
เจ้าของทัง้แผ่นดินโลกง , และถูกประหาร
เพื่อบาปของโลก.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือฝูง
ชนได้ออกไป, และยื่นมือพวกเขาเข้าไป
ในพระ ปรัศว์ ของ พระองค์, และ สัมผัส
รอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์และที่
พระบาทของพระองค;์ และการน้ีพวกเขา
ท�า, โดยออกไปทลีะคนจนพวกเขาทัง้หมด
ได้ออกไป, และเห็นด้วยตาของตนและ
สัมผสัดว้ยมอืของตน, และรูแ้น่แก่ ใจและ
เป็นพยาน, ว่าคือพระองค์ก , ผู้ซึ่งศาสดา
พยากรณ์เขียนไว้, ว่าจะเสด็จมา.

๑๖ และเมื่อพวกเขาทัง้หมดได้ออกไป
และเห็นดว้ยตนเอง, พวกเขารอ้งออกมา
เป็นเสียงเดียว, มีความว่า :

๑๗ โฮซันนา ! ขอพระนามของพระผู้
เป็นเจ้าสูงสุดทรงเจรญิด้วยพระสิรเิถิด ! 
และพวกเขาทรุดลงแทบพระบาทของ
พระเยซู, และนมัสการก พระองค์.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์รับส่ังกับนี ไฟก  (เพราะนี ไฟอยู่
ในบรรดาฝูงชน) และพระองคท์รงบญัชา
ให้ท่านออกมา.

๑๙ และนี ไฟลุกขึน้และออกไป, และ

 ๑๑ ก คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

  ข มธ. ๒๖:๓๙, ๔๒.
  ค ยอหน์ ๑:๒๙;  

คพ. ๑๙:๑๘–๑๙.
  ง มาระโก ๑๔:๓๖;  

ยอหน์ ๖:๓๘;  
คพ. ๑๙:๒.

 ๑๒ ก แอลมา ๑๖:๒๐.
 ๑๔ ก ยอหน์ ๒๐:๒๗.
  ข ลกูา ๒๔:๓๖–๓๙;  

คพ. ๑๒๙:๒.
  ค อสย. ๔๕:๓;  

๓ นี. ๑๕:๕.
  ง ๑ นี. ๑๑:๖.
 ๑๕ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

การปรากฏหลงัความเป็น
มรรตยัของพระครสิต.์

 ๑๗ ก คมพ. นมสัการ.
 ๑๘ ก ๓ นี. ๑:๒, ๑๐.

๓ นีไฟ ๑๑:๙–๑๙๕๗๓



น้อมกายลง ณ เบือ้งพระพักตรพ์ระองค์
และจูบพระบาทของพระองค์.

๒๐ และพระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านลุก
ขึน้. และ ท่าน ลุก ขึน้ ยืนต่อ พระ พักตร์
พระองค์.

๒๑ และพระเจา้ตรสักบัทา่นวา่ : เราจะให้
อ�านาจก แกเ่จา้เพือ่เจา้จะใหบ้พัตศิมาข คน
เหล่าน้ีเมื่อเรากลับขึน้สวรรค์อีก.

๒๒ และพระเจ้าทรงเรยีกคนอื่น ๆ ก  มา
อกี, และตรสักบัพวกเขาท�านองเดยีวกนั; 
และพระองค์ประทานอ�านาจแก่พวกเขา
ที่จะให้บัพติศมา. และพระองค์ตรัสกับ
พวกเขาว่า : เจ้าจงให้บัพติศมาตามวิธีน้ี; 
และจะไมม่กีารโตแ้ยง้ข ในบรรดาพวกเจา้.

๒๓ แท้จรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, วา่ผู้ ใด
ทีก่ลบัใจจากบาปของเขาโดยผา่นถอ้ยค�าก 

ของเจ้า, และปรารถนาข ที่จะรบับัพติศมา 
ในนามของเรา, ตามวธิน้ีีเจา้จงใหบ้พัตศิ- 
มาพวกเขา—ดูเถิด, เจ้าจะลงไปและยืน 
ในน� ้าค , และในนามของเราเจ้าจะให้บัพ- 
ติศมาพวกเขา.

๒๔ และบัดน้ีดูเถิด, เจ้าจงพูดถ้อยค�า
เหล่าน้ี, โดยเรียกช่ือพวกเขา, กล่าวว่า :

๒๕ โดยที่มีอ�านาจก ประทานให้ข้าพเจ้า
จากพระเยซูครสิต์, ข้าพเจ้าให้บัพติศมา
ท่านในพระนามของพระบิดาข , และของ

พระบุตร, และของพระวญิญาณบรสุิทธิ์. 
เอเมน.

๒๖ และแล้วเจ้าจงจุ่มก พวกเขาในน� ้า, 
และขึน้มาจากน� ้าอีก.

๒๗ และตามวธิีน้ีเจ้าจงให้บัพติศมาใน
นามของเรา; เพราะดเูถดิ, ตามจรงิแลว้เรา
กล่าวแก่เจ้า, ว่าพระบิดา, และพระบุตร, 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นหน่ึงก ; 
และเราอยู่ ในพระบิดา, และพระบิดาใน
เรา, และพระบิดาและเราเป็นหน่ึง.

๒๘ และตามที่เราส่ังเจ้า เจ้าจะให้บัพ- 
ติศมาดังน้ี. และจะไม่มีการโต้เถียงก ใน
บรรดาพวกเจ้า, ดงัที่เคยมีมาก่อน; ทัง้จะ
ไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้าเกี่ยว
กับประเด็นของหลักค�าสอนเรา, ดังที่
เคยมีมาก่อน.

๒๙ เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว
เรากลา่วแกเ่จา้, คนทีม่วีญิญาณของความ
ขัดแย้งก ย่อมไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของ
มารข , ผู้เป็นบิดาแห่งความขัดแย้ง, และ
เขา ยั่ว ยุ ใจ มนุษย์ ให้ ขัด แย้ง ด้วย ความ
โกรธ, ต่อกัน.

๓๐ ดูเถิด, น่ีไม่ ใช่หลักค�าสอนของเรา, 
ที่จะยั่วยุใจมนุษย์ ให้มีความโกรธกัน; แต่
น่ีเป็นหลักค�าสอนของเรา, ว่าเรื่องเช่น
น้ันจะหมดไป.

 ๒๑ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

  ข คมพ. บพัตศิมา,  
ใหบ้พัตศิมา.

 ๒๒ ก ๑ นี. ๑๒:๗;  
๓ นี. ๑๒:๑.

  ข ๓ นี. ๑๘:๓๔.
 ๒๓ ก ๓ นี. ๑๒:๒.
  ข คมพ. บพัตศิมา, ให้

บพัตศิมา—คณุสมบตัิ
ส�าหรบับพัตศิมา.

  ค ๓ นี. ๑๙:๑๐–๑๓.
 ๒๕ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๓;  

คพ. ๒๐:๗๓.  
คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พัตศิ- 
มา—สิทธอิ�านาจทีถ่กูตอ้ง.

  ข คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

 ๒๖ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 
ตศิมา—บพัตศิมาโดยลง
ไปในน� ้าทัง้ตวั.

 ๒๗ ก ยอหน์ ๑๗:๒๐–๒๒;  

๓ นี. ๒๘:๑๐;  
มอร. ๗:๗; คพ. ๒๐:๒๘.

 ๒๘ ก ๑ คร. ๑:๑๐;  
อฟ. ๔:๑๑–๑๔;  
คพ. ๓๘:๒๗.

 ๒๙ ก ๒ ทธ. ๒:๒๓–๒๔;  
โมไซยาห ์๒๓:๑๕. 
 คมพ. ขดัแยง้ (การ, 
ความ).

  ข ปจส. อฟ. ๔:๒๖;  
โมไซยาห ์๒:๓๒–๓๓.

๓ นีไฟ ๑๑:๒๐–๓๐ ๕๗๔



๓๑ ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, 
เรากล่าวแก่เจ้า, เราจะประกาศหลักค�า
สอนก ของเราแก่เจ้า.

๓๒ และน่ีคอืหลกัค�าสอนก ของเรา, และ
มนัคอืหลกัค�าสอนซึง่พระบดิาประทานให้
เรา; และเราเป็นพยานข ถึงพระบิดา, และ
พระบิดาทรงเป็นพยานถึงเรา, และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ค ทรงเป็นพยานถึงพระ
บิดาและเรา; และเราเป็นพยานว่าพระ
บิดา ทรง บัญชา มนุษย์ ทัง้ ปวง, ทุก แห่ง
หน, ให้กลับใจและเช่ือในเรา.

๓๓ และผู้ ใดที่เช่ือในเรา, และรับบัพ
ติศมาก , ผู้ เดียวกันน้ันจะได้รับการช่วย
ให้รอดข ; และพวกเขาเป็นผู้ที่จะสืบทอด
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกค .

๓๔ และผู้ ใดที่ ไม่เช่ือในเรา, และไม่รบั
บัพติศมา, จะต้องอัปมงคล.

๓๕ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กล่าวแก่ เจ้า, ว่า น่ีคือหลักค�าสอนของ
เรา, และเราเป็นพยานถึงส่ิงน้ีจากพระ
บิดา; และผู้ ใดที่เช่ือก ในเราย่อมเช่ือใน
พระบิดาด้วย; และแก่ผู้น้ันพระบิดาจะ
ทรงเป็นพยานถึงเรา, เพราะพระองค์จะ
เสด็จมาเยือนเขาด้วยไฟข และด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ค .

๓๖ และพระบิดาจะทรงเป็นพยานถึง
เรา ดังน้ี, และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ จะ

ทรงเป็นพยานแก่ เขาถึงพระบิดาและ
เรา; เพราะพระบิดา, และเรา, และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นหน่ึง.

๓๗ และเรากลา่วแกเ่จา้อกี, เจา้ตอ้งกลบั
ใจ, และกลบัเป็นเหมอืนเด็กเล็ก ๆ ก , และ
รบับัพติศมาในนามของเรา, มิฉะน้ันเจ้า
ไม่มีทางจะได้รับส่ิงเหล่าน้ีได้เลย.

๓๘ และเรากลา่วแกเ่จา้อกี, เจา้ตอ้งกลบั
ใจ, และรบับัพติศมาในนามของเรา, และ
กลับเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ, มิฉะน้ันเจ้า
ไม่มีทางจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าเป็นมรดกได้เลย.

๓๙ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, วา่น่ีคือหลักค�าสอนของเรา, และ
ผู้ ใดที่สรา้งก อยู่บนน้ีย่อมสรา้งอยู่บนศิลา
ของเรา, และประตูข แห่งนรกจะเอาชนะ
พวกเขาไม่ ได้.

๔๐ และผู้ ใดที่ประกาศมากหรอืน้อยไป
กว่าน้ี, และสถาปนามันเป็นหลักค�าสอน
ของเรา, คนคนน้ันมาจากความชั่ว, และ
ไม่สร้างอยู่บนศิลาของเรา; แต่เขาสร้าง
อยู่บนรากฐานทรายก , และประตแูห่งนรก
เปิดรับคนเช่นน้ันเมื่อน� ้าท่วมและพายุ
กระหน�่ ามาที่พวกเขา.

๔๑ ฉะน้ัน, จง ออก ไป สู่ ผู้คน เหล่า น้ี, 
และประกาศพระวจนะที่เราพูด, จนถึง
สุดแดนแผ่นดินโลก.

 ๓๑ ก ๒ นี. ๓๑:๒–๒๑.
 ๓๒ ก คมพ. หลกัค�าสอนของ

พระครสิต.์
  ข ๑ ยน. ๕:๗.
  ค ๓ นี. ๒๘:๑๑;  

อเีธอร ์๕:๔.
 ๓๓ ก มาระโก ๑๖:๑๖.  

คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 
ตศิมา—จ�าเป็น.

  ข คมพ. ความรอด.
  ค คมพ. รศัมภีาพซีเลส- 

เชียล.
 ๓๕ ก อเีธอร ์๔:๑๒.
  ข ๓ นี. ๙:๒๐; ๑๒:๒.
  ค คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
 ๓๗ ก มาระโก ๑๐:๑๕;  

ลกูา ๑๘:๑๗;  

โมไซยาห ์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 นีไฟ ๑๑:๓๑–๔๑๕๗๕



บทที่ ๑๒

พระ เยซู ทรง เรียก และ มอบ อ�านาจ ให้
ท่านทัง้ สิบสองคน—พระองค์ประทาน
ค�าเทศนาคล้ายกับค�าเทศนาบนภูเขาแก่
ชาวนี ไฟ—พระองค์ตรัสถึงผู้ เป็นสุข—
ค�าสอนของพระองค์สูงกว่าและมีความ
ส�าคัญเหนือกฎของโมเสส—มนุษย์ ได้
รบับญัชาใหด้พีรอ้มแมด้งัทีพ่ระองคแ์ละ
พระบดิาทรงดพีรอ้ม—เปรยีบเทยีบมทัธวิ 
๕. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ เมื่อพระ
เยซูรบัส่ังถ้อยค�าเหล่าน้ีกับนีไฟ, และกับ
คนที่ ได้ รับเรียกมาแล้ว, (บัดน้ีจ�านวน
คนที่ ได้รับเรียก, และได้รับพลังอ�านาจ
และสิทธิอ�านาจเพื่อให้บัพติศมา, มี สิบ
สองก คน) และ ดูเถิด, พระองค์ ทรง ยื่น
พระหัตถ์ออกไปยังฝูงชน, และรับส่ังกับ
พวกเขา, มีความวา่ : เจ้าเป็นสุขข แล้วหาก
เจ้าจะใส่ ใจถ้อยค�าของคนสิบสองคนน้ี
ซ่ึงเราเลือกค มาจากบรรดาพวกเจ้าเพื่อ
ให้ปฏิบัติต่อเจ้า, และให้เป็นผู้รับใช้ของ
เจ้า; และแก่คนเหล่าน้ีเราให้พลังอ�านาจ
เพื่อพวกเขาจะให้บัพติศมาเจ้าด้วยน� ้า; 
และหลังจากเจ้าได้รับบัพติศมาด้วยน� ้า
แล้ว, ดูเถิด, เราจะให้บัพติศมาเจ้าด้วย

ไฟและด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์; ฉะน้ัน
เจ้าเป็นสุขแล้วหากเจ้าจะเช่ือในเราและ
รบับัพติศมา, หลังจากที่เจ้าเห็นเราและรู้
ว่าเราด�ารงอยู่.

๒ และอน่ึง, คนทีเ่ช่ือก ในถอ้ยค�าของเจา้
เป็นสุขมากกวา่เพราะเจา้จะเป็นพยานวา่
เจ้าเห็นเรา, และว่าเจ้ารู้ว่าเราด�ารงอยู่. 
แท้จริงแล้ว, คนที่เช่ือในถ้อยค�าของเจ้า, 
และมาข สู่ห้วงลึกแห่งความถ่อมตนและ
รับ บัพ ติศ มา ย่อม เป็นสุข, เพราะ พวก
เขาจะรับการเยือนด้วยไฟค และด้วยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, และจะได้รับการปลด
บาปของพวกเขา.

๓ แท้จริง แล้ว, คน ที่ ยากจน ทาง
วญิญาณก ที่มาหาเราข ย่อมเป็นสุข, เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขา.

๔ และ อน่ึง, คนทัง้ ปวง ที่ โศก เศร้า
ย่อมเป็นสุข, เพราะพวกเขาจะได้รบัการ
ปลอบโยน.

๕ และ คนที่ อ่อน โยนก ย่อม เป็นสุข, 
เพราะ พวก เขา จะ ได้ รับ แผ่น ดินโลกข 

เป็นมรดก.
๖ และคนทัง้ปวงที่หิวก และกระหายข 

ความชอบธรรมค ย่อมเป็นสุข, เพราะพวก
เขาจะอิ่มเอมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๗ และ คนที่ มี เมตตาก ย่อม เป็นสุข, 
เพราะพวกเขาจะได้รับความเมตตา.

๑๒ ๑ ก ๓ นี. ๑๓:๒๕.
  ข คมพ. พร, เป็นสุข, ใหพ้ร.
  ค คมพ. เรยีก (การ), เรยีก

จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั).

 ๒ ก คพ. ๔๖:๑๓–๑๔.  
คมพ. เช่ือ (ความ).

  ข อเีธอร ์๔:๑๓–๑๕.
  ค ๓ นี. ๑๑:๓๕; ๑๙:๑๓.

 ๓ ก คพ. ๕๖:๑๗–๑๘.  
คมพ. นอบน้อม (ความ), 
ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

  ข มธ. ๑๑:๒๘–๓๐.
 ๕ ก รม. ๑๒:๑๖;  

โมไซยาห ์๓:๑๙.  
คมพ. ออ่นน้อม  
(ความมี ใจ), ออ่นน้อม  

(ความสุภาพ), ออ่นโยน  
(คน, ความ).

  ข คมพ. แผน่ดนิโลก.
 ๖ ก ๒ นี. ๙:๕๑;  

อนัีส ๑:๔.
  ข ยรม. ๒๙:๑๓.
  ค สภษ. ๒๑:๒๑.
 ๗ ก คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.

๓ นีไฟ ๑๒:๑–๗ ๕๗๖



๘ และคนทัง้ปวงที่มี ใจบริสุทธิ์ก ย่อม
เป็นสุข, เพราะ พวก เขา จะ เห็นข พระ ผู้
เป็นเจ้า.

๙ และคนทัง้ปวงทีเ่ป็นผูส้รา้งสันติก ยอ่ม
เป็นสุข, เพราะพวกเขาได้ช่ือว่าเป็นลูกข 

ของพระผู้เป็นเจ้า.
๑๐ และคนทัง้ปวงที่ถูกข่มเหงก เพราะ

เห็นแก่นามของเราย่อมเป็นสุข, เพราะ
อาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขา.

๑๑ และเจ้าย่อมเป็นสุขเมื่อมนุษย์จะ
สบประมาทและข่มเหงเจ้า, และจะกล่าว
ความชั่วนานัปการตอ่ตา้นเจา้อยา่งผดิ ๆ , 
เพราะเห็นแก่เรา;

๑๒ เพราะเจ้าจะมีความปรีดียิ่งและจะ
ยินดียิ่ง, เพราะรางวัลก ในสวรรค์ของเจ้า
จะยิ่งใหญ่; เพราะศาสดาพยากรณ์ที่อยู่
มาก่อนเจ้าถูกข่มเหงเช่นน้ัน.

๑๓ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, เราให้แก่เจ้าเพื่อเป็นเกลือก ของ
แผน่ดนิโลก; แตห่ากเกลอืจะหมดรส โลก
จะเค็มได้ด้วยส่ิงใด ? นับจากน้ันเกลือจะ
ไม่มีประโยชน์เลย, มีแต่จะเอาไปทิง้เสีย
และถูกเหยียบย�่าไว้ ใต้เท้ามนุษย์.

๑๔ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, เราให้แก่เจ้าเพื่อจะเป็นแสงสวา่ง
ของคนเหล่าน้ี. เมืองที่ตัง้อยู่บนเนินเขา
จะซ่อนไว้ ไม่ ได้.

๑๕ ดูเถิด, มนุษย์จะจุดเทียนก แล้วเอา
ถังครอบไว้หรือ ? ไม่เลย, แต่จะวางไว้บน

เชิงเทียน, และมันให้แสงสวา่งแก่คนทัง้
ปวงที่อยู่ ในบ้าน;

๑๖ ฉะน้ันจงให้แสงสว่างก ของเจ้าส่อง
เช่นน้ันต่อหน้าคนเหล่าน้ี, เพื่อพวกเขา
จะเห็นงานดีของเจ้าและสรรเสริญพระ
บิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.

๑๗ อย่าคิดว่าเรามาเพื่อท�าลายกฎหรือ
ศาสดาพยากรณ์. เราไม่ ได้มาเพื่อท�าลาย
แต่เพื่อท�าให้สมบูรณ์;

๑๘ เพราะตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
จุดหน่ึงหรืออนุภาคหน่ึงก็จะไม่สูญหาย
ไป จาก กฎก , แต่ ใน เรา มัน จะ สมบูรณ์
ทัง้หมด.

๑๙ และดเูถดิ, เราใหก้ฎและพระบญัญตัิ
ของพระบิดาเราแก่เจ้า, เพื่อเจ้าจะเช่ือ
ในเรา, และเพื่อ เจ้าจะกลับใจจากบาป
ของเจ้า, และมาหาเราด้วยใจที่ชอกช�า้ก 

และ วิญญาณ ที่ ส�านึก ผิด. ดูเถิด, เจ้า
มี พระ บัญญัติ อยู่ ต่อ หน้า เจ้า, และ กฎข 

สมบูรณ์แล้ว.
๒๐ ฉะน้ันจงมาหาเราและเจ้าจะได้รับ

การช่วยให้รอด; เพราะตามจริงแล้วเรา
กลา่วแกเ่จา้, วา่เวน้แตเ่จา้จะรกัษาบญัญตัิ
ของเรา, ซ่ึงเราบัญชาเจ้าในเวลาน้ี, ไม่ว่า
ในกรณี ใดเจ้าจะเข้า ในอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ ไม่ ได้.

๒๑ เจ้าได้ยินแล้วว่าคนในสมัยโบราณ
กล่าวไว้, และมีเขียนไว้ต่อหน้าเจ้าด้วย, 
ว่าเจ้าจะไม่ฆ่าก , และผู้ ใดก็ตามที่จะฆ่า

 ๘ ก คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

  ข คพ. ๙๓:๑.
 ๙ ก คมพ. ผูส้รา้งสันต.ิ
  ข คมพ. บตุรและธดิาของ

พระผูเ้ป็นเจา้.
 ๑๐ ก คพ. ๑๒๒:๕–๙.  

คมพ. ขม่เหง (การ).
 ๑๒ ก อเีธอร ์๑๒:๔.
 ๑๓ ก คพ. ๑๐๑:๓๙–๔๐.  

คมพ. เกลอื.
 ๑๕ ก ลกูา ๘:๑๖.
 ๑๖ ก ๓ นี. ๑๘:๒๔.
 ๑๘ ก คมพ. กฎของโมเสส.

 ๑๙ ก ๓ นี. ๙:๒๐.  
คมพ. ใจทีช่อกช�า้.

  ข ๓ นี. ๙:๑๗.
 ๒๑ ก อพย. ๒๐:๑๓;  

โมไซยาห ์๑๓:๒๑;  
คพ. ๔๒:๑๘.

๓ นีไฟ ๑๒:๘–๒๑๕๗๗



จะตกอยู่ ในข้อหาของการพิพากษาของ
พระผู้เป็นเจ้า;

๒๒ แต่เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ ใดก็ตาม
ที่ โกรธพี่น้องของเขาจะตกอยู่ ในข้อหา
แหง่การพพิากษาของพระองค.์ และผู้ ใด
ก็ตามที่จะกล่าวกับพี่น้องของเขาวา่, เจ้า
ทึ่ม, ก็จะตกอยู่ ในข้อหาของสภา; และผู้
ใดก็ตามที่จะกล่าว, เจ้าคนโง่, จะตกอยู่
ในข้อหาของไฟนรก.

๒๓ ฉะน้ัน, หากเจ้าจะมาหาเรา, หรือ
ปรารถนาจะมาหาเรา, และจ�าได้วา่พี่น้อง
ของเจ้ามีอะไรขัดเคืองอยู่กับเจ้า—

๒๔ จงไปตามทางของเจ้าไปหาพี่น้อง
ของเจ้า, และคืนดีก กับพี่น้องของเจ้าเสีย
กอ่น, และแลว้จงึมาหาเราดว้ยความตัง้ใจ
เด็ดเดี่ยว, และเราจะรับเจ้า.

๒๕ จง ปรองดอง กับ ปฏิปักษ์ ของ เจ้า
โดย เร็ว ขณะ ที่ เจ้า อยู่ กับ เขา บน เส้น
ทาง เดียวกัน, เกลือก ใน เวลา ใด เวลา
หน่ึงเขาจะจับเจ้า, และเจ้าจะถูกพาเข้า 
เรือนจ�า.

๒๖ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, เจ้าจะไม่มีทางออกจากที่น่ันเลย
จนกว่าเจ้าจะจ่ายจนซีไนน์สุดท้าย. และ 
ขณะที่เจ้าอยู่ ในเรอืนจ�าเจ้าจะจ่ายแม้ซี- 
ไนน์ก หน่ึงได้หรอื ? ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิ
แล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ไม่เลย.

๒๗ ดูเถิด, คนสมัยโบราณเขียนไว้, ว่า
เจ้าจะไม่ประพฤติล่วงประเวณีก ;

๒๘ แต่เรากล่าวแก่เจ้า, วา่ผู้ ใดก็ตามที่

มองดูหญิง, ด้วยตัณหาราคะก ในนาง, ก็
ประพฤติล่วงประเวณีในใจของตนแล้ว.

๒๙ ดูเถิด, เราให้บัญญัติแก่เจ้า, ว่าอย่า
ยอมให้เรื่องเหล่าน้ีเข้ามาในใจก เจ้า;

๓๐ เพราะเป็นการดกีวา่ทีเ่จา้จะปฏเิสธ
ตนจากเรื่องเหล่า น้ี, ซ่ึงในการน้ีเจ้าจะ
แบกกางเขนก ของเจ้า, แทนที่จะถูกโยน
ลงในนรก.

๓๑ มีเขียนไว้, ว่าผู้ ใดก็ตามที่จะหย่า
ภรรยา ของ เขา, ก็ ให้ เขา เขียนหนังสือ
หย่าก ให้นาง.

๓๒ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กลา่วแกเ่จา้, วา่ผู้ ใดก็ตามทีจ่ะหยา่ก ภรรยา
ของเขา, เวน้แต่เพราะเหตุผิดประเวณีข 

แล้ว, ย่อมเป็นเหตุให้นางประพฤติล่วง
ประเวณีค ; และผู้ ใดที่จะแต่งงานกับนาง
ซ่ึงหย่าร้างย่อมประพฤติล่วงประเวณี.

๓๓ และมีเขียนไวอ้ีก, เจ้าจะไม่สาบาน
เท็จ, แต่ จะ ปฏิบัติ ค�า ปฏิญาณก ของ เจ้า
ต่อพระเจ้า;

๓๔ แต่ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, อย่าสาบานเลยก ; ทัง้อย่าอ้าง
สวรรค์, เพราะ น่ันเป็นพระราชบัลลังก์
ของพระผู้เป็นเจ้า;

๓๕ หรอือยา่อา้งแผน่ดนิโลก, เพราะน่ัน
เป็นที่รองพระบาทของพระองค์;

๓๖ ทัง้ เจ้าจะไม่สาบานโดยอ้างศีรษะ
ของเจ้า, เพราะเจ้าท�าให้ผมสักเส้นหน่ึง
ด�าหรือขาวไม่ ได้;

๓๗ แต่จงให้การส่ือสารของเจ้าเป็นใช่, 

 ๒๔ ก คมพ. ใหอ้ภยั.
 ๒๖ ก แอลมา ๑๑:๓.
 ๒๗ ก ๒ นี. ๙:๓๖; คพ. ๕๙:๖.
 ๒๘ ก คพ. ๔๒:๒๓.  

คมพ. ตณัหาราคะ.

 ๒๙ ก กจิการ ๘:๒๒.
 ๓๐ ก มธ. ๑๐:๓๘; ๑๖:๒๔;  

ลกูา ๙:๒๓.
 ๓๑ ก คมพ. หยา่รา้ง (การ).
 ๓๒ ก มาระโก ๑๐:๑๑–๑๒.

  ข คมพ. ผดิประเวณี (การ).
  ค คมพ. ลว่งประเวณี (การ).
 ๓๓ ก คมพ. ค�าปฏญิาณ.
 ๓๔ ก คมพ. ดแูคลน (การ).

๓ นีไฟ ๑๒:๒๒–๓๗ ๕๗๘



ใช่; ไม่ ใช่, ไม่ ใช่; เพราะอะไรก็ตามที่ออก
มาจากส่ิงที่เกินกว่าน้ีเป็นความช่ัว.

๓๘ และดูเถิด, มี เขียนไว้, ตาต่อตาก , 
และฟันต่อฟัน;

๓๙ แต่ เรา กล่าว แก่ เจ้า, ว่า เจ้า จะ ไม่
ต่อ ต้านก ความ ช่ัว, แต่ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ ตบ
แก้มขวาของเจ้า, จงหันอีกข้างหน่ึงให้
เขาด้วยข ;

๔๐ และหากคนใดจะฟ้องเจา้ทีศ่าลและ
เอาเสือ้ของเจ้าไป, จงให้เขาเอาเสือ้คลุม
ของเจ้าไปด้วย;

๔๑ และผู้ ใดก็ตามที่จะบีบบังคับเจ้าให้
ไปหน่ึงไมล์, จงไปกับเขาสองไมล์.

๔๒ จงให้ก แก่คนที่ขอเจ้า, และจากคน
ที่ขอยืมเจ้าจงอย่าหนี.

๔๓ และดเูถิดมี เขียนไว้ดว้ย, วา่จงรกั
เพือ่นบา้นของเจา้และเกลยีดศัตรขูองเจา้;

๔๔ แต่ ดูเถิด เรา กล่าว แก่ เจ้า, จงรัก
ศัตรูก ของเจ้า, จงอวยพรคนที่ สาปแช่ง
เจ้า, จงท�าดีต่อคนที่เกลียดเจ้า, และสวด
ออ้นวอนข ใหค้นที่ ใช้เจา้อยา่งดหูมิน่และ
ข่มเหงเจ้า;

๔๕ เพื่อเจ้าจะได้เป็นลูกของพระบิดา
ของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์; เพราะ
พระองค์ทรงท�าให้ดวงอาทิตย์ขึน้บนคน
ช่ัวและบนคนดี.

๔๖ ฉะน้ันเรื่องเหล่าน้ีซ่ึงเป็นของสมัย
โบราณ, ซึ่ง อยู่ ภาย ใต้ กฎ, จึง สมบูรณ์
ทัง้หมดในเรา.

๔๗ เรือ่งเก่าหมดไปก , และทุกเรือ่งกลับ
เป็นเรื่องใหม่.

๔๘ ฉะน้ันเราอยากให้เจ้าดีพร้อมก แม้
ดังเรา, หรือพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิต
อยู่ ในสวรรค์ทรงดีพร้อม.

บทที่ ๑๓

พระ เยซู ทรง สอนค�า สวด อ้อนวอนของ
พระเจ้า ให้ แก่ ชาว นี ไฟ— พวก เขา ต้อง
สะสม ทรัพย์ ใน สวรรค์— ใน การ ปฏิบัติ
ศาสนกิจของพวกท่าน พวกท่านทัง้สิบ
สองคนได้รับบัญชาไม่ ให้ ใส่ ใจกับเรือ่ง
ทางโลก—เปรยีบเทยีบมทัธวิ ๖. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๔.

ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวว่า
เราอยากให้เจ้าท�าทานก แก่คนจน; แต่จง
ระวังอย่าท�าทานของเจ้าต่อหน้าคนเพื่อ
ใหเ้ขาเห็น; มฉิะน้ันเจา้จะไมม่รีางวลัของ
พระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.

๒ ฉะน้ัน, เมื่อ เจ้า จะ ท�า ทานของ เจ้า
อย่าเป่าแตรไปข้างหน้าเจ้า, ดังคนหน้า
ซ่ือใจคดท�าในบรรดาธรรมศาลาและใน
ถนน, เพือ่พวกเขาจะไดร้บัการสรรเสรญิก 

จากมนุษย์. ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.

๓ แต่เมื่อเจ้าท�าทานอย่าให้มือซ้ายของ
เจ้ารู้ว่ามือขวาของเจ้าท�าอะไร;

 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;  

โมไซยาห ์๔:๒๒–๒๖.
 ๔๔ ก สภษ. ๒๔:๑๗;  

แอลมา ๔๘:๒๓.
  ข กจิการ ๗:๕๙–๖๐.
 ๔๗ ก ๓ นี. ๑๕:๒, ๗;  

คพ. ๒๒:๑.

 ๔๘ ก มธ. ๕:๔๘;  
๓ นี. ๒๗:๒๗.  
คมพ. ดพีรอ้ม, บรบิรูณ์, 
สมบรูณ์.

๑๓ ๑ ก คมพ. ทาน, ท�าทาน (การ).
 ๒ ก คพ. ๑๒๑:๓๔–๓๕.

๓ นีไฟ ๑๒:๓๘–๑๓:๓๕๗๙



๔ เพือ่ทานของเจา้จะเป็นไปอยา่งลบั ๆ ;  
และ พระ บิดา ของ เจ้า ผู้ทรง เห็น ลับ ๆ,  
พระองค์น่ันเองจะประทานรางวลัแก่เจ้า
อย่างเปิดเผย.

๕ และเมื่อเจ้าสวดอ้อนวอนก จงอย่าท�า
เหมือนกับคนหน้าซ่ือใจคด, เพราะพวก
เขา ชอบ สวด อ้อนวอน, โดย ยืนที่ ธรรม
ศาลาทัง้หลายและที่มุมถนน, เพื่อจะมี
คนเห็น. ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่ เจ้า, 
พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.

๖ แต่ เจ้า, เมื่อ เจ้า สวด อ้อนวอน, จง
เข้าไปในห้องส่วนตัว, และเมื่อปิดประตู
ของเจา้แลว้, จงสวดออ้นวอนพระบดิาของ
เจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ลับ ๆ ; และพระบิดาของ
เจ้า, ผู้ทรงเห็นลับ ๆ, จะประทานรางวัล
แก่เจ้าอย่างเปิดเผย.

๗ แต่ เมื่อ เจ้า สวด อ้อนวอน, อย่า ใช้
ค�าพูดซ�า้ ๆ ที่ ไร้ประโยชน์, ดังคนนอก
ศาสนา, เพราะคนพวกน้ันคิดว่าจะมีผู้
ได้ยินเพราะการพูดมาก ๆ ของพวกเขา.

๘ ฉะน้ันเจา้อยา่เป็นเหมอืนกบัคนพวก
น้ัน, เพราะพระบดิาของเจา้ทรงรู้ก ส่ิงทีเ่จา้
ขาดก่อนเจ้าขอพระองค์.

๙ ฉะน้ันเจา้จงสวดออ้นวอนก ตามวธิีข น้ี : 
พระบิดาค ของพวกข้าพระองคผ์ู้ทรงสถิต
อยู่ ในสวรรค์, ขอพระนามของพระองค์
ทรงเป็นที่สักการะ.

๑๐ ขอใหพ้ระประสงคข์องพระองคเ์ป็น
ไปบนแผ่นดินโลกดังที่เป็นไปในสวรรค์.

๑๑ และขอทรงให้อภัยหน้ีแก่พวกข้า

พระองค์, ดังที่พวกข้าพระองค์ ให้อภัย
หน้ีแก่ลูกหน้ีของพวกข้าพระองค์.

๑๒ และขอทรงน�าก พวกข้าพระองค์มิ
ให้ ไปสู่การล่อลวง, แต่ขอทรงปลดปล่อย
พวกข้าพระองค์จากความช่ัว.

๑๓ เพราะอาณาจักร, และเดชานุภาพ, 
และรัศมีภาพเป็นของพระองค์, ตลอด
กาล. เอเมน.

๑๔ เพราะ, หากเจ้าให้อภัยก ความผิดแก่
มนุษย ์พระบดิาบนสวรรคข์องเจา้จะทรง
ให้อภัยแก่เจ้าด้วย;

๑๕ แต่หากเจ้าไม่ ให้อภัยความผิดแก่
มนุษย์ พระบิดาของเจ้าจะไม่ทรงให้อภัย
ความผิดแก่เจ้าด้วย.

๑๖ ยิ่งกว่า น้ัน, เมื่อเจ้าอดอาหารก อย่า
เป็นดังคนหน้าซ่ือใจคด, ที่มีสีหน้าโศก
เศรา้, เพราะพวกน้ันท�าให้สีหน้าของตน
ไม่ดเีพื่อพวกเขาจะให้มนุษย์รูว้า่พวกเขา
อดอาหาร. ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
พวกเขามีรางวัลของพวกเขาอยู่.

๑๗ แตเ่จา้, เมือ่เจา้อดอาหาร, เจา้จงเจมิ
น� ้ามันบนศีรษะ, และล้างหน้า;

๑๘ เพื่อเจ้าจะไม่ดูเหมือนว่าอดอาหาร
ต่อผู้คน, ทวา่ต่อพระบิดาของเจ้า, ผู้ทรง
สถิต อยู่ ลับ ๆก ; และ พระ บิดา ของ เจ้า, 
ผู้ทรงเห็นลับ ๆ , จะประทานรางวลัให้เจ้า
อย่างเปิดเผย.

๑๙ อย่าสะสมทรพัย์ ไวเ้พื่อตนบนแผ่น
ดินโลก, ที่ ซ่ึงแมลงกินผ้าและสนิมจะ
ท�าลาย, และขโมยจะบุกเข้ามาลักไป;

 ๕ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๘ ก คพ. ๘๔:๘๓.
 ๙ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

  ข มธ. ๖:๙–๑๓.
  ค คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค—์
พระผูเ้ป็นเจา้พระบดิา.

 ๑๒ ก ปจส. มธ. ๖:๑๔.

 ๑๔ ก โมไซยาห ์๒๖:๓๐–๓๑;  
คพ. ๖๔:๙. คมพ. ใหอ้ภยั.

 ๑๖ ก อสย. ๕๘:๕–๗.  
คมพ. อดอาหาร (การ).

 ๑๘ ก คพ. ๓๘:๗.

๓ นีไฟ ๑๓:๔–๑๙ ๕๘๐



๒๐ แต่ จง สะสม ทรัพย์ก ไว้ เพื่อ ตนใน
สวรรค์, ที่ ซ่ึง แมลง กิน ผ้า และ สนิม จะ
ไม่ท�าลาย, และที่ ซ่ึงขโมยจะไม่บุกเข้า
มาลักไป.

๒๑ เพราะทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ ไหน, ใจ
ของเจ้าจะอยู่ที่น่ันด้วย.

๒๒ แสง สว่างก ของ ร่างกาย คือ ดวงตา; 
ฉะน้ัน, หาก, ดวงตา ของ เจ้า เป็นหน่ึง, 
ทัง้ร่างของเจ้าจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง.

๒๓ แต่หากดวงตาของเจ้าช่ัว, ทัง้ร่าง
ของเจ้าจะเต็มไปด้วยความมืด. ฉะน้ัน, 
หาก, แสง สว่าง ที่ อยู่ ใน เจ้า เป็น ความ
มืด แล้ว, ความ มืด น้ัน จะ ใหญ่ หลวง
เพียงใด !

๒๔ ไม่มี ผู้ ใด รับ ใช้ก นาย สอง คน ได้; 
เพราะเขาจะเกลียดคนหน่ึงและรักอีก
คนหน่ึง, หรือ เขาจะยึดคนหน่ึงและดู
หมิ่นอีกคนหน่ึง. เจ้าจะรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าพร้อมกับความร�่ารวยไม่ ได้.

๒๕ และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
ขึน้คือเมื่อพระเยซูรับส่ังถ้อยค�าเหล่าน้ี
แล้วพระองค์ทรงมองดูคนสิบสองคนที่
พระองค์ทรงเลือกไว้, และตรัสกับพวก
ท่านว่า : จงจ�าถ้อยค�า ซ่ึง เราพูด. เพราะ
ดเูถดิ, เจา้คอืผูท้ีเ่ราเลอืกไวป้ฏบิตัิก ตอ่คน
เหลา่น้ี. ฉะน้ันเรากลา่วแกเ่จา้, อยา่คดิถงึ
ชีวิตของเจ้าข , ว่าเจ้าจะกินอะไร, หรือเจ้า
จะดื่มอะไร; หรอืไม่คิดแม้ส�าหรบัรา่งกาย
ของเจ้า, วา่จะสวมใส่อะไร. ชีวติส�าคัญยิ่ง
กวา่เน้ือ, และรา่งกายยิ่งกวา่เครือ่งนุ่งห่ม
มิ ใช่หรือ ?

๒๖ จงดูสัตวปี์กในอากาศ, เพราะมันไม่
หว่าน, ทัง้มันไม่เก็บเกี่ยวหรือรวมไว้ ใน
ยุง้; กระน้ันพระบดิาบนสวรรคข์องเจา้ยงั
ทรงเลีย้งดูมัน. เจ้าไม่ดีกวา่มันมากหรอื ?

๒๗ ใครในพวกเจา้เพยีงแตค่ดิก็จะเพิม่
ความสูงได้สักหน่ึงคิวบิทเล่า ?

๒๘ และเหตุใดเจ้าจึงคิดถึงเครื่องนุ่ง
ห่มเล่า ? จงพิจารณาพลับพลึง ในทุ่ง ว่า
มันเติบโตอย่างไร; มันไม่ท�างาน, ทัง้ไม่
ป่ันด้าย;

๒๙ และ กระน้ัน เรา ยัง กล่าว แก่ เจ้า, 
แมแ้ตซ่าโลมอน, ในความรุง่โรจน์ทัง้หมด
ของ เขา, ก็ มิ ได้ รับ การ ตกแต่ง เหมือน
ต้นไม้เหล่าน้ีสักต้น.

๓๐ ดังน้ัน, หากพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่ง
หญ้าในทุ่ง, ซ่ึงวันน้ีเป็นอยู่, และพรุ่งน้ี
โยนเข้าเตาไฟ, แม้เช่นน้ันพระองค์ก็จะ
ทรงแต่งเจ้า, หากเจ้าไม่ด้อยในศรัทธา.

๓๑ ฉะน้ันอย่าคิด, โดยกล่าวว่า, เราจะ
กินอะไร ? หรือ, เราจะดื่มอะไร ? หรือ, เรา
จะแต่งกายด้วยอะไร ?

๓๒ เพราะพระบิดาบนสวรรค์ของเจ้า
ทรง รู้ ว่า เจ้า ขาดแคลน ส่ิง ทัง้ หลาย ทัง้
ปวงน้ี.

๓๓ แต่เจ้าจงแสวงหาอาณาจักรก ของ
พระผู้ เป็นเจ้าและความชอบธรรมของ
พระองค์เสียก่อน, และส่ิงทัง้หมดน้ีจะ
มีเพิ่มเติมมาให้เจ้า.

๓๔ ฉะน้ัน อย่า คิดถึง วันพรุ่ง, เพราะ
วันพรุ่งจะคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ของมันเอง. 
แต่ละวันมีความเลวร้ายพออยู่แล้ว.

 ๒๐ ก ฮีล. ๕:๘; ๘:๒๕.
 ๒๒ ก คพ. ๘๘:๖๗.
 ๒๔ ก ๑ ซมอ. ๗:๓.

 ๒๕ ก คมพ. ปฏบิตั,ิ  
ปฏบิตัศิาสนกจิ,  
ผูป้ฏบิตัศิาสนกจิ.

  ข แอลมา ๓๑:๓๗–๓๘;  
คพ. ๘๔:๗๙–๘๕.

 ๓๓ ก ลกูา ๑๒:๓๑.

๓ นีไฟ ๑๓:๒๐–๓๔๕๘๑



บทที่ ๑๔

พระเยซูทรงบัญชาวา่ : อย่าตดัสิน; ทูลขอ
พระผู้เป็นเจ้า; จงระวังศาสดาพยากรณ์
ปลอม— พระองค์ ทรง สัญญา ความ รอด
ส�าหรับผู้ทีท่�าตามพระประสงค์ของพระ
บิดา— เปรียบ เทียบมัทธิว ๗. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๔.

และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
พระเยซรูบัส่ังถอ้ยค�าเหลา่น้ีแลว้พระองค์
ทรงหันไปทางฝูงชนอีก, และทรงเผย
พระโอษฐ์ กับ พวก เขา อีก, โดย ตรัส ว่า : 
ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่
เจ้า, อย่าตัดสินก , เพื่อเจ้าจะไม่ถูกตัดสิน.

๒ เพราะด้วยการตัดสินใดที่เจ้าตัดสิน, 
เจ้าจะถูกตัดสินก ; และด้วยมาตรใดที่เจ้า
วัด, ก็จะน�ามาวัดเจ้าเช่นกัน.

๓ และเหตุใดเจ้าจึงมองเห็นผงที่อยู่
ในดวงตาพี่น้องของเจ้า, แต่หาพิจารณา
ท่อนไม้ที่อยู่ ในดวงตาของตนเองไม่ ?

๔ หรือเจ้าจะกล่าวแก่พี่น้องของเจ้าได้
อย่างไรเล่าว่า : จงให้ข้าพเจ้าเขี่ยผงออก
จากดวงตาของท่าน—และดูเถิด, มีท่อน
ไม้อยู่ ในดวงตาของเจ้าเอง ?

๕ เจ้าคนหน้า ซ่ือใจคด, เอาท่อนไม้ก 

ออกจากดวงตาของเจ้าเองเสียก่อน; และ
แลว้เจา้จะมองเห็นชัดเพือ่เอาผงออกจาก
ดวงตาพี่น้องของเจ้า.

๖ อย่าให้ส่ิงที่ศักดิสิ์ทธิ์ก แก่สุนัข, ทัง้อย่า
โยนไข่มุกของเจ้าให้สุกร, เกลือกมันจะ
เหยียบย�่า ไว้ ใต้เท้า, และหันกลับมาอีก
และท�าร้ายเจ้า.

๗ ขอก , แล้วเจ้าจะไดร้บั; หา, แลว้เจา้จะ
พบ; เคาะ, และจะเปิดมันให้เจ้า.

๘ เพราะทุกคนที่ขอ, ย่อมได้รับ; และ
คนที่หา, ย่อมพบ; และแก่ผู้ที่เคาะ, มัน
จะเปิดให้.

๙ หรือมีคนใดเล่าในพวกเจ้า, ซ่ึง, หาก
บุตรขอขนมปัง, เจ้าจะให้ก้อนหิน ?

๑๐ หรือหากขอปลา, เขาจะให้งู ?
๑๑ เมื่อเป็นดังน้ัน, โดยที่ช่ัว, หากเจ้า

รู้ว่าจะให้ของขวัญดี ๆ แก่ลูก ๆ อย่างไร
แล้ว, พระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ ใน
สวรรค์จะประทานส่ิงดี ๆ ให้คนที่ทูลขอ
พระองค์มากกว่าน้ันสักเพียงใด ?

๑๒ ฉะน้ัน, ทุกส่ิงไม่วา่อะไรก็ตามที่เจ้า
อยากให้มนุษย์ท�ากับเจ้า, เจ้าจงท�าก เช่น
น้ัน กับ พวก เขา, เพราะ น่ี เป็น กฎ และ
ศาสดาพยากรณ์.

๑๓ เจา้จงเขา้ทางประตคูบัแคบก ; เพราะ
กว้างคือประตู, และกว้างขวางข คือทาง, 
ซ่ึงน�า สู่ความพินาศ, และมีคนเป็นอัน
มากที่ ไปทางน้ัน;

๑๔ เพราะคบัแคบคอืประตูก , และแคบข 

คือทาง, ซ่ึงน�าไปสู่ชีวิต, และมีน้อยค คน
ที่พบ.

๑๕ จง ระวัง ศาสดา พยากรณ์ ปลอมก , 

๑๔ ๑ ก ปจส. มธ. ๗:๑–๒;  
ยอหน์ ๗:๒๔.

 ๒ ก มอร. ๘:๑๙.
 ๕ ก ยอหน์ ๘:๓–๑๑.
 ๖ ก คมพ. บรสุิทธิ,์ ศักดิสิ์ทธิ.์
 ๗ ก ๓ นี. ๒๗:๒๙.  

คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).
 ๑๒ ก คมพ. สงสาร (ความ).
 ๑๓ ก ลกูา ๑๓:๒๔;  

๓ นี. ๒๗:๓๓.
  ข คพ. ๑๓๒:๒๕.
 ๑๔ ก ๒ นี. ๙:๔๑;  

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.

๓ นีไฟ ๑๔:๑–๑๕ ๕๘๒



ผู้จะมาหาเจ้าในเครื่องนุ่งห่มของแกะ, 
แต่ภายในพวกเขาเป็นสุนัขป่าที่หิวโหย.

๑๖ เจ้าจะรูจ้ักพวกเขาด้วยผลของพวก
เขา. มนุษยจ์ะเก็บองุน่จากกอหนาม, หรอื
เก็บมะเดื่อจากต้นหนามได้หรือ ?

๑๗ แม้กระน้ันต้นไม้ดีทุกต้นย่อมออก
ผลดี; แต่ต้นไม้มี โรคย่อมออกผลช่ัว.

๑๘ ตน้ไมด้จีะออกผลช่ัวไม่ได,้ ทัง้ตน้ไม้
มี โรคจะออกผลดี ไม่ ได้.

๑๙ ต้นไม้ทุกต้นที่ ไม่ออกผลดีก ย่อมถูก
โค่น, และโยนเข้าไปในไฟ.

๒๐ ดังน้ัน, โดยผลก ของมันเจ้าจะรู้จัก
มัน.

๒๑ มิ ใช่ทุกคนที่กล่าวแก่เรา, พระเจ้า, 
พระเจ้า, จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์; 
แต่คือคนที่ท�าตามน� ้าพระทัยของพระ
บิดาของเราผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์.

๒๒ หลายคนจะกล่าวก แก่เราในวันน้ัน
ว่า : พระเจ้า, พระเจ้า, พวก ข้า พระองค์
มิ ได้พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์
หรือ, และ ในพระนาม ของ พระองค์ ขับ
เหล่ามาร, และในพระนามของพระองค์
ท�างานอันน่าพิศวงหลายอย่างหรือ ?

๒๓ และเมื่อน้ันเราจะประกาศแก่พวก
เขาว่า : เราไม่เคยรู้จักก เจ้า; จงออกไปจาก
เราข , เจ้าที่ท�าความช่ัวช้าสามานย์.

๒๔ ฉะน้ัน, ผู้ ใดที่ ไดย้นิค�ากลา่วเหลา่น้ี
ของเราและท�าตาม, เราจะเปรยีบเขาเช่น
คนฉลาด, ผู้สรา้งบ้านของตนบนศิลาก —

๒๕ และฝนก ลงมา, และน� ้าท่วม, และ

พายพุดั, และกระหน�่ามาทีบ่า้นน้ัน; และ
มนัหาพงัข ไม,่ เพราะมนัมรีากฐานบนศลิา.

๒๖ และทุกคนที่ ได้ยินค�ากล่าวเหล่าน้ี
ของเราและหาท�าตามไม่จะเปรียบเช่น
คนโง่, ผู้สร้างบ้านของตนบนทรายก —

๒๗ และฝนลงมา, และน� ้าท่วม, และ
พายุ พัด, และ กระหน�่ า มา ที่ บ้านน้ัน; 
และมันพัง, และการพังทลาย น้ันใหญ่
หลวงนัก.

บทที่ ๑๕

พระ เยซู ทรง ประกาศ ว่า กฎ ของ โมเสส
สมบูรณ์แล้วในพระองค์—ชาวนี ไฟคือ
แกะอืน่ซึง่พระองคร์บัส่ังในเยรซูาเล็ม—
เพราะ ความ ช่ัว ช้า สามานย์, ผู้คน ของ
พระเจ้า ใน เยรูซาเล็ม ไม่รู้ เรื่อง แกะ ที่
กระจดักระจายไปของอสิราเอล. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๔.

และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อพระเยซูทรงมีพระด�ารัสดังน้ีแล้ว
พระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนโดยรอบ, 
และตรสักับพวกเขาวา่ : ดูเถิด, เจ้าได้ยิน
เรือ่งที่เราสอนก่อนที่เราจะขึน้ไปเฝ้าพระ
บิดาของเราแล้ว; ฉะน้ัน, ผู้ ใดที่จดจ�าค�า
กลา่วเหลา่น้ีของเราและท�าก ตาม, ผูน้ั้นเรา
จะยกขึน้ข ในวันสุดท้าย.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พระเยซูตรสัถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้วพระองค์

 ๑๙ ก มธ. ๓:๑๐;  
แอลมา ๕:๓๖–๔๑;  
คพ. ๙๗:๗.

 ๒๐ ก ลกูา ๖:๔๓–๔๕;  
โมโร. ๗:๕.

 ๒๒ ก แอลมา ๕:๑๗.
 ๒๓ ก โมไซยาห ์๕:๑๓;  

๒๖:๒๔–๒๗.
  ข ลกูา 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 นีไฟ ๑๔:๑๖–๑๕:๒๕๘๓



ทรงเห็นว่ามีบางคนในบรรดาพวกเขาที่
ประหลาดใจ, และพิศวงว่าพระองค์ทรง
ประสงค์เช่นไรเกี่ยวกับกฎของโมเสสก ; 
เพราะพวกเขาไม่เข้าใจค�ากล่าวที่ว่า ส่ิง
เก่าได้ผ่านไปแล้ว, และวา่ส่ิงทัง้ปวงกลับ
เป็นส่ิงใหม่.

๓ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า : 
อย่าประหลาดใจที่ เรากล่าวแก่เจ้าว่า ส่ิง
เก่าได้ผ่านไปแล้ว, และส่ิงทัง้ปวงกลับ
เป็นส่ิงใหม่.

๔ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้าวา่กฎก ที่ ให้แก่
โมเสสสมบูรณ์แล้ว.

๕ ดูเถิด, เรา คือ ผู้ ที่ ให้ กฎก , และ เรา
คือ ผู้ ท�า พันธ สัญญา กับ อิสราเอล ผู้คน
ของเรา; ฉะน้ัน, ในเรากฎสมบูรณ์แล้ว, 
เพราะเรามาเพื่อให้กฎสมบูรณ์ข ; ฉะน้ัน
มันจึงมีที่สุด.

๖ ดเูถดิ, เราไมท่�าลายก ศาสดาพยากรณ์, 
เพราะ มาก เท่า ที่ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ใน เรา, 
ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ทัง้หมดจะ
สมบูรณ์.

๗ และเพราะเรากล่าวแก่เจ้าว่าส่ิงเก่า
ผ่านไปแล้ว, เรา ไม่ท�าลายเรื่องที่พูดไว้
เกี่ยวกับส่ิงที่จะมาถึง.

๘ เพราะดเูถิด, พันธสัญญาก ที่เราท�ากับ
ผูค้นของเรายงัไมส่มบรูณ์ทัง้หมด; แตก่ฎ
ที่ ให้แก่ โมเสสมีที่สุดในเรา.

๙ ดูเถิด, เราคือกฎก , และแสงสวา่งข . จง

ดูที่เรา, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, 
และเจา้จะมชีีวติค ; เพราะแกค่นทีอ่ดทนง 

จนกวา่ชีวติจะหาไมเ่ราจะใหชี้วตินิรนัดร.์
๑๐ ดูเถิด, เราให้บัญญัติก แก่เจ้า; ฉะน้ัน

จงรกัษาบญัญตัขิองเรา. และน่ีคอืกฎและ
ศาสดาพยากรณ์, เพราะ ส่ิงเหล่า น้ี เป็น
พยานข ถึงเราโดยแท้.

๑๑ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อพระเยซูรบัส่ังถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว, 
พระองค์ ตรัส กับ คน สิบ สอง คนน้ันซ่ึง
พระองค์ทรงเลือกไว้ว่า :

๑๒ เจ้าเป็นสานุศิษย์ของเรา; และเจ้า
เป็นแสงสวา่งต่อคนเหล่าน้ี, ซ่ึงเป็นพวก
ที่เหลืออยู่ของเชือ้สายแห่งโยเซฟก .

๑๓ และ ดูเถิด, น่ี คือ แผ่นดินก แห่ง
มรดก ของ เจ้า; และ พระ บิดา ประทาน
มันให้เจ้า.

๑๔ และไม่เคยสักครัง้ที่พระบิดาทรง
มีพระบัญชาแก่เราว่าให้บอกก เรื่องน้ีแก่
พี่น้องของเจ้าที่เยรูซาเล็ม.

๑๕ ทัง้ไม่เคยสักครัง้ที่พระบิดาทรงมี
พระบญัชาใหเ้ราบอกพวกเขาเกีย่วกบัเผา่
อื่น ๆก  ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล, ที่พระ
บิดาทรงน�าออกมาจากแผ่นดิน.

๑๖ พระบิดาได้ทรงบัญชาเรา, ให้บอก
พวกเขาเพียงเท่าน้ีว่า :

๑๗ แกะอื่นน้ันเราก็มีซ่ึงหาได้เป็นของ
คอกน้ีไม;่ เราตอ้งน�าเขา้มาดว้ย, และพวก

 ๒ ก คมพ. กฎของโมเสส.
 ๔ ก โมไซยาห ์๑๓:๒๗–๓๑;  

๓ นี. ๙:๑๗–๒๐.
 ๕ ก ๑ คร. ๑๐:๑–๔;  

๓ นี. ๑๑:๑๔.  
คมพ. พระเยโฮวาห.์

  ข แอลมา ๓๔:๑๓.
 ๖ ก ๓ นี. ๒๓:๑–๕.

 ๘ ก ๓ นี. ๕:๒๔–๒๖.
 ๙ ก ๒ นี. ๒๖:๑.
  ข คมพ. สวา่ง (ความ),  

แสงสวา่ง, แสงสวา่งของ
พระครสิต.์

  ค ยอหน์ ๑๑:๒๕; คพ. ๘๔:๔๔.
  ง คมพ. อดทน (ความ).
 ๑๐ ก ๓ นี. ๑๒:๒๐.

  ข โมไซยาห ์๑๓:๓๓.
 ๑๒ ก คมพ. โยเซฟ, บตุรของยา- 

โคบ.
 ๑๓ ก ๑ นี. ๑๘:๒๒–๒๓.
 ๑๔ ก ๓ นี. ๕:๒๐.
 ๑๕ ก ๓ นี. ๑๖:๑–๔.  

คมพ. อสิราเอล—สิบเผา่ที่
สูญหายไปของอสิราเอล.

๓ นีไฟ ๑๕:๓–๑๗ ๕๘๔



เขาจะได้ยินเสียงของเรา; และจะมีคอก
เดียว, และเมษบาลก เดียว.

๑๘ และบัดน้ี, เพราะความดือ้รัน้และ
ความไมเ่ช่ือพวกเขาหาเขา้ใจก ถอ้ยค�าของ
เราไม;่ ฉะน้ันเราไดร้บับญัชาจากพระบดิา
ไม่ ให้กล่าวแก่พวกเขาอีกเกี่ยวกับเรือ่งน้ี.

๑๙ แต่, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า
ว่าพระบิดาทรงบัญชาเรา, และเราบอก
เรื่องน้ีแก่เจ้า, ว่าทรงแยกเจ้าจากบรรดา
พวกเขาเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของ
พวกเขา; ฉะน้ันเป็นเพราะความช่ัวช้า
สามานย์ของพวกเขาที่พวกเขาหารู้เรื่อง
ของเจ้าไม่.

๒๐ และตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า
อีก ว่า พระ บิดา ทรง แยก เผ่า อื่น ๆ จาก
พวก เขา; และ เป็น เพราะ ความ ชั่ว ช้า
สามานย์ของพวกเขาที่พวกเขาหารู้เรื่อง
คนเหล่าน้ันไม่.

๒๑ และตามจรงิแลว้เรากลา่วแกเ่จา้, วา่
เจ้าคือคนเหล่าน้ันที่เรากล่าวถึงว่า : แกะ
อื่นก เราก็มีซ่ึงหาไดเ้ป็นของคอกน้ีไม่; เรา
ต้องน�าพวกเขามาด้วย, และพวกเขาจะ
ได้ยินเสียงของเรา; และจะมีคอกเดียว, 
และเมษบาลเดียว.

๒๒ และพวกเขาหาเข้าใจเราไม่, เพราะ
พวกเขาคิดว่าเป็นคนต่างชาติก ; เพราะ
พวก เขา หา เข้าใจ ไม่ ว่า คน ต่าง ชาติ จะ
เปลี่ยนใจ เลื่อมใสข โดย ผ่าน ค�า ส่ัง สอน
ของพวกเขา.

๒๓ และ พวก เขา หา เข้าใจ เรา ไม่ ที่
เรา กล่าว ว่า พวก เขา จะ ได้ยิน เสียง ของ
เรา; และพวกเขาหาเข้าใจเราไม่ที่ว่าคน
ต่างชาติก จะไม่ ได้ยินเสียงของเราไม่ว่า
เวลาใด—ว่าเราจะไม่แสดงตนให้เป็นที่
ประจักษ์แก่พวกเขานอกจากจะเป็นโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ข .

๒๔ แต่ ดูเถิด, เจ้า ทัง้ ได้ยิน เสียง ของ
เราก , และเห็นเรา; และเจ้าคือแกะของ
เรา, และนับเจ้าอยู่ ในบรรดาคนที่พระ
บิดาประทานให้ข เรา.

บทที่ ๑๖

พระเยซจูะทรงเยอืนแกะอืน่ ๆ  ทีสู่ญหาย
ไป ของ อิสราเอล— ใน ยุค สุดท้าย พระ
กิตติคุณจะไปสู่คนต่างชาติแล้วจึงไปสู่
เชือ้สายแหง่อสิราเอล—ผูค้นของพระเจา้
จะได้เห็นกับตาเมือ่พระองค์ทรงน�าไซ
อันมาอีก. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าว
แก่เจ้าวา่เรามีแกะอื่นก , ซ่ึงไม่อยู่ ในแผ่น
ดนิน้ี, ทัง้ไมอ่ยู่ ในแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม, 
ทัง้ไม่อยู่ ในส่วนหน่ึงส่วนใดของแผ่นดิน
โดยรอบน้ันซ่ึงเราเคยปฏิบัติศาสนกิจ.

๒ เพราะคนที่เราพูดถึงคือคนที่ยังไม่
เคย ได้ยิน เสียง ของ เรา; ทัง้ เรา ไม่ เคย
แสดงตนให้ประจักษ์ต่อพวกเขาสักครัง้.

 ๑๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้
ประเสรฐิ.

 ๑๘ ก คพ. ๑๐:๕๙.
 ๒๑ ก ยอหน์ ๑๐:๑๔–๑๖.
 ๒๒ ก คมพ. คนตา่งชาต.ิ
  ข กจิการ ๑๐:๓๔–๔๘.

 ๒๓ ก มธ. ๑๕:๒๔.
  ข ๑ นี. ๑๐:๑๑.  

คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

 ๒๔ ก แอลมา ๕:๓๘;  
๓ นี. ๑๖:๑–๕.

  ข ยอหน์ ๖:๓๗;  
คพ. ๒๗:๑๔.

๑๖ ๑ ก ๓ นี. ๑๕:๑๕.  
คมพ. อสิราเอล—สิบเผา่ที่
สูญหายไปของอสิราเอล.

๓ นีไฟ ๑๕:๑๘–๑๖:๒๕๘๕



๓ แต่เราได้รับบัญชาจากพระบิดาให้
เราไปหาพวกเขาก , และพวกเขาจะได้ยิน
เสียงของเรา, และจะนับพวกเขาอยู่ ใน
บรรดาแกะของเรา, เพื่อจะมีคอกเดียว
และเมษบาลเดยีว; ฉะน้ันเราจึงไปแสดง
ตนต่อพวกเขา.

๔ และ เรา ส่ัง เจ้า วา่ จง เขียนค�า กล่าวก 

เหล่าน้ีหลังจากเราไปแล้ว, เพื่อหากเป็น
ไปวา่ผู้คนของเราที่เยรซูาเล็ม, คนที่เคย 

เห็นเราและอยูก่บัเราในการปฏบิตัศิาสน- 
กจิของเรา, ไมข่อพระบดิาในนามของเรา, 
เพื่อพวกเขาจะได้รบัความรู้เรือ่งเจ้าโดย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์, และเรือ่งเผ่าอื่น ๆ 
อีกดว้ยซ่ึงพวกเขาหารู้ ไม่, เพื่อค�ากล่าว
เหล่า น้ี ซ่ึงเจ้าจะเขียนจะได้รบัการเก็บ
รกัษาไวแ้ละน�ามาแสดงใหป้ระจกัษ์แกค่น
ตา่งชาติข , เพื่อโดยทางความบรบิูรณ์ของ
คนตา่งชาต,ิ พวกทีเ่หลอือยูข่องพงศ์พนัธุ์
ของพวกเขา, ซ่ึงกระจัดกระจายไปตาม
พืน้พภิพเพราะความไมเ่ชือ่ของพวกเขา, 
คนตา่งชาตจิะน�าเขา้มา, หรอืจะน�าเขา้มา
สู่ความรู้ค เรือ่งเรา, พระผู้ ไถ่ของพวกเขา.

๕ และเมื่อน้ันเราจะรวมก พวกเขาเข้า
มาจากส่ีเสีย้วของแผ่นดินโลก; และเมื่อ
น้ันเราจะด�าเนินตามพนัธสัญญาข ซ่ึงพระ
บดิาทรงท�ากบัผูค้นทัง้หมดของเชือ้สายค 

แห่งอิสราเอล.
๖ และคนต่างชาติก ย่อมเป็นสุข, เพราะ

ความเชื่อของพวกเขาในเรา, ในและจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ข , ซ่ึงเป็นพยานต่อ
พวกเขาถึงเราและถึงพระบิดา.

๗ ดูเถิด, พระบิดาตรสัวา่, เพราะความ
เช่ือของพวกเขาในเรา, และเพราะความ
ไม่เช่ือของเจ้า, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล, 
ในยุคสุดท้ายก ความจริงจะมาถึงคนต่าง
ชาติ, เพื่อความสมบูรณ์ของเรื่องเหล่าน้ี
จะเป็นที่รู้แก่พวกเขา.

๘ แต่, พระบิดาตรสัวา่, วบิัติแก่คนต่าง
ชาติที่ ไม่เช่ือ—เพราะทัง้ที่พวกเขาออก
มาอยู่บนผืนแผ่นดินน้ี, และท�าให้ผู้คน
ของเราซ่ึงเป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอล
กระจดักระจายก ไป; และขบัข ผูค้นของเรา
ซ่ึงเป็นของเชือ้สายแหง่อสิราเอลออกจาก
บรรดาพวกเขา, และถูกพวกเขาเหยียบ
ย�่าอยู่ ใต้เท้า;

๙ และเพราะพระเมตตาของพระบดิาที่
ทรงมีตอ่คนตา่งชาต,ิ และการพพิากษา
ของพระบดิาทีท่รงมตีอ่ผูค้นของเราผูเ้ป็น
ของเชือ้สายแหง่อสิราเอลดว้ย, ตามจรงิแลว้, 
ตามจรงิแลว้, เรากลา่วแก่เจา้, วา่หลงัจาก
ทัง้หมดน้ี, และเราท�าให้ผูค้นของเราซ่ึง
เป็นของเชือ้สายแหง่อสิราเอลถกูลงทณัฑ,์ 
และไดร้บัความทกุข,์ และถกูสังหารก , และ
ถกูขบัออกจากบรรดาพวกเขา, และกลบัถกู
พวกเขาเกลยีดชัง, และกลบัเป็นทีด่หูมิน่
เหยยีดหยามในบรรดาพวกเขา—

 ๓ ก ๓ นี. ๑๗:๔.
 ๔ ก คมพ. พระคมัภรี.์
  ข ๑ นี. ๑๐:๑๔;  

๓ นี. ๒๑:๖.
  ค อสค. ๒๐:๔๒–๔๔;  

๓ นี. ๒๐:๑๓.
 ๕ ก คมพ. อสิราเอล—การ

รวบรวมอสิราเอล.

  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. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์
 ๗ ก คมพ. ฟ้ืนฟูพระกติตคิณุ  

(การ).
 ๘ ก ๑ นี. ๑๓:๑๔;  

มอร. ๕:๙, ๑๕.
  ข ๓ นี. ๒๐:๒๗–๒๙.
 ๙ ก อาโมส ๙:๑–๔.

๓ นีไฟ ๑๖:๓–๙ ๕๘๖



๑๐ และพระบิดาทรงบัญชาให้เรากล่าว
แก่ เจ้าดังน้ี : ในวันน้ันเมื่อคนต่างชาติ
จะท�าบาปขัดกับกิตติคุณของเรา, และ
จะ ปฏิเสธ ความ สมบูรณ์ แห่ง กิตติคุณ
ของเรา, และทะนงตนก ด้วยความถือดี
ในใจตนเหนือประชาชาติทัง้ปวง, และ
เหนือผู้คนทัง้ปวงของทัง้แผ่นดินโลก, 
และจะเต็มไปด้วยการพูดเท็จ, และการ
หลอกลวง, และการก่อกวนต่าง ๆ นานา, 
และ การ หน้า ซ่ือ ใจ คด นานัปการ, และ
ฆาตกรรม, และ การ ฉ้อฉล ใน อ�านาจ
ปุโรหติข , และการผดิประเวณี, และความ
น่าชิงชังลับ; และหากพวกเขาจะท�าส่ิง
ทัง้หมดน้ี, และจะปฏิเสธความสมบูรณ์
แหง่กติตคิณุของเรา, ดเูถดิ, พระบดิาตรสั
ว่า, เราจะน�าความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณ
ของเราไปจากบรรดาพวกเขา.

๑๑ และเมือ่น้ันเราจะนึกก ถงึพนัธสัญญา
ของเราซึ่งท�ากับผู้คนของเรา, โอ้เชือ้สาย
แหง่อสิราเอล, และเราจะน�ากติตคิณุของ
เรามาสู่พวกเขา.

๑๒ และเราจะแสดงแก่เจ้า, โอ้เชือ้สาย
แห่ง อิสราเอล, ว่า คน ต่าง ชาติ จะ ไม่มี 
อ�านาจเหนือเจ้า; แตเ่ราจะระลึกถึงพันธ- 
สัญญาของเราที่ ให้ กับ เจ้า, โอ้ เชือ้สาย
แห่งอิสราเอล, และเจ้าจะเข้าถึงความรู้ก 

เรือ่งความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเรา.
๑๓ พระบดิาตรสัวา่, แตห่ากคนตา่งชาติ

จะกลบัใจและกลบัมาหาเรา, ดเูถดิจะนับก 

พวกเขาอยู่ ในบรรดาผู้คนของเรา, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล.

๑๔ และเราจะไมย่อมใหผู้ค้นของเรา, ซึง่
เป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอล, เข้าไปใน
บรรดาพวกเขา, และเหยียบย�่าพวกเขา, 
พระบิดาตรัส.

๑๕ แต่หากพวกเขาจะไม่หันมาหาเรา, 
และสดับฟังเสียงของเรา, เราจะยอมให้
พวกเขา, แท้จรงิแล้ว, เราจะยอมให้ผู้คน
ของเรา, โอเ้ชือ้สายแหง่อสิราเอล, คอืพวก
เขาจะเข้าไปในบรรดาคนเหล่าน้ัน, และ
จะเหยยีบย�า่ก พวกเขา, และพวกเขาจะเป็น
ดังเกลือที่หมดรส, ซ่ึงนับแต่น้ันไปย่อม
ไม่มีค่าแต่จะถูกโยนทิง้, และถูกเหยียบ
ย�่าไว้ ใต้เท้าของผู้คนของเรา, โอ้เชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๑๖ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, พระบิดาทรงส่ังเราไว้ดังน้ี—ให้
เราประทานแผ่นดินน้ีแก่คนเหล่าน้ีเป็น
มรดกของพวกเขา.

๑๗ และ เมื่อ น้ัน ถ้อยค�าก ของ อิส ยาห์
ศาสดาพยากรณ์จะเกิดสัมฤทธิผล, ซ่ึง
กล่าวว่า :

๑๘ ยามก ของเจา้ข จะเปลง่เสียง; พวกเขา
จะรว่มรอ้งเพลงเป็นเสียงเดยีวกนั, เพราะ
พวกเขาจะเห็นดว้ยตาตนเองเมือ่พระเจา้
จะทรงน�าไซอันกลับมาอีก.

๑๙ จงเปลง่เสียงดว้ยปีต,ิ จงรอ้งเพลงกนั
เถิด, เจ้าที่ รกรา้งของเยรซูาเล็ม; เพราะ

 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;  

๑ นี. ๑๕:๑๓–๑๗;  
๒ นี. ๑๐:๑๘;  
๓ นี. ๓๐:๒;  
อบัรา. ๒:๙–๑๑.

 ๑๕ ก มคีาห ์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. เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.
  ข อสย. ๕๒:๘–๑๐.

๓ นีไฟ ๑๖:๑๐–๑๙๕๘๗



พระเจ้าทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์
แล้ว, พระองคท์รงไถ่เยรซูาเล็มแล้ว.

๒๐ พระเจ้า ทรง เผย พระพาหุ อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระผู้
เป็นเจ้า.

บทที่ ๑๗

พระ เยซู ทรง ส่ัง ผู้คนให้ ไตร่ตรอง พระ
วจนะของพระองคแ์ละสวดออ้นวอนเพือ่
ความเข้าใจ—พระองค์ทรงรกัษาคนป่วย
ของพวกเขา—พระองคท์รงสวดออ้นวอน
เพือ่ผู้คน, โดยทรงใช้ภาษาทีม่ิอาจเขียน
ไว้ ได—้เทพปฏบิตัติอ่เด็กเล็ก ๆ ของพวก
เขาและไฟลอ้มเด็กเล็ก ๆ  ของพวกเขาไว.้ 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

ดูเถิด, บัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เมื่อ พระ เยซู รับส่ัง ถ้อยค�า เหล่า น้ี แล้ว
พระองค์ ทรง มอง ดู ฝูง ชนโดย รอบ อีก, 
และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า : ดูเถิด, 
เวลาก ของเราอยู่แค่เอือ้ม.

๒ เราเห็นว่าเจ้าอ่อนแอ, ว่าเจ้าเข้าใจก 

ถ้อยค�าทัง้หมดของเราไม่ ได้ซึ่งพระบิดา
ทรงบัญชาให้เราพูดกับเจ้าในเวลาน้ี.

๓ ฉะน้ัน, เจ้าจงไปบ้านของเจ้า, และ
ไตร่ตรองก ถึงเรื่องที่เราพูด, และทูลถาม
พระบดิา, ในนามของเรา, เพือ่จะไดเ้ขา้ใจ, 

และจงเตรียมข จิตใจไว้ส�าหรับวันพรุ่งค , 
และเราจะมาหาเจ้าอีก.

๔ แต่บัดน้ีเราจะไปเฝ้าก พระบิดา, และ
แสดงตนข แก่บรรดาเผ่าของอิสราเอลที่
หายไปค ด้วย, เพราะพวกเขาไม่ ได้หายไป
ส�าหรบัพระบิดา, เพราะพระองค์ทรงรูว้า่
พระองค์ทรงน�าพวกเขาไปไว้ที่ ใด.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พระเยซูรบัส่ังดังน้ันแล้ว, พระองค์ทอด
พระเนตรฝูงชนโดยรอบอกี, และทรงเห็น
พวกเขาน� ้าตาไหล, และไดเ้พ่งดพูระองค์
ราวกับว่าจะทูลขอให้พระองค์คงอยู่กับ
พวกเขาอีกสักเล็กน้อย.

๖ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า : 
ดูเถิด, อุทร ของ เรา เต็ม ไป ด้วย ความ
สงสารก ต่อพวกเจ้า.

๗ เจา้มผีู้ ใดทีเ่จ็บป่วยในบรรดาพวกเจา้
ไหม ? จงน�าเขามาที่น่ี. พวกเจ้ามีคนใดที่
เป็นง่อย, หรือตาบอด, หรือขาเสีย, หรือ
พกิาร, หรอืเป็นโรคเรือ้น, หรอืทีผ่อมแหง้, 
หรอืทีห่หูนวก, หรอืทีร่บัทกุขด์ว้ยประการ
ใด ๆ  ไหม ? จงน�าพวกเขามาทีน่ี่และเราจะ
รักษาพวกเขา, เพราะเรามีความสงสาร
เจ้า; อุทรของเราเต็มไปดว้ยความเมตตา.

๘ เพราะเราเห็นวา่เจา้ปรารถนาจะใหเ้รา
แสดงแก่เจ้าว่าเราท�าอะไรให้พี่น้องของ
เจา้ทีเ่ยรซูาเล็ม, เพราะเราเห็นวา่ศรทัธาก 

ของเจ้าเพียงพอข ที่เราจะรักษาเจ้า.
๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ

พระองคร์บัส่ังดงัน้ันแลว้, ฝูงชนทัง้หมด, 

๑๗ ๑ ก อส. กลบัไปหาพระบดิา.  
ด ูขอ้ ๔.

 ๒ ก ยอหน์ ๑๖:๑๒;  
คพ. ๗๘:๑๗–๑๘.

 ๓ ก คมพ. ครุน่คดิ, ไตรต่รอง.

  ข คพ. ๑๓๒:๓.
  ค ๓ นี. ๑๙:๒.
 ๔ ก ๓ นี. ๑๘:๓๙.
  ข ๓ นี. ๑๖:๑–๓.
  ค คมพ. อสิราเอล—สิบเผา่ที่

สูญหายไปของอสิราเอล.
 ๖ ก คมพ. สงสาร (ความ).
 ๘ ก ลกูา ๑๘:๔๒.
  ข ๒ นี. ๒๗:๒๓;  

อเีธอร ์๑๒:๑๒.

๓ นีไฟ ๑๖:๒๐–๑๗:๙ ๕๘๘



ได้พรอ้มใจกัน, ออกไปพรอ้มด้วยคนเจ็บ
ป่วยของพวกเขาและคนมีทุกข์ของพวก
เขา, และคนเป็นงอ่ยของพวกเขา, พรอ้ม
ด้วยคนตาบอดของพวกเขา, และพร้อม
ด้วยคนใบ้ของพวกเขา, และพร้อมด้วย
คนทัง้หมดที่มีทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึง; 
และพระองค์ทรงรักษาก เขาทุกคนเมื่อ
น�าพวกเขาออกมาเฝ้าพระองค์.

๑๐ และพวกเขาทัง้หลายทัง้ปวง, ทัง้
พวกที่ ไดร้บัการรกัษาและผูท้ีส่มประกอบ, 
น้อมกายลงแทบพระบาท, และนมัสการ
พระองค์; และมากเท่าที่มา แม้ว่ามี ฝูง
ชน ก็ ได้จูบก พระบาทของพระองค์, ถึง
ขนาดที่พวกเขาอาบพระบาทด้วยน� ้าตา
ของพวกเขา.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ทรงบัญชาให้น�าเด็กเล็ก ๆ ก  ของ
พวกเขามา.

๑๒ ดงัน้ันพวกเขาน�าเด็กเล็ก ๆ  ของพวก
เขามาวางบนพืน้ดนิรอบ ๆ  พระองค,์ และ
พระเยซูทรงยนือยู่ตรงกลาง; และฝูงชน
เปิดทางใหค้นน�าเด็กทัง้หมดมาถงึพระองค.์

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
น�าเด็กทัง้หมดมาแล้ว, และพระเยซูทรง
ยนือยูต่รงกลาง, พระองคท์รงส่ังใหฝู้งชน
คุกเข่าก ลงกับพืน้ดิน.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาคกุเขา่ลงกบัพืน้ดนิ, พระเยซทูรง
คร�่าครวญในพระทัย, และตรัสว่า : พระ
บิดา, ข้าพระองค์ยุ่งยากใจก เพราะความ
ช่ัวรา้ยของผูค้นของเชือ้สายแหง่อสิราเอล.

๑๕ และเมือ่พระองคต์รสัถอ้ยค�าเหลา่น้ี
แลว้, พระองคเ์องทรงคกุเขา่ลงกบัพืน้ดนิ
ดว้ย; และดเูถดิพระองคท์รงสวดออ้นวอน
ถงึพระบดิา, และเรือ่งทีพ่ระองคท์รงสวด
ออ้นวอนไมอ่าจจะเขยีนไว้ ได,้ และฝูงชน
ที่ ได้ยินพระองค์เป็นพยาน.

๑๖ และพวกเขาจึงเป็นพยานตามวิธี
น้ี : ดวงตาไม่เคยเห็นก , ทัง้หูไม่เคยได้ยิน, 
เรื่องส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เช่นน้ันมา
กอ่น, เมือ่เราเห็นและไดย้นิพระเยซรูบัส่ัง
กับพระบิดา;

๑๗ และไม่มีลิน้ก ใดจะพูดได,้ ทัง้ไม่มีผู้
ใดจะเขียนไว้ ได้, ทัง้ใจมนุษย์เข้าใจเรื่อง
ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เช่นน้ีไม่ ได้เมื่อ
เราทัง้เห็นและได้ยินพระเยซูรบัส่ัง; และ
ไม่มี ใครเข้าใจถึงปีติซ่ึงเต็มจิตวิญญาณ
เราในเวลาที่ เราได้ยินพระองค์ทรงสวด
อ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อเรา.

๑๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ พระ เยซู ทรง ยุติ การ สวด อ้อนวอน
ถึงพระบิดาแล้ว, พระองค์ทรงลุกขึน้; 
แต่ปีติก ของฝูงชนใหญ่หลวงจนพวกเขา
หมดก�าลัง.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระ
เยซูรับส่ังกับพวกเขา, และทรงบอกให้
พวกเขาลุกขึน้.

๒๐ และ พวก เขา ลุก ขึน้ จาก พืน้ ดิน, 
และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า : เจ้าจง
เป็นสุขเพราะศรัทธาของเจ้า. และบัดน้ี
ดูเถิด, ปีติของเราเต็มเป่ียม.

๒๑ และเมื่อพระองค์ตรัสถ้อยค�าเหล่า

 ๙ ก โมไซยาห ์๓:๕;  
๓ นี. ๒๖:๑๕.

 ๑๐ ก ลกูา ๗:๓๘.
 ๑๑ ก มธ. ๑๙:๑๓–๑๔;  

๓ นี. ๒๖:๑๔, ๑๖.
 ๑๓ ก ลกูา ๒๒:๔๑;  

กจิการ 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. ปีต.ิ

๓ นีไฟ ๑๗:๑๐–๒๑๕๘๙



น้ี แล้ว, พระองค์ ทรง กันแสงก , และ ฝูง
ชนเป็นพยานเรื่องน้ี, และพระองค์ทรง
พาเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขามา, ทีละคน, 
และประทานพรข ให้พวกเขา, และทรง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา.

๒๒ และเมื่อพระองค์ทรงท�าส่ิงน้ีแล้ว
พระองค์ทรงกันแสงอีก;

๒๓ และพระองค์รบัส่ังกับฝูงชน, และ
ตรัสกับพวกเขาว่า : จงดูเด็กเล็ก ๆ ของ
เจ้า.

๒๔ และเมื่อพวกเขามองไปเพื่อจะด ู
พวก เขา ทอด สายตา ไป ทาง ฟ้า สวรรค์, 
และ พวก เขา เห็นฟ้า สวรรค์ เปิด, และ
พวกเขาเห็นเทพพากันลงมาจากสวรรค์
ประหน่ึงวา่อยูท่า่มกลางไฟ; และพวกเทพ
ลงมาห้อมล้อมก เด็กเล็ก ๆ  เหล่าน้ัน, และ
ไฟล้อมรอบพวกเขา; และเทพปฏิบัติต่อ
พวกเขา.

๒๕ และฝูงชนเห็นและได้ยินและเป็น
พยาน; และพวกเขารู้ว่าประจักษ์พยาน
ของพวกเขาจริงเพราะพวกเขาทัง้หมด
เห็นและได้ยิน, ทุกคนด้วยตนเอง; และ
พวกเขามจี�านวนประมาณสองพนัหา้รอ้ย
คน; และพวกเขาประกอบด้วยทัง้ชาย, 
หญิง, และเด็ก.

บทที่ ๑๘

พระ เยซู ทรง จัด ตัง้ ศีล ระลึก ในบรรดา
ชาว นี ไฟ— พวก เขา ได้ รับ บัญชา ให้
สวด อ้อนวอน เสมอ ใน พระนาม ของ

พระองค์—บรรดาผู้ที่กินพระมังสะของ
พระองค์และดืม่พระโลหิตของพระองค์
โดยไม่มีค่าควรย่อมอัปมงคล—สานุศิษย์
ได้รับอ�านาจที่จะประทานพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระเยซู
ทรงส่ังสานุศิษยข์องพระองค์ ใหพ้วกทา่น
น�าขนมปังและเหล้าองุ่นก จ�านวนหน่ึงมา
ถวายพระองค์.

๒ และ ขณะ ที่ พวก ท่าน ออก ไป หา
ขนมปังและเหล้าองุ่น, พระองค์ทรงส่ัง
ฝูงชนให้พวกเขาน่ังลงบนพืน้ดิน.

๓ และเมือ่สานุศิษยก์ลบัมาดว้ยขนมปัง
และเหลา้องุน่ก , พระองคท์รงหยบิขนมปัง
มา หัก และ ทรง อวยพร; และ พระองค์
ประทานให้สานุศิษย์และทรงส่ังให้พวก
ท่านกิน.

๔ และเมื่อพวกท่านกินและอิ่มแล้ว, 
พระองค์ทรงส่ังให้พวกท่านให้แก่ฝูงชน.

๕ และ เมื่อ ฝูง ชน กิน และ อิ่ม แล้ว, 
พระองค์รับส่ังกับสานุศิษย์ว่า : ดูเถิดจะ
มีคนหน่ึงในบรรดาพวกเจ้าที่ จะได้รับ
แต่งตัง้, และเราจะให้อ�านาจแก่เขาเพื่อ
หกัก ขนมปังและอวยพรมนัและใหม้นัแก่
ผูค้นของศาสนจกัรของเรา, แกค่นทัง้ปวง
ผู้ที่เช่ือและรับบัพติศมาในนามของเรา.

๖ และส่ิงน้ีเจ้าจงถือปฏิบัติเสมอ, แม้
ดังที่เราท�า, แม้ดังที่เราหักขนมปังและ
อวยพรมันและให้มันแก่เจ้า.

๗ และส่ิงน้ีเจ้าจงท�าในความระลึกก ถึง

 ๒๑ ก ยอหน์ 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. ศีลระลกึ.
 ๕ ก โมโร. ๔.

 ๗ ก โมโร. ๔:๓.

๓ นีไฟ ๑๗:๒๒–๑๘:๗ ๕๙๐



กายของเรา, ซึ่งเราแสดงให้เจ้าเห็น. และ
มันจะ เป็นประจักษ์ พยานต่อ พระ บิดา
ว่าเจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลา. และหาก
เจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลาเจ้าจะมีพระ
วิญญาณของเราอยู่กับเจ้า.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พระองคต์รสัถอ้ยค�าเหลา่น้ีแลว้, พระองค์
ทรงส่ังสานุศิษยข์องพระองค์ ใหพ้วกทา่น
รบัเหล้าองุ่นจากถ้วยไปและดื่มมัน, และ
ให้พวกท่านให้แก่ฝูงชนดว้ยเพื่อพวกเขา
จะดื่มมัน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ทา่นท�าตามน้ัน, และดืม่มนัและอิม่; และ
พวกท่านให้แก่ฝูงชน, และพวกเขาดื่ม, 
และพวกเขาอิ่ม.

๑๐ และเมื่อสานุศิษย์ท�าส่ิงน้ีแล้ว, พระ
เยซูตรัสกับพวกท่านว่า : เจ้าเป็นสุขแล้ว
เพราะส่ิงน้ีซ่ึงเจ้าท�าไป, เพราะน่ีเป็นการ
ท�าให้บัญญัติของเราสมบูรณ์, และน่ีเป็น
พยานต่อพระบิดาวา่เจ้าเต็มใจปฏิบัติส่ิง
ที่เราส่ังเจ้า.

๑๑ และส่ิงน้ีเจ้าจงปฏิบัตเิสมอแก่คนที่
กลับใจและรับบัพติศมาในนามของเรา; 
และเจ้าจงท�าด้วยความระลึกถึงโลหิต
ของเรา, ซ่ึงเราหลั่งเพื่อเจ้า, เพื่อเจ้าจะ
เป็นพยาน ต่อ พระ บิดา ว่า เจ้า ระลึก ถึง
เราตลอดเวลา. และหากเจ้าระลึกถึงเรา
ตลอดเวลาเจ้าจะมีพระวิญญาณของเรา
อยู่กับเจ้า.

๑๒ และเราให้บัญญัติแก่ เจ้าว่าเจ้าจง

ท�าส่ิงเหล่าน้ี. และหากเจ้าท�าส่ิงเหล่าน้ี
เสมอเจ้าย่อมเป็นสุข, เพราะเจ้าสร้างอยู่
บนศิลาก ของเรา.

๑๓ แต่ ผู้ ใด ในบรรดา พวก เจ้า จะ ท�า
มากหรือน้อยไปกว่าน้ีย่อมไม่ ได้สร้างอยู่
บนศิลาของเรา, แต่สร้างอยู่บนรากฐาน
ทราย; และเมื่อฝนลงมา, และน� ้าท่วม, 
และลมพัด, กระหน�่ ามาที่พวกเขา, พวก
เขาจะลม้ก , และประตูข แหง่นรกเปิดพรอ้ม
ที่จะรับพวกเขา.

๑๔ ฉะน้ันเจา้ยอ่มเป็นสุขหากเจา้รกัษา
บญัญตัขิองเรา, ซึง่พระบดิาทรงบญัชาเรา
ว่าเราควรให้แก่เจ้า.

๑๕ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, เจ้าต้องเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนก 

เสมอ, เกลือกมารจะล่อลวงเจ้า, และเขา
จะน�าเจ้าไปเป็นเชลย.

๑๖ และ ดัง ที่ เรา สวด อ้อนวอน อยู่ ใน
บรรดา พวก เจ้า แม้ เช่นน้ัน เจ้า จง สวด
อ้อนวอนในศาสนจักรของเรา, ในบรรดา
ผู้คนของเราซ่ึงกลับใจและรับบัพติศมา
ในนามของเรา. ดูเถิดเราคือแสงสว่างก ; 
เราท�าตัวอย่างข ไว้ ให้เจ้า.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พระเยซรูบัส่ังถอ้ยค�าเหลา่น้ีกบัสานุศิษย์
ของพระองค์แล้ว, พระองค์ทรงหันไปหา
ฝูงชนอีกและตรัสกับพวกเขาว่า :

๑๘ ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, 
เรากล่าวแก่เจ้า, เจ้าต้องเฝ้าดูและสวด
อ้อนวอนเสมอเกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การ

 ๑๒ ก คมพ. ศิลา.
 ๑๓ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ (การ).
  ข ๓ นี. ๑๑:๓๙.
 ๑๕ ก แอลมา ๓๔:๑๗–๒๗.  

คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๑๖ ก คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ

ครสิต.์
  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์

แบบอยา่งของพระเยซู
ครสิต.์

๓ นีไฟ ๑๘:๘–๑๘๕๙๑



ลอ่ลวง; เพราะซาตานก ปรารถนาจะไดเ้จา้, 
เพื่อเขาจะฝัดเจ้าดังข้าวสาลี.

๑๙ ฉะน้ันเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระ
บิดาเสมอในนามของเรา;

๒๐ และอะไรก็ตามก ที่เจ้าจะทูลขอพระ
บิดาในนามของเรา, ซ่ึงถูกต้อง, โดยเช่ือ
วา่เจา้จะไดร้บั, ดเูถดิพระองคจ์ะประทาน
ให้เจ้า.

๒๑ จงสวดอ้อนวอนก ในครอบครัวของ
เจ้า ถึง พระ บิดา, ในนาม ของ เรา เสมอ, 
เพื่อภรรยาและลูก ๆ  ของเจ้าจะได้รบัพร.

๒๒ และดเูถดิ, เจา้จงประชมุกนับอ่ย ๆ ;  
และเจ้าจะไม่ห้ามผู้ ใดจากการเข้ามาหา
เจ้าเมื่อเจ้าจะประชุมกัน, แต่จงปล่อย
พวก เขา ให้ เข้า มา หา เจ้า และ ไม่ ห้าม
พวกเขา;

๒๓ แต่ เจ้าจงสวดอ้อนวอนก เพื่อพวก
เขา, และจะไมข่บัไลพ่วกเขาออกไป; และ
หากเป็นไปวา่พวกเขามาหาเจา้บอ่ยเจา้จง
สวดออ้นวอนถงึพระบดิาเพือ่พวกเขา, ใน
นามของเรา.

๒๔ ฉะน้ัน, จงชูแสงสว่างก ของเจ้าขึน้
เพื่อ มันจะ ส่อง โลก. ดูเถิด เรา เป็น แสง
สวา่งข ซ่ึงเจ้าจะชูขึน้—ซ่ึงเจ้าเห็นเราท�า. 
ดูเถิดเจ้าเห็นเราสวดอ้อนวอนพระบิดา, 
และเจ้าเห็นแล้วทุกคน.

๒๕ และเจ้าเห็นว่าเราส่ังว่าไม่ ให้ผู้ ใดก 

ในพวกเจ้าจากไป, แต่ที่ จริงแล้ว ส่ัง ให้

เจ้ามาหาเรา, เพื่อเจ้าจะสัมผัสข และเห็น; 
แม้เช่นน้ันเจ้าจงปฏิบัติต่อโลก; และผู้
ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนบัญญัติน้ียอมให้ตนถูก
ชักน�าไปสู่การล่อลวง.

๒๖ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อพระเยซูคริสต์รับส่ังถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, พระองค์ทรงเหลียวดูสานุศิษย์
ที่พระองค์ทรงเลือกไว้อีก, และตรัสกับ
พวกท่านว่า :

๒๗ ดูเถิดตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, 
เรากล่าวแก่เจ้า, เราให้บัญญัติอีกข้อหน่ึง
แกเ่จา้, และจากน้ันเราจะตอ้งไปเฝ้าพระ
บิดาก ของเราเพื่อเราจะท�าให้บัญญัติข้อ
อื่น ๆ ข  ที่พระองคป์ระทานให้เราสมบูรณ์.

๒๘ และบัดน้ีดูเถิด, น่ีคือบัญญัติที่เรา
ให้แก่เจ้า, คือเจ้าโดยที่รู้จะไม่ปล่อยให้ผู้
ใดรบัส่วนก เน้ือหนังและโลหติของเราโดย
ไม่มีค่าควรข , เมื่อเจ้าปฏิบัติมัน;

๒๙ เพราะผู้ ใดกนิและดืม่เน้ือหนังและ
โลหติก ของเราโดยไมม่คีา่ควรข ยอ่มกนิและ
ดืม่ความอปัมงคลเขา้ไปสู่จติวญิญาณของ
เขา; ฉะน้ันหากเจา้รูว้า่คนใดไมม่คีา่ควรที่
จะกินและดื่มเน้ือหนังและโลหิตของเรา
เจ้าจงห้ามเขา.

๓๐ กระน้ันก็ตาม, เจา้จะไมข่บัก เขาออก
จากในบรรดาพวกเจา้, แตเ่จา้จะปฏบิตัติอ่
เขาและสวดออ้นวอนพระบดิาเพือ่เขา, ใน
นามของเรา; และหากเป็นไปวา่เขากลบัใจ

 ๑๘ ก ลกูา 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.

 ๒๓ ก ๓ นี. ๑๘:๓๐.
 ๒๔ ก มธ. ๕:๑๖.
  ข โมไซยาห ์๑๖:๙.
 ๒๕ ก แอลมา ๕:๓๓.
  ข ๓ นี. ๑๑:๑๔–๑๗.
 ๒๗ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค—์
พระผูเ้ป็นเจา้พระบดิา.

  ข ๓ นี. ๑๖:๑–๓.
 ๒๘ ก ๑ คร. ๑๑:๒๗–๓๐.
  ข มอร. ๙:๒๙.
 ๒๙ ก คมพ. เลอืด, โลหติ;  

ศีลระลกึ.
  ข คพ. ๔๖:๔.
 ๓๐ ก คพ. ๔๖:๓.

๓ นีไฟ ๑๘:๑๙–๓๐ ๕๙๒



และรบับัพติศมาในนามของเรา, เมื่อน้ัน
เจ้าจงรับเขา, และปฏิบัติเน้ือหนังและ
โลหิตของเราให้แก่เขา.

๓๑ แต่หากเขาไม่กลับใจเราจะไม่นับ
เขาอยู่ ในบรรดาผู้คนของเรา, เพื่อเขาจะ
ไม่ท�าลายผู้คนของเรา, เพราะดูเถิดเรา
รูจ้กัแกะของเราก , และนับพวกเขาไวแ้ลว้.

๓๒ กระน้ันก็ตาม, เจ้าจะไม่ขับเขาออก
จากบรรดาธรรมศาลาของเจ้า, หรอืสถาน
นมัสการของเจ้า, เพราะแก่คนเช่นน้ัน
เจ้าจงปฏิบัติต่อไป; เพราะเจ้าหารู้ ไม่ว่า
เผื่อพวกเขาจะกลับมาและกลับใจ, และ
มาหาเราด้วยความตัง้ใจเด็ดเดี่ยว, และ
เราจะรักษาก พวกเขา; และเจ้าจะเป็นวิถี
ทางแห่งการน�าความรอดมาสู่พวกเขา.

๓๓ ฉะน้ัน, จงรักษาค�าพูดเหล่าน้ีซ่ึง
เราส่ังเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่มาอยู่ภายใต้การ
กล่าว โทษก ; เพราะ วิบัติ แก่ เขา ผู้ ที่ พระ
บิดาทรงกล่าวโทษ.

๓๔ และ เรา ให้ บัญญัติ เหล่า น้ี แก่ เจ้า
เพราะ การ โต้ เถียง ซ่ึง มี ในบรรดา พวก
เจ้า. และเจ้าจงเป็นสุขหากเจ้าไม่มีการ
โต้เถียงก ในบรรดาพวกเจ้า.

๓๕ และ บัดน้ี เรา จะ ไป เฝ้า พระ บิดา, 
เพราะสมควรที่เราจะไปเฝ้าพระบิดาเพื่อ
เห็นแก่เจ้าก .

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อพระเยซูทรงยุติการกล่าวถ้อยเหล่า
น้ีแล้ว, พระองค์ทรงสัมผัสสานุศิษย์ก ที่

พระองค์ ทรง เลือก ไว้ด้วย พระหัตถ์ข , ที
ละคน, แม้จนทรงสัมผัสพวกท่านครบ
ทุกคน, และรับส่ังกับพวกท่านขณะที่
ทรงสัมผัสพวกท่าน.

๓๗ และฝูงชนไม่ไดย้นิด�ารสัทีพ่ระองค์
รบัส่ัง, ฉะน้ันพวกเขาไม่ไดเ้ป็นพยาน; แต่
สานุศิษย์เป็นพยานว่าพระองค์ประทาน
อ�านาจก ให้พวกท่านที่จะให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ข . และขา้พเจา้จะแสดงแกท่า่นตอ่
ไปน้ีว่าบันทึกน้ีจริง.

๓๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พระเยซูทรงสัมผัสพวกท่านทุกคนแล้ว, 
มเีมฆก มาบงัฝูงชนจนพวกเขาไมอ่าจมอง
เห็นพระเยซูได้.

๓๙ และขณะที่พวกเขาถูกบังอยู่ น้ัน
พระองค์ทรงจากพวกเขาไป, และเสด็จ
ขึน้สวรรค์. และสานุศิษย์เห็นและเป็น
พยานว่าพระองค์เสด็จขึน้สวรรค์อีก.

บทที่ ๑๙

สานุศิษย์ทัง้สิบสองปฏิบัติต่อผู้คนและ
สวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์—
สานุศิษย์ รับ บัพ ติศ มา และ รับ พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และการปฏิบัติของเหล่า
เทพ—พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนโดยใช้
ถ้อยค�าทีม่ิอาจเขียนไว้ ได้—พระองค์ทรง
ยนืยนัศรทัธาอนัยิง่ใหญข่องชาวนีไฟเหลา่
น้ี. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

 ๓๑ ก ยอหน์ ๑๐:๑๔;  
แอลมา ๕:๓๘;  
๓ นี. ๑๕:๒๔.

 ๓๒ ก ๓ นี. ๙:๑๓–๑๔;  
คพ. ๑๑๒:๑๓.

 ๓๓ ก คมพ. กลา่วโทษ (การ), 
ต�าหนิ.

 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. มอื, การวาง.
 ๓๗ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 

พลงัอ�านาจ.
  ข คมพ. ของประทานแหง่

พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
 ๓๘ ก อพย. ๑๙:๙, ๑๖.

๓ นีไฟ ๑๘:๓๑–๓๙๕๙๓



และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
พระเยซเูสด็จขึน้สวรรคแ์ลว้, ฝูงชนแยก
ยา้ยกนัไป, และทกุคนพาภรรยาและลกู ๆ  
ของตนกลับไปบ้านของตนเอง.

๒ และ มี เสียง พูด กันทั่วไป ในบรรดา
ผู้คนโดยทันที, ก่อนจะมืดค�่า, ว่าฝูงชน
เห็นพระเยซู, และวา่พระองค์ทรงปฏิบัติ
ต่อคนเหล่าน้ัน, และว่าพระองค์จะทรง
แสดงองค์แก่ฝูงชนในวันพรุ่ง.

๓ แทจ้รงิแลว้, และแมต้ลอดคนืมเีสียง
พูดกันทั่วไปเกี่ยวกับพระเยซู; และพวก
เขาส่งขา่วไปยงัผูค้นจนมคีนเป็นอนัมาก, 
แทจ้รงิแลว้, จ�านวนมากมายยิง่, ไดท้�างาน
อยา่งหนักยิง่ตลอดคนืน้ัน, เพือ่ในวนัพรุง่
พวกเขาจะไดอ้ยู่ ในสถานทีซ่ึ่งพระเยซจูะ
ทรงแสดงองค์ต่อฝูงชน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ใน 
วันพรุ่ง, เมื่อ ฝูง ชน มา รวม กัน, ดูเถิด,  
นีไฟและน้องชายทา่นซ่ึงทา่นท�าใหล้กุขึน้ 

จากบรรดาคนตาย, ซ่ึงมช่ืีอวา่ทมิะธ,ี และ
บุตรของท่าน, ซ่ึงมีช่ือวา่โจนัสด้วย, และ
แมโธไน, และแมโธไนฮาห์, น้องชายของ
เขา, และคูเม็น, และคูเม็นออนไฮ, และ
เจราไมยา, และเช็มนอน, และโจนัส, และ
เซเดไคยา, และไอเซยา—เหล่าน้ีคือช่ือ
ของสานุศิษย์ที่พระเยซูทรงเลือก—และ
เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพวกท่านออก
ไปยืนท่ามกลางฝูงชน.

๕ และดูเถิด, ฝูงชนมีมากมายจนพวก
เขาให้แยกกันออกเป็นสิบสองกลุ่ม.

๖ และคนทัง้สิบสองสอนฝูงชน; และ

ดูเถิด, พวกท่านให้ ฝูงชนคุกเข่าลงบน
พืน้แผ่นดิน, และสวดอ้อนวอนต่อพระ
บิดาในพระนามของพระเยซู.

๗ และสานุศิษย์สวดอ้อนวอนถึงพระ
บิดาในพระนามของพระเยซูด้วย. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ พวกท่านลุก
ขึน้และปฏิบัติต่อผู้คน.

๘ และเมื่อพวกเขาสอนถ้อยค�า เดียว
กับที่พระเยซูรบัส่ัง—โดยไม่ผิดจากพระ
ด�ารสัที่พระเยซูรบัส่ัง—ดูเถิด, พวกท่าน
คกุเขา่ลงอกีและสวดออ้นวอนพระบดิาใน
พระนามของพระเยซู.

๙ และพวกท่านสวดอ้อนวอนขอส่ิงซ่ึง
พวกท่านปรารถนาที่สุด; และพวกท่าน
ปรารถนาวา่จะไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ก 

ประทานมาให้พวกท่าน.
๑๐ และเมือ่พวกทา่นสวดออ้นวอนดงัน้ี

แล้วพวกท่านจึงลงไปริมน� ้า, และฝูงชน
ตามพวกท่านไป.

๑๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืนีไฟ
ลงไปในน� ้าก และได้รับบัพติศมา.

๑๒ และท่านขึน้มาจากน� ้าและเริ่มให้
บัพติศมา. และท่านให้บัพติศมาทุกคน
ที่พระเยซูทรงเลือกไว้.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ เมื่อ
พวกทา่นรบับพัตศิมาก แลว้ทกุคนและขึน้
มาจากน� ้าแลว้, พระวญิญาณบรสุิทธิเ์สด็จ
ลงมาบนพวกท่าน, และพวกท่านเป่ียม
ไปด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ข และด้วยไฟ.

๑๔ และดเูถดิ, พวกทา่นถกูลอ้มก ไว้ โดย
รอบประหน่ึงวา่ด้วยไฟ; และไฟน้ันลงมา

๑๙ ๙ ก ๓ นี. ๙:๒๐.
 ๑๑ ก ๓ นี. ๑๑:๒๓.
 ๑๓ ก คมพ. บพัตศิมา,  

ใหบ้พัตศิมา.
  ข ๓ นี. ๑๒:๒; มอร. ๗:๑๐.  

คมพ. ของประทานแหง่

พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
 ๑๔ ก ฮีล. ๕:๒๓–๒๔, ๔๓–๔๕;  

๓ นี. ๑๗:๒๔.

๓ นีไฟ ๑๙:๑–๑๔ ๕๙๔



จากฟ้าสวรรค์, และฝูงชนเห็นส่ิงน้ี, และ
เป็นพยาน; และเทพออกจากสวรรคล์งมา
ปฏิบัติต่อพวกท่าน.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ขณะที่เทพก�าลังปฏิบัติต่อสานุศิษย์อยู่
น้ัน, ดูเถิด, พระเยซูเสด็จมายืนอยู่ตรง
กลางและปฏิบัติต่อพวกท่าน.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ รับส่ัง กับ ฝูง ชน, และ ทรง ส่ัง
พวกเขาให้คุกเข่าลงกับพืน้ดิน, และให้
สานุศิษย์ของพระองค์คุกเข่าลงกับพืน้
ดินด้วย.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาคุกเข่าลงกับพืน้ดินทุกคนแล้ว, 
พระองค์ ทรง ส่ัง สานุศิษย์ ของ พระองค์
ให้พวกท่านสวดอ้อนวอน.

๑๘ และ ดูเถิด, พวก ท่าน เริ่ม สวด
อ้อนวอน; และ พวก ท่าน สวด อ้อนวอน
ตอ่พระเยซ,ู โดยเรยีกพระองคว์า่พระเจา้
ของ พวก ท่าน และ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ
พวกท่าน.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระ
เยซูเสด็จออกไปจากท่ามกลางพวกท่าน, 
และเสด็จไปห่างพวกท่านเล็กน้อยและ
ทรงน้อมพระวรกายอยู่กับพืน้ดิน, และ
พระองค์ตรัส :

๒๐ พระบิดา, ข้าพระองค์ขอบพระทัย
ที่ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้คน
เหล่า น้ี ซ่ึง ข้า พระองค์ เลือก ไว้; และ
เป็น เพราะ ความ เช่ือ ของ พวก เขา ใน
ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์เลือกพวกเขา
ออกมาจากโลก.

๒๑ พระบิดา, ข้าพระองค์สวดอ้อนวอน
พระองค์ ว่า พระองค์ จะ ประทานพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ใหท้กุคนทีเ่ช่ือในถอ้ยค�า
ของพวกเขา.

๒๒ พระ บิดา, พระองค์ ประทานพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ให้พวกเขาเพราะพวก
เขาเช่ือในข้าพระองค์; และพระองค์ทรง
เห็นว่าพวกเขาเช่ือในข้าพระองค์เพราะ
พระองค์ ทรง ได้ยินพวก เขา, และ พวก
เขาสวดอ้อนวอนข้าพระองค์; และพวก
เขา สวด อ้อนวอนข้า พระองค์ เพราะ ข้า
พระองค์อยู่กับพวกเขา.

๒๓ และบดัน้ีพระบดิา, ขา้พระองคส์วด
อ้อนวอนพระองค์เพื่อพวกเขา, และเพื่อ
ทุกคนที่จะเช่ือในถ้อยค�าของพวกเขา, 
เพือ่พวกเขาจะเชือ่ในขา้พระองค,์ เพือ่ขา้
พระองคจ์ะอยูก่บัพวกเขา, ดงัทีพ่ระองค์ก , 
พระบิดาทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค,์ เพื่อ
เราจะเป็นหน่ึงข .

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
ดังน้ีแล้ว, พระองค์เสด็จไปหาสานุศิษย์
ของ พระองค์, และ ดูเถิด, พวก ท่าน ยัง
คงสวดอ้อนวอนต่อไป, โดยไม่หยุดสวด
อ้อนวอนพระองค์; และพวกท่านไม่ ได้
เพิ่มค�าพูดขึน้มากก , เพราะพวกท่านได้
รับ มา แล้ว ว่า จะ สวด อ้อนวอนข อย่างไร, 
และพวกท่านเต็มไปดว้ยความปรารถนา.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระ
เยซปูระทานพรพวกทา่นขณะทีพ่วกทา่น
สวดอ้อนวอนพระองค์; และสีพระพักตร์
ทรงยิม้แยม้กบัพวกทา่น, และความสวา่ง

 ๒๓ ก ๓ นี. ๙:๑๕.
  ข ยอหน์ ๑๗:๒๑–๒๓.  

คมพ. สามคัค ี(ความ), 
หน่ึงเดยีว (ความเป็น).

 ๒๔ ก มธ. ๖:๗.
  ข คพ. ๔๖:๓๐.

๓ นีไฟ ๑๙:๑๕–๒๕๕๙๕



ของสีพระพกัตร์ก ส่องมาทีพ่วกทา่น, และ
ดูเถิดพวกท่านขาวข ดังสีพระพักตร์และ
ฉลอง พระองค์ ของ พระ เยซู ด้วย; และ
ดูเถิดความขาวของมันน้ันยิ่งกว่าความ
ขาวทัง้ปวง; แทจ้รงิแลว้, แม้ ไมม่ส่ิีงใดบน
แผน่ดนิโลกทีจ่ะขาวไดเ้ทา่ความขาวน้ัน.

๒๖ และพระเยซูตรัสกับพวกท่านว่า : 
จงสวดอ้อนวอนต่อไป; และพวกท่านไม่
ได้หยุดสวดอ้อนวอน.

๒๗ และพระองคท์รงหนัพระปฤษฎางค์
ไป จาก พวก ท่าน อีก, และ เสด็จ ไป ห่าง
จากพวกท่านเล็กน้อยและทรงน้อมพระ
วรกายอยู่กับพืน้ดิน; และพระองค์ทรง
สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาอีก, มีความว่า :

๒๘ พระบิดา, ข้าพระองค์ขอบพระทัย
พระองค์ ที่ ทรง ท�าให้ คนที่ ข้า พระองค์
เลือกไว้บริสุทธิ์ก , เพราะศรัทธาของพวก
เขา, และข้าพระองค์สวดอ้อนวอนเพื่อ
พวกเขา, และเพื่อคนที่จะเช่ือในถ้อยค�า
ของพวกเขาด้วย, เพื่อจะท�าให้พวกเขา
บริสุทธิ์ ในข้าพระองค์, โดยผ่านศรัทธา
ในถอ้ยค�าของพวกเขา, แมด้งัทีท่�าใหพ้วก
เขาบริสุทธิ์ ในข้าพระองค์.

๒๙ พระ บิดา, ข้า พระองค์ ไม่ สวด
อ้อนวอนเพื่อโลก, แต่เพื่อคนที่พระองค์
ประทานจากโลกก ให้ข้าพระองค์, เพราะ
ศรทัธาของพวกเขา, เพือ่จะท�าใหพ้วกเขา
บรสุิทธิ์ ในขา้พระองค,์ เพือ่ขา้พระองคจ์ะ
อยู่กับพวกเขาดังที่พระองค์, พระบิดา, 

ทรงสถิตอยู่ กับข้าพระองค์, เพื่อ เราจะ
เป็นหน่ึง, เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการ
สรรเสริญโดยผ่านพวกเขา.

๓๐ และเมื่อพระเยซูรบัส่ังถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้วพระองค์เสด็จมาหาสานุศิษย์ของ
พระองค์ อีก; และ ดูเถิด พวก ท่าน สวด
อ้อนวอนอย่างแน่วแน่, ต่อพระองค์, โดย
ไม่หยุด; และพระองคท์รงแย้มพระสรวล
กบัพวกทา่นอกี; และดเูถดิพวกทา่นขาวก , 
แม้ดังพระเยซู.

๓๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองคเ์สด็จออกหา่งไปเล็กน้อยอกีและ
ทรงสวดอ้อนวอนพระบิดา;

๓๒ และลิน้พูดถ้อยค�าที่พระองค์ทรง
สวด อ้อนวอน ไม่ ได้, ทัง้ มนุษย์ เขียนก 

ถอ้ยค�าทีพ่ระองคท์รงสวดออ้นวอนไม่ได.้
๓๓ และฝูงชนได้ยินและเป็นพยาน; 

และใจพวกเขาเปิดและพวกเขาเข้าใจ
ถ้อยค�า ที่ พระองค์ ทรง สวด อ้อนวอนใน
ใจพวกเขา.

๓๔ กระน้ันก็ตาม, ถ้อยค�าซ่ึงพระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนส�าคัญและน่าอัศจรรย์
ยิ่ง นัก จน เขียนไว้ ไม่ ได้, ทัง้ มนุษย์ จะ
เอ่ยก ไม่ ได้.

๓๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พระ เยซู ทรง ยุติ การ สวด อ้อนวอน แล้ว
พระองคเ์สด็จมาหาสานุศษิยอ์กี, และตรสั
กบัพวกทา่นวา่ : ศรทัธาก มัน่คงเช่นน้ีเราไม่
เคยเห็นในบรรดาชาวยวิทัง้ปวง; ดงัน้ันเรา

 ๒๕ ก กดว. ๖:๒๓–๒๗.
  ข คมพ. เปลีย่นสภาพ  

(การ)—สัตภาวะที่
เปลีย่นสภาพ.

 ๒๘ ก โมโร. ๗:๔๘;  
คพ. ๕๐:๒๘–๒๙;  

๘๘:๗๔–๗๕.  
คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

 ๒๙ ก ยอหน์ 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. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

๓ นีไฟ ๑๙:๒๖–๓๕ ๕๙๖



จงึแสดงปาฏหิารยิท์ีย่ิง่ใหญเ่ช่นน้ีกบัพวก
เขาไม่ได,้ เพราะความกงัขาข ของพวกเขา.

๓๖ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ไม่มี
ใครในพวกเขาที่ ได้เห็นส่ิงส�าคัญยิ่งเช่น
น้ีดังที่เจ้าเห็น; ทัง้พวกเขาไม่ ได้ยินเรือ่ง
ที่ส�าคัญยิ่งเช่นน้ีดังที่เจ้าได้ยิน.

บทที่ ๒๐

พระเยซูทรงจัดเตรยีมขนมปังและเหล้า
องุน่อยา่งปาฏหิารยิแ์ละทรงปฏบิตัพิธิศีลี
ระลกึใหแ้กผู่ค้นอกี—พวกผูท้ีเ่หลอือยูข่อง
ยาโคบจะเขา้ถงึความรูเ้รือ่งพระเจา้พระผู้
เป็นเจา้ของพวกเขาและจะรบัดนิแดนใน
ทวปีอเมรกิาเป็นมรดก—พระเยซทูรงเป็น 
ศาสดาพยากรณ์ดงัเช่นโมเสส, และชาวนี- 
ไฟเป็นลูกหลานของศาสดาพยากรณ์—
พระเจา้จะทรงรวมผูค้นอืน่ ๆ  ของพระองค์
ทีเ่ยรซูาเล็ม. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระองค์
ทรงส่ังฝูงชนให้หยุดสวดอ้อนวอน, และ
สานุศิษยข์องพระองคด์ว้ย. และพระองค์
ทรงส่ังพวกเขาไม่ ให้หยุดสวดอ้อนวอนก 

ในใจ.
๒ และพระองคท์รงส่ังพวกเขาใหล้กุขึน้

ยืน. และพวกเขาลุกขึน้ยืน.
๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

พระองค์ ทรง หัก ขนมปัง อีก และ ทรง
อวยพร, และให้สานุศิษย์กิน.

๔ และเมื่อพวกท่านกินแล้วพระองค์
ทรงส่ังพวกท่านให้หักขนมปัง, และให้
แก่ฝูงชน.

๕ และเมือ่พวกทา่นใหฝู้งชนแลว้พระองค์
ทรงใหเ้หลา้องุน่พวกทา่นดืม่ดว้ย, และทรง
ส่ังพวกทา่นวา่พวกทา่นควรใหแ้กฝู่งชน.

๖ บดัน้ี, ทัง้สานุศิษย,์ และฝูงชน, ไม่ได้
เอาขนมปังก , และเหล้าองุ่นมา;

๗ แต่พระองค์ทรงให้ก ขนมปังคนเหล่า
น้ีกินจริง ๆ, และให้เหล้าองุ่นดื่มด้วย.

๘ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา ว่า : 
คนที่ กินก ขนมปัง น้ี กินร่างกาย เรา เพื่อ
จิตวิญญาณเขา; และคนที่ดื่มเหล้าองุ่น
น้ีดื่มโลหิตเราเพื่อจิตวิญญาณเขา; และ
จิต วิญญาณ เขา จะ ไม่ หิว หรือ กระหาย, 
แต่จะอิ่ม.

๙ บัดน้ี, เมื่อฝูงชนกินและดื่มกันทุก
คน แล้ว, ดูเถิด, พวก เขา เป่ียม ไป ด้วย
พระวิญญาณ; และพวกเขาร้องออกมา
เป็น เสียง เดียวกัน, และ น้อม สรรเสริญ
พระเยซู, ผู้ที่พวกเขาทัง้เห็นและได้ยิน.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อพวกเขาน้อมสรรเสริญพระเยซูกัน
ทุกคนแล้ว, พระองค์ตรสักับพวกเขาวา่ : 
ดูเถิดบัดน้ีเราท�าให้บัญญัติ ซ่ึงพระบิดา
ทรงบัญชาเราเกี่ยวกับคนเหล่าน้ีลุล่วง, 
ซ่ึงเป็นพวกหน่ึงที่เหลืออยู่ของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๑๑ เจ้าคงจ�าได้ว่าเราพูดกับเจ้า, และ
กล่าวว่าเมื่อถ้อยค�าก ของอิสยาห์ข จะเกิด

 ๓๕ ข มธ. ๑๓:๕๘.  
คมพ. ไมเ่ช่ือ (ความ).

๒๐ ๑ ก ๒ นี. ๓๒:๙;  
โมไซยาห ์๒๔:๑๒.

 ๖ ก มธ. ๑๔:๑๙–๒๑.

 ๗ ก ยอหน์ ๖:๙–๑๔.
 ๘ ก ยอหน์ ๖:๕๐–๕๘;  

๓ นี. ๑๘:๗.  
คมพ. ศีลระลกึ.

 ๑๑ ก ๓ นี. ๑๖:๑๗–๒๐;  

๒๓:๑–๓.
  ข ๒ นี. ๒๕:๑–๕; 

 มอร. ๘:๒๓.

๓ นีไฟ ๑๙:๓๖–๒๐:๑๑๕๙๗



สัมฤทธิผล—ดูเถิดมันมีเขียนไว้, เจ้ามี
อยู่ต่อหน้าเจ้า, ฉะน้ันจงค้นคว้ามัน—

๑๒ และตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรา
กล่าวแก่เจ้า, วา่เมื่อมันเกิดสัมฤทธิผลจึง
เป็นการ ท�าให้ พันธ สัญญาก ซ่ึง พระ บิดา
ทรงท�าไว้กับผู้คนของพระองค์สมบูรณ์, 
โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๑๓ และ แล้ว พวก ที่ เหลือ อยู่ก , ซ่ึง จะ
กระจัดกระจายข กันอยู่ทั่วไปบนพืน้พิภพ, 
เราจะน�ามารวมค กันจากตะวันออกและ
จากตะวันตก, และจากทางใต้และจาก
ทางเหนือ; และจะน�าพวกเขามาสู่ความ
รู้ง เรื่อง พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ พวก
เขา, ซ่ึงทรงไถ่พวกเขา.

๑๔ และพระบิดาทรงบัญชาเราวา่ให้เรา
มอบแผ่นดินก น้ีแก่ เจ้า, เพื่อเป็นมรดก
ของเจ้า.

๑๕ และเรากล่าวแก่เจ้า, วา่หากคนต่าง
ชาติ ไม่ กลับ ใจก หลัง จาก พร ที่ พวก เขา
จะได้ รับ, หลังจากที่ท�าให้ผู้คนของเรา
กระจัดกระจายไปแล้ว—

๑๖ เมื่อน้ันเจ้า, ผู้เป็นพวกหน่ึงที่เหลือ
อยู่ แห่ง เชือ้สายแห่งยา โคบ, จะออกไป
ในบรรดา คน เหล่า น้ัน; และ เจ้า จะ อยู่
ท่ามกลางพวกเขาซ่ึงมีเป็นอันมาก; และ
เจ้า จะ อยู่ ในบรรดา พวก เขา ดัง สิงห์ อยู่
ทา่มกลางฝูงสัตว์ ในป่า, และดงัสิงห์ก หนุ่ม
อยู่ท่ามกลางฝูงแกะ, ซึ่ง, หากมันเข้าไป

ก็จะทัง้เหยียบย�่าข และฉีกเป็นชิน้ ๆ , และ
ไม่มี ใครจะปลดปล่อยได้.

๑๗ มอืเจา้จะยกอยูเ่หนือปฏปิักษ์ของเจา้, 
และศัตรทูัง้หมดของเจ้าจะถูกตดัขาด.

๑๘ และเราจะรวมก ผูค้นของเราเขา้ดว้ย
กันดังคนรวมฟ่อนข้าวบนลานนวดข้าว.

๑๙ เพราะเราจะท�าให้ผู้คนของเราซึ่ง
พระบิดาทรงท�าพันธสัญญาด้วย, แท้จรงิ
แล้ว, เราจะท�าให้เขาก ของเจ้าเป็นเหล็ก, 
และ เรา จะ ท�าให้ กีบ ของ เจ้า เป็นทอง
เหลือง. และเจ้าจะทุบตีคนเป็นอันมาก
เป็นชิน้ ๆ ; และเราจะอทุศิขา้วของที่ ไดม้า
ของพวกเขาถวายพระเจา้, และทรพัยสิ์น
ของพวกเขาถวายพระเจา้ของทัง้แผน่ดนิ
โลก. และดูเถิด, เราคือผู้น้ันที่ท�าการน้ี.

๒๐ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้, พระ
บดิาตรสั, คอืดาบก แหง่ความยตุธิรรมของ
เราจะเงอืดเงือ้อยูเ่หนือพวกเขาในวนัน้ัน; 
และเวน้แตพ่วกเขากลบัใจมนัจะฟาดฟัน
ลงบนพวกเขา, พระบดิาตรสั, แทจ้รงิแลว้, 
แม้บนประเทศทัง้ปวงของคนต่างชาติ.

๒๑ และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึน้ คือ
เราจะสถาปนาผู้คนก ของเรา, โอ้เชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๒๒ และดูเถิด, เราจะสถาปนาคนเหล่า
น้ี ใน แผ่น ดินน้ี, เพื่อ ให้ พันธ สัญญาก 

ซ่ึงเราท�าไว้กับยาโคบบิดาเจ้าสมบูรณ์; 
และ มัน จะ เป็น เยรูซาเล็ม ใหม่ข . และ

 ๑๒ ก ๓ นี. ๑๕:๗–๘.
 ๑๓ ก ๓ นี. ๑๖:๑๑–๑๒;  

๒๑:๒–๗.
  ข คมพ. อสิราเอล—การกระ

จดักระจายของอสิราเอล.
  ค คมพ. อสิราเอล—การ

รวบรวมอสิราเอล.
  ง ๓ นี. ๑๖:๔–๕.
 ๑๔ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้

 ๑๕ ก ๓ นี. ๑๖:๑๐–๑๔.
 ๑๖ ก มอร. ๕:๒๔;  

คพ. ๑๙:๒๗.
  ข มคีาห ์๕:๘–๙;  

๓ นี. ๑๖:๑๔–๑๕; ๒๑:๑๒.
 ๑๘ ก มคีาห ์๔:๑๒.
 ๑๙ ก มคีาห ์๔:๑๓.
 ๒๐ ก ๓ นี. ๒๙:๔.
 ๒๑ ก ๓ นี. ๑๖:๘–๑๕.

 ๒๒ ก ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖;  
คพ. ๕๗:๒–๓.

  ข อสย. ๒:๒–๕;  
๓ นี. ๒๑:๒๓–๒๔;  
อเีธอร ์๑๓:๑–๑๒;  
คพ. ๘๔:๒–๔.  
คมพ. เยรซูาเล็มใหม.่

๓ นีไฟ ๒๐:๑๒–๒๒ ๕๙๘



เดชานุภาพแห่งสวรรค์จะอยู่ท่ามกลาง
คน เหล่า น้ี; แท้จริง แล้ว, แม้ เรา จะ อยู่
ท่ามกลางเจ้าค .

๒๓ ดูเถิด, เราคือคนที่ โมเสสพูดถึง, 
ว่า : พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ท่าน จะ
ทรง ยก ศาสดา พยากรณ์ ผู้ หน่ึงก จาก พี่
น้องของท่านขึน้มาให้ท่าน, ซ่ึงเหมือน
ข้าพเจ้า; เพื่อจะได้ยินจากผู้น้ันในส่ิงทัง้
ปวงไม่วา่เรือ่งใดก็ตามที่ผู้น้ันจะกล่าวแก่
ท่าน. และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือทุก
คนทีจ่ะไมฟ่ังศาสดาพยากรณ์ผูน้ั้นจะถกู
ตัดขาดจากบรรดาผู้คน.

๒๔ ตามจรงิแลว้เรากลา่วแกเ่จา้, แทจ้รงิ
แล้ว, และศาสดาพยากรณ์ทัง้หมดก นับ
แต่แซมิวเอลและคนอื่น ๆ ต่อจากน้ัน
มา, มากเท่าที่พูดไว้, เป็นพยานถึงเรา.

๒๕ และดูเถิด, เจ้าเป็นลูกหลานของ
ศาสดาพยากรณ์; และเจา้เป็นของเชือ้สาย
แหง่อสิราเอล; และเจา้อยู่ ในพนัธสัญญาก 

ซ่ึงพระบดิาทรงท�ากบับรรพบรุษุเจา้, โดย
ตรัสกับอับราฮัม : และในพงศ์พันธุ์เจ้าข 

ทุกตระกูลของแผ่นดินโลกจะได้รับพร.
๒๖ พระบิดาโดยที่ทรงยกเราขึน้มาให้

แก่เจ้าก่อน, และทรงส่งเรามาให้พรเจ้า
ในการท�าให้เจ้าทุกคนหันหลังก ให้ความ
ช่ัวช้าสามานย์ของตน; และน่ีเพราะเจ้า
เป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา—

๒๗ และหลงัจากทีเ่จา้ไดร้บัพรแลว้พระ

บิดาจึงจะทรงให้พันธสัญญาซ่ึงพระองค์
ทรงท�ากับอับราฮัมสมบูรณ์, โดยตรัสว่า : 
ในพงศ์พันธุ์เจ้าก ทุกตระกูลของแผ่นดิน
โลกจะได้รับพร—จนถึงการหลั่งเทพระ
วิญญาณ บริสุทธิ์ ผ่าน เรา ลง บน คน ต่าง
ชาติ, ซ่ึงพรที่มีกับคนต่างชาติข จะท�าให้
พวกเขายิง่ใหญเ่หนือคนทัง้ปวง, จนท�าให้
ผูค้นของเรากระจดักระจายไป, โอเ้ชือ้สาย
แห่งอิสราเอล.

๒๘ และพวกเขาจะเป็นแส้หวดก ผู้คน
ของแผ่นดินน้ี. กระน้ันก็ตาม, เมื่อพวก
เขาจะได้รับความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณ
ของเรา, จากน้ันหากพวกเขาท�าใจแข็ง
กระด้าง กับ เรา เรา จะ ส่ง ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ของพวกเขากลับ ไปบนศีรษะ
ของพวกเขาเอง, พระบิดาตรัส.

๒๙ และเราจะระลึกก ถึงพันธสัญญาซ่ึง 
เราท�ากับผู้คนของเรา; และเราท�าพันธ- 
สัญญากับพวกเขาวา่เราจะรวบรวมข พวก
เขาในเวลาอันเหมาะสมของเรา, ว่าเรา
จะ ให้ แผ่นดินค ของ บรรพบุรุษ พวก เขา
แก่พวกเขาอีกเพื่อ เป็นมรดกของพวก
เขา, ซ่ึงคือแผ่นดินแห่งเยรูซาเล็มง , ซ่ึง
คือแผ่นดินที่สัญญาจะให้พวกเขาตลอด
กาล, พระบิดาตรัส.

๓๐ และเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้คอืเวลา
จะมาถงึ, เมือ่จะส่ังสอนความสมบรูณ์แหง่
กิตติคุณของเราแก่พวกเขา;

 ๒๒ ค อสย. ๕๙:๒๐–๒๑;  
มลค. ๓:๑;  
๓ นี. ๒๔:๑.

 ๒๓ ก ฉธบ. ๑๘:๑๕–๑๙;  
กจิการ ๓:๒๒–๒๓;  
๑ นี. ๒๒:๒๐–๒๑.

 ๒๔ ก กจิการ ๓:๒๔–๒๖;  
๑ นี. ๑๐:๕;  

เจคอบ ๗:๑๑.
 ๒๕ ก คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.
  ข ปฐก. ๑๒:๑–๓; ๒๒:๑๘.
 ๒๖ ก สภษ. ๑๖:๖.
 ๒๗ ก กท. ๓:๘;  

๒ นี. ๒๙:๑๔;  
อบัรา. 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. อสิราเอล— 

การรวบรวมอสิราเอล.
  ค อาโมส ๙:๑๔–๑๕.
  ง คมพ. เยรซูาเล็ม.

๓ นีไฟ ๒๐:๒๓–๓๐๕๙๙



๓๑ และพวกเขาจะเช่ือก ในเรา, ว่าเรา
คือพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า, และจะสวดอ้อนวอนพระบิดา
ในนามของเรา.

๓๒ เมือ่น้ันยามก ของพวกเขาจะเปล่ง
เสียง, และพวกเขาจะขับขานเป็นเสียง
เดียวกัน; เพราะพวกเขาจะเห็นด้วยตา
ตนเอง.

๓๓ เมือ่น้ันพระบดิาจะทรงรวบรวมพวก
เขาดว้ยกันอีก, และประทานเยรซูาเล็ม
ให้พวกเขาเพื่อเป็นแผ่นดนิแห่งมรดก
ของพวกเขา.

๓๔ เมือ่น้ันพวกเขาจะลงิโลดดว้ยปีต—ิ
จงพรอ้มใจกนัรอ้งเพลงก , เจา้ทีร่กรา้งของ
เยรซูาเล็ม; เพราะพระบดิาทรงปลอบโยน
ผู้คนของพระองค์แล้ว, พระองค์ทรงไถ่
เยรูซาเล็มแล้ว.

๓๕ พระ บิดา ทรง เผย พระพาหุ อัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์ ใน สายตา ของ
ประชาชาติทัง้ปวง; และทั่วสุดแดนแผ่น
ดินโลกจะเห็นการช่วยให้รอดของพระ
บิดา; และพระบิดากับเราเป็นหน่ึง.

๓๖ และแล้วเรือ่งจะเกิดขึน้ซ่ึงเขียนไว้
ว่า : จงตื่นก เถิด, จงตื่นอีกครัง้เถิด, และ
สวม ก�าลัง ของ เจ้า, โอ้ ไซ อัน; จง สวม
อาภรณ์ที่สวยงามของเจ้า, โอ้เยรซูาเล็ม, 
นครศักดิ์สิทธิ์, เพราะนับแต่น้ีไปก็จักหา
ได้มีผู้ ไม่เข้าสุหนัตและผู้ ไม่สะอาดมาสู่
เจ้าอีกต่อไปเลย.

๓๗ จงสลัดตัวเจ้าออกจากภัสมธุลี; จง
ลุกขึน้, จงน่ังลง, โอ้เยรูซาเล็ม; จงปลด
ปล่อย ตนเอง จาก โซ่ ตรวนที่ คอ เจ้า, โอ้
ธิดาผู้เป็นเชลยแห่งไซอัน.

๓๘ เพราะพระเจา้ตรสัดงัน้ี : เจา้ขายตวั
ไปเปล่า ๆ , และเจ้าจะได้รบัการไถ่ โดยไม่
ใช้เงินตรา.

๓๙ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, วา่ผู้คนของเราจะรูจ้ักช่ือของเรา; 
แท้จริงแล้ว, ในวันน้ันพวกเขาจะรู้ว่าเรา
คือคนที่พูด.

๔๐ และ จาก น้ันพวก เขา จะ กล่าว ว่า : 
งดงามเพียงใดก เล่าบนภูเขาคือเท้าของ
ผู้ ซ่ึงน�าข่าวประเสริฐมา สู่พวกเขา, ซ่ึง
ประกาศข สันติ; ซ่ึงน�าข่าวประเสริฐแห่ง
ความดีมาสู่พวกเขา, ซ่ึงประกาศความ
รอด; ซ่ึง กล่าว แก่ ไซ อันว่า : พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเจ้าทรงปกครอง !

๔๑ และแลว้จะมเีสียงรอ้งออกไปวา่ : เจา้
จงออกไปก , เจ้าจงออกไป, เจ้าจงไปจากที่
น่ัน, อย่าแตะต้องส่ิงที่ ไม่สะอาดข ; เจ้าจง
ออกไปจากทา่มกลางมนั; เจา้ทีถ่อืภาชนะ
ของพระเจ้าจงสะอาดค .

๔๒ เพราะเจ้าจะไม่ออกไปด้วยความ
รีบ ร้อนก หรือ หนี ไป; เพราะ พระเจ้า จะ
ทรง ไป เบือ้ง หน้า เจ้า, และ พระ ผู้ เป็น
เจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงเป็นหน่วยระวัง
หลังของเจ้า.

๔๓ ดเูถดิ, ผูร้บัใช้ของเราจะท�างานดว้ย

 ๓๑ ก ๓ นี. ๕:๒๑–๒๖;  
๒๑:๒๖–๒๙.

 ๓๒ ก อสย. ๕๒:๘;  
๓ นี. ๑๖:๑๘–๒๐.  
คมพ. เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ.

 ๓๔ ก อสย. ๕๒:๙.

 ๓๖ ก อสย. ๕๒:๑–๓;  
คพ. ๑๑๓:๗–๑๐.  
คมพ. ไซอนั.

 ๔๐ ก อสย. ๕๒:๗; นาฮูม ๑:๑๕;  
โมไซยาห ์๑๕:๑๓–๑๘;  
คพ. ๑๒๘:๑๙.

  ข มาระโก ๑๓:๑๐;  
๑ นี. ๑๓:๓๗.

 ๔๑ ก อสย. ๕๒:๑๑–๑๕.
  ข คมพ. สะอาดกบัไมส่ะอาด.
  ค คพ. ๑๓๓:๕.
 ๔๒ ก ๓ นี. ๒๑:๒๙.

๓ นีไฟ ๒๐:๓๑–๔๓ ๖๐๐



ปัญญาสุขุม; ท่านจะได้รับการเชิดชูและ
ยกย่องและจะสูงส่งมาก.

๔๔ ดังที่คนเป็นอันมากฉงนต่อท่าน
ฉันใด—หน้าตาของท่านเสียโฉม, เกิน
กว่าผู้ ใด, และร่างกายของท่านเสียโฉม
กว่าบรรดาบุตรของมนุษย์—

๔๕ ทา่นก็จะโปรยปรายก บรรดาประชาชาติ
เป็น อัน มาก ฉันน้ัน; บรรดา กษัตรยิ์ จะ
ปิดปากเพราะทา่นคนน้ัน, เพราะพวกเขา
จะเห็นส่ิงที่ ไมม่ี ใครบอกพวกเขา; และพวก
เขาจะเขา้ใจส่ิงที่ ไมเ่คยไดย้นิ.

๔๖ ตาม จริง แล้ว, ตาม จริง แล้ว, เรา
กลา่วแกเ่จา้, ส่ิงทัง้หมดน้ีจะเกดิขึน้อยา่ง
แน่นอน, แมด้งัทีพ่ระบดิาทรงบญัชาเรา. 
เมื่อ น้ันพันธ สัญญา น้ี ซ่ึง พระ บิดา ทรง
ท�าพันธสัญญากับผู้คนของพระองค์จะ
สมบูรณ์; และ จาก น้ัน เยรูซาเล็มก จะ มี
ผูค้นของเราอาศัยอยูอ่กี, และจะเป็นแผน่
ดินแห่งมรดกของพวกเขา.

บทที่ ๒๑

อิสราเอลจะได้รบัการรวมเมือ่พระคัมภีร์
มอ รมอนปรากฏ ออก มา— คน ต่าง ชาติ
จะได้รับการสถาปนาเป็นผู้คนอิสระใน
อเมรกิา—พวกเขาจะไดร้บัการช่วยใหร้อด
หากพวกเขาเชือ่และเชือ่ฟัง; มิฉะน้ัน, 
พวกเขาจะถูกตัดขาดและถูกท�าลาย—
อิสราเอล จะ สร้าง เยรูซาเล็ม ใหม่, และ
เผ่าต่าง ๆ  ทีห่ายไปจะกลับคืน. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๔.

และตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราให้
เครื่องหมาย แก่ เจ้า, เพื่อ เจ้า จะ รู้ เวลาก 

เมื่อส่ิงเหล่าน้ีก�าลังจะเกิดขึน้—เมื่อเรา
จะ รวม, ผู้คนของ เรา, จาก การก ระ จัด
กระจายอันยาวนานของพวกเขา, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล, และจะสถาปนาไซอัน
ของเราในบรรดาพวกเขาอีก;

๒ และดเูถิด, น่ีคอืส่ิงที่เราจะให้แก่เจ้า
เป็นเครือ่งหมาย—เพราะตามจรงิแลว้เรา
กลา่วแกเ่จา้วา่เมือ่ส่ิงเหลา่น้ีซ่ึงเราประกาศ
แกเ่จา้, ซึง่เราจะประกาศแกเ่จา้ดว้ยตวัเรา
เองนับแตน้ี่ไป, และโดยเดชานุภาพของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซ่ึงเจ้าจะได้รบัจาก
พระบิดา, จะเป็นที่รู้แก่คนตา่งชาติเพื่อ
พวกเขาจะรู้เกี่ยวกับผู้คนเหล่าน้ีซ่ึงเป็น
พวกหน่ึงที่ เหลืออยู่ของเชือ้สายแห่งยา
โคบ, และเกี่ยวกับคนเหล่าน้ีของเราซ่ึง
พวกเขาจะท�าให้กระจัดกระจายไป;

๓ ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าว
แกเ่จา้, เมือ่เรือ่งเหลา่น้ีก จะเป็นทีรู่แ้กพ่วก
เขาโดยพระบดิา, และจะมาจากพระบดิา, 
จากพวกเขามาถึงเจ้า;

๔ เพราะเป็นปรชีาญาณของพระบิดาที่
พวกเขาจะได้รบัการสถาปนาในแผ่นดิน
น้ี, และได้รบัการตัง้เป็นผู้คนอิสระก โดย
เดชานุภาพของพระบิดา, เพื่อ ส่ิง เหล่า
น้ีจะออกมาจากพวกเขามาถึงพวกหน่ึง
ที่ เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์ เจ้า, เพื่อพันธ
สัญญาข ของพระบดิาซึง่ทรงท�าพนัธสัญญา
กับผู้คนของพระองค์จะสมบูรณ์, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล;

 ๔๕ ก อสย. ๕๒:๑๕.
 ๔๖ ก อเีธอร ์๑๓:๕, ๑๑.
๒๑ ๑ ก คมพ. ยคุสุดทา้ย, วนั

เวลาสุดทา้ย.

 ๓ ก อเีธอร ์๔:๑๗;  
จส—ป ๑:๓๔–๓๖.

 ๔ ก ๑ นี. ๑๓:๑๗–๑๙;  
คพ. ๑๐๑:๗๗–๘๐.

  ข มอร. ๕:๒๐.  
คมพ. พนัธสัญญาแหง่
อบัราฮัม.

๓ นีไฟ ๒๐:๔๔–๒๑:๔๖๐๑



๕ ฉะน้ัน, เมื่องานเหล่าน้ีและงานที่จะ
กระท�าในบรรดาพวกเจ้านับแต่น้ี ไปจะ
ออกจากคนต่างชาติก , มาถึงพงศ์พันธุ์ข 

เจ้า ซ่ึงจะเส่ือมโทรมอยู่ ในความไม่ เช่ือ
เพราะความช่ัวช้าสามานย์;

๖ เพราะ ฉะน้ันพระ บิดา ทรง มี พระ
ประสงค์ ให้มันออกมาจากคนต่างชาติก , 
เพื่อ พระองค์ จะ ทรง แสดง เดชานุภาพ
ของพระองค์ออกมาต่อคนต่างชาติ, ด้วย
เหตน้ีุเพือ่คนตา่งชาต,ิ หากพวกเขาจะไม่
ท�าใจแข็งกระดา้ง, เพือ่พวกเขาจะกลบัใจ
และมาหาเราและรบับพัตศิมาในนามของ
เราและรูถ้ึงประเด็นที่แท้จรงิของหลักค�า
สอนเรา, เพือ่จะนับข พวกเขาอยู่ ในบรรดา
ผู้คนของเรา, โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล;

๗ และเมือ่ ส่ิง เหลา่ น้ี เกดิขึน้คอื พงศ์
พนัธุ์ก เจา้จะเริม่รู้ ส่ิงเหลา่น้ี—มนัจะเป็น
เครือ่งหมายแก่พวกเขา, เพือ่พวกเขาจะรู้
วา่งานของพระบดิาเริม่ตน้แลว้จนถงึความ
สมบรูณ์แหง่พนัธสัญญาซึง่พระองคท์รงท�า
กบัผูค้นซ่ึงเป็นของเชือ้สายแหง่อสิราเอล.

๘ และเมื่อวันน้ันจะมาถึง, เหตุการณ์
จะบงัเกดิขึน้คอืบรรดากษัตรยิจ์ะปิดปาก; 
เพราะพวกเขาจะเห็นส่ิงที่ ไม่มี ใครบอก
พวกเขา; และพวกเขาจะเข้าใจส่ิงที่ ไม่
เคยได้ยิน.

๙ เพราะในวนัน้ัน, เพื่อเห็นแก่เราพระ
บิดาจะทรงงานงานหน่ึง, ซ่ึงจะเป็นงาน
ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์ก ในบรรดาพวก

เขา; และจะมคีนในบรรดาพวกเขาทีจ่ะไม่
เช่ือ, แม้วา่ชายคนหน่ึงจะประกาศเรือ่งน้ี
แก่พวกเขา.

๑๐ แต่ ดูเถิด, ชีวิต ผู้รับ ใช้ ของ เรา จะ
อยู่ ในมือเรา; ฉะน้ันคนเหล่า น้ันจะไม่
ท�าอันตรายท่าน, แม้ว่าท่านจะเสียโฉมก 

เพราะ คน เหล่า น้ัน. แต่ เรา ยัง จะ รักษา
ท่าน, เพราะเราจะแสดงแก่คนเหล่าน้ัน
ว่าปรีชาญาณข ของเรายิ่งใหญ่กว่ากลโกง
ของมาร.

๑๑ ฉะน้ันเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือผู้
ใดก็ตามที่จะไม่เช่ือในค�าของเรา, ซ่ึงคือ
พระเยซคูรสิต,์ ซ่ึงพระบดิาจะทรงใหเ้ขาก 

น�าออกไปใหค้นตา่งชาต,ิ และจะประทาน
พลังความสามารถให้เขาเพื่อเขาจะน�าค�า
ของเราออกไปใหค้นตา่งชาต,ิ (มนัจะเป็น
ไปแม้ดังที่ โมเสสกล่าวไว้) คนเหล่าน้ัน
จะถูกตัดขาดข จากบรรดาผู้คนของเราผู้
อยู่ ในพันธสัญญา.

๑๒ และผู้คนของเราที่เป็นพวกหน่ึงที่
เหลืออยู่ของยาโคบจะอยู่ ในบรรดาคน
ต่างชาติ, แท้จรงิแล้ว, ท่ามกลางพวกน้ัน
ดงัสิงห์ก อยู่ ในบรรดาสัตวแ์ห่งป่า, ดังสิงห์
หนุ่มในบรรดาฝูงแกะ, ซึ่งหากมันเข้าไป
ก็จะทัง้เหยียบย�่าข และฉีกเป็นชิน้ ๆ , และ
ไม่มี ใครปลดปล่อยได้.

๑๓ มือพวกเขาจะยกอยู่เหนือปฏิปักษ์
ของพวกเขา, และศัตรูทัง้หมดของพวก
เขาจะถูกตัดขาด.

 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;  

อบัรา. ๒:๙–๑๑.
 ๗ ก ๓ นี. ๕:๒๑–๒๖.
 ๙ ก อสย. ๒๙:๑๓;  

กจิการ ๑๓:๔๑;  
๑ นี. ๒๒:๘. คมพ. ฟ้ืนฟู
พระกติตคิณุ (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 มคีาห ์๕:๘–๑๕;  

๓ นี. ๒๐:๑๖.
  ข ๓ นี. ๑๖:๑๓–๑๕.

๓ นีไฟ ๒๑:๕–๑๓ ๖๐๒



๑๔ แท้จรงิ แล้ว, วบิัติ จะ มี แก่ คนตา่ง
ชาติ เวน้ แต่ พวก เขา จะ กลับ ใจก ; เพราะ
เหตกุารณ์ จะ บงัเกดิ ขึน้ในวนัน้ัน, พระ
บดิาตรสั, วา่เราจะตดัมา้ของเจา้ออกจาก
ท่ามกลาง เจ้า, และ เรา จะ ท�าลาย รถ ศึก
ของเจา้;

๑๕ และเราจะตัดขาดเมืองแห่งแผ่น
ดิน ของ เจ้า, และ ทลาย ที่ มั่นทัง้หมด
ของเจ้า;

๑๖ และเราจะตัดขาดเวทมนตร์คาถา
จาก แผ่น ดิน เจ้า, และ เจ้า จะ ไม่มี นัก
ท�านายอีกต่อไป;

๑๗ รูปบูชาที่แกะสลักก ของเจ้า เราจะ
ตัดขาดด้วย, และรูปบูชาของเจ้าที่มีอยู่
ออก จาก ท่ามกลาง เจ้า, และ เจ้า จะ ไม่
นมัสการงานจากมือของเจ้าอีกต่อไป;

๑๘ และเราจะถอนป่าออกจากทา่มกลาง
เจ้า; เราจะท�าลายเมืองของเจ้าด้วย.

๑๙ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือการ
พูดเท็จก , และการหลอกลวง, และความ
ริษยา, และการวิวาท, และการฉ้อฉลใน
อ�านาจปุโรหิต, และการผิดประเวณี, จะ
ถูกก�าจัดสิน้.

๒๐ เพราะเหตกุารณ์จะบงัเกดิขึน้, พระ
บิดาตรสั, คือในวนัน้ันผู้ ใดก็ตามที่จะไม่
กลับใจและมาหาบุตรที่รกัของเรา, เราจะ
ตัดขาดพวกเขาจากบรรดาผู้คนของเรา, 
โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล;

๒๑ และเราจะด�าเนินการแก้แค้นและ

เกรีย้วกราดต่อพวกเขา, แม้ดังที่ท�ากับ
คนนอกศาสนา, อย่างที่พวกเขาไม่ เคย
ได้ยินมา.

๒๒ แตห่ากพวกเขาจะกลบัใจและสดบั
ฟังค�าของเรา, และไมท่�าให้ ใจแข็งกระดา้ง
แล้ว, เราจะสถาปนาก ศาสนจักรของเราใน
บรรดาพวกเขา, และพวกเขาจะเข้ามาสู่
พนัธสัญญาและจะนับข เขา้ในบรรดาพวก
ทีเ่หลอือยูน้ี่ของยาโคบ, ซ่ึงแกพ่วกเขาเรา
ให้แผ่นดินน้ีไว้เป็นมรดก;

๒๓ และพวกเขาจะช่วยผู้คนของเรา, 
พวกที่เหลืออยู่ของยาโคบ, และคนจาก
เชือ้สายแหง่อสิราเอลมากเทา่ทีจ่ะมาดว้ย, 
เพือ่พวกเขาจะสรา้งนครแหง่หน่ึง, ซ่ึงจะ
เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่ก .

๒๔ และจากน้ันพวกเขาจะช่วยผู้คน
ของ เรา, เพื่อ พวก เขา ที่ กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วผืนแผ่นดิน, จะได้รับการรวมเข้า
สู่เยรูซาเล็มใหม่.

๒๕ และเมื่อน้ันอ�านาจก แห่งสวรรค์จะ
ลงมาในบรรดาพวกเขา; และเราจะอยู่
ท่ามกลางด้วยข .

๒๖ และจาก น้ันงานของพระบิดาจะ
เริ่มต้นในวันน้ัน, แม้เมื่อกิตติคุณน้ีจะ
ได้รับการส่ังสอนในบรรดาพวกที่ เหลือ
อยู่ของคนเหล่าน้ี. ตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่เจ้า, ว่าในวันน้ันงานของพระบิดาจะ
เริ่มต้นก ในบรรดาพวกที่กระจัดกระจาย
อยู่ทัง้หมดของผู้คนของเรา, แท้จรงิแล้ว, 

 ๑๔ ก ๒ นี. ๑๐:๑๘; ๓๓:๙.
 ๑๗ ก อพย. ๒๐:๓–๔;  

โมไซยาห ์๑๓:๑๒–๑๓;  
คพ. ๑:๑๖.  
คมพ. นับถอืรปูเคารพ  
(การ).

 ๑๙ ก ๓ นี. ๓๐:๒.
 ๒๒ ก คมพ. สมยัการประทาน.
  ข ๒ นี. ๑๐:๑๘–๑๙;  

๓ นี. ๑๖:๑๓.
 ๒๓ ก ๓ นี. ๒๐:๒๒;  

อเีธอร ์๑๓:๑–๑๒.  

คมพ. เยรซูาเล็มใหม.่
 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 นีไฟ ๒๑:๑๔–๒๖๖๐๓



แม้เผ่าต่าง ๆ  ที่หายไปข , ซ่ึงพระบิดาทรง
น�าออกไปจากเยรูซาเล็ม.

๒๗ แทจ้รงิแลว้, งานจะเริม่ตน้ในบรรดา
ผู้ที่กระจัดกระจายก ทัง้หมดของผู้คนของ
เรา, กับพระบิดาเพื่อเตรียมทางซึ่งโดย
ทาง น้ันพวกเขาจะมาหาเรา, เพื่อพวก
เขาจะเรียกหาพระบิดาในนามของเรา.

๒๘ แท้จริง แล้ว, และ เมื่อ น้ัน งานจะ
เริม่ตน้, กบัพระบดิาในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ปวงในการเตรยีมทางซึ่งโดยทางน้ีจะ
ทรงรวบรวมก ผู้คนของพระองค์กลับบ้าน
สู่แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขา.

๒๙ และพวกเขาจะออกจากประชาชาติ
ทัง้ปวง; และพวกเขาจะไม่ออกไปด้วย
ความรีบร้อนก , หรือหนีไป, เพราะเราจะ
ไปเบือ้งหน้าพวกเขา, พระบดิาตรสั, และ
เราจะเป็นหน่วยระวังหลังของพวกเขา.

บทที่ ๒๒

ในวันเวลาสุดท้าย, ไซอันและสเตคของ
นางจะได้รับการสถาปนา, และพระเจ้า
จะทรงรวบรวมอสิราเอลดว้ยความเมตตา
และความละเอียดอ่อน—พวกเขาจะมี
ชัย—เปรียบเทียบอิสยาห์ ๕๔. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๔.

และเมื่อน้ันส่ิงที่ เขียนไว้จะบังเกิดขึน้ : 
จงรอ้งเพลงเถิด, โอ้หญิงที่เป็นหมัน, เจ้า
ผู้ ไม่เคยได้ ให้ก�าเนิด; จงเปล่งเสียงร้อง
เพลงก เถิด, และจงรอ้งดัง ๆ , เจ้าผู้ ไม่เคย

เจ็บครรภ์เพราะคลอดลูก; เพราะลูกของ
หญิงที่อ้างว้างมีมากกว่าลูกของภรรยาที่
แต่งงาน, พระเจ้าตรัส.

๒ จงขยายที่ตัง้กระโจมของเจ้า, และให้
เขาทัง้หลายท�าม่านที่อยู่อาศัยของเจ้าให้
กว้างออก; อย่าเจียดไว้, จงต่อเชือกของ
เจ้าให้ยาวและท�าให้เสาก ของเจ้ามั่นคง;

๓ เพราะเจา้จะขยายออกไปทางขวาและ
ทางซ้าย, และพงศ์พันธุ์เจ้าจะได้มรดก
จาก คนต่าง ชาติก และ ท�าให้ เมือง รกร้าง
ว่างเปล่าเป็นที่อาศัย.

๔ อย่ากลัว, เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย; 
ทัง้ เจ้าจะไม่จ�านน, เพราะเจ้าจะไม่ถูก
ท�าให้ อับอายก ; เพราะ เจ้า จะ ลืม ความ
อับอายในวัยเยาว์ของเจ้า, และจะไม่ต้อง
จ�าเรื่องอัปยศในวัยเยาว์ของเจ้า, และไม่
ต้องจ�าเรือ่งอัปยศในความเป็นหม้ายของ
เจ้าอีกต่อไป.

๕ เพราะ พระ ผู้ รังสรรค์ของ เจ้า, สามี
ของเจ้า, พระเจ้าจอมโยธาคือพระนาม
ของ พระองค์; และ พระ ผู้ ไถ่ ของ เจ้า, 
พระผู้บริสุทธิ์ แห่งอิสราเอล—พระองค์
จะได้พระนามว่าพระผู้ เป็นเจ้าของทัง้
แผ่นดินโลก.

๖ เพราะ พระเจ้า ทรง เรียก เจ้า ว่า เป็น
หญิงที่ถูกทิง้และโศกเศร้าในวิญญาณ, 
และภรรยาที่อ่อนวัย, เมื่อเจ้าถูกปฏิเสธ, 
พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าตรัส.

๗ เราทิง้ เจ้า ไว้ ช่ัวประเดี๋ยว, แต่ด้วย
ความ เมตตา อัน หา ที่ สุด มิ ได้ เรา จะ
รวบรวมเจ้า.

 ๒๖ ข คมพ. อสิราเอล—สิบเผา่ที่
สูญหายไปของอสิราเอล.

 ๒๗ ก ๓ นี. ๑๖:๔–๕.
 ๒๘ ก คมพ. อสิราเอล— 

การรวบรวมอสิราเอล.
 ๒๙ ก อสย. ๕๒:๑๒;  

๓ นี. ๒๐:๔๒.
๒๒ ๑ ก คมพ. ขบัขาน, รอ้ง,  

รอ้งเพลง.
 ๒ ก คมพ. สเตค.
 ๓ ก คมพ. คนตา่งชาต.ิ
 ๔ ก ๒ นี. ๖:๗, ๑๓.

๓ นีไฟ ๒๑:๒๗–๒๒:๗ ๖๐๔



๘ ในความโกรธเล็กน้อยเราซ่อนหน้าเรา
จากเจา้ชัว่ครู,่ แตด่ว้ยความกรณุาอนัเป็น
นิจเราจะมีเมตตาก ต่อเจ้า, พระเจ้าพระผู้
ไถ่ของเจ้าตรัส.

๙ เพราะ ใน ยาม น้ันก , เสมือน ผืนน� ้าข 

แห่งโนอาห์ต่อเรา, เพราะเราให้ค�ามั่นว่า
ผืนน� ้าแห่งโนอาห์จะไม่ไหลท่วมแผ่นดนิ
โลกอีกต่อไปฉันใด, เราให้ค�ามั่นว่าจะไม่
โกรธเจ้าฉันน้ัน.

๑๐ เพราะภูเขาก จะจากไปและเนินเขา
จะ ถูก ถอน, แต่ ความ กรุณา ของ เรา จะ
ไม่ ไปข จากเจ้า, ทัง้จะไม่ถอนพันธสัญญา
แห่งสันติของเรา, พระเจ้าที่ทรงมีเมตตา
แก่เจ้าตรัส.

๑๑ โอ้ เจ้า ผู้ มี ทุกข์, ถูก พัด พา โดย
พายุ ฝนฟ้า คะนอง, และ ไม่ ได้ รับ การ
ปลอบโยน ! ดูเถิด, เราจะ วาง ศิลาก ของ
เจ้า เป็น สีสุก ใส, และ วาง รากฐาน ของ
เจ้าด้วยไพลิน.

๑๒ และเราจะท�าหน้าต่างของเจ้าเป็น
โมรา, และประตขูองเจา้เป็นโกเมน, และ
ขอบทัง้หมดของเจ้าเป็นศิลางาม.

๑๓ และลูกหลานทัง้หมดก ของเจ้าจะได้
รบัการสอนโดยพระเจา้; และสันตขิองลกู
หลานเจ้าจะใหญ่หลวงนัก.

๑๔ เจ้าจะได้ รับการสถาปนาในความ
ชอบธรรมก ; เจ้าจะห่างไกลจากการกดขี่
เพราะเจ้าจะไม่กลัว, และห่างจากความ
หวาดกลัวเพราะมันจะไม่มาใกล้เจ้า.

๑๕ ดูเถิด, พวกเขาจะรวมกันต่อต้าน

เจ้าแน่นอน, มิ ใช่ โดยเรา; ผู้ ใดก็ตามที่
จะรวมกันต่อต้านเจ้าจะล้มเพราะเจ้า.

๑๖ ดูเถิด, เราสร้าง ช่างที่ เป่าถ่านใน
ไฟ, และ ที่ น� า เครื่อง มือ ส�าหรับ งาน
ของเขาออกมา; และเราสร้างผู้ผลาญ
เพื่อท�าลาย.

๑๗ ไม่มี อาวธุ ใดที่ท�าขึน้ เพื่อตอ่สู้ เจ้า
จะจ�าเรญิได;้ และทุกลิน้ที่จะสบประมาท
เจา้ในการพพิากษาเจา้จะกลา่วโทษ. น่ีคอื
มรดกของผูร้บัใช้พระเจา้, และความชอบ
ธรรมของพวกเขามาจากเรา, พระเจา้ตรสั.

บทที่ ๒๓

พระเยซูทรงเห็นชอบกับถ้อยค�าของอิส- 
ยาห์—พระองค์ทรงบัญชาผู้คนให้ค้นหา 
ศาสดา พยากรณ์— ถ้อยค�า ของ แซ มิว- 
เอล ชาวเล มัน เกีย่ว กับ การ ฟ้ืนคืนชีวิต
ได้รับการเพิ่มไว้ ในบันทึกของพวกเขา. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และบัดน้ี, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, วา่เจ้า
ควร ค้นหาก ส่ิง เหล่า น้ี. แท้จริง แล้ว, เรา
ให้บัญญัติแก่เจ้าให้เจ้าค้นหาส่ิงเหล่าน้ี
อย่างขยันหมั่นเพียร; เพราะถ้อยค�าของ
อิสยาห์ข ยิ่งใหญ่.

๒ เพราะ เขา พูด ไว้ ในทุก เรื่อง อย่าง
แน่นอนเกี่ยวกับผู้คนของเราซ่ึงเป็นของ
เชือ้สายแหง่อสิราเอล; ฉะน้ันจ�าเป็นทีเ่ขา
จะต้องพูดกับคนต่างชาติด้วย.

 ๘ ก คมพ. เมตตา (ความ, 
พระ, ม)ี.

 ๙ ก อสย. ๕๔:๙.
  ข คมพ. น� ้าทว่มในสมยัโน

อาห.์

 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. พระคมัภรี.์
  ข ๒ นี. ๒๕:๑–๕;  

มอร. ๘:๒๓.  
คมพ. อสิยาห.์

๓ นีไฟ ๒๒:๘–๒๓:๒๖๐๕



๓ และเรือ่งทัง้หมดทีเ่ขาพดูเป็นไปแลว้
และจะเป็นไปก , แมต้ามถอ้ยค�าซ่ึงเขาพดู.

๔ ฉะน้ัน จง ใส่ ใจ ถ้อยค�า ของ เรา; จง
เขียนเรื่องที่ เราบอกเจ้า; และตามเวลา
และพระประสงคข์องพระบดิามนัจะออก
ไปสู่คนต่างชาติ.

๕ และ ผู้ ใด ก็ตาม ที่ สดับ ฟัง ถ้อยค�า
ของเราและกลับใจและรับบัพติศมา, ผู้
เดียวกันน้ันจะได้รับการช่วยให้รอด. จง
ค้นหาศาสดาพยากรณ์ก , เพราะมีหลาย
คนที่เป็นพยานถึงเรื่องเหล่าน้ี.

๖ และ บัดน้ี เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้
คือเมื่อพระเยซูตรัสถ้อยค�าเหล่าน้ีแล้ว
พระองค์ ตรัส กับ พวก เขา อีก, หลัง จาก
พระองค์ ได้ทรงอรรถาธิบายพระคัมภีร์
ทัง้หมดแก่พวกเขาซ่ึงพวกเขาได้รับมา, 
พระองคต์รสักบัพวกเขา : ดเูถดิ, เราอยาก
ให้เจ้าเขียน, พระคัมภีร์อื่น, ที่เจ้าไม่มี.

๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ตรัสกับนี ไฟว่า : จงน�าบันทึกที่
เจ้าเก็บรักษาไว้ออกมา.

๘ และ เมื่อ นี ไฟ น� า บันทึก ออก มา, 
และวางไว้ต่อพระพักตร์พระองค์แล้ว, 
พระองค์ทอดพระเนตรมันและตรัสว่า :

๙ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, เราส่ัง
ให้แซมิวเอลก , ชาวเลมันผู้รับใช้ของเรา, 
ที่จะเป็นพยานกับคนเหล่า น้ี, ว่าในวัน
ที่พระบิดาจะทรงแผ่รัศมีภาพพระนาม
ของพระองค์ ในเราจะมวีสุิทธชินข เป็นอนั
มากค ที่ลุกขึน้ง จากบรรดาคนตาย, และจะ
มาปรากฏแก่คนหลายคน, และจะปฏิบัติ

ตอ่คนเหลา่น้ัน. และพระองคต์รสักบัพวก
เขาว่า : เป็นเช่นน้ันมิ ใช่หรือ ?

๑๐ และสานุศิษย์ของพระองค์ทูลตอบ
พระองค์และกล่าวว่า : ใช่แล้ว, พระองค์
เจา้ขา้, แซมวิเอลพยากรณ์ตามพระวจนะ
ของพระองค,์ และพระวจนะเหลา่น้ันเกดิ
สัมฤทธิผลแล้วทัง้หมด.

๑๑ และ พระ เยซู ตรัส กับ พวก เขา ว่า :  
เป็นได้อย่างไรที่เจ้าไม่เขียนเรื่องน้ี, ที่วิ- 

สุทธชินเป็นอนัมากลกุขึน้และมาปรากฏ
แก่คนหลายคนและปฏิบัติต่อพวกเขา ?

๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟจ�าได้ว่าเรื่องน้ีไม่ ได้เขียนไว้.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพระ
เยซทูรงส่ังใหเ้ขยีนไว;้ ฉะน้ันจงึมเีขยีนไว้
ตามที่พระองค์ทรงส่ัง.

๑๔ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือเมื่อพระเยซูได้ทรงอรรถาธิบายก พระ
คัมภีร์รวมกันทัง้หมดแล้ว, ซ่ึงคนเหล่า
น้ันเขียนไว,้ พระองค์ทรงส่ังพวกท่านให้
สอนเรื่องที่พระองค์ ได้ทรงอรรถาธิบาย
แก่พวกท่าน.

บทที่ ๒๔

ผูส่้งสารของพระเจา้จะเตรยีมทางส�าหรบัการ
เสด็จมาครัง้ทีส่อง—พระครสิตจ์ะทรงน่ังอยู่
ในการพพิากษา—อสิราเอลได้รบับญัชาให้
ถวายส่วนสิบและเครือ่งถวายบชูา—มีการ
เก็บรกัษาหนังสือแหง่ความทรงจ�า—เปรยีบ
เทยีบมาลาค ี๓. ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

 ๓ ก ๓ นี. ๒๐:๑๑–๑๒.
 ๕ ก ลกูา ๒๔:๒๕–๒๗.
 ๙ ก ฮีล. ๑๓:๒.

  ข คมพ. วสุิทธชิน.
  ค ฮีล. ๑๔:๒๕.
  ง มธ. ๒๗:๕๒–๕๓.  

คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 
ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).

 ๑๔ ก ลกูา ๒๔:๔๔–๔๖.

๓ นีไฟ ๒๓:๓–๑๔ ๖๐๖



และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระองค์
ทรงส่ังพวกทา่นใหเ้ขยีนพระวจนะซึง่พระ
บดิาไดป้ระทานใหม้าลาค,ี ซ่ึงพระองคจ์ะ
ตรสับอกแก่พวกท่าน. และเหตกุารณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือหลังจากที่เขียนพระวจนะ
เหล่า น้ัน แล้ว พระองค์ ทรง อรรถาธิบาย
พระวจนะเหล่าน้ัน. และน่ีคือถ้อยค�าที่
พระองค์ตรัสบอกพวกท่าน, มีความว่า : 
พระ บิดา ตรัส แก่ มาลา คี ดังน้ี— ดูเถิด, 
เราจะส่งผู้ส่งสารก ของเราไป, และเขาจะ
เตรียมทางไว้เบือ้งหน้าเรา, และพระเจ้า
องค์ที่เจ้าแสวงหาจะเสด็จมาที่พระวหิาร
ของ พระองค์ อย่าง ฉับ พลัน, แม้ ผู้ ส่ง
สารแห่งพันธสัญญา, ซ่ึงเจ้าเบิกบานใน
พระองค์; ดูเถิด, พระองค์จะมา, พระเจ้า
จอมโยธาตรัส.

๒ แต่ ใครเล่าจะยังทนก อยู่ ในวันแห่ง
การเสด็จมาของพระองค์, และใครเล่า
จะยนือยูเ่มือ่พระองคท์รงปรากฏ ? เพราะ
พระองค์ทรงเป็นเหมือนไฟของคนถลุง
แร่ข , และเหมือนสบู่ของช่างฟอก.

๓ และ พระองค์ จะ ทรง น่ัง เป็น คน
ถลุง แร่ และ เป็น คนท�าให้ เงินบริสุทธิ์; 
และพระองค์จะทรงท�าให้บุตรก ของเลวี
บริสุทธิ์, และทรงช�าระล้างพวกเขาดัง
ทอง และ เงิน, เพื่อ พวก เขา จะ ถวายข 

เครื่อง ถวาย บูชา แด่ พระเจ้า ใน ความ
ชอบธรรม.

๔ เมื่อ น้ัน เครื่อง บูชา ของ ยู ดาห์ และ

เยรซูาเล็มจะเป็นทีพ่อพระทยัตอ่พระเจา้, 
ดังในสมัยโบราณ, และดังปีก่อน ๆ.

๕ และเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อพิพากษา; 
และ เรา จะ เป็นพยานที่ รวดเร็ว กล่าว
โทษนักวิทยาคม, และกล่าวโทษคนล่วง
ประเวณี, และกล่าวโทษคนสาบานเท็จ, 
และ กล่าว โทษ พวก ที่ กดขี่ ลูกจ้าง เรื่อง
ค่าแรง, แม่หม้ายและลูกที่ขาดพ่อก , และ
คนทีข่บัไลค่นแปลกหน้า, และหากลวัเรา
ไม่, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๖ เพราะ เรา คือ พระเจ้า ,  เรา หา
เปลี่ยนแปลง ไม่; ฉะน้ัน เจ้า ผู้ เป็นบุตร
ของยาโคบจะไม่ถูกเผาไหม้.

๗ แม้ ตัง้แต่ วัน เวลา ของ บรรพบุรุษ
เจ้า เจ้าไปก จากพิธีการของเรา, และไม่ ได้
ปฏบิตัติามศาสนพธิขีองเรา. จงกลบัมาหา
เราข และเราจะกลบัไปหาเจา้, พระเจา้จอม
โยธาตรสั. แตเ่จา้กลา่ววา่ : พวกขา้พระองค์
จะกลับไปได้ด้วยวิธี ใดเล่า ?

๘ คนจะปล้นพระผู้เป็นเจ้าหรือ ? ทว่า
เจ้า ปล้น เรา. แต่ เจ้า กล่าว ว่า : พวก ข้า
พระองคป์ลน้พระองคอ์ยา่งไรเลา่ ? ในเรือ่ง
ส่วนสิบก และเครื่องถวายบูชาข .

๙ เจ้า ถูก สาป แช่ง ด้วย ค�า สาป แช่ง, 
เพราะเจ้าปล้นเรา, แม้คนทัง้ประชาชาติ
น้ี.

๑๐ เจ้าจงน�าส่วนสิบก ทัง้หมดมาไว้ ใน
คลัง, เพื่อ จะ มี อาหาร ใน บ้าน ของ เรา; 
และบัดน้ีจงพิสูจน์เราโดยวิธีน้ี, พระเจ้า

๒๔ ๑ ก คพ. ๔๕:๙.
 ๒ ก ๓ นี. ๒๕:๑.
  ข ศคย. ๑๓:๙;  

คพ. ๑๒๘:๒๔.  
คมพ. แผน่ดนิโลก—การ
ช�าระลา้งแผน่ดนิโลก;  
เสด็จมาครัง้ทีส่องของ

พระเยซคูรสิต ์(การ).
 ๓ ก ฉธบ. ๑๐:๘;  

คพ. ๘๔:๓๑–๓๔.
  ข คพ. ๑๓:๑.
 ๕ ก ยากอบ ๑:๒๗.
 ๗ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  

(การ).

  ข ฮีล. ๑๓:๑๑;  
๓ นี. ๑๐:๖;  
โมโร. ๙:๒๒.

 ๘ ก คมพ. ส่วนสิบ (การจา่ย).
  ข คมพ. เครือ่งถวายบชูา.
 ๑๐ ก คพ. ๖๔:๒๓;  

๑๑๙:๑–๗.

๓ นีไฟ ๒๔:๑–๑๐๖๐๗



จอมโยธาตรสั, หากเราจะไม่เปิดหน้าต่าง
สวรรค์ ใหเ้จา้, และเทพรข มาใหเ้จา้จนไมม่ี
ที่พอรับมัน.

๑๑ และเราจะต�าหนิผู้กลืนกินเพื่อเห็น
แก่เจ้า, และเขาจะไม่ท�าลายผลจากดิน
ของเจา้; ทัง้เถาองุน่ของเจา้จะไมร่ว่งหลน่
ในไร่ก่อนเวลา, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๑๒ และประชาชาตทิัง้ปวงจะเรยีกเจา้วา่
ผู้ ไดร้บัพร, เพราะเจา้จะเป็นแผน่ดนิทีน่่า
ช่ืนชม, พระเจ้าจอมโยธาตรัส.

๑๓ ถ้อยค�า ของ เจ้า อาจหาญ ต่อ เรา, 
พระเจ้าตรสั. ทวา่เจ้ายังกล่าววา่ : พวกข้า
พระองค์กล่าวส่ิงใดขัดกับพระองค์เล่า ?

๑๔ เจ้าได้กล่าววา่ : มันไรป้ระโยชน์ที่จะ
รับใช้พระผู้ เป็นเจ้า, และได้ประโยชน์
อะไรเลา่ทีเ่รารกัษาศาสนพธิขีองพระองค์
และที่ เราด�าเนินชีวิตอย่างโศกเศร้าต่อ
พระพักตร์พระเจ้าจอมโยธา ?

๑๕ และบดัน้ีเราเรยีกคนหยิง่จองหองวา่
คนมคีวามสุข; แทจ้รงิแลว้, คนทีท่�าความ
ช่ัวรา้ยรุง่เรอืง; แทจ้รงิแลว้, แมค้นทีล่องดี
พระผู้เป็นเจ้าก็ ได้รับการปลดปล่อย.

๑๖ แล้ว คนที่ เกรง กลัว พระเจ้า พูดก 

บ่อย ๆ แก่กัน, และพระเจ้าทรงสดับฟัง
และทรงได้ยิน; และหนังสือข แห่งความ
ทรงจ�ามีเขียนไว้ต่อพระพักตร์พระองค์
ส�าหรับ คนที่ เกรง กลัว พระเจ้า, และ ที่
นึกถึงพระนามของพระองค์.

๑๗ และพวกเขาจะเป็นของเรา, พระเจา้

จอมโยธาตรสั, ในวนัน้ันเมื่อเรารวบรวมก 

เครื่อง เพชร ของ เรา; และ เรา จะ ละเว้น
พวกเขาดังมนุษย์ละเวน้บุตรของตนเอง
ที่รับใช้ตน.

๑๘ จากน้ันเจ้าจะกลับมาและเล็งเห็นก 

ความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับ
คนช่ัวรา้ย, ระหวา่งคนที่รบัใช้พระผู้เป็น
เจ้ากับคนที่ ไม่รับใช้พระองค์.

บทที่ ๒๕

ในการเสด็จมาครัง้ทีส่อง, คนหยิง่จองหอง 
และคนช่ัวรา้ยจะถกูเผาดงัตอขา้ว—เอลี- 
ยาหจ์ะกลบัคนืมากอ่นวนัอนัน่าพรัน่พรงึ
และส�าคญัยิง่น้ัน—เปรยีบเทยีบมาลาค ี๔. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

เพราะดเูถดิ, วนัน้ันยอ่มมาถงึซ่ึงจะไหม้ก 

ดัง เตา เผา; และ คน จองหองข ทัง้หมด, 
แท้จริงแล้ว, คนทัง้หมดที่ท�าช่ัว, จะเป็น
ตอข้าว; และวันที่มาถึงจะเผาไหม้พวก
เขาหมด, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, จนมัน
ไม่มีทัง้รากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย.

๒ แต่กับ เจ้าที่ เกรงกลัวนามของเรา, 
พระ บุตรก แห่ง ความ ชอบ ธรรม จะ ทรง
ลุกขึน้ด้วยปีกของพระองค์ที่รักษาหาย; 
และ เจ้า จะ ออก ไป และ เติบโตข ขึน้ ดัง
ลูกวัวค ในคอก.

๓ และ เจ้า จะ เหยียบ ย�่าก คน ช่ัว ร้าย; 

 ๑๐ ข คมพ. พร, เป็นสุข, ใหพ้ร.
 ๑๖ ก โมโร. ๖:๕.
  ข คพ. ๘๕:๙; โมเสส ๖:๕.  

คมพ. หนังสือแหง่ความ
ทรงจ�า.

 ๑๗ ก คพ. ๑๐๑:๓.
 ๑๘ ก คมพ. เล็งเห็น (การ), ของ

ประทานแหง่.
๒๕ ๑ ก อสย. ๒๔:๖; ๑ นี. ๒๒:๑๕;  

๓ นี. ๒๔:๒; คพ. ๒๙:๙;  
๖๔:๒๓–๒๔; ๑๓๓:๖๔;  
จส—ป ๑:๓๗. คมพ. 
แผน่ดนิโลก—การช�าระ
ลา้งแผน่ดนิโลก.

  ข ๒ นี. ๒๐:๓๓. คมพ. 
จองหอง (ความ), ถอืด ี 
(ความ), ล�าพอง (ความ).

 ๒ ก อเีธอร ์๙:๒๒.
  ข คพ. ๔๕:๕๘.
  ค อาโมส ๖:๔; ๑ นี. ๒๒:๒๔.
 ๓ ก ๓ นี. ๒๑:๑๒.

๓ นีไฟ ๒๔:๑๑–๒๕:๓ ๖๐๘



เพราะพวกเขาจะเป็นเถ้าถ่านอยู่ ใต้ส้น
เทา้ของเจา้ในวนัทีเ่ราจะท�าการน้ี, พระเจา้
จอมโยธาตรัส.

๔ เจ้าจงจ�ากฎของโมเสส, ผู้รับใช้ของ
เรา, ซึง่เราส่ังกบัเขาที่ โฮเรบก เพือ่อสิราเอล
ทัง้หมด, พร้อม ด้วย กฎ เกณฑ์ และ ค�า
พิพากษา.

๕ ดูเถิด, เรา จะ ส่ง เอ ลี ยาห์ก ศาสดา
พยากรณ์ มา หา เจ้า ก่อน การ มา ของ วัน
อนัน่าพรัน่พรงึและส�าคญัยิง่ข ของพระเจา้;

๖ และเขาจะหันใจก บรรพบุรษุมาหาลูก
หลาน, และใจลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ
ของพวกเขา, เกลือกเราจะมาลงทัณฑ์
แผ่นดินโลกด้วยค�าสาปแช่ง.

บทที่ ๒๖

พระเยซูทรงอรรถาธิบายเรื่องทัง้หมด
นับจากกาลเริ่มต้นจนสุดท้าย—ทารก
และ เด็ก เอ่ย เรื่อง อัศจรรย์ ซึ่ง เขียนไว้
ไม่ ได้— ผู้ ที่ อยู่ ใน ศาสนจักร ของ พระ
คริสต์ มี ส่ิงของ ต่าง ๆ เพื่อ ใช้ ร่วม กัน. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔.

และบัดน้ีเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อ
พระเยซทูรงเลา่เรือ่งเหลา่น้ีแลว้พระองค์
ทรงอรรถาธิบายแก่ฝูงชน; และพระองค์

ทรงอรรถาธบิายเรือ่งทัง้หมดแกพ่วกเขา, 
ทัง้เรื่องใหญ่น้อย.

๒ และพระองคต์รสัวา่ : พระคมัภรีเ์หลา่
น้ีก , ที่เจ้าไม่ ได้มีอยู่กับเจ้า, พระบิดาทรง
บัญชาเราให้ประทานแก่เจ้า; เพราะเป็น
พระปรชีาญาณในพระองคท์ีค่วรจะใหแ้ก่
คนรุ่นต่อไปภายหน้า.

๓ และ พระองค์ ทรง อรรถาธิบาย เรื่อง
ทัง้หมด, แม้ นับ จาก กาล เริ่ม ต้น จนถึง
เวลาที่พระองค์จะเสด็จมาในรัศมีภาพก 

ของ พระองค์— แท้จริง แล้ว, แม้ เรื่อง
ทัง้หมดที่จะเกิดขึน้บนพืน้พิภพ, แม้จน
ธาตุต่าง ๆข  จะละลายด้วยความร้อนแรง
กล้า, และแผ่นดินโลกจะถูกม้วนค เข้าดัง
ม้วนกระดาษ, และฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลกจะสูญสิน้;

๔ และแม้จนถึงวันสุดท้ายและส�าคัญ
ยิ่งก , เมื่อทุกผู้คน, และทุกตระกูล, และ
ทุก ประชาชาติ และ ทุก ภาษา จะ ยืนข อยู่
ต่อพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า, เพื่อรบัการ
พิพากษาตามงานของพวกเขา, ไม่วา่งาน
ดีหรือไม่ว่างานช่ัว—

๕ หากเป็นงานด,ี ก็ ไปสู่การฟ้ืนคนืชีวติ
ของชีวติอนัเป็นนิจก ; และหากเป็นงานช่ัว, 
ก็ ไปสู่การฟ้ืนคนืชีวติของความอปัมงคล; 
โดยเป็นการขนานกันไป, อย่างหน่ึงอยู่
ดา้นหน่ึงและอกีอยา่งหน่ึงอยูอ่กีดา้นหน่ึง, 

 ๔ ก อพย. ๓:๑–๖.
 ๕ ก ๒ พกษ. ๒:๑–๒;  

คพ. ๒:๑; ๑๑๐:๑๓–๑๖;  
๑๒๘:๑๗–๑๘.  
คมพ. เอลยีาห;์  
ความรอดของคนตาย;  
ผนึก (การ).

  ข คมพ. เสด็จมาครัง้ทีส่อง
ของพระเยซคูรสิต ์(การ).

 ๖ ก คพ. ๒:๒.

๒๖ ๒ ก อส. มลค. บทที ่๓ และ ๔, 
หยบิยกมากลา่วใน  
๓ นี. บทที ่๒๔ และ ๒๕.

 ๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
รศัมภีาพของพระเยซู
ครสิต.์

  ข อาโมส ๙:๑๓;  
๒ ปต. ๓:๑๐, ๑๒;  
มอร. ๙:๒.  
คมพ. แผน่ดนิโลก—การ

ช�าระลา้งแผน่ดนิโลก;  
โลก—การสิน้สุดของโลก.

  ค มอร. ๕:๒๓.
 ๔ ก ฮีล. ๑๒:๒๕;  

๓ นี. ๒๘:๓๑.
  ข โมไซยาห ์๑๖:๑๐–๑๑.  

คมพ. พพิากษา (การ), 
สุดทา้ย.

 ๕ ก ดนล. ๑๒:๒;  
ยอหน์ ๕:๒๙.

๓ นีไฟ ๒๕:๔–๒๖:๕๖๐๙



ตามพระเมตตา, และความยตุธิรรมข , และ
ความบรสุิทธิซึ์ง่มอียู่ ในพระครสิต,์ ผูท้รง
ด�ารงอยู่มาก่อนโลกเริ่มต้นค .

๖ และบัดน้ีไม่อาจเขียนไว้ ในหนังสือน้ี
ได้แม้หน่ึงในร้อยส่วนก ของเรื่องซ่ึงพระ
เยซูทรงสอนไว้ โดยแท้แก่ผู้คน;

๗ แต่ดูเถิดแผ่นจารึกก ของนีไฟมีเป็น
ส่วนใหญค่อืเรือ่งทีพ่ระองคท์รงสอนผูค้น.

๘ และขา้พเจา้เขยีนเรือ่งเหลา่น้ี, ซ่ึงเป็น
ส่วนเล็กน้อยจากเรือ่งที่พระองค์ทรงสอน
ผูค้น; และขา้พเจา้เขยีนไวด้ว้ยเจตนาวา่คน
ตา่งชาติก จะน�าเรือ่งเหลา่น้ีมา, ถงึคนเหลา่
น้ีอกี, ตามถอ้ยค�าทีพ่ระเยซรูบัส่ัง.

๙ และเมื่อพวกเขาจะได้รับเรื่องน้ี, ซ่ึง
สมควรที่พวกเขาจะมีก่อน, เพื่อทดลอง
ศรทัธาของพวกเขา, และหากจะเป็นไปวา่
พวกเขาจะเช่ือเรือ่งเหล่าน้ีจากน้ันเรือ่งที่
ยิง่ใหญก่วา่ก จะเป็นทีป่ระจกัษ์แกพ่วกเขา.

๑๐ และ หาก เป็นไป ว่า พวก เขา จะ ไม่
เช่ือเรื่องเหล่าน้ี, เรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าจึงจะ
ถูกกันก ไว้ จาก พวก เขา, ซ่ึง น�า ไป สู่ การ
กล่าวโทษพวกเขา.

๑๑ ดูเถิด, ข้าพเจ้าก�าลังจะเขียนมัน, 
เรือ่งทัง้หมดที่จารกึอยู่บนแผ่นจารกึของ
นีไฟ, แตพ่ระเจา้ทรงหา้ม, โดยตรสัวา่ : เรา
จะทดลองก ศรัทธาผู้คนของเรา.

๑๒ ฉะน้ันข้าพเจ้า, มอรมอน, จึงเขียน
เรื่องซ่ึงพระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้า. และ
บัดน้ีข้าพเจ้า, มอรมอน, ยุติค�ากล่าวของ

ขา้พเจา้, และเริม่เขยีนเรือ่งซ่ึงขา้พเจา้ได้
รับบัญชาต่อไป.

๑๓ ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเห็น
ว่าพระเจ้าทรงสอนผู้คนโดยแท้, ตลอด
เวลาสามวัน; และหลังจากน้ันทรงแสดง
องค์ก แก่พวกเขาบ่อยครัง้, และทรงหัก
ขนมปังข บ่อยครัง้, และให้พรมัน, และ
ประทานให้พวกเขา.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระองค์ทรงสอนและปฏิบัติต่อเด็กก ๆ 
ของฝูงชนซ่ึงพดูถงึมาแลว้, และพระองค์
ทรงปล่อยข ลิน้พวกเขา, และพวกเขาพูด
ถึงเรื่องส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์แก่พวก
บิดาของตน, แม้ยิ่งกว่าที่พระองค์ทรง
เปิดเผยกับผู้คนมาแล้ว; และพระองค์
ทรงปล่อยลิน้พวกเขาให้เอ่ยออกมาได้.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากที่พระองค์เสด็จขึน้สู่สวรรค์แล้ว—
หลังจากครัง้ที่ สองที่ทรงแสดงองค์ต่อ
พวกเขา, และเสด็จไปเฝ้าพระบิดา, หลัง
จากทรงรักษาก คนเจ็บป่วยของพวกเขา, 
และคนง่อยทัง้หมดของพวกเขา, และ
ทรงเปิดตาของคนตาบอดของพวกเขา
และเปิดหูของคนหูหนวก, และแม้ทรง
ท�าการรกัษานานัปการในบรรดาพวกเขา, 
และทรงท�าใหช้ายผูห้น่ึงลกุขึน้จากบรรดา
คนตาย, และทรงแสดงเดชานุภาพของ
พระองค์ แก่ พวก เขา, และ เสด็จ ขึน้ ไป
เฝ้าพระบิดา—

 ๕ ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ค อเีธอร ์๓:๑๔. คมพ. พระ

เยซคูรสิต—์การด�ารงอยู่
กอ่นความเป็นมรรตยั
ของพระครสิต.์

 ๖ ก ยอหน์ ๒๑:๒๕;  
๓ นี. ๕:๘.

 ๗ ก คมพ. แผน่จารกึ.
 ๘ ก ๓ นี. ๒๑:๕–๖.
 ๙ ก อเีธอร ์๔:๔–๑๐.
 ๑๐ ก แอลมา ๑๒:๙–๑๑.
 ๑๑ ก อเีธอร ์๑๒:๖.
 ๑๓ ก ยอหน์ ๒๑:๑๔.
  ข ๓ นี. ๒๐:๓–๙.  

คมพ. ศีลระลกึ.
 ๑๔ ก ๓ นี. ๑๗:๑๑–๑๒.
  ข แอลมา ๓๒:๒๓;  

๓ นี. ๒๖:๑๖.
 ๑๕ ก ๓ นี. ๑๗:๙.  

คมพ. รกัษา, รกัษาใหห้าย 
(การ); ปาฏหิารยิ.์

๓ นีไฟ ๒๖:๖–๑๕ ๖๑๐



๑๖ ดเูถดิ, เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในวนั
พรุง่คอืฝูงชนมารวมกนั, และพวกเขาทัง้
เห็นและได้ยินเด็กเหล่าน้ี; แท้จริงแล้ว, 
แม้ทารกก ก็อ้าปากและเอ่ยเรื่องอัศจรรย์
ออกมา; และเรื่องที่พวกเขาเอ่ยออกมา
ถูกห้ามมิ ให้ผู้ ใดเขียนไว้.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
สานุศิษย์ก ซ่ึงพระเยซูทรงเลือกไว้เริ่มให้
บัพติศมาข และสอนคนจ�านวนทัง้หมด
ทีม่าหาพวกทา่นตัง้แตเ่วลาน้ัน; และมาก
เทา่ที่ ไดร้บับพัตศิมาในพระนามของพระ
เยซูเป่ียมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๑๘ และหลายคนในพวกน้ันเห็นและ
ได้ยินเรื่องซ่ึงไม่อาจพูดได้, ซึ่งผิดก กฎที่
จะเขียนไว้.

๑๙ และพวกเขาสอน, และปฏิบัติต่อ
กันและกัน; และมีทุกส่ิงก เพื่อใช้รว่มกันข 

ในบรรดาพวกเขา, ทุกคนปฏิบัติต่อกัน, 
อย่างเที่ยงธรรม.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขาท�าทุกส่ิงแม้ดังที่พระเยซูทรง
ส่ังพวกเขา.

๒๑ และคนทีร่บับพัตศิมาในพระนามของ
พระเยซเูรยีกวา่ศาสนจกัรก ของพระครสิต.์

บทที่ ๒๗

พระ เยซู ทรง บัญชา พวก เขา ให้ เรียก 
ศาสนจักร ตามพ ระนาม ของ พระองค์— 

ภารกิจและการพลีพระชนม์ชีพเพือ่การ
ชดใช้ของพระองคก์อ่รา่งพระกติตคิณุของ
พระองค—์มนุษย์ ได้รบับัญชาให้กลับใจ
และรบับพัตศิมาเพือ่พวกเขาจะไดร้บัการ
ช�าระใหบ้รสุิทธิ์ โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ—์
พวกเขาตอ้งเป็นแมด้งัพระเยซทูรงเป็น. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือขณะที่
สานุศิษย์ ของ พระ เยซู เดินทาง และ ส่ัง
สอนเรือ่งซึ่งพวกท่านทัง้ได้ยินและเห็น, 
และใหบ้พัตศิมาในพระนามของพระเยซ,ู 
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือสานุศิษย์มา
รวมกันและร่วมกันก สวดอ้อนวอนและ
อดอาหารข อย่างสุดก�าลัง.

๒ และ พระ เยซู ทรง แสดง องค์ก แก่
พวกท่านอีก, เพราะพวกท่านก�าลังสวด
อ้อนวอน ต่อ พระ บิดา ในพระนาม ของ
พระองค์; และ พระ เยซู เสด็จ มา ยืน อยู่
ท่ามกลาง พวก ท่าน, และ ตรัส กับ พวก
ท่านวา่ : เจ้าอยากให้เรามอบส่ิงใดแก่เจ้า ?

๓ และ พวก ท่าน ทูล พระองค์ ว่า  : 
พระองค์ เจ้าข้า, พวก ข้า พระองค์ อยาก
ให้พระองค์ทรงบอกพวกข้าพระองค์ถึง
ช่ือที่พวกข้าพระองค์จะเรียกศาสนจักร
น้ี; เพราะ มี การ โต้ เถียง ในบรรดา ผู้คน 
เกี่ยวกับเรื่องน้ี.

๔ และพระเจา้ตรสักบัพวกทา่นวา่ : ตาม
จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, 

 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. อทุศิ, อทุศิถวาย  

(การ).
 ๒๑ ก โมไซยาห ์๑๘:๑๗.  

คมพ. ศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิต.์

๒๗ ๑ ก คพ. ๒๙:๖.
  ข แอลมา ๖:๖.  

คมพ. อดอาหาร (การ).
 ๒ ก ๓ นี. ๒๖:๑๓.  

คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การปรากฏหลงัความเป็น
มรรตยัของพระครสิต.์

๓ นีไฟ ๒๖:๑๖–๒๗:๔๖๑๑



ท�าไม ผู้คน จะ พร�่า บ่น และ โต้ เถียง กัน
เพราะเรื่องน้ีเล่า ?

๕ พวกเขาไม่ไดอ้า่นพระคมัภรีห์รอื, ซ่ึง
กล่าวว่าเจ้าต้องรับนามก ของพระคริสต์, 
ซ่ึงเป็นนามของเรา ? เพราะจะเรียกเจ้า
โดยนามน้ีในวันสุดท้าย;

๖ และ ผู้ ใด ที่ รับ นาม ของ เรา, และ
อดทนก จนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้ เดียวกัน
น้ันจะได้รบัการช่วยให้รอดในวนัสุดท้าย.

๗ ฉะน้ัน, อะไรก็ตามที่ เจ้าจะท�า, เจ้า
จงท�าในนามของเรา; ฉะน้ันเจ้าจงเรยีก
ศาสนจกัรตามนามของเรา; และเจา้จงเรยีก
หาพระบดิาในนามของเราเพือ่พระองคจ์ะ
ประทานพรให้ศาสนจักรเพื่อเห็นแก่เรา.

๘ และ จะ เป็น ศาสนจักรก ของ เราข ได้
อย่างไรนอกจากจะเรียกตามชื่อของเรา ? 
เพราะ หาก ศาสนจักร เรียก ตาม ช่ือ ของ
โมเสส มัน ก็ เป็น ศาสนจักร ของ โมเสส; 
หรือหากศาสนจักรเรียกช่ือตามช่ือของ
ชายคนหน่ึงมันก็เป็นศาสนจักรของชาย
คนหน่ึง; แต่หากเรียกตามช่ือของเราก็
เป็นศาสนจกัรของเรา, หากเป็นไปวา่พวก
เขาสร้างบนกิตติคุณของเรา.

๙ ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้า
สร้าง บน กิตติคุณ ของ เรา; ฉะน้ัน อะไร
ก็ตามที่เจ้าจะเรียกเจ้าจงเรียก, ตามนาม
ของเรา; ฉะน้ันหากเจ้าเรยีกหาพระบิดา, 
เพื่อศาสนจักร, หากเป็นไปตามนามของ
เราพระบิดาจะทรงได้ยินเจ้า;

๑๐ และหากเป็นไปว่าศาสนจักรสร้าง
บน กิตติคุณ ของ เรา พระ บิดา ก็ จะ ทรง
แสดงงานของพระองคอ์อกมาเองในน้ัน.

๑๑ แต่หากมันไม่สรา้งบนกิตติคุณของ
เรา, และสร้างบนงานของมนุษย์, หรือ
บนงานของมาร, ตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่เจ้าว่าพวกเขามีปีติ ในงานของตนช่ัว
เวลาหน่ึง, และในไม่ช้าที่สุดย่อมมาถึง, 
และพวกเขาถูกโค่นก และโยนเข้าไป ใน
ไฟ, ซ่ึงจากที่น้ันไม่มีการกลับมา.

๑๒ เพราะ งานของ พวก เขา ติดตามก 

พวกเขาไป, ด้วยเหตุจากงานของพวก
เขา พวกเขาจึงถูกโค่น; ฉะน้ันจงจ�าเรือ่ง
ที่เราบอกเจ้าไว้.

๑๓ ดเูถดิเราใหก้ติตคิณุก ของเราแกเ่จา้, 
และน่ีคือกิตติคุณที่เราให้แก่เจ้า—วา่เรา
มาในโลกเพือ่ท�าตามน� ้าพระทยัข ของพระ
บิดาของเรา, เพราะพระบิดาของเราทรง
ส่งเรามา.

๑๔ และพระบิดาของเราทรงส่งเรามา
เพื่อเราจะได้ถูกยกขึน้ก บนกางเขน; และ
หลังจากที่เราถูกยกขึน้บนกางเขนแล้ว, 
เพือ่เราจะดงึข มนุษยท์ัง้ปวงมาหาเรา, เพือ่
ดงัทีเ่ราถกูยกขึน้โดยมนุษยฉั์นใด แมฉั้น
น้ันมนุษย์จะถกูยกขึน้โดยพระบิดา, เพื่อ
ยืนอยู่ต่อหน้าเรา, เพื่อรับการพิพากษาค 

ตามงานของพวกเขา, ไม่วา่งานดีหรอืไม่
ว่างานช่ัว—

๑๕ และเพราะเหตุน้ีเราจึงได้รบัการยก

 ๕ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

 ๖ ก ๓ นี. ๑๕:๙.
 ๘ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระประมขุของ
ศาสนจกัร.

  ข คพ. ๑๑๕:๔.
 ๑๑ ก แอลมา ๕:๕๒.
 ๑๒ ก วว. ๑๔:๑๓;  

คพ. ๕๙:๒.
 ๑๓ ก คพ. ๗๖:๔๐–๔๒.  

คมพ. พระกติตคิณุ.
  ข ยอหน์ ๖:๓๘–๓๙.

 ๑๔ ก ๑ นี. ๑๑:๓๒–๓๓;  
โมเสส ๗:๕๕.

  ข ยอหน์ ๖:๔๔;  
๒ นี. ๙:๕;  
คพ. ๒๗:๑๘.

  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์
พระผูพ้พิากษา.

๓ นีไฟ ๒๗:๕–๑๕ ๖๑๒



ขึน้ก ; ฉะน้ัน, ตามเดชานุภาพของพระ
บิดา เรา จะ ดึง มนุษย์ ทัง้ ปวง มา หา เรา, 
เพื่อพวกเขาจะได้รับการพิพากษาตาม
งานของตน.

๑๖ และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้, คือผู้
ใดกลับใจก และรบับัพติศมาข ในนามของ
เรา จะ เต็ม เป่ียม; และ หาก เขา อดทนค 

จนกว่าชีวิตจะหาไม่, ดูเถิด, เราจะถือว่า
เขา ไม่มี ความ ผิด ต่อ พระ พักตร์ พระ
บิดาของเราในวันน้ันเมื่อเราจะยืนเพื่อ
พิพากษาโลก.

๑๗ และเขาที่ ไม่อดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม,่ ผูเ้ดยีวกนัน้ันคอืผูท้ีจ่ะถกูโคน่และ
โยนเข้าไปในไฟ, ซึ่งจากที่น้ันพวกเขาจะ
กลับมาอีกไม่ ได้, เพราะความยุติธรรมก 

ของพระบิดา.
๑๘ และ น่ี คือ พระ ด�ารัส ที่ พระองค์

ประทานให้ลูกหลานมนุษย์. และเพราะ
เหตุน้ีพระองค์จึงทรงท�าให้พระวจนะซึ่ง
ประทานไวเ้กิดสัมฤทธิผล, และพระองค์
ไม่ทรงกล่าวเท็จ, แต่ทรงท�าให้พระวจนะ
ของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลทัง้หมด.

๑๙ และไมม่ส่ิีงที่ ไมส่ะอาดก จะเขา้ไปใน
อาณาจกัรของพระองค์ ได;้ ฉะน้ันไมม่ส่ิีง
ใดเข้าไป ในสถานพักผ่อนข ของพระองค์
นอกจากบรรดาผู้ที่ล้างค อาภรณ์ของพวก
เขาในเลือดของเรา, เพราะศรัทธาของ
พวกเขา, และการกลบัใจจากบาปทัง้หมด

ของพวกเขา, และความซ่ือสัตย์จนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ของพวกเขา.

๒๐ บัดน้ีน่ีคือบัญญัติ : จงกลับใจก , เจ้า
ทัง้หลายทั่ว สุดแดนแผ่นดินโลก, และ
มาหาเราและรับบัพติศมาข ในนามของ
เรา, และเจ้าจะไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์ค 

โดยการรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, เพื่อเจ้า
จะยืนอยู่ โดยไม่มีมลทินง ต่อหน้าเราใน 
วันสุดท้าย.

๒๑ ตามจรงิแลว้, ตามจรงิแลว้, เรากลา่ว
แก่เจ้า, น่ีคือกิตติคุณของเรา; และเจ้ารู้
ส่ิงที่เจ้าจะต้องท�าในศาสนจักรของเรา; 
เพราะงานที่เจ้าเห็นเราท�ามาแล้วเจ้าจง
ท�าด้วย; เพราะส่ิงที่เจ้าเห็นเราท�ามาแล้ว
แม้ส่ิงน้ันเจ้าจงท�า;

๒๒ ฉะน้ัน, หากเจ้าท�า ส่ิง เหล่า น้ี เจ้า
ย่อมเป็นสุข, เพราะเราจะยกเจ้าขึน้ใน
วันสุดท้าย.

๒๓ จงเขียนเรือ่งซ่ึงเจ้าเห็นและได้ยิน
มา, นอกจากเรื่องที่ห้ามก .

๒๔ จงเขยีนเรือ่งงานของคนพวกน้ี, ซ่ึง
จะเป็นไป, แมด้งัทีม่เีขยีนไว,้ เกีย่วกบัเรือ่ง
ที่เป็นมาแล้ว.

๒๕ เพราะดเูถิด, จากบรรดาหนังสือซ่ึง
มเีขยีนไว,้ และทีจ่ะเขยีน, คนพวกน้ีจะได้
รบัการพพิากษาก , เพราะโดยหนังสือเหลา่
น้ีงานข ของพวกเขาจะเป็นที่รู้แก่มนุษย์.

๒๖ และดเูถดิ, พระบดิาทรงเขยีนก เรือ่ง

 ๑๕ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
 ๑๖ ก คมพ. กลบัใจ (การ).
  ข คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั

ตศิมา.
  ค ๑ นี. ๑๓:๓๗. คมพ. 

อดทน (ความ).
 ๑๗ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๑๙ ก แอลมา ๑๑:๓๗.

  ข คพ. ๘๔:๒๔. คมพ. พกั
ผอ่น, สถานพกัผอ่น.

  ค วว. ๑:๕; ๗:๑๔; แอลมา  
๕:๒๑, ๒๗; ๑๓:๑๑–๑๓.

 ๒๐ ก อเีธอร ์๔:๑๘.
  ข คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 

ตศิมา—จ�าเป็น.
  ค คมพ. ท�า (ช�าระ) ให้

บรสุิทธิ ์(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. 

หนังสือแหง่ชีวติ.

๓ นีไฟ ๒๗:๑๖–๒๖๖๑๓



ทัง้หมด; ฉะน้ันโลกจะไดร้บัการพพิากษา
จากหนังสือซ่ึงจะเขียนไว้.

๒๗ และเจา้จงรูว้า่เจา้จะเป็นผูพ้พิากษาก 

แหง่คนเหลา่น้ี, ตามค�าพพิากษาซึง่เราจะ
ให้แก่เจ้า, ซ่ึงจะเที่ยงธรรม. ฉะน้ัน, เจ้า
ควรเป็นคนข อย่างไรเล่า ? ตามจรงิแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, แม้ดังที่เราเป็นค .

๒๘ และบัดน้ีเราไปเฝ้าก พระบิดา. และ
ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ส่ิงใดก็ตาม
ที่ เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเรา 
เจ้าจะได้รับ.

๒๙ ฉะน้ัน, ขอก , และเจา้จะไดร้บั; เคาะ, 
และจะเปิดมนัใหเ้จา้; เพราะคนทีข่อ, ยอ่ม
ได้รับ; และกับผู้ที่เคาะ, มันจะเปิดให้.

๓๐ และบัดน้ี, ดูเถิด, ปีติของเราใหญ่
หลวงนัก, แมจ้นถงึความบรบิรูณ์, เพราะ
เจ้า, และคนรุ่นน้ีด้วย; แท้จริงแล้ว, และ
แม้พระบิดาก็ทรงช่ืนชมยินดี, และเทพ
ผู้บริสุทธิ์ทัง้ปวงด้วย, เพราะเจ้าและคน
รุน่น้ี; เพราะไม่มีผู้ ใดในพวกเขาหายไปก .

๓๑ ดูเถิด, เราอยากให้เจ้าเข้าใจ; เพราะ
เราหมายถงึคนรุน่น้ีก ซ่ึงมชีีวติอยูเ่ดีย๋วน้ีข ; 
และไม่มีผู้ ใดในพวกเขาหายไป; และเรา
มีความบริบูรณ์แห่งปีติค ในคนเหล่าน้ี.

๓๒ แตด่เูถดิ, มนัท�าใหเ้ราโทมนัสเพราะ
อนุชนรุน่ทีส่ี่ก นับจากคนรุน่น้ี, เพราะพวก
เขาจะถูกน�าไปเป็นเชลยโดยคนน้ันแม้
ดังบุตรแห่งหายนะ; เพราะพวกเขาจะ
ขายเราเพื่อเงินและเพื่อทอง, และเพื่อ

ส่ิงที่แมลงกินผ้าข ท�าลายและขโมยจะบุก
มาลักไปได้. และในวนัน้ันเราจะไปเยือน
พวกเขา, แม้น� างานของพวกเขากลับมา
บนศีรษะของตนเอง.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อพระเยซูทรงยุติค�ากล่าวเหล่าน้ีแล้ว
พระองค์ตรัสกับสานุศิษย์ของพระองค์
ว่า : เจ้าจงเข้าทางประตูคับแคบก ; เพราะ
คบัแคบคอืประต,ู และแคบคอืทางซึง่น�า
ไปสู่ชีวติ, และมน้ีอยคนทีพ่บ; แตก่วา้งคอื
ประต,ู และกวา้งขวางคอืทางซึง่น�าสู่ความ
ตาย, และมคีนมากทีเ่ดนิทางน้ัน, จนกลาง
คนืมาถึง, ซ่ึงเวลาน้ันไม่มีผู้ ใดท�างานได.้

บทที่ ๒๘

สานุศิษย์ เก้า คนใน จ�านวน สิบ สอง คน
ปรารถนาและไดร้บัสัญญาวา่จะไดร้บัมรดก
ในอาณาจกัรของพระครสิตเ์มือ่พวกทา่น
ตาย—ชาวนีไฟสามคนปรารถนาและได้
รบั อ�านาจ เหนือ ความ ตาย เพือ่ จะ ยัง อยู่
บนแผน่ดนิโลกจนพระเยซเูสด็จมาอกี—
พวกทา่นไดร้บัการแปรสภาพและเห็นส่ิง
ตา่ง ๆ  ซึง่เป็นการผดิกฎทีจ่ะเอย่ถงึ, และ
พวกทา่นก�าลงัปฏบิตัศิาสนกจิในหมูม่นุษย์
ขณะน้ี. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ เมื่อ พระ
เยซูตรสัถ้อยค�าน้ีแล้ว, พระองค์รบัส่ังกับ

 ๒๗ ก ๑ นี. ๑๒:๙–๑๐;  
มอร. ๓:๑๙.

  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์
แบบอยา่งของพระเยซู
ครสิต.์

  ค มธ. ๕:๔๘;  
๓ นี. ๑๒:๔๘.

 ๒๘ ก ยอหน์ ๒๐:๑๗.
 ๒๙ ก มธ. ๗:๗;  

๓ นี. ๑๔:๗.
 ๓๐ ก ยอหน์ ๑๗:๑๒.
 ๓๑ ก ๓ นี. ๒๘:๒๓.
  ข ๓ นี. ๙:๑๑–๑๓; ๑๐:๑๒.
  ค คมพ. ปีต.ิ

 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.

๓ นีไฟ ๒๗:๒๗–๒๘:๑ ๖๑๔



สานุศิษยข์องพระองค,์ ทลีะคน, โดยตรสั
กบัพวกทา่นวา่ : เจา้ปรารถนาอะไรจากเรา, 
หลังจากเราไปเฝ้าพระบิดา ?

๒ และพวกท่านทัง้หมด, นอกจากสาม
คน, ทูล ว่า : พวก ข้า พระองค์ ปรารถนา
ว่า หลัง จาก มี ชีวิต อยู่ จนถึง อายุขัย ของ
มนุษย์ แล้ว, ขอ ให้การ ปฏิบัติ ศาสน กิจ
ของพวกข้าพระองค์, มาถึงที่สุด, ซ่ึงใน
การน้ันพระองค์ทรงเรยีกข้าพระองค์มา, 
เพื่อข้าพระองค์จะได้มาเฝ้าพระองค์ ใน
อาณาจักรของพระองค์ โดยเร็ว.

๓ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก ท่านว่า : 
เจ้าเป็นสุขแล้วเพราะเจ้าปรารถนาส่ิงน้ี
จากเรา; ฉะน้ัน, หลังจากเจ้ามีอายุ เจ็ด
สิบสองปีเจ้าจงมาหาเราในอาณาจักรของ
เรา; และกับเราเจ้าจะพบความพักผ่อนก .

๔ และเมื่อพระองค์รับส่ังกับพวกท่าน
แล้ว, พระองค์ทรงหันมาหาสามคนน้ัน, 
และตรัสกับพวกท่านว่า : เจ้าอยากให้เรา
ท�าส่ิงใดให้เจ้า, เมื่อเราไปเฝ้าพระบิดา ?

๕ และพวกทา่นโทมนัสอยู่ ในใจ, เพราะ
ไม่ กล้า ทูล พระองค์ ถึง เรื่อง ที่ พวก ท่าน
ปรารถนา.

๖ และ พระองค์ ตรัส กับ พวก ท่านว่า : 
ดูเถิด, เรารู้ก ความคิดของเจ้า, และเจ้า
ปรารถนา ส่ิง ที่ ยอห์นข , ผู้ เป็นที่รัก ของ
เรา, ผู้ อยู่ กับ เรา ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ของเรา, ปรารถนาจากเรา, ก่อนที่เราจะ
ถูกชาวยิวยกขึน้.

๗ ฉะน้ัน, เจ้าเป็นสุขกว่า น้ัน, เพราะ
เจ้าจะไม่ต้องลิม้รสก ความตายข เลย; แต่
เจ้า จะ อยู่ เห็น การก ระ ท�า ทัง้หมด ของ
พระบิดาที่ทรงมีต่อลูกหลานมนุษย์, แม้
จนส่ิงทัง้ปวงจะเกิดสัมฤทธิผลตามพระ
ประสงค์ของพระบิดา, เมื่อเราจะมาใน
รศัมีภาพของเราพรอ้มด้วยเดชานุภาพค 

แห่งสวรรค์.
๘ และเจ้าจะไม่ต้องทนรับความเจ็บ

ปวดของความตาย; แต่เมื่อเราจะมาใน
รัศมีภาพของเราเราจะเปลี่ยนเจ้าในช่ัว
พริบ ตา จา กมรรตัยก สู่ อมตะข ; และ เมื่อ
น้ัน เจ้า จะ ได้ รับ พร ใน อาณาจักร พระ 
บิดาของเรา.

๙ และอน่ึง, เจ้าจะไม่มีความเจ็บปวด
ขณะ ที่ เจ้า พ�านัก อยู่ ใน เน้ือ หนัง, ทัง้
ไม่มี โทมนัสนอกจากเพื่อบาปของโลก; 
และทัง้หมดน้ีเราจะท�า เพราะ ส่ิงที่ เจ้า
ปรารถนาจากเรา, เพราะเจ้าปรารถนาว่า
เจ้าจะได้น�าก จิตวญิญาณมนุษย์มาหาเรา, 
ขณะที่ โลกจะยังคงอยู่.

๑๐ และ เพราะ เหตุ น้ี เจ้า จะ มี ความ
บริบูรณ์ก แห่ง ปีติ; และ เจ้า จะ น่ัง ลง ใน
อาณาจักรพระบิดาของเรา; แท้จริงแล้ว, 
ปีติของเจ้าจะเต็มเป่ียม, แม้ดังพระบิดา
ประทาน ความ บริบูรณ์ แห่ง ปีติ ให้ เรา; 
และเจ้าจะเป็นแม้ดังเราเป็น, และเรา
เป็น แม้ ดัง พระ บิดา; และ พระ บิดา กับ
เราเป็นหน่ึงข ;

๒๘ ๓ ก คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั
ผอ่น.

 ๖ ก อาโมส ๔:๑๓;  
แอลมา ๑๘:๓๒.

  ข ยอหน์ ๒๑:๒๑–๒๓;  
คพ. ๗:๑–๔.

 ๗ ก ๔ นี. ๑:๑๔;  

มอร. ๘:๑๐–๑๑;  
อเีธอร ์๑๒:๑๗.

  ข คมพ. สัตภาวะทีแ่ปร
สภาพ.

  ค ๓ นี. ๒๐:๒๒.
 ๘ ก ๓ นี. ๒๘:๓๖–๔๐. 

 คมพ. มรรตยั  

(ความเป็น).
  ข คมพ. อมตะ (ความเป็น).
 ๙ ก ฟป. ๑:๒๓–๒๔;  

คพ. ๗:๕–๖.
 ๑๐ ก คพ. ๘๔:๓๖–๓๘.
  ข ยอหน์ ๑๗:๒๐–๒๓.

๓ นีไฟ ๒๘:๒–๑๐๖๑๕



๑๑ และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ก เป็น
พยาน ถึง พระ บิดา และ เรา; และ พระ
บิดาประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ลูก
หลานมนุษย์, เพราะเรา.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ พระ เยซู รับส่ัง ถ้อยค�า เหล่า น้ี แล้ว, 
พระองค์ ทรง สัมผัส พวก ท่านที ละ คน
ด้วย น้ิว พระหัตถ์ นอกจาก สาม คนน้ัน
ที่จะคงอยู่ต่อไป, และจากน้ันพระองค์
เสด็จจากไป.

๑๓ และ ดูเถิด, ฟ้า สวรรค์ เปิด, และ
พระองค์ ทรง พาก พวก ท่าน ขึน้ สวรรค์, 
และเห็นและได้ยินเรือ่งซ่ึงไม่อาจพูดได้.

๑๔ และพวกทา่นถกูหา้มก ไม่ ใหเ้อย่; ทัง้
พวกท่านไม่ไดร้บัอ�านาจให้เอ่ยไดถ้ึงเรือ่ง
ที่พวกท่านเห็นและได้ยิน;

๑๕ และพวกทา่นอยู่ ในรา่งหรอืนอกรา่ง, 
พวกท่านบอกไม่ ได้; เพราะพวกท่านได้
รู้สึก เหมือน เป็นการ เปลี่ยน สภาพก ของ
ตน, ว่าทรงเปลี่ยนพวกท่านจากร่างของ
เน้ือหนังเป็นสภาพอันเป็นอมตะ, เพื่อ
จะเห็นส่ิงต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๖ แต่เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจอีกบนพืน้พิภพ; 
กระน้ันก็ตามพวกท่านไม่ ได้ปฏิบัติเกี่ยว
กบัเรือ่งที่ ไดย้นิและเห็นมา, เพราะบญัชา
ซ่ึงพวกท่านได้รับบนสวรรค์.

๑๗ และบดัน้ี, พวกทา่นเป็นมรรตยัหรอื
อมตะ, ตัง้แต่วนัที่เปลี่ยนสภาพของพวก
ท่าน, ข้าพเจ้าหารู้ ไม่;

๑๘ แตข่า้พเจา้รูเ้พยีงเทา่น้ี, ตามบนัทกึ
ซ่ึงได้รับมา—พวกท่านออกไปตามผืน
แผ่นดิน, และ ปฏิบัติ แก่ ผู้คนทัง้ ปวง, 
โดยรวมมากเท่าที่ยอมเช่ือในค�าส่ังสอน
ของพวกท่านเข้ามาสู่ศาสนจักร; ให้บัพ- 
ติศมาพวกเขา, และมากเท่าที่รับบัพติศ
มารับพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๑๙ และพวกท่านถูกคนที่ ไม่เป็นของ
ศาสนจักร โยน เข้า เรือน จ�า. และ เรือน
จ�าก ขังพวกท่านไว้ ไม่ ได้, เพราะมันแยก
ออกเป็นสอง.

๒๐ และ พวก ท่าน ถูก โยน ลง ไป ใน
แผ่นดิน; แต่ พวก ท่าน ตี แผ่น ดิน ด้วย
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ถึงขนาด
ที่ โดย เดชานุภาพก ของ พระองค์ ปล่อย
พวกท่านออกจากห้วงลึกของแผ่นดิน; 
และฉะน้ันคนพวกน้ันจึงขุดหลุมให้พอ
จะขังพวกท่านไม่ ได้.

๒๑ และพวกท่านถูกโยนเข้าไป ในเตา
หลอมก สามครัง้และไม่ ได้รับอันตราย.

๒๒ และพวกทา่นถกูโยนเขา้ในถ�า้ก ทีข่งั
สัตวป่์าสองครัง้; และดูเถิดพวกท่านเล่น
กบัสัตวด์งัเด็กเลน่กบัลกูแกะทีย่งัดดูนม, 
และไม่ ได้รับอันตราย.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกท่านออกไป ในบรรดาผู้คนทัง้หมด
ของนีไฟดงัน้ี, และส่ังสอนพระกติตคิณุก 

ของพระคริสต์กับผู้คนทัง้ปวงบนผืน
แผ่นดิน; และพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาสู่พระเจ้า, และเข้ามาในศาสนจักร

 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.  

คมพ. เปลีย่นสภาพ  
(การ).

 ๑๙ ก กจิการ 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. พระกติตคิณุ.

๓ นีไฟ ๒๘:๑๑–๒๓ ๖๑๖



ของ พระ คริสต์, และ ด้วย เหตุ น้ี ผู้คน
รุ่นน้ันข จึงได้รับพร, ตามพระวจนะของ
พระเยซู.

๒๔ และบดัน้ีขา้พเจา้, มอรมอน, ยตุกิาร
พูดเกี่ยวกับเรื่องเหล่าน้ีไว้ช่ัวเวลาหน่ึง.

๒๕ ดเูถดิขา้พเจา้ก�าลงัจะเขยีนช่ือก ทา่น
เหล่า น้ันผู้ ไม่ต้องลิม้รสความตาย, แต่
พระเจ้าทรงห้ามไว;้ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงไม่
เขียน, เพราะช่ือซ่อนไว้จากโลก.

๒๖ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้า เห็นพวกท่าน, 
และพวกท่านปฏิบัติต่อข้าพเจ้า.

๒๗ และดเูถดิพวกทา่นจะอยู่ ในบรรดา
คนต่างชาติ, และคนต่างชาติจะไม่รู้จัก
พวกท่าน.

๒๘ พวกทา่นจะอยู่ ในบรรดาชาวยวิดว้ย, 
และชาวยิวหารู้จักพวกท่านไม่.

๒๙ และ เหตุการณ์ จะ ได้ บังเกิด ขึน้, 
เมื่อพระเจ้าทรงเห็นเหมาะสมในปรีชา
ญาณของพระองค์ที่พวกท่านจะปฏิบัติ
ต่อ บรรดา เผ่า ของ อิสราเอล ทัง้หมด ที่
กระจัดกระจายก อยู่, และต่อประชาชาติ, 
ตระกูล, ภาษาและผู้คนทัง้ปวง, และจะ
น�าคนมากมายออกมาจากพวกน้ันไปสู่
พระเยซู, เพื่อความปรารถนาของพวก
ท่านจะสมบูรณ์, และเพราะเดชานุภาพ
แหง่การสรา้งความเช่ือมัน่ของพระผูเ้ป็น
เจ้าซ่ึงอยู่ ในพวกท่านด้วย.

๓๐ และ พวก ท่าน เป็น ดัง เทพก ของ
พระผู้เป็นเจ้า, และหากพวกท่านจะสวด
อ้อนวอนพระ บิดา ในพระนาม ของ พระ

เยซูพวกท่านจะแสดงตนให้ผู้ ใดก็ตาม
ที่พวกท่านเห็นว่าดี.

๓๑ ฉะน้ัน, พวกทา่นจะท�างานอนัส�าคญั
ยิ่งและน่าอัศจรรย์, ก่อนวันส�าคัญยิ่งก ที่
ก�าลังจะมาถึง เมื่อผู้คนทัง้หมดจะต้อง
มายืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระ
คริสต์ โดยแน่แท้;

๓๒ แท้จริงแล้วแม้ ในบรรดาคนต่าง
ชาตพิวกทา่นก็จะท�างานส�าคญัยิง่และน่า
อัศจรรย์ก , ก่อนวันพิพากษาน้ัน.

๓๓ และหากท่านมีพระคัมภีร์ทัง้หมด
ซ่ึงใหเ้รือ่งราวเกีย่วกบังานอศัจรรยท์ัง้ปวง
ของพระครสิต์, ท่านจะรู,้ ตามพระวจนะ
ของพระคริสต์, ว่าส่ิงเหล่าน้ีจะต้องเกิด
โดยแน่แท้.

๓๔ และวบิัติจงมีแก่คนที่ ไม่ยอมก สดับ
ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เยซู, และ คนที่
พระองค์ทรงเลือกไว้ข และส่งมาในบรรดา
พวก เขา ด้วย; เพราะ ผู้ ใด ที่ ไม่ รับ พระ
วจนะของพระเยซูและถ้อยค�าของผู้ที่
พระองค์ทรง ส่งมาย่อมไม่ รับพระองค์; 
และฉะน้ันพระองคจ์ะไม่ทรงรบัพวกเขา
ในวันสุดท้าย;

๓๕ และจะเป็นการดีกว่าส�าหรับพวก
เขาหากพวกเขาไม่ ได้เกิด. เพราะท่าน
คิด หรือ ว่า ท่าน จะ ก�าจัด ความ ยุติธรรม
ของพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงขุ่นเคืองได้, ผู้
ถูกเหยียบย�่าก อยู่ ใต้เท้าของมนุษย์, เพื่อ
โดยการน้ันความรอดจะได้มา ?

๓๖ และบัดน้ีดูเถิด, ดังที่ข้าพเจ้าพูด

 ๒๓ ข ๓ นี. ๒๗:๓๐–๓๑.
 ๒๕ ก ๓ นี. ๑๙:๔.
 ๒๙ ก คมพ. อสิราเอล—การกระ

จดักระจายของอสิราเอล;  
อสิราเอล—สิบเผา่ที่

สูญหายไปของอสิราเอล.
 ๓๐ ก คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
 ๓๑ ก ฮีล. ๑๒:๒๕;  

๓ นี. ๒๖:๔–๕.
 ๓๒ ก ๒ นี. ๒๕:๑๗.

 ๓๔ ก อเีธอร ์๔:๘–๑๒.
  ข คมพ. ศาสดาพยากรณ์.
 ๓๕ ก ฮีล. ๑๒:๒.

๓ นีไฟ ๒๘:๒๔–๓๖๖๑๗



เกีย่วกบัทา่นเหลา่น้ันทีพ่ระเจา้ทรงเลอืก
ไว้, แท้จริงแล้ว, แม้คนสามคนที่ทรงพา
ขึน้ไปในสวรรค,์ คอืขา้พเจา้หารู้ ไมว่า่ทรง
ช�าระพวกท่านจากความเป็นมรรตัยไปสู่
ความเป็นอมตะหรือเปล่า—

๓๗ แต่ดูเถิด, นับแต่ข้าพเจ้าเขียนมา, 
ข้าพเจ้า ทูล ถาม พระเจ้า, และ พระองค์
ทรงแสดงให้ประจักษ์แก่ข้าพเจ้าว่าจ�า
ต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกาย
พวกท่าน, มิฉะน้ันแล้วก็จ�าเป็นที่พวก
ท่านจะต้องลิม้รสความตาย;

๓๘ ฉะน้ัน, เพื่อพวกท่านจะไม่ลิม้รส
ความ ตาย จึง ให้ เกิด การ เปลี่ยนแปลงก 

กับร่างกายพวกท่าน, เพื่อจะได้ ไม่ต้อง
รับ ความ เจ็บ ปวด หรือ โทมนัส นอกจาก
เพราะบาปของโลก.

๓๙ แลว้การเปลีย่นแปลงน้ีไมอ่าจเทยีบ
ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในวนั
สุดทา้ย; แตเ่กดิการเปลีย่นแปลงกบัพวก
ท่าน, ถึงขนาดที่ซาตานจะมีอ�านาจเหนือ
พวกท่านไม่ ได้, คือ เขาจะล่อลวงก พวก
ท่านไม่ ได้; และพวกท่านได้รับการช�าระ
ให้บรสุิทธิ์ข แล้วในเน้ือหนัง, จนพวกท่าน
บริสุทธิ์ค , และจนพลังของแผ่นดินโลก
จะยึดพวกท่านไว้ ไม่ ได้.

๔๐ และในสภาพน้ีพวกทา่นจะยงัคงอยู่
จนถงึวนัพพิากษาของพระครสิต;์ และในวนั
น้ันพวกทา่นจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงที่ใหญ่
หลวงกวา่, และจะทรงรบัเขา้ไปในอาณาจกัร
ของพระบดิาเพือ่จะไมอ่อกไปอกี, แตจ่ะพ�านัก
อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ในสวรรคช่ั์วนิรนัดร.์

บทที่ ๒๙

การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนคือ
เครือ่งหมายที่พระเจ้าเริ่มรวมอิสราเอล
และ ท�าให้ พันธ สัญญา ของ พระองค์
สมบูรณ์—ผู้ที่ปฏิเสธการเปิดเผยและ
ของประทานในยุคสุดท้ายของพระองค์
จะถูกสาปแช่ง. ประมาณ ค.ศ. ๓๔–๓๕.

และ บัดน้ี ดูเถิด, ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน
ว่า เมื่อ พระเจ้า จะ ทรง เห็น เหมาะ สม, 
ในปรีชาญาณของพระองค์, ว่าค�ากล่าว
เหลา่น้ีจะมาก สู่คนตา่งชาตติามพระวจนะ
ของพระองค์, เวลาน้ันท่านจะรู้ว่าพันธ- 
สัญญาข ซ่ึง พระ บิดา ทรง กระท�า กับ ลูก
หลานอิสราเอล, เกี่ยวกับการกลับคนืของ
พวกเขามาสู่ผืนแผ่นดินแห่งมรดกของ
พวกเขา, ก�าลังเริ่มเกิดสัมฤทธิผลแล้ว.

๒ และ ท่าน จะ รู้ ว่า พระ วจนะ ของ
พระเจ้า, ซ่ึงพูดไว้ โดยศาสดาพยากรณ์
ผูบ้รสุิทธิ,์ จะเกดิสัมฤทธผิลทัง้หมด; และ
ทา่นไมจ่�าตอ้งกลา่ววา่พระเจา้ทรงรรีอก การ
เสด็จมาหาลูกหลานอิสราเอล.

๓ และท่านไม่จ�าต้องจินตนาการในใจ
ทา่นวา่พระวจนะทีพ่ดูไวน้ั้นไรป้ระโยชน์,  
เพราะดเูถดิ, พระเจา้จะทรงระลกึถงึพนัธ- 
สัญญาของพระองคซึ์ง่ทรงกระท�ากบัผูค้น
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอลของพระองค์.

๔ และเมื่อท่านจะเห็นว่าค�ากล่าวเหล่า
น้ีออกมาในบรรดาพวกท่าน, ท่านไม่จ�า
ต้องลบหลู่การกระท�าของพระเจ้าอีกต่อ

 ๓๘ ก คมพ. สัตภาวะทีแ่ปร
สภาพ.

 ๓๙ ก คมพ. ลอ่ลวง (การ).
  ข คมพ. ท�า (ช�าระ)  

ใหบ้รสุิทธิ ์(การ).
  ค คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

ศักดิสิ์ทธิ ์(ความ).
๒๙ ๑ ก ๒ นี. ๓๐:๓–๘.

  ข มอร. ๕:๑๔, ๒๐.
 ๒ ก ลกูา ๑๒:๔๕–๔๘.

๓ นีไฟ ๒๘:๓๗–๒๙:๔ ๖๑๘



ไป, เพราะดาบก แห่งความยุติธรรมข ของ
พระองค์อยู่ ในพระหัตถ์ขวา; และดูเถิด, 
ในวันน้ัน, หากท่านจะลบหลู่การกระท�า
ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระท�า
ให้มันตามมาทันท่านในไม่ช้า.

๕ วิบัติก แก่คนที่ลบหลู่ข การกระท�าของ
พระเจ้า; แท้จริง แล้ว, วิบัติ แก่ คนที่ จะ
ปฏเิสธค พระครสิตแ์ละงานของพระองค์ !

๖ แท้จริงแล้ว, วิบัติก แก่คนที่จะปฏิเสธ
การเปิดเผยของพระเจ้า, และที่จะกล่าว
ว่า พระเจ้า ไม่ ทรง ท�างาน โดย การ เปิด
เผย, หรอืโดยการพยากรณ์, หรอืโดยของ
ประทานข , หรือโดยภาษา, หรือโดยการ
รักษา, หรือโดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้ว !

๗ แทจ้รงิแลว้, และวบิตัิแก่ผู้ น้ันที่จะ
กลา่วในวนัน้ัน, เพือ่หาผลประโยชน์ก , วา่ไมม่ี
ปาฏหิารยิ์ข กระท�าขึน้โดยพระเยซูครสิต;์ 
เพราะคนทีท่�าการน้ีจะกลบัเหมอืนดงับตุร
แหง่หายนะค , ซ่ึงไมม่คีวามเมตตาส�าหรบัผู้
น้ัน, ตามพระวจนะของพระครสิต์ !

๘ แท้จรงิแล้ว, และท่านไม่จ�าต้องติฉิน
นินทาก , หรือดูแคลนข , หรือเยาะเย้ยชาว
ยิวค , หรือ คนใด ในพวก ที่ เหลือ อยู่ ของ
เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล อีก ต่อ ไป; เพราะ
ดูเถิด, พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญา
ของพระองคท์ีท่รงท�าไวก้บัพวกเขา, และ
พระองค์จะทรงกระท�ากับพวกเขาตามที่
ประทานค�ามั่นไว้.

๙ ฉะน้ันท่านไม่จ�าต้องคิดว่าท่านจะ
หันพระหัตถ์ ขวา ของ พระเจ้า ไป ทาง
ซ้ายได้, เพื่อพระองค์จะไม่ด�าเนินการ
พิพากษา จนถึง การ ท�าให้ พันธ สัญญา
ซ่ึง พระองค์ ทรง ท�า กับ เชื ้อ สาย แห่ง
อิสราเอลสมบูรณ์.

บทที่ ๓๐

คน ต่าง ชาติ ใน ยุค สุดท้าย ได้ รับ บัญชา
ให้ กลับ ใจ, มา หา พระ คริสต์, และ นับ
อยู่ กับ เชือ้ สาย แห่ง อิสราเอล. ประมาณ  
ค.ศ. ๓๔–๓๕.

จงสดับฟัง, โอ้คนต่างชาติ, และจงฟัง
พระวจนะของพระเยซูคริสต์, พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่, ซ่ึง
พระองค์ทรงบัญชาก ข้าพเจ้าให้พูดเกี่ยว
กบัทา่น, เพราะ, ดเูถดิพระองคท์รงบญัชา
ข้าพเจ้าให้เขียนไว้, มีความว่า :

๒ จง หัน มา เถิด, เจ้า คนต่าง ชาติก ทัง้
ปวง, หันมาจากทางอันช่ัวร้ายของเจ้า; 
และกลับใจข จากการท�าช่ัวของเจ้า, จาก
การพูดเท็จและการหลอกลวงของเจ้า, 
จาก การ ผิด ประเวณี ของ เจ้า, และ จาก
ความ น่า ชิงชัง ลับ ๆ ของ เจ้า, และ การ
ถือรูปเคารพของเจ้า, และจากการกระ
ท�าฆาตกรรมของเจ้า, และการฉ้อฉลใน
อ�านาจปุโรหิตของเจ้า, และความริษยา

 ๔ ก ๓ นี. ๒๐:๒๐.
  ข คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
 ๕ ก ๒ นี. ๒๘:๑๕–๑๖.
  ข มอร. ๘:๑๗;  

อเีธอร ์๔:๘–๑๐.
  ค มธ. ๑๐:๓๒–๓๓.
 ๖ ก มอร. ๙:๗–๑๑, ๑๕.

  ข คมพ. ของประทานทาง
วญิญาณ, ของประทาน
แหง่พระวญิญาณ.

 ๗ ก คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

  ข ๒ นี. ๒๘:๔–๖;  
มอร. ๙:๑๕–๒๖.

  ค คมพ. บตุรแหง่หายนะ.
 ๘ ก ๑ นี. ๑๙:๑๔.
  ข ๒ นี. ๒๙:๔–๕.
  ค คมพ. ยวิ (ชาว).
๓๐ ๑ ก ๓ นี. ๕:๑๒–๑๓.
 ๒ ก คมพ. คนตา่งชาต.ิ
  ข คมพ. กลบัใจ (การ).

๓ นีไฟ ๒๙:๕–๓๐:๒๖๑๙



๔ นีไฟ ๓๐:๑–๕ ๖๒๐

ของเจ้า, และการวิวาทของเจ้า, และจาก
ความช่ัวร้ายและความน่าชิงชังทัง้หมด 
ของเจ้า, และจงมาหาเรา, และรับบัพ- 
ติศมาในนามของเรา, เพื่อเจ้าจะได้รับ

การปลดบาปของเจ้า, และเป่ียมไปด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้าจะนับค อยู่
กับผู้คนของเราซ่ึงเป็นของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล.

 ๒ ค กท. ๓:๒๗–๒๙;  
๒ นี. ๑๐:๑๘–๑๙;  
๓ นี. ๑๖:๑๐–๑๓;  
๒๑:๒๒–๒๕;  

อบัรา. ๒:๑๐.

[๔ นีไฟ]
๑ ๓ ก กจิการ ๔:๓๒;  

๓ นี. ๒๖:๑๙. คมพ. อทุศิ, 
อทุศิถวาย (การ).

 ๕ ก คมพ. รกัษา, รกัษาใหห้าย 
(การ).

   นีไฟฉบบัทีส่ี่
หนังสือของนีไฟ 

ผูเ้ป็นบตุรของนีไฟ—สานุศิษยค์นหน่ึงของพระเยซคูรสิต์

เรือ่งราวของผู้คนของนีไฟ, ตามบันทึกของท่าน.

ชาวนีไฟและชาวเลมันได้รับการเปลีย่น
ใจเลือ่มใสมาสู่พระเจา้ทัง้หมด—พวกเขา
มีสรรพส่ิงทัง้ปวงเพือ่ใช้ร่วมกัน, ท�างาน
ปาฏหิารยิ,์ และรุง่เรอืงในแผน่ดนิ—หลงั
จาก สอง ศตวรรษ, การ แบ่ง แยก, ความ
ช่ัว, ศาสนจกัรปลอม, และการขม่เหงเกดิ
ขึน้—หลงัจากสามรอ้ยปี, ทัง้ชาวนีไฟและ
ชาวเลมันช่ัวรา้ย—แอมารอนซ่อนบันทึก
ศักดิ์สิทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๓๕–๓๒๑.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ ปีที่
สามสิบส่ีผา่นไป, และปีทีส่ามสิบหา้

ดว้ย, และดเูถดิสานุศิษยข์องพระเยซตูัง้
ศาสนจักรของพระคริสต์ขึน้ในผืนแผ่น
ดินทัง้หมดโดยรอบ. และมากเท่าที่มา
หาพวกท่าน, และกลับใจจากบาปของ
พวกเขาอย่างแท้จริง, ได้รับบัพติศมาใน
พระนามของพระเยซู; และพวกเขาได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สามสิบหก, ผูค้นทัง้หมดไดร้บัการเปลีย่น
ใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, ทั่วผืนแผ่นดิน, 
ทัง้ ชาว นี ไฟ และ ชาวเล มัน, และ ไม่มี
ความขัดแย้งและการโต้เถียงในบรรดา
คนเหล่า น้ัน, และทุกคนปฏิบัติต่อกัน
อย่างเที่ยงธรรม.

๓ และพวกเขามส่ิีงของทัง้หมดก เพือ่ใช้
รว่มกันในบรรดาพวกเขา; ฉะน้ันจึงไม่มี
คนรวยและคนจน, ทาสและไท, แต่พวก
เขาเป็นอิสระทุกคน, และเป็นผู้รับส่วน
ในของประทานจากสวรรค์.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
สามสิบเจ็ดผ่านไปด้วย, และยังมีความ
สงบสุขอยู่ต่อไปในแผ่นดิน.

๕ และมีงานส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์
ซ่ึง สานุศิษย์ ของ พระ เยซู กระท�า, ถึง
ขนาดที่คนเหล่าน้ันรักษาก คนป่วย, และ
ท�าให้คนตายฟ้ืน, และท�าให้คนง่อยเดิน, 



และ คน ตาบอด ได้ รับ สายตา ของ พวก
เขา, และ คนหู หนวก ได้ยิน; และ พวก
ท่านท�า ปาฏิหาริย์ข นานัปการ ในบรรดา
ลูกหลานมนุษย์; และพวกท่านไม่ ได้ท�า
ปาฏิหารยิ์ โดยวธิีอื่นนอกจากในพระนาม
ของพระเยซู.

๖ และปีทีส่ามสิบแปดผา่นไปดงัน้ี, และปี
ทีส่ามสิบเกา้ดว้ย, และปีทีส่ี่สิบเอ็ด, และส่ี
สิบสอง, แทจ้รงิแลว้, แมจ้นส่ีสิบเกา้ปีผา่น
ไป, และห้าสิบเอ็ดดว้ย, และห้าสิบสอง; 
แทจ้รงิแลว้, และแมจ้นหา้สิบเกา้ปีผา่นไป.

๗ และพระเจา้ทรงท�าใหพ้วกเขารุง่เรอืง
ยิ่งในแผ่นดิน; แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่
พวกเขาสร้างเมืองต่าง ๆ ขึน้อีกในที่ซ่ึง
เคยมีเมืองต่าง ๆ ถูกเผา.

๘ แทจ้รงิแลว้, แมเ้มอืงเซราเฮ็มลาก ทีย่ิง่
ใหญ่น้ันพวกเขาก็ ให้สร้างขึน้อีก.

๙ แต่มีหลายเมืองซ่ึงจมก อยู่, และน� ้า
เข้ามาแทนที่; ฉะน้ันจึงสร้างเมืองเหล่า
น้ีใหม่ ไม่ ได้.

๑๐ และ บัดน้ี, ดูเถิด, เหตุการณ์ ได้
บังเกิด ขึน้ คือ ผู้คนของ นี ไฟ แข็งแกร่ง
ขึน้, และขยายเผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็วยิ่ง, 
และ กลับ กลาย เป็น ผู้คนที่ งดงาม และ
จ�าเริญตาก ยิ่งนัก.

๑๑ และ พวก เขา แต่งงาน, และ ยก ให้
แต่งงานกัน, และได้รบัพรตามค�าสัญญา
มากมาย หลาย ประการ ซึ่ง พระเจ้า ทรง
กระท�าไว้กับพวกเขา.

๑๒ และ พวก เขา ไม่ ได้ ด�าเนิน ตา
มการฏิบัติก และ ศาสนพิธี แห่ง กฎ ของ
โมเสสข อกีตอ่ไป; แตพ่วกเขาด�าเนินตามพ
ระบัญญัติซ่ึงพวกเขาได้รับจากพระเจ้า
ของพวกเขาและพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา, ดว้ยการอดอาหารค และสวดออ้นวอน
ตอ่ไป, และประชมุกนับอ่ยครัง้ทัง้เพือ่สวด
อ้อนวอนและฟังพระวจนะของพระเจ้า.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไมม่ี
ความขดัแยง้ในบรรดาผูค้นทัง้ปวง, ในทัว่
แผน่ดนิ; แตม่ปีาฏหิารยิย์ิง่ใหญก่ระท�าขึน้
ในบรรดาสานุศิษย์ของพระเยซู.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
เจ็ดสิบเอ็ดผ่านไป, และปีที่เจ็ดสิบสอง
ด้วย, แท้จริงแล้ว, และท้ายที่สุด, จนปีที่
เจ็ดสิบเก้าผ่านไป; แท้จริงแล้ว, แม้หน่ึง
รอ้ยปีผา่นไป, และสานุศิษยข์องพระเยซ,ู 
ผูท้ีพ่ระองค์ ไดท้รงเลอืกไว,้ จากไปสู่เมอืง
บรมสุขเกษมก ของพระผูเ้ป็นเจา้ทัง้หมด, 
นอกจากสามคนข ที่จะคงอยู่ต่อไป; และมี
สานุศิษย์ค คนอื่น ๆ ได้รับแต่งตัง้ง แทนที่
พวกท่าน; และคนเป็นอันมากในรุ่นน้ัน
ล่วงลับไป.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืไมม่ี
ความขดัแยง้ก ในแผน่ดนิ, เพราะความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน.

๑๖ และ ไม่มี ความ ริษยาก , หรือ การ
วิวาท, หรือ ความ วุ่นวาย, หรือ การ ผิด
ประเวณี, หรือการพูดเท็จ, หรือการกระ

 ๕ ข ยอหน์ ๑๔:๑๒.  
คมพ. ปาฏหิารยิ.์

 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.

  ข คมพ. กฎของโมเสส.
  ค โมโร. ๖:๕;  

คพ. ๘๘:๗๖–๗๗.
 ๑๔ ก คมพ. เมอืงบรมสุขเกษม.
  ข ๓ นี. ๒๘:๓–๙.  

คมพ. สัตภาวะทีแ่ปร
สภาพ.

  ค คมพ. สานุศิษย.์
  ง คมพ. แตง่ตัง้ (การ).
 ๑๕ ก คมพ. สงบ (ความ), 

สงบสุข (ความ), สันต,ิ 
สันตสุิข.

 ๑๖ ก คมพ. สามคัค ี(ความ), 
หน่ึงเดยีว (ความเป็น).

๔ นีไฟ ๑:๖–๑๖๖๒๑



ท�าฆาตกรรม, หรือกามตัณหาข อย่างใด; 
และแน่แทแ้ลว้ไมม่ผีูค้นใดมคีวามสุขค ยิง่
กวา่น้ีได้ ในบรรดาผูค้นทัง้ปวงทีพ่ระหตัถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึน้มา.

๑๗ ไมม่ีโจร, หรอืฆาตกร, ทัง้ไมม่ชีาวเล- 
มัน, หรอืชาวใด ๆ ; แต่คนทัง้หลายอยู่กัน
เป็นหน่ึงเดียวก , เป็นลูกของพระคริสต์, 
และ ทายาท แห่ง อาณาจักร ของ พระ ผู้
เป็นเจ้า.

๑๘ และพวกเขาเป็นสุขอะไรเช่นน้ัน ! 
เพราะ พระเจ้า ประทานพร พวก เขา ใน
การกระท�าทัง้หมดของพวกเขา; แท้จริง
แล้ว, แม้ พวก เขา ได้ รับ พร และ รุ่งเรือง
จนถึงหน่ึงร้อยสิบปีผ่านไป; และคนรุ่น
แรกหลังจากพระคริสต์ ก็ ได้ล่วงลับไป, 
และไม่มีความขัดแย้งทั่วทัง้แผ่นดิน.

๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนี- 
ไฟ, ทา่นทีเ่ก็บรกัษาบนัทกึสุดทา้ยน้ี, ตาย
ไป, (และทา่นเขยีนบนัทกึบนแผน่จารกึก 

ของนีไฟ) และเอมัสบุตรท่านเก็บรักษา
บันทึก แทน; และ ท่าน เขียนบันทึก บน
แผ่นจารึกของนีไฟด้วย.

๒๐ และท่านเก็บรักษาบันทึกอยู่แปด
สิบส่ีปี, และยังคงมีความสงบสุขอยู่ ใน
แผ่นดิน, นอกจากผู้คนส่วนน้อยที่ขบถ
ต่อ ศาสนจักร และ เรียก ช่ือ พวก ตนว่า
ชาวเลมัน; ฉะน้ันจึงเริ่มมีชาวเลมันอีก
ในแผ่นดิน.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 

เอมสัตายดว้ย, (และเป็นหน่ึงรอ้ยเกา้สิบส่ีปี 

นับแต่การเสด็จมาของพระคริสต์) และ 
เอมั สบุตร ท่าน เก็บ รักษา บันทึก แทน; 
และท่านเขียนบันทึกบนแผ่นจารึกของ
นีไฟด้วย; และมีเขียนไว้ ในหนังสือของ
นีไฟด้วย, ซ่ึงคือหนังสือเล่มน้ี.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืสอง
รอ้ยปีผ่านไป; และคนรุน่ที่สองล่วงลับไป
หมดเหลืออยู่ ไม่กี่คน.

๒๓ และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, มอ รมอน, 
อยากให้ท่านรู้ว่าผู้คนได้ขยายเผ่าพันธุ์, 
ถึง ขนาด ที่ พวก เขา กระจาย ไป ทั่ว ผืน
แผ่นดิน, และว่าพวกเขากลับร�่ารวยยิ่ง, 
เพราะความรุ่งเรืองของพวกเขาในพระ
คริสต์.

๒๔ และบดัน้ี, ในปีทีส่องรอ้ยหน่ึงน้ีเริม่
มีคนทะนงตนด้วยความถือดีก ในบรรดา
พวกเขา, เช่นการสวมเสือ้ผ้าราคาแพง, 
และ ไข่มุก งดงาม นานา ชนิด, และ ส่ิง
สวยงามอันเป็นของโลก.

๒๕ และนับจากเวลาน้ันพวกเขาไม่ไดม้ี
ส่ิงของของตนและทรพัย์สินของตนเพื่อ
ใช้ร่วมกันก ในบรรดาพวกเขาอีกต่อไป.

๒๖ และพวกเขาเริ่มแบ่งชนชัน้; และ
พวกเขาเริม่สรา้งศาสนจกัรก ใหต้นเพือ่หา
ผลประโยชน์ข , และเริม่ปฏิเสธศาสนจักร
ที่แท้จริงของพระคริสต์.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อ สอง ร้อย สิบ ปี ผ่าน ไป มี ศาสนจักร

 ๑๖ ข คมพ. ตณัหาราคะ.
  ค โมไซยาห ์๒:๔๑;  

แอลมา ๕๐:๒๓.  
คมพ. ปีต.ิ

 ๑๗ ก ยอหน์ ๑๗:๒๑.  
คมพ. ไซอนั.

 ๑๙ ก คมพ. แผน่จารกึ.
 ๒๔ ก คมพ. จองหอง (ความ), 

ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(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. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

๔ นีไฟ ๑:๑๗–๒๗ ๖๒๒



หลาย แห่ง อยู่ ใน แผ่นดิน; แท้จริง แล้ว, 
มีหลายศาสนจักรซึ่งประกาศวา่รูจ้ักพระ
ครสิต,์ กระน้ันพวกเขาก็ยงัไดป้ฏเิสธก พระ
กติตคิณุส่วนใหญข่องพระองค,์ ถงึขนาด
ที่พวกเขายอมรบัความช่ัวรา้ยนานัปการ, 
และได้ปฏิบัติส่ิงที่ศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้น้ันซ่ึง
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวถูกห้ามข ไว้ส�าหรับ
เขาเพราะความไม่มีค่าควร.

๒๘ และ ศาสนจักรก น้ี ขยาย อย่าง ยิ่ง
เพราะความช่ัวช้าสามานย์, และเพราะ
อ�านาจซาตานซ่ึงได้เกาะกุมใจพวกเขา.

๒๙ และอน่ึง, มีศาสนจักรอีกแห่งหน่ึง
ซ่ึงปฏเิสธพระครสิต;์ และพวกน้ีขม่เหงก 

ศาสนจกัรทีแ่ทจ้รงิของพระครสิต,์ เพราะ
ความออ่นน้อมของพวกเขาและความเช่ือ
ของพวกเขาในพระครสิต;์ และคนพวกน้ี
เกลียดชังพวกเขาเพราะปาฏิหารยิ์หลาย
อย่างซ่ึงกระท�าในบรรดาพวกเขา.

๓๐ ฉะน้ันพวก น้ี ใช้ พลัง อ�านาจ และ
สิทธิอ�านาจเหนือสานุศิษย์ของพระเยซู
ซ่ึงยังคงอยู่กับพวกเขา, และพวกน้ีโยน
พวกทา่นเขา้เรอืนจ�าก ; แต่โดยเดชานุภาพ
แห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงอยู่
กบัพวกทา่น, เรอืนจ�าจงึแยกออกเป็นสอง, 
และพวกทา่นออกมาท�าปาฏหิารยิย์ิง่ใหญ่
ในบรรดาคนพวกน้ี.

๓๑ กระน้ันก็ตาม, และทัง้ทีม่ปีาฏหิารยิ์
ทัง้ ปวง เหล่า น้ี, ผู้คน ยัง ท�าใจ ตน แข็ง
กระด้าง, และหมายมั่นจะฆ่าพวกท่าน, 
แม้ดังที่ชาวยิวในเยรูซาเล็มหมายมั่นจะ

ฆ่าพระเยซูมาแล้ว, ตามพระด�ารัสของ
พระองค์.

๓๒ และพวกน้ีโยนพวกท่านเข้าในเตา
หลอมก แห่งเพลิงข , และพวกท่านออกมา
โดยไม่ ได้รับอันตราย.

๓๓ และคนพวกน้ีโยนพวกท่านเข้าใน
ถ�า้ก ขังสัตวป่์าด้วย, และพวกท่านเล่นกับ
สัตว์ป่าแม้ดังเด็กเล่นกับลูกแกะ; และ
พวกทา่นออกมาจากฝูงของพวกมนั, โดย
ไม่ ได้รับอันตราย.

๓๔ กระน้ันก็ตาม, ผู้คนท�าใจตนแข็ง
กระด้าง, เพราะ พวก เขา ถูก ชักน� า โดย
ปุโรหิต และ ศาสดา พยากรณ์ ปลอม เป็น
อนัมากใหส้รา้งศาสนจกัรหลายแหง่, และ
ท�าความชัว่ช้าสามานยน์านัปการ. และพวก
เขาทบุตีก ผูค้นของพระเยซ;ู แตผู่ค้นของ
พระเยซูไม่ ได้ตอบโต.้ และดงัน้ันปีแล้ว
ปีเล่า, พวกเขาได้เส่ือมโทรมลงในความ
ไม่เช่ือและความช่ัวรา้ย, แม้จนสองรอ้ย
สามสิบปีผ่านไป.

๓๕ และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
ในปีน้ี, แทจ้รงิแลว้, ในปีทีส่องรอ้ยสามสิบ
เอ็ด, มีการแบ่งแยกอย่างแพร่หลายใน
บรรดาผู้คน.

๓๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีน้ีเกิดมีผู้คนกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีช่ือว่าชาว
นี ไฟ, และพวกน้ีเป็นผู้เช่ือที่แท้จริงใน
พระครสิต์; และในบรรดาพวกเขามีพวก
ที่ชาวเลมันเรียกว่า—ชาวเจคอบ, และ
ชาวโจเซฟ, และชาวโซรัม;

 ๒๗ ก คมพ. ละทิง้ความเช่ือ  
(การ).

  ข ๓ นี. ๑๘:๒๘–๒๙.
 ๒๘ ก คมพ. มาร—ศาสนจกัร

ของมาร.
 ๒๙ ก คมพ. ขม่เหง (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 นีไฟ ๑:๒๘–๓๖๖๒๓



๓๗ ฉะน้ันผูเ้ช่ือทีแ่ทจ้รงิในพระครสิต,์ 
และผู้นมัสการที่แท้จริงของพระคริสต์,  
( ในบรรดาคนเหล่าน้ีมีสานุศิษย์สามก คน
ที่ยังคงอยู่ของพระเยซูรวมอยู่ด้วย) เรยีก
วา่ชาวนีไฟ, และชาวเจคอบ, และชาวโจ- 
เซฟ, และชาวโซรัม.

๓๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
คนที่ ปฏิเสธ พระ กิตติคุณ มีช่ือ ว่า ชาว 

เลมัน, และชาวเลมิวเอล, และชาวอิช-
มาเอล; และพวกน้ีไม่ไดเ้ส่ือมโทรมอยู่ ใน 

ความไม่เชื่อ, แต่พวกเขาจงใจกบฏก ต่อ 
พระกิตติคุณของพระคริสต์; และพวก
เขาสอนลูกๆ ของตนไม่ ให้ เช่ือ, แม้ดัง
บรรพบุรุษ ของ ตน, ได้ เส่ือมโทรม มา, 
นับแต่ต้น.

๓๙ และ เป็น เพราะ ความ ช่ัว ร้าย และ
ความน่า ชิงชังของบรรพบุรุษพวกเขา, 
แม้ดังที่เป็นมานับแต่ต้น. และพวกเขา
ถูกสอนก ให้เกลียดลูก ๆ ของพระผู้เป็น
เจ้า, แม้ดังที่ชาวเลมันถูกสอนให้เกลียด
ลูกหลานของนีไฟมานับแต่ต้น.

๔๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืสอง
ร้อยส่ีสิบส่ีปีผ่านไป, และกิจจานุกิจของ
ผู้คน เป็นไป ดังน้ี. และ ผู้คน ส่วนที่ ช่ัว
ร้าย มากกว่า ก็ แข็งแกร่ง ขึน้, และ กลับ
มี จ�านวน มากกว่า ผู้คนของ พระ ผู้ เป็น
เจ้าอย่างยิ่ง.

๔๑ และพวกเขายงัคงสรา้งศาสนจกัรให้
ตนต่อไป, และตกแต่งมันด้วยของมีค่า
นานาชนิด. และสองร้อยห้าสิบปีผ่านไป
ดังน้ัน, และสองร้อยหกสิบปีด้วย.

๔๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนส่วนที่ช่ัวรา้ยเริม่ก่อเกิดค�าปฏิญาณ
และการมั่วสุมลับก ของแกดิแอนทันอีก.

๔๓ และผู้คนที่มีช่ือว่าผู้คนของนี ไฟ
เริ่ม จองหอง ในใจ พวก เขา ด้วย, เพราะ
ความมัง่คัง่ยิง่ของพวกเขา, และกลบัถอืดี
เหมอืนกบัชาวเลมนั, พีน้่องของพวกเขา.

๔๔ และนับแตเ่วลาน้ีเหลา่สานุศิษยเ์ริม่
โทมนัสเพราะบาปก ของโลก.

๔๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
สามร้อยปีผ่านไป, ทัง้ผู้คนของนีไฟและ
ชาวเล มัน กลับ กลาย เป็น คนช่ัว ร้าย ยิ่ง 
เหมือนๆ กัน.

๔๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
โจรแกดิแอนทันแพร่ไปทั่วผืนแผ่นดิน; 
และไม่มี ใครสักคนที่ชอบธรรมนอกจาก
สานุศิษย์ของพระเยซู. และคนทัง้หลาย
สะสมทองและเงินไว้มากมายเหลือล้น, 
และท�าการค้าสินค้านานาชนิด.

๔๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากสามรอ้ยหา้ปีผา่นไป, (และผูค้นยงัคง
อยู่ ในความชัว่รา้ย) เอมสัตาย; และแอมา-
รอน, น้องชายทา่น, เก็บรกัษาบนัทกึแทน.

๔๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
สามรอ้ยยี่สิบปีผ่านไป, แอมารอน, โดยที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบีบคัน้, ซ่อน
บันทึกก ซ่ึง ศักดิ์สิทธิ์ ไว้— แท้จริง แล้ว, 
แม้บันทึกศักดิ์สิทธิ์ทัง้หมดซ่ึงสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น, ซ่ึงศักดิ์สิทธิ์—แม้จนถึงปี
ที่สามร้อยยี่สิบนับแต่การเสด็จมาของ
พระคริสต์.

 ๓๗ ก ๓ นี. ๒๘:๖–๗;  
มอร. ๘:๑๐–๑๑.

 ๓๘ ก คมพ. กบฏ (การ).

 ๓๙ ก โมไซยาห ์๑๐:๑๗.
 ๔๒ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).
 ๔๔ ก ๓ นี. ๒๘:๙.

 ๔๘ ก ฮีล. ๓:๑๓, ๑๕–๑๖.

๔ นีไฟ ๑:๓๗–๔๘ ๖๒๔



๔ นีไฟ ๑:๔๙–มอรมอน ๑:๘๖๒๕
๔๙ และ ท่านซ่อนบันทึก ศักดิ์สิทธิ์ ไว้

กับ พระเจ้า, เพื่อ บันทึก ดัง กล่าว จะ ได้
ออก มา อีกก ถึง พวก ที่ เหลือ อยู่ ของ เชือ้

สาย แห่ง ยา โคบ, ตาม ค�า พยากรณ์ และ
สัญญาของพระเจ้า. และบันทึกของแอ- 
มารอนยุติดังน้ี.

 ๔๙ ก อนัีส ๑:๑๓.
[มอรมอน]
๑ ๑ ก คมพ. มอรมอน, ศาสดา

พยากรณ์ชาวนีไฟ.

  ข ๓ นี. ๕:๑๑–๑๘.
 ๒ ก ๔ นี. ๑:๔๗–๔๙.
  ข โมไซยาห ์๑:๓–๕.
 ๓ ก อเีธอร ์๙:๓.

 ๔ ก คม. ๑:๑, ๑๑.  
คมพ. แผน่จารกึ.

 ๕ ก ๓ นี. ๕:๑๒, ๒๐.

บทที่ ๑

แอมารอนส่ังสอนมอรมอนเกีย่วกบับนัทกึ
ศกัดิ์สิทธิ์—สงครามเริม่ระหวา่งชาวนีไฟ
กับชาวเลมัน—พระเจ้าทรงพาชาวนีไฟ
ทัง้สามออกไป—ความช่ัวร้าย, ความไม่
เชือ่, วิทยาคม, และเวทมนตร์คาถาแพร่
ออกไปทั่ว. ประมาณ ค.ศ. ๓๒๑–๓๒๖.

และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, มอ รมอนก , ท�า
บันทึกข เกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้าทัง้

เห็นและได้ยิน, และเรียกบันทึก น้ันว่า
หนังสือของมอรมอน.

๒ และ ใกล้ เวลา ที่ แอ มา รอนก ซ่อน
บันทึกไวก้ับพระเจ้า, ท่านมาหาข้าพเจ้า,  
(ขา้พเจา้มอีายปุระมาณสิบปี, และขา้พเจา้
เริม่มกีารศึกษาข บา้งตามลกัษณะการเรยีน
รู้ของผู้คนของข้าพเจ้า) และแอมารอน
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า : ข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้า
เป็นเด็กมีสติ, และช่างสังเกต;

๓ ฉะน้ัน, เมื่อ เจ้า อายุ ประมาณ ยี่สิบ 

ส่ี ปีข้าพเจ้าอยากให้เจ้าจดจ�าเรื่องที่ เจ้า
สังเกตมาเกี่ยวกับผู้คนเหล่าน้ี; และเมื่อ

เจ้าอายุเท่าน้ันจงไปยังแผ่นดินแอนทัม, 
ไปยังเนินเขาซ่ึงมีช่ือว่าชิมก ; และที่ น่ัน
ขา้พเจา้ซ่อนค�าจารกึอนัศักดิสิ์ทธิท์ัง้หมด
เกี่ยวกับผู้คนเหล่าน้ีไว้กับพระเจ้า.

๔ และดูเถิด, เจ้าจงน�าแผ่นจารึกก ของ
นีไฟไวก้ับเจ้า, และที่เหลือเจ้าจงปล่อยไว้
ในสถานที่ที่มันอยู่; และเจ้าจงจารกึเรื่อง
ทัง้หมดทีเ่จา้สังเกตมาเกีย่วกบัผูค้นเหลา่
น้ีบนแผ่นจารึกของนีไฟ.

๕ และข้าพเจ้า, มอรมอน, โดยที่เป็นผู้
สืบตระกลูของนีไฟก , (และช่ือบดิาขา้พเจา้
คอืมอรมอน) ขา้พเจา้จ�าเรือ่งทีแ่อมารอน
ส่ังข้าพเจ้าได้.

๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, เมื่ออายุสิบเอ็ดปี, บิดาข้าพเจ้า
พาขา้พเจา้ไปแผน่ดนิทางใต,้ แมถ้งึแผน่
ดินแห่งเซราเฮ็มลา.

๗ ผืนแผ่นดินทัง้หมดกลับเต็มไปด้วย
อาคาร, และ มี ผู้คน มากมาย, แทบ ว่า
ประหน่ึงทรายแห่งทะเล.

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีน้ีเริม่
มีสงครามระหวา่งชาวนี ไฟ, ซ่ึงประกอบ
ด้วย ชาว นี ไฟ และ ชาว เจ คอบ และ ชาว 

   หนังสือของมอรมอน



โจเซฟและชาวโซรมั; และสงครามน้ีเป็นไป 
ระหวา่งชาวนี ไฟ, กับชาวเลมันและชาว 
เลมิวเอลและชาวอิชมาเอล.

๙ บดัน้ี เรยีกชาวเลมนัและชาวเลมวิเอล
และชาวอิชมาเอลวา่ชาวเลมัน, และสอง
ฝ่ายน้ันคือชาวนีไฟกับชาวเลมัน.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเริม่
มีสงครามในบรรดาพวกเขาที่ชายแดน
แห่งเซราเฮ็มลา, ใกล้ผืนน� ้าแห่งไซดอน.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาว
นี ไฟ รวบรวม คน เป็น จ�านวน มาก, แม้
มากกวา่สามหมื่นคน. และเหตุการณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืพวกเขามกีารสู้รบหลายครัง้
ในปีเดียวกันน้ี, ซ่ึงชาวนีไฟ ได้ชนะชาว 

เลมันและสังหารพวกเขาหลายคน.
๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ชาวเลมันล้มเลิกแผนการของพวกเขา, 
และมีสันติอยู่ ในแผ่นดิน; และสันติคง
อยู่ตลอดเวลาประมาณส่ีปี, คือไม่มีการ
นองเลือด.

๑๓ แต่ความชั่วร้ายแพร่ออกไปทั่วทัง้
ผืนแผ่นดิน, ถึงขนาดที่พระเจ้าทรงน�า
สานุศิษย์ ผู้ เป็นที่รักก ของ พระองค์ ไป, 
และการท�างานปาฏิหาริย์และการรักษา
ยุติเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของผู้คน.

๑๔ และไม่มีของประทานก จากพระเจ้า, 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ข ไม่ ได้เสด็จมา
บนผู้ ใด, เพราะความชั่วรา้ยและความไม่
เช่ือค ของพวกเขา.

๑๕ และขา้พเจา้, อายสิุบหา้ปีและโดยที่

มีจิตใจอันมีสติอยู่บ้าง, ฉะน้ันข้าพเจ้าได้
รบัการเสด็จมาเยอืนจากพระเจา้, และลิม้
รสและรูถ้ึงพระคุณความดีของพระเยซู.

๑๖ และข้าพเจ้าพยายามส่ังสอนผู้คน
เหลา่น้ี, แตท่รงปิดปากขา้พเจา้, และทรง
ห้ามข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าจะส่ังสอน
พวกเขา; เพราะดเูถิดพวกเขาจงใจกบฏก 

ต่อพระผู้เป็นเจ้าของตน; และทรงพาข 

เหล่าสานุศิษย์ผู้เป็นที่รกัไปจากแผ่นดนิ, 
เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขา.

๑๗ แต่ ข้าพเจ้า คง อยู่ ในบรรดา พวก
เขา, แต่ทรงห้ามข้าพเจ้า ไม่ ให้ ส่ังสอน
พวกเขา, เพราะความแข็งกระด้างของ
ใจพวกเขา; และเพราะความแข็งกระดา้ง
ของใจพวกเขาแผ่นดินจึงถูกสาปแช่งก 

เพราะพวกเขา.
๑๘ และพวกโจรแกดิแอนทันเหล่าน้ี, 

ซ่ึงอยู่ ในบรรดาชาวเลมัน, ได้ก่อความ
ระส�่าระสายแก่แผ่นดิน, ถึงขนาดที่ผู้อยู่
อาศัย ในน้ันเริ่ม ซ่อนทรัพย์สมบัติก ของ
พวกเขาไว้ ในดิน; และมันกลับลื่นหลุด
ไป, เพราะพระเจ้าทรงสาปแช่งแผ่นดิน
ไว,้ เพือ่พวกเขาจะยดึมนัไว้ ไม่ได,้ ทัง้เก็บ
มันไว้อีกก็ ไม่ ได้.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
มี วิทยาคม, และ เวทมนตร์ คาถา, และ 
ไสยศาสตร์; และ อ�านาจ ของ มาร ร้าย 
กระท�าอยู่ทั่วผืนแผ่นดนิ, แม้จนถึงการ 
ท�าให้ถ้อยค�าของอบินาไดเกิดสัมฤทธิผล
ทัง้หมด, และของแซมวิเอล ชาวเลมนัดว้ย.

 ๑๓ ก ๓ นี. ๒๘:๒, ๑๒.
 ๑๔ ก โมโร. ๑๐:๘–๑๘, ๒๔.
  ข คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์

  ค คมพ. ไมเ่ช่ือ (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;  

อเีธอร ์๑๔:๑–๒.

มอรมอน ๑:๙–๑๙ ๖๒๖



บทที่ ๒

มอ รมอน เป็น ผู้น� า กองทัพ ชาว นี ไฟ—
เลือดและการฆ่าฟันมีทั่วแผ่นดิน—ชาว
นีไฟคร�่าครวญและโศกเศรา้ด้วยโทมนัส
ของผู้ที่อัปมงคล—วันแห่งพระคุณของ
พวกเขาผ่านไปแล้ว—มอรมอนได้แผ่น
จารึกของนี ไฟ—สงครามด�าเนินต่อไป. 
ประมาณ ค.ศ. ๓๒๗–๓๕๐.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ในปีเดยีวกนั
น้ันเริม่มีสงครามอีกระหวา่งชาวนีไฟกับ
ชาวเลมัน. และทัง้ที่ อายุ น้อย, ข้าพเจ้า
มี ร่าง สูง ใหญ่; ฉะน้ัน ผู้คนของ นี ไฟ จึง
ก�าหนดใหข้า้พเจา้เป็นผูน้�าพวกเขา, หรอื
เป็นผู้น� ากองทัพของพวกเขา.

๒ ฉะน้ันเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีที่สิบหกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดอ้อกน�า
หน้ากองทพัของชาวนีไฟ, ไปตอ่สู้ชาวเล- 
มัน; ฉะน้ันสามร้อยยี่สิบหกปีผ่านไป.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือในปี
ที่สามรอ้ยยี่สิบเจ็ดชาวเลมันมาโจมตีเรา
ด้วยพลังอันเกรียงไกรยิ่งนัก, ถึงขนาดที่
พวกเขาท�าให้กองทัพของข้าพเจ้าหวาด
กลัว; ฉะน้ันพวกเขาไม่ ยอมต่อสู้, และ
พวกเขาเริ่มถอยไปประเทศทางเหนือ.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ได้มาถึงเมืองแห่งแอนโกลา, และเราเข้า
ครอบครองเมือง, และเตรียมพร้อมเพื่อ
ป้องกันตนเองให้พ้นจากชาวเลมัน. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเราสร้างแนว
ป้องกนัเมอืงดว้ยสุดก�าลงัของเรา; แตท่ัง้ที่ 
มีแนวป้องกันทัง้หมดของเราชาวเลมัน
มาโจมตีเราและขับไล่เราออกจากเมือง.

๕ และพวกเขาขับไล่เราออกจากแผ่น
ดินแห่งเดวิดด้วย.

๖ และ เรา เดินทัพ ไป และ มา ถึง แผ่น
ดินแห่งจอชัว, ซ่ึงอยู่ชายแดนตะวันตก
ใกล้ฝ่ังทะเล.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
รวบรวมผู้คนของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะ ท�าได้, เพื่อ เรา จะ รวม พวก เขา ไว้ ใน
กลุ่มเดียวกัน.

๘ แต่ดูเถิด, แผ่นดินเต็มไปด้วยพวก
โจรและชาวเลมัน; และทัง้ความพินาศ
อย่าง ใหญ่ หลวง ซ่ึง ประชิด ผู้คน ของ 
ข้าพเจ้าอยู่, พวกเขายังไม่กลับใจจากการ 
กระท�าช่ัวของตน; ฉะน้ันจึงมีเลือดและ
การฆ่าฟันแพร่ไปตลอดทั่วผืนแผ่นดิน, 
ทัง้ฝ่ายชาวนีไฟและฝ่ายชาวเลมันด้วย; 
และการปฏิวัติจากผู้คนทัง้ปวงเกิดขึน้
ตลอดทั่วผืนแผ่นดิน.

๙ และบัดน้ี, ชาวเลมันมีกษัตริย์, และ
ช่ือของเขาคอืแอรนั; และเขามารบกบัเรา
ด้วยก�าลังกองทัพส่ีหมื่นส่ีพันคน. และ
ดูเถิด, ข้าพเจ้า ต้านทาน เขา ด้วย ก�าลัง
ส่ี หมื่น สอง พัน คน. และ เหตุการณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือข้าพเจ้าชนะเขาด้วยก�าลัง
ทัพ ของ ข้าพเจ้า จน เขา หนี ไป ซ่ึง หน้า
ข้าพเจ้า. และดูเถิด, ทัง้หมดน้ีเป็นไป, 
และสามร้อยสามสิบปีผ่านไป.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ชาว นี ไฟ เริ่ม กลับ ใจ จาก ความ ช่ัว ช้า
สามานย์ ของ พวก เขา, และ เริ่ม ร้อง
แม้ดังที่แซมิวเอลศาสดาพยากรณ์ ได้
พยากรณ์ ไว้; เพราะดูเถิดไม่มีผู้ ใดจะ
รักษาส่ิงที่เป็นของตนเองไว้ ได้, เพราะ
ขโมย, และ โจร, และ ฆาตกร, และ

มอรมอน ๒:๑–๑๐๖๒๗



ไสยศาสตร์, และเวทมนตร์คาถาซ่ึงมี
อยู่ ในแผ่นดิน.

๑๑ ดังน้ันจึงเริ่มมีความโศกเศร้าและ
การ คร�่าครวญ อยู่ ทั่ว แผ่น ดิน เพราะ ส่ิง
เหล่าน้ี, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดา
ผู้คนของนีไฟ.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
ขา้พเจา้, มอรมอน, เห็นการคร�า่ครวญของ
พวกเขาและความโศกเศรา้ของพวกเขา
และโทมนัสของพวกเขาต่อพระพักตร์
พระเจ้า, ใจ ข้าพเจ้า เริ่ม ช่ืนชม ยินดี อยู่
ภายในข้าพเจ้า, โดยที่ รู้ ถึง พระ เมตตา
และความอดกลัน้ของพระเจา้, ดงัน้ันดว้ย
คดิวา่พระองคจ์ะทรงเมตตาพวกเขาเพือ่
พวกเขาจะกลับเป็นผู้คนชอบธรรมอีก.

๑๓ แต่ ดูเถิด ปีติ ของ ข้าพเจ้า น้ี เปล่า
ประโยชน์, เพราะโทมนัสก ของพวกเขาหา
ใช่เพือ่การกลบัใจ, เพราะพระคณุความดี
ของพระผู้เป็นเจ้าไม่; แต่แท้ที่จริงเป็น
โทมนัสของผู้ที่อัปมงคลข , เพราะพระเจ้า
จะมิทรงยอมให้พวกเขาได้รับความสุขค 

ในบาปเสมอไป.
๑๔ และพวกเขาไม่ ได้มาหาพระเยซู

ด้วย ใจก ที่ ชอกช�า้ และ วิญญาณ ที่ ส�านึก
ผิด, แต่พวกเขาสาปแช่งข พระผู้เป็นเจ้า, 
และปรารถนาจะตาย. กระน้ันก็ตามพวก
เขายังจะต่อสู้ด้วยดาบเพื่อชีวิตของตน.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
โทมนัสของข้าพเจ้ากลับมาสู่ข้าพเจ้าอีก, 
และขา้พเจา้เห็นวา่วนัก แหง่พระคณุข ผา่น
ไปค แล้วส�าหรบัพวกเขา, ทัง้ทางโลกและ

ทางวญิญาณ; เพราะขา้พเจา้เห็นพวกเขา
หลายพนัคนถกูโคน่ในการกบฏตอ่พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขาอย่างเปิดเผย, และ
ถมทบัอยูบ่นผนืแผน่ดนิดงัมลูสัตว.์ และ
สามร้อยส่ีสิบส่ีปีผ่านไปดังน้ี.

๑๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืในปี
ที่สามร้อยส่ีสิบห้าชาวนีไฟเริ่มหนีไปซ่ึง
หน้าชาวเลมัน; และพวกเขาถูกไล่ตาม
จน กระทั่ง พวก เขา มา ถึง แผ่น ดิน แห่ง 
เจชอน, ก่อนที่จะสามารถหยุดพวกเขา
ซ่ึงก�าลังล่าถอย.

๑๗ และบัดน้ี, เมืองแห่งเจชอนอยู่ ใกล้
แผ่นดนิก ที่แอมารอนไดซ่้อนบันทึกไวก้ับ
พระเจ้า, เพื่อมันจะไม่ถูกท�าลาย. และ
ดูเถิดข้าพเจ้าไปตามค�าของแอมารอน, 
และเอาแผ่นจารึกของนี ไฟมา, และท�า
บันทึกตามถ้อยค�าของแอมารอน.

๑๘ และบนแผน่จารกึของนีไฟขา้พเจา้
บันทึกเรื่องราวไว้ โดยครบถ้วนเกี่ยวกับ
ความช่ัวร้ายและความน่าชิงชังทัง้ปวง; 
แต่บนแผ่นจารึกก เหล่า น้ีข้าพเจ้ายับยัง้
ที่จะบันทึกเรือ่งราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับ
ความชั่วรา้ยและความน่าชิงชังของพวก
เขา, เพราะดูเถิด, ภาพของความชั่วร้าย
และความน่าชิงชังมอียูต่อ่สายตาขา้พเจา้
ตลอดเวลานับแต่ข้าพเจ้าอายุมากพอจะ
มองเห็นวิถีทางของมนุษย์.

๑๙ และขา้พเจา้สังเวชใจนักเพราะความ
ช่ัวรา้ยของพวกเขา; เพราะใจขา้พเจา้เต็ม
ไปดว้ยโทมนัสเพราะความชัว่รา้ยของพวก
เขา, ตลอดวนัเวลาของข้าพเจ้า; กระน้ัน

๒ ๑๓ ก ๒ คร. ๗:๑๐;  
แอลมา ๔๒:๒๙.

  ข คมพ. อปัมงคล (ความ).
  ค แอลมา ๔๑:๑๐.

 ๑๔ ก คมพ. ใจทีช่อกช�า้.
  ข คมพ. ลบหลู ่(การ).
 ๑๕ ก ฮีล. ๑๓:๓๘.
  ข คมพ. พระคณุ.

  ค ยรม. ๘:๒๐;  
คพ. ๕๖:๑๖.

 ๑๗ ก มอร. ๑:๑–๔.
 ๑๘ ก คมพ. แผน่จารกึ.

มอรมอน ๒:๑๑–๑๙ ๖๒๘



ก็ตาม, ขา้พเจา้รูว้า่ขา้พเจา้จะไดร้บัการยก
ขึน้ก ในวันสุดท้าย.

๒๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ในปีน้ีผู้คนของนีไฟถูกล่าและถูกขับไล่
อีก. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ เรา
ถูกขับไล่จนเรามาทางเหนือถึงแผ่นดิน
ที่มีช่ือว่าเช็ม.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
สร้างแนวป้องกันเมืองแห่งเช็ม, และเรา
รวบรวมผู้คนของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได,้ เพือ่บางทเีราอาจจะไดช่้วยพวกเขา
ให้พ้นจากความพินาศ.

๒๒ และเหตกุารณ์ ได้บงัเกดิขึน้ในปีที่
สามรอ้ยส่ีสิบหกพวกน้ันเริม่มาโจมตเีราอกี.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า พูด กับ ผู้คนของ ข้าพเจ้า, และ
กระตุ้นพวกเขาด้วยความบากบั่น, เพื่อ
พวกเขาจะยืนหยัดอย่างอาจหาญต่อหน้า
ชาวเลมันและต่อสู้ก เพื่อภรรยา, และลูก
ของพวกเขา, และบา้นของพวกเขา, และ
ที่พ�านักของพวกเขา.

๒๔ และ ถ้อยค�า ของ ข้าพเจ้า ปลุก เร้า
พวกเขาให้มีก�าลัง ใจขึน้บ้าง, ถึงขนาด
ที่ พวก เขา ไม่ รีบ หนี ไป เบือ้ง หน้า ชาว 

เลมัน, แต่ยืนหยัดต่อสู้คนเหล่าน้ันด้วย
ความอาจหาญ.

๒๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ต่อสู้กองทัพห้าหมื่นคนด้วยกองทัพสาม
หมื่นคน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้
คือ เรายืนหยัดด้วยความมั่นคงเช่นน้ัน
ต่อหน้าพวกเขาจนพวกเขาหนี ไปจาก
เบือ้งหน้าเรา.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาหลบหนีไปเราไลต่ามพวกเขาดว้ย
กองทัพของเรา, และรบกับพวกเขาอีก, 
และชนะพวกเขา; กระน้ันก็ตามก�าลงัของ
พระเจ้าไม่ ได้อยู่กับเรา; แท้จริงแล้ว, เรา
ถกูทิง้ไว้ ใหพ้ึง่พาตนเอง, คอืพระวญิญาณ
ของพระเจ้าไม่ทรงสถิตในเรา; ฉะน้ันเรา
จึงกลับอ่อนแอเหมือนกับพี่น้องของเรา.

๒๗ และ ใจ ข้าพเจ้า โทมนัส เพราะ
หายนะอันใหญ่หลวงน้ีของผู้คนข้าพเจ้า, 
เพราะความช่ัวรา้ยของพวกเขาและความ
น่าชิงชังของพวกเขา. แต่ดูเถิด, เราออก 
ไปสู้รบกับชาวเลมันและพวกโจรแกดิ-
แอนทนั, จนกระทัง่เราเขา้ครอบครองผนื 
แผ่นดินแห่งมรดกของเราอีก.

๒๘ และปีที่สามร้อยส่ีสิบเก้าผ่านไป. 
และในปีที่สามร้อยห้าสิบเราท�าข้อตกลง
กับชาวเลมันและพวกโจรแกดิแอนทัน, 
ซ่ึง ในน้ัน เรา ได้ แบ่ง ผืน แผ่น ดิน แห่ง
มรดกของเรา.

๒๙ และชาวเลมันได้ ให้แผ่นดินทาง
เหนือแก่เรา, แท้จริงแล้ว, แม้จนถึงทาง
แคบก ที่น� าไปสู่แผ่นดินทางใต้. และเรา
ให้แผ่นดินทางใต้ทัง้หมดแก่ชาวเลมัน.

บทที่ ๓

มอรมอนป่าวรอ้งการกลบัใจแกช่าวนีไฟ—
พวกเขาได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่และโอ้อวด
ในก�าลังของตนเอง—มอรมอนปฏิเสธที่
จะน�าพวกเขา, และค�าสวดอ้อนวอนของ
ทา่นเพือ่พวกเขาปราศจากศรทัธา—พระ

 ๑๙ ก โมไซยาห ์๒๓:๒๒;  
อเีธอร ์๔:๑๙.

 ๒๓ ก โมไซยาห ์๒๐:๑๑;  
แอลมา ๔๓:๔๕.

 ๒๙ ก แอลมา ๒๒:๓๒.

มอรมอน ๒:๒๐–๒๙๖๒๙



คมัภรีม์อรมอนเชือ้เชิญเผา่ทัง้สิบสองของ
อิสราเอลให้เชือ่พระกิตติคุณ. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๖๐–๓๖๒.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเลมนั
ไม่ ได้มาสู้รบอีกจนเวลาอีกสิบปีผ่านไป. 
และดูเถิด, ข้าพเจ้าใช้ชาวนีไฟ, คนของ
ข้าพเจ้า, ในการเตรียมผืนแผ่นดินของ
พวก เขา และ อาวุธ ของ พวก เขา ส�าหรับ
เวลาสู้รบ.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า : จง ป่าว ร้อง
กับคนพวกน้ี—เจ้าจงกลับใจ, และมาหา
เรา, และเจ้าจงรับบัพติศมา, และสร้าง
ศาสนจักรของเราอีก, และเจ้าจะได้รับ
การละเว้น.

๓ และข้าพเจ้าได้ป่าวร้องกับคนพวก
น้ี, แต่มันเปล่าประโยชน์; และพวกเขา
ไม่ ได้ตระหนักว่าพระเจ้า น่ันเองที่ทรง
ละเวน้พวกเขา, และประทานโอกาสเพื่อ
การกลบัใจใหพ้วกเขา. และดเูถดิพวกเขา
ท�าใจตนแข็งกระด้างกับพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของตน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือหลัง
จากปีที่สิบน้ีผ่านไป, ซ่ึง, รวมเป็น, สาม
ร้อยหกสิบปีนับแต่การเสด็จมาของพระ
ครสิต์, กษัตรยิ์ของชาวเลมันส่งสาส์นมา
ถึงข้าพเจ้า, ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้ารูว้า่พวกเขา
ก�าลังเตรียมจะยกมารบกับเราอีก.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า ให้ผู้คนของข้าพเจ้า ไปรวมกัน
ที่แผ่นดินรกร้าง, ไปยังเมืองหน่ึงซ่ึงอยู่

ชายแดน, ใกล้ทางแคบซ่ึงน�าไปสู่แผ่น
ดินทางใต้.

๖ และ ที่ น่ัน เรา วาง กองทัพ ของ เรา, 
เพื่อเราจะได้หยุดกองทัพของชาวเลมัน, 
เพื่อ พวก เขา จะ ไม่ เข้า ครอบ ครอง ผืน
แผ่นดินใด ๆ ของ เรา; ฉะน้ัน เรา สร้าง
แนวป้องกันต้านทานพวกเขาด้วยก�าลัง
ทัง้หมดของเรา.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีที่สามร้อยหกสิบเอ็ด ชาวเลมันยกลง
มาถึงเมืองรกร้างเพื่อ สู้ รบกับเรา; และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือในปี น้ันเรา
ชนะพวกเขา, ถึงขนาดที่พวกเขากลับ
ไปผืนแผ่นดินของตนเองอีก.

๘ และในปีทีส่ามรอ้ยหกสิบสองพวกเขา
ได้ยกลงมาสู้รบอีก. และเราชนะพวกเขา
อีก, และสังหารพวกเขาเป็นจ�านวนมาก, 
และโยนคนตายของพวกเขาลงทะเล.

๙ และบัดน้ี, เพราะส่ิงอันส�าคัญยิ่งน้ี, 
ที่ชาวนีไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า, กระท�าไป, 
พวกเขาจึงเริ่มโอ้อวดก ในพละก�าลังของ
ตนเอง, และเริม่สาบานต่อสวรรค์วา่พวก
เขาจะแก้แค้นเพื่อเลือดพี่น้องของตนที่
ถูกศัตรูของตนสังหาร.

๑๐ และพวกเขาสาบานโดยอ้างสวรรค์, 
และพระราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า
ด้วย, ว่าพวกเขาจะขึน้ไป สู้รบก กับศัตรู
ของ ตน, และ ตัด คนพวก น้ัน ออก จาก
ผืนแผ่นดิน.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า, มอรมอน, ปฏิเสธเด็ดขาดนับ
แต่เวลาน้ีไปที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาและ

๓ ๙ ก ๒ นี. ๔:๓๔.  ๑๐ ก ๓ นี. ๓:๒๐–๒๑; มอร. ๔:๔.

มอรมอน ๓:๑–๑๑ ๖๓๐



ผู้น�าของผู้คนเหล่าน้ี, เพราะความชั่วรา้ย
และความน่าชิงชังของพวกเขา.

๑๒ ดูเถิด, ข้าพเจ้าได้น� าพวกเขา, ทัง้
ที่พวกเขาชั่วร้ายข้าพเจ้าน� าพวกเขา สู้
รบหลายครัง้, และรกัพวกเขา, จนสุดใจ, 
ตามความรกัก ของพระผูเ้ป็นเจา้ทีม่อียู่ ใน
ข้าพเจ้า; และจิตวิญญาณข้าพเจ้าทุ่มเท
ออก มา ใน การ สวด อ้อนวอนพระ ผู้ เป็น
เจ้าของ ข้าพเจ้า ตลอด ทัง้ วัน เพื่อ พวก
เขา; กระน้ันก็ตาม, โดยปราศจากศรทัธาข , 
เพราะความแข็งกระด้างของใจพวกเขา.

๑๓ และ สาม ครัง้ แล้ว ที่ ข้าพเจ้า ปลด
ปล่อย พวก เขา ให้ พ้นจาก เงือ้ม มือ ศัตรู
ของพวกเขา, และพวกเขายังไม่กลับใจ
จากบาปของตน.

๑๔ และเมื่อพวกเขาสาบานโดยอ้างทุก
ส่ิงที่พระเจ้าพระเยซูครสิต์พระผู้ช่วยให้
รอดของเราทรงหา้มก , วา่พวกเขาจะขึน้ไป
หาศัตรขูองตนเพือ่สู้รบ, และแกแ้คน้เพือ่
เลือดพี่น้องของตน, ดูเถิดสุรเสียงของ
พระเจ้ามาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า :

๑๕ การแก้แค้นก เป็นของเรา, และเรา
จะ ตอบแทนข ; และ เพราะ ผู้คน เหล่า น้ี
ไม่กลับใจหลังจากที่เราปลดปล่อยพวก
เขาแล้ว, ดูเถิด, พวกเขาจะถูกตัดขาด
จากพืน้พิภพ.

๑๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้าปฏิเสธเด็ดขาดที่จะขึน้ไปต่อสู้
กับศัตรขูองข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าท�าแม้
ดังที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า; และ

ขา้พเจา้ยนืเป็นพยานเฉย ๆ เพือ่แสดงให้
ประจักษ์แก่ โลกถึงส่ิงที่ข้าพเจ้าเห็นและ
ไดย้นิ, ตามการแสดงใหป้ระจกัษ์ของพระ
วญิญาณซึง่ไดเ้ป็นพยานถงึส่ิงทีจ่ะมาถงึ.

๑๗ ฉะน้ันข้าพเจ้า จึง เขียน ถึงก ท่าน, 
คนต่างชาติ, และถึงท่าน, เชือ้สายแห่ง
อิสราเอลด้วย, เมื่องานจะเริ่ม, คือท่าน
ก�าลังเตรียมกลับไปแผ่นดินแห่งมรดก
ของท่าน;

๑๘ แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, ข้าพเจ้าเขียน
ถึงทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก; แท้จริงแล้ว, 
ถึงท่าน, ผู้เป็นสิบสองเผ่าของอิสราเอล, 
ผู้จะรับการพิพากษาก ตามงานของท่าน
โดยคนสิบสองคนซ่ึงพระเยซูทรงเลือก
เป็นสานุศิษย์ของพระองค์ ในแผ่นดิน
แห่งเยรูซาเล็ม.

๑๙ และขา้พเจา้เขยีนถงึผูท้ีเ่หลอือยูข่อง
ผูค้นเหลา่น้ีดว้ย, ผูจ้ะรบัการพพิากษาโดย
คนสิบสองก คนผูท้ีพ่ระเยซทูรงเลอืกไว้ ใน
แผ่นดินน้ีด้วย; และคนเหล่าน้ีจะรบัการ
พิพากษาโดยคนอีกสิบสองคนซ่ึงพระ
เยซูทรงเลือกในแผ่นดินแห่งเยรซูาเล็ม.

๒๐ และ ส่ิง เหล่า น้ี พระ วิญญาณ ทรง
แสดง ให้ ประจักษ์ แก่ ข้าพเจ้า; ฉะน้ัน
ข้าพเจ้า จึง เขียน ถึง ท่านทัง้ ปวง. และ
เพราะ เหตุ น้ี ข้าพเจ้า จึง เขียน ถึง ท่าน, 
เพือ่ทา่นจะรูว้า่ทา่นทกุคนตอ้งยนือยูห่น้า
บัลลังก์พิพากษาก ของพระครสิต์, แท้จรงิ
แลว้, ทกุจติวญิญาณทีเ่ป็นของครอบครวัข 

มนุษยชาติทัง้ปวงของอาดัม; และท่าน

 ๑๒ ก คมพ. รกั (ความ).
  ข มอร. ๕:๒.
 ๑๔ ก ๓ นี. ๑๒:๓๔–๓๗.
 ๑๕ ก คมพ. แกแ้คน้ (การ).
  ข คพ. ๘๒:๒๓.

 ๑๗ ก ๒ นี. ๓๐:๓–๘;  
๓ นี. ๒๙:๑.

 ๑๘ ก มธ. ๑๙:๒๘;  
ลกูา ๒๒:๒๙–๓๐;  
คพ. ๒๙:๑๒.

 ๑๙ ก ๑ นี. ๑๒:๙–๑๐.
 ๒๐ ก คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
  ข คพ. ๒๗:๑๑.

มอรมอน ๓:๑๒–๒๐๖๓๑



ตอ้งยนืรบัการพพิากษาจากงานของทา่น, 
ไม่ว่ามันดีหรือช่ัว;

๒๑ และเพื่อท่านจะเช่ือก พระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ด้วย, ซ่ึงท่านจะมีอยู่
ในบรรดา พวก ท่าน; และ เพื่อ ชาว ยิวข , 
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า, จะมี
พยานค อื่นนอกจากพระองค์ผู้ที่พวกเขา
เห็นและได้ยินด้วย, วา่พระเยซู, ผู้ที่พวก
เขาสังหาร, ทรงเป็นพระคริสต์องค์จริงง 

และพระผู้เป็นเจ้าองค์จริง.
๒๒ และข้าพเจ้าอยากชักชวนท่านทัง้

หลายก ทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกให้กลับใจ
และเตรียมยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา
ของพระคริสต์.

บทที่ ๔

สงครามและการฆา่ฟันด�าเนินตอ่ไป—คน
ช่ัวรา้ยลงโทษคนช่ัวรา้ย—ความช่ัวรา้ยที่
มีมากขึน้แพร่ออกไปทั่วอิสราเอลยิ่งกว่า
ที่เคย—ผู้หญิงและเด็กถูกสังเวยต่อรูป 
เคารพ— ชาวเล มัน เริ่ม กวาดล้าง ชาว 
นีไฟไปจากเบือ้งหน้าพวกเขา. ประมาณ 
ค.ศ. ๓๖๓–๓๗๕.

และบัดน้ีเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีที่ สามร้อยหกสิบสามชาวนี ไฟขึน้ไป
พร้อมด้วยกองทัพของพวกเขาเพื่อสู้รบ
กับชาวเลมัน, นอกแผ่นดินรกร้าง.

๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทพัชาวนีไฟถกูขบัไลก่ลบัมาแผน่ดนิ

รกรา้งอีก. และขณะที่พวกเขายังเหน่ือย
อ่อน, กองทัพที่ยังสดชื่นของชาวเลมันก็
เข้าโจมตีพวกเขา; และคนเหล่าน้ันสู้รบ
กันอย่างดุเดือด, ถึงขนาดที่ชาวเลมันได ้
ครอบครองเมอืงรกรา้ง, และสังหารชาวนีไฟ 
เป็นอันมาก, และจับเชลยเป็นอันมาก.

๓ และพวกทีเ่หลอือยูร่บีหนีไปสมทบกบั
ผูอ้ยูอ่าศัยของเมอืงทแีอนคมั. บดัน้ีเมอืง
ที แอนคัม ตัง้ อยู่ ชายแดนใกล้ ฝ่ัง ทะเล; 
และอยู่ ใกล้เมืองรกร้างด้วย.

๔ และเป็นเพราะกองทัพก ของชาวนีไฟ
ยกขึน้ไปตีชาวเลมันจึงท�าให้พวกเขาเริม่
ถูกลงทัณฑ์; เพราะหากไม่ ใช่เพราะการ
น้ี, ชาวเลมันจะไม่มีพลังเหนือพวกเขา.

๕ แต่, ดูเถิด, การพิพากษาของพระผู้
เป็นเจ้าจะตามทันคนช่ัวร้าย; และโดย
คนช่ัวรา้ยน่ันเองที่คนช่ัวรา้ยถูกลงโทษก ; 
เพราะ คือ คนช่ัว ร้าย ที่ ยั่ว ยุ ใจ ลูก หลาน
มนุษย์จนถึงการนองเลือด.

๖ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาวเล-
มนัเตรยีมการเพือ่ยกมาตเีมอืงทแีอนคมั.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้ในปีที่
สามร้อยหกสิบส่ีชาวเลมันยกมาตีเมือง 

ทแีอนคมั, เพือ่พวกเขาจะเขา้ครอบครอง
เมืองทีแอนคัมด้วย.

๘ และเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอืพวก
เขาถกูชาวนีไฟตีโตแ้ละขบัไลก่ลบัไป. และ
เมือ่ชาวนีไฟเห็นวา่พวกเขาขบัไลช่าวเลมนั
ไปแลว้พวกเขาก็โออ้วดถงึก�าลงัของตนเอง
อกี; และพวกเขาออกไปดว้ยพละก�าลงัของ
ตนเอง, และเขา้ครอบครองเมอืงรกรา้งอกี.

 ๒๑ ก คพ. ๓:๒๐.
  ข คมพ. ยวิ (ชาว).
  ค ๒ นี. ๒๕:๑๘.

  ง ๒ นี. ๒๖:๑๒;  
โมไซยาห ์๗:๒๗.

 ๒๒ ก แอลมา ๒๙:๑.

๔ ๔ ก มอร. ๓:๑๐.
 ๕ ก คพ. ๖๓:๓๓.

มอรมอน ๓:๒๑–๔:๘ ๖๓๒



 ๑๒ ก ปฐก. ๖:๕; ๓ นี. ๙:๙.
 ๑๓ ก มอร. ๕:๖.

 ๑๔ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ  
(การ).

 ๑๘ ก มอร. ๓:๓.

๙ และบดัน้ีเรือ่งทัง้หมดน้ีเกดิขึน้, และ
มีคนหลายพันถูกสังหารทัง้สองฝ่าย, ทัง้
ชาวนีไฟและชาวเลมัน.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือปีที่
สามรอ้ยหกสิบหกผ่านไป, และชาวเลมัน
ยกมาสู้รบกบัชาวนีไฟอกี; และชาวนีไฟยงั
ไม่ยอมกลับใจจากความชั่วที่พวกเขาท�า, 
แต่คงอยู่ ในความช่ัวร้ายของตนต่อไป.

๑๑ และเป็นไป ไม่ ได้ที่ลิน้จะบรรยาย, 
หรือ ที่ มนุษย์ จะ เขียน ค�า บรรยาย อย่าง
สมบรูณ์ถงึภาพอนัน่าพรัน่พรงึของเลอืด
และการฆา่ฟันซ่ึงมอียู่ ในบรรดาผูค้น, ทัง้
ของชาวนีไฟและของชาวเลมัน; และใจ
ทุกดวงแข็งกระด้าง, เพื่อมันจะเบิกบาน
ในการหลั่งเลือดตลอดเวลา.

๑๒ และไมเ่คยมคีวามช่ัวรา้ยก ใหญห่ลวง
เช่นน้ันในบรรดาลูกหลานของลี ไฮ, หรอื
แม้ ในบรรดาเชือ้สายแหง่อสิราเอลทัง้ปวง, 
ตามพระด�ารัสของพระเจ้า, ดังที่เป็นอยู่
ในบรรดาคนพวกน้ี.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันได้เข้าครอบครองเมืองรกร้าง
น้ัน, และ น่ี เพราะจ�านวนก คนของพวก
เขามีมากกว่าจ�านวนคนของชาวนีไฟ.

๑๔ และ พวก เขา เดินทัพ เข้า ตี เมือง 
ทีแอนคัมด้วย, และขับไล่ผู้อยู่อาศัยออก
ไปจากเมือง, และจับเชลยทัง้หญิงและ
เด็กไปเป็นอันมาก, และมอบคนเหล่า
น้ัน เป็น เครื่อง สังเวย เทพเจ้า ที่ เป็นรูป
เคารพก ของตน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปี
ทีส่ามรอ้ยหกสิบเจ็ด, ชาวนีไฟโดยที่ โกรธ

เพราะชาวเลมันพาผู้หญิงของพวกเขา
และลูกของพวกเขาไปเป็นเครือ่งสังเวย, 
คอืพวกเขาไดย้กไปสู้รบกบัชาวเลมนัดว้ย
ความเกรีย้วโกรธยิ่งนัก, ถึงขนาดที่พวก
เขาชนะชาวเลมนัอกี, และขบัไลพ่วกน้ัน
ออกจากผืนแผ่นดินของตน.

๑๖ และชาวเลมันไม่ไดย้กมาตชีาวนีไฟ
อีกจนถึงปีที่สามร้อยเจ็ดสิบห้า.

๑๗ และในปีน้ีพวกเขายกลงมาตีชาว 
นีไฟด้วยก�าลังทัง้หมดของพวกเขา; และ
ไม่ ได้นับจ�านวนพวกเขาไว้เพราะความ
มากมายของจ�านวนผู้คนของพวกเขา.

๑๘ และนับแต่เวลาน้ี ไปก ชาวนี ไฟ ไม่
ได้มีพลังเหนือชาวเลมัน, แต่เริ่มถูกคน
พวกน้ันกวาดล้างแม้ดังน� ้าค้างอยู่เบือ้ง
หน้าดวงอาทิตย์.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชาวเลมันยกมาตีเมืองรกร้าง; และมีการ
สู้รบอยา่งดเุดอืดยิง่ในแผน่ดนิรกรา้งน้ัน, 
ซ่ึงในการน้ีพวกเขาชนะชาวนีไฟ.

๒๐ และพวกเขาหนีไปเบือ้งหน้าพวก
น้ันอีก, และพวกเขามาถึงเมืองโบแอส; 
และที่น่ันพวกเขายืนหยัดต่อสู้ชาวเลมัน 
ด้วยความอาจหาญยิ่ง, ถึงขนาดที่ชาวเล-
มันไม่ไดช้นะพวกเขาจนพวกเขายกมาต ี
อีกเป็นครัง้ที่สอง.

๒๑ และเมื่อพวกน้ันยกมาเป็นครัง้ที่
สอง, ชาว นี ไฟ ถูก ขับ ไล่ และ ถูก สังหาร
ด้วยการเข่นฆ่าไม่เลือกหน้า; ผู้หญิงของ
พวกเขาและลกูของพวกเขาถกูน�าไปเป็น
เครื่องสังเวยรูปเคารพอีก.

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชาว

มอรมอน ๔:๙–๒๒๖๓๓



 ๒๓ ก มอร. ๑:๓. ๕ ๑ ก มอร. ๓:๑๑.  ๒ ก มอร. ๓:๑๒.

นีไฟรีบหนีไปจากเบือ้งหน้าคนพวกน้ัน
อีก, โดยพาผู้อยู่อาศัยทัง้หมดไปกับพวก
เขา, ทัง้ที่อยู่ ในเมืองและหมู่บ้าน.

๒๓ และบดัน้ีขา้พเจา้, มอรมอน, โดยที่
เห็นวา่ชาวเลมันก�าลังจะล้มล้างแผ่นดนิ, 
ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงไปยังเนินเขาชิมก , และ
หยบิเอาบนัทกึทัง้หมดซ่ึงแอมารอนซ่อน
ไว้กับพระเจ้า.

บทที่ ๕

มอรมอนน�ากองทัพชาวนีไฟอีกในการสู้
รบนองเลอืดและการฆา่ฟัน—พระคมัภรี์
มอรมอนจะออกมาเพือ่ ให้อิสราเอลทัง้
ปวงเชือ่มั่นว่าพระเยซูคือพระคริสต์— 
เพราะความไมเ่ชือ่ของพวกเขา, ชาวเลมนั 
จะ กระจัดกระจาย, และ พระ วิญญาณ 
จะทรงละความเพียรกับพวกเขา—พวก
เขาจะรบัพระกติตคิณุจากคนตา่งชาติ ใน
ยุคสุดท้าย. ประมาณ ค.ศ. ๓๗๕–๓๘๔.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือข้าพเจ้า
ออกไปในบรรดาชาวนีไฟ, และกลบัใจจาก
ค�าปฏญิาณก ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้�าไวว้า่ขา้พเจา้
จะไมช่่วยเหลอืพวกเขาอกีตอ่ไป; และพวก
เขาให้อ�านาจบัญชาการกองทัพของพวก
เขาแก่ข้าพเจ้าอีก, เพราะพวกเขามอง
ข้าพเจ้าราวกับว่าข้าพเจ้าจะปลดปล่อย
พวกเขาจากความทุกข์ของพวกเขาได้.

๒ แต่ ดูเถิด, ข้าพเจ้า ปราศจาก ความ
หวังก , เพราะข้าพเจ้ารู้เรื่องการพิพากษา
ของพระเจ้า ซ่ึงจะมาสู่พวกเขา; เพราะ
พวกเขาไม่ยอมกลับใจจากความชั่ว ช้า

สามานย์ของตน, แต่ดิน้รนเพื่อชีวติของ
ตนโดยไม่ไดเ้รยีกหาพระสัตภาวะองคน้ั์น
ที่ทรงสร้างพวกเขา.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชาว 
เลมันยกมาตีเราขณะที่ เราหลบหนี ไป
ถึง เมือง แห่ง จอร์แดน; แต่ ดูเถิด, พวก
เขาถูกขับไล่กลับไปจนพวกเขาไม่ ได้ยึด
เมืองในเวลาน้ัน.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขายกมาตีเราอีก, และเรารักษาเมืองไว้. 
และมีเมืองอื่น ๆ ด้วยที่ชาวนี ไฟรักษา
ไว,้ ซ่ึงที่มั่นเหลา่น้ันกันพวกเขาไม่ ให้เข้า
มาในแผ่นดินที่อยู่เบือ้งหน้าเราได้, เพื่อ
จะท�าลายผู้อยู่อาศัยในแผ่นดินของเรา.

๕ แต่ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้คือ ผืน
แผ่นดินใดก็ตามที่ เราผ่านไป, และไม่
ได้รวบรวมผู้อยู่อาศัยในน้ันเข้ามา, ก็ถูก
ชาวเลมนัท�าลาย, และเมอืง, และหมูบ่า้น, 
และนครของพวกเขาถูกเผาไหม้ด้วยไฟ; 
และสามร้อยเจ็ดสิบเก้าปีผ่านไปดังน้ี.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือในปี
ที่สามร้อยแปดสิบชาวเลมันยกมารบกับ
เราอีก, และเรายืนหยัดตอ่สู้พวกเขาอย่าง
อาจหาญ; แต่ทัง้หมดน้ีเปล่าประโยชน์, 
เพราะ พวก เขา มี จ�านวน มากมาย จนได้
เหยียบ ย�่า ผู้คนของ ชาว นี ไฟ ไว้ ใต้เท้า
พวกเขา.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
ได้รบีหนีอีก, และบรรดาคนที่หนีเรว็กวา่
ชาวเลมนัก็หนีไปได,้ และบรรดาคนทีห่นี
ไมพ่น้ชาวเลมนัก็ถกูกวาดลา้งและท�าลาย.

๘ และบัดน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้า, มอรมอน, 
ไม่ ปรารถนา ที่ จะ ทรมาน จิต วิญญาณ

มอรมอน ๔:๒๓–๕:๘ ๖๓๔



 ๘ ก ลกูา 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 อนัีส ๑:๑๖;  

ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๓. คมพ. 

พระคมัภรีม์อรมอน.
  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. ยวิ (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.

มนุษย์ โดยน�าภาพอันน่าพรั่นพรึงของ
เลือด และ ซากศพ จาก การ ฆ่า ฟัน เช่น
น้ันดังที่กองอยู่ต่อสายตาข้าพเจ้ามาอยู่
ต่อหน้าพวกเขา; แต่ข้าพเจ้า, โดยรูว้า่สิ่ง
เหล่าน้ีจะต้องเป็นที่รู้ โดยแน่แท้, และวา่
ส่ิงทัง้ปวงที่ซ่อนอยู่จะต้องเปิดเผยก บน
ดาดฟ้าหลังคาบ้าน—

๙ และ รู้ ด้วย ว่า ความ รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง
เหล่าน้ีจะตอ้งมาถึงก พวกที่เหลืออยู่ของ
ผู้คนเหล่าน้ี, และมาถึงคนตา่งชาติดว้ย, 
ซ่ึง พระเจ้า ตรสั วา่ จะ ท�าให้ ผู้คน เหล่า น้ี
กระจัดกระจายข , และจะนับวา่คนพวกน้ี
ไร้คา่ในบรรดาพวกเขา—ฉะน้ันข้าพเจ้า
จงึเขยีนค�ายอ่สัน้ ๆ ค , โดยที่ ไมก่ลา้ใหเ้รือ่ง
ราวอนัครบถว้นเกีย่วกบัส่ิงทีข่า้พเจา้เห็น, 
เพราะพระบัญชาซึ่งข้าพเจ้าได้รบั, และ
เพือ่ทา่นจะไม่ไดม้ี โทมนัสใหญห่ลวงเกนิ
ไปเพราะความชัว่รา้ยของผูค้นเหลา่น้ีดว้ย.

๑๐ และบัดน้ีดูเถิด, เรือ่งน้ีข้าพเจ้าพูด
กับพงศ์พันธุ์ของพวกเขา, และกับคน
ต่างชาติผู้มีความใส่ ใจต่อเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลด้วย, ซ่ึงตระหนักและรู้ ว่าพร
ของพวกเขามาจากไหน.

๑๑ เพราะขา้พเจา้รู้ วา่ผูค้นเช่นน้ันจะ
โทมนัส เพราะ หายนะ ของ เชือ้ สาย แห่ง
อสิราเอล; แทจ้รงิแลว้, พวกเขาจะโทมนัส
เพราะความพนิาศของผูค้นเหลา่น้ี; พวก
เขาจะโทมนัสที่ผูค้นเหลา่น้ี ไม่ ได้กลบัใจ
เพือ่พาหขุองพระเยซจูะไดก้อดรดัพวกเขา.

๑๒ บัดน้ี เรื่อง เหล่า น้ีก เขียนถึงพวกที่
เหลืออยู่ข ของเชือ้สายแห่งยาโคบ; และ
เขียนไว้ตามวิธี น้ี, เพราะพระผู้ เป็นเจ้า
ทรงรู้ว่าความช่ัวร้ายจะไม่น� าเรื่องเหล่า
น้ีออกมาให้พวกเขา; และจะซ่อนค ไวก้ับ
พระเจ้าเพื่อจะออกมาในเวลาอันเหมาะ
สมของพระองค์เอง.

๑๓ และน่ีคือพระบัญชาซึ่งข้าพเจ้าได้
รับ; และดูเถิด, ส่ิงเหล่าน้ีจะออกมาตาม
บัญชาของพระเจ้า, เมื่อพระองค์จะทรง
เห็นสมควร, ในปรชีาญาณของพระองค์.

๑๔ และดูเถิด, ส่ิงเหล่าน้ีจะไปถึงคน
ที่ ไม่ เช่ือ แห่ง ชาว ยิวก ; และ จะ ไป เพื่อ
เจตนา น้ี— เพื่อ พวก เขา จะ ได้ รับ การ
ชักชวนข ว่าพระเยซูคือพระคริสต์, พระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงทรงพระชนม์
อยู่; เพื่อ พระ บิดา จะ ทรง น�า มา, ซ่ึง จุด
ประสงคอ์นัส�าคญัยิง่และเป็นนิรนัดรข์อง
พระองค,์ โดยทางพระผูเ้ป็นทีร่กัทีสุ่ดของ
พระองค์, ในการน�าชาวยิว, หรือเชือ้สาย
แหง่อสิราเอลทัง้หมด, กลบัคนืสู่แผน่ดนิ
แหง่มรดกของพวกเขา, ซ่ึงพระเจา้พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเขาประทานให้พวกเขา, 
เพือ่ใหพ้นัธสัญญาค ของพระองคส์มบรูณ์.

๑๕ และเพื่อพงศ์พันธุ์ของผู้คนเหล่า
น้ีก จะเช่ือพระกิตติคุณของพระองค์เต็ม
ที่ยิ่งขึน้ด้วย, ซ่ึงจะออกข จากคนต่างชาติ
ไป ถึง พวก เขา; เพราะ ผู้คน เหล่า น้ี จะ
กระจัดกระจายค , และจะกลายง เป็นผู้คน

มอรมอน ๕:๙–๑๕๖๓๕



 ๑๖ ก ปฐก. ๖:๓; อเีธอร ์๒:๑๕.
  ข สดด. ๑:๔.
 ๑๗ ก คมพ. พระเมษบาลผู้

ประเสรฐิ.
 ๑๘ ก ๒ นี. ๒๘:๒๑.

 ๑๙ ก ๓ นี. ๒๐:๒๗–๒๘.
 ๒๐ ก ๓ นี. ๑๖:๘–๑๒.
  ข คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.
 ๒๑ ก อนัีส ๑:๑๒–๑๘;  

มอร. ๙:๓๖–๓๗.
 ๒๓ ก ฮีล. ๑๒:๘–๑๗.
  ข ๓ นี. ๒๖:๓.
 ๒๔ ก มคีาห ์๕:๘;  

๓ นี. ๒๐:๑๕–๑๖.

ผิวคล�า้, สกปรก, และน่ารงัเกียจ, เกินค�า
บรรยายของส่ิงทีเ่คยเป็นมาในบรรดาเรา, 
แทจ้รงิแลว้, แมส่ิ้งทีเ่คยเป็นมาในบรรดา
ชาวเลมัน, และน่ีเพราะความไม่เช่ือและ
การถือรูปเคารพของพวกเขา.

๑๖ เพราะ ดูเถิด, พระ วิญญาณ ของ
พระเจ้าทรงละความเพียรก กับบรรพบุรษุ
ของ พวก เขา; และ พวก เขา อยู่ โดย
ปราศจากพระคริสต์และพระผู้เป็นเจ้า
ในโลก; และ พวก เขา ถูก ต้อนไป มา ดัง
แกลบข ต้องลม.

๑๗ ครัง้หน่ึงพวกเขาเป็นผูค้นทีน่่าชม, 
และพวกเขามีพระคริสต์เป็นพระเมษ-
บาลก ของพวกเขา; แท้จริงแล้ว, แม้พระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงน�าพวกเขา.

๑๘ แตบ่ัดน้ี, ดเูถิด, พวกเขาถูกซาตาน
น�าก ไป ทั่ว, แม้ ดัง แกลบ ที่ ต้อง ลม พัด
ไป, หรือ ดัง เรือ ถูก โยนไป มา ตาม คลื่น, 
ปราศจากใบเรือหรือสมอ, หรือปราศจาก
ส่ิงใดที่จะคัดท้ายมัน; และดังเรอืเป็นอยู่
ฉันใด, พวกเขาก็เป็นอยู่ฉันน้ัน.

๑๙ และ ดูเถิด, พระเจ้า ทรง สงวนพร
ของพวกเขา, ซึ่งพวกเขาน่าจะได้รับใน
แผน่ดนิ, ไว้ ใหแ้กค่นตา่งชาติก ผูจ้ะครอบ
ครองแผ่นดิน.

๒๐ แต่ดูเถิด, เหตุการณ์จะบังเกิดขึน้
คือ พวกเขาจะถูกคนต่างชาติขับไล่และ
ท�าให้ กระจัดกระจาย ไป; และ หลัง จาก
พวกเขาถูกคนต่างชาติขับไล่และท�าให้
กระจดักระจายไป, ดเูถดิ, เมือ่น้ันพระเจา้

จะทรงระลึกก ถึงพันธสัญญาข ซ่ึงพระองค์
ทรงกระท�ากับอับราฮัมและกับเชือ้สาย
แห่งอิสราเอลทัง้ปวง.

๒๑ และพระเจ้าจะทรงระลึกถึงค�าสวด
อ้อนวอนก ของคนชอบธรรม, ซ่ึงวิงวอน
พระองค์เพื่อพวกเขาด้วย.

๒๒ และจากน้ัน, โอ้ท่านคนต่างชาติ, 
ท่าน จะ ยืน อยู่ ต่อ หน้า เดชานุภาพ ของ
พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร, เว้นแต่ท่านจะ
กลับใจและหันหลังให้ทางช่ัวของท่าน ?

๒๓ ทา่นไมรู่ห้รอืวา่ทา่นอยู่ ในพระหตัถ์
ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ? ท่าน ไม่รู้ หรือ ว่า
พระองค์ทรงมีเดชานุภาพทัง้มวล, และ
โดยพระบัญชาก อันยิ่งใหญ่ของพระองค์
แผ่นดินโลกจะถูกม้วนข เข้าด้วยกันดัง
ม้วนกระดาษ ?

๒๔ ฉะน้ัน, ท่าน จง กลับ ใจ, และ จง
นอบน้อมถอ่มตนตอ่พระพกัตรพ์ระองค,์ 
เกลือกพระองค์จะเสด็จออกมาในความ
ยุติธรรม เพื่อ ลงโทษ ท่าน— เกลือก ผู้ ที่
เหลอือยูข่องพงศ์พนัธุย์าโคบจะออกไปใน
บรรดาพวกทา่นดงัสิงห์ก , และฉีกทา่นออก
เป็นชิน้ ๆ, และไม่มีผู้ ใดจะปลดปล่อย.

บทที่ ๖

ชาวนีไฟไปรวมกนัในแผน่ดนิแหง่คาโม
ราห์เพือ่การต่อสู้ครัง้สุดท้าย—มอรมอน
ซ่อนบนัทกึศกัดิสิ์ทธิ์ ไว้ ในเนินเขาคาโม
ราห์—ชาวเลมันมีชัย, และประชาชาตินี

มอรมอน ๕:๑๖–๒๔ ๖๓๖



๖ ๑ ก ๑ นี. ๑๒:๑๙; เจรอม ๑:๑๐;  
แอลมา ๔๕:๙–๑๔;  
ฮีล. ๑๓:๕–๑๑.

 ๒ ก อเีธอร ์๙:๓.
 ๖ ก คมพ. แผน่จารกึ.
  ข อเีธอร ์๑๕:๑๑.

  ค คม. ๑:๒.
  ง มอร. ๘:๑.
 ๗ ก ๑ นี. ๑๒:๑๕.

ไฟ ถูก ท�าลาย— ผู้คนหลาย แสน คน ถูก
สังหารด้วยดาบ. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.

และบดัน้ีขา้พเจา้ยตุบินัทกึเกีย่วกบัความ
พินาศก ของชาวนีไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเราเดิน
ทัพไปเบือ้งหน้าชาวเลมัน.

๒ และข้าพเจ้า, มอรมอน, เขียนสาส์น
ถึงกษัตริย์ของชาวเลมัน, และปรารถนา
ให้เขายินยอมให้เรารวบรวมผู้คนของเรา
ไปยังแผ่นดินก แห่งคาโมราห์, ใกล้ เนิน
เขาที่มีช่ือว่าคาโมราห์, และที่น่ันเราจะ
ต่อสู้กับพวกเขา.

๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กษัตรยิข์องชาวเลมนัยนิยอมตามขา้พเจา้
ในส่ิงที่ข้าพเจ้าปรารถนา.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเรา
เดนิทพัไปแผน่ดนิแหง่คาโมราห,์ และเรา
ตัง้กระโจมของเรารอบเนินเขาคาโมราห์;  
และมันอยู่ ในแผ่นดินที่มีผืนน� ้า, แม่น� ้า, 
และแหลง่น� ้ามากมาย; และทีน่ี่เรามคีวาม
หวังที่จะได้เปรียบชาวเลมัน.

๕ และเมื่อสามร้อยแปดสิบส่ีปีผ่านไป, 
เราได้รวมผู้คนที่เหลืออยู่ทัง้หมดของเรา
เข้ามาในแผ่นดินแห่งคาโมราห์.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
เรารวมผู้คนของเราทัง้หมดเข้าเป็นกลุ่ม 
เดียวกันที่แผ่นดินแห่งคาโมราห์แล้ว, 
ดูเถิดข้าพเจ้า, มอรมอน, เริ่มชรา; และ
โดยรู้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ครัง้ สุดท้าย
ของผู้คนข้าพเจ้า, และโดยได้รับบัญชา

จากพระเจ้าวา่ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยบันทึก
ที่บรรพบุรุษเราสืบทอดกันมา, อันเป็น
บันทึกศักดิ์สิทธิ์, ให้ตกไปอยู่ ในเงือ้มมือ
ชาวเลมัน, ( เพราะชาวเลมันจะท�าลาย
บันทึก เหล่า น้ี) ฉะน้ัน ข้าพเจ้า จึง ท�า
บันทึกน้ีก จากแผ่นจารึกของนี ไฟ, และ
ซ่อนข บันทึก ทัง้หมด ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ รับ
มอบหมายมาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า
ไว้ ในเนินเขาคาโมราห์, นอกจากแผ่น 
จารึก สอง สาม แผ่นค ที่ ข้าพเจ้า ให้ แก ่
โมโรไนง บุตรข้าพเจ้า.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกดิขึน้คอืผู้คน
ของข้าพเจ้า, พร้อมด้วยภรรยาและลูก
ของพวกเขา, บัดน้ีมองเห็นกองทัพก ของ
ชาวเลมนัก�าลงัยกมายงัพวกเขา; และดว้ย
ความกลวัอนัน่าพรัน่พรงึตอ่ความตายทีม่ี
อยู่เต็มอกของคนช่ัวรา้ยทุกคน, พวกเขา
รอตัง้รับคนเหล่าน้ัน.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขายกมาสู้รบกับเรา, และจิตวญิญาณทุก
ดวง เต็ม ไป ด้วย ความ หวาดหวั่น เพราะ
ความมากมายของจ�านวนคนของพวกเขา.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาเข้าโจมตีผู้คนของข้าพเจ้าด้วยดาบ, 
และด้วยธนู, และด้วยลูกธนู, และด้วย
ขวาน, และด้วยอาวธุสงครามนานาชนิด.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
ของ ข้าพเจ้า ถูก โค่น, แท้จริง แล้ว, แม้
คนหน่ึงหมื่นคนของข้าพเจ้า ซ่ึงอยู่กับ
ข้าพเจ้า, และ ข้าพเจ้า ล้ม อยู่ ท่ามกลาง
พวก เขา เพราะ บาด เจ็บ; และ พวก เขา

มอรมอน ๖:๑–๑๐๖๓๗



 ๑๑ ก ๑ นี. ๑๒:๑๙–๒๐;  
ฮีล. ๑๕:๑๗.

 ๑๕ ก แอลมา ๙:๒๔.
 ๒๑ ก ๑ คร. ๑๕:๕๓–๕๔.

ผ่านข้าพเจ้า ไป คือ พวก เขา ไม่ ได้ ท�าให้
ชีวิตข้าพเจ้าสิน้สุด.

๑๑ และเมื่อพวกเขาผ่านไปและโค่น
ผู้คนทัง้หมดก ของ ข้าพเจ้า ลง นอกจาก
เรายี่สิบส่ีคน, (ซึ่งในบรรดาคนเหล่าน้ัน
มีโมโรไน บตุรขา้พเจา้) และเราผูร้อดชีวติ
จากผูค้นของเราทีต่ายลง, ในวนัพรุง่, เมือ่
ชาวเลมันกลับไปค่ายของพวกเขา, จาก
บนเนินเขาคาโมราห์, เราเห็นผู้คนของ
ข้าพเจ้าหน่ึงหมื่นคนที่ข้าพเจ้า, น� าอยู่
แนวหน้าถูกโค่น.

๑๒ และเราเห็นผู้คนของข้าพเจ้าหน่ึง
หมื่นคนซึ่งโมโรไนบุตรข้าพเจ้าเป็นผู้น� า
คนเหล่าน้ันด้วย.

๑๓ และดูเถิด, คนหน่ึงหมื่นคนของ 

กิ ดกิด โด นาห์ ล้ม ตาย ไป, และ เขา อยู่
ท่ามกลางพวกน้ันด้วย.

๑๔ และ เล มาห์ ล้ม ตาย พร้อม กับ คน
หน่ึงหมื่นคนของเขา; และกิลแกลล้ม
ตายพร้อมกับคนหน่ึงหมื่นคนของเขา; 
และลมิฮาหล์ม้ตายพรอ้มกบัคนหน่ึงหมืน่
คนของเขา; และโจนีอมัลม้ตายพรอ้มกบั
คนหน่ึงหมืน่คนของเขา; และคมูีไนฮาห,์ 
และโมโรไนฮาห์, และแอนทิโอนัม, และ
ชิบลัม, และเช็ม, และจอช, แต่ละคนล้ม
ตายพร้อมกับคนหน่ึงหมื่นคนของพวก
เขาแต่ละคน.

๑๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
มี อีก สิบ คนที่ ล้ม ตาย ด้วย ดาบ, พร้อม
กับคนหน่ึงหมื่นคนของพวกเขาแต่ละ
คน; แท้จริงแล้ว, แม้ผู้คนของข้าพเจ้า
ทัง้หมดก , ล้มตายลง, เว้นแต่คนยี่สิบ ส่ี

คนทีอ่ยูก่บัขา้พเจา้, และไมก่ีค่นซ่ึงหนีไป
ประเทศทางใต้ด้วย, และไม่กี่คนที่หนีไป
หาชาวเลมัน, และเน้ือหนัง, และกระดกู, 
และเลือดพวกเขาเรีย่รายอยู่ตามพืน้ดิน, 
โดยที่ถูกทิง้ให้เน่าเป่ือยอยู่บนแผ่นดิน
ดว้ยมอืคนทีสั่งหารพวกเขา, และใหส้ลาย
ไปและกลับสู่แผ่นดินแม่ของพวกเขา.

๑๖ และจิตวิญญาณข้าพเจ้าแตกสลาย
ด้วย ความ ปวด ร้าว, เพราะ ผู้คน ของ
ข้าพเจ้าที่ถูกสังหาร, และข้าพเจ้ารอ้งวา่ :

๑๗ โอ้พวกท่านผู้งดงาม, ท่านออกไป
จากทางของพระเจ้าได้อย่างไร ! โอ้พวก
ท่านผู้งดงาม, ท่านปฏิเสธพระเยซูองค์
น้ันได้ อย่างไร, ผู้ทรง ยืน กาง พระพาหุ
รับท่านอยู่ !

๑๘ ดูเถิด, หากท่านไม่ท�าเช่นน้ี, ท่าน
จะ ไม่ ล้ม ตาย. แต่ ดูเถิด, ท่าน ล้ม ตาย, 
และขา้พเจา้โศกเศรา้กบัการสูญเสียทา่น.

๑๙ โอ้ท่านบุตรและธิดาที่งดงาม, ท่าน
บิดา และ มารดา, ท่าน สามี และ ภรรยา, 
ท่านผู้ งดงาม, เป็นไป ได้อย่างไรที่พวก
ท่านมาล้มตาย !

๒๐ แต่ ดูเถิด, ท่าน จาก ไป แล้ว, และ
โทมนัส ของ ข้าพเจ้า จะ น�า ท่าน กลับ มา
ไม่ ได้.

๒๑ และ วันน้ันจะ มา ถึง ในไม่ ช้า เมื่อ
ร่างกายอันเป็นมรรตัยของท่านจะต้อง
สวม ใส่ ความ เป็น อมตะ, และ ร่างกาย
เหล่าน้ีซ่ึงก�าลังผุพังในความเน่าเป่ือยใน
ไม่ช้าจะต้องกลายเป็นร่างที่เน่าเป่ือยไม่
ได้ก ; จากน้ันท่านต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์
พิพากษา ของ พระ คริสต์, เพื่อ รับ การ

มอรมอน ๖:๑๑–๒๑ ๖๓๘



 ๒๒ ก คมพ. ยตุธิรรม (ความ).
  ข คมพ. เมตตา (ความ, 

พระ, ม)ี.
๗ ๑ ก ฮีล. ๑๕:๑๑–๑๓.
 ๒ ก แอลมา ๑๐:๓.
 ๕ ก ๒ นี. ๓:๑๒.
  ข คมพ. เช่ือ (ความ);  

ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ค อสย. ๒๕:๘;  

โมไซยาห ์๑๖:๗–๘.
 ๖ ก คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระผูพ้พิากษา; 

พพิากษา (การ), สุดทา้ย.
 ๗ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  

(ไดร้บัการ).
  ข คมพ. แกต้า่ง (การ), 

รบัรอง (การ).
  ค ๑ นี. ๑๐:๒๑; คพ. ๗๖:๖๒;  

โมเสส ๖:๕๗.

พิพากษา ตาม งานของ ท่าน; และ หาก
เป็นไปว่าท่านชอบธรรม, ท่านจึงจะได้
รับ พรพร้อมกับบรรพบุรุษท่านซ่ึงจาก
ไปก่อนท่าน.

๒๒ โอ้ หาก ท่านได้ กลับ ใจ ก่อน ความ
พินาศ ใหญ่ หลวง น้ี จะ มา ถึง ท่าน. แต่
ดเูถดิ, ทา่นจากไป, และพระบดิา, แทจ้รงิ
แล้ว, พระ บิดา นิ รันดร์แห่ง ฟ้า สวรรค์, 
ทรงรูส้ถานะของท่าน; และพระองค์ทรง
กระท�ากับท่านตามความยุติธรรมก และ
พระเมตตาข ของพระองค์.

บทที่ ๗

มอรมอนเชือ้เชิญชาวเลมันยุคสุดท้ายให้
เชือ่ในพระคริสต์, ยอมรับพระกิตติคุณ
ของพระองค,์ และไดร้บัการช่วยใหร้อด—
ทกุคนทีเ่ชือ่พระคมัภรี์ ไบเบลิจะเชือ่พระ
คมัภรีม์อรมอนดว้ย. ประมาณ ค.ศ. ๓๘๕.

และบัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะพูดบางส่ิง
กับผู้ที่เหลืออยู่ก ของผู้คนเหล่าน้ีที่ ได้รับ
การละเว้น, หากเป็นไปว่าพระผู้ เป็น-
เจ้า จะ ประทาน ถ้อยค�า ของ ข้าพเจ้า ให้
พวกเขา, เพื่อพวกเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ
บรรพบรุษุพวกเขา; แทจ้รงิแลว้, ขา้พเจา้
พูดกับท่าน, ท่านผู้ที่ เหลืออยู่ของเชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ น่ี คือ ถ้อยค�า ที่ 

ข้าพเจ้าพูด :

๒ ท่านจง รู้ ว่า ท่าน เป็นของ เชือ้ สายก 

แห่งอิสราเอล.
๓ ท่านจงรู้ว่าท่านต้องมาสู่การกลับใจ, 

มิ ฉะน้ันท่านไม่ สามารถ ได้ รับ การ ช่วย
ให้รอด.

๔ ท่านจงรูว้า่ท่านตอ้งวางอาวธุสงคราม
ของทา่น, และไมเ่บกิบานในการหลัง่เลอืด
อีก ต่อ ไป, และ ไม่ จับ มัน อีก, นอกจาก 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบัญชาท่าน.

๕ ท่านจงรู้ว่าท่านต้องเข้าถึงความรู้ก 

เรื่อง บรรพบุรุษ ท่าน, และ กลับ ใจ จาก
บาป และ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ทัง้หมด
ของ ท่าน, และ เช่ือข ในพระ เยซู คริสต์, 
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า, และว่าพระองค์ทรงถูกชาวยิว
สังหาร, และ โดย เดชานุภาพ ของ พระ
บิดาพระองค์ทรงลุกขึน้อีก, ซึ่งโดยการ
น้ันพระองค์ทรงได้ ชัยชนะค เหนือหลุม
ศพ; และในพระองคค์วามเจ็บแปลบแหง่
ความตายถูกกลืนไว้ด้วย.

๖ และพระองค์ทรงท�าให้ เกิดการฟ้ืน
คืนชีวติก ของคนตาย, ซ่ึงโดยการน้ันต้อง
ท�าให้มนุษย์ลุกขึน้มายืนอยู่หน้าบัลลังก์
พิพากษาข ของพระองค์.

๗ และพระองค์ทรงท�าให้เกิดการไถ่ก 

ของโลก, ซ่ึงโดยการน้ันผู้ที่พบว่าไม่มี
ความผิดข ต่อพระพักตร์พระองค์ ในวัน
พิพากษาย่อมได้รับอนุญาตให้อยู่ค ในที่
ประทับของพระผู้ เป็นเจ้าในอาณาจักร

มอรมอน ๖:๒๒–๗:๗๖๓๙



 ๗ ง โมไซยาห ์๒:๒๘.
  จ คพ. ๒๐:๒๘.  

คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

  ฉ คมพ. ปีต.ิ
 ๘ ก คมพ. พระกติตคิณุ.
  ข คมพ. พระคมัภรี์ ไบเบลิ.

  ค ๒ นี. ๒๙:๔–๑๓.
  ง ๑ นี. ๑๓:๓๘.
 ๙ ก คมพ. พระคมัภรีม์อร- 

มอน.
  ข ๑ นี. ๑๓:๓๘–๔๑.
 ๑๐ ก ๒ นี. ๓๑:๕–๙.
๘ ๑ ก คมพ. โมโรไน, บตุรของ

มอรมอน.
  ข คมพ. แผน่จารกึ.
 ๒ ก มอร. ๖:๒–๑๕.
  ข คพ. ๓:๑๘.
 ๓ ก โมโร. ๙:๒๒.

ของ พระองค์, เพื่อ ร้อง เพลง สรรเสริญ
อยา่งไมสิ่น้สุดพรอ้มกบัคณะนักรอ้งง เบือ้ง
บน, แดพ่ระบิดา, และแดพ่ระบุตร, และ
แด่พระวิญญาณบริสุทธิ์, ซ่ึงเป็นพระ-
ผู้เป็นเจ้าเดียวจ , ในสภาพของความสุขฉ 

อันหาได้สิน้สุดไม่.
๘ ฉะน้ันจงกลับใจ, และรับบัพติศมา

ในพระนามของพระเยซู, และยึดมั่นใน
พระกิตติคุณก ของพระคริสต์, ซ่ึงจะมี ไว้
ใหท้า่น, ไมเ่พยีงในบนัทกึน้ีแต่ ในบนัทกึข 

ซ่ึงจะมาสู่คนตา่งชาตจิากชาวยวิค ดว้ย, ซึง่
บันทึกน้ันจะมาจากคนต่างชาติสู่ท่านง .

๙ เพราะ ดูเถิด, เขียน บันทึก น้ีก ด้วย
เจตนา ว่า ท่าน จะ เช่ือข บันทึก น้ัน; และ
หากทา่นเชือ่บนัทกึน้ันทา่นจะเชือ่บนัทกึ
น้ีดว้ย; และหากทา่นเชือ่บนัทกึน้ีทา่นจะรู้
เกีย่วกบับรรพบรุษุทา่น, และงานอศัจรรย์
ซ่ึงกระท�าขึน้โดยเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้าในบรรดาพวกเขาด้วย.

๑๐ และท่านจะรู้ด้วยว่าท่านเป็นผู้ที่
เหลอือยูข่องพงศ์พนัธุย์าโคบ; ฉะน้ันทา่น
นับอยู่ ในบรรดาผูค้นแหง่พนัธสัญญาแรก; 
และหากเป็นไปวา่ท่านเชื่อในพระครสิต์, 
และรบับัพติศมา, ด้วยน� ้าก่อน, ครัน้แล้ว
ด้วย ไฟ และ ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์, 
ตามแบบอยา่งก ของพระผู้ช่วยใหร้อดของ
เรา, ตามส่ิงที่พระองค์ทรงบัญชาเรา, ส่ิง
น้ีจะดีกับท่านในวันแห่งการพิพากษา.  
เอเมน.

บทที่ ๘

ชาวเล มัน ออก ล่า และ ท�าลาย ชาว นี- 
ไฟ— พระ คัมภีร์ มอ รมอน จะ ออก มา 
โดย เดชานุภาพ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า—
วิบัติ ประกาศ แก่ ผู้ แสดง อาการ ขุ่น
เคือง และ ขัด แย้ง รุนแรง กับ งาน ของ
พระเจ้า—บันทึกของชาวนีไฟจะปรากฏ
ออก มา ในวัน แห่ง ความ ช่ัว ร้าย, ความ
เสื่อมโทรม, และ การ ละทิง้ ความ เชื่อ.  

ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

ดูเถิดข้าพเจ้า, โมโรไนก , ยุติบันทึกข ของ
มอรมอน, บิดาข้าพเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้า
มีเพียงไม่กี่เรือ่งที่จะเขียน, ซึ่งเรือ่งเหล่า
น้ีบิดาข้าพเจ้าส่ังข้าพเจ้าไว้.

๒ และบัดน้ีเหตุการณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
หลงัจากการสู้รบครัง้ส�าคญัและยิง่ใหญ่ก ที่
คาโมราห์แล้ว, ดูเถิด, ชาวนีไฟซ่ึงหนีไป
ประเทศทางใต้ถูกชาวเลมันข ตามล่า, จน
พวกเขาถูกท�าลายหมด.

๓ และบิดาข้าพเจ้าถูกพวกน้ันฆ่าด้วย, 
และข้าพเจ้าแม้คงอยู่ผู้เดียวก เพื่อเขียน
เรื่อง เศร้า ของ ความ พินาศ แห่ง ผู้คน
ของข้าพเจ้า. แต่ดูเถิด, พวกเขาจากไป
แล้ว, และข้าพเจ้าด�าเนินตามค�าส่ังของ
บิดาข้าพเจ้า. และคนพวกน้ันจะสังหาร
ข้าพเจ้าหรือเปล่า, ข้าพเจ้าหารู้ ไม่.

๔ ฉะน้ัน ข้าพเจ้า จะ เขียน และ ซ่อน

มอรมอน ๗:๘–๘:๔ ๖๔๐



 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.

 ๙ ก มอร. ๒:๘.
 ๑๐ ก ๓ นี. ๒๘:๗; อเีธอร ์ 

๑๒:๑๗. คมพ. สานุศิษย์
ชาวนีไฟสามคน.

  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.

บันทึกไว้ ในพืน้ดิน; และข้าพเจ้าจะไปที่
ใดก็ ไม่ส�าคัญแล้ว.

๕ ดเูถดิ, บดิาขา้พเจา้ท�าบนัทกึน้ีก , และ
ทา่นเขยีนเจตนาของการน้ีไว.้ และดเูถดิ, 
ข้าพเจ้าจะเขียนมันไว้ด้วยหากข้าพเจ้า
มีที่ว่างบนแผ่นจารึกข , แต่ข้าพเจ้าไม่มี; 
และข้าพเจ้า ไม่มีแร่, เพราะข้าพเจ้าอยู่
คนเดียว. บิดาข้าพเจ้าถูกสังหารในการ
สู้รบ, และญาติพี่ น้องข้าพเจ้าทัง้หมด, 
และข้าพเจ้า ไม่มี เพื่อนทัง้ ไม่มีที่ จะไป; 
และพระเจ้าจะทรงยอมให้ข้าพเจ้ามีชีวติ
อยู่นานเท่าใดข้าพเจ้าหารู้ ไม่.

๖ ดูเถิด, ส่ี ร้อยก ปี ผ่านไป นับ แต่ การ
เสด็จมาของพระเจ้าและพระผู้ ช่วยให้
รอดของเรา.

๗ และดเูถดิ, ชาวเลมนัลา่ชาวนีไฟผูค้น
ของข้าพเจ้า, จากเมืองหน่ึงถึงเมืองหน่ึง
และจากสถานที่หน่ึงถึงสถานที่หน่ึง, แม้
จนพวกเขาหมดสิน้; และการล่มสลายก 

ของพวกเขาใหญห่ลวง; แทจ้รงิแลว้, ความ
พินาศของชาวนี ไฟ, ผู้คนของข้าพเจ้า
ใหญ่หลวงและน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก.

๘ และ ดูเถิด, พระหัตถ์ ของ พระเจ้า
น่ันเองที่ทรงกระท�าส่ิงน้ี. และจงดูด้วย
เถิด, ชาวเลมันก�าลังท�าสงครามก ระหวา่ง
กนั; และทัว่ผนืแผน่ดนิน้ีเป็นวฏัจกัรหน่ึง
แห่งการกระท�าฆาตกรรมและการนอง
เลอืด; และไมม่ผีู้ ใดรูถ้งึทีสุ่ดของสงคราม.

๙ และบัดน้ี, ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะไม่กล่าว
เกี่ยวกับพวกเขาอีกต่อไป, เพราะไม่มีผู้

ใดเลยนอกจากชาวเลมันและพวกโจรก 

ที่มีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดิน.
๑๐ และไมม่ผีู้ ใดรูจ้กัพระผูเ้ป็นเจา้องค์

จรงินอกจากสานุศิษย์ก ของพระเยซ,ู ผูค้ง
อยู่ ในแผ่นดินจนความช่ัวร้ายของผู้คน
ใหญห่ลวงนักจนพระเจา้ไมท่รงปลอ่ยพวก
ท่านให้อยู่ข กับผู้คน; และพวกท่านอยู่บน
ผืนแผ่นดินหรือเปล่าไม่มี ใครรู้.

๑๑ แตด่เูถดิ, บดิาก ขา้พเจา้และขา้พเจา้
เห็นพวกท่านแล้ว, และพวกท่านปฏิบัติ
ต่อเรา.

๑๒ และผู้ ใดทีร่บับนัทกึน้ี, และไมก่ลา่ว
โทษบันทึกน้ีเพราะข้อบกพร่องที่อยู่ ใน
น้ัน, ผูเ้ดยีวกนัน้ันจะรูถ้งึเรือ่งส�าคญักวา่ก 

เรื่องเหล่าน้ี. ดูเถิด, ข้าพเจ้าคือโมโรไน; 
และหากเป็นไป ได้, ข้าพเจ้าจะท�าให้ทุก
ส่ิงเป็นที่รู้แก่ท่าน.

๑๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้ายุติการพูดเกี่ยวกับ
ผู้คนเหล่าน้ี. ข้าพเจ้าเป็นบุตรของมอร-
มอน, และบิดาข้าพเจ้าเป็นผู้สืบตระกูลก 

ของนีไฟ.
๑๔ และข้าพเจ้าคือคนคนน้ันที่ซ่อนก 

บันทึก น้ี ไว้ กับ พระเจ้า; แผ่นจารึก ของ
บันทึก น้ี ไม่มี ค่า, เพราะ บัญชา ของ
พระเจ้า. เพราะ พระองค์ ตรัส จริง ๆ ว่า
ไมม่ี ใครจะไดม้นัไปเพือ่หาผลประโยชน์ข ; 
แตบ่นัทกึในน้ันมคีา่ใหญห่ลวง; และผู้ ใด
ที่จะน�ามันไปสู่ความสวา่ง, ผู้น้ันพระเจ้า
จะประทานพรให้.

๑๕ เพราะไมม่ผีู้ ใดมพีลงัความสามารถ

มอรมอน ๘:๕–๑๕๖๔๑



 ๑๕ ก คพ. ๔:๕.
 ๑๖ ก ๒ นี. ๓:๖–๗, ๑๑, ๑๓–๑๔.
  ข อสย. ๒๙:๑๘;  

๒ นี. ๒๗:๒๙.
 ๑๗ ก มอร. ๙:๓๑, ๓๓;  

อเีธอร ์๑๒:๒๓–๒๘.

  ข ๓ นี. ๒๙:๕;  
อเีธอร ์๔:๘.

 ๑๙ ก ปจส. มธ. ๗:๑–๒;  
๓ นี. ๑๔:๑–๒;  
โมโร. ๗:๑๔.

 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 อนัีส ๑:๑๒–๑๘;  

มอร. ๙:๓๖; 
 คพ. ๑๐:๔๖.

น� ามันมาสู่ความสว่างได้นอกจากพระผู้
เป็นเจา้ประทานใหเ้ขา; เพราะพระผูเ้ป็น
เจา้ทรงมพีระประสงคว์า่มนัจะเป็นไปเช่น
น้ันโดยดวงตาก ที่ เห็นแก่รัศมีภาพของ
พระองค์อย่างเดียว, หรอืความผาสุกของ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาในสมัยโบราณและ
กระจัดกระจายไปนานแล้วของพระเจ้า.

๑๖ และคนทีจ่ะน�าส่ิงน้ีสู่ความสวา่งก ยอ่ม
เป็นสุข; เพราะจะน�ามันออกจากความ
มืดข มาสู่ความสว่าง, ตามพระวจนะของ
พระผู้ เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, จะน�าออก
มาจากแผ่นดนิ, และมันจะส่องสวา่งออก
จากความมืด, และมาสู่ความรู้ของผู้คน; 
และมนัจะเป็นไปเช่นน้ันโดยเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๗ และหากมีความผิดพลาดก มันเป็น
ความ ผิด พลาด ของ มนุษย์. แต่ ดูเถิด, 
เราหารู้ความผิดพลาดไม่; กระน้ันก็ตาม 
พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทุกส่ิง; ฉะน้ัน, คนที่
กล่าวโทษข , ก็ ให้เขาระวงัเกลือกเขาจะอยู่
ในอันตรายของไฟนรก.

๑๘ และ คนที่ กล่าว ว่า : จง แสดง แก่
ข้าพเจ้า, หรอืไม่ท่านจะถูกลงทัณฑ์—ให้
เขาระวงัตวัเกลอืกเขาจะส่ังส่ิงซ่ึงพระเจา้
ทรงห้าม.

๑๙ เพราะ ดูเถิด, คน เดียวกัน น้ันที่
พิพากษาก อย่าง หุนหัน จะ ถูก พิพากษา
อย่างหุนหันเช่นกัน; เพราะค่าจ้างของ
เขา เป็น ไป ตาม งาน ของ เขา; ฉะน้ัน, 

คนที่ ลงทัณฑ์จะถูกลงทัณฑ์ เช่นกัน, 
จากพระเจ้า.

๒๐ จงดส่ิูงทีพ่ระคมัภรีก์ลา่วไว—้มนุษย์
จะไม่ลงทัณฑ์, ทัง้ เขาจะไม่พิพากษา; 
เพราะการพิพากษาเป็นของเรา, พระเจ้า
ตรัส, และการแก้แค้นเป็นของเราด้วย, 
และเราจะตอบแทน.

๒๑ และคนที่แสดงอาการขุ่นเคืองและ
ขัดแย้งรุนแรงกับงานของพระเจ้า, และ
ตอ่ตา้นผูค้นแหง่พนัธสัญญาของพระเจา้
ผูเ้ป็นเชือ้สายแหง่อสิราเอล, และจะกลา่ว
ว่า : เราจะท�าลายงานของพระเจ้า, และ
พระเจา้จะไมท่รงระลกึถงึพนัธสัญญาของ
พระองค์ ซ่ึงพระองค์ทรงกระท�ากับเชือ้
สายแหง่อสิราเอล—คนเดยีวกนัน้ันอยู่ ใน
อนัตรายทีจ่ะถกูโคน่และโยนเขา้ไปในไฟ;

๒๒ เพราะจุดประสงค์ก อันเป็นนิรันดร์
ของพระเจ้าจะด�าเนินต่อไป, จนสัญญา
ของพระองค์จะเกิดสัมฤทธิผลทัง้หมด.

๒๓ จงคน้ควา้ค�าพยากรณ์ของอสิยาห์ก .  
ดูเถิด, ข้าพเจ้าเขียนมันไว้ ไม่ ได้. แท้จรงิ 
แลว้, ดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่น, วา่วสุิทธ-ิ
ชนเหล่าน้ันผู้จากไปแล้วก่อนข้าพเจ้า, ผู้ 
ครอบครองแผน่ดนิน้ี, จะรอ้งทลูข , แทจ้รงิ
แลว้, แมจ้ากภสัมธลุพีวกเขาจะรอ้งทลูตอ่
พระเจ้า; และดังที่พระเจ้าทรงพระชนม์
อยูพ่ระองคจ์ะทรงระลกึถงึพนัธสัญญาซ่ึง
พระองค์ทรงกระท�ากับพวกเขา.

๒๔ และพระองคท์รงรูค้�าสวดออ้นวอนก 

มอรมอน ๘:๑๖–๒๔ ๖๔๒



 ๒๔ ข 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:

๓๐; โมโร. ๑๐:๒๗.
 ๒๗ ก อเีธอร ์๘:๒๒–๒๔;  

คพ. ๘๗:๖–๗.
  ข คมพ. มัว่สุมลบั (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.

ของพวกเขา, ว่าเป็นไปเพื่อพี่ น้องของ
พวกเขา. และพระองค์ทรงรู้ศรัทธาของ
พวกเขา, เพราะในพระนามของพระองค์
พวกเขาเคลือ่นภเูขาข ได;้ และในพระนาม
ของพระองค์พวกเขาท�าให้แผ่นดินโลก
ส่ันสะเทือนได้; และโดยเดชานุภาพแห่ง
พระ วจนะ ของ พระองค์ พวก เขา ท�าให้
เรอืนจ�าค พังทะลายลงกับพืน้ดิน; แท้จรงิ
แล้ว, แม้ เตาหลอมอันร้อนแรง, อีกทัง้
สัตว์ป่าหรืองูพิษ, ก็ท�าอันตรายพวกเขา
ไม่ ได้, เพราะเดชานุภาพแห่งพระวจนะ
ของพระองค์.

๒๕ และดูเถิด, ค�าสวดอ้อนวอนก ของ
พวกเขาเป็นไปเพือ่ผูน้ั้นทีพ่ระเจา้จะทรง
ยอมให้น� าส่ิงเหล่าน้ีออกมา.

๒๖ และ ไม่มี ผู้ ใด จ�า ต้อง กล่าว ว่า ส่ิง
เหล่าน้ันจะไม่มาถึง, เพราะมันจะมาโดย
แน่แท้, เพราะพระเจ้าตรัสไว้; เพราะมัน
จะออกก มาจากแผน่ดนิโลก, โดยพระหตัถ์
ของพระเจ้า, และไม่มีผู้ ใดจะยับยัง้มัน
ได้; และมันจะมาในวันที่มีการกล่าวว่า
ปาฏิหาริย์ข หมดแล้ว; และมันจะมาแม้
ราวกับว่าผู้ ใดผู้หน่ึงจะพูดจากบรรดา
คนตายค .

๒๗ และ มันจะ มา ในวันที่ เลือดก ของ 
วิสุทธิชนจะร้องทูลพระเจ้า, เพราะการ
มั่วสุมลับข และงานแห่งความมืด.

๒๘ แท้จริง แล้ว, มัน จะ มา ใน วัน ที่

เดชานุภาพ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ ถูก
ปฏเิสธ, และศาสนจกัรก ตา่ง ๆ  เส่ือมความ
ศักดิสิ์ทธิแ์ละทะนงตนดว้ยความถอืดี ใน
ใจพวกเขา; แท้จรงิแล้ว, แม้ ในวนัที่ผู้น� า
ของ ศาสนจักร และ ผู้ สอน จะ ลุก ขึน้ ใน
ความจองหองของใจพวกเขา, แมถ้งึความ
ริษยาคนที่เป็นของศาสนจักรพวกเขา.

๒๙ แท้จริงแล้ว, มันจะมาในวันที่ จะ
ได้ยินก เรื่องไฟ, และพายุฝนฟ้าคะนอง, 
และหมอกควันข ในต่างแดน;

๓๐ และจะได้ยินเรือ่งสงครามก , ข่าวลือ
เรื่องสงคราม, และแผ่นดินไหวในสถาน
ที่ต่าง ๆ ด้วย.

๓๑ แท้จริง แล้ว, มัน จะ มา ในวันที่ มี
ความสกปรกใหญ่หลวงบนพืน้พิภพ; จะ
มีฆาตกรรม, และการโจรกรรม, และการ
พูดเท็จ, และการหลอกลวง, และการผิด
ประเวณี, และความน่าชิงชังนานัปการ; 
เมื่อจะมีคนหลายคนจะกล่าวว่า, จงท�า
อย่างน้ี, หรือจงท�าอย่างน้ัน, และจะไม่
เป็นไรก , เพราะพระเจ้าจะทรงสนับสนุนข 

คนเช่นน้ันในวนัสุดท้าย. แต่วบิัติแก่คน
เช่นน้ัน, เพราะพวกเขาอยู่ ในดแีหง่ความ
ขมขื่นค และในพันธนาการแห่งความช่ัว
ช้าสามานย์.

๓๒ แทจ้รงิแลว้, จะมาในวนัทีศ่าสนจกัร
ต่าง ๆ สร้างขึน้ซ่ึงจะกล่าวว่า : จงมาหา
ข้าพเจ้าเถิด, และโดยแลกด้วยเงินตรา

มอรมอน ๘:๒๕–๓๒๖๔๓



 ๓๓ ก คมพ. ฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุโรหติ (การ).

  ข ๑ นี. ๑๓:๒๖–๒๙.
  ค คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๓๖ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ

กบัพระผูเ้ป็นเจา้.
  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 โมไซยาห ์๓:๒๕.
  ค ๑ นี. ๑๓:๙.
 ๔๐ ก คมพ. มัว่สุมลบั (การ).

ของท่าน ท่านจะได้รับการให้อภัยบาป
ของท่าน.

๓๓ โอ้ ท่าน ผู้ เป็น คน ชั่ว ร้าย และ
มี มิจฉาทิฐิ และ ดือ้ รัน้, เหตุ ใด ท่าน จึง
สร้างศาสนจักรให้ตัวท่านเองเพื่อหาผล
ประโยชน์ก เล่า ? เหตุ ใด ท่าน จึง เปลี่ยน
รูปข พระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระผู้เป็น
เจ้า, เพื่อท่านจะได้น�าความอัปมงคลค มา
สู่จิตวิญญาณท่านทัง้หลาย ? ดูเถิด, ท่าน
จงพึ่งพาการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า; 
เพราะดเูถดิ, เวลายอ่มมาถงึในวนัน้ันเมือ่
ส่ิงเหล่าน้ันทัง้หมดต้องเกิดสัมฤทธิผล.

๓๔ ดเูถดิ, พระเจา้ทรงแสดงเรือ่งส�าคญั
ยิง่และน่าอศัจรรยเ์กีย่วกบัส่ิงทีจ่ะตอ้งเกดิ
ในไมช้่าแกข่า้พเจา้, ในวนัน้ันเมือ่ส่ิงเหลา่
น้ีจะออกมาในบรรดาพวกท่าน.

๓๕ ดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับ
ท่านอยู่ ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ ได้ อยู่. แต่
ดูเถิด, พระ เยซู คริสต์ ทรง แสดง ให้
ข้าพเจ้า เห็นท่าน, และ ข้าพเจ้า รู้ การ 
กระท�าของท่าน.

๓๖ และ ข้าพเจ้า รู้ ว่า ท่าน เดินก อยู่ ใน
ความ จองหอง ของ ใจ ท่าน; และ ไม่มี ผู้
ใดนอกจากเพียงไม่กี่คนที่ ไม่ ได้ทะนง
ตนข ด้วย ความ ถือดี ใน ใจ ตน, จน เกิด
การสวมเสือ้ผ้าที่สวยงามมากค , จนเกิด
ความ ริษยา, และ การ วิวาท, และ การ มี
เจตนาร้าย, และการข่มเหง, และความ
ช่ัวช้าสามานย์นานัปการ; และศาสนจักร
ของท่าน, แท้จริงแล้ว, แม้ศาสนจักรทุก

แห่ง, กลับ สกปรก เพราะ ความ จองหอง
ของใจท่าน.

๓๗ เพราะดเูถดิ, ทา่นรกัเงนิตราก , และ
ทรพัย์สินของท่าน, และเสือ้ผ้าที่สวยงาม
ของท่าน, และการตกแต่งศาสนจักรของ
ท่าน, มากกวา่ท่านรกัคนยากจนและคน
ขัดสน, คนป่วยและคนทุกข์ยาก.

๓๘ โอท้า่นคนสกปรก, ทา่นคนหน้าซือ่
ใจคด, ทา่นผูเ้ป็นผูส้อน, ผูซ่ึ้งขายตวัทา่น
เองเพือ่ส่ิงทีจ่ะท�าใหเ้น่าเป่ือย, เหตใุดทา่น
จึงท�าให้ศาสนจักรอันบริสุทธิ์ของพระผู้
เป็นเจ้าสกปรก ? เหตุใดท่านจึงอับอายก 

ที่ จะ รับ พระนาม ของ พระ คริสต์ ไว้ กับ
ท่าน ? เหตุใดท่านจึงไม่คิดว่าคุณค่าของ
ความสุขอนัหาไดสิ้น้สุดไม่ ใหญห่ลวงกวา่
ความเศรา้หมองข ซ่ึงไม่มีวนัตาย—เพราะ
ค�าสรรเสริญค ของโลกหรือ ?

๓๙ เหตุใดท่านจึงตกแต่งตัวท่านเอง
ด้วย ส่ิง ซ่ึงไม่มี ชีวิต, และยังยอมให้คน
หิวโหย, และคนขัดสน, และคนเปลือย
เปล่า, และคนป่วยและคนทุกข์ยากผ่าน
ท่านไป, และหาเหลียวแลพวกเขาไม่ ?

๔๐ แท้จริง แล้ว, เหตุ ใด ท่าน จึง สร้าง
ความ น่า ชิงชัง ลับก ของ ท่าน เพื่อ หา ผล
ประโยชน์, และท�าใหห้ญงิหมา้ยโศกเศรา้
ต่อพระพักตร์พระเจ้า, และเด็กก�าพร้า
โศกเศรา้ตอ่พระพกัตรพ์ระเจา้ดว้ย, และ
เลือดของบิดาพวกเขาและสามีพวกเขา
ร้องทูลพระเจ้าจากดินด้วย, เพื่อการแก้
แค้นบนศีรษะท่าน ?

มอรมอน ๘:๓๓–๔๐ ๖๔๔



 ๔๑ ก ๑ นี. ๒๒:๑๔.
๙ ๒ ก มลค. ๔:๕;  

๓ นี. ๒๘:๓๑.
  ข มอร. ๕:๒๓;  

คพ. ๖๓:๒๐–๒๑.  
คมพ. โลก—การสิน้สุด
ของโลก.

  ค อาโมส ๙:๑๓;  
๓ นี. ๒๖:๓.

 ๔ ก คมพ. อปัมงคล (ความ).
  ข คมพ. นรก.
 ๕ ก ๒ นี. ๙:๑๔.
 ๖ ก คมพ. ไมเ่ช่ือ (ความ).
  ข อสค. ๑๘:๒๓, ๓๒;  

คพ. ๙๘:๔๗.
  ค คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

พศิทุธิ ์(ความ).
  ง คมพ. พระเมษโปดกของ

พระผูเ้ป็นเจา้.

๔๑ ดูเถิด, ดาบแห่งการแก้แค้นเงือด
เงือ้อยู่เหนือท่าน; และเวลาจะมาในไม่ช้า
ทีพ่ระองคจ์ะทรงแกแ้คน้ก ทา่นแทนเลอืด
ของวิสุทธิชน, เพราะพระองค์จะไม่ทรง
ทนต่อเสียงร�่าไห้ของพวกเขาอีกต่อไป.

บทที่ ๙

โมโรไนวงิวอนผู้ที่ ไม่เชือ่ในพระครสิต์ ให้
กลบัใจ—ทา่นประกาศถงึพระผู้ เป็นเจา้
แหง่ปาฏหิารยิ,์ ซึง่ประทานการเปิดเผย
และหลัง่เทของประทานและเครือ่งหมายลง
บนผูซื้อ่สัตย—์ปาฏหิารยิย์ตุเิพราะความไม่
เชือ่—เครือ่งหมายมอียูก่บัผูท้ีเ่ชือ่—มนุษย์
ไดร้บัการกระตุน้ใหม้ปีัญญาและรกัษาพระ
บญัญตั.ิ ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

และบัดน้ี, ข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับคนที่ ไม่
เช่ือในพระคริสต์ด้วย.

๒ ดูเถิด, ท่านจะเช่ือในวันแห่งการมา
เยือนท่านหรือไม่—ดูเถิด, เมื่อพระเจ้า
จะเสด็จมา, แท้จรงิแลว้, แมว้นัอนัส�าคญั
ยิง่ก น้ันเมือ่แผน่ดนิโลกข จะถกูมว้นเขา้ดงั
ม้วนกระดาษ, และธาตุต่าง ๆ  จะละลายค 

ด้วยความร้อนแรงกล้า, แท้จริงแล้ว, ใน
วันอันส�าคัญยิ่งน้ันเมื่อท่านจะถูกน�ามา
ยืนตอ่พระพักตรพ์ระเมษโปดกของพระ
ผู้เป็นเจ้า—เมื่อน้ันท่านจะกล่าวหรือว่า
ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ?

๓ เมื่อน้ันท่านจะปฏิเสธพระคริสต์อีก
ต่อไปหรือ, หรือท่านจะมองดูพระเมษ-
โปดกของพระผู้เป็นเจ้าได้ ? ท่านคิดหรอื
ว่าท่านจะพ�านักอยู่ กับพระองค์ภายใต้
ความส�านึกผิดของท่านได้ ? ท่านคิดหรอื 
วา่ทา่นจะเป็นสุขทีจ่ะพ�านักอยูก่บัพระสัต-
ภาวะผู้บรสุิทธิ์น้ัน, เมื่อจิตวญิญาณท่าน 
ถูกทรมานดว้ยความส�านึกผิดวา่ท่านเคย
ท�าผิดกฎของพระองค์ ?

๔ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่าน 
จะเศรา้หมองทีจ่ะพ�านักอยูก่บัพระผูเ้ป็น-
เจา้ผูบ้รสุิทธิแ์ละเทีย่งธรรม, ภายใตค้วาม 
ส�านึกในความแปดเป้ือนของทา่นตอ่พระ
พักตร์พระองค์, ยิ่งกว่าท่านจะพ�านักอยู่
กับจิตวิญญาณที่อัปมงคลก ในนรกข .

๕ เพราะดูเถิด, เมื่อท่านจะถูกน�ามาให้
เห็นความเปลือยเปล่าก ของท่านต่อพระ
พักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และรัศมีภาพของ
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย, และความบรสุิทธิข์อง
พระเยซูคริสต์, ส่ิงน้ีจะก่อให้เกิดเปลว
เพลิงของไฟอันไม่รู้ดับกับท่าน.

๖ โอ้ เมื่อ น้ันท่าน ผู้ ไม่ เช่ือก , ท่าน จง
หันมาหาข พระเจ้า; จงร้องอย่างสุดก�าลัง
ทูล พระ บิดา ในพระนาม ของ พระ เยซู, 
เพื่อบางทีอาจจะพบว่าท่านไม่มีมลทิน, 
บริสุทธิ์ค , งดงาม, และ ขาว, โดย โลหิต
ของพระเมษโปดกง ท�าให้สะอาดแล้ว, ใน
วันสุดท้ายและส�าคัญยิ่งน้ัน.

๗ และ อน่ึง ข้าพเจ้า พูด กับ ท่าน ผู้

มอรมอน ๘:๔๑–๙:๗๖๔๕



 ๗ ก ๓ นี. ๒๙:๖–๗.
  ข ๑ คร. ๑๒:๗–๑๐;  

ลช. ๑:๗.
 ๘ ก คมพ. พระกติตคิณุ.
  ข มธ. ๒๒:๒๙.
 ๙ ก ฮบ. ๑๓:๘;  

๑ นี. ๑๐:๑๘–๑๙;  
แอลมา ๗:๒๐;  

โมโร. ๘:๑๘; คพ. ๒๐:๑๒.
 ๑๑ ก ปฐก. ๑:๑; โมไซยาห ์๔:๒;  

คพ. ๗๖:๒๐–๒๔.  
คมพ. พระเยซคูรสิต.์

 ๑๒ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ข โมไซยาห ์๓:๒๖.
  ค คมพ. ไถ ่(การ),  

ไถ ่(ไดร้บัการ).
 ๑๓ ก ฮีล. ๑๔:๑๕–๑๘.
  ข คพ. ๔๓:๑๘.
  ค คพ. ๑๓๘:๑๖.
 ๑๔ ก คมพ. พพิากษา (การ), 

สุดทา้ย.
  ข แอลมา ๗:๒๑;  

คพ. ๘๘:๓๕.

ปฏิเสธก การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า, 
และกล่าวว่ามันหมดไปแล้ว, ว่าไม่มีการ
เปิด เผย, หรือ การ พยากรณ์, หรือ ของ
ประทาน, หรอืการรกัษา, หรอืการพดูดว้ย
ภาษาต่าง ๆ, และการแปลข ภาษาต่าง ๆ;

๘ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, คนที่
ปฏเิสธส่ิงเหลา่น้ีหารูจ้กัพระกติตคิณุก ของ
พระครสิต์ ไม;่ แทจ้รงิแลว้, เขาไม่ไดอ้า่น
พระคัมภีร;์ หากอ่าน, เขาก็ ไม่เข้าใจข มัน.

๙ เพราะ เรา ไม่ ได้ อ่านหรือ ว่า พระ ผู้
เป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนกันก ทัง้วันวาน, 
วันน้ี, และตลอดกาล, และในพระองค์
ไม่มีความผันแปรทัง้ไม่มีแม้เงาแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ?

๑๐ และบัดน้ี, หากท่านจินตนาการใน
ความคิดท่านเองถึงเทพเจ้าผู้ผันแปร, 
และ ซ่ึง ใน เทพเจ้า น้ัน มี เงา แห่ง การ
เปลีย่นแปลง, เมือ่น้ันทา่นก็วาดมโนภาพ
ให้ตัวท่านเองถึงเทพเจ้าซ่ึงไม่ ใช่พระผู้
เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์.

๑๑ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแสดงพระผู้
เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์แก่ท่าน, แม้พระ 
ผูเ้ป็นเจา้ของอบัราฮัม, พระผูเ้ป็นเจา้ของ 
อิส อัค, และ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ ยา โคบ; 
และคือพระผู้เป็นเจ้าก องค์เดียวกันน้ัน
ซ่ึงทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, 
และสรรพส่ิงทัง้ปวงที่อยู่ ในน้ัน.

๑๒ ดเูถดิ, พระองคท์รงสรา้งอาดมั, และ

การ ตกก ของ มนุษย์ มา โด ยอาดัมข . และ
เพราะการตกของมนุษย์พระเยซูคริสต์
เสด็จ มา, แม้ พระ บิดา และ พระ บุตร; 
และเพราะพระเยซูคริสต์การไถ่ค มนุษย์
จึงเกิดขึน้ได้.

๑๓ และเพราะการไถ่ของมนุษย์, ซึ่งได้
มาโดยพระเยซคูรสิต,์ พระองคจ์งึทรงน�า
พวก เขา กลับ ไป ที่ ประทับ ของ พระเจ้า; 
แท้จริงแล้ว, ด้วยการน้ีมนุษย์ทัง้ปวงจึง
ได้รบัการไถ่, เพราะการสิน้พระชนม์ของ
พระครสิต์ท�าให้เกิดการฟ้ืนคืนชีวติก , ซ่ึง
ท�าใหเ้กดิการไถจ่ากการหลบัข อนัหาไดสิ้น้
สุดไม,่ ซึง่จากการหลบัน้ีมนุษยท์ัง้ปวงจะ
ถกูปลกุโดยเดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้
เมือ่แตรจะดงั; และพวกเขาจะออกมา, ทัง้
ผู้น้อยและผู้หลักผู้ ใหญ่, และทัง้หมดจะ
ยนือยูห่น้าบลัลงักพ์พิากษาของพระองค,์ 
โดยไดร้บัการไถแ่ละการคลายใหห้ลดุจาก
สายรัดค นิรันดร์แห่งความตาย, ซ่ึงความ
ตายน้ันเป็นความตายทางโลก.

๑๔ และเมื่อน้ันการพิพากษาก ของพระ
ผูบ้รสุิทธิจ์ะมาถงึพวกเขา; และเมือ่น้ันจะ
ถึงเวลาที่คนสกปรกข จะยังสกปรก; และ
คนที่ ชอบ ธรรม จะ ยัง ชอบ ธรรม; คนที่
เป็นสุขจะยงัเป็นสุข; และคนที่ ไมเ่ป็นสุข
จะยังไม่เป็นสุข.

๑๕ และ บัดน้ี, โอ้ ท่านทัง้ ปวง ที่ วาด
มโนภาพให้ตัวท่านเองถึงเทพเจ้าซึ่งท�า

มอรมอน ๙:๘–๑๕ ๖๔๖



 ๑๕ ก โมโร. ๗:๓๕–๓๗;  
คพ. ๓๕:๘.  
คมพ. ปาฏหิารยิ.์

 ๑๖ ก สดด. ๔๐:๕;  
คพ. ๗๖:๑๑๔;  
โมเสส ๑:๓–๕.

 ๑๗ ก เจคอบ ๔:๙.
  ข คมพ. สรา้ง (การ).

  ค ปฐก. ๒:๗;  
โมไซยาห ์๒:๒๕.

 ๑๘ ก ยอหน์ ๖:๑๔.
 ๑๙ ก คพ. ๖๓:๗–๑๐.
 ๒๐ ก วนฉ. ๖:๑๑–๑๓;  

อเีธอร ์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. งานเผยแผศ่าสนา.

 ๒๓ ก คมพ. อปัมงคล (ความ).
 ๒๔ ก มาระโก ๑๖:๑๗–๑๘.  

คมพ. เครือ่งหมาย.
  ข กจิการ ๑๖:๑๖–๑๘.

ปาฏหิารยิ์ ไม่ได้ก , ขา้พเจา้จะถามทา่น, ส่ิง
ทัง้หมดเหล่าน้ีที่ข้าพเจ้าพูดมา, เกิดขึน้
แล้วหรอืเปล่า ? ที่สุดมาถึงหรอืยัง ? ดูเถิด
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ยังเลย; และพระผู้
เป็นเจ้ายังไม่ทรงยุติการเป็นพระผู้เป็น
เจ้าแห่งปาฏิหาริย์.

๑๖ ดูเถิด, ส่ิงต่าง ๆ ที่พระผู้ เป็นเจ้า
ทรงกระท�าไม่อัศจรรย์ ในสายตาเราหรอื ? 
แทจ้รงิแลว้, และใครเลา่จะเขา้ใจงานก อนั
น่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้า ?

๑๗ ใครเลา่จะกลา่ววา่มนัไม่ ใช่ปาฏหิารยิ์
วา่โดยพระด�ารสัก ของพระองค์ฟ้าสวรรค์
และ แผ่น ดินโลก ก็ ด�ารง อยู่; และ โดย
เดชานุภาพแห่งพระด�ารัสของพระองค์
มนุษย์สร้างข มาจากผงธุลีค ของแผ่นดิน
โลก; และโดยเดชานุภาพแห่งพระด�ารสั
ของพระองค์ปาฏิหาริย์กระท�าขึน้ ?

๑๘ และ ใคร เล่า จะ กล่าว ว่า พระ เยซู
คริสต์ ไม่ ได้ ทรง กระท�า ปาฏิหาริย์ก น่า
พิศวง ไว้ มากมาย ? และ มี ปาฏิหาริย์ น่า
พศิวงมากมายท�าขึน้โดยมอืของอคัรสาวก.

๑๙ และหากมีปาฏิหารยิ์ก ท�าขึน้เมื่อน้ัน
แล้ว, เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยุติการ
เป็นพระ ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ปาฏิหาริย์ และ
ยัง เป็นพระ สัต ภาวะ ผู้ ไม่ เปลี่ยนแปลง
เล่า ? และดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน
พระองค์ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง; หากเป็น 
เช่น น้ัน พระองค์ จะ ทรง ยุติ การ เป็น 

พระผู้เป็นเจ้า; และพระองค์ ไม่ทรงยุติ
การเป็นพระผู้เป็นเจ้า, และทรงเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์.

๒๐ และเหตุผลที่พระองค์ทรงยุติการ
ท�าปาฏิหาริย์ก ในบรรดาลูกหลานมนุษย์
เป็นเพราะว่าพวกเขาเส่ือมโทรมอยู่ ใน
ความไม่เช่ือ, และออกจากทางที่ถูกต้อง, 
และไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในพระองค์
พวกเขาควรวางใจข .

๒๑ ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่ผู้ ใด
ที่เช่ือในพระครสิต์, โดยไม่สงสัยในส่ิงใด
แล้ว, ส่ิงใดก็ตามก ที่เขาจะทูลขอพระบิดา
ในพระนามของพระครสิต์ส่ิงน้ันจะมอบ
ใหเ้ขา; และสัญญาน้ีใหแ้กค่นทัง้ปวง, แม้
ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก.

๒๒ เพราะดูเถิด, พระเยซูคริสต์, พระ
บุตร ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, ตรัส ดังน้ี กับ
สานุศิษย์ของพระองค์ผู้จะคงอยู่ต่อไป, 
แท้จริง แล้ว, และ กับ สานุศิษย์ ทัง้หมด
ของพระองค์ด้วย, อันเป็นที่ ได้ยินแก่ฝูง
ชนวา่ : เจ้าจงออกไปก ทั่วโลก, และส่ังสอน
พระกิตติคุณแก่ชาวโลกทัง้ปวง;

๒๓ และคนที่เช่ือและรับบัพติศมาจะ
ได้รับการช่วยให้รอด, แต่คนที่ ไม่เช่ือจะ
อัปมงคลก ;

๒๔ และเครือ่งหมายก เหล่าน้ีจะมีอยู่กับ
พวกเขาทีเ่ช่ือ—ในนามของเราพวกเขาจะ
ขับเหล่ามารข ; พวกเขาจะพูดด้วยภาษา

มอรมอน ๙:๑๖–๒๔๖๔๗



  ค คมพ. ปฏบิตัติอ่ผูป่้วย  
(การ).

 ๒๕ ก คมพ. เปิดเผย (การ);  
ประจกัษ์พยาน.

 ๒๖ ก ๓ นี. ๒๙:๔–๗.
  ข สภษ. ๑๓:๑๓.
 ๒๗ ก โมโร. ๑๐:๓๐–๓๒.
  ข ยชว. ๒๒:๕;  

คพ. ๖๔:๒๒, ๓๔.  
คมพ. ใจ.

  ค ฟป. ๒:๑๒.
 ๒๘ ก เจคอบ ๖:๑๒.
  ข คมพ. ตณัหาราคะ.
  ค แอลมา ๕:๑๓.
 ๒๙ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 

ตศิมา—คณุสมบตัสิ�าหรบั

บพัตศิมา.
  ข ๑ คร. ๑๑:๒๗–๓๐;  

๓ นี. ๑๘:๒๘–๓๒.
  ค คมพ. คา่ควร (ความม)ี, 

คา่ควร (ม)ี, คูค่วร.
 ๓๐ ก มอร. ๘:๒๖; โมโร. ๑๐:๒๗.
 ๓๑ ก มอร. ๘:๑๗;  

อเีธอร ์๑๒:๒๒–๒๘, ๓๕.

ใหม่; พวกเขาจะจับงูได้; และหากพวก
เขาดื่มส่ิงที่เป็นพิษมันจะไม่ท�าอันตราย
พวกเขา; พวกเขาจะวางมือค บนคนป่วย
และคนเหล่าน้ันจะหายป่วย;

๒๕ และผู้ ใดก็ตามที่ เช่ือในนามของ
เรา, โดยไม่สงสัยในส่ิงใด, เราจะยืนยันก 

ถ้อยค�าของเราทัง้หมดแก่เขา, แม้ถึงสุด
แดนแผ่นดินโลก.

๒๖ และบดัน้ี, ดเูถดิ, ใครเลา่จะยนืหยดั
ต่อต้านงานของพระเจ้าได้ ? ใครก เล่าจะ
ปฏิเสธพระด�ารัสของพระองค์ ได้ ? ใคร
เลา่จะลกุขึน้ตอ่ตา้นพลงัฤทธานุภาพของ
พระเจ้า ได้ ? ใครเล่าจะดูหมิ่นงานของ
พระเจ้าได้ ? ใครเล่าจะดูหมิ่นลูก ๆ ของ
พระคริสต์ ? ดูเถิด, ท่านทัง้หลายซ่ึงเป็น
ผู้ดูหมิ่นข งานของพระเจ้า, เพราะท่านจะ
พิศวงและพินาศ.

๒๗ โอ้ดังน้ันแล้วอย่าดูหมิ่น, และอย่า
ประหลาดใจ, แตจ่งสดบัฟังพระวจนะของ
พระเจ้า, และทูลขอพระบิดาในพระนาม
ของพระเยซเูพือ่ส่ิงใดก็ตามทีท่า่นขดัสน. 
อย่า สงสัย, แต่ จง เชื่อ, และ เริ่ม ต้น ดัง
ในสมัยโบราณ, และมาหาก พระเจ้าด้วย
สุดใจข ท่าน, และท�าให้ความรอดเกิดขึน้ค 

ส�าหรบัตวัทา่นเองดว้ยความเกรงกลวัและ
ตัวส่ันต่อพระพักตร์พระองค์.

๒๘ จง มี ปัญญาก ในวัน เวลา แห่ง การ
ทดลองของท่าน; จงปลดเปลือ้งตนจาก

ความไม่สะอาดทัง้หลายทัง้ปวง; อย่าขอ, 
เพือ่ทา่นจะไดบ้ริโภคส�าหรบัตณัหาราคะข 

ของทา่น, แตจ่งขอดว้ยความมัน่คงอนัไม่
หวั่นไหว, เพื่อท่านจะไม่พ่ายแพ้ต่อการ
ล่อลวง, แต่เพื่อท่านจะรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าองค์จริงและทรงพระชนม์ค .

๒๙ จงดูว่าท่านไม่ ได้รับบัพติศมาโดย
ไม่มีค่าควรก ; จงดู ว่าท่านจะไม่ รับ ส่วน 
ศีลระลึกของพระครสิต์ โดยไม่มีค่าควรข ; 
แต่จงดูว่าท่านท�าส่ิงทัง้ปวงด้วยความมี
ค่าควรค , และท�าในพระนามของพระเยซู
ครสิต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์; และ หาก ท่านท�า ดังน้ี, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ท่านจะไม่มี
ทางถูกขับออกไปเลย.

๓๐ ดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับ
ข้าพเจ้าพูดก จากบรรดาคนตาย; เพราะ
ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านจะมีถ้อยค�าของข้าพเจ้า
อยู่กับท่าน.

๓๑ อย่ากล่าวโทษข้าพเจ้าเพราะความ
บกพร่องก ของ ข้าพเจ้า, หรือ ทัง้ บิดา
ข้าพเจ้า, เพราะความบกพรอ่งของท่าน, 
ทัง้กล่าวโทษคนที่เขียนไว้ก่อนท่าน; แต่
แทนที่จะท�าเช่นน้ันจงน้อมขอบพระทัย
พระ ผู้ เป็น เจ้า ที่ พระองค์ ทรง แสดง ให้
ความบกพร่องของเราประจักษ์แก่ท่าน, 
เพื่อท่านจะเรียนรู้ ให้มีปัญญากว่าที่ เรา
มีมา.

มอรมอน ๙:๒๕–๓๑ ๖๔๘



มอรมอน ๙:๓๒–อเีธอร์ ๑:๓๖๔๙

 ๓๒ ก ๑ นี. ๑:๒; โมไซยาห ์๑:๔.
 ๓๔ ก โมไซยาห ์๘:๑๓–๑๘;  

อเีธอร ์๓:๒๓, ๒๘; คพ. ๑๗:๑.
 ๓๕ ก ๒ นี. ๒๖:๑๕.

 ๓๖ ก มอร. ๘:๒๔–๒๖;  
คพ. ๑๐:๔๖–๔๙.

[อเีธอร]์
๑ ๑ ก คมพ. โมโรไน, บตุรของมอร- 

มอน.
  ข มอร. ๕:๒๓; คพ. ๘๗:๖–๗.
 ๒ ก แอลมา ๓๗:๒๑;  

อเีธอร ์๑๕:๓๓.

๓๒ และบัดน้ี, ดูเถิด, เราเขียนบันทึก
น้ีตามความรูข้องเรา, ดว้ยอกัขระซ่ึงเรยีก
กันในบรรรดาเราว่าภาษาอียิปต์ปฏิรูปก , 
โดยสืบทอดกันมาและเราเปลี่ยนแปลง
ตามวิธีพูดของเรา.

๓๓ และหากแผ่นจารกึของเราใหญ่พอ
เราน่าจะได้เขียนไว้ ในภาษาฮีบรู; แต่เรา
ก็เปลี่ยนแปลงภาษาฮีบรูด้วย; และหาก
เราได้เขียนไว้ ในภาษาฮีบรู, ดูเถิด, ท่าน
จะไม่พบความบกพรอ่งในบันทึกของเรา.

๓๔ แต่พระเจ้าทรงรู้เรื่องที่ เราเขียน, 
และทรงรู้ด้วยว่าไม่มีผู้คนอื่นใดรู้ภาษา
ของ เรา; และ เน่ืองจาก ไม่มี ผู้คน อื่นใด
รู้ ภาษา ของ เรา, ฉะน้ันพระองค์ จึง ทรง
เตรยีมทางก เพื่อการแปลความหมายน้ัน.

๓๕ และเรือ่งเหลา่น้ีมเีขยีนไวเ้พือ่เราจะ

ขจดัเลอืดพีน้่องของเรา, ซึง่เส่ือมโทรมอยู่
ในความไม่เช่ือก ออกจากอาภรณ์ของเรา.

๓๖ และ ดูเถิด, ส่ิง เหล่า น้ี ซ่ึง เรา
ปรารถนาก เกี่ยวกับพี่น้องของเรา, แท้จรงิ
แล้ว, แม้การกลับคืนของพวกเขามา สู่
ความรูเ้รือ่งพระครสิต,์ เป็นไปตามค�าสวด
อ้อนวอนของวิสุทธิชนทัง้ปวงซ่ึงพ�านัก
อยู่ ในแผ่นดิน.

๓๗ และขอพระเจ้าพระเยซูครสิต์ทรง
ยนิยอมใหค้�าสวดออ้นวอนของพวกเขาได้
รบัค�าตอบตามศรทัธาของพวกเขา; และ
ขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้พระบดิาทรงระลกึถงึ
พนัธสัญญาซึง่พระองคท์รงกระท�ากบัเชือ้
สาย แห่ง อิสราเอล; และ ขอ ให้ พระองค์
ประทานพรพวกเขาตลอดกาล, โดยผ่าน
ศรทัธาในพระนามพระเยซคูรสิต.์ เอเมน.

   หนังสือของอเีธอร์

บนัทกึของชาวเจเรด็, ที่ ไดจ้ากแผน่จารกึยีสิ่บส่ีแผน่ซ่ึงผูค้นของลมิไฮพบในวนัเวลาของ
กษัตรยิ์ โมไซยาห.์

บทที่ ๑

โมโรไนย่องานเขียนของอีเธอร์—มีการ
แสดงล�าดับการสืบเชือ้สายของอีเธอร์—
ภาษาของชาวเจเรด็ไม่ไดถ้กูท�าใหสั้บสนที่
หอบาเบล—พระเจา้ทรงสัญญาจะน�าพวก
เขาไปสู่แผ่นดินทีเ่ลิศเลอและท�าให้พวก
เขาเป็นประชาชาติยิ่งใหญ่.

และบดัน้ีขา้พเจา้, โมโร ไนก , เริม่ ให้
เรือ่งราวของผู้อยู่อาศัยเหลา่น้ันใน

สมยัโบราณซ่ึงถกูท�าลายโดยพระหตัถ์ข ของ
พระเจา้บนผนืดนิของประเทศทางเหนือน้ี.

๒ และข้าพเจ้าได้เรื่องราวของข้าพเจ้า
จากแผ่นจารึกยี่สิบส่ีแผ่นก ซ่ึงผู้คนของ
ลิมไฮพบ, ซ่ึงเรียกว่าหนังสือของอีเธอร์.

๓ และเพราะข้าพเจ้าคิดว่าตอนแรก



 ๓ ก ออมไน ๑:๒๒;  
โมไซยาห ์๒๘:๑๗;  
ฮีล. ๖:๒๘.

 ๔ ก อส. ครอบคลมุช่วงเวลา

เดยีวกบัปฐมกาล,  
บทที ่๑–๑๐.

 ๖ ก อเีธอร ์๑๒:๒; ๑๕:๓๔.
 ๓๓ ก คมพ. เจเรด็.

  ข ปฐก. ๑๑:๖–๙.
  ค โมไซยาห ์๒๘:๑๗.
 ๓๔ ก คมพ. เจเรด็, พีช่ายของ.

ของบันทึก น้ี, ซ่ึงพูดเกี่ยวกับการสร้าง
โลก, และเกี่ยวกับอาดัมด้วย, และเรื่อง
ราวนับแต่ เวลา น้ันแม้จนถึงหอสูงก อัน
ยิง่ใหญน้ั่น, และส่ิงใดก็ตามซึง่เกดิขึน้ใน
บรรดาลูกหลานมนุษย์จนถึงเวลาน้ัน, มี
อยู่ ในบรรดาชาวยิว—

๔ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงไม่เขียนเรื่องเหล่า
น้ันที่ เกิดขึน้นับแต่วันเวลาของอาดัมก 

จนถงึเวลาน้ัน; แตม่นัมอียูบ่นแผน่จารกึ; 
และผู้ ใดที่พบมัน, ผู้น้ันจะมีพลังความ
สามารถเพือ่เขาจะมเีรือ่งราวอนัครบถว้น.

๕ แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าไม่ ได้ ให้เรื่องราว
โดยครบถ้วน, แตข่้าพเจ้าให้ ไวเ้พียงส่วน
หน่ึงของเรือ่งราว, นับจากหอสูงลงมาจน
กระทั่งคนเหล่าน้ันถูกท�าลาย.

๖ และข้าพเจ้าให้เรือ่งราวไวต้ามน้ี. คน
ที่เขียนเรือ่งน้ีคืออีเธอร์ก , และท่านเป็นผู้
สืบตระกูลของโคริแอนเทอร์.

๗ โคริแอนเทอร์เป็นบุตรของโมรอน.
๘ และโมรอนเป็นบุตรของอีเธ็ม.
๙ และอีเธ็มเป็นบุตรของเอฮาห์.
๑๐ และเอฮาห์เป็นบุตรของเสธ.
๑๑ และเสธเป็นบุตรของชิบลัน.
๑๒ และชิบลันเป็นบุตรของคอม.
๑๓ และคอมเป็นบุตรของโครแิอนทัม.
๑๔ และ โค ริ แอ นทัม เป็น บุตร ของ 

แอมนิแกดดาห์.
๑๕ และแอมนิแกดดาห์เป็นบุตรของ

แอรัน.
๑๖ และแอรนัเป็นผู้สืบตระกูลของเฮ็ธ, 

ผู้เป็นบุตรของฮีอาธัม.

๑๗ และฮีอาธัมเป็นบุตรของลิบ.
๑๘ และลิบเป็นบุตรของคิช.
๑๙ และคิชเป็นบุตรของโครัม.
๒๐ และโครัมเป็นบุตรของลี ไว.
๒๑ และลี ไวเป็นบุตรของคิม.
๒๒ และคมิเป็นบตุรของโมรแิอนทอน.
๒๓ และโมรแิอนทอนเป็นผู้สืบตระกูล

ของริพเลคิช.
๒๔ และริพเลคิชเป็นบุตรของเชซ.
๒๕ และเชซเป็นบุตรของเฮ็ธ.
๒๖ และเฮ็ธเป็นบุตรของคอม.
๒๗ และคอมเป็นบตุรของโครแิอนทมั.
๒๘ และ โค ริ แอ นทัม เป็น บุตร ของ 

อีเมอร์.
๒๙ และอีเมอร์เป็นบุตรของโอเมอร์.
๓๐ และโอเมอร์เป็นบุตรของชูล.
๓๑ และชูลเป็นบุตรของคิบ.
๓๒ และคิบเป็นบุตรของโอไรฮาห์, ผู้

เป็นบุตรของเจเร็ด;
๓๓ เจเรด็ก ซ่ึงออกมากบัพีช่ายทา่นและ

ครอบครัว ของ พวก ท่าน, กับ คน อื่น ๆ  
และ ครอบครัว ของ พวก เขา, จาก หอ 
สูงน้ัน, ในเวลาที่พระเจ้าทรงท�าให้ภาษา
ของ ผู้คน สับสนข , และ ทรง ยืนยันหนัก
แน่นในพระพิโรธ ของ พระองค์ ว่า พวก
เขา จะ กระจัดกระจาย ไป ทั่ว พืน้พิภพค ; 
และ ตามพ ระ ด�ารัส ของ พระเจ้า ผู้คน ก็
กระจัดกระจายไป.

๓๔ และพีช่ายก ของเจเรด็โดยทีเ่ป็นคน
รา่งใหญแ่ละมพีลงั, และเป็นที่ โปรดปราน
มากของพระเจา้, เจเรด็, น้องชายทา่น, จงึ

อเีธอร์ ๑:๔–๓๔ ๖๕๐



กล่าวแก่ท่านว่า : จงร้องทูลพระเจ้าเถิด, 
เพือ่พระองคจ์ะไมท่รงท�าใหเ้ราสับสนจน
เราจะไม่เข้าใจถ้อยค�าของเรา.

๓๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
พี่ ชาย ของ เจ เร็ดร้ อง ทูล พระเจ้า, และ
พระเจ้าทรงมีความสงสารเจเร็ด; ฉะน้ัน
พระองค์จึงไม่ทรงท�าให้ภาษาของเจเร็ด
สับสน; และเจเร็ดกับพี่ชายของท่านจึง
ไม่ถูกท�าให้สับสน.

๓๖ ครัน้แล้วเจเร็ดกล่าวแก่พี่ชายท่าน
วา่ : จงรอ้งทลูพระเจา้อกีเถดิ, และอาจเป็น
ได้วา่พระองค์จะทรงคลายความกริว้ของ
พระองค์จากพวกเขาซ่ึงเป็นเพื่อนของ
เรา, เพื่อพระองค์จะไม่ทรงท�าให้ภาษา
ของพวกเขาสับสน.

๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พี่ ชาย ของ เจ เร็ดร้ อง ทูล พระเจ้า, และ
พระเจ้าทรงมีความสงสารเพื่อน ๆ ของ
พวก ท่าน และ ครอบครัว ของ พวก ท่าน
ด้วย, คือพวกเขาไม่ถูกท�าให้สับสน.

๓๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเจ- 
เรด็พดูกบัพีช่ายอกี, มคีวามวา่ : ไปทลูถาม
พระเจ้าเถิดว่าพระองค์จะทรงขับไล่เรา
ออกจากแผ่นดินหรอื, และหากพระองค์
จะทรงขับไล่เราออกจากแผ่นดิน, จงรอ้ง
ทูลพระองค์ว่าเราจะไปแห่งใด. และใคร
เล่าจะรูว้า่พระเจ้าอาจจะทรงพาเราไปยัง
แผ่นดินที่ เลิศเลอก กว่าแผ่นดินโลกทัง้
ปวง ? และหากเป็นเช่นน้ัน, ก็ขอให้เรา
ซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้า, เพื่อเราจะได้รับมัน
เป็นมรดกของเรา.

๓๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพี่

ชายของเจเร็ดร้องทูลพระเจ้าตามที่พูด
ไว้ โดยปากของเจเร็ด.

๔๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงได้ยินพี่ชายของเจเร็ด, และ
ทรง มี ความ สงสาร ท่าน, และ ตรัส กับ
ท่านว่า :

๔๑ จงไปรวบรวมฝูงสัตว์เลีย้งของเจ้า, 
ทัง้ เพศ ผู้ และ เพศ เมีย, ทุก ชนิด; และ
เมล็ดพันธุ์พืชของแผ่นดินโลกทุกชนิด
ด้วย; และ ครอบครัวก ทัง้ หลาย ของ เจ้า; 
และ เจ เร็ด น้อง ของ เจ้า และ ครอบครัว
ของ เขา ด้วย; และ เพื่อนข ของ เจ้า และ
ครอบครัวของพวกเขาด้วย, และเพื่อน
ของเจเร็ดและครอบครัวของพวกเขา.

๔๒ และเมื่อเจ้าท�าดังน้ีแล้วเจ้าจงน�า
หน้าก พวก เขา ลง ไป ในหุบเขา ที่ อยู่ ทาง
เหนือ. และเราจะพบเจ้าที่น่ัน, และเรา
จะน�าหน้าข เจา้ไปในแผน่ดนิอนัเลศิเลอค 

กวา่ผืนแผ่นดินทัง้ปวงของแผ่นดินโลก.
๔๓ และ ที่ น่ัน เรา จะ อวยพร เจ้า และ

พงศ์พันธุ์ เจ้า, และสถาปนาประชาชาติ
อันยิ่งใหญ่, จากพงศ์พันธุ์ เจ้าไว้กับเรา, 
และจากพงศ์พันธุ์ของน้องชายเจ้า, และ
คนเหล่าน้ันที่จะไปกับเจ้า. และจะไม่มี
ประชาชาติ ใดยิง่ใหญก่วา่ประชาชาตทิีเ่รา
จะสถาปนาไวก้บัเราจากพงศ์พนัธุเ์จา้, ทัว่
พืน้พภิพ. และเราจะท�ากบัเจา้ดงัน้ีเพราะ
เวลายาวนานน้ีเจ้าได้ร้องขอต่อเรา.

บทที่ ๒

ชาวเจเร็ดเตรียมการเดินทางของพวก

 ๓๘ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
 ๔๑ ก อเีธอร ์๖:๒๐.

  ข อเีธอร ์๖:๑๖.
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เขาสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้—เป็นแผ่นดิน
ที่ เลือกสรร แล้ว ว่า ดี ทีสุ่ด ซึ่ง มนุษย์ จะ
รับใช้พระคริสต์หรือถูกก�าจัดออกไป—
พระเจ้า รับส่ัง กับ พี่ ชาย ของ เจ เร็ด สาม
ช่ัวโมง— ชาว เจ เร็ด สร้าง เรือ— พระเจ้า
ทรงขอให้พี่ชายของเจเร็ดเสนอว่าจะให้
ความสว่างเรืออย่างไร.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเจเรด็กับ
พี่ ชาย ท่าน, และ ครอบครัว พวก ท่าน, 
และเพื่อนของเจเร็ดกับพี่ชายท่านและ
ครอบครัวพวกเขา, ลงไป ในหุบเขาที่อยู่
ทางเหนือ, (และช่ือหุบเขาคือนิมโรดก , 
โดย เรียก ตาม ช่ือ ของ พราน ผู้ เก่ง กล้า
สามารถ) พรอ้มดว้ยฝูงสัตวเ์ลีย้งของพวก
เขาซ่ึงพวกเขาได้รวบรวมไว้, ทัง้ เพศผู้
และเพศเมีย, ทุกชนิด.

๒ และ พวก เขา วาง บ่วง และ จับ สัตว์
ปีกในอากาศด้วย; และพวกเขาเตรียม
ภาชนะ, ซ่ึงในภาชนะน้ันพวกเขาใส่สัตว์
น� ้าจากผืนน� ้าแล้วน� าไปกับพวกเขาด้วย.

๓ และพวกเขาเอาเดเซเร็ทไปกับพวก
เขาด้วย, ซ่ึง, โดยการแปลความหมาย, 
คอืผึง้; และดงัน้ันพวกเขาเอาฝูงผึง้ไปกบั
พวกเขาด้วย, และส่ิงที่มีอยู่บนผืนแผ่น
ดินนานาชนิด, เมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด.

๔ และเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอืเมื่อ
พวกเขาลงมาในหบุเขานิมโรดแลว้พระเจา้
เสด็จลงมาและทรงสนทนากับพี่ชายของ
เจเรด็; และพระองค์ประทับอยู่ ในเมฆก , 
และพี่ชายของเจเรด็หาเห็นพระองค์ ไม่.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า ทรง บัญชา พวก เขา ให้ ออก ไป
ใน แดนทุรกันดาร, แท้จริง แล้ว, ไป ใน
เสีย้วน้ันซ่ึงยังไม่เคยมีคนไปที่น่ัน. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพระเจ้าเสด็จ
ไปเบือ้งหน้าพวกเขา, และตรสักบัพวกเขา
ขณะพระองค์ทรงยืนอยู่ ในเมฆก , และ
ทรงชีท้างที่พวกเขาควรจะเดินทางไป.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาเดินทางอยู่ ในแดนทุรกันดาร, และ
ต่อเรือ, ซ่ึงด้วยเรือเหล่าน้ันพวกเขาข้าม
ผืนน� ้าหลายแห่ง, โดยพระเจ้าทรงชีท้าง
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดเวลา.

๗ และ พระเจ้า ไม่ ทรง ยอม ให้ พวก
เขา เทียบ ฝ่ัง เลย ทะเล ออก ไป ใน แดน
ทุรกันดาร, แต่พระองค์ทรงประสงค์ ให้
พวกเขาเดนิทางไปแมถ้งึแผน่ดนิแหง่ค�า
สัญญาก , ซึง่เลศิเลอกวา่ผนืแผน่ดนิอืน่ทัง้
ปวง, ซ่ึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงปกปัก
รักษาไว้ ให้ผู้คนที่ชอบธรรม.

๘ และ พระองค์ทรง ยืนยันหนัก แน่น
กับ พี่ ชาย ของ เจ เร็ด ในพระพิ โรธ ของ
พระองค์, ว่าผู้ ใดที่ครอบครองแผ่นดิน
แห่งค�าสัญญาน้ี, นับจากเวลาน้ันไปและ
ตลอดกาล, จะรบัใช้ก พระองค,์ พระผู้เป็น
เจ้าองค์จริงและองค์เดียว, มิฉะน้ันพวก
เขา จะ ถูก ก�าจัดข ออก ไป เมื่อ พระพิ โรธ
สุดขีดของพระองค์มาถึงพวกเขา.

๙ และ บัดน้ี, เรา จะ เห็น ประกาศิต
ของพระผู้ เป็นเจ้าเกี่ยวกับแผ่นดินน้ี, 
ว่ามันเป็นแผ่นดินแห่งค�าสัญญา; และ

๒ ๑ ก ปฐก. ๑๐:๘.
 ๔ ก กดว. ๑๑:๒๕;  

คพ. ๓๔:๗–๙;  
จส—ป ๑:๖๘.

 ๕ ก อพย. ๑๓:๒๑–๒๒.
 ๗ ก ๑ นี. ๔:๑๔.  

คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
 ๘ ก อเีธอร ์๑๓:๒.

  ข เจรอม ๑:๓, ๑๐;  
แอลมา ๓๗:๒๘;  
อเีธอร ์๙:๒๐.
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ประชาชาติ ใดก็ตามที่จะครอบครองมัน
จะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า, มิฉะน้ันพวกเขา
จะถูกก�าจัดออกไปเมื่อพระพิ โรธสุดขีด
ของ พระองค์ จะ มา ถึง พวก เขา. และ
พระพิ โรธสุดขีดของพระองค์มาถึงพวก
เขาเมื่อพวกเขาสุกงอมอยู่ ในความชั่ว
ช้าสามานย์.

๑๐ เพราะดูเถิด, น่ีเป็นแผ่นดินที่เลิศ
เลอกว่าผืนแผ่นดินอื่นทัง้ปวง; ดัง น้ัน
คนที่ครอบครองมันจะรับใช้พระผู้เป็น
เจ้าหรือจะถูกก�าจัดออกไป; เพราะเป็น
ประกาศิตอันเป็นนิจของพระผู้เป็นเจ้า. 
และมันจะไม่เป็นไปจนกว่าจะถึงความ
บริบูรณ์ก ของ ความ ช่ัว ช้า สามานย์ ใน
บรรดาลูกหลานของแผ่นดิน, ที่พวกเขา
จะถูกก�าจัดข ออกไป.

๑๑ และ น่ีมาถึงท่าน, โอ้ท่านคนต่าง
ชาติก , เพื่อท่านจะรู้ประกาศิตของพระ
ผู้เป็นเจ้า—เพื่อท่านจะกลับใจ, และไม่
อยู่ ในความช่ัวช้าสามานย์ของท่านต่อไป
จนความบรบิูรณ์มาถึง, เพื่อทา่นจะไมน่�า
พระพิโรธสุดขีดของพระผู้เป็นเจ้าลงมา
บนทา่นดงัทีผู่อ้ยูอ่าศัยของแผน่ดนิท�ามา
แล้วก่อนหน้าน้ี.

๑๒ ดูเถิด, น่ี เป็นแผ่นดินที่ เลิศ เลอ, 
และ ประชาชาติ ใด ก็ตาม ที่ ครอบ ครอง
มันจะเป็นอิสระก จากการเป็นทาส, และ
จากการเป็นเชลย, และจากประชาชาติ
อืน่ทัง้หมดภายใตฟ้้าสวรรค,์ หากพวกเขา
เพยีงจะรบัใช้ข พระผูเ้ป็นเจา้ของแผน่ดนิ, 

ผูค้อืพระเยซคูรสิต,์ ซ่ึงไดร้บัการแสดงให้
ประจักษ์ โดยเรื่องที่เราเขียนไว้.

๑๓ และบัดน้ีข้าพเจ้าเริม่ท�าบันทึกของ
ข้าพเจ้าต่อไป; เพราะดูเถิด, เหตุการณ์
ได้บังเกิดขึน้คือ พระเจ้าทรงน�า เจเร็ด
และพี่น้องของท่านมาแม้ถึงทะเลใหญ่
น้ันซึ่ง แบ่ง แยก ผืน แผ่น ดินทัง้ หลาย. 
และเมื่อพวกท่านมาถึงทะเลแล้วจึงตัง้
กระโจม; และพวกท่านเรียกช่ือที่ น้ันว่า
โมริแอนคูเมอร์; และพวกท่านพ�านักอยู่
ในกระโจม, และพ�านักอยู่ ในกระโจมบน
ฝ่ังทะเลตลอดเวลาส่ีปี.

๑๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ ใน
ปลายปีที่ ส่ีคือพระเจ้าเสด็จมาหาพี่ชาย
ของเจเรด็อกี, และทรงยนือยู่ ในเมฆและ
ทรงสนทนากับท่าน. และตลอดเวลาสาม 
ช่ัวโมงพระเจา้ทรงสนทนากบัพีช่ายของเจ- 
เรด็, และทรงวา่กล่าวก ท่านเพราะท่านไม่ 
จดจ�าที่จะเรยีกหาข พระนามของพระเจ้า.

๑๕ และพี่ ชายของเจเร็ดกลับใจจาก
ความช่ัวที่ท่านท�า, และเรยีกหาพระนาม
ของพระเจา้เพือ่พีน้่องทา่นผูท้ีอ่ยูก่บัทา่น. 
และพระเจา้ตรสักบัทา่นวา่ : เราจะใหอ้ภยั
เจ้าและพี่น้องของเจ้าเกี่ยวกับบาปของ
พวกเขา; แต่เจ้าจะไม่ท�าบาปอีกต่อไป, 
เพราะเจ้าจะจดจ�าว่าพระวิญญาณก ของ
เรา จะ ไม่ พากเพียรข กับ มนุษย์ เสมอ ไป; 
ดังน้ัน, หากเจ้าจะท�าบาปจนเจ้าสุกงอม
เต็มที่เจ้าจะถูกตัดขาดจากที่ประทับของ
พระเจ้า. และเหล่าน้ีคือความคิดของเรา
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เกี่ยวกับแผ่นดินซ่ึงเราจะให้เจ้าเพื่อเป็น
มรดกของเจ้า; เพราะมันจะเป็นแผ่นดิน
ที่เลิศเลอค เหนือผืนแผ่นดินอื่นทัง้ปวง.

๑๖ และพระเจา้ตรสัวา่ : จงไปท�างานและ
ตอ่เรอื, ตามแบบทีเ่จา้ตอ่ไวก้อ่นหน้าน้ัน. 
และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพีช่ายของ
เจเรด็ลงมือท�างาน, และพี่น้องท่านด้วย, 
และต่อเรอืตามแบบที่พวกเขาเคยต่อไว,้ 
ตามค�าแนะน�าก ของพระเจา้. และมนัเล็ก, 
และมนัเบาอยูบ่นน� ้า, แมเ้หมอืนกบัความ
เบาของสัตว์ปีกที่อยู่บนน� ้า.

๑๗ และพวกเขาตอ่เรอืตามวธิีที่มนัจะ
แน่นหนาก ยิง่, จนมนัจะเก็บน�า้ไดเ้หมอืนกบั
ชาม; และทอ้งของมนัแน่นหนาเหมอืนกบั
ชาม; และกราบเรอืแน่นหนาเหมอืนกบัชาม; 
และทา้ยเรอืสอบเขา้หากนั; และสว่นบนของ
มนัแน่นหนาเหมอืนกบัชาม; และความยาว
ของมนัคอืความยาวของตน้ไม;้ และประตู
ของมนั, เมือ่ปิด, แน่นหนาเหมอืนกบัชาม.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพี่
ชายของเจเร็ดร้องทูลพระเจ้า, มีความ
วา่ : ข้าแต่พระเจ้า, ข้าพระองค์ท�างานซ่ึง
พระองคท์รงบญัชาขา้พระองคเ์สรจ็แลว้, 
และขา้พระองคท์�าเรอืตามทีพ่ระองคท์รง
แนะน�าให้ข้าพระองค์.

๑๙ และดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, ในเรือ
ไม่มี แสง สว่าง เลย; พวก ข้า พระองค์ จะ
บังคับ เรือ ไป ทาง ใด เล่า ? และ พวก ข้า
พระองค์จะตายด้วย, เพราะในเรือพวก
ข้า พระองค์ หายใจ ไม่ ออก, นอกจาก
ด้วยอากาศซ่ึงอยู่ ในน้ัน; ฉะน้ันพวกข้า
พระองค์จะต้องตาย.

๒๐ และพระเจ้าตรัสกับพี่ชายของเจ- 
เร็ด ว่า : ดูเถิด, เจ้า จง เจาะ ช่อง ด้านบน 
ช่องหน่ึง, และที่ท้องเรือด้วย; และเมื่อ
เจ้า ขาด อากาศ จง เปิด ช่อง น้ัน และ รับ
อากาศ. และหากเป็นว่าน� ้าไหลเข้ามาหา
เจ้า, ดูเถิด, เจ้าจงปิดช่องน้ัน, เพื่อเจ้า
จะไม่ตายด้วยน� ้าท่วม.

๒๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพี่
ชายของเจเรด็ท�าเช่นน้ัน, ตามที่พระเจ้า
ทรงบัญชา.

๒๒ และท่านรอ้งทูลพระเจ้าอีกมีความ
ว่า : ข้าแต่พระเจ้า, ดูเถิดข้าพระองค์ท�า
ไปแม้ที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์; 
และข้าพระองคเ์ตรยีมเรอืไวส้�าหรบัผู้คน
ของข้าพระองค์, และทรงดูเถิดไม่มีแสง
สวา่งในน้ันเลย. ทรงดเูถดิ, ขา้แตพ่ระเจา้, 
พระองค์จะทรงปล่อยให้พวกข้าพระองค์
ข้ามน� ้ากว้างใหญ่น้ีในความมืดหรือ ?

๒๓ และพระเจ้าตรัสกับพี่ชายของเจ- 
เร็ดว่า : เจ้าอยากให้ เราท�าอะไรเพื่อเจ้า 
จะมีแสงสวา่งในพาหนะของเจ้า ? เพราะ
ดูเถิด, เจ้าจะมีหน้าต่างไม่ ได้, เพราะมัน
จะถูกซัดแตกเป็นชิน้ ๆ ; ทัง้เจ้าจะไม่เอา
ไฟไปกับเจ้า, เพราะเจ้าจะไม่ ไปโดยแสง
สว่างของไฟ.

๒๔ เพราะดเูถดิ, เจา้จะเป็นดงัปลาวาฬ
ท่ามกลางทะเล; เพราะคลื่นภูเขาจะซัด
มายัง เจ้า. กระน้ัน ก็ตาม, เรา จะ น�า เจ้า
ขึน้มาอีกจากห้วงลึกของทะเล; เพราะ
ลมก พัดออกจากปากเรา, และเราส่งฝนข 

และน� ้าท่วมออกไปด้วย.
๒๕ และ ดูเถิด, เรา เตรียม เจ้า ไว้ ต่อสู้

 ๑๕ ค อเีธอร ์๙:๒๐.
 ๑๖ ก ๑ นี. ๑๗:๕๐–๕๑.

 ๑๗ ก อเีธอร ์๖:๗.
 ๒๔ ก อเีธอร ์๖:๕.

  ข สดด. ๑๔๘:๘.

อเีธอร์ ๒:๑๖–๒๕ ๖๕๔



ส่ิงเหล่าน้ี; เพราะเจ้าจะข้ามห้วงลึกอัน
กว้าง ใหญ่ น้ี ไม่ ได้ เว้น แต่ เรา จะ เตรียม
เจ้า ไว้ ต่อสู้ คลื่นของ ทะเล, และ ลม ซ่ึง
พัดมา, และน� ้าท่วมซ่ึงจะมา. ฉะน้ันเจ้า
อยากให้เราเตรียมอะไรให้เจ้าเพื่อเจ้าจะ
มีแสงสว่างเมื่อเจ้าถูกกลืนเข้าไป ในห้วง 
ลึกของทะเล ?

บทที่ ๓

พี่ชาย ของ เจ เร็ด เห็นน้ิว พระหัตถ์ ของ
พระเจ้าเมือ่พระองค์ทรงสัมผัสก้อนหิน
สิบหกก้อน—พระคริสต์ทรงแสดงร่าง 
วิญญาณของพระองค์ต่อพี่ชายของเจ- 
เรด็—ผูม้คีวามรูอ้นัสมบรูณ์ ไมอ่าจถกูกัน้
จากภายในของม่าน—มีการเตรยีมเครือ่ง
แปลความหมายไวเ้พือ่น�าบันทึกของชาว
เจเร็ดมาสู่ความสว่าง.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพีช่ายของ
เจเรด็, (บัดน้ีจ�านวนพาหนะซึ่งเตรยีมไว้
มีอยู่แปดล�า) ออกไปยังภูเขา, ซ่ึงเรยีกกัน
วา่ภเูขาเชเล็ม, เพราะความสูงยิง่ของมนั, 
และหลอมกอ้นหนิเล็ก ๆ  สิบหกกอ้นออก
จากศิลาก้อนหน่ึง; และมันขาวและใส, 
แม้ดังแก้วโปร่งแสง; และท่านถือไว้ ใน
มือ, ไปบนยอดเขา, และร้องทูลพระเจ้า
อีก, มีความว่า :

๒ ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ตรัสว่าพวก
ข้าพระองค์จะต้องถูกน� ้าท่วมล้อมรอบ. 
บัดน้ีดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, และขออย่า
กริว้ ผู้รับ ใช้ ของ พระองค์ เพราะ ความ

อ่อนแอของเขาต่อพระพักตร์พระองค์; 
เพราะพวกข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรง
บริสุทธิ์และประทับอยู่บนสวรรค์, และ
พวกขา้พระองค์ ไมม่คีา่ควรตอ่พระพกัตร์
พระองค;์ เพราะการตกก  นิสัยข ของพวกขา้
พระองค์จึงกลับช่ัวตลอดเวลา; กระน้ัน
ก็ตาม, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ประทาน
พระบัญชาแก่พวกข้าพระองค์วา่พวกข้า
พระองค์ต้องเรียกหาพระองค์, เพื่อจาก
พระองค์ พวก ข้า พระองค์ จะ ได้ รับ ตาม
ความปรารถนาของตน.

๓ ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรง
ลงทัณฑ์พวกข้าพระองค์เพราะความช่ัว
ช้า สามานย์ ของ พวก ข้า พระองค์, และ
ทรงขับไล่พวกข้าพระองค์ ไป, และชั่ว
เวลาหลายปีมาน้ีพวกข้าพระองค์อยู่ ใน
แดนทุรกันดาร; กระน้ันก็ตาม, พระองค์
ยังทรงเมตตาก พวกข้าพระองค์. ข้าแต่
พระเจา้, โปรดทอดพระเนตรขา้พระองค์
ดว้ยความสงสาร, และทรงคลายความกริว้
ของพระองคจ์ากผูค้นเหลา่น้ีของพระองค์
เถดิ, และอยา่ทรงปลอ่ยใหพ้วกเขาออกไป
ข้ามห้วงลึกอันบ้าคลั่งน้ีในความมืด; แต่
ทรงโปรดทอดพระเนตรส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงข้า
พระองค์หลอมออกจากศิลา.

๔ และ ข้า พระองค์ รู้, ข้า แต่ พระเจ้า, 
ว่า พระองค์ ทรง มี เดชานุภาพก ทัง้ ปวง, 
และทรงท�าส่ิงใดก็ ได้ตามที่พระองค์ทรง
ประสงคเ์พือ่ประโยชน์ของมนุษย;์ ฉะน้ัน
ทรงโปรดสัมผัสก้อนหินเหล่าน้ี, ข้าแต่
พระเจ้า, ด้วยน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์, 
และทรงเตรยีมมนัเพือ่มนัจะส่องแสงออก

๓ ๒ ก คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ข โมไซยาห ์๓:๑๙.
 ๓ ก อเีธอร ์๑:๓๔–๔๓.

 ๔ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

อเีธอร์ ๓:๑–๔๖๕๕



มาในความมดื; และมนัจะส่องแสงออกมา
สู่พวกข้าพระองค์ ในพาหนะซ่ึงพวกข้า
พระองค์เตรียมไว้, เพื่อพวกข้าพระองค์
จะมีแสงสว่างขณะที่จะข้ามทะเล.

๕ ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรง
ท�าการน้ีได.้ พวกขา้พระองคร์ูว้า่พระองค์
ทรงมพีระปรชีาสามารถแสดงเดชานุภาพ
อัน ยิ่ง ใหญ่ ได้, ซึ่ง ดูก เล็ก น้อย ใน ความ
เข้าใจของมนุษย์.

๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่พี่
ชายของเจเรด็กลา่วถอ้ยค�าเหลา่น้ี, ดเูถดิ, 
พระเจ้าก ทรง ยื่นพระหัตถ์ ของ พระองค์
ออกมาและทรงสัมผัสก้อนหินเหล่าน้ีที
ละ ก้อนด้วย น้ิว พระหัตถ์ ของ พระองค์. 
และม่านข จึงถูกขจัดไปจากดวงตาพี่ชาย
ของ เจ เร็ด, และ ท่าน เห็นน้ิว พระหัตถ์
ของพระเจ้า; และเป็นดังน้ิวมือมนุษย์, 
เหมอืนกบัเน้ือหนังและโลหติ; และพีช่าย
ของเจเร็ดล้มลงต่อพระพักตร์พระเจ้า, 
เพราะท่านถูกจู่ โจมด้วยความกลัว.

๗ และพระเจ้าทรงเห็นพี่ชายของเจ- 
เร็ดล้มลงสู่พืน้ดิน; และพระเจ้าตรัสกับ 
ท่านวา่ : ลุกขึน้เถิด, เหตุใดเจ้าจึงล้มเล่า ?

๘ และท่านทูลพระเจ้าว่า : ข้าพระองค์
เห็นน้ิว พระหัตถ์ ของ พระเจ้า, และ ข้า
พระองค์กลัว เกลือกพระองค์จะทรงลง
ทณัฑข์า้พระองค;์ เพราะขา้พระองค์ ไมรู่้
วา่พระเจา้ทรงมพีระมงัสะและพระโลหติ.

๙ และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า : เพราะ

ศรทัธาของเจ้า เจ้าจึงเห็นวา่เราจะรบัเอา
เน้ือหนังก และโลหิต; และไม่เคยมีคนใด
มาอยู่ต่อหน้าเราด้วยศรทัธามากเช่นน้ัน
ดัง ที่ เจ้า มี; เพราะ หาก ไม่ เป็น เช่นน้ัน
เจ้าจะเห็นน้ิวมือของเราไม่ ได้. เจ้าเห็น
มากกว่าน้ีไหม ?

๑๐ และ ท่าน ทูล ตอบ ว่า  :  ไม่ เห็น; 
พระองค์เจ้าข้า, ทรงโปรดแสดงองค์แก่
ข้าพระองค์เถิด.

๑๑ และพระเจ้าตรสักับท่านวา่ : เจ้าเชื่อ
ถ้อยค�าที่เราจะพูดหรือไม่ ?

๑๒ และท่านทูลตอบวา่ : เช่ือ, พระองค์
เจา้ขา้, ขา้พระองคร์ูว้า่พระองคร์บัส่ังความ
จรงิ, เพราะพระองคท์รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้
แห่งความจรงิ, และตรสัเท็จไม่ได้ก .

๑๓ และเมื่อท่านกล่าวถ้อยค�า เหล่า น้ี
แล้ว, ดูเถิด, พระเจ้าทรงแสดงก องค์แก่
ท่าน, และตรสัวา่ : เพราะเจ้ารู้ข เรือ่งเหล่า
น้ีเจ้าได้รับการไถ่จากการตก; ฉะน้ันเรา
จึงน�าเจ้ากลับมาในที่อยู่ของเรา; ฉะน้ัน
เราจึงแสดงค ตนแก่เจ้า.

๑๔ ดเูถดิ, เราคอืผูท้ีท่รงเตรยีมไวนั้บแต่
การวางรากฐานของโลกเพื่อไถ่ก ผู้คนของ
เรา. ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์. เราคือ
พระบดิาข และพระบตุร. ในเรามนุษยชาติ
ทัง้ปวงจะมีชีวิตค , และน่ันเป็นนิรันดร์, 
แม้ คนที่ เช่ือ ในนาม ของ เรา; และ พวก
เขา จะ กลับ กลาย เป็นบุตร ของ เรา และ
ธิดาของเราง .

 ๕ ก อสย. ๕๕:๘–๙;  
๑ นี. ๑๖:๒๙.

 ๖ ก คมพ. พระเยซคูรสิต.์
  ข อเีธอร ์๑๒:๑๙, ๒๑.
 ๙ ก คมพ. เน้ือหนัง; พระเยซู

ครสิต;์ มรรตยั (ความ
เป็น).

 ๑๒ ก ฮบ. ๖:๑๘.
 ๑๓ ก คพ. ๖๗:๑๐–๑๑.
  ข อนัีส ๑:๖–๘.
  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์

การด�ารงอยูก่อ่นความ
เป็นมรรตยัของพระ
ครสิต.์

 ๑๔ ก คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ); พระผู้ ไถ.่

  ข โมไซยาห ์๑๕:๑–๔.
  ค โมไซยาห ์๑๖:๙.
  ง คมพ. บตุรและธดิาของ

พระผูเ้ป็นเจา้.

อเีธอร์ ๓:๕–๑๔ ๖๕๖



๑๕ และเราไมเ่คยแสดงตนแกม่นุษยผ์ู้
ซ่ึงเราสรา้ง, เพราะมนุษย์ ไม่เคยเช่ือก ใน
เราดังที่เจ้าเช่ือ. เจ้าเห็นไหมว่าเราสร้าง
เจ้าตามรูปลักษณ์ข ของเราเอง ? แท้จริง
แล้ว, แม้มนุษย์ทัง้ปวงถูกสร้างมาตัง้แต่
ต้นตามรูปลักษณ์ของเราเอง.

๑๖ ดูเถิด, รา่งน้ี, ซึ่งเจ้าเห็นอยู่เดี๋ยวน้ี, 
เป็นร่างวิญญาณก ของเรา; และเราสร้าง
มนุษย์ตามร่างวิญญาณของเรา; และแม้
ดังที่เราปรากฏแก่เจ้าอย่างไรในวิญญาณ 
เราจะปรากฏแก่ผู้คนของเราอย่างน้ันใน
เน้ือหนัง.

๑๗ และบัดน้ี, ดังที่ข้าพเจ้า, โมโรไน, 
กล่าว แล้ว ว่า ข้าพเจ้า ท�า บันทึก เรื่อง ราว
อันครบถ้วนของส่ิงเหล่าน้ีที่มีเขียนไว้ ไม่
ได,้ ฉะน้ันขา้พเจา้จงึพอใจแลว้ทีจ่ะกลา่ว
ว่าพระเยซูทรงแสดงองค์แก่ชายผู้น้ี ใน
วิญญาณ, แม้ตามลักษณะและในความ
เหมือนของรา่งเดยีวกันน้ันดงัที่พระองค์
ทรงแสดงก องค์แก่ชาวนีไฟ.

๑๘ และ พระองค์ ทรง ปฏิบัติ ต่อ ท่าน 
แม้ ดัง ที่ พระองค์ ทรง ปฏิบัติ ต่อ ชาว นี- 
ไฟ; และทัง้หมดน้ี, ก็เพื่อชายผู้น้ีจะรู้ว่า
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า, เพราะ
งาน ส�าคัญ ยิ่ง หลาย ประการ ซึ่ง พระเจ้า
ทรงแสดงแก่ท่าน.

๑๙ และเพราะความรู้ของชายผู้ น้ี จึง
กัน้ท่านไม่ ให้ เห็น ภายใน ม่านก ไม่ ได้; 
และท่านเห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระเยซู, 
ซ่ึง, เมื่อท่านเห็น, ท่านล้มลงด้วยความ
กลัว; เพราะ ท่านรู้ ว่า เป็นน้ิว พระหัตถ์

ของพระเจ้า; และท่านไม่มีศรทัธาต่อไป, 
เพราะท่านรู้แล้ว, โดยไม่สงสัยเลย.

๒๐ ดังน้ัน, โดยมีความรู้อันสมบูรณ์น้ี
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า, จึงกัน้ก ท่านจาก
ภายในม่านไม่ได้; ฉะน้ันท่านจึงเห็นพระ
เยซู; และพระองค์ทรงปฏิบัติต่อท่าน.

๒๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจา้ตรสักบัพีช่ายของเจเรด็วา่ : ดเูถดิ, 
เจ้าจงอย่าให้ ส่ิงเหล่า น้ี ซ่ึงเจ้า เห็นและ
ได้ยินออกไปสู่ โลก, จนกว่าจะถึงเวลาก ที่
เราจะสรรเสริญนามของเราในเน้ือหนัง; 
ดังน้ัน, เจ้าจงเก็บเรือ่งเหล่าน้ีซ่ึงเจ้าเห็น
และได้ยิน, และไม่แสดงมันแก่ผู้ ใด.

๒๒ และดเูถิด, เมื่อเจ้าจะมาหาเรา, เจ้า
จงเขียนและผนึกมันไว้, เพื่อจะไม่มี ใคร
แปลความหมายของมันได้; เพราะเจ้าจะ
เขียนเป็นภาษาที่อ่านไม่ ได้.

๒๓ และดูเถิด, ศิลาสองก้อนก น้ีเราจะ
ให้แก่เจ้า, และเจ้าจะผนึกมันไว้กับเรื่อง
ที่เจ้าจะเขียนด้วย.

๒๔ เพราะดเูถดิ, ภาษาทีเ่จา้จะเขยีนเรา
ท�าให้ สับสนแลว้; ดงั น้ันเราจะกระท�าใน
เวลาอนัเหมาะสมของเราใหศิ้ลาเหลา่น้ีขยาย
เรือ่งซ่ึงเจา้จะเขยีนออกสู่สายตาของมนุษย.์

๒๕ และเมื่อพระเจ้าตรัสถ้อยค�าเหล่า
น้ีแล้ว, พระองค์ทรงแสดงให้พี่ชายของ
เจเร็ดเห็นผู้อยู่อาศัยทัง้หมดก ของแผ่น
ดินโลกที่ด�ารงอยู่มาก่อน, และทัง้หมด
ที่จะด�ารงอยู่ด้วย; และพระองค์ ไม่ทรง
ปิดบังคนเหล่าน้ันจากสายตาของท่าน, 
แม้ถึงสุดแดนแผ่นดินโลก.

 ๑๕ ก คมพ. เช่ือ (ความ).
  ข ปฐก. ๑:๒๖–๒๗;  

โมไซยาห ์๗:๒๗;  
คพ. ๒๐:๑๗–๑๘.

 ๑๖ ก คมพ. วญิญาณ.
 ๑๗ ก ๓ นี. ๑๑:๘–๑๐.
 ๑๙ ก คมพ. มา่น.
 ๒๐ ก อเีธอร ์๑๒:๑๙–๒๑.

 ๒๑ ก อเีธอร ์๔:๑.
 ๒๓ ก คมพ. อรูมิและทมูมมิ.
 ๒๕ ก โมเสส ๑:๘.

อเีธอร์ ๓:๑๕–๒๕๖๕๗



๒๖ เพราะพระองค์ ได้ตรัสกับท่านใน
กาลก่อน, ว่าหากก ท่านเช่ือข ในพระองค์
วา่พระองคท์รงแสดงทกุส่ิงค แกท่า่นได—้
พระองค์ จะ ทรง แสดง แก่ ท่าน; ฉะน้ัน
พระเจ้าทรงปิดบังส่ิงใดจากท่านไม่ ได้, 
เพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงทุกส่ิง
แก่ท่านได้.

๒๗ และ พระเจ้า ตรัส กับ ท่านว่า : จง
เขียนเรื่องเหล่าน้ีและผนึกก มันไว้; และ
เราจะแสดงมันในเวลาอันเหมาะสมของ
เราแก่ลูกหลานมนุษย์.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้า ทรง บัญชา ท่านว่า ท่าน จะ ต้อง
ผนึกศิลาก สองก้อนที่ท่านได้รับไว้, และ
ไมแ่สดงมนั, จนกวา่พระเจา้จะทรงแสดง
มันแก่ลูกหลานมนุษย์.

บทที่ ๔

โมโรไนได้รับพระบัญชาให้ผนึกข้อเขียน
ของพี่ชายเจเร็ด—เรือ่ง เหล่า น้ันจะไม่
เปิดเผยจนกว่ามนุษย์จะมีศรัทธาแม้ดัง
พีช่ายของเจเร็ด—พระคริสต์ทรงบัญชา
ให้ มนุษย์ เชื่อ พระ วจนะ ของ พระองค์
และ ถ้อยค�า สานุศิษย์ ของ พระองค์—
มนุษย์ ได้รับพระบัญชาให้กลับใจ, เชือ่
พระกิตติคุณ, และรับการช่วยให้รอด.

และพระเจา้ทรงบญัชาพีช่ายของเจเรด็ให้
ลงไปจากภูเขาจากที่ประทับของพระเจ้า, 
และเขยีนก เรือ่งทีท่า่นเห็น; และเรือ่งเหลา่

น้ันทรง ห้าม ไม่ ให้ ออก มา ถึง ลูก หลาน
มนุษย์จนกวา่หลังจากข พระองค์จะถูกยก 
ขึน้บนกางเขน; และดว้ยเหตน้ีุกษัตรยิ์ โม- 

ไซยาห์จึงเก็บเรื่องราวที่เขียนไว้, เพื่อจะ
ไมอ่อกมาสู่โลกจนกวา่หลงัจากพระครสิต์
จะทรงแสดงองค์แก่ผู้คนของพระองค์.

๒ และ หลัง จาก พระ คริสต์ ทรง แสดง
องค์ โดย แท้จริง แก่ ผู้คนของ พระองค์
แล้วพระองค์ทรงบัญชาว่าเรื่องเหล่าน้ัน
จะเป็นที่ประจักษ์.

๓ และ บัดน้ี, หลัง จาก น้ัน, พวก เขา
ทัง้หมด เส่ือมโทรม อยู่ ใน ความ ไม่ เช่ือ; 
และไมม่ี ใครเลยนอกจากชาวเลมนั, และ
พวก เขา ปฏิเสธ พระ กิตติคุณ ของ พระ
ครสิต;์ ฉะน้ันขา้พเจา้จงึไดร้บัพระบญัชา
ให้ซ่อนก มันไว้ ในดินอีก.

๔ ดูเถิด, ข้าพเจ้าเขียนเรื่องซ่ึงพี่ชาย
ของเจเรด็เห็นน่ันเองบนแผ่นจารกึเหล่า
น้ี; และไม่เคยมีเรือ่งใดเป็นที่ประจักษ์ยิ่ง
ใหญ่เกินกวา่เรือ่งซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พี่
ชายของเจเร็ด.

๕ ดงัน้ันพระเจา้จงึทรงบญัชาขา้พเจา้ให้
เขียนเรื่องไว้; และข้าพเจ้าเขียนไว้. และ
พระองค์ ทรง บัญชา ข้าพเจ้า ให้ ข้าพเจ้า
ผนึกก มันไว้; และพระองค์ทรงบัญชาให้
ข้าพเจ้าผนึกค�าแปลความหมายของมัน
ไวด้ว้ย; ดงัน้ันขา้พเจา้จงึผนึกเครือ่งแปลข 

ไว้, ตามพระบัญชาของพระเจ้า.
๖ เพราะพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้า : มัน

จะไมอ่อกไปสู่คนตา่งชาตจินถงึวนัทีพ่วก
เขาจะกลบัใจจากความชัว่ช้าสามานยข์อง

 ๒๖ ก อเีธอร ์๓:๑๑–๑๓.
  ข คมพ. เช่ือ (ความ).
  ค อเีธอร ์๔:๔.
 ๒๗ ก ๒ นี. ๒๗:๖–๘.

 ๒๘ ก คพ. ๑๗:๑.
๔ ๑ ก อเีธอร ์๑๒:๒๔.  

คมพ. พระคมัภรี.์
  ข อเีธอร ์๓:๒๑.

 ๓ ก มอร. ๘:๑๔.
 ๕ ก อเีธอร ์๕:๑.
  ข คพ. ๑๗:๑; จส—ป ๑:๕๒.  

คมพ. อรูมิและทมูมมิ.

อเีธอร์ ๓:๒๖–๔:๖ ๖๕๘



พวกเขา, และกลับสะอาดต่อพระพักตร์
พระเจ้า.

๗ และในวนัน้ันที่พวกเขาจะใช้ศรทัธา 
ในเรา, พระเจา้ตรสั, แมด้งัทีพ่ีช่ายของเจ- 

เร็ดท�า, เพื่อพวกเขาจะได้รบัการช�าระให้
บรสุิทธิ์ก ในเรา, เมื่อน้ันเราจะแสดงส่ิงที่
พี่ชายของเจเร็ดเห็นให้ประจักษ์แก่พวก
เขา, แม้จนการคลี่การเปิดเผยทัง้หมด
ของเราแก่พวกเขา, พระเยซูครสิต์, พระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดาแห่งฟ้า
สวรรค์ข และแผน่ดนิโลก, และสรรพส่ิงทัง้
ปวงที่อยู่ ในน้ันตรัส.

๘ และคนที่จะต่อต้านก พระวจนะของ
พระเจ้า, ขอให้เขาถูกสาปแช่ง; และคน
ทีจ่ะปฏเิสธข ส่ิงเหลา่น้ี, ก็ขอใหเ้ขาถกูสาป
แช่ง; เพราะเราจะไม่แสดงส่ิงที่ส�าคัญยิ่ง
กว่าค น้ีแก่คนเหล่า น้ัน, พระเยซูคริสต์
ตรัส; เพราะเราคือคนที่พูด.

๙ และด้วยบัญชาของเราฟ้าสวรรค์เปิด
และ ปิดก ; และ ด้วย ค�า ของ เรา แผ่นดิน
โลกข จะส่ันสะเทือน; และด้วยบัญชาของ
เราผู้อยู่อาศัยในน้ันจะสิน้ไป, แม้เช่นน้ัน
ดังด้วยไฟ.

๑๐ และคนที่หาเช่ือถ้อยค�าของเราไม่ 
ยอ่มไมเ่ช่ือสานุศิษยข์องเรา; และหากเป็น
ไปวา่เราไม่ไดพ้ดู, เจา้จงตดัสินเถดิ; เพราะ
เจา้จะรูว้า่เราน่ันเองทีพ่ดู, ในวนัสุดทา้ยก .

๑๑ แตค่นทีเ่ช่ือก ส่ิงเหลา่น้ีซ่ึงเราพดู, เรา
จะไปเยือนเขาด้วยการแสดงให้ประจักษ์
ของ พระ วิญญาณ ของ เรา, และ เขา จะ
รู้ และ เป็นพยาน. เพราะ เน่ืองจาก พระ
วญิญาณของเราเขาจะรู้ข วา่ส่ิงเหลา่น้ีจรงิค ; 
เพราะมันชักจูงมนุษย์ ให้ท�าดี.

๑๒ และส่ิงใดก็ตามทีชั่กจงูมนุษย์ ใหท้�า
ดมีาจากเรา; เพราะความดีก ไม่ไดม้าจากผู้
ใดนอกจากเรา. เราคือผู้เดียวกันน้ันที่น� า
มนุษย์ ไปสู่ความดทีัง้มวล; คนทีจ่ะไมเ่ช่ือ
ถ้อยค�าของเราจะไม่เช่ือข เรา—วา่เราด�ารง
อยู;่ และคนที่ ไมเ่ช่ือเราจะไมเ่ชือ่พระบดิา
ผู้ทรงส่งเรามา. เพราะดูเถิด, เราคือพระ
บิดา, เราคือแสงสว่างค , และชีวิตง , และ
ความจริงของโลก.

๑๓ จง มา หา เราก , โอ้ เจ้า คนต่าง ชาติ, 
และเราจะแสดงส่ิงที่ส�าคัญยิ่งกว่าน้ีแก่
เจ้า, ความรู้ที่ซ่อนไว้เพราะความไม่เช่ือ.

๑๔ จง มา หา เรา, โอ้ เจ้า เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอล, และ มัน จะ เป็นที่ ประจักษ์ก 

แก่เจ้าวา่พระบิดาทรงเตรยีมส่ิงส�าคัญยิ่ง
เพียงใดไว้ ให้เจ้า, นับแต่การวางรากฐาน
ของ โลก; และ มันไม่ มา ถึง เจ้า, เพราะ
ความไม่เช่ือ.

๑๕ ดูเถิด, เมื่อเจ้าจะฉีกม่านความไม่
เช่ือน้ันซ่ึงท�าให้เจ้าคงอยู่ ในสภาพอันน่า
พรัน่พรงึของความช่ัวรา้ย, และความแข็ง

 ๗ ก คมพ. ท�า (ช�าระ)  
ใหบ้รสุิทธิ ์(การ).

  ข โมไซยาห ์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;  

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. ประจกัษ์พยาน.
  ค อเีธอร ์๕:๓–๔;  

โมโร. ๑๐:๔–๕.
 ๑๒ ก แอลมา ๕:๔๐;  

โมโร. ๗:๑๖–๑๗.

  ข ๓ นี. ๒๘:๓๔.
  ค คมพ. สวา่ง (ความ),  

แสงสวา่ง, แสงสวา่งของ
พระครสิต.์

  ง ยอหน์ ๘:๑๒;  
แอลมา ๓๘:๙.

 ๑๓ ก ๓ นี. ๑๒:๒–๓.
 ๑๔ ก คพ. ๑๒๑:๒๖–๒๙.

อเีธอร์ ๔:๗–๑๕๖๕๙



กระด้างของใจ, และความมืดบอดของ
จติใจ, เมือ่น้ันส่ิงส�าคญัยิง่และน่าอศัจรรย์
ซ่ึงซ่อนก ใหพ้น้เจา้นับจากการวางรากฐาน
ของโลก—แทจ้รงิแลว้, เมือ่เจา้จะเรยีกหา
พระบิดาในนามของเรา, ด้วยใจที่ชอกช�า้
และวิญญาณที่ส�านึกผิด, เมื่อน้ันเจ้าจะ
รู้ว่าพระบิดาทรงระลึกถึงพันธสัญญาซ่ึง
พระองคท์รงท�ากับบรรพบุรษุเจ้า, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล.

๑๖ และ เมื่อ น้ัน การ เปิด เผยก ของ เรา
ซ่ึงเราให้ยอห์น ผู้รับใช้ของเราเขียนไว้
จะคลี่ออกสู่สายตาของผู้คนทัง้ปวง. จง
จ�าไว้, เมื่อเจ้าเห็นส่ิงเหล่าน้ี, เจ้าจะรู้ว่า
เวลาอยู่แค่เอือ้มที่การเปิดเผยดังกล่าว
พระองค์ จะ ทรง ท�าให้ ประจักษ์ ในพระ
ราชกิจอันแท้จริง.

๑๗ ฉะน้ัน, เมื่อเจ้าจะรับก บันทึกน้ีเจ้า
จะรู้ว่างานของพระบิดาเริ่มแล้วทั่วผืน
แผ่นดิน.

๑๘ ฉะน้ัน, จงกลับใจก  เจ้าทัง้หลายทั่ว
สุดแดนแผน่ดนิโลก, และมาหาเรา, และ
เช่ือในกติตคิณุของเรา, และรบับพัตศิมาข  
ในนามของเรา; เพราะคนทีเ่ช่ือและรบับพั- 

ติศมาจะได้รับการช่วยให้รอด; แต่คนที่
ไม่เช่ือจะอัปมงคล; และเครือ่งหมายค จะ
ติดตามคนที่เช่ือในนามของเรา.

๑๙ และเขาที่เราพบวา่ซื่อสัตย์ก ต่อนาม

ของเราในวนัสุดทา้ยยอ่มไดร้บัพร, เพราะ
เราจะยกเขาขึน้เพือ่พ�านักอยู่ ในอาณาจกัร
ที่ เตรียม ไว้ ส�าหรับ เขา นับ จาก การ วาง
รากฐานข ของโลก. และดูเถิดเราน่ันเอง
ที่พูดมันไว้. เอเมน.

บทที่ ๕

พยานสามคนและงานโดยตัวมันเองจะ
ยนืเป็นประจกัษ์พยานแหง่ความเป็นจรงิ
ของพระคัมภีร์มอรมอน.

และบัดน้ีข้าพเจ้า, โมโรไน, เขียนถ้อยค�า
ซ่ึงขา้พเจา้ไดร้บัพระบญัชา, ตามความจ�า
ของข้าพเจ้า; และข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว
ถึงส่ิงที่ข้าพเจ้าผนึกก ไว;้ ฉะน้ันอย่าแตะ
ต้องมันเพื่อท่านจะแปล; เพราะท่านถูก
ห้ามจากส่ิงน้ัน, เว้นแต่ ในเวลาที่จะเป็น
ไปโดยปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้า.

๒ และดูเถิด, ท่านจะได้รบัอภิสิทธิ์เพื่อ
จะแสดงแผ่นจารึกแก่คนก ที่จะช่วยน�า
งานน้ีออกมา;

๓ และ จะ แสดง แก่ คน สามก คนโดย
เดชานุภาพของพระผู้ เป็นเจ้า; ดัง น้ัน
พวกเขาจะรู้ข แน่แก่ ใจว่าส่ิงเหล่าน้ีจริงค .

๔ และด้วยปากของพยานก สามคนจะ
สถาปนาส่ิงเหล่าน้ี; และประจักษ์พยาน

 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 ยอหน์ ๓:๓–๕.  

คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พั- 
ตศิมา—จ�าเป็น.

  ค คมพ. ของประทานทาง

วญิญาณ, ของประทาน
แหง่พระวญิญาณ.

 ๑๙ ก โมไซยาห ์๒:๔๑;  
คพ. ๖:๑๓.  
คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

  ข ๒ นี. ๙:๑๘.
๕ ๑ ก ๒ นี. ๒๗:๗–๘, ๒๑;  

อเีธอร ์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 อเีธอร ์๔:๑๑.
 ๔ ก ด ูหวับทของคพ. ภาค ๑๗ 

และขอ้ ๑–๓; ด ูประจกัษ์
พยานของพยานสาม
คนในหน้าตน้ๆ ของพระ
คมัภรีม์อรมอนดว้ย.

อเีธอร์ ๔:๑๖–๕:๔ ๖๖๐



ของคนสามคน, และงานน้ี, ซ่ึงในน้ีจะ
แสดง ให้ เห็น ถึง เดชานุภาพ ของ พระ
ผู้ เป็น เจ้า และ พระ วจนะ ของ พระองค์
ด้วย, อันเป็นส่ิงซ่ึงพระบิดา, และพระ
บุตร, และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
พยาน—และทัง้หมดน้ีจะอยูเ่ป็นประจกัษ์
พยานต่อโลกในวันสุดท้าย.

๕ และ หาก เป็นไป ว่า พวก เขา กลับ ใจ
และมาเฝ้าก พระบดิาในพระนามของพระ
เยซู, พระองค์จะทรงรับพวกเขาเข้าใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๖ และบัดน้ี, หากข้าพเจ้าไม่มีอ�านาจใน
ส่ิงเหลา่น้ีแลว้, ทา่นจงตดัสินเถดิ; เพราะ
ท่านจะรูว้า่ข้าพเจ้ามีอ�านาจเมื่อท่านเห็น
ข้าพเจ้า, และเราจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้าย. เอเมน.

บทที่ ๖

เรอืของชาวเจเรด็ถกูลมพดัไปยงัแผน่ดนิ
ที่ สัญญาไว้—ผู้คนสรรเสริญพระเจ้า ใน
พระคุณความดีของพระองค์—พวกเขา
ก�าหนดให้ โอไรฮาหเ์ป็นกษัตรยิเ์หนือพวก
เขา—เจเร็ดและพีช่ายท่านตาย.

และ บัดน้ี ข้าพเจ้า, โม โร ไน, เริ่ม เขียน
บันทึกของเจเร็ดและพี่ชายท่านต่อไป.

๒ เพราะเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้หลัง
จากพระเจ้าทรงเตรยีมก้อนหินก เหล่าน้ัน
ซ่ึงพีช่ายของเจเรด็น�าขึน้ไปบนภเูขาแลว้, 
พี่ชายของเจเร็ดลงมาจากภูเขา, และน�า
ก้อนหินใส่ ในพาหนะทัง้หลายซึ่งเตรยีม

ไว้, ก้อนหน่ึงที่หัวกับท้ายของพาหนะ; 
และดูเถิด, มันให้แสงสว่างแก่พาหนะ.

๓ และดังน้ีพระเจ้าทรงท�าให้ก้อนหิน
ส่องแสงในความมืด, เพื่อ ให้แสงสว่าง
แก่ชาย, หญิง, และเด็ก, เพื่อพวกเขาจะ
ไม่ข้ามผืนน� ้าอันกว้างใหญ่ ในความมืด.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พวกเขาเตรียมอาหารทุกอย่างแล้ว, เพื่อ
โดยการน้ันพวกเขาจะยังมีชีวติอยู่ ได้บน
ผืนน� ้า, และอาหารส�าหรับฝูงสัตว์ เลีย้ง
และฝูงสัตว์ ใหญ่ของพวกเขาด้วย, และ
สัตวป่์าหรอืสัตวห์รอืสัตวปี์กชนิดใดก็ตาม
ที่พวกเขาจะเอาไปด้วย—และเหตุการณ์
ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่พวกเขาท�าส่ิงทัง้หมด
น้ีแล้วพวกเขาก็ลงไปในพาหนะหรือเรือ
ของตน, และออกทะเลไป, โดยมอบตน
ไว้กับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตน.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหเ้กดิลมแรงก 

พัดอยู่เหนือผิวน� ้า, ไปสู่แผ่นดินที่สัญญา
ไว;้ และดังน้ันพวกเขาจึงถูกสายลมส่งให้
โยนอยู่บนยอดคลื่นแห่งท้องทะเล.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาถูกฝังอยู่ ในห้วงลึกของทะเลหลาย
ครัง้, เพราะคลื่นภูเขาซ่ึงซัดใส่พวกเขา, 
และ พายุ ฝนฟ้า คะนอง รุนแรง และ น่า
สะ พรึง กลัว ซ่ึง เกิด เพราะ ความ รุนแรง
ของลม.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พวกเขาถูกฝังอยู่ ในห้วงลึก ไม่มีน� ้าท�า
อนัตรายพวกเขาไดเ้ลย, พาหนะของพวก
เขาแน่นหนาก เหมือนกับชาม, และมัน

 ๕ ก มอร. ๙:๒๗;  
โมโร. ๑๐:๓๐–๓๒.

๖ ๒ ก อเีธอร ์๓:๓–๖.
 ๕ ก อเีธอร ์๒:๒๔–๒๕.

 ๗ ก อเีธอร ์๒:๑๗.

อเีธอร์ ๕:๕–๖:๗๖๖๑



แน่นหนาเหมือนกับเรอืข ของโนอาห์ด้วย; 
ฉะน้ันเมือ่พวกเขาถกูน� ้ามากมายลอ้มรอบ
พวกเขารอ้งทลูพระเจา้, และพระองคท์รง
น�าพวกเขาขึน้มาอยู่บนผืนน� ้าอีก.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลม
ไม่เคยหยุดพัดไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้
ขณะที่พวกเขาอยู่บนผืนน� ้า; และดังน้ัน
สายลมจงึส่งพวกเขาใหแ้ลน่ไปเบือ้งหน้า.

๙ และพวกเขาร้องสรรเสริญก พระเจ้า; 
แทจ้รงิแลว้, พีช่ายของเจเรด็รอ้งสรรเสรญิ
พระเจ้า, และท่านน้อมขอบพระทัยข และ
สรรเสริญ พระเจ้า ตลอด ทัง้ วัน; และ
เมื่อ กลาง คืน มา ถึง, พวก เขา ก็ ไม่ หยุด
สรรเสริญพระเจ้า.

๑๐ และสายลมจึงพัดพวกเขาไปดังน้ี; 
และไมม่อีสูรทะเลจะท�าใหพ้วกเขาอบัปาง
ได,้ ทัง้ปลาวาฬก็ท�าใหพ้วกเขาเสียหายไม่
ได;้ และพวกเขามแีสงสวา่งอยูต่ลอดเวลา, 
ไม่ว่าจะอยู่เหนือน� ้าหรือใต้น� ้า.

๑๑ และสายลมจึงพัดพวกเขาไปดังน้ี, 
สามร้อยส่ีสิบส่ีวันบนผืนน� ้า.

๑๒ และ พวก เขา ขึน้ ฝ่ัง แผ่น ดิน ที่
สัญญาไว.้ และเมื่อพวกเขาย่างเท้าลงบน
ฝ่ังของแผ่นดินที่สัญญาไว้พวกเขาน้อม
กายลงบนผืนแผ่นดิน, และนอบน้อม
ถ่อม ตน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า, และ
หลั่งน� ้าตาแห่งปีติต่อพระพักตรพ์ระเจ้า, 
เพราะความอเนกอนันต์แห่งพระเมตตา
อัน ละเอียด อ่อนข อง พระองค์ ที่ มี ต่อ
พวกเขา.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

พวกเขาออกไปบนผืนแผ่นดิน, และเริม่
ท�าไร่ ไถนา.

๑๔ และเจเรด็มบีตุรส่ีคน; และพวกเขา
มีช่ือวา่เจคอม, และกิลกาห์, และเมฮาห์, 
และโอไรฮาห์.

๑๕ และพี่ชายของเจเร็ดให้ก�าเนิดบุตร
และธิดาด้วย.

๑๖ และเพือ่นก ของเจเรด็และพีช่ายทา่น
มีจ�านวนประมาณยี่สิบสองคน; และพวก
ท่านให้ ก�าเนิด บุตร และ ธิดา ก่อน มา ถึง
แผ่นดินที่สัญญาไวด้้วย; และฉะน้ันพวก
เขาเริ่มมีมากขึน้.

๑๗ และพวกเขาได้รบัการสอนให้เดินก 

อย่างถ่อมตนตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า; และ
พวกเขาได้รบัการสอนข จากเบือ้งบนดว้ย.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเริ่มกระจายออกไปตามผืนแผ่นดิน, 
และขยายเผ่าพันธุ์และท�าไร่ ไถนา; และ
พวกเขาแข็งแกร่งขึน้ในแผ่นดิน.

๑๙ และพี่ชายของเจเร็ดเริ่มชรา, และ
เห็นว่าในไม่ ช้าจะต้องลงไปสู่หลุมศพ; 
ดังน้ันท่านจึงกล่าวแก่เจเร็ดว่า : ให้เรา
รวบรวมผูค้นของเราเพือ่เราจะนับจ�านวน
พวกเขา, เพื่อเราจะรูจ้ากพวกเขาวา่พวก
เขาจะปรารถนาส่ิงใดจากเรากอ่นเราลงไป
สู่หลุมศพของเรา.

๒๐ และผู้คนมารวมกันตามน้ัน. บัดน้ี 
จ�านวนบุตรและธิดาของพี่ชายของเจเรด็ 
มีอยู่ยี่สิบสองคน; และจ�านวนบุตรและ
ธิดาของเจเร็ดมีอยู่สิบสองคน, โดยที่เขา
มีบุตรส่ีคน.

 ๗ ข ปฐก. ๖:๑๔;  
โมเสส ๗:๔๓.

 ๙ ก คมพ. ขบัขาน, รอ้ง, รอ้ง
เพลง.

  ข ๑ พศด. ๑๖:๗–๙;  
แอลมา ๓๗:๓๗;  
คพ. ๔๖:๓๒.

 ๑๖ ก อเีธอร ์๑:๔๑.

 ๑๗ ก คมพ. เดนิ, ด�าเนิน, เดนิ
กบัพระผูเ้ป็นเจา้.

  ข คมพ. เปิดเผย (การ).

อเีธอร์ ๖:๘–๒๐ ๖๖๒



๒๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
ท่านนับจ�านวนผู้คนของพวกท่าน; และ
หลัง จาก นับ จ�านวนพวก เขา แล้ว, พวก
ท่าน แสดง ความ ปรารถนา ต่อ พวก เขา
ถึงส่ิงที่ต้องการให้คนเหล่าน้ันท�าก่อนที่
พวกทา่นจะลงไปสู่หลมุศพของพวกทา่น.

๒๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนปรารถนาต่อพวกท่านว่าพวกท่าน
ควรเจิมก บุตรคนหน่ึงของพวกท่านขึน้
เป็นกษัตริย์ปกครองผู้คน.

๒๓ และบัดน้ีดูเถิด, น่ีเป็นที่ โศกเศร้า
ส�าหรบัพวกท่าน. และพี่ชายของเจเร็ดก
ล่าวแก่คนเหล่าน้ันว่า : ส่ิงน้ีจะน�าก ไปสู่
การเป็นเชลยโดยแน่แท้.

๒๔ แต่เจเร็ดกล่าวแก่พี่ชายของท่าน
ว่า : จง ปล่อย ให้ พวก เขา มี กษัตริย์ เถิด. 
และฉะน้ันเขาจึงกล่าวแก่คนเหล่าน้ัน
ว่า : ท่านจงเลือกกษัตริย์จากบรรดาบุตร
ของเรา, แม้คนที่ท่านต้องการ.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเลือกแม้บุตรคนแรกของพี่ชายของ
เจเร็ด; และช่ือของเขาคือเพแกก. และ
เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ เขา ปฏิเสธ
และ ไม่ ยอม เป็น กษัตริย์ ของ พวก เขา. 
และ ผู้คน อยาก ให้ บิดา บีบ คัน้ เขา, แต่
บดิาของเขาไมย่อม; และทา่นส่ังคนเหลา่
น้ันว่าพวกเขาไม่ควรบีบคัน้ใครให้เป็น
กษัตริย์ของตน.

๒๖ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขา เลือก น้อง ชาย ทัง้หมด ของ เพ แกก, 
และคนเหล่าน้ันก็ ไม่ยอม.

๒๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

ทัง้พวกบุตรของเจเร็ดก็ ไม่ยอม, แม้ทุก
คนนอกจากคนเดยีว; และโอไรฮาห์ ไดร้บั
การเจิมเป็นกษัตริย์เหนือผู้คน.

๒๘ และเขาเริม่ปกครอง, และผู้คนเริม่
รุ่งเรือง; และพวกเขากลับร�่ารวยยิ่ง.

๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเจ- 
เร็ดตาย, และพี่ชายท่านด้วย.

๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโอ- 
ไรฮาห์ เดินอย่างถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระเจ้า, และจดจ�าวา่พระเจ้าทรงกระท�า
ส่ิงยิ่ง ใหญ่ เพียงใดส�าหรับบิดาของเขา, 
และ สอน ผู้คนของ เขา ด้วย ว่า พระเจ้า
ทรง กระท�า ส่ิง ยิ่ง ใหญ่ เพียง ใด ส�าหรับ
บรรพบุรุษพวกเขา.

บทที่ ๗

โอไรฮาห์ปกครองด้วยความชอบธรรม—
ท่ามกลางการแย่งชิงอ�านาจและความขัด
แย้งรุนแรง, อาณาจักรของชูลกับโคฮอร์
ซึง่เป็นอาณาจกัรคูแ่ขง่ถกูตัง้ขึน้—ศาสดา
พยากรณ์กล่าวโทษความช่ัวร้ายและการ
ถือรูปเคารพของผู้คน, ซึง่ต่อมากลับใจ.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโอไรฮาห์
ได้ด�าเนินการพิพากษาในแผ่นดินด้วย
ความชอบธรรมตลอดวันเวลาของเขา, 
ซ่ึงมีอยู่นานมาก.

๒ และ เขา ให้ ก�าเนิด บุตร และ ธิดา; 
แท้จริง แล้ว, เขา ให้ ก�าเนิด สามสิบ เอ็ด
คน, ซึง่ในจ�านวนน้ีเป็นบตุรยีสิ่บสามคน.

๓ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา

 ๒๒ ก คมพ. เจมิ (การ), เจมิ  
(ไดร้บัการ).

 ๒๓ ก ๑ ซมอ. ๘:๑๐–๑๘;  
โมไซยาห ์๒๙:๑๖–๒๓.

อเีธอร์ ๖:๒๑–๗:๓๖๖๓



ให้ก�าเนิดคิบในวัยชราของเขาด้วย. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคิบปกครอง
แทนเขา; และคิบให้ก�าเนิดโคริฮอร์.

๔ และเมือ่โครฮิอรอ์ายสุามสิบสองปีเขา
กบฏตอ่บดิาของเขา, และขา้มไปพ�านักอยู่
ในแผ่นดินแห่งนีฮอร;์ และเขาให้ก�าเนิด
บุตรและธิดา, และพวกเขางดงามอย่าง
ยิ่ง; ฉะน้ันโค ริ ฮ อร์ จึง ดึง ผู้คน เป็น อัน
มากไปกับเขา.

๕ และเมือ่เขารวบรวมก�าลงัทพัแลว้เขา
จงึขึน้มายงัแผน่ดนิแหง่โมรอนซ่ึงกษัตรยิ์
พ�านักอยู่, และจับเขาเป็นเชลย, ซ่ึงท�าให้
ค�ากลา่วก ของพีช่ายของเจเรด็เป็นจรงิทีว่า่
พวกเขาจะถูกน�าไปสู่การเป็นเชลย.

๖ บดัน้ีแผน่ดนิแหง่โมรอน, ซึง่กษัตรยิ์
พ�านักอยูน้ั่น, อยู่ ใกลแ้ผน่ดนิซึง่ชาวนีไฟ
เรียกว่ารกร้าง.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคิบ
พ�านัก อยู่ ใน การ เป็น เชลย, และ ผู้คน
ของเขาพ�านักอยู่ภายใต้ โครฮิอรบ์ุตรของ
ตน, จนเขาชรามาก; กระน้ันก็ตามคิบยัง
ให้ก�าเนิดชูลในวยัชราของเขา, ขณะที่ยัง
อยู่ ในความเป็นเชลย.

๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชูล
โกรธพี่ชายของเขา; และชูลแข็งแรงขึน้, 
และ มี พละ ก�าลัง ตาม ก�าลัง ของ มนุษย์; 
และเขาเก่งกล้าสามารถในการพิพากษา
ด้วย.

๙ ดังน้ัน, เขามายังเนินเขาเอฟราอิม, 
และ เขา หลอม แร่ จาก เนิน เขา, และ ตี
ดาบจากเหล็กกล้าให้แก่ผู้คนเหล่าน้ันที่
เขาดึงมากับเขา; และหลังจากให้ดาบคน
เหล่าน้ันเป็นอาวธุแล้วเขากลับไปเมืองนี

ฮอร์, และสู้รบกับโคริฮอร์พี่ชายของเขา, 
โดยวธิน้ีีเขาจงึไดอ้าณาจกัรและคนืใหค้บิ
บิดาของเขา.

๑๐ และบัดน้ีเพราะส่ิงที่ชูลท�าไป, บิดา
จึงมอบอาณาจักรให้เขา; ฉะน้ันเขาเริ่ม
ปกครองแทนบิดา.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ด�าเนินการพพิากษาดว้ยความชอบธรรม; 
และ เขา ขยาย อาณาจักร ของ เขา ไป ทั่ว
ผืนแผ่นดิน, เพราะผู้คนกลับมีจ�านวน
มากมายยิ่ง.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ชูลให้ก�าเนิดบุตรและธิดาหลายคนด้วย.

๑๓ และโคริฮอร์กลับใจจากความช่ัว
หลายประการที่ เขาได้ท�าไป; ดัง น้ันชูล
จึงให้อ�านาจแก่เขาในอาณาจักรของเขา.

๑๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโคร-ิ 
ฮอรม์บีตุรและธดิาหลายคน. และในบรรดา 
บุตรของโคริฮอร์มีคนหน่ึงช่ือโนอาห์.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโน
อาหก์บฏตอ่ชลู, กษัตรยิ,์ และโครฮิอรบ์ดิา
ของตนด้วย, และดึงเอาโคฮอร์น้องชาย
ของเขา, และพี่น้องชายของตนทัง้หมด
และผู้คนเป็นอันมากไปด้วย.

๑๖ และเขาสู้รบกับชูล, กษัตริย์, ซึ่งใน
การน้ีเขาได้รับแผ่นดินแห่งมรดกแรก
ของพวกเขา; และเขากลายเป็นกษัตริย์
ปกครองแผ่นดินส่วนน้ัน.

๑๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เขาสู้รบกับชูล, กษัตริย์; และเขาจับชูล, 
กษัตริย์, และน�าไปเป็นเชลยในโมรอน.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้ขณะที่
ก�าลังจะฆ่าเขา, บรรดาบุตรของชูลลอบ

๗ ๕ ก อเีธอร ์๖:๒๓.

อเีธอร์ ๗:๔–๑๘ ๖๖๔



เข้าไป ในบ้านของโนอาห์ ในตอนกลาง
คืนและสังหารเขา, และพังประตูเรือน
จ�าและน�าบิดาของพวกเขาออกมา, และ
น�าเขาไว้บนบัลลังก์ของเขาในอาณาจักร
ของเขาเอง.

๑๙ ดัง น้ัน, บุตร ของ โน อาห์ สร้าง
อาณาจกัรของเขาขึน้แทน; กระน้ันก็ตาม
คนเหล่าน้ียังไม่ ได้อ�านาจอย่างใดเหนือ
กว่าชูล กษัตริย์อีกต่อไป, และผู้คนที่อยู่
ภายใตก้ารปกครองของชลู กษัตรยิร์ุง่เรอืง
อย่างยิ่งและทวีความยิ่งใหญ่.

๒๐ และ ประเทศ ถูก แบ่ง; และ มี สอง
อาณาจักร, คือ อาณาจักร แห่ง ชูล, และ
อาณาจักรแห่งโคฮอร์, บุตรของโนอาห์.

๒๑ และโคฮอร์, บุตรของโนอาห์, ให้
ผู้คนของเขามาสู้รบกับชูล, ซ่ึงในการน้ี
ชูลได้ชัยชนะพวกเขาและสังหารโคฮอร.์

๒๒ และบัดน้ี โคฮอร์มีบุตรผู้หน่ึงซ่ึง
มีช่ือวา่นิมโรด; และนิมโรดยกอาณาจักร
ของโคฮอร์ ให้ชูล, และเขาได้เป็นที่พอใจ
ในสายตาของชลู; ฉะน้ันชลูใหก้ารเกือ้กลู
อย่างใหญ่หลวงแก่เขา, และเขาท�าตามที่
เขาปรารถนาในอาณาจักรของชูล.

๒๓ และในการปกครองของชลูมศีาสดา
พยากรณ์, ที่พระเจ้าทรงส่งมาในบรรดา
ผู้คนด้วย, โดยพยากรณ์ว่าความช่ัวร้าย
และการนับถือรูปเคารพก ของผู้คนก�าลัง
น�าการสาปแช่งมาบนแผ่นดนิ, และพวก
เขาจะถูกท�าลายหากพวกเขาไม่กลับใจ.

๒๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
สบ ประมาท ศาสดา พยากรณ์, และ ล้อ
เลยีนพวกทา่น. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิ
ขึน้คือ กษัตริย์ ชู ลด�า เนิน การ พิพากษา

ลงโทษคนทัง้หมดที่สบประมาทศาสดา
พยากรณ์.

๒๕ และเขาออกกฎไปทั่วทัง้แผ่นดิน, 
ซ่ึงใหอ้�านาจแกศ่าสดาพยากรณ์เพือ่พวก
ทา่นจะไปที่ ใดไดต้ามทีพ่วกทา่นตอ้งการ; 
และโดยเหตน้ีุจงึน�าผูค้นมาสู่การกลบัใจ.

๒๖ และเพราะผูค้นกลบัใจจากความชัว่
ช้าสามานย์และการนับถือรปูเคารพของ
พวกเขาพระเจา้ทรงละเวน้พวกเขา, และ
พวกเขาเริ่มรุ่งเรืองอีกในแผ่นดิน. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชูลให้ก�าเนิด
บุตรและธิดาในวัยชราของเขา.

๒๗ และไม่มีสงครามอีกในวนัเวลาของ
ชูล; และ เขา จดจ�า ส่ิง ยิ่ง ใหญ่ ต่าง ๆ ที่
พระเจ้า ทรง กระท�า เพื่อ บรรพบุรุษ ของ
เขาในการน�าพวกเขาขา้มก หว้งลกึอนัใหญ่
หลวงมายงัแผน่ดนิทีสั่ญญาไว;้ ดงัน้ันเขา
ด�าเนินการพิพากษาด้วยความชอบธรรม
ตลอดวันเวลาของเขา.

บทที่ ๘

มี การ วิวาท และ ความ ขัด แย้ง เรื่อง
อาณาจักร— เอคิช จัด ตัง้ การ มั่วสุม ลับ
ที่ ผูกมัด โดย ค�า ปฏิญาณ เพื่อ สังหาร
กษัตรยิ์—การมั่วสุมลับเป็นของมารและ
ยังผลในความพินาศของประชาชาติ—
คนต่างชาติสมัยปัจจุบันได้รับการเตือน
ให้ระวังการมั่วสุมลับซึง่หมายมั่นจะล้ม
ลา้งอสิรภาพของผนืแผน่ดนิ, ประชาชาต,ิ 
และประเทศทัง้ปวง.

และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ เขา ให้

 ๒๓ ก คมพ. นับถอืรปูเคารพ (การ).  ๒๗ ก อเีธอร ์๖:๔, ๑๒.
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ก�าเนิดโอเมอร,์ และโอเมอรป์กครองแทน 
เขา. และโอเมอร์ ใหก้�าเนิดเจเรด็; และเจ- 
เร็ดให้ก�าเนิดบุตรและธิดา.

๒ และเจเรด็กบฏต่อบิดาของเขา, และ
มา พ�านัก อยู่ ใน แผ่นดิน แห่ง เฮ็ธ. และ
เหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเขาหวา่นลอ้ม
ผูค้นเป็นอนัมาก, เพราะคารมเจา้เลห่ข์อง
เขา, จนเขาได้อาณาจักรกึ่งหน่ึง.

๓ และเมื่อเขาได้อาณาจักรกึ่งหน่ึงเขา
สู้รบกับบิดาตน, และเขาน�าบิดาตนไป
สู่การเป็นเชลย, และท�าให้เขาตกอยู่ ใน
การเป็นเชลย;

๔ และบดัน้ี, ในวนัเวลาแหง่การปกครอง
ของโอเมอร์เขาอยู่ ในการเป็นเชลยครึ่ง
หน่ึงของวนัเวลาของเขา. และเหตุการณ์
ได้บังเกิดขึน้คือเขาให้ก�าเนิดบุตรและ
ธิดา, ซ่ึงในบรรดาคนเหล่า น้ีมีเอสรอม
และโคริแอนทะเมอร์;

๕ และพวกเขาโกรธอยา่งยิง่เพราะการก
ระท�าของเจเร็ดพี่ชายของพวกเขา, ถึง
ขนาดทีพ่วกเขารวบรวมกองทพัและมาสู้
รบกบัเจเรด็. และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้
คอืคนทัง้สองสู้รบกบัเขาในเวลากลางคนื.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
พวกเขาได้สังหารกองทัพของเจเร็ดแล้ว
พวกเขาก�าลังจะสังหารเขาด้วย; และเขา
วิงวอนคนทัง้สองไม่ ให้สังหารเขา, และ
เขาจะยกอาณาจักรคืนให้บิดาของตน. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือทัง้สอง
ไว้ชีวิตเขา.

๗ และบดัน้ีเจเรด็กลบัโทมนัสยิง่เพราะ
การ สูญ เสีย อาณาจักร, เพราะ เขา ใฝ่ ใจ

อยู่ กับ อาณาจักร และ กับ การ สรรเสริญ
ของโลก.

๘ บัดน้ีธิดาของเจเรด็โดยที่หลักแหลม
ยิ่ง, และโดยเห็นโทมนัสของบิดา, นาง
จึงคิดวางแผนซ่ึงโดยการน้ันนางจะน�า
อาณาจักรคืนให้บิดาของนาง.

๙ บัดน้ี ธิดา ของ เจ เร็ ดง ดงาม ยิ่ง นัก. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนางพูด
กับ บิดา, และ กล่าว แก่ เขา ว่า : อะไร เล่า
ท�าให้พ่อของลูกมี โทมนัสเพียง น้ี ? พ่อ
มิได้อ่านบันทึกซ่ึงบรรพบุรุษของเราน�า
ข้ามห้วงลึกอันใหญ่หลวงมาหรอื ? ดูเถิด, 
มี เรื่องราวเกี่ยวกับคนสมัยโบราณมิ ใช่
หรือ, ว่าโดยแผนลับก ของพวกเขา พวก
เขาจึงได้อาณาจักรและความรุง่โรจน์อัน
ใหญ่หลวง ?

๑๐ และ บัดน้ี, ฉะน้ัน, ขอ ให้ พ่อ ของ
ลูกเรียกเอคิช, บุตรของคิมนอร์มา; และ
ดูเถิด, ลูกเป็นคนงดงาม, และลูกจะร่าย
ร�าก ตอ่หน้าเขา, และลกูจะท�าใหเ้ขาพอใจ, 
เพือ่ใหเ้ขาปรารถนาลกูเป็นภรรยา; ดงัน้ัน
หากเขาปรารถนาจากพอ่วา่ใหพ้อ่ยกลกูให้
เป็นภรรยาของเขา, เมือ่น้ันพอ่จงกลา่ววา่ : 
เราจะยกนางให้ท่านหากท่านจะน�าศีรษะ
บิดาของเรา, ผู้เป็นกษัตริย์มาให้.

๑๑ และ บัดน้ี โอ เม อร์ เป็น เพื่อน กับ
เอคิช; ดังน้ัน, เมื่อเจเร็ดเรียกเอคิชมา, 
ธิดาของเจเรด็ก็รา่ยร�าต่อหน้าเขาจนนาง
ท�าให้เขาพึงใจ, ถึงขนาดที่ปรารถนานาง
เป็น ภรรยา. และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด
ขึน้คือเขากล่าวแก่เจเร็ดว่า : ให้นางเป็น
ภรรยาข้าพเจ้าเถิด.

๘ ๙ ก ๓ นี. ๖:๒๘; ฮีล. ๖:๒๖–๓๐; โมเสส ๕:๕๑–๕๒.  ๑๐ ก มาระโก ๖:๒๒–๒๘.
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๑๒ และเจเร็ดกล่าวแก่เขาว่า : ข้าพเจ้า
จะยกนางให้ท่าน, หากท่านจะน�าศีรษะ
บิดา ของ ข้าพเจ้า, ผู้ เป็น กษัตริย์ มา ให้
ข้าพเจ้า.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เอคิชรวมญาติพี่น้องทัง้หมดของเขามา
ในบ้านของเจเร็ด, และกล่าวแก่พวกเขา
วา่ : ท่านจะสาบานกับข้าพเจ้าไหมวา่ท่าน
จะ ซ่ือสัตย์ ต่อ ข้าพเจ้า ใน ส่ิง ที่ ข้าพเจ้า
ปรารถนาจากท่าน ?

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
ทัง้หมดสาบานก กบัเขา, ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้
แหง่สวรรค,์ และตอ่ฟ้าสวรรคด์ว้ย, และตอ่
แผน่ดนิโลกดว้ย, และดว้ยศีรษะพวกเขา, 
วา่ผู้ ใดที่ผันแปรไปจากความช่วยเหลือที่
เอคชิปรารถนาจะสูญเสียศีรษะตน; และผู้
ใดทีแ่พรง่พรายส่ิงใดก็ตามทีเ่อคชิใหเ้ป็น
ที่รูแ้ก่พวกเขา, ผู้น้ันจะสูญเสียชีวติตน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาเห็นด้วยกับเอคิชดังน้ี. และเอคิชให้
พวกเขากล่าวค�าปฏิญาณก ซ่ึงคนในสมัย
โบราณ ผู้ แสวงหา อ�านาจ เช่น กันให้ ไว้, 
ซ่ึงสืบทอดกันมาแม้จากคาอินข , ผู้ เป็น
ฆาตกรนับแต่เริ่มต้น.

๑๖ และอ�านาจของมารรักษามันไว้เพื่อ
ให้ ค�า ปฏิญาณ เหล่า น้ี แก่ ผู้คน, เพื่อ ให้
คนเหล่าน้ันคงอยู่ ในความมืด, เพื่อช่วย
ผู้ที่แสวงหาอ�านาจให้ ไดอ้�านาจ, และเพื่อ
ฆาตกรรม, และเพือ่ปลน้สะดม, และเพือ่
กล่าวเท็จ, และเพื่อท�าความช่ัวร้ายและ
กระท�าการผิดประเวณีนานัปการ.

๑๗ และเป็นธิดาของเจเร็ดซ่ึงน�ามัน
มาไว้ ในใจเขาเพื่อค้นหาส่ิงเก่า ๆ  เหล่าน้ี; 
และเจเรด็น�ามนัมาไว้ ในใจเอคชิ; ดงัน้ัน, 
เอคิชให้มันแก่วงศาคณาญาติและมิตร
สหายของเขา, โดยน�าคนพวกน้ี ไปด้วย
สัญญาที่สวยงามเพื่อท�าส่ิงใดก็ ได้ตามที่
เขาปรารถนา.

๑๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาจัดตัง้การมั่วสุมก ลับขึน้, แม้ดังคนใน
สมัยโบราณ; ซ่ึงการมั่วสุม น้ันน่า ชิงชัง
ที่สุดและช่ัวรา้ยยิ่งกวา่ส่ิงทัง้ปวง, ในสาย
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า;

๑๙ เพราะพระเจ้าไม่ทรงท�างานในการ
มั่วสุม ลับ, ทัง้ พระองค์ ไม่ ประสงค์ ให้
มนุษย์นองเลือด, แต่ ในส่ิงทัง้ปวงทรง
ห้ามมัน, นับจากกาลเริ่มต้นของมนุษย์.

๒๐ และบัดน้ีข้าพเจ้า, โมโรไน, ไม่ ได้
เขียนลักษณะของค�าปฏิญาณและการ
มั่วสุมของพวกเขาไว้, เพราะเป็นที่รู้แก่
ข้าพเจ้าวา่มันมีอยู่แล้วในบรรดาผู้คนทัง้
ปวง, และมนัมอียูแ่ลว้ในบรรดาชาวเลมนั.

๒๑ และมนัเป็นเหตใุหเ้กดิความพนิาศก 

ของผู้คนเหล่าน้ีซ่ึงข้าพเจ้าก�าลังพูดถึง 

บัดน้ี, และความพินาศแก่ผู้คนของนี- 
ไฟด้วย.

๒๒ และ ประชาชาติ ใด ก็ตาม ที่ จะ
สนับสนุน การ มั่วสุม ลับ เช่นน้ี, เพื่อ ให้
ได้อ�านาจและประโยชน์, จนมันจะแพร่
ไปทัว่ประชาชาต,ิ ดเูถดิ, ประชาชาตเิหลา่
น้ันจะถกูท�าลาย; เพราะพระเจา้จะไมท่รง
ยอมให้เลือดก วิสุทธิชนของพระองค์, ซ่ึง

 ๑๔ ก คมพ. ลบหลู ่(การ).
 ๑๕ ก คมพ. ค�าปฏญิาณ.
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พวก เขา จะ ท�าให้ หลั่ง นอง, ร้อง ทูล ต่อ
พระองค์เสมอไปจากพืน้ดินเพื่อการแก้
แค้นข คนเหล่า น้ันและพระองค์ยังทรง
หาแก้แค้นพวกเขาไม่.

๒๓ ดัง น้ัน, โอ้ท่านคนต่างชาติ, เป็น
ปรีชาญาณในพระผู้เป็นเจ้าที่ ส่ิงเหล่าน้ี
จะแสดงแก่ท่าน, เพื่อโดยการน้ีท่านจะ
กลับใจจากบาปของท่าน, และไม่ปล่อย
ให้การ มั่วสุม เพื่อ ฆาตกรรม น้ี อยู่ เหนือ
ท่าน, ซ่ึงสร้างขึน้เพื่อให้ ได้อ�านาจก และ
ประโยชน์—และงาน, แท้จริงแล้ว, แม้
งานแหง่ความพนิาศยอ่มมาสู่ทา่น, แทจ้รงิ
แลว้, แมด้าบแหง่ความยตุธิรรมของพระผู้
เป็นเจา้นิรนัดรจ์ะลงมาบนทา่น, เพือ่การ
ลม้ลา้งและความพนิาศของทา่นหากทา่น
จะปล่อยให้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึน้.

๒๔ ดงัน้ัน, พระเจา้ทรงบญัชาทา่น, เมือ่
ท่านจะเห็นส่ิงเหล่าน้ีเกิดในบรรดาพวก
ท่านเพื่อท่านจะตื่นขึน้สู่ความรู้สึกของ
สภาพอันน่าพรั่นพรึงของท่าน, เพราะ
การ มั่วสุม ลับ น้ี ที่ จะ อยู่ ในบรรดา พวก
ท่าน; หรือวิบัติจะมีแก่มัน, เพราะเลือด
ของพวกเขาทัง้หลายที่ถูกสังหาร; เพราะ
พวกเขารอ้งจากภัสมธุลีเพื่อแก้แค้นมัน, 
และคนที่ก่อตัง้มันขึน้ด้วย.

๒๕ เพราะ เหตุการณ์ บังเกิด ขึน้ คือ ผู้
ใดที่ ก่อตัง้มันย่อมหมายมั่นจะล้มล้าง
อิสรภาพก ของผืนแผ่นดิน, ประชาชาติ, 
และประเทศทัง้ปวง; และมันท�าให้เกิด
ความพินาศของคนทัง้ปวง, เพราะมันก่อ
ตัง้ขึน้โดยมาร, ซ่ึงเป็นบดิาของความเท็จ

ทัง้ปวง; แม้คนกล่าวเท็จคนเดียวกันน้ัน
ซ่ึงลอ่ลวงข บดิามารดาแรกของเรา, แทจ้รงิ
แล้ว, แม้คนกล่าวเท็จคนเดียวกันน้ันผู้
เป็นเหตุให้มนุษย์กระท�าฆาตกรรมนับ
จากกาลเริ่มต้น; ผู้ ท�าให้ ใจมนุษย์แข็ง
กระด้าง จนพวก เขา ฆาตกรรม ศาสดา
พยากรณ์, และขวา้งพวกเขาดว้ยกอ้นหนิ, 
และขับไล่พวกเขานับจากกาลเริ่มต้น.

๒๖ ดงัน้ัน, ขา้พเจา้, โมโรไน, ไดร้บัพระ
บัญชาให้เขียนเรื่องเหล่าน้ีเพื่อความช่ัว
อาจหมดไป, และเพื่อเวลาอาจมาถึงเมื่อ
ซาตาน จะ ไม่มีก อ�านาจ ใน ใจ ลูก หลาน
มนุษย์, แต่พวกเขาจะได้รับการชักจูงข 

ให้ท�าดีตลอดเวลา, เพื่อพวกเขาจะมาสู่
แหล่งแห่งความชอบธรรมทัง้มวลและ
ได้รับการช่วยให้รอด.

บทที่ ๙

อาณาจักร ผ่านจาก คนหน่ึง ไป สู่ อีก คน
หน่ึงโดยการสืบเชือ้สาย, กุศโลบาย, และ
ฆาตกรรม— อี เม อร์ เห็นพระ บุตร แห่ง
ความชอบธรรม—ศาสดาพยากรณ์หลาย
คนป่าวร้องการกลับใจ—ความอดอยาก
และงูพิษท�าอันตรายผู้คน.

และบดัน้ีขา้พเจา้, โมโรไน, เริม่ท�าบนัทกึ
ของขา้พเจา้ตอ่ไป. ฉะน้ัน, ดเูถดิ, เหตกุารณ์
ได้บงัเกดิขึน้คอืเพราะการมัว่สุมลบัก ของ
เอคชิและเพื่อนของเขา, ดเูถิด, พวกเขา
ไดล้้มล้างอาณาจักรของโอเมอร.์

 ๒๒ ข คมพ. แกแ้คน้ (การ).
 ๒๓ ก ๑ นี. ๒๒:๒๒–๒๓;  

โมเสส ๖:๑๕.
 ๒๕ ก คมพ. อสิระ, อสิรภาพ.

  ข ปฐก. ๓:๑–๑๓;  
๒ นี. ๙:๙;  
โมไซยาห ์๑๖:๓;  
โมเสส ๔:๕–๑๙.

 ๒๖ ก ๑ นี. ๒๒:๒๖.
  ข ๒ นี. ๓๓:๔;  

โมโร. ๗:๑๒–๑๗.
๙ ๑ ก อเีธอร ์๘:๑๓–๑๗.

อเีธอร์ ๘:๒๓–๙:๑ ๖๖๘



๒ กระน้ันก็ตาม, พระเจ้ายังทรงเมตตา
โอเมอร,์ และบตุรของเขาและธดิาของเขา
ด้วยผู้มิ ได้หมายมั่นให้เขาพินาศ.

๓ และ พระเจ้า ทรง เตือนโอ เม อร์ ใน
ความฝันว่าเขาควรออกไปจากแผ่นดิน; 
ดังน้ันโอเมอร์ออกไปจากแผ่นดินพร้อม
ด้วยครอบครัวของเขา, และเดินทางไป
หลายวนั, และมาถงึและผา่นเนินเขาแหง่
ชิมก , และมาใกล้สถานที่ ซ่ึงชาวนี ไฟถูก
ท�าลายข , และจากที่น่ันไปทางตะวนัออก, 
และมาถึงสถานที่ซ่ึงเรยีกวา่แอบลัม, ใกล้
ชายทะเล, และที่น่ันเขาตัง้กระโจมของ
เขา, และบุตรและธิดาของเขาด้วย, และ
ครวัเรอืนของเขาทัง้หมด, นอกจากเจเรด็
และครอบครัวของเขา.

๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเจเรด็
ไดร้บัการเจมิเป็นกษัตรยิเ์หนือผูค้น, โดย
มือแห่งความชั่วรา้ย; และเขายกธิดาของ
เขาให้เป็นภรรยาของเอคิช.

๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เอคิช หมาย มั่น จะ เอา ชีวิต พ่อตา ของ
เขา; และเขาขอร้องบรรดาคนที่ เขาให้
กล่าว ค�า สาบาน ด้วย ค�า ปฏิญาณ ของ
คนสมัยโบราณ, และพวกน้ันได้ ไปเอา
ศีรษะพ่อตาของเขา, ขณะที่ เขา น่ังอยู่
บนบัลลังก์, ก�าลังให้ผู้คนของเขาเข้าพบ.

๖ เพราะการแพรข่ยายของสังคมอันช่ัว
ร้ายและลึกลับน้ี ใหญ่หลวงนักจนท�าให้
ใจคนทัง้ปวงเส่ือมทราม; ฉะน้ันเจเร็ด
ถูกลอบสังหารบนบัลลังก์ของเขา, และ
เอคิชปกครองแทนเขา.

๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเอคชิ
เริ่มริษยาบุตรของตน, ฉะน้ันเขาจึงน�า

บุตร ไป ขัง ไว้ ใน เรือนจ�า, และ คุม ขัง ไว้
โดยมีอาหารเล็กน้อยหรอืไม่มีเลยจนเขา
ถึงแก่ความตาย.

๘ และ บัดน้ี น้อง ชาย ของ คนที่ ถึงแก่
ความตาย, (และช่ือของเขาคือนิมราห์) 
โกรธบิดาเพราะส่ิงที่บิดาได้ท�ากับพี่ชาย
ของเขา.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือนิม- 
ราห์รวบรวมคนได้จ�านวนเล็กน้อย, และ 
หลบหนีออกจากแผ่นดิน, และข้ามไป
พ�านักอยู่กับโอเมอร์.

๑๐ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเอคชิ
ให้ก�าเนิดบุตรคนอื่น ๆ, และคนเหล่าน้ี
ชนะใจผู้คน, ทัง้ที่พวกเขาสาบานไว้กับ
เขาทีจ่ะท�าความช่ัวช้าสามานยน์านัปการ
ตามที่เขาปรารถนา.

๑๑ บัดน้ีผู้คนของเอคิชปรารถนาจะหา
ผล ประโยชน์, แม้ ดัง ที่ เอคิช ปรารถนา
อ�านาจ; ดังน้ัน, บุตรของเอคิชมอบเงิน
ตราให้พวกเขา, ซึ่งโดยวิธีน้ีพวกเขาดึง
ผู้คนส่วนมากไปกับพวกเขา.

๑๒ และเริม่มีสงครามระหวา่งพวกบุตร
ของเอคิชกับเอคิช, ซ่ึงกินเวลาหลายปี, 
แทจ้รงิแลว้, จนไปสู่ความพนิาศของผูค้น
แหง่อาณาจกัรเกอืบทัง้หมด, แทจ้รงิแลว้, 
แมท้ัง้หมด, นอกจากสามสิบคน, กบัพวก
ที่หลบหนีไปกับครอบครัวของโอเมอร์.

๑๓ ดงัน้ัน, โอเมอรจ์งึไดก้ลบัคนืสู่แผน่
ดินแห่งมรดกของเขาอีก.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโอ- 
เมอร์เริ่มชรา; กระน้ันก็ตาม, ในวัยชรา 
ของเขา เขาให้ก�าเนิดอี เมอร์; และเขา
เจิมอีเมอรเ์ป็นกษัตรยิ์ปกครองแทนเขา.

 ๓ ก มอร. ๑:๓; ๔:๒๓.   ข มอร. ๖:๑–๑๕.

อเีธอร์ ๙:๒–๑๔๖๖๙



๑๕ และ หลัง จาก เขา เจิม อี เม อร์ เป็น
กษัตรยิแ์ลว้เขาเห็นความสงบสุขในแผน่
ดนิตอ่เน่ืองเป็นเวลาสองปี, และเขาตาย, 
โดยเห็นวนัเวลายาวนานยิง่, ซึง่เต็มไปดว้ย
โทมนัส. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
อีเมอร์ปกครองแทนเขา, และเจริญรอย
ตามบิดาของเขา.

๑๖ และพระเจ้าทรงเริ่มน�าค�าสาปแช่ง
ออกไปจากแผ่นดินอีก, และครอบครัว
ของ อี เม อร์ รุ่งเรือง อย่าง ยิ่ง ภาย ใต้ การ
ปกครองของอีเมอร์; และตลอดเวลาหก
สิบสองปีคนเหล่าน้ันกลับแข็งแกร่งยิ่ง, 
ถึงขนาดที่พวกเขากลับร�่ารวยอย่างยิ่ง—

๑๗ มีผลไม้, และธัญพืช, และผ้าไหม, 
และผ้าป่านเน้ือดี, และทอง, และเงิน, 
และของมีค่านานาชนิด;

๑๘ และ มี ฝูง ปศุสัตว์นานา ชนิด ด้วย, 
ฝูงโคเพศผู้, และโคเพศเมีย, และแกะ, 
และหมู, และแพะนานาชนิด, และสัตว์
อืน่หลายชนิดดว้ยซึง่มปีระโยชน์เพือ่เป็น
อาหารของมนุษย์.

๑๙ และพวกเขามมีา้ก , และลาดว้ย, และ
มช้ีางและครูลีมัและคมูมัดว้ย; ซ่ึงทัง้หมด
น้ีมีประโยชน์แก่มนุษย์, และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช้างและคูรีลัมและคูมัม.

๒๐ และ ดังน้ี พระเจ้า ทรง เท พร ของ
พระองคล์งมาบนแผน่ดนิน้ี, ซ่ึงเลศิเลอก 

กวา่ผืนแผ่นดนิอื่นทัง้ปวง; และพระองค์
ทรงบัญชาว่าผู้ ใดที่จะครอบครองแผ่น
ดินน้ีควรครอบครองมันเพื่อพระเจ้า, มิ
ฉะน้ันพวกเขาจะถูกท�าลายข เมื่อพวกเขา
สุกงอมอยู่ ในความช่ัวช้าสามานย์; เพราะ

กับคนเช่นน้ัน, พระเจ้าตรสัวา่ : เราจะเท
ความโกรธสุดขีดของเราออกมา.

๒๑ และ อี เม อร์ ด�าเนิน การ พิพากษา
ด้วยความชอบธรรมตลอดวันเวลาของ
เขา, และเขาใหก้�าเนิดบตุรและธดิาหลาย
คน; และเขาให้ก�าเนิดโครแิอนทัม, และ
เขาเจิมโครแิอนทัมให้ปกครองแทนเขา.

๒๒ และหลังจากที่เขาได้เจิมโครแิอน- 
ทัมให้ปกครองแทนแล้วเขามีชีวิตอยู่ ส่ี 
ปี, และเขาเห็นความสงบสุขในแผ่นดิน; 
แท้จริง แล้ว, และ เขา เห็น แม้ พระ บุตร
แห่งความชอบธรรมก , และชื่นชมยินดี
และปลาบปลืม้ในวันเวลาของเขา; และ
เขาตายอย่างสงบสุข.

๒๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโค- 
รแิอนทัมเดินตามรอยบิดาของเขา, และ
สรา้งเมอืงยิง่ใหญห่ลายเมอืง, และใหส่ิ้งที่
ดีแก่ผู้คนของเขาตลอดวันเวลาทัง้หมด
ของเขา. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
เขาไม่มีลูกแม้จนเมื่อเขาชรามาก.

๒๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ภรรยาของเขาตาย, โดยมีอายุหน่ึงร้อย
สองปี. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ, 
ในวยัชราของเขา, โครแิอนทมัรบัเอาหญงิ
สาวผูห้น่ึงเป็นภรรยา, และใหก้�าเนิดบตุร
และธิดา; ดังน้ันเขามีชีวิตอยู่จนเขาอายุ
หน่ึงร้อยส่ีสิบสองปี.

๒๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเขา
ให้ก�าเนิดคอม, และคอมปกครองแทน
เขา; และเขาปกครองอยู่ส่ีสิบเก้าปี, และ
เขาให้ก�าเนิดเฮ็ธ; และเขาให้ก�าเนิดบุตร
และธิดาคนอื่น ๆ ด้วย.

 ๑๙ ก ๑ นี. ๑๘:๒๕.
 ๒๐ ก อเีธอร ์๒:๑๕.

  ข อเีธอร ์๒:๘–๑๑.
 ๒๒ ก ๓ นี. ๒๕:๒.

อเีธอร์ ๙:๑๕–๒๕ ๖๗๐



๒๖ และผูค้นกระจายออกไปทัว่ผนืแผน่
ดินอีก, และเริม่มีความชั่วรา้ยใหญ่หลวง
ยิ่งบนผืนแผ่นดินอีก, และเฮ็ธเริม่ยึดถือ
แผนลับของสมัยโบราณอีก, เพื่อท�าลาย
บิดาของเขา.

๒๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเขา
ถอดบิดาของเขาออกจากบัลลังก์, คือเขา
สังหารบิดาด้วยดาบของเขา; และเขาได้
ปกครองแทน.

๒๘ และมีศาสดาพยากรณ์มาในแผ่น
ดินอีก, โดยป่าวร้องการกลับใจแก่พวก
เขา ทัง้ หลาย— ว่า พวก เขา ต้องเต รี ยม
มรรคาของพระเจ้ามิฉะน้ันค�าสาปแช่ง
จะมาบนผืนแผ่นดิน; แท้จริงแล้ว, แม้
จะมีความอดอยากอันใหญ่หลวง, ซึ่งใน
การน้ีพวกเขาจะถูกท�าลายหากพวกเขา
ไม่กลับใจ.

๒๙ แต่ผู้คนหาเช่ือถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ ไม,่ แตพ่วกเขาขบัไลพ่วกทา่น; 
และพวกเขาโยนพวกท่านบางคนลงใน
หลุม และ ปล่อย ให้ พวก ท่าน ตาย. และ
เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวกเขาท�า
ส่ิงทัง้หมดน้ีตามค�าส่ังของกษัตรยิ์, เฮ็ธ.

๓๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเริม่
มคีวามกนัดารใหญห่ลวงขึน้บนแผน่ดนิ, 
และผู้อยู่อาศัยเริม่ถูกท�าลายอย่างรวดเรว็
ยิ่งนักเพราะการกันดาร, เพราะไม่มีฝน
บนพืน้พิภพเลย.

๓๑ และมีงูพิษออกมาบนผืนแผ่นดิน
ด้วย, และท�าอันตรายผู้คนเป็นอันมาก. 
และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือฝูงสัตว์
ของพวกเขาเริ่มหนีไปซึ่งหน้างูพิษ, มุ่ง

ไปแผ่นดินทางใต้, ซ่ึงชาวนี ไฟเรียกว่า
เซราเฮ็มลาก .

๓๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมี
พวกเขาเป็นอันมากซ่ึงเสียชีวิตระหว่าง
ทาง; กระน้ันก็ตาม, มีอยู่บ้างที่หลบหนี
เข้าไปในแผ่นดินทางใต้.

๓๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าทรงท�าให้งูก ไม่ติดตามพวกเขา
อีกต่อไป, แต่ ให้มันขวางทางเพื่อผู้คน
จะผา่นไปไม่ได,้ เพือ่วา่ผู้ ใดทีจ่ะพยายาม
ผ่านไปก็จะล้มตายเพราะงูพิษเหล่าน้ี.

๓๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ผู้คนไปตามเส้นทางของสัตวป่์า, และกัด
กินซากของพวกมนัที่ล้มตายอยู่ตามทาง, 
กระทัง่พวกเขากดักนิมนัจนเกลีย้ง. บดัน้ี
เมื่อผู้คนเห็นวา่พวกเขาจะต้องตายพวก
เขาเริ่มกลับใจก จากความช่ัวช้าสามานย์
ของตนและร้องทูลพระเจ้า.

๓๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขาไดน้อบน้อมก ถอ่มตนเพยีงพอตอ่
พระพกัตรพ์ระเจา้ พระองคท์รงส่งฝนลง
มาบนพืน้พภิพ; และผูค้นเริม่มกี�าลงัวงัชา
อกี, และเริม่มผีลไม้ ในประเทศทางเหนือ, 
และ ในประเทศ โดย รอบ. และ พระเจ้า
ทรง แสดง เดชานุภาพ ของ พระองค์ ต่อ
พวกเขาในการปกปักรักษาพวกเขาจาก
ความอดอยาก.

บทที่ ๑๐

กษัตริย์ สืบทอด ต�าแหน่ง กัน— กษัตริย์
บางคนชอบธรรม; บางคนช่ัวร้าย—เมือ่
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มีความชอบธรรม, พระเจ้าประทานพร
และความรุ่งเรืองแก่ผู้คน.

และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเชซ, ผู้
สืบตระกูลของเฮ็ธ—เพราะเฮ็ธตายด้วย
ความอดอยาก, และคนในครัวเรือนของ
เขาทัง้หมดนอกจากเชซ—ดังน้ัน, เชซ
เริ่มสร้างผู้คนที่กระจัดกระจายขึน้อีก.

๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเชซ
จดจ�าความพนิาศของบรรพบรุษุ, และเขา
สรา้งอาณาจกัรทีช่อบธรรมขึน้; เพราะเขา
จดจ�าถงึส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงกระท�าในการน�า
เจเรด็และพี่ชายของท่านข้ามก ห้วงลึกมา
ได้; และเขาเดินในทางของพระเจ้า; และ
เขาให้ก�าเนิดบุตรและธิดา.

๓ และบุตรคนโตของเขา, ซ่ึงมีชื่อว่า
เชซ, ได้กบฏต่อเขา; กระน้ันก็ตาม, เชซ
ถูกท�าร้ายโดยมือโจร, เพราะความมั่งคั่ง
ยิ่งของเขา, ซ่ึงการน้ีน�าความสงบสุขมา
สู่บิดาของเขาอีก.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือบิดา
ของ เขา สร้าง เมือง หลาย เมือง บน ผืน
แผ่นดิน, และผู้คนเริม่กระจายไปทั่วผืน
แผน่ดนิอกี. และเชซไดอ้ยูจ่นอายมุากยิง่; 
และเขาให้ก�าเนิดรพิเลคิช. และเขาตาย, 
และริพเลคิชปกครองแทนเขา.

๕ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืรพิเลคชิ- 
ไม่ไดท้�าส่ิงทีถ่กูตอ้งในสายพระเนตรของ 
พระเจา้, เพราะเขามภีรรยาและอนุภรรยาก 

หลายคน, และไดว้างภาระอนัล�าเค็ญไวบ้น
บา่คน; แทจ้รงิแลว้, เขาเก็บภาษีคนเหลา่
น้ันดว้ยภาษีหนัก; และดว้ยภาษีน้ันเขา
สรา้งอาคารกวา้งหลายหลัง.

๖ และ เขา สร้าง บัลลังก์ สวยงาม ยิ่ง ให้
ตนเอง; และเขาสรา้งเรอืนจ�าหลายแห่ง, 
และผู้ ใดที่ ไม่ยอมเสียภาษีเขาก็ โยนเข้า
เรอืนจ�า; และผู้ ใดที่ ไมส่ามารถเสียภาษีเขา
ก็ โยนเขา้เรอืนจ�า; และเขาใหค้นเหลา่น้ัน
ท�างานหนักตลอดเวลาเพือ่เลีย้งตน; และผู้
ใดไมย่อมท�างานหนักเขาก็ ใหป้ระหารเสีย.

๗ ดงัน้ันเขาจึงได้งานฝีมืออันงดงาม
ทัง้หมดของเขามา, แท้จรงิแล้ว, แม้ทอง
เน้ือดีของเขา เขาให้มีการหลอมในเรอืน
จ�า; และงานฝีมือประณีตนานัปการเขา
ได้ ใหท้�าขึน้ในเรอืนจ�า. และเหตกุารณ์ ได้
บงัเกดิขึน้คอืเขาท�าใหผู้ค้นไดร้บัทกุขด์ว้ย
การผดิประเวณีและความน่าชิงชังของเขา.

๘ และเมื่อเขาปกครองเป็นเวลาส่ีสิบ
สอง ปี ผู้คนได้ ลุก ขึน้ กบฏ ต่อ เขา; และ
เริ่มมีสงครามอีกในแผ่นดิน, ถึงขนาดที่
รพิเลคิชถูกฆ่า, และผู้สืบตระกูลของเขา
ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดิน.

๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้หลัง
จากน้ันเป็นเวลาหลายปี, โมริแอนทอน,  
( โดยทีเ่ขาเป็นผูสื้บตระกลูของรพิเลคชิ) 
รวบรวมก�าลังทัพจากคนที่ถูกขับไล่, และ
ยกไปสู้รบกบัผูค้น; และเขาไดอ้�านาจเหนือ
เมอืงหลายเมอืง; และสงครามกลบัดเุดอืด
ยิ่ง, และยืดเยือ้ตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี; 
และเขาได้อ�านาจเหนือทัง้แผ่นดนิ, และ
สถาปนาตนเป็นกษัตรยิเ์หนือทัง้แผน่ดนิ.

๑๐ และหลังจากเขาสถาปนาตนเป็น
กษัตริย์แล้วเขาได้ท�าให้ภาระของผู้คน
เบาลง, ซ่ึงโดยการน้ีเขาได้รับความนิยม
ในสายตาของผู้คน, และคนเหล่าน้ันเจิม
เขาเป็นกษัตริย์ของตน.

๑๐ ๒ ก อเีธอร ์๖:๑–๑๒.  ๕ ก เจคอบ ๓:๕; โมไซยาห ์๑๑:๒.
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๑๑ และเขาให้ความยุติธรรมแก่ผู้คน, 
แต่ ไม่ ได้ ให้แก่ตัวเขาเองเพราะการผิด
ประเวณีมากมายของเขา; ดังน้ันเขาจึง
ถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า.

๑๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโมร-ิ 
แอนทอนสรา้งเมอืงหลายเมอืง, และผูค้น
กลบัร�า่รวยยิง่ภายใตก้ารปกครองของเขา, 
ทัง้อาคารบ้านเรือน, และทองและเงิน, 
และการเพาะปลูกธัญพืช, และฝูงสัตว์
เลีย้ง, และฝูงสัตว์ ใหญ่, และส่ิงตา่ง ๆ  ดงั
กลา่วที่ ไดร้บัการน�ากลบัคนืมาสู่พวกเขา.

๑๓ และโมริแอนทอนมี ชีวิตยืนนาน
ยิ่ง, และแล้วเขาให้ก�าเนิดคิม; และคิม
ปกครอง แทน บิดา ของ เขา; และ เขา
ปกครองแปดปี, และบิดาของเขาตาย. 
และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ คิม ไม่
ได้ปกครองด้วยความชอบธรรม, ดังน้ัน
เขาจึงไม่เป็นที่ โปรดปรานของพระเจ้า.

๑๔ และพี่ชายของเขาลุกขึน้กบฏต่อ
เขา, ซ่ึงโดยการน้ีเขาได้เอาน้องมาเป็น
เชลย; และเขาตกเป็นเชลยตลอดวนัเวลา
ของเขา; และเขาให้ก�าเนิดบุตรและธิดา
ขณะตกเป็นเชลย, และในวยัชราของเขา 
เขาให้ก�าเนิดลี ไว; และเขาตาย.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลี ไว
อยู่ ในการเป็นเชลยหลังจากมรณกรรม
ของบิดาเขา, ตลอดเวลาส่ีสิบสองปี. และ
เขาท�าสงครามกับกษัตริย์ของแผ่นดิน, 
ซ่ึงโดยการน้ีเขาไดอ้าณาจกัรเป็นของตน.

๑๖ และหลังจากที่เขาได้อาณาจักรมา
เป็นของตนแล้วเขาท�า ส่ิงที่ ถูกต้องใน
สายพระเนตรของพระเจ้า; และผู้คนก็
รุ่งเรืองอยู่ ในแผ่นดิน; และเขามีชีวิตอยู่

ยาวนาน, และ ให้ ก�าเนิด บุตร และ ธิดา; 
และเขาให้ก�าเนิดโครัมด้วย, ซ่ึงเขาเจิม
ให้เป็นกษัตริย์แทนเขา.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืโค- 
รมัท�าส่ิงทีด่ี ในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ตลอดวนัเวลาของเขา; และเขาให้ก�าเนิด
บุตรและธิดาหลายคน; และหลังจากมี
ชีวิตอยู่ยาวนานเขาก็จากไป, แม้เหมือน
กับคนอื่น ๆ ของแผ่นดินโลก; และคิช
ปกครองแทนเขา.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคิช
จากไปด้วย, และลิบปกครองแทนเขา.

๑๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลิบ
ท�าส่ิงที่ดี ในสายพระเนตรของพระเจ้า. 
และในวันเวลาของลิบงูพิษก ถูกท�าลาย. 
ดังน้ันพวกเขาจึงไปยังแผ่นดินทางใต้, 
เพือ่หาอาหารใหผู้ค้นของแผน่ดนิ, เพราะ
แผ่นดินเต็มไปด้วยสัตว์จากป่า. และตัว
ลิบเองกลายเป็นพรานที่ยิ่งใหญ่ด้วย.

๒๐ และคนเหล่าน้ันสร้างเมืองยิ่งใหญ่
ใกล้คอคอดของแผ่นดิน, ใกล้ที่ซ่ึงทะเล
แบ่งแยกแผ่นดิน.

๒๑ และพวกเขาปกปักรักษาแผ่นดิน
ทางใต้ ไวเ้ป็นแดนทุรกันดาร, เพื่อมีสัตว์
ไวล้่า. และผืนแผ่นดินทางเหนือทัง้หมด
เต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัย.

๒๒ และพวกเขามีความอุตสาหะอย่าง
ยิ่ง, และพวกเขาซือ้และขายและท�าการ
ค้า ระหว่าง กัน, เพื่อ พวก เขา จะ ได้ ผล
ประโยชน์.

๒๓ และพวกเขาท�างานแร่นานาชนิด, 
และท�าทอง, และเงิน, และเหล็กก , และ
ทองเหลือง, และโลหะนานาชนิด; และ
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พวกเขาขุดมันขึน้จากดิน; ดังน้ัน, พวก
เขาพูนดินขึน้เป็นกองใหญ่เพื่อให้ ได้แร,่ 
เป็นทอง, และเป็นเงิน, และเป็นเหล็ก, 
และเป็นทองแดง. และพวกเขารังสรรค์
งานประณีตนานาชนิด.

๒๔ และพวกเขามีแพรไหม, และผ้า
ป่านเน้ือดี; และพวกเขารังสรรค์งานผ้า
นานาชนิด, เพื่อพวกเขาจะได้ห่อหุ้มตน
ไม่ ให้เปลือยเปล่า.

๒๕ และพวกเขาท�าเครือ่งมอืนานาชนิด
เพื่อ ท�า ไร่ ไถนา, ทัง้ เพื่อ ไถ และ หว่าน, 
เพื่อ เก็บเกี่ยวและพรวน, และฝัดนวด
ธัญพืชด้วย.

๒๖ และพวกเขาท�าเครือ่งมอืนานาชนิด
ซ่ึงด้วยส่ิงเหล่าน้ันพวกเขาใช้ท�างานกับ
สัตว์ของตน.

๒๗ และพวกเขาท�าอาวธุสงครามนานา
ชนิด. และพวกเขาท�างานนานาชนิดที่
เป็นงานฝีมือวิจิตรพิสดาร.

๒๘ และไม่ เคยมีผู้คนใดได้รับพรยิ่ง
ไปกว่าพวกเขา, และรุ่งเรืองยิ่งกว่าโดย
พระหัตถ์ของพระเจ้า. และพวกเขาอยู่
ในแผ่นดินที่เลิศเลอกว่าผืนแผ่นดินทัง้
ปวง, เพราะพระเจ้ารับส่ังไว้.

๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลิบ
มีชีวิตอยู่นานปี, และให้ก�าเนิดบุตรและ
ธิดา; และเขาให้ก�าเนิดฮีอาธัมด้วย.

๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือฮี- 
อา ธัม ปกครอง แทนบิดา ของ เขา. และ 
เมื่อ ฮีอาธัมปกครองได้ยี่สิบ ส่ี ปี, ดูเถิด, 
อาณาจักรถูกยึดไปจากเขา. และเขารับ
ใช้เป็นเชลยอยู่หลายปี, แท้จริงแล้ว, แม้
ตลอดวันเวลาที่เหลืออยู่ของเขา.

๓๑ และเขาให้ก�าเนิดเฮ็ธ, และเฮ็ธเป็น
เชลยตลอดวันเวลาของเขา. และเฮ็ธให้
ก�าเนิดแอรนั, และแอรนัพ�านักอยู่ ในการ 
เป็นเชลยตลอดวนัเวลาของเขา; และเขา 
ให้ก�าเนิดแอมนิแกดดาห์, และแอมนิ- 
แกดดาหพ์�านักอยู่ ในการเป็นเชลยตลอด
วันเวลาของเขาด้วย; และเขาให้ก�าเนิด
โคริแอนทัม, และโคริแอนทัมพ�านักอยู่
ในการเป็นเชลยตลอดวันเวลาของเขา; 
และเขาให้ก�าเนิดคอม.

๓๒ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืคอม
เอาอาณาจกัรไปกึง่หน่ึง. และเขาปกครอง
อาณาจกัรกึง่หน่ึงน้ันส่ีสิบสองปี; และเขา
ไปสู้รบกบักษัตรยิ,์ แอมกดิ, และพวกเขาสู้
รบกนัตอ่เน่ืองเป็นเวลาหลายปี, ซึง่ระหวา่ง
เวลาน้ันคอมไดอ้�านาจเหนือแอมกดิ, และ
ไดอ้�านาจเหนืออาณาจักรที่เหลืออยู่.

๓๓ และในวันเวลาของคอมเริ่มมี โจร
ในแผ่นดิน; และคนพวกน้ีน�าแผนเก่า
มาใช้, และให้กล่าวค�าปฏิญาณก ตามวิธี
ของ คน สมัย โบราณ, และ หมาย มั่น จะ
ท�าลายอาณาจักรอีก.

๓๔ บัดน้ีคอมต่อสู้กับคนพวกน้ันอย่าง
หนัก; กระน้ันก็ตาม, เขายังเอาชนะพวก
น้ันไม่ ได้.

บทที่ ๑๑

สงคราม, การ แตกแยก, และ ความ ชั่ว
รา้ยครอบง�าชีวติของชาวเจเร็ด—ศาสดา
พยากรณ์ท�านายความพินาศสิน้ของชาว
เจเร็ดเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ—ผู้คน
ปฏิเสธถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์.

 ๓๓ ก คมพ. ค�าปฏญิาณ; มัว่สุมลบั (การ).
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และในวนัเวลาของคอมมศีาสดาพยากรณ์
บังเกิด ขึน้หลาย คน, และ พยากรณ์ ถึง
ความพนิาศของผูค้นทีย่ิง่ใหญน้ั่นเวน้แต่
พวกเขาจะกลบัใจ, และหนัไปหาพระเจา้, 
และ ละทิง้ การ ฆาตกรรม และ ความ ชั่ว
ร้ายของตน.

๒ และเหตุการณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืผู้คน
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์, และพวกท่าน
หลบ หนี ไป หา คอม เพื่อ การ คุ้มครอง, 
เพราะผู้คนหมายมั่นจะท�าลายพวกท่าน.

๓ และ พวก ท่านพยากรณ์ หลาย เรื่อง
กับคอม; และเขาได้รับพรตลอดวันเวลา
ที่เหลืออยู่ของเขา.

๔ และเขามีชีวติอยู่จนเข้าวยัชรา, และ
ให้ ก�าเนิด ชิ บลัม; และ ชิ บลัม ปกครอง
แทนเขา. และพี่ชายของชิบลัมกบฏต่อ
เขา, และเริ่มมีมหาสงครามครัง้ใหญ่ทั่ว
แผ่นดินชิบลัม.

๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพีช่าย
ของชิบลมัใหป้ระหารศาสดาพยากรณ์ทกุ
คนที่พยากรณ์ถึงความพินาศของผู้คน;

๖ และ มี หายนะ อัน ใหญ่ หลวง ทั่ว
แผ่นดิน, เพราะพวกท่านเป็นพยานว่า
ค�าสาปแช่งรา้ยแรงจะมาถงึแผน่ดนิ, และ
ถงึผูค้นดว้ย, และวา่จะมคีวามพนิาศใหญ่
หลวงในบรรดาพวกเขา, อย่างที่ ไม่เคย
มีมาเลยบนพืน้พิภพ, และกระดูกของ
พวกเขาจะกลับกลายเป็นดังกองดินก อยู่
บนผนืแผน่ดนิเวน้แตพ่วกเขาจะกลบัใจ
จากความช่ัวร้ายของตน.

๗ และพวกเขาหาสดับฟังสุรเสียงของ
พระเจ้า ไม่, เพราะการมั่วสุมอันช่ัวร้าย

ของพวกเขา; ดัง น้ัน, จึง เริ่มมีสงคราม
และความขดัแยง้ทัว่แผน่ดนิ, และมคีวาม
อดอยากและโรคระบาดมากมายด้วย, ถึง
ขนาดทีม่คีวามพนิาศใหญห่ลวง, ถงึขนาด
ที่ ไม่ เคยพบเห็นมาบนพืน้พิภพ; และ
ทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ในวันเวลาของชิบลัม.

๘ และ ผู้คน เริ่ม กลับ ใจ จาก ความ ชั่ว
ช้าสามานย์ของพวกเขา; และตราบเท่า
ที่พวกเขากลับใจพระเจ้าได้ทรงมีพระ
เมตตาก ต่อพวกเขา.

๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชิบลมั
ถูกสังหาร, และเสธถูกน�าไปเป็นเชลย, 
และได้พ�านักอยู่ ในการเป็นเชลยตลอด
วันเวลาของเขา.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเอ- 
ฮาห์, บุตร ของ เขา, ได้ อาณาจักร; และ 
เขาได้ปกครองเหนือผู้คนตลอดวันเวลา
ของเขา. และเขาท�าความช่ัวช้าสามานย์
นานัปการในวันเวลาของเขา, ซ่ึงในการ
น้ีเขาท�าให้เกิดการหลั่งเลือดอย่างมาก; 
และวันเวลาของเขาสัน้.

๑๑ และอีเธ็ม, โดยที่ เป็นผู้ สืบตระกูล
ของเอฮาห์, ได้อาณาจักร; และเขาท�าส่ิง
ช่ัวร้ายในวันเวลาของเขาเช่นกัน.

๑๒ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วนัเวลาของอเีธ็มมศีาสดาพยากรณ์หลาย
คนบงัเกดิขึน้, และพยากรณ์กบัผูค้นอกี; 
แทจ้รงิแลว้, พวกทา่นพยากรณ์วา่พระเจา้
จะทรงท�าลายพวกเขาให้สิน้ไปจากพืน้
พิภพเวน้แต่พวกเขาจะกลับใจจากความ
ช่ัวช้าสามานย์ของตน.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ

๑๑ ๖ ก ออมไน ๑:๒๒;  
อเีธอร ์๑๔:๒๑.

 ๘ ก คมพ. เมตตา (ความ, 
พระ, ม)ี.
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ผู้คนท�าใจตนแข็งกระด้าง, และไม่สดับ
ฟังก ถ้อยค�า ของ พวก ท่าน; และ ศาสดา
พยากรณ์โศกเศรา้และออกไปจากบรรดา
ผู้คน.

๑๔ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอือเีธ็ม 
ด�าเนิน การ พิพากษา ด้วย ความ ชั่ว ร้าย 
ตลอดวนัเวลาของเขา; และเขาให้ก�าเนิด
โมรอน. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
โมรอนปกครองแทนเขา; และโมรอนท�า
ส่ิงที่ช่ัวร้ายต่อพระพักตร์พระเจ้า.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเกดิ
กบฏก ขึน้ในบรรดาผูค้น, เพราะการมัว่สุม
ลับน้ันซ่ึงสร้างขึน้เพื่อหาอ�านาจและผล
ประโยชน์; และเกดิมชีายผูห้น่ึงทีเ่กง่กลา้
ในความชัว่ช้าสามานย์ ในบรรดาพวกเขา, 
และสู้รบกับโมรอน, ซ่ึงในการน้ันเขาได้
ล้มล้างอาณาจักรกึ่งหน่ึง; และเขารักษา
อาณาจักรกึ่งหน่ึงน้ันไว้หลายปี.

๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโม- 
รอนลม้ลา้งเขา, และไดอ้าณาจกัรอกีครัง้.

๑๗ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเกดิ
มีชายผู้เก่งกล้าอีกคนหน่ึง; และเขาเป็น
ผู้สืบตระกูลของพี่ชายของเจเร็ด.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
ล้มล้างโมรอนและได้อาณาจักร; ดังน้ัน, 
โมรอนจงึพ�านักอยู่ ในการเป็นเชลยตลอด
วนัเวลาทีเ่หลอืของเขา; และเขาใหก้�าเนิด
โคริแอนเทอร์.

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโคร-ิ 
แอนเทอรพ์�านักอยู่ ในการเป็นเชลยตลอด
วันเวลาของเขา.

๒๐ และในวันเวลาของโคริแอนเทอร ์

มี ศาสดา พยากรณ์ บังเกิด ขึ ้น หลาย 
คน, และ พยากรณ์ เรื่อง ส�าคัญ ยิ่ง และ
น่า อัศจรรย์ ด้วย, และ ป่าว ร้อง การก ลับ
ใจแก่ผู้คน, และเว้นแต่พวกเขาจะกลับ
ใจ พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงด�าเนิน
การพพิากษาก ลงโทษพวกเขาจนถงึความ
พินาศสิน้ของพวกเขา;

๒๑ และ ว่า พระเจ้า พระ ผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรง ส่ง หรือ น�า ผู้คน อื่นก มา ครอบ ครอง
แผ่นดิน, โดยเดชานุภาพของพระองค์, 
ตาม วิธี ซึ่ง โดย วิธี น้ันพระองค์ ทรง น� า
บรรพบุรุษของพวกเขามาแล้ว.

๒๒ และพวกเขาปฏเิสธถอ้ยค�าทัง้หมด
ของ ศาสดา พยากรณ์, เพราะ สังคม ลับ
และความน่าชิงชังอนัชัว่รา้ยของพวกเขา.

๒๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโคริ
แอนเทอร์ ใหก้�าเนิดอเีธอร์ก , และเขาตาย, 
โดยพ�านักอยู่ ในการเป็นเชลยตลอดวัน
เวลาของเขา.

บทที่ ๑๒

ศาสดาพยากรณ์อีเธอรเ์ตือนผู้คนให้เชือ่
พระผู้ เป็นเจ้า—โมโรไนเล่าถึงการอัน
น่าพิศวงและ ส่ิงอัศจรรย์ที่ เกิดขึน้จาก
ศรัทธา—ศรัทธาท�าให้พี่ชายของเจเร็ด
สามารถเห็นพระครสิต—์พระเจา้ประทาน
ความอ่อนแอให้มนุษย์เพือ่พวกเขาอาจ 
ถอ่มตน—พีช่ายของเจเรด็เคลือ่นภเูขาซี- 
รนิด้วยศรทัธา—ศรทัธา, ความหวงั, และ
จติกศุลส�าคญัส�าหรบัความรอด—โมโรไน
เห็นพระเยซูอยู่ตรงหน้า.

 ๑๓ ก โมไซยาห ์๑๖:๒.
 ๑๕ ก คมพ. กบฏ (การ).

 ๒๐ ก คมพ. ตดัสิน (การ), 
พพิากษา (การ).

 ๒๑ ก อเีธอร ์๑๓:๒๐–๒๑.
 ๒๓ ก อเีธอร ์๑:๖; ๑๕:๓๓–๓๔.
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และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือวันเวลา 
ของอีเธอรอ์ยู่ ในวนัเวลาของโครแิอนทะ- 
เมอร;์ และโครแิอนทะเมอร์ก เป็นกษัตรยิ์
เหนือทัง้แผ่นดิน.

๒ และอีเธอร์ก เป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระเจา้; ดงัน้ันอเีธอรจ์งึออกมาในวนัเวลา
ของโครแิอนทะเมอร,์ และเริม่พยากรณ์
แก่ผู้คน, เพราะท่านถูกยับยัง้ข ไว้ ไม่ ได้
เน่ืองจาก พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ซึ่ง
อยู่ ในท่าน.

๓ เพราะท่านป่าวร้องก จากเช้า, แม้จน
ดวง อาทิตย์ ตก, โดย เตือน ผู้คนให้ เช่ือ
ในพระผู้เป็นเจ้าจนถึงการกลับใจเกลือก
พวกเขาจะถูกท�าลายข , โดยกล่าวแก่พวก
เขาว่าด้วยศรัทธาค พระองค์จะทรงท�าให้
ทุกส่ิงสมบูรณ์—

๔ ดังน้ัน, ผู้ ใดที่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า
จะหวังก ได้อย่างแน่แท้เพื่อโลกที่ดีกว่า
น้ี, แท้จรงิแล้ว, แม้มีที่ทางพระหัตถ์ขวา
ของพระผูเ้ป็นเจา้, ซึ่งความหวงัน้ีมาจาก
ศรัทธา, อัน จะ ท�า สมอข ให้ จิต วิญญาณ
มนุษย์, ซ่ึงจะท�าให้พวกเขามั่นคงและ
แน่วแน่, ท�างานดีค มากมายอยู่เสมอ, อัน
จะน�าไปสู่การสรรเสริญง พระผู้เป็นเจ้า.

๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอือเีธอร ์
พยากรณ์เรื่องส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์
แก่ผู้คน, ซึ่งพวกเขาไม่เช่ือ, เพราะพวก
เขาหาเห็นมันไม่.

๖ และบดัน้ี, ขา้พเจา้, โมโรไน, จะพดูบาง

ส่ิงเกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี; ข้าพเจ้าจะแสดง
ตอ่โลกวา่ศรทัธาก คอืส่ิงทีห่วงัข ไวแ้ละมอง
ไมเ่ห็นค ; ดงัน้ัน, จงอยา่เถยีงกนัเลยเพราะ
ทา่นไมเ่ห็น, เพราะทา่นไม่ไดร้บัพยานจน
หลังการทดลองง ศรทัธาของท่าน.

๗ เพราะเป็นด้วยศรัทธาที่พระคริสต์
ทรงแสดงองคแ์กบ่รรพบรุษุของเรา, หลงั
จาก พระองค์ ทรง ลุก ขึน้จาก บรรดา คน
ตาย; และพระองค์ ไม่ทรงแสดงองค์แก่
พวกเขาจนหลังจากที่พวกเขามีศรัทธา
ในพระองค์; ดังน้ัน, จึงต้องเป็นไปวา่บาง
คนมีศรทัธาในพระองค์, เพราะพระองค์
ไม่ทรงแสดงพระองค์เองแก่ โลก.

๘ แตเ่พราะศรทัธาของมนุษย์พระองค์
จึงทรงแสดงพระองค์เองแก่ โลก, และ
สรรเสริญ พระนาม ของ พระ บิดา, และ
เตรยีมทางไวเ้พือ่โดยทางน้ันคนอืน่จะได้
เป็นผู้มีส่วนในของประทานจากสวรรค์, 
เพื่อพวกเขาจะหวังได้ ในส่ิงเหล่าน้ันที่
พวกเขาไม่เห็น.

๙ ดังน้ัน, ท่านจะมีความหวงัด้วย, และ
เป็นผูม้ส่ีวนในของประทาน, หากทา่นจะ
เพียงมีศรัทธา.

๑๐ ดูเถิด เป็น โดย ศรัทธา ที่ คนใน
สมัยโบราณได้รับเรียกก ตามระเบียบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า.

๑๑ ดงัน้ัน, ดว้ยศรทัธากฎของโมเสสจึง
ประทานมาให้. แต่ ในของประทานแห่ง
พระบตุรของพระองค ์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

๑๒ ๑ ก อเีธอร ์๑๓:๑๓–๓๑.
 ๒ ก คมพ. อเีธอร.์
  ข ยรม. ๒๐:๙; อนัีส ๑:๒๖;  

แอลมา ๔๓:๑.
 ๓ ก คพ. ๑๑๒:๕.
  ข อเีธอร ์๑๑:๑๒, ๒๐–๒๒.
  ค คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).

 ๔ ก คมพ. ความหวงั.
  ข ฮบ. ๖:๑๙.
  ค ๑ คร. ๑๕:๕๘.
  ง ๓ นี. ๑๒:๑๖.
 ๖ ก ฮบ. ๑๑:๑.
  ข รม. ๘:๒๔–๒๕.
  ค แอลมา ๓๒:๒๑.

  ง ๓ นี. ๒๖:๑๑;  
คพ. ๑๐๕:๑๙;  
๑๒๑:๗–๘.

 ๑๐ ก แอลมา ๑๓:๓–๔.  
คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  
(ไดร้บั).

อเีธอร์ ๑๒:๑–๑๑๖๗๗



เตรียมทางที่ประเสริฐก ยิ่งกว่า; และเป็น
โดยศรทัธาที่พระองค์ทรงท�าให้สมบูรณ์.

๑๒ เพราะหากไม่มีศรัทธาก ในบรรดา
ลูกหลานมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�า
ปาฏิหาริย์ข ในบรรดาพวกเขาไม่ ได้; ดัง
น้ัน, พระองคม์ิไดท้รงแสดงพระองคเ์อง
จนภายหลังพวกเขามีศรัทธา.

๑๓ ดูเถิด, เป็นศรทัธาของแอลมาและ
อมิวเล็คที่ท�าให้เรือนจ�าก พังลงสู่พืน้ดิน.

๑๔ ดเูถดิ, เป็นศรทัธาของนีไฟและลีไฮ
ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก แก่ชาวเล- 
มัน, จนพวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยไฟ
และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข .

๑๕ ดูเถิด, เป็นศรัทธาของแอมันก และ
พีน้่องทา่นทีก่ระท�าข ปาฏหิารยิย์ิง่ใหญเ่ช่น
น้ันในบรรดาชาวเลมัน.

๑๖ แท้จริงแล้ว, และแม้คนทัง้ปวงที่
กระท�า ปาฏิหาริย์ก ก็ กระท�า โดย ศรัทธาข , 
แม้คนที่ด�ารงอยู่มาก่อนพระคริสต์และ
คนที่ด�ารงอยู่ภายหลังด้วย.

๑๗ และ เป็น โดย ศรัทธา ที่ สานุศิษย์
สามคนได้รับสัญญาว่าพวกท่านจะไม่
ต้อง ลิม้ รสก แห่ง ความ ตาย; และ พวก
ท่านไม่ได้รบัสัญญาจนหลังจากพวกท่าน
มีศรัทธา.

๑๘ และ ทัง้ ไม่ ว่า เวลา ใด ย่อม ไม่มี ผู้
กระท�า ปาฏิหาริย์ เลย จนหลัง จาก พวก

เขามศีรทัธา; ดงัน้ันพวกเขาจงึเชือ่ในพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน.

๑๙ และมีหลายคนซ่ึงศรัทธาของพวก
เขามั่นคงยิ่งนัก, แม้ก่อนก ที่พระคริสต์
เสด็จมา, ซ่ึงถกูกนัใหพ้น้จากภายในมา่นข 

ไม่ได,้ แตเ่ห็นอยา่งแทจ้รงิดว้ยดวงตาของ
พวกเขาถงึส่ิงตา่ง ๆ  ทีพ่วกเขาไดเ้ห็นดว้ย
ดวงตาแห่งศรัทธา, และพวกเขายินดี.

๒๐ และดูเถิด, เราเห็นในบันทึก น้ีว่า
คนหน่ึงในคนพวกน้ีคือพี่ชายของเจ-
เร็ด; เพราะศรทัธาของท่านในพระผู้เป็น
เจ้าแน่วแน่ยิ่งนัก, จนเมื่อพระผู้เป็นเจ้า
ทรงยื่นน้ิวพระหัตถ์ก ออกมาพระองค์ทรง
ซ่อนไว้ ให้พ้นจากสายตาของพี่ชายเจเรด็
ไม่ ได้, เพราะพระด�ารัสของพระองค์ซ่ึง
รับส่ังกับท่านน้ัน, พระด�ารัสน้ันท่านได้
รับมาโดยศรัทธา.

๒๑ และหลังจากพี่ชายของเจเร็ดเห็น
น้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้า, เพราะสัญญาก 

ซ่ึงพี่ชายของเจเร็ดได้รับมาโดยศรัทธา, 
พระเจ้าจึงทรงบังส่ิงใดให้พ้นจากสายตา
ของทา่นไม่ได;้ ดงัน้ันพระองคท์รงแสดง
ส่ิงทัง้ปวงแก่ท่าน, เพราะกัน้ท่านให้อยู่
นอกม่านข ไม่ ได้อีกต่อไป.

๒๒ และเป็นโดยศรัทธาที่ บรรพบุรุษ
ข้าพเจ้าได้รับสัญญาก ว่า ส่ิงเหล่าน้ีจะมา
ถึงพี่ น้องพวกเขาผ่านทางคนต่างชาติ; 

 ๑๑ ก ๑ คร. ๑๒:๓๑.
 ๑๒ ก ๒ นี. ๒๗:๒๓;  

โมไซยาห ์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;  

๓ นี. ๙:๒๐.
 ๑๕ ก แอลมา ๑๗:๒๙–๓๙.
  ข อส. ดงับอกไว้ ในแอลมา, 

บทที ่๑๗–๒๖.
 ๑๖ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์
  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 อเีธอร ์๓:๖.  
คมพ. มา่น.

 ๒๐ ก อเีธอร ์๓:๔.
 ๒๑ ก อเีธอร ์๓:๒๕–๒๖.
  ข อเีธอร ์๓:๒๐;  

คพ. ๖๗:๑๐–๑๓.
 ๒๒ ก อนัีส ๑:๑๓.

อเีธอร์ ๑๒:๑๒–๒๒ ๖๗๘



ฉะน้ันพระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้, แทจ้รงิ
แล้ว, แม้พระเยซูคริสต์.

๒๓ และ ข้าพเจ้า ทูล พระองค์ ว่า  : 
พระองคเ์จา้ขา้, คนตา่งชาตจิะลอ้เลยีนส่ิง
เหลา่น้ี, เพราะความออ่นแอก ในการเขยีน
ของ พวก ข้า พระองค์; เพราะ พระองค์
เจา้ขา้ พระองคท์รงท�าใหพ้วกขา้พระองค์
เกง่กลา้สามารถข ในค�าพดูโดยศรทัธา, แต่
พระองค์ ไมท่รงท�าใหพ้วกขา้พระองคเ์กง่
กล้าสามารถในการเขียน; เพราะพระองค์
ทรงกระท�าใหค้นทัง้หลายทัง้ปวงน้ีพดูได้
มากมาย, เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึง
พระองค์ประทานให้พวกเขา;

๒๔ และพระองค์ทรงกระท�าให้พวกข้า
พระองค์ เขียนได้แต่ น้อย, เพราะความ
ไม่ถนัดของมือพวกข้าพระองค์. ดูเถิด, 
พระองค์ ไมท่รงกระท�าใหพ้วกขา้พระองค์
เกง่กลา้สามารถในการเขยีนก เหมอืนกบัพี่
ชายของเจเรด็, เพราะพระองคท์รงกระท�า
กับท่านเพื่อให้ส่ิงที่ท่านเขียนมีพลังแม้
ดังพระองค์, จนถึงการมีอ�านาจท�าให้คน
อ่านส่ิงเหล่าน้ัน.

๒๕ พระองค์ทรงกระท�าให้ถ้อยค�าของ
พวกข้าพระองค์มีพลังและยิ่งใหญ่ด้วย, 
แม้ จนพวก ข้า พระองค์ เขียน มันไว้ ไม่
ได้; ดัง น้ัน, เมื่อ พวก ข้า พระองค์ เขียน
พวกข้าพระองค์ เห็นความอ่อนแอของ
พวกข้าพระองค์ เอง, และสะดุดเพราะ
การใช้ถ้อยค�าของพวกข้าพระองค์; และ

ข้าพระองคเ์กรงเกลือกคนตา่งชาตจิะล้อ
เลียนก ถ้อยค�าของพวกข้าพระองค์.

๒๖ และ เมื่อ ข้าพเจ้า กล่าว ส่ิง เหล่า น้ี
แล้ว, พระเจ้ารับส่ังกับข้าพเจ้า, มีความ
ว่า : คนโง่ย่อมล้อเลียนก , แต่พวกเขาจะ
โศกเศร้า; และพระคุณของเราเพียงพอ
ส�าหรับคนอ่อนโยน, เพื่อพวกเขาจะไม่
เอาเปรียบความอ่อนแอของเจ้า;

๒๗ และ หาก มนุษย์ มา หา เรา เรา จะ
แสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอก ของ
พวกเขา. เราให้ข ความอ่อนแอแก่มนุษย์
เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และพระคุณค 

ของ เรา เพียง พอ ส�าหรับ คนทัง้ ปวง ที่
นอบน้อมง ถ่อม ตน ต่อ หน้า เรา; เพราะ
หากพวกเขานอบน้อมถอ่มตนตอ่หน้าเรา, 
และมศีรทัธาในเรา, เมือ่น้ันเราจะท�าใหส่ิ้ง
ที่อ่อนแอจ กลับเข้มแข็งส�าหรับพวกเขา.

๒๘ ดูเถิด, เราจะแสดงให้คนต่างชาติ
เห็นความอ่อนแอของพวกเขา, และเรา
จะแสดงให้พวกเขาเห็นวา่ศรทัธาก , ความ
หวงัและจติกศุลน�ามาหาเรา—แหลง่แหง่
ความชอบธรรมทัง้มวล.

๒๙ และข้าพเจ้า, โมโรไน, เมื่อ ได้ยิน
ถ้อยค�า เหล่า น้ี, ก็ ได้ รับ การ ปลอบโยน, 
และทูลว่า : ข้าแต่พระเจ้า, พระประสงค์
อัน ชอบ ธรรม ของ พระองค์ จะ ส�าเร็จ, 
เพราะขา้พระองคร์ูว้า่พระองคท์รงท�างาน
ให้ลูกหลานมนุษย์ตามศรัทธาของพวก
เขา;

 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.

  ข อพย. ๔:๑๑;  
๑ คร. ๑:๒๗.

  ค คมพ. พระคณุ.
  ง ลกูา ๑๘:๑๐–๑๔;  

คพ. ๑:๒๘.  
คมพ. นอบน้อม (ความ), 

ออ่นน้อมถอ่มตน  
(ความ).

  จ ลกูา ๙:๔๖–๔๘; 
 ๒ คร. ๑๒:๙.

 ๒๘ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;  
โมโร. ๗:๓๙–๔๗.

อเีธอร์ ๑๒:๒๓–๒๙๖๗๙



๓๐ เพราะพีช่ายของเจเรด็กลา่วแกภ่เูขา
ซี รินว่า, จง เคลื่อนก — และ มัน เคลื่อน. 
และหากท่านไม่มีศรทัธามันก็ ไม่เคลื่อน; 
ดงัน้ันพระองคท์รงท�างานหลงัจากมนุษย์
มีศรัทธา.

๓๑ เพราะพระองค์ทรงแสดงพระองค์
เองให้ประจักษ์แก่สานุศิษย์ของพระองค์
ดังน้ี; เพราะหลังจากพวกเขามีศรัทธาก , 
และ พูด ใน พระนาม ของ พระองค์ , 
พระองค์ทรงแสดงพระองค์เองแก่พวก
เขาด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่.

๓๒ และ ข้า พระองค์ จ�า ได้ ด้วย ว่า
พระองค์ตรสัวา่พระองค์ทรงเตรยีมบ้าน
ไว้ ให้มนุษย์, แท้จริงแล้ว, แม้ ในบรรดา
ปราสาทก ของพระบิดาของพระองค์, ซ่ึง
ในน้ันมนุษยอ์าจมคีวามหวงัข อนัประเสรฐิ
ยิง่กวา่; ดงัน้ันมนุษยจ์งึตอ้งหวงั, มฉิะน้ัน
เขาจะรบัมรดกในสถานทีซ่ึ่งพระองคท์รง
เตรียมไว้ ไม่ ได้.

๓๓ และ อน่ึง, ข้า พระองค์ จ�า ได้ ว่า
พระองค์ ตรัส ว่า พระองค์ ทรง รักก โลก, 
แมจ้นยอมสละพระชนมชี์พของพระองค์
เพื่อ โลก, เพื่อ พระองค์ จะ ได้ รับ คืน อีก
เพื่อเตรยีมสถานที่ ไว้ ให้ลูกหลานมนุษย์.

๓๔ และบัดน้ีข้าพระองค์รูว้า่ความรกัก 

น้ี ซ่ึงพระองค์ทรงมี ให้ลูกหลานมนุษย์
คือจิตกุศล; ดังน้ัน, เว้นแต่มนุษย์จะมี
จติกศุลพวกเขาจะรบัสถานทีซ่ึ่งพระองค์

ทรง เตรียม ไว้ ในปราสาท พระ บิดา ของ
พระองค์เป็นมรดกไม่ ได้.

๓๕ ดังน้ัน, ข้าพระองค์รู้ โดยส่ิงน้ีซ่ึง
พระองค์ตรัสไว้, ว่าหากคนต่างชาติ ไม่มี
จิตกุศล, เพราะความอ่อนแอของพวกข้า
พระองค์, ว่าพระองค์จะทรงพิสูจน์พวก
เขา, และทรงเอาความสามารถก ของพวก
เขาไป, แท้จรงิแล้ว, แม้ส่ิงซ่ึงพวกเขาได้
รบัไวแ้ลว้, และประทานแกพ่วกเขาซึง่จะ
มีมากมายยิ่งขึน้.

๓๖ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
ข้าพเจ้า สวด อ้อนวอน พระเจ้า ขอ ให้
พระองค์ ประทานพระคุณก แก่ คน ต่าง
ชาติ, เพื่อพวกเขาจะมีจิตกุศล.

๓๗ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า : หากพวกเขา
ไม่มี จิต กุศล มัน ก็ ไม่ ส�าคัญ ส�าหรับ เจ้า, 
เจ้าซ่ือสัตย์; ดังน้ัน, เราจะท�าให้อาภรณ์
ของเจา้สะอาดก . และเพราะเจา้เห็นความ
อ่อนแอข ของเจ้า เราจะท�าให้เจ้าเข้มแข็ง, 
แม้ ไป สู่ การ ได้ น่ัง ลง ใน สถานที่ ซ่ึง เรา
เตรียมไว้ ในปราสาทพระบิดาของเรา.

๓๘ และบดัน้ีขา้พเจา้, โมโรไน, กลา่วค�า
อ�าลาคนตา่งชาต,ิ แทจ้รงิแลว้, และพีน้่อง
ข้าพเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารกัดว้ย, จนกวา่เราจะ
พบ กันหน้า บัลลังก์ พิพากษาก ของ พระ
ครสิต,์ ทีซ่ึ่งคนทัง้ปวงจะรูว้า่อาภรณ์ข ของ
ข้าพเจ้าไม่มีมลทินด้วยเลือดของท่าน.

 ๓๐ ก มธ. ๑๗:๒๐; เจคอบ ๔:๖;  
ฮีล. ๑๐:๖, ๙.  
คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 
พลงัอ�านาจ.

 ๓๑ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

 ๓๒ ก ยอหน์ ๑๔:๒; อนัีส ๑:๒๗;  
คพ. ๗๒:๔; ๙๘:๑๘.

  ข คมพ. ความหวงั.
 ๓๓ ก ยอหน์ ๓:๑๖–๑๗.
 ๓๔ ก โมโร. ๗:๔๗.  

คมพ. จติกศุล; รกั (ความ).
 ๓๕ ก มธ. ๒๕:๑๔–๓๐.  

คมพ. ของประทาน;  
ตะลนัต,์ ความสามารถ, 
พรสวรรค.์

 ๓๖ ก คมพ. พระคณุ.
 ๓๗ ก คพ. ๓๘:๔๒;  

๘๘:๗๔–๗๕;  
๑๓๕:๔–๕.

  ข อเีธอร ์๑๒:๒๗.
 ๓๘ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระผูพ้พิากษา.
  ข เจคอบ ๑:๑๙.

อเีธอร์ ๑๒:๓๐–๓๘ ๖๘๐



๓๙ และเมือ่น้ันทา่นจะรูว้า่ขา้พเจา้เห็นก 

พระเยซ,ู และวา่พระองคร์บัส่ังกบัขา้พเจา้
ตรงหน้าข , และวา่พระองคต์รสักบัขา้พเจา้
ดว้ยพระจรยิวตัรอนัออ่นน้อมอยา่งชัดเจน, 
แม้ดงัคนหน่ึงพูดกับอีกคนหน่ึงในภาษา
ของข้าพเจ้าเอง, เกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี;

๔๐ และข้าพเจ้าเขียนไวเ้พียงไม่กี่เรือ่ง, 
เพราะข้าพเจ้าไม่สันทัดในการเขียน.

๔๑ และ บัดน้ี, ข้าพเจ้า อยาก กระตุ้น
เตือนท่านให้แสวงหาก พระเยซูองค์ น้ีผู้
ซ่ึงศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเขียน
ไว้, เพื่อพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดา, และ พระเจ้า พระ เยซู คริสต์ ด้วย, 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ,์ ซ่ึงเป็นพยานข 

ถงึพระองค,์ จะอยูแ่ละสถติในทา่นตลอด
กาล. เอเมน.

บทที่ ๑๓

อีเธอรพ์ูดถึงเยรซูาเล็มใหม่ทีจ่ะสรา้งขึน้
ในอเมริกาโดยพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ—
ทา่นพยากรณ์, ถกูขบัไล,่ เขยีนประวตัขิอง
ชาวเจเร็ด, และท�านายความพินาศของ
ชาวเจเร็ด—สงครามลุกโชนทั่วแผ่นดิน.

และบัดน้ีข้าพเจ้า, โมโรไน, จะท�าบันทึก
ของข้าพเจ้าต่อ ไป ให้จบเกี่ยวกับความ
พินาศของผู้คนที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึง.

๒ เพราะดูเถิด, พวกเขาปฏิเสธถ้อยค�า
ทัง้หมดของอีเธอร์; เพราะท่านบอกคน
เหล่าน้ันโดยแท้ถึงเรื่องทัง้ปวง, นับจาก
กาลเริ่มต้นของมนุษย์; และว่าหลังจาก
ผืนน� ้าได้ลดก ไปจากผืนแผ่นดินน้ี มัน
กลายเป็นแผ่นดนิที่เลิศเลอกวา่ผืนแผ่น
ดนิอืน่ทัง้ปวง, เป็นแผน่ดนิทีเ่ลอืกสรรไว้
ของพระเจา้; ดงัน้ันพระเจา้จงึประสงค์ ให้
คนทัง้ปวงซึง่พ�านักอยูบ่นผนืแผน่ดนิน้ัน
รับใช้ข พระองค์;

๓ และวา่มนัเป็นสถานทีข่องเยรซูาเล็ม
ใหม่ก , ซ่ึงจะลงมาจากสวรรค์ข , และสถาน
ศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ของพระเจ้า.

๔ ดูเถิด, อี เธอร์เห็นวันเวลาของพระ
คริสต์, และท่านพูดเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
ใหม่ก บนแผ่นดินน้ี.

๕ และ ท่านพูด เกี่ยว กับ เชือ้ สาย แห่ง
อิสราเอลด้วย, และเยรูซาเล็มก ซ่ึงจากที่
น้ันลี ไฮข จะออกมา—หลังจากถูกท�าลาย
จะ สร้าง ขึน้ อีก, เป็นนคร ศักดิ์สิทธิ์ค แด่
พระเจ้า; ดังน้ัน, จะเป็นเยรูซาเล็มใหม่
ไม่ ได้เพราะเป็นมาแล้วในสมัยโบราณ; 
แต่ จะ สร้าง ขึน้ อีก, และ กลับ เป็นนคร
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระเจ้า; และ จะ สร้าง ให้
เชือ้สายแห่งอิสราเอล—

๖ และวา่เยรซูาเล็มใหม่ก จะสรา้งบนแผน่ 
ดนิน้ี, ใหพ้วกทีเ่หลอือยูข่องพงศ์พนัธุ์ โย- 

เซฟข , ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ันมีรปูแบบค แล้ว.

 ๓๙ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การปรากฏหลงัความเป็น
มรรตยัของพระครสิต.์

  ข ปฐก. ๓๒:๓๐;  
อพย. ๓๓:๑๑.

 ๔๑ ก คพ. ๘๘:๖๓; ๑๐๑:๓๘.
  ข ๓ นี. ๑๑:๓๒.
๑๓ ๒ ก ปฐก. ๗:๑๑–๒๔; ๘:๓.

  ข อเีธอร ์๒:๘.
 ๓ ก ๓ นี. ๒๐:๒๒;  

๒๑:๒๓–๒๔.  
คมพ. เยรซูาเล็มใหม.่

  ข วว. ๓:๑๒; ๒๑:๒.
 ๔ ก คมพ. ไซอนั.
 ๕ ก คมพ. เยรซูาเล็ม.
  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, บตุรของยา- 
โคบ.

  ค แอลมา ๔๖:๒๔.  
คมพ. สัญลกัษณ์ (การใช้).

อเีธอร์ ๑๒:๓๙–๑๓:๖๖๘๑



๗ เพราะดังที่ โย เซฟน�าบิดาท่านลง
มายงัแผน่ดนิแหง่อยีปิต์ก , แมด้งัน้ันทา่น
จึงตายที่น่ัน; ดังน้ัน, พระเจ้าจึงทรงน�า
ส่วนที่ เหลือ ของ พงศ์ พันธุ์ โย เซฟ ออก
จากแผน่ดนิแหง่เยรซูาเล็ม, เพือ่พระองค์
จะทรงเมตตาต่อพงศ์พันธุ์ โยเซฟเพื่อ
พวกเขาจะไม่ตายข , แม้ดงัที่พระองคท์รง
เมตตาบดิาของโยเซฟเพือ่ทา่นจะไมต่าย.

๘ ดังน้ัน, ส่วนที่เหลืออยู่ของเชือ้สาย
แห่ง โยเซฟจะสร้างขึน้บนแผ่นดินก น้ี; 
และจะเป็นแผ่นดินแห่งมรดกของพวก
เขา; และพวกเขาจะสร้างนครศักดิ์สิทธิ์
ถวายพระเจ้า, เหมือนกับเยรซูาเล็มสมัย
โบราณ; และพระองคจ์ะไมท่รงท�าใหพ้วก
เขาปะปนกนัอกีข ตอ่ไป, จนทีสุ่ดมาถงึเมือ่
แผ่นดินโลกจะสูญสิน้ไป.

๙ และ จะ มี ฟ้า สวรรค์ ใหม่ก และ แผ่น
ดินโลกใหม่; และจะเป็นเหมือนของเก่า
เว้นแต่ของเก่าสูญสิน้ไป, และส่ิงทัง้ปวง
กลับใหม่.

๑๐ และจากน้ันเยรซูาเล็มใหมจ่ะมาถงึ; 
และผูท้ีพ่�านักอยู่ ในน้ันจะเป็นสุข, เพราะ
คือพวกเขาซ่ึงอาภรณ์ของพวกเขาขาวก 

โดยทางโลหิตของพระเมษโปดก; และ
พวกเขาคือคนที่นับอยู่ ในบรรดาพวกที่
เหลืออยู่ของพงศ์พันธุ์ โยเซฟ, ซ่ึงเป็น
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล.

๑๑ และเวลาน้ันเยรซูาเล็มสมัยโบราณ
จะ มา ถึง ดว้ย; และ ผู้ อยู่ อาศัย ในน้ันจะ

เป็นสุข, เพราะทรงล้างพวกเขาในโลหิต
ของพระเมษโปดก; และพวกเขาคอืคน
ที่กระจัดกระจายไปและรวมก เข้ามาจากส่ี
เสีย้วของแผ่นดนิโลก, และจากประเทศ
ทางเหนือข , และเป็นผู้มีส่วนในการท�าให้
พนัธสัญญาซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ทรงกระท�ากบั
อบัราฮัมค , บรรพบรุษุของพวกเขาสมบรูณ์.

๑๒ และเมื่อส่ิงเหล่าน้ีมาถึง, ท�าให้พระ
คมัภรีเ์ป็นจรงิซ่ึงกลา่ววา่, มคีนทีเ่ป็นพวก
แรกก , ซ่ึงจะเป็นพวกสุดท้าย; และมีคน
ที่เป็นพวกสุดท้าย, ซ่ึงจะเป็นพวกแรก.

๑๓ และข้าพเจ้าก�าลังจะเขียนมากกวา่
น้ี, แตข่้าพเจ้าถูกห้ามไว;้ แตค่�าพยากรณ์
ของอีเธอร์ส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์; แต่
พวกเขาถือว่าท่านไร้ค่า, และขับไล่ท่าน; 
และท่านซ่อนตัวอยู่ ในซอกหินในเวลา
กลางวัน, และเวลากลางคืนท่านออกไป
ดูส่ิงที่จะเกิดกับผู้คน.

๑๔ และขณะที่ท่านพ�านักอยู่ ในซอก
หินท่านท�าส่วนที่เหลืออยู่ของบันทึกน้ี, 
โดยเห็นความพินาศที่เกิดขึน้กับผู้คน, 
ในเวลากลางคืน.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืในปี
เดียวกันกับที่ท่านถูกขับออกจากบรรดา
ผู้คน เริ่ม มี สงคราม ครัง้ ใหญ่ ในบรรดา
ผู้คน, เพราะมีคนหลายคนที่ลุกขึน้มา, 
ซ่ึง เป็น ผู้ทรง อ�านาจ, และ หมาย มั่นจะ
ท�าลายโครแิอนทะเมอร์ โดยแผนการลับ
แห่งความช่ัวร้ายของพวกเขา, ซ่ึงพูดไว้.

 ๗ ก ปฐก. ๔๖:๒–๗; ๔๗:๖.
  ข ๒ นี. ๓:๕.
 ๘ ก คมพ. แผน่ดนิทีสั่ญญาไว.้
  ข โมโร. ๑๐:๓๑.
 ๙ ก ๒ ปต. ๓:๑๐–๑๓;  

วว. ๒๑:๑; ๓ นี. ๒๖:๓;  

คพ. ๑๐๑:๒๓–๒๕.
 ๑๐ ก วว. ๗:๑๔;  

๑ นี. ๑๒:๑๐–๑๑;  
แอลมา ๕:๒๗.

 ๑๑ ก คมพ. อสิราเอล—การ
รวบรวมอสิราเอล.

  ข คพ. ๑๓๓:๒๖–๓๕.
  ค คมพ. พนัธสัญญาแหง่อบั- 

ราฮัม.
 ๑๒ ก มาระโก ๑๐:๓๑;  

๑ นี. ๑๓:๔๒;  
เจคอบ ๕:๖๓; คพ. ๙๐:๙.

อเีธอร์ ๑๓:๗–๑๕ ๖๘๒



๑๖ และบัดน้ี โคริแอนทะเมอร์, โดยที่
ศึกษา, ด้วยตนเอง, ในวธิีการสงครามทัง้
ปวงและอุบายทัง้ปวงของโลก, ดงัน้ันเขา
จึงสู้รบกับคนที่หมายมั่นจะท�าลายเขา.

๑๗ แตเ่ขาไมก่ลบัใจ, ทัง้บตุรและธดิาผู้
งดงามของเขา; ทัง้บุตรและธิดาผู้งดงาม
ของโคฮอร;์ และทัง้บตุรและธดิาผูง้ดงาม
ของโครฮิอร;์ และทา้ยทีสุ่ด, ไมม่บีตุรและ
ธิดาผู้งดงามทั่วพืน้พิภพคนใดที่กลับใจ
จากบาปของตน.

๑๘ ดังน้ัน, เหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือ
ในปีแรกที่อีเธอร์พ�านักอยู่ ในซอกหิน, มี
ผู้คนเป็นอันมากถูกสังหารด้วยดาบของ 
การมั่วสุมลับก เหล่าน้ัน, โดยต่อสู้กับโคร-ิ 
แอนทะเมอรเ์พือ่พวกเขาจะไดอ้าณาจกัร.

๑๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
บุตรของโคริแอนทะเมอร์ต่อสู้มากและ
หลั่งเลือดมาก.

๒๐ และ ใน ปี ที่ สองพระ ด�ารัส ของ
พระเจ้ามาถึงอีเธอร,์ ให้ท่านไปพยากรณ์
แก่ โครแิอนทะเมอร์ก วา่, หากเขาจะกลับ
ใจ, และครัวเรือนของเขาทัง้หมดด้วย, 
พระเจ้าจะประทานอาณาจักรของเขาให้
เขาและจะทรงละเว้นผู้คน—

๒๑ มิฉะน้ันพวกเขาจะถูกท�าลาย, และ
ครวัเรอืนทัง้หมดของเขานอกจากตวัเขา
เอง. และเขาจะมชีีวติอยูเ่พยีงเพือ่เห็นค�า
พยากรณ์เกดิสัมฤทธผิลซ่ึงมพีดูไวเ้กีย่วกบั
ผูค้นอกีพวกหน่ึงก ทีร่บัแผน่ดนิเป็นมรดก
ของพวกเขา; และโครแิอนทะเมอรจ์ะรบั
การฝังศพโดยคนเหล่าน้ัน; และทุกคน
จะถูกท�าลายนอกจากโครแิอนทะเมอร์ข .

๒๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโค- 
ริแอนทะเมอร์ ไม่กลับใจ, ทัง้ครัวเรือน
ของ เขา, ทัง้ ผู้คน; และ สงคราม หา ยุติ
ไม่; และพวกเขาหมายมั่นจะฆ่าอีเธอร์, 
แต่ท่านหนีไปซ่ึงหน้าพวกเขาและซ่อน
ตัวอยู่ ในซอกหินอีก.

๒๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
เชเรด็ยกมา, และเขาสู้รบกบัโครแิอนทะ- 
เมอร์ด้วย; และเขาได้ชัยชนะ, ถึงขนาด
ที่ ในปีที่สามเขาได้น� าโคริแอนทะเมอร์
มาเป็นเชลย.

๒๔ และบตุรของโครแิอนทะเมอร,์ ในปี
ทีส่ี่, มชัียชนะตอ่เชเรด็, และไดอ้าณาจกัร
มาให้บิดาของพวกเขาอีก.

๒๕ บัดน้ีเริม่มีสงครามทั่วผืนแผ่นดิน, 
ชายทุกคนพร้อมด้วยพรรคพวกของเขา
ต่อสู้เพื่อส่ิงที่เขาปรารถนา.

๒๖ และมี โจร, และท้ายที่สุด, ความช่ัว
ร้ายนานัปการบนทัง้ผืนแผ่นดิน.

๒๗ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโคร-ิ 
แอนทะเมอร์ โกรธเชเรด็อยา่งยิง่, และเขา
ยกไปสู้รบพรอ้มกับกองทัพของตน; และ
ทัง้สองปะทะกันด้วยความเกรีย้วโกรธ,  
และทัง้สองปะทะกันในหุบเขาแห่งกิล- 
แกล; และการสู้รบดุเดือดยิ่ง.

๒๘ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เชเร็ดต่อสู้กับ เขาตลอดระยะเวลาสาม 
วนั. และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโคร-ิ 
แอนทะเมอรม์ชัียชนะตอ่เขา, และไลต่าม
เขาไปจนถึงที่ราบแห่งเฮ็ชลอน.

๒๙ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เชเรด็สู้รบกบัเขาอกีบนทีร่าบ; และดเูถดิ, 
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เขามีชัยชนะต่อโคริแอนทะเมอร์, และ
ขับไล่เขากลับไปหุบเขาแห่งกิลแกลอีก.

๓๐ และโครแิอนทะเมอรสู้์รบกบัเชเรด็
อีกในหุบเขาแห่งกิลแกล, ซึ่งในการน้ัน
เขามีชัยชนะต่อเชเร็ดและสังหารเขา.

๓๑ และเชเร็ดท�าให้ โคริแอนทะเมอร์
บาดเจ็บที่ต้นขาของเขา, จนเขาไม่ ได้
ไปสู้รบอีกตลอดเวลาสองปี, ซึ่งในเวลา
น้ันผูค้นทัง้ปวงบนผนืแผน่ดนิก�าลงัหลัง่
เลือดกัน, และไม่มีผู้ ใดยับยัง้พวกเขา.

บทที่ ๑๔

ความช่ัวช้าสามานย์ของผู้คนน�าค�าสาป
แช่งมาบนแผ่นดิน—โคริแอนทะเมอร์
เขา้ท�าสงครามกบักลิแิอด, ตอ่มาลบิ, และ
ต่อมาชิซ—เลือดและการฆ่าฟันปกคลุม
ทั่วแผ่นดิน.

และบดัน้ีเริม่มคี�าสาปแช่งก ใหญห่ลวงทัว่
แผ่นดินเพราะความชั่วช้าสามานย์ของ
ผู้คน, ซึ่งในน้ี, หากผู้ ใดจะวางเครื่องมือ
ของเขาหรอืดาบของเขาไวบ้นหิง้ของเขา, 
หรือบนที่ซ่ึงเขาเก็บมันไว้, ดูเถิด, ในวัน
พรุง่, เขาจะหามันไม่พบ, ค�าสาปแช่งบน
แผ่นดินใหญ่หลวงนัก.

๒ ดังน้ันทุกคนจับส่ิงซ่ึงเป็นของตน, 
ไวแ้น่นกับมือตนเอง, และจะไม่ขอยืมทัง้
เขาจะไม่ ให้ยืม; และทุกคนกุมด้ามดาบ
ของตนไว้ ในมือขวาของตน, เพื่อป้องกัน
ทรพัยส์มบตัขิองตนและชีวติของตนเอง
และของภรรยาและลูก ๆ ของตน.

๓ และบัดน้ี, หลังจากเวลาสองปี, และ

หลงัจากความตายของเชเรด็, ดเูถดิ, น้อง 
ชายของเชเรด็ยกมาและเขาสู้รบกับโคร-ิ 
แอนทะเมอร,์ ซึ่งในการน้ันโครแิอนทะ- 
เมอร์มีชัยชนะต่อเขาและไล่ตามเขาไป
ยังแดนทุรกันดารแห่งเอคิช.

๔ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
น้องชายของเชเร็ด สู้รบกับเขาในแดน
ทรุกนัดารแหง่เอคชิ; และการสู้รบดเุดอืด
ยิ่ง, และหลายพันคนล้มตายด้วยดาบ.

๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโค- 
ริ แอ นทะ เม อร์ ล้อม แดนทุรกันดาร ไว้; 
และน้องชายของเชเร็ดยกออกจากแดน
ทุรกันดารในเวลากลางคืน, และสังหาร
คนในกองทัพของโคริแอนทะเมอร์เสีย
ส่วนหน่ึง, ขณะที่พวกน้ันเมาเหล้า.

๖ และ เขา ยก มา ถึง แผ่นดิน แห่ง โม- 
รอน, และขึน้น่ังบนบลัลงักข์องโครแิอน-
ทะเมอร์.

๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโคร-ิ 
แอนทะเมอรพ์�านักอยูก่บักองทพัของเขา
ในแดนทุรกันดารตลอดระยะเวลาสองปี, 
ซ่ึงในการน้ีเขาได้รับก�าลังมากมายให้แก่
กองทัพของตน.

๘ บดัน้ีน้องชายของเชเรด็, ซึง่มชืีอ่วา่ก-ิ 

ลิแอด, ได้รบัก�าลังมากมายให้แก่กองทัพ
ของเขาด้วย, เพราะการมั่วสุมลับ.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือมหา
ปุโรหิตของเขาลอบสังหารเขาขณะน่ัง
อยู่บนบัลลังก์.

๑๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
หน่ึง ของ พวก มั่วสุม ลับ ลอบ สังหาร เขา
ที่ทาง ลับ แห่ง หน่ึง, และ ได้ อาณาจักร
มาเป็นของตนเอง; และเขามีช่ือว่าลิบ; 
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และลิบเป็นชายร่างใหญ่, ยิ่งกว่าชายอื่น
ในบรรดาผู้คนทัง้ปวง.

๑๑ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
ปีแรกของลิบ, โคริแอนทะเมอร์ยกมายัง
แผ่นดินแห่งโมรอน, และสู้รบกับลิบ.

๑๒ และเหตกุารณ์ ได้บังเกิดขึน้คอืเขา
ตอ่สู้กบัลบิ, ซึง่ในการน้ันลบิฟันแขนของ
เขาจนเขาบาดเจ็บ; กระน้ันก็ตาม, กองทพั
ของโครแิอนทะเมอรย์ังมุ่งเข้าหาลิบ, จน
เขาหลบหนีไปชายแดนบนฝ่ังทะเล.

๑๓ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโคร-ิ 
แอนทะเมอร์ ไล่ตามเขาไป; และลิบสู้รบ
กับเขาบนฝ่ังทะเล.

๑๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลิบ
ฟาดฟันกองทัพของโคริแอนทะเมอร์, 
จนคนพวกน้ันรีบหนีไปแดนทุรกันดาร
แห่งเอคิชอีก.

๑๕ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือลิบ
ไล่ตามเขาจนเขามาถึงที่ราบแห่งเอกัช. 
และโครแิอนทะเมอรน์� าผู้คนทัง้หมดไป
กับเขาขณะที่เขารบีหนีไปซึ่งหน้าลิบใน
แผ่นดินเสีย้วน้ันที่ซ่ึงเขาหลบหนีไป.

๑๖ และเมือ่เขามาถงึทีร่าบแหง่เอกชัเขา
สู้รบกบัลบิ, และเขาฟันลบิจนตาย; กระน้ัน
ก็ตาม, น้องชายของลบิยกมาตอ่สู้กบัโคร-ิ 
แอนทะเมอร์แทน, และการสู้รบดุเดอืด
ยิ่ง, ในการน้ันโคริแอนทะเมอร์รบีหนีไป
ซ่ึงหน้ากองทัพของน้องชายของลิบอีก.

๑๗ บดัน้ีช่ือของน้องชายของลบิคอืชิซ. 
และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืชิซไลต่าม
โครแิอนทะเมอร์ ไป, และเขาลม้ลา้งเมอืง
หลายเมอืง, และเขาสังหารทัง้ผูห้ญงิและ
เด็ก, และเขาเผาเมืองต่าง ๆ.

๑๘ และ ความ กลัว ชิซ แพร่ ไป ทั่ว
แผ่นดิน; แท้จริงแล้ว, เสียงร้องออกไป
ทัว่แผน่ดนิ—ใครเลา่จะยนือยู่ ไดต้อ่หน้า
กองทพัของชิซ ? ดเูถดิ, เขากวาดลา้งแผน่
ดินโลกไปต่อหน้าเขา !

๑๙ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืผูค้น
เริม่พากนัรวมเขา้มาในกองทพั, ตลอดทัว่
ผืนแผ่นดิน.

๒๐ และพวกเขาแบง่แยกกนั; และพวก
เขาส่วนหน่ึงรบีหนีไปยังกองทัพของชิซ, 
และพวกเขาส่วนหน่ึงรบีหนีไปยงักองทพั
ของโคริแอนทะเมอร์.

๒๑ และสงครามใหญ่หลวงและยืดเยือ้
นัก, และภาพของการนองเลือดและการ
ฆ่าฟันมีอยู่นานนัก, จนทัง้ผืนแผ่นดิน
ปกคลุมไปด้วยร่างก คนตาย.

๒๒ และสงครามรวดเร็วและเรง่รดันัก
จนไมเ่หลอืผู้ ใดไวฝ้ังคนตาย, แตพ่วกเขา
เดินทัพจากการหลั่งเลือดไปสู่การหลั่ง
เลอืด, โดยทิง้รา่งของชาย, หญงิ, และเด็ก
ให้เกลื่อนกล่นอยู่บนผืนแผ่นดิน, เพื่อ
เป็นเหยื่อหนอนก ที่กินเน้ือหนัง.

๒๓ และกลิ่นของมันคลุ้ง ไปตามผืน
แผ่นดิน, แม้บนทั่วผืนแผ่นดิน; ดังน้ัน
ผู้คนจึงถูกรบกวนทัง้กลางวันและกลาง
คืน, เพราะกลิ่นของมัน.

๒๔ กระน้ันก็ตาม, ชิซไม่ไดห้ยดุไลต่าม
โคริแอนทะเมอร์; เพราะเขาสาบานจะ
แก้แค้นโคริแอนทะเมอร์เพื่อเลือดของ
พี่ชายเขา, ซ่ึงถูกสังหาร, และพระด�ารัส 

ของพระเจา้ซึง่มาถงึอเีธอรว์า่โครแิอนทะ- 
เมอร์จะไม่ล้มตายด้วยดาบ.

๒๕ และ เรา จึง เห็น ดัง น้ันว่า พระเจ้า
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เสด็จมาเยือนคนเหล่าน้ันในพระพิโรธ
สุดขดีของพระองค,์ และความชัว่รา้ยและ
ความน่าชิงชังของพวกเขาเตรียมทางไว้
เพื่อความพินาศอันเป็นนิจของพวกเขา.

๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชิซ
ไลต่ามโครแิอนทะเมอร์ ไปทางตะวนัออก, 
แม้ถึงชายแดนใกล้ฝ่ังทะเล, และที่ น่ัน
เขาสู้รบกับชิซต่อเน่ืองเป็นเวลาสามวนั.

๒๗ และความพินาศในบรรดากองทัพ
ของชิซน่าพรัน่พรงึนักจนผูค้นเริม่หวาด
กลวั, และเริม่หนีไปเบือ้งหน้ากองทพัของ
โคริแอนทะเมอร์; และคนเหล่าน้ันหลบ
หนีไปแผ่นดินแห่งโคริฮอร์, และก�าจัด
บรรดา ผู้ อยู่ อาศัย ที่ ขวาง หน้า พวก เขา, 
ทุกคนที่ ไม่ยอมเข้าสมทบกับพวกเขา.

๒๘ และพวกเขาตัง้กระโจมในหบุเขาแหง่
โครฮิอร;์ และโครแิอนทะเมอรต์ัง้กระโจม
ในหบุเขาแหง่เชอร.์ บดัน้ีหบุเขาแหง่เชอร ์
อยู่ ใกลเ้นินเขาคอมเนอร;์ ดงัน้ัน, โครแิอน-
ทะเมอรร์วมกองทพัของเขาบนเนินเขาคอม
เนอร,์ และไดเ้ป่าแตรดงัถงึกองทพัของชิซ
เพือ่เชิญคนพวกน้ันใหอ้อกมาสู้รบ.

๒๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
พวกน้ันออกมา, แตถ่กูตอ้นอกี; และพวก
เขายกมาเป็นครัง้ที่สอง, และพวกเขาถูก
ตอ้นอกีเป็นครัง้ทีส่อง. และเหตกุารณ์ ได้
บังเกิดขึน้คือพวกเขายกมาอีกเป็นครัง้ที่
สาม, และการสู้รบดุเดือดยิ่ง.

๓๐ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือชิซ
ฟันโครแิอนทะเมอรจ์นท�าใหเ้ขามแีผลลกึ
หลายแห่ง; และโคริแอนทะเมอร์, โดยที่
เสีย เลือด, จึง หมด สติ, และ ถูก หาม ไป
ราวกับว่าเขาตายแล้ว.

๓๑ บัดน้ีการสูญเสียชาย, หญิงและเด็ก
ของทัง้สองฝ่ายใหญ่หลวงนักจนชิซส่ัง 
ผูค้นของเขาไม่ ให้ ไลต่ามกองทพัของโค- 
ริแอนทะเมอร์; ดังน้ัน, พวกเขาจึงกลับ
ไปค่ายของตน.

บทที่ ๑๕

ชาวเจเรด็หลายลา้นคนถกูสังหารในการสู้
รบ—ชิซและโครแิอนทะเมอรช์มุนุมผูค้น
ทัง้หมดเพือ่ประจัญบาน—พระวญิญาณ
ของพระเจ้าทรงละความเพียรกับพวก
เขา—ประชาชาติเจเร็ดถูกท�าลายสิน้—
เหลือเพียงโคริแอนทะเมอร์.

และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้เมือ่บาดแผล
ของโคริแอนทะเมอร์หายแล้ว, เขาเริ่ม
นึกถึงถ้อยค�าก ที่อีเธอร์ ได้พูดไว้กับเขา.

๒ เขาเห็นว่ามีผู้คนของเขาเกือบสอง
ล้านคนถูกสังหารด้วยดาบ, และเขาเริ่ม
โทมนัสอยู่ ในใจ; แทจ้รงิแลว้, มชีายฉกรรจ์
สองล้านคนถูกสังหาร, และภรรยาและ 
ลูก ๆ ของพวกเขาด้วย.

๓ เขาเริม่กลับใจจากความชั่วซ่ึงเขาท�า
ลงไป; เขาเริม่นึกถงึถอ้ยค�าซ่ึงพดูจากปาก
ของศาสดาพยากรณ์ทัง้ปวง, และเขาเห็น
วา่มันเกิดสัมฤทธิผลแล้วตามน้ัน, ทุกค�า
จนถงึบดัน้ี; และจติวญิญาณเขาโศกเศรา้
และไม่ยอมรับการปลอบประโลม.

๔ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเขา
เขียนสาส์นถึงชิซ, โดยปรารถนาว่าเขา
จะ ละเว้น ผู้คน, และ เขา จะ ยอม มอบ
อาณาจักรเพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้คน.

๑๕ ๑ ก อเีธอร ์๑๓:๒๐–๒๑.

อเีธอร์ ๑๔:๒๖–๑๕:๔ ๖๘๖



๕ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อชิซได้รับสาส์นของเขา เขาจึงเขียน
สาส์นถึงโคริแอนทะเมอร์, ว่าหากเขา
จะยอมมอบตัว, เพื่อที่ชิซจะได้สังหาร
เขาด้วยดาบของตนเองแล้ว, เขาจะไว้
ชีวิตผู้คน.

๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือผู้คน
หากลับใจจากความช่ัว ช้าสามานย์ของ 
พวกเขาไม่; และผู้คนของโคริแอนทะ- 
เมอรถ์กูปลกุป่ันใหเ้กดิโทสะตอ่ตา้นผูค้น 
ของชิซ; และผู้คนของชิซถูกปลุกป่ันให้ 
เกิดโทสะต่อต้านผู้คนของโคริแอนทะ- 
เมอร;์ ดงัน้ัน, ผูค้นของชิซไดสู้้รบกบัผูค้น
ของโคริแอนทะเมอร์.

๗ และเมื่อโคริแอนทะเมอร์เห็นว่าเขา
ก�าลังจะพ่ายเขาจึงรบีหนีไปซ่ึงหน้าผู้คน
ของชิซอีก.

๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเขามา
ถงึผนืน� ้าแหง่รพิลแีอนคมั, ซึง่, แปลความ
หมาย, ว่ากว้างใหญ่, หรือยิ่งกว่าทัง้หมด; 
ดังน้ัน, เมื่อมาถึงผืนน� ้าน้ีพวกเขาจึงตัง้
กระโจมของตน; และชิซตัง้กระโจมของ
เขาอยู่ ใกลด้ว้ย; และดงัน้ันในวนัพรุง่พวก
เขาได้ออกมาสู้รบกัน.

๙ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือพวก
เขาท�าการสู้รบกันดุเดือดอย่างยิ่ง, ซ่ึงใน
การ น้ี โคริแอนทะเมอร์ ได้ รับบาดเจ็บ
อีก, และเขาหมดสตเิพราะการเสียเลือด.

๑๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทพัของโครแิอนทะเมอรล์กุไลก่องทพั
ของชิซจนพวกเขามชัียชนะเหนือคนพวก
น้ัน, จนท�าให้คนพวกน้ันต้องรีบหนี ไป
ซ่ึงหน้าพวกเขา; และคนพวกน้ันไดห้ลบ

หนีไปทางใต้, และตัง้กระโจมของตนใน
สถานที่ซ่ึงเรียกว่าโอแกธ.

๑๑ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
กองทัพของโครแิอนทะเมอรต์ัง้กระโจม
ของ พวก เขา ใกล้ เนิน เขา เร มาห์; และ
มันเป็นเนินเขาเดียวกับที่มอรมอนบิดา
ข้าพเจ้าได้ซ่อนก บันทึกไวก้ับพระเจ้า, ซ่ึง
เป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์.

๑๒ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
พวกเขารวบรวมผู้คนทัง้หมดบนทัง้ผืน
แผ่นดิน, ซึ่งไม่ ได้ถูกสังหารเข้าด้วยกัน, 
นอกจากอีเธอร์.

๑๓ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ 
อีเธอร์เห็นการกระท�าทัง้ปวงของผู้คน;  
และทา่นเห็นวา่ผูค้นทีเ่ป็นฝ่ายโครแิอน ทะ
เมอรร์วมกันอยู่กับกองทัพของโครแิอน- 
ทะเมอร์; และผู้คนที่เป็นฝ่ายชิซก็รวม 
กันอยู่กับกองทัพของชิซ.

๑๔ ดงัน้ัน, พวกเขารวบรวมผูค้นตลอด
ระยะ เวลา ส่ี ปี, เพื่อ พวก เขา จะ ได้ คน
ทัง้หมดที่ อยู่บนผืนแผ่นดิน, และเพื่อ
จะไดร้บัก�าลังทัง้หมดซึ่งอยู่ ในวสัิยที่พวก
เขาจะรับได้.

๑๕ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
พวกเขารวมกันทัง้หมดแล้ว, ทุกคนไปสู่
กองทัพที่เขาต้องการ, พร้อมด้วยภรรยา
และลูก ๆ ของตน—ทัง้ชาย, หญิงและ
เด็กโดยทีถ่อือาวธุสงคราม, โดยมีโล,่ และ
เกราะอกก , และหมวกเกราะ, และโดยนุ่ง
หม่ตามวธิกีารสงคราม—พวกเขาเดนิทพั
เข้าหากันเพื่อสู้รบ; และพวกเขาต่อสู้กัน
ตลอดวนัน้ัน, และหาไดชั้ยชนะตอ่กนัไม.่

๑๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือเมื่อ
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ถึง เวลากลางคืนพวกเขาเหน็ดเหน่ือย, 
และกลับไปค่ายของตน; และหลังจาก
พวกเขาได้กลับไปค่ายของตนแล้วพวก
เขาเริ่มร�าพันและคร�่าครวญเพราะการ
สูญ เสีย ผู้คนของ พวก เขา ที่ ถูก สังหาร; 
และเสียงร้องของพวกเขา, เสียงพิลาป
ร�าพันและการร�่าไห้ของพวกเขา, ระเบ็ง
เซ็งแซ่อือ้อึงอยู่ ในอากาศ.

๑๗ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือใน
วันพรุ่งพวกเขาออกสู้รบกันอีก, และวัน
น้ันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว; กระน้ัน
ก็ตาม, พวก เขา หา มี ชัยชนะ ต่อ กันไม่, 
และ เมื่อ ถึง เวลา กลาง คืน อีก พวก เขา
ท�าให้อากาศอึงอลด้วยเสียงร้องของพวก
เขา, และเสียงพิลาปร�าพันของพวกเขา, 
และความโศกเศร้าของพวกเขา, เพราะ
การสูญเสียผูค้นของพวกเขาทีถ่กูสังหาร.

๑๘ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือโค- 
รแิอนทะเมอรเ์ขียนสาส์นถึงชิซอีก, โดย
ปรารถนาไม่ ให้เขามาสู้รบอีก, แต่ ให้เขา
เอาอาณาจักรไป, และไว้ชีวิตผู้คน.

๑๙ แตด่เูถดิ, พระวญิญาณของพระเจา้
ทรงละความเพียรกับพวกเขาแล้ว, และ
ซาตานก มี อ�านาจ เต็ม ที่ เหนือ ใจ ผู้คน; 
เพราะ พวก เขา ยอม ตน ให้ ความ แข็ง
กระด้าง ของ ใจ ตน, และ ความ มืด บอด
ของจิตใจตนเพื่อพวกเขาจะถูกท�าลาย; 
ดังน้ันพวกเขาไปสู้รบกันอีก.

๒๐ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาตอ่สู้กนัตลอดวนัน้ัน, และเมือ่ถงึเวลา
กลางคืนพวกเขานอนทับดาบของตน.

๒๑ และในวันพรุ่งพวกเขาต่อสู้กันแม้
จนเวลากลางคืน.

๒๒ เมื่อ ถึง เวลา กลาง คืน พวก เขา
มึนเมาก ด้วยความโกรธ, แม้ดังคนที่เมา
ด้วยเหล้าองุ่น; และพวกเขานอนทับดาบ
ของตนอีก.

๒๓ และในวนัพรุง่พวกเขาต่อสู้กันอีก; 
และเมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาล้มตาย 
กนัหมดดว้ยดาบเวน้แตผู่ค้นของโครแิอน-
ทะ เม อร์ห้า สิบ สอง คน, และ ผู้คนของ 
ชิซหกสิบเก้าคน.

๒๔ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขานอนทับดาบของตนคืนน้ัน, และใน
วนัพรุง่พวกเขาต่อสู้กันอีก, และพวกเขา
ตอ่สู้กนัดว้ยพละก�าลงัในตนดว้ยดาบของ
ตนและด้วยโล่ของตน, ตลอดวันน้ัน.

๒๕ และเมือ่ถงึเวลากลางคนืมผีูค้นของ 
ชิซสามสิบสองคน, และผูค้นของโครแิอน- 
ทะเมอร์ยี่สิบเจ็ดคน.

๒๖ และเหตุการณ์ ได้บังเกิดขึน้คือคน
เหล่าน้ันกินและนอน, และเตรยีมตัวรบั
ความตายในวนัพรุง่. และพวกเขาเป็นคน
รา่งใหญแ่ละเกง่กลา้ตามก�าลงัของมนุษย.์

๒๗ และเหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืพวก
เขาตอ่สู้กนัตอ่เน่ืองเป็นเวลาสามช่ัวโมง, 
และพวกเขาหมดสติไปเพราะการเสียเลอืด.

๒๘ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่
คนของโคริแอนทะเมอร์ ได้รับเรี่ยวแรง
พอที่จะเดิน, พวกเขาก�าลังจะรีบหนีเอา
ชีวิตรอด; แต่ดูเถิด, ชิซลุกขึน้, และคน
ของเขาด้วย, และเขาสาบานด้วยโทสะ
ของเขาวา่เขาจะสังหารโครแิอนทะเมอร์
มิฉะน้ันเขาจะยอมตายด้วยดาบ.

๒๙ ดังน้ัน, เขาไล่ตามคนพวกน้ันไป, 
และในวันพรุ่งเขาตามคนพวกน้ันทัน; 
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อเีธอร์ ๑๕:๓๐–โมโรไน ๑:๔๖๘๙

บทที่ ๑

โมโรไนเขยีนเพือ่ประโยชน์ของชาวเลมนั 
—ชาวนีไฟที่ไมย่อมปฏเิสธพระครสิตต์อ้ง
ถูกประหาร. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

บัดน้ีขา้พเจา้, โมโรไนก , หลงัจากยอ่เรือ่ง
ราวผูค้นของเจเรด็จบแลว้, ขา้พเจา้

ไมค่ดิวา่จะเขยีนอกี, แตข่า้พเจา้ยงัไมต่าย; 
และขา้พเจา้ไม่ไดท้�าตนใหเ้ป็นทีเ่ปิดเผยแก่
ชาวเลมนัเกลอืกพวกเขาจะท�าลายขา้พเจา้.

๒ เพราะดูเถิด, สงครามก ระหว่างพวก
เขา เอง โหด ร้าย อย่าง ยิ่ง; และ เพราะ
ความ เกลียด ชัง ของ พวก เขา พวก เขา
จึงประหารข ชาวนี ไฟทุกคนที่ ไม่ปฏิเสธ
พระคริสต์.

๓ และขา้พเจา้, โมโรไน, ไมย่อมปฏเิสธก 

พระคริสต์; ฉะน้ัน, ข้าพเจ้าจึงระหกระ-
เหินไป ในที่ ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าจะไป ได้
เพื่อความปลอดภัยของชีวติข้าพเจ้าเอง.

๔ ดัง น้ัน, ข้าพเจ้า จึง เขียน เพิ่ม อีก
เล็ก น้อย, ตรง ข้าม กับ ที่ ข้าพเจ้า คิด ไว้; 

 ๒๙ ก อเีธอร ์๑๓:๒๐–๒๑.
 ๓๒ ก ออมไน ๑:๒๐–๒๒.
 ๓๓ ก โมไซยาห ์๘:๙;  

แอลมา ๓๗:๒๑–๓๑;  
อเีธอร ์๑:๑–๕.

 ๓๔ ก อเีธอร ์๑๒:๒. 

[ โมโรไน]
๑ ๑ ก คมพ. โมโรไน, บตุรของ

มอรมอน.

 ๒ ก ๑ นี. ๑๒:๒๐–๒๓.
  ข แอลมา ๔๕:๑๔.
 ๓ ก มธ. ๑๐:๓๒–๓๓;  

๓ นี. ๒๙:๕.

   หนังสือของโมโรไน

และคนเหลา่น้ันตอ่สู้กนัอกีดว้ยดาบ. และ 
เหตกุารณ์ไดบ้งัเกดิขึน้คอืเมือ่ทัง้หมดลม้
ตายก ด้วยดาบ, เว้นแต่ โคริแอนทะเมอร ์
และชิซ, ดูเถิดชิซหมดสติไปเพราะการ
เสียเลือด.

๓๐ และ เหตุการณ์ ได้ บังเกิด ขึน้ คือ
เมื่อโครแิอนทะเมอรย์ืนพิงดาบของเขา, 
เพื่อเขาจะพักสักเล็กน้อย, แล้วเขาจึงตดั
ศีรษะของชิซ.

๓๑ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืหลงั
จากเขาตัดศีรษะของชิซแล้ว, ชิซเอามือ
ยันร่างลุกขึน้และล้มลง; และหลังจาก
ทุรนทุราย, เขาก็ตาย.

๓๒ และเหตกุารณ์ ไดบ้งัเกดิขึน้คอืโค- 
รแิอนทะเมอร์ก ล้มลงสู่พืน้ดิน, และกลับ 
เป็นดังว่าเขาไม่มีชีวิต.

๓๓ และพระเจ้ารับส่ังกับอีเธอร์, และ
ตรัส กับ ท่านว่า : จง ออก ไป. และ ท่าน
ออกไป, และเห็นว่าพระด�ารัสของพระ
เจ้า เกิด สัมฤ ทธิ ผล ทัง้หมด แล้ว; และ
ท่านยุติบันทึกก ของท่าน; (และข้าพเจ้า
เขียนไว้ ไม่ถึงหน่ึงในรอ้ยส่วน) และท่าน
ซ่อนมันไว้ ในลักษณะที่ผู้คนของลิมไฮ 
พบมัน.

๓๔ บัดน้ีถ้อยค�าสุดท้ายที่อีเธอร์ก เขียน
มีดังน้ี : ไม่ว่าพระเจ้าจะต้องประสงค์ ให้
ข้าพเจ้า ได้ รับ การ แปร สภาพ, หรือ ให้
ข้าพเจ้า อดทน ตามพ ระ ประสงค์ ของ
พระเจ้าในเน้ือหนังน้ัน, ไม่ส�าคัญ, หาก
จะ เป็นไป ว่า ข้าพเจ้า จะ ได้ รับ การ ช่วย
ให้รอดในอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า.  
เอเมน.



เพราะข้าพเจ้าคดิไวว้า่จะไม่เขียนอีก; แต่
ข้าพเจ้าเขียนเพิ่มอีกเล็กน้อย, เพื่อวา่ส่ิง
เหล่าน้ีอาจจะมีคุณค่าแก่ชาวเลมัน, พี่ 

น้องขา้พเจา้, สักวนัหน่ึงในอนาคต, ตาม- 
พระประสงค์ของพระเจ้า.

บทที่ ๒

พระ เยซู ประทาน อ�านาจ ที่ จะ มอบ ของ
ประทาน แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ให้
สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคน. ประมาณ 
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

พระ ด�ารัส ของ พระ คริสต์, ซ่ึง พระองค์
รับส่ังกับสานุศิษย์ก ของพระองค์, คือคน
สิบสองคนที่พระองค์ทรงเลือกไว้, เมื่อ
พระองคท์รงวางพระหตัถบ์นพวกทา่น—

๒ และพระองคท์รงเรยีกชือ่พวกทา่น, โดย
ตรสัวา่ : เจา้จงเรยีกหาพระบดิาในนามของ
เรา, ในค�าสวดออ้นวอนอยา่งสุดก�าลงั; และ
หลงัจากเจา้ท�าส่ิงน้ีแลว้เจา้จะมอี�านาจก ซ่ึง
กบัคนที่เจา้จะวางมอืข ของเจา้, เจา้จะให้ค 

พระวญิญาณบรสุิทธิ;์ และเจา้จะให้ ในนาม
ของเรา, เพราะอคัรสาวกของเราท�าดงัน้ี.

๓ บัดน้ีพระคริสต์รับส่ังถ้อยค�าเหล่าน้ี
กบัพวกทา่นในเวลาทีเ่สด็จมาปรากฏครัง้
แรก; และฝูงชนหาไดย้นิไม,่ แตส่านุศิษย์
ได้ยินรบัส่ัง; และมากเท่าที่พวกท่านวางก 

มือของพวกท่าน, พระวิญญาณบริสุทธิ์
เสด็จลงมาบนคนเหล่าน้ัน.

บทที่ ๓

เอ็ลเดอร์แต่งตัง้ปุ โรหิตและผู้สอนโดย
การวางมือ. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

วิธีซ่ึงสานุศิษย์, ที่เรียกว่าเอ็ลเดอร์ก ของ
ศาสนจักร, แต่งตัง้ข ปุ โรหิตและผู้สอน—

๒ หลัง จาก พวก ท่านได้สวด อ้อนวอน
พระบิดาในพระนามของพระครสิต์แล้ว, 
พวกท่านวางมือลงบนคนเหล่าน้ัน, และ
กล่าวว่า :

๓ ใน พระนาม ของ พระ เยซู คริสต์
ข้าพเจ้าแต่งตัง้ท่านเป็นปุโรหิต (หรือ
หากเขาเป็นผู้สอน, ข้าพเจ้าแต่งตัง้ท่าน
เป็นผู้สอน) เพื่อส่ังสอนการกลับใจและ
การ ปลด บาปก โดย ทาง พระ เยซู คริสต์, 
โดยความยืนยงแห่งศรัทธาในพระนาม
ของ พระองค์ ตราบ จน ชีวิต จะ หาไม่.  
เอเมน.

๔ และตามวธิน้ีีพวกทา่นแตง่ตัง้ก ปุโรหติ
และผู้สอน, ตามของประทานข และการ
เรียก ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ แก่ มนุษย์; 
และแต่งตัง้พวกเขาโดยอ�านาจค ของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์, ซ่ึงอยู่ ในพวกท่าน.

บทที่ ๔

มีการอธิบายวิธีที่ เอ็ลเดอร์และปุโรหิต
ปฏิบัติ ขนมปัง พิธี ศีล ระลึก. ประมาณ  
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

๒ ๑ ก ๓ นี. ๑๓:๒๕.
 ๒ ก คมพ. พลงั, เดชานุภาพ, 

พลงัอ�านาจ.
  ข คมพ. มอื, การวาง.
  ค ๓ นี. ๑๘:๓๗.

 ๓ ก กจิการ ๑๙:๖.
๓ ๑ ก แอลมา ๖:๑.  

คมพ. เอ็ลเดอร.์
  ข คมพ. แตง่ตัง้ (การ).
 ๓ ก คมพ. ปลดบาป (การ).

 ๔ ก คพ. ๑๘:๓๒; ๒๐:๖๐.
  ข คมพ. ของประทาน.
  ค ๑ นี. ๑๓:๓๗;  

โมโร. ๖:๙.

โมโรไน ๒:๒–๓:๔ ๖๙๐



วิธีก ที่เอ็ลเดอร์ข และปุโรหิตของพวกเขา
ในการปฏิบัติพระมังสะและพระโลหิต
ของพระคริสต์ ให้คนในศาสนจักร; และ
พวกเขาปฏบิตัิค ตามพระบญัญตัขิองพระ
ครสิต์; ดังน้ันเราจึงรูว้า่วธิีน้ีถูกต้อง; และ
เอ็ลเดอร์หรือปุ โรหิตได้ปฏิบัติพิธีการ—

๒ และพวกเขาคกุเขา่ลงพรอ้มกบัคนใน
ศาสนจักร, และสวดอ้อนวอนพระบิดาใน
พระนามของพระคริสต์, มีความว่า :

๓ ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้, พระบดิานิรนัดร,์ 
พวกขา้พระองคท์ลูขอพระองค์ ในพระนาม
ของพระบตุรของพระองค,์ พระเยซคูรสิต,์ 
โปรด ประทานพร และ ท�าให้ ขนมปังก น้ี
ศักดิสิ์ทธิแ์กจ่ติวญิญาณของเขาทัง้หลาย
ผูท้ีร่บัส่วน; เพือ่พวกเขาจะรบัประทานใน
ความระลกึข ถงึพระวรกายของพระบตุรของ
พระองค,์ และเป็นพยานตอ่พระองค,์ ข้า
แต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ วา่
พวกเขาเต็มใจรบัพระนามค ของพระบตุร
ของพระองค,์ และระลกึถงึพระองคต์ลอด
เวลา, และรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค์
ซ่ึงพระองคป์ระทานใหพ้วกเขา, เพือ่พวก
เขาจะมพีระวญิญาณง ของพระองคอ์ยู่กบั
พวกเขาตลอดเวลา. เอเมน.

บทที่ ๕

ก�าหนดลักษณะของการปฏิบัตเิหล้าองุ่น
พิธีศีลระลึก. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

วธิีก การปฏบิตัเิหลา้องุน่—ดเูถดิ, คนเหลา่
น้ันหยิบถ้วยมา, และกล่าววา่ :

๒ ขา้แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้, พระบดิานิรนัดร,์  
พวก ข้า พระองค์ ทูล ขอ พระองค์, ใน 
พระนามของพระบตุรของพระองค,์ พระ
เยซูคริสต์, โปรดประทานพรและท�าให้
เหล้าองุ่นก น้ีศักดิสิ์ทธิ์แก่จิตวญิญาณของ
เขาทัง้หลายผูท้ีด่ืม่, เพือ่พวกเขาจะท�าใน
ความระลึกข ถึงพระโลหิตของพระบุตร
ของพระองค์, ซ่ึงหลั่งเพื่อพวกเขา; เพื่อ
พวกเขาจะเป็นพยานต่อพระองค์, ข้าแต่
พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ วา่พวก
เขาระลกึถงึพระองคต์ลอดเวลา, เพือ่พวก
เขาจะมีพระวญิญาณของพระองค์อยู่กับ
พวกเขา. เอเมน.

บทที่ ๖

บุคคลที่กลับใจได้รับบัพติศมาและได้
รับการผูกมิตร—สมาชิกของศาสนจักร
ซึง่กลับใจได้รบัการให้อภัย—การประชุม
ด�าเนินไป โดย อ�านาจ ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

และบดัน้ีขา้พเจา้พดูเกีย่วกบัการบพัตศิ-
มาก . ดเูถดิ, เอ็ลเดอร,์ ปุโรหติ, และผูส้อน 
ไดร้บับพัตศิมา; และพวกเขาไม่ไดร้บับพั- 
ตศิมานอกจากพวกเขาจะน�าผลออกมาวา่ 
พวกเขามีค่าควรข จะได้รับ.

๔ ๑ ก ๓ นี. ๑๘:๑–๗.
  ข คมพ. เอ็ลเดอร.์
  ค คพ. ๒๐:๗๖–๗๗.
 ๓ ก คมพ. ศีลระลกึ.
  ข ลกูา ๒๒:๑๙;  

๑ คร. ๑๑:๒๓–๒๔;  
๓ นี. ๑๘:๗.

  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์
การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

  ง คมพ. พระวญิญาณบรสุิทธิ.์
๕ ๑ ก ๓ นี. ๑๘:๘–๑๑;  

คพ. ๒๐:๗๘–๗๙.
 ๒ ก คพ. ๒๗:๒–๔.  

คมพ. ศีลระลกึ.
  ข ลกูา ๒๒:๑๙–๒๐;  

๑ คร. ๑๑:๒๕.
  ๖ ๑ ก คมพ. บพัตศิมา,  

ใหบ้พัตศิมา.
  ข คมพ. คา่ควร (ความม)ี,  

คา่ควร (ม)ี, คูค่วร.

โมโรไน ๔:๑–๖:๑๖๙๑



๒ ทัง้พวกเขาไม่รับผู้ ใดมาสู่บัพติศมา 
นอกจากคนเหล่าน้ันจะออกมาด้วยใจที่
ชอกช�า้ก และ วิญญาณ ที่ ส�านึก ผิด, และ
เป็นพยานตอ่ศาสนจกัรวา่พวกเขากลบัใจ
อยา่งแทจ้รงิจากบาปทัง้หมดของพวกเขา.

๓ และ ไม่ รับ ผู้ ใด เข้า มา สู่ บัพ ติศ มา 
นอกจาก พวก เขา จะ รับก พระนาม ของ
พระคริสต์, โดยมีความตัง้ใจที่จะรับใช้
พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๔ และ หลัง จาก รับ พวก เขา เข้า มา สู่ 
บัพติศมา, และอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ทรง กระท�า และ ช�าระก พวก เขา
แล้ว, จึง นับพวกเขาอยู่ ในบรรดาผู้คน
ของศาสนจกัรของพระครสิต;์ และรบัชือ่ข 

พวกเขาไว,้ เพือ่พวกเขาจะไดร้บัการจดจ�า
และบ�ารงุเลีย้งดว้ยพระวจนะอนัประเสรฐิ
ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อให้พวกเขาอยู่ ใน
ทางทีถ่กูตอ้ง, เพือ่ใหพ้วกเขาเอาใจใส่ค ตอ่
การสวดอ้อนวอนตลอดเวลา, โดยวางใจง 

แต่ ในคณุความดขีองพระครสิต,์ ซ่ึงเป็น
พระผู้ทรงลิขิตจ และพระผู้ทรงประสิทธิ์
ศรัทธาของพวกเขา.

๕ และคนในศาสนจกัรก ประชมุกนับอ่ยข , 
เพื่อ อด อาหารค และ เพื่อ สวด อ้อนวอน, 
และพูดกันเกี่ยวกับความผาสุกของจิต
วิญญาณพวกเขา.

๖ และพวกเขาประชุมกันบ่อยเพื่อรับ

ส่วนขนมปังและเหลา้องุน่, ในความระลกึ
ถึงพระเจ้าพระเยซู.

๗ และพวกเขาเครง่ครดัทีจ่ะยดึถอืวา่ไม่
พึงมีความช่ัวช้าสามานย์ก ในบรรดาพวก
เขา; และเมื่อพบว่าผู้ ใดกระท�าความช่ัว
ช้าสามานย์, และมีพยานของศาสนจักร
สาม คนข ได้ กล่าว โทษ พวก เขา ต่อ หน้า
เอ็ลเดอร์ค , และหากพวกเขาไม่กลับใจ, 
และไม่สารภาพง , ช่ือพวกเขาย่อมถูกลบจ , 
และพวกเขาไม่นับอยู่ ในบรรดาผู้คนของ
พระคริสต์.

๘ แต่บ่อยเท่าที่ก พวกเขากลับใจและ
แสวงหา การ ให้ อภัย, ด้วย เจตนา อัน
แท้จริง, พวกเขาได้รับการให้อภัยข .

๙ และ ศาสนจักร ด�าเนินก การ ประชุม
ของ พวก เขา ตาม วิธี การ ท�างาน ของ
พระวิญญาณ, และโดยอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ข ; เพราะดังที่อ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์น� าพวกเขาไปไม่ว่า
จะส่ังสอน, หรือเพื่อตักเตือน, หรือเพื่อ
สวด อ้อนวอน, หรือ เพื่อ อ้อนวอน, หรือ
เพื่อร้องเพลง, แม้ดังน้ันก็ลุล่วง.

บทที่ ๗

มีการเชิญชวนเข้า สู่สถานพักผ่อนของ
พระเจ้า— จง สวด อ้อนวอน ด้วย เจตนา

 ๒ ก คมพ. ใจทีช่อกช�า้.
 ๓ ก คมพ. พระเยซคูรสิต—์

การรบัพระนามของพระ
เยซคูรสิต์ ไวก้บัเรา.

 ๔ ก คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

  ข คพ. ๒๐:๘๒.
  ค แอลมา ๓๔:๓๙; ๓ นี. 

๑๘:๑๕–๑๘.
  ง ๒ นี. ๓๑:๑๙; คพ. ๓:๒๐.

  จ ฮบ. ๑๒:๒.
 ๕ ก คมพ. ศาสนจกัรของพระ

เยซคูรสิต.์
  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. เอ็ลเดอร.์
  ง คมพ. สารภาพ (การ).
  จ อพย. ๓๒:๓๓;  

คพ. ๒๐:๘๓.  
คมพ. ปัพพาชนียกรรม.

 ๘ ก โมไซยาห ์๒๖:๓๐–๓๑.
  ข คมพ. ใหอ้ภยั.
 ๙ ก คพ. ๒๐:๔๕; ๔๖:๒.
  ข คมพ. พระวญิญาณ

บรสุิทธิ.์

โมโรไน ๖:๒–๙ ๖๙๒



อนัแทจ้รงิ—พระวญิญาณของพระครสิต์
ท�าให้มนุษย์สามารถรู้ความดีจากความ
ช่ัว— ซาตาน ชักน� า มนุษย์ ให้ ปฏิเสธ
พระคริสต์และท�าช่ัว—ศาสดาพยากรณ์
แสดงใหป้ระจกัษ์ถงึการเสด็จมาของพระ
ครสิต์—ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ได้ โดยศรทัธา,  
และเทพปฏิบัต—ิมนุษย์ควรหวงัชีวตินิ- 
รนัดรแ์ละแนบสนิทกบัจติกศุล ประมาณ 
ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

และบัดน้ีข้าพเจ้า, โมโรไน, เขียนค�าพูด
ของมอรมอนบิดาข้าพเจ้าไวเ้ล็กน้อย, ซ่ึง
ทา่นพดูไวเ้กีย่วกบัศรทัธาก , ความหวงั, และ
จติกศุล; เพราะทา่นพดูกบัผูค้นในลกัษณะ
น้ี, เมือ่ทา่นสอนพวกเขาในธรรมศาลาซึง่
พวกเขาสรา้งไวเ้ป็นสถานที่นมัสการ.

๒ และบดัน้ีขา้พเจา้, มอรมอน, กลา่วแก่
ทา่นพีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้; และเป็นโดย
พระคณุของพระผูเ้ป็นเจา้พระบดิา, และ
พระเจ้าพระเยซูครสิต์ของเรา, และพระ
ประสงค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์, เพราะ
ของประทานแห่งการเรยีกก ของพระองค์
ทีม่ตีอ่ขา้พเจา้, ทีข่า้พเจา้ไดร้บัอนุญาตให้
พูดกับท่านในครัง้น้ี.

๓ ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านผู้เป็น
ของศาสนจักร, ซ่ึงเป็นผู้ติดตามที่มี ใจ
สงบสุขของพระครสิต,์ และซึง่ไดร้บัความ
หวงัอยา่งเพยีงพอซ่ึงดว้ยความหวงัน้ีทา่น
จะเขา้ไปในสถานพกัผอ่นก ของพระเจา้ได,้ 

นับแตเ่วลาน้ีไปจนกวา่ทา่นจะพกัผอ่นอยู่
กับพระองค์ ในสวรรค์.

๔ และ บัดน้ี พี่ น้อง ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้า
ตดัสินเรือ่งเหลา่น้ีเกีย่วกบัทา่นเพราะการ
ด�าเนินชีวติก อย่างสงบสุขของท่านกับลูก
หลานมนุษย์.

๕ เพราะขา้พเจา้จ�าไดถ้งึพระวจนะของ
พระผู้ เป็นเจ้าซ่ึงตรัสไว้ว่าโดยงานของ
พวกเขาท่านจะรูจ้ักก พวกเขา; เพราะหาก
งานของพวกเขาดี, พวกเขาก็ย่อมดีด้วย.

๖ เพราะดูเถิด, พระผู้ เป็นเจ้าตรัสว่า
มนุษย์ โดยที่ช่ัวก จะท�าส่ิงดี ไม่ ได้; เพราะ
หากเขาถวายของขวญั, หรอืสวดออ้นวอนข 

พระ ผู้ เป็น เจ้า, เว้น แต่ เขา จะ ท�า ด้วย
เจตนาอันแท้จรงิส่ิงน้ีก็ ไม่เป็นประโยชน์
กับเขาเลย.

๗ เพราะดูเถิด, จะไม่นับว่าเป็นความ
ชอบธรรมส�าหรับเขา.

๘ เพราะดเูถดิ, หากมนุษย์ โดยทีช่ั่วก จะ
ให้ของขวัญ, เขาย่อมท�าอย่างเสียไม่ ได้ข ; 
ดังน้ันส�าหรบัเขาจะนับวา่เป็นเช่นเดียว
กับเขาได้เก็บของขวัญน้ันไว้; ดังน้ันจึง
นับวา่เขาชัว่ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้.

๙ และ เช่น เดียวกัน ถือว่า เป็นการ ชั่ว
ดว้ยส�าหรบัมนุษย์, หากเขาสวดอ้อนวอน
และไม่ ใช่ด้วยเจตนาอันแท้จริงก จากใจ; 
แท้จริงแล้ว, และย่อมไม่เป็นประโยชน์
กับเขาเลย, เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง
รับคนเช่นน้ัน.

๗ ๑ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;  
อเีธอร ์๑๒:๓–๒๒,  
๒๗–๓๗;  
โมโร. ๘:๑๔;  
๑๐:๒๐–๒๓.

 ๒ ก คมพ. เรยีก (การ), เรยีก
จากพระผูเ้ป็นเจา้  

(ไดร้บั).
 ๓ ก คมพ. พกัผอ่น, สถานพกั- 

ผอ่น.
 ๔ ก ๑ ยน. ๒:๖;  

คพ. ๑๙:๒๓.
 ๕ ก ๓ นี. ๑๔:๑๕–๒๐.
 ๖ ก มธ. ๗:๑๕–๑๘.

  ข แอลมา ๓๔:๒๘.  
คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๘ ก สภษ. ๑๕:๘.
  ข คพ. ๖๔:๓๔.
 ๙ ก ยากอบ ๑:๖–๗; ๕:๑๖;  

โมโร. ๑๐:๔.

โมโรไน ๗:๑–๙๖๙๓



๑๐ ดังน้ัน, มนุษย์ โดยที่ ช่ัวจะท�าส่ิงดี
ไม่ ได้; ทัง้เขาจะไม่ ให้ของขวัญดี.

๑๑ เพราะดูเถิด, แหล่งน� ้าก ขมให้น� ้าดี
ออกมาไม่ได้; ทัง้แหล่งน� ้าดี ให้น� ้าขมออก
มาไม่ ได้; ดังน้ัน, คนคนหน่ึงโดยที่เป็น
ผู้รับใช้ของมารก็ติดตามพระคริสต์ ไม่
ได้; และหากเขาติดตามข พระคริสต์เขา
ก็เป็นผู้รับใช้ของมารไม่ ได้.

๑๒ ดังน้ัน, ส่ิงที่ดีก ทัง้ปวงมาจากพระผู้
เป็นเจ้า; และส่ิงที่ช่ัวข มาจากมาร; เพราะ
มารเป็นศัตรกูับพระผู้เป็นเจ้า, และต่อสู้
กับ พระองค์ ตลอด เวลา, และ เชือ้ เชิญ
และชักจูงให้ท�าบาปค , และให้ท�าส่ิงที่ช่ัว
ตลอดเวลา.

๑๓ แต่ดูเถิด, ส่ิงที่เป็นของพระผู้เป็น
เจ้าเชือ้เชิญและชักจูงให้ท�าดีอยู่ตลอด
เวลา; ดงัน้ัน, ทกุส่ิงทีเ่ชือ้เชิญและชักจงูก 

ให้ท�าดี, และรักพระผู้เป็นเจ้า, และรับ
ใช้พระองค์, จึงได้รับการดลใจข จากพระ
ผู้เป็นเจ้า.

๑๔ ดัง น้ัน, จง ใส่ ใจ, พี่ น้อง ที่รัก ของ
ข้าพเจ้า, เพื่อท่านจะไม่ตดัสินวา่ส่ิงที่ช่ัวก 

เป็นของพระผูเ้ป็นเจา้, หรอืส่ิงทีด่แีละมา
จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นของมาร.

๑๕ เพราะดูเถิด, พี่ น้องของข้าพเจ้า, 
ส่ิง น้ีมี ไว้ ให้ท่านเพื่อตัดสินก , เพื่อท่าน
จะรู้ความดีจากความช่ัว; และวิธีที่ท่าน

จะตดัสินชัดแจ้ง, เพื่อท่านจะรูด้ว้ยความ
รู้อันสมบูรณ์, เหมือนดังความสว่างของ
กลางวันต่างจากกลางคืนที่มืด.

๑๖ เพราะดเูถดิ, พระวญิญาณก ของพระ
ครสิต์ประทานให้มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขา
จะรู้ข ความดจีากความชัว่; ดงัน้ัน, ขา้พเจา้
จึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่าน; เพราะทุกส่ิง
ที่เชือ้เชิญให้ท�าดี, และชักชวนให้เช่ือใน
พระ คริสต์, ส่ง มา โดย เดชานุภาพ และ
ของประทานของพระครสิต์; ดังน้ันท่าน
จะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่าน่ีเป็นของ
พระผู้เป็นเจ้า.

๑๗ แตส่ิ่งใดก็ตามทีชั่กชวนใหม้นุษยท์�า
ช่ัวก , และไมเ่ช่ือในพระครสิต,์ และปฏเิสธ
พระองค,์ และไมร่บัใช้พระผูเ้ป็นเจา้, เมือ่
น้ันท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่าน่ี
เป็นของมาร; เพราะมารท�างานตามวิธี
น้ี, เพราะเขาไม่ชักชวนผู้ ใดให้ท�าความ
ดี, ไม่, ไม่เลยสักคน; ทัง้เทพของเขาก็ ไม่
ท�า; ทัง้คนทีย่อมตนขึน้อยูก่บัเขาก็ ไมท่�า.

๑๘ และ บัดน้ี, พี่ น้อง ข้าพเจ้า, โดยที่
เห็นวา่ทา่นรูจ้กัแสงสวา่งซ่ึงโดยแสงสวา่ง
น้ันท่านจะตัดสิน, ซ่ึงแสงสว่าง น้ันคือ
แสง สว่างก ของ พระ คริสต์, จง ดู ว่า ท่าน
จะไม่ตัดสินผิด; เพราะด้วยการตัดสินข 

อย่าง เดียว กับ ที่ ท่าน ตัดสินท่าน จะ ถูก
ตัดสินด้วย.

 ๑๑ ก ยากอบ ๓:๑๑–๑๒.
  ข มธ. ๖:๒๔;  

๒ นี. ๓๑:๑๐–๑๓;  
คพ. ๕๖:๒.

 ๑๒ ก ยากอบ ๑:๑๗;  
๑ ยน. ๔:๑–๒; อเีธอร ์๔:๑๒.

  ข แอลมา ๕:๓๙–๔๒.
  ค ฮีล. ๖:๓๐.  

คมพ. บาป.
 ๑๓ ก ๒ นี. ๓๓:๔; อเีธอร ์๘:๒๖.

  ข คมพ. ดลใจ (การ), แรง
บนัดาลใจ.

 ๑๔ ก อสย. ๕:๒๐; ๒ นี. ๑๕:๒๐.
 ๑๕ ก คมพ. เล็งเห็น (การ), ของ

ประทานแหง่.
 ๑๖ ก คมพ. มโนธรรม; สวา่ง  

(ความ), แสงสวา่ง, แสง
สวา่งของพระครสิต.์

  ข ปฐก. ๓:๕;  
๒ นี. ๒:๕, ๑๘, ๒๖;  

โมไซยาห ์๑๖:๓;  
แอลมา ๒๙:๕; ฮีล. ๑๔:๓๑.

 ๑๗ ก คมพ. บาป.
 ๑๘ ก โมไซยาห ์๑๖:๙;  

คพ. ๕๐:๒๔; ๘๘:๗–๑๓.  
คมพ. สวา่ง (ความ), แสง
สวา่ง, แสงสวา่งของพระ
ครสิต.์

  ข ปจส. มธ. ๗:๑–๒;  
ลกูา ๖:๓๗; ยอหน์ ๗:๒๔.

โมโรไน ๗:๑๐–๑๘ ๖๙๔



๑๙ ดงัน้ัน, ขา้พเจา้วงิวอนทา่น, พีน้่อง, 
ว่า ท่านควร ค้นหา อย่าง ขยันหมั่น เพียร
โดย ผ่าน แสง สว่างก ของ พระ คริสต์ เพื่อ
ท่านจะรู้ความดีจากความช่ัว; และหาก
ท่านยึดมั่นในส่ิงที่ดี ไว้ทุกอย่าง, และหา
ต�าหนิไม่, ท่านจะเป็นลูกข ของพระครสิต์
อย่างแน่นอน.

๒๐ และบัดน้ี, พี่น้องข้าพเจ้า, เป็นไป
ได้อย่างไรที่ท่านจะยึดมั่นในทุกส่ิงที่ดี ?

๒๑ และบัดน้ีข้าพเจ้ามาถึงศรทัธาน้ัน, 
ซ่ึงข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าจะพูด; และ
ข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงทางซึ่ง โดยทาง
น้ันท่านจะยึดมั่นในทุกอย่างที่ดี.

๒๒ เพราะดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้าโดยที่
ทรงรู้ก ส่ิงทัง้ปวง, โดยที่ด�ารงอยู่จากความ
เป็นนิจถึงความเป็นนิจ, ดูเถิด, พระองค์
ทรงส่งเทพข มาปฏบิตัติอ่ลกูหลานมนุษย,์ 
เพื่อแสดงให้ประจักษ์เกี่ยวกับการเสด็จ
มาของพระคริสต์; และในพระคริสต์ส่ิง
ดีทุกอย่างจะเกิดขึน้.

๒๓ และพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศแก่
ศาสดาพยากรณ์ด้วย, โดยพระโอษฐ์ของ
พระองค์เอง, ว่าพระคริสต์จะเสด็จมา.

๒๔ และ ดูเถิด, มี วิธี ต่าง ๆ นานา ที่
พระองค์ ทรง แสดง ส่ิง ที่ ดี ให้ ประจักษ์
แก่ ลูก หลาน มนุษย์, ซึ่ง ส่ิง เหล่า น้ัน ดี; 
และส่ิงที่ดีทัง้หมดมาจากพระคริสต์; มิ
ฉะน้ันมนุษย์ก็ตกก , และไม่มีส่ิงที่ดีมาสู่
พวกเขาได้.

๒๕ ดัง น้ัน, โดย การ ปฏิบัติ ของ เหล่า
เทพก , และโดยพระวจนะทุกค�าซ่ึงออก
จากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า, มนุษย์
จึง เริ่ม ใช้ ศรัทธา ในพระคริสต์; และดัง
น้ันโดย ศรัทธา, พวก เขา ยึด มั่น ส่ิง ที่ ดี
ทุกอย่าง; และเป็นดังน้ีจนถึงการเสด็จ
มาของพระคริสต์.

๒๖ และหลงัจากพระองคเ์สด็จมามนุษย์
ไดร้บัการช่วยใหร้อดเช่นกนัโดยศรทัธาใน
พระนามของพระองค์; และโดยศรัทธา, 
พวกเขากลายเป็นบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้. 
และพระครสิต์ทรงพระชนม์อยู่แน่นอน
ฉันใด พระองค์ รับส่ัง ถ้อยค�า เหล่า น้ี กับ
บรรพบุรษุของเราฉันน้ัน, มีความวา่ : ส่ิง
ใดก็ตามก เจา้จะทลูขอพระบดิาในนามของ
เรา, ซ่ึงดี, ด้วยศรัทธาเช่ือมั่นว่าเจ้าจะได้
รับ, ดูเถิด, เจ้าจะสมปรารถนา.

๒๗ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
ปาฏิหาริย์ก หมด ไป แล้ว หรือ เพราะ พระ
คริสต์เสด็จขึน้สวรรค์, และทรงน่ังทาง
พระหตัถข์วาของพระผูเ้ป็นเจา้, เพือ่เรยีก
ร้องข สิทธิแห่งพระเมตตาของพระองค์
จาก พระ บิดา ซ่ึง พระองค์ ทรง มี ต่อ ลูก
หลานมนุษย์ ?

๒๘ เพราะ พระองค์ ทรง สนอง ตอบ
เจตนารมณ์ ของ กฎ, และ พระองค์ ทรง
ขอรับ เอา คน ทัง้ ปวง ซ่ึง มี ศรัทธา ใน
พระองค์; และคนที่มีศรัทธาในพระองค์
จะ แนบ สนิทก อยู่ กับ ทุก ส่ิง ที่ ดี; ฉะน้ัน

 ๑๙ ก คพ. ๘๔:๔๕–๔๖.
  ข โมไซยาห ์๑๕:๑๐–๑๒;  

๒๗:๒๕.  
คมพ. บตุรและธดิาของ
พระผูเ้ป็นเจา้.

 ๒๒ ก คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ

ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์
  ข โมเสส ๕:๕๘.  

คมพ. ทตูสวรรค,์ เทพ.
 ๒๔ ก ๒ นี. ๒:๕.
 ๒๕ ก แอลมา ๑๒:๒๘–๓๐.
 ๒๖ ก ๓ นี. ๑๘:๒๐.  

คมพ. สวดออ้นวอน  
(การ), สวดออ้นวอน (ค�า).

 ๒๗ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์
  ข อสย. ๕๓:๑๒;  

โมไซยาห ์๑๔:๑๒.
 ๒๘ ก รม. ๑๒:๙; คพ. ๙๘:๑๑.

โมโรไน ๗:๑๙–๒๘๖๙๕



พระองค์จึงทรงวิงวอนแทนข อุดมการณ์
ของลกูหลานมนุษย;์ และพระองคป์ระทบั
อยู่เป็นนิรันดร์บนสวรรค์.

๒๙ และเพราะพระองค์ทรงกระท�าการ
น้ี, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, ปาฏหิารยิข์อง
พระองคห์มดไปแล้วหรอื ? ดเูถิดข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย; ทัง้เทพก็ไม่ยุตกิาร
ปฏิบัติต่อลูกหลานมนุษย์.

๓๐ เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ขึน้ อยู่ กับ
พระองค์, เพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามพระ
วจนะแห่งพระบัญชาของพระองค์, โดย
แสดงตนแกผู่ม้ศีรทัธาแรงกลา้และจติใจ
มัน่คงในทกุรปูแบบของความเป็นเหมอืน
พระผู้เป็นเจ้า.

๓๑ และหน้าที่แห่งการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพวกเขาคอืการเรยีกมนุษย์มาสู่การ 
กลบัใจ, และเพือ่ท�าและท�าใหง้านแหง่พนัธ- 
สัญญาของพระบดิาสมบรูณ์, ซ่ึงพระองค์
ทรงกระท�ากบัลกูหลานมนุษย,์ เพือ่เตรยีม
ทางในบรรดาลกูหลานมนุษย,์ โดยประกาศ
พระ วจนะ ของ พระ ครสิต์ แก่ ภาชนะ ที่
เลอืกสรรแลว้ของพระเจา้, เพือ่พวกเขาจะ
แสดงประจักษ์พยานถึงพระองค.์

๓๒ และโดยกระท�าดงัน้ี, พระเจา้พระผู้
เป็นเจา้ทรงเตรยีมทางเพือ่มนุษย์ที่เหลอื
อยู่ จะ มี ศรทัธาก ในพระ ครสิต,์ เพือ่ พระ
วญิญาณบรสุิทธิจ์ะมทีีอ่ยู่ ในใจพวกเขา, ตาม
เดชานุภาพของพระองค;์ และตามวธิน้ีีพระ
บดิา, ทรงท�าใหพ้นัธสัญญาซ่ึงพระองคท์รง
กระท�ากบัลกูหลานมนุษยเ์กดิขึน้.

๓๓ และพระครสิตต์รสัไวว้า่ : หากเจา้จะ
มศีรทัธาก ในเราเจา้จะมพีลงัความสามารถ
ท�าส่ิงใดก็ตามที่เราเห็นสมควรข .

๓๔ และ พระองค์ ตรัส ไว้ ว่า : จง กลับ
ใจก เถิดเจ้าทัง้หลายทั่วสุดแดนแผ่นดิน
โลก, และมาหาเรา, และรับบัพติศมาใน
นาม ของ เรา, และ มี ศรัทธา ใน เรา, เพื่อ
เจ้าจะรอดได้.

๓๕ และบัดน้ี, พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า, 
หาก เป็น เช่นน้ี คือ เรื่อง เหล่า น้ี จริง ซ่ึง
ขา้พเจา้พดูไวก้บัทา่น, และพระผูเ้ป็นเจา้
จะทรงแสดงแก่ท่าน, ด้วยเดชานุภาพก 

และรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่ ในวันข สุดท้าย, 
ว่าเรื่องเหล่าน้ีจริง, และหากมันจริงวัน
แห่งปาฏิหาริย์หมดแล้วหรือ ?

๓๖ หรือ เทพ ยุติ การ มา ปรากฏ แก่ ลูก
หลานมนุษย์ ? หรอืพระองคท์รงยัง้ก อ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากพวกเขา ? 
หรอืพระองคจ์ะทรงกระท�าเช่นน้ัน, ตราบ
เทา่ทีว่นัเวลาจะมอียู,่ หรอืแผน่ดนิโลกจะ
ยงัอยู,่ หรอืจะมคีนเดยีวบนพืน้พภิพทีจ่ะ
ได้รับการช่วยให้รอด ?

๓๗ ดูเถิด ข้าพเจ้า กล่าว แก่ ท่าน, ไม่
เลย; เพราะเป็นด้วยศรัทธาที่ปาฏิหาริย์ก 

กระท�าขึน้; และเป็นดว้ยศรทัธาที่เทพมา
ปรากฏและปฏบิตัติอ่มนุษย;์ ดงัน้ัน, หาก
ส่ิงเหล่าน้ีหมดไปวบิัติย่อมมีแก่ลูกหลาน
มนุษย,์ เพราะเป็นดว้ยความไมเ่ชือ่ข , และ
ทัง้หมดเปล่าประโยชน์.

๓๘ เพราะไม่มีผู้ ใดจะได้รบัการช่วยให้

 ๒๘ ข ๑ ยน. ๒:๑; ๒ นี. ๒:๙.  
คมพ. ผูว้งิวอนแทน.

 ๓๒ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ  
(ความ).

 ๓๓ ก มธ. ๑๗:๒๐.

  ข คพ. ๘๘:๖๔–๖๕.
 ๓๔ ก ๓ นี. ๒๗:๒๐;  

อเีธอร ์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;  
อเีธอร ์๑๒:๑๒–๑๘.

  ข โมโร. ๑๐:๑๙–๒๔.

โมโรไน ๗:๒๙–๓๘ ๖๙๖



รอดได้, ตามพระวจนะของพระคริสต์, 
เว้นแต่พวกเขาจะมีศรัทธาในพระนาม
ของพระองค;์ ดงัน้ัน, หากส่ิงเหลา่น้ีหมด
ไป, เมื่อ น้ันศรัทธา ก็หมดไปด้วย; และ
สภาพของมนุษย์ก็น่าพรั่นพรึง, เพราะ
พวกเขาเป็นราวกบัไม่มีการไถ่กระท�าขึน้.

๓๙ แต่ดเูถดิ, พี่น้องทีร่กัของขา้พเจา้, 
ขา้พเจา้ตดัสินส่ิงที่ดีกวา่น้ีเกีย่วกบัทา่น, 
เพราะขา้พเจา้ตดัสินวา่ทา่นมศีรทัธาในพระ
ครสิต์เพราะความมี ใจออ่นน้อมของทา่น; 
เพราะหากทา่นไมม่ศีรทัธาในพระองคเ์มือ่
น้ันก็ ไม่เหมาะก ที่จะนับทา่นอยู่ ในบรรดา
ผูค้นของศาสนจกัรของพระองค.์

๔๐ และอน่ึง, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจ้า จะ พูด กับ ท่าน เกี่ยว กับ ความ
หวงัก . จะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะบรรลุ
ถึงศรัทธา, นอกจากท่านจะมีความหวัง ?

๔๑ และอะไรเล่าที่ท่านจะหวังก 
 ? ดูเถิด

ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่านจะมีความ
หวังข โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์
และเดชานุภาพแหง่การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค์, เพื่อยกท่านขึน้ สู่นิรันดร
แห่งชีวิตค , และน่ีเพราะศรัทธาของท่าน
ในพระองค์ตามสัญญา.

๔๒ ดังน้ัน, หากคนใดมีศรัทธาก เขาจ�า
ตอ้งข มีความหวงั; เพราะปราศจากศรทัธา
จะมีความหวังไม่ ได้.

๔๓ และอน่ึง, ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านว่าเขาจะมีศรัทธาและความหวังไม่
ได,้ นอกจากเขาจะมคีวามออ่นโยนก , และ
ใจนอบน้อม.

๔๔ หากเป็นเช่นน้ัน, ศรทัธาก และความ
หวังของเขาเปล่าประโยชน์, เพราะไม่มี
ใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์พระ
ผู้เป็นเจ้า, นอกจากผู้ที่มีความอ่อนโยน
และใจนอบน้อม; และหากผู้ ใดมีความ
อ่อนโยนและใจนอบน้อม, และสารภาพข 

โดย อ�านาจ ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ว่า
พระเยซูคือพระคริสต์, เขาจ�าต้องมีจิต
กุศล; เพราะหากเขาไม่มีจิตกุศลเขาก็ ไม่
เป็นอะไรเลย; ดังน้ันเขาต้องมีจิตกุศล.

๔๕ และ จิต กุศลก อดทนนาน, และ มี
น� ้าใจ, และ ไม่ ริษยาข , และ ไม่ ผยอง, ไม่
แสวงหาเพือ่ตน, ไมขุ่น่เคอืงงา่ย, ไมค่ดิชัว่, 
และไมชื่น่ชมยนิดี ในความชัว่ช้าสามานย์
แตช่ื่นชมยนิดีในความจรงิ, ทนทกุส่ิง, เช่ือ
ทุกส่ิง, หวงัทุกส่ิง, อดทนทุกส่ิง.

๔๖ ดงัน้ัน, พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้, หาก
ท่านไม่มีจิตกุศล, ท่านก็ ไม่เป็นอะไรเลย, 
เพราะจิตกุศลไม่มีวนัสูญสิน้. ดังน้ัน, จง
แนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซึ่งเป็นส่ิงที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดในส่ิงทัง้ปวง, เพราะส่ิงทัง้ปวง
ต้องสูญสิน้—

๔๗ แต่จิตกุศลก คือความรกัข อันบรสุิทธิ์

 ๓๙ ก คมพ. คา่ควร (ความม)ี,  
คา่ควร (ม)ี, คูค่วร.

 ๔๐ ก อเีธอร ์๑๒:๔.  
คมพ. ความหวงั.

 ๔๑ ก คพ. ๑๓๘:๑๔.
  ข ทติสั ๑:๒; เจคอบ ๔:๔;  

แอลมา ๒๕:๑๖;  
โมโร. ๙:๒๕.

  ค คมพ. ชีวตินิรนัดร.์

 ๔๒ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ข โมโร. ๑๐:๒๐.
 ๔๓ ก คมพ. ออ่นน้อม (ความ

มี ใจ), ออ่นน้อม (ความ
สุภาพ), ออ่นโยน (คน, 
ความ).

 ๔๔ ก แอลมา ๗:๒๔;  
อเีธอร ์๑๒:๒๘–๓๔.

  ข ลกูา ๑๒:๘–๙.  

คมพ. สารภาพ (การ);  
ประจกัษ์พยาน.

 ๔๕ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓.
  ข คมพ. รษิยา (ความ), อจิฉา.
 ๔๗ ก ๒ นี. ๒๖:๓๐.  

คมพ. จติกศุล.
  ข ยชว. ๒๒:๕.  

คมพ. รกั (ความ).

โมโรไน ๗:๓๙–๔๗๖๙๗



ของพระครสิต,์ และส่ิงน้ียัง่ยนืตลอดกาล; 
และผู้ ใดที่ถูกพบวา่ครอบครองมันในวนั
สุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา.

๔๘ ดัง น้ัน, พี่ น้อง ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, 
จง สวด อ้อนวอนก พระ บิดา จน สุด พลัง
ของใจ, เพื่อท่านจะเป่ียมด้วยความรัก
น้ี, ซ่ึงพระองค์ประทานให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ ติดตามข ที่แท้ จริง ของ พระ บุตร ของ
พระองค์, พระ เยซู คริสต์; เพื่อ ท่าน จะ
กลับกลายเป็นบุตรของพระผู้ เป็นเจ้า; 
เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ จะ เสด็จ มา ปรากฏ
เรา จะ เป็น เหมือนค พระองค์, เพราะ เรา
จะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงด�ารง
อยู;่ เพือ่เราจะมคีวามหวงัน้ี; เพือ่พระองค์
จะทรงท�าให้เราบรสุิทธิ์ง แม้ดังที่พระองค์
ทรงบริสุทธิ์. เอเมน.

บทที่ ๘

การ บัพ ติศ มา เด็ก เล็ก ๆ เป็นความ น่า
ชิงชังเลวร้าย—เด็กเล็ก ๆ มีชีวิตในพระ 
คริสต์ เพราะ การ ชดใช้— ศรัทธา, การ 
กลับใจ, ความอ่อนโยนและการมีความ 
นอบน้อม แห่ง ใจ, การ รับ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์, และ การ อดทนจนกว่า ชีวิต จะ
หาไม่น� าไปสู่ความรอด. ประมาณ ค.ศ. 
๔๐๑–๔๒๑.

สาส์น ฉบับ หน่ึง ของ มอ รมอ นบิ ดาก 

ข้าพเจ้า, เขียนถึงข้าพเจ้า, โมโรไน; และ
เขยีนถงึขา้พเจา้หลงัจากการเรยีกขา้พเจา้
มาสู่การปฏบิตัศิาสนกจิไมน่าน. และทา่น
เขียนถึงข้าพเจ้าในท�านองน้ี, มีความว่า :

๒ โมโรไน, ลูกที่รักของพ่อ, พ่อช่ืนชม
ยนิดอียา่งยิง่ทีพ่ระเจา้พระเยซคูรสิตข์อง
ลูกทรงนึกถึงลูก, และทรงเรียกลูกมาสู่
การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์, และ
มาสู่งานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์.

๓ พอ่นึกถงึลกูเสมอในค�าสวดออ้นวอน
ของพ่อ, โดยการสวดอ้อนวอนพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาตลอดเวลาในพระนามของ
พระโอรสผูบ้รสุิทธิข์องพระองค,์ พระเยซ,ู 
เพื่อ โดย ผ่านทาง พระคุณ ความ ดีก และ
พระคุณข อันไม่มีขอบเขตของพระองค์, 
พระองค์, จะทรงปกปักรกัษาลูกโดยผ่าน
ความยืนยงในศรัทธาที่ลูกมีต่อพระนาม
ของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่.

๔ และ บัดน้ี, ลูก พ่อ, พ่อ พูด กับ ลูก
เกี่ยวกับ เรื่องที่ ท�าให้พ่อ โศกเศร้าอย่าง
ยิ่ง; เพราะมันท�าให้พ่อโศกเศร้าที่มีการ
โต้เถียงก กันขึน้ในบรรดาพวกลูก.

๕ เพราะ, หากที่พ่อรู้เป็นความจริง, มี
การโต้เถียงกันในบรรดาลูก ๆ เกี่ยวกับ
บัพติศมาของเด็กเล็ก ๆ ของพวกลูก.

๖ และ บัดน้ี, ลูก พ่อ, พ่อ ปรารถนา ให้
ลูกท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อจะ
เอาความผิดร้ายแรงน้ี ไปจากบรรดาลูก; 
เพราะ, ด้วยเจตนาน้ีพ่อจึงเขียนสาส์นน้ี.

 ๔๘ ก คมพ. สวดออ้นวอน  
(การ), สวดออ้นวอน  
(ค�า).

  ข คมพ. พระเยซคูรสิต—์
แบบอยา่งของพระเยซู
ครสิต;์ เช่ือฟัง (การ), 

เช่ือฟัง (คนที)่.
  ค ๑ ยน. ๓:๑–๓;  

๓ นี. ๒๗:๒๗.
  ง ๓ นี. ๑๙:๒๘–๒๙.  

คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 
พศิทุธิ ์(ความ).

๘ ๑ ก คม. ๑:๑.
 ๓ ก โมไซยาห ์๔:๑๑.
  ข คมพ. พระคณุ.
 ๔ ก ๓ นี. ๑๑:๒๒, ๒๘;  

๑๘:๓๔.

โมโรไน ๗:๔๘–๘:๖ ๖๙๘



๗ เพราะทันทีหลังจากที่พ่อรูเ้รือ่งเหล่า
น้ีเกี่ยวกับพวกลูกพ่อจึงทูลถามพระเจ้า
เกี่ยว กับ เรื่อง น้ี. และ พระ วจนะก ของ
พระเจ้า มา ถึง พ่อ โดย อ�านาจ ของ พระ
วิญญาณบริสุทธิ์, มีความว่า :

๘ จงฟังพระวจนะของพระครสิต,์ พระ
ผู้ ไถ่ของเจ้า, พระเจ้าของเจ้าและพระ
ผู้ เป็นเจ้าของเจ้า. ดูเถิด, เรามาในโลก
ไม่ ใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรียกคน
บาปสู่การกลับใจ; คนสบายดีก ไม่ตอ้งการ
หมอ, แต่คนที่เจ็บป่วยต้องการ; ดังน้ัน, 
เด็กข เล็ก ๆ บริสุทธิ์ค , เพราะพวกเขาไม่
สามารถท�าบาปง ; ดังน้ันเราจึงน�าค�าสาป
แช่งต่ออาดัมจ ไปจากพวกเขา, เพื่อมัน
จะไม่มีพลังเหนือพวกเขา; และกฎแห่ง
การเข้าสุหนัตฉ สิน้สุดเพราะเรา.

๙ และตามวิธี น้ีพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงแสดงพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
ให้ประจักษ์แก่พ่อ; ดังน้ัน, ลูกที่รักของ
พ่อ, พ่อรู้ ว่า เป็นการลบหลู่อย่างรุนแรง
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกจะให้
บัพติศมาเด็กเล็ก ๆ.

๑๐ ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูกว่าลูกจงสอน
เรือ่งน้ี—การกลบัใจและบพัตศิมาใหค้นที่
รูจ้กัผดิชอบก และสามารถท�าบาป; แทจ้รงิ
แล้ว, จงสอนบิดามารดาว่าพวกเขาต้อง
กลับใจและรับบัพติศมา, และนอบน้อม

ถ่อมตนเหมือนเด็กข เล็ก ๆ  ของพวกเขา, 
และพวกเขาทัง้ปวงจะได้รับการช่วยให้
รอดพร้อมกับเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขา.

๑๑ และเด็กก เล็ก ๆ  ของพวกเขาไมต่อ้งมี 
การกลบัใจ, หรอืบพัตศิมา. ดเูถดิ, บพัตศิ- 
มาคือการมาสู่การกลับใจที่จะท�าให้พระ
บัญญัติสมบูรณ์อันน�าไปสู่การปลดบาปข .

๑๒ แต่ เด็กก เล็ก ๆ มี ชีวิต อยู่ ในพระ
คริสต์, แม้ ตัง้แต่ การ วาง รากฐาน ของ
โลก; หากไม่เป็นดังน้ัน, พระผู้เป็นเจ้า
ก็ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ล�าเอียง, และ
เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงไดด้ว้ย, 
และเป็นผู้นับถือตัวบุคคลข ; เพราะมีเด็ก
เล็ก ๆ กี่คนแล้วที่ตายโดยปราศจากการ 

บัพติศมา !
๑๓ ดังน้ัน, หากเด็กเล็ก ๆ รอดไม่ ได้

โดยปราศจากบัพติศมา, เด็กเหล่าน้ีต้อง
ไปสู่นรกอันหาได้สิน้สุดไม่.

๑๔ ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูก, วา่เขาที่คิดวา่
เด็กเล็ก ๆ ต้องรับบัพติศมาย่อมอยู่ ในดี
แห่ง ความ ขมขื่น และ พันธนาการ แห่ง
ความช่ัวช้าสามานย์; เพราะเขาไม่มีทัง้
ศรทัธาก , ความหวงั, หรอืจิตกุศล; ดังน้ัน, 
หากเขาถูกตัดขาดไปขณะที่อยู่ ในความ
คิดน้ัน, เขาต้องลงไปสู่นรก.

๑๕ เพราะความช่ัวรา้ยน่าพรัน่พรงึยิง่นัก
ที่จะคิดวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเด็กคน

 ๗ ก คมพ. พระค�าของพระผู้
เป็นเจา้.

 ๘ ก มาระโก ๒:๑๗.
  ข มาระโก ๑๐:๑๓–๑๖.
  ค โมไซยาห ์๓:๑๖;  

คพ. ๗๔:๗.
  ง คมพ. บาป.
  จ ๒ นี. ๒:๒๕–๒๗.  

คมพ. การตกของอาดมั
และเอวา.

  ฉ ปฐก. ๑๗:๑๐–๑๑.  
คมพ. เขา้สุหนัต (การ).

 ๑๐ ก คมพ. รบัผดิชอบได ้(ที)่, 
รูจ้กัผดิชอบ.

  ข คมพ. เด็ก, ลกู; นอบน้อม 
(ความ), ออ่นน้อมถอ่มตน 
(ความ).

 ๑๑ ก คมพ. บพัตศิมา, ใหบ้พัตศิ- 
มา—คณุสมบตัสิ�าหรบับพั
ตศิมา; เด็ก, ลกู.

  ข คมพ. ปลดบาป (การ).
 ๑๒ ก คพ. ๒๙:๔๖–๔๗;  

๙๓:๓๘.
  ข อฟ. ๖:๙;  

๒ นี. ๒๖:๓๓;  
คพ. ๓๘:๑๖.

 ๑๔ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;  
อเีธอร ์๑๒:๖;  
โมโร. ๗:๒๕–๒๘;  
๑๐:๒๐–๒๓.

โมโรไน ๘:๗–๑๕๖๙๙



หน่ึงให้รอดเพราะบัพติศมา, และอีกคน
หน่ึงตอ้งพินาศเพราะไม่ไดร้บับัพตศิมา.

๑๖ วิบัติจงมีแก่คนที่บิดเบือนทางของ
พระเจา้ตามวธิน้ีี, เพราะพวกเขาจะพนิาศ
เวน้แตพ่วกเขากลบัใจ. ดเูถดิ, พอ่พดูดว้ย
ความอาจหาญ, โดยมีอ�านาจก จากพระผู้
เป็นเจ้า; และพ่อไม่กลัว ส่ิงที่มนุษย์จะ
ท�าได;้ เพราะความรกัข ทีบ่รบิรูณ์ยอ่มขบัค 

ความกลัวออกไปสิน้.
๑๗ และพ่อเป่ียมด้วยจิตกุศลก , ซ่ึงคือ

ความรักอันเป็นนิจ; ดังน้ัน, เด็กทัง้ปวง
เหมอืนกนัส�าหรบัพอ่; ดงัน้ัน, พอ่รกัเด็กข 

เล็ก ๆ  ดว้ยความรกัอนับรบิรูณ์; และพวก
เขาเป็นเหมอืนกนัหมดและเป็นผูร้บัส่วน
ในความรอด.

๑๘ เพราะ พ่อ รู้ ว่า พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ล�าเอียง, ทัง้ไม่
เป็นพระสัตภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้; แต่
พระองค์ ไม่ ทรง เปลี่ยนแปลงก จาก ช่ัว
นิรันดรข ถึงช่ัวนิรันดร.

๑๙ เด็กก เล็ก ๆ  ไมส่ามารถกลบัใจได;้ ดงั
น้ัน, จงึเป็นความชัว่รา้ยอนัน่าพรัน่พรงึที่
จะปฏเิสธพระเมตตาอนับรสุิทธิข์องพระ
ผู้เป็นเจ้าที่มีต่อพวกเขา, เพราะพวกเขา
มีชีวิตอยู่ ในพระองค์ทุกคนเพราะพระ
เมตตาข ของพระองค์.

๒๐ และเขาที่กล่าวว่าเด็กเล็ก ๆ ต้อง

รบับัพติศมาปฏิเสธพระเมตตาของพระ
ครสิต์, และถือวา่การชดใช้ก จากพระองค์
และพลังแห่งการไถ่ของพระองค์ ไร้ค่า.

๒๑ วบิัติแก่คนเช่นน้ัน, เพราะพวกเขา
หมิ่นเหม่ต่อความตาย, นรกก , และความ
ทรมานอันหาไดสิ้น้สุดไม่ข . พ่อพูดเรือ่งน้ี
อย่างอาจหาญ; พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
พ่อไว.้ จงฟังเรือ่งเหล่าน้ีและจงเอาใจใส่, 
มิฉะน้ันมันจะยืนกล่าวโทษลูกที่บัลลังก์
พิพากษาค ของพระคริสต์.

๒๒ เพราะจงดูว่าเด็กเล็ก ๆ ทัง้หมดมี
ชีวิตก อยู่ ในพระคริสต์, และพวกเขาทัง้
ปวงที่อยู่ โดยปราศจากกฎข ด้วย. เพราะ
พลังแห่งการไถ่ค มาสู่พวกเขาทัง้ปวงที่
ไม่มีกฎ; ดัง น้ัน, คนที่ ไม่ถูกกล่าวโทษ, 
หรอืคนที่ ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารกลา่วโทษ, ยอ่ม 
กลับใจไม่ได้; และกับคนเช่นน้ันบัพติศ- 
มาไม่มีผลเลย—

๒๓ แต่เป็นการลบหลู่พระผู้ เป็นเจ้า, 
เป็นการ ปฏิเสธ พระ เมตตา ของ พระ
คริสต์, และ อ�านาจ ของ พระ วิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ ของ พระองค์, และ การ มอบ
ความวางใจในงานที่ตายแล้วก .

๒๔ ดเูถดิ, ลกูพอ่, เรือ่งน้ีไมค่วรจะเป็น; 
เพราะการกลับใจก มี ไว้เพื่อพวกเขาที่อยู่
ภายใต้การกล่าวโทษและภายใต้ค�าสาป
แช่งของกฎที่ถูกฝ่าฝืน.

 ๑๖ ก คมพ. สิทธอิ�านาจ.
  ข คมพ. รกั (ความ).
  ค ๑ ยน. ๔:๑๘.
 ๑๗ ก คมพ. จติกศุล.
  ข โมไซยาห ์๓:๑๖–๑๙.
 ๑๘ ก แอลมา ๗:๒๐; มอร. ๙:๙.  

คมพ. พระผูเ้ป็นเจา้, พระ
ผูเ้ป็นเจา้สามพระองค.์

  ข โมโร. ๗:๒๒.
 ๑๙ ก ลกูา ๑๘:๑๕–๑๗.

  ข คมพ. เมตตา (ความ, 
พระ, ม)ี.

 ๒๐ ก คมพ. ชดใช้ (การ);  
แผนแหง่การไถ.่

 ๒๑ ก คมพ. นรก.
  ข เจคอบ ๖:๑๐;  

โมไซยาห ์๒๘:๓;  
คพ. ๑๙:๑๐–๑๒.

  ค คมพ. พระเยซคูรสิต—์
พระผูพ้พิากษา.

 ๒๒ ก คมพ. ความรอด—ความ
รอดของเด็ก.

  ข กจิการ ๑๗:๓๐;  
คพ. ๗๖:๗๑–๗๒.

  ค คมพ. ไถ ่(การ), ไถ่  
(ไดร้บัการ).

 ๒๓ ก คพ. ๒๒:๒.
 ๒๔ ก คมพ. กลบัใจ (การ).

โมโรไน ๘:๑๖–๒๔ ๗๐๐



๒๕ และผลแรกของการกลบัใจก คอืบพั- 
ติศมาข ; และบัพติศมามีขึน้โดยศรัทธา
จนถงึการท�าใหพ้ระบญัญตัสิมบรูณ์; และ
การท�าให้พระบัญญัติสมบูรณ์น�ามา ซ่ึง
การปลดค บาป;

๒๖ และการปลดบาปน�ามาซ่ึงความออ่น
โยนก , และความนอบน้อมแห่งใจ; และ
เพราะความออ่นโยนและความนอบน้อม
แห่ง ใจ การ มา เยือน ของ พระ วิญญาณ
บรสุิทธิ์ข ย่อมมาถึง, ซ่ึงพระผู้ปลอบโยนค 

ทรง ท�าให้ เป่ียม ไป ด้วย ความ หวังง และ
ความ รักจ อัน บริบูรณ์, ซึ่ง ความ รัก น้ัน
อดทนโดยความขยันหมั่นเพียรฉ ต่อการ 
สวดอ้อนวอนช , จนที่สุดจะมาถึง, เมื่อวิ- 

สุทธิ ชนซ ทัง้ ปวง จะ พ�านัก อยู่ กับ พระ ผู้
เป็นเจ้า.

๒๗ ดเูถดิ, ลกูพอ่, พอ่จะเขยีนถงึลกูอกี
หากพ่อไม่ออกไปสู้กับชาวเลมันในเร็ว ๆ 
น้ี. ดูเถิด, ความจองหองก ของประชาชาติ
น้ี, หรือผู้คนของชาวนีไฟ, พิสูจน์ความ
พินาศ ของ พวก เขา เว้น แต่ พวก เขา จะ
กลับใจ.

๒๘ จงสวดอ้อนวอนเพื่อพวกเขา, ลูก
พ่อ, เพื่อการกลับใจจะมาถึงพวกเขา. แต่
ดูเถิด, พ่อ เกรงว่าพระวิญญาณทรงละ
ความเพยีรก กบัพวกเขาแลว้; และในแผน่
ดินส่วนน้ีพวกเขาหมายมั่นจะขจัดพลัง

อ�านาจและสิทธิอ�านาจทัง้หมดที่มาจาก
พระผู้ เป็นเจ้าด้วย; และพวกเขาก�าลัง
ปฏิเสธข พระวิญญาณบริสุทธิ์.

๒๙ และ หลัง จาก ปฏิเสธ ความ รู้ อัน
มากมายเช่นน้ัน, ลูกพ่อ, พวกเขาจะต้อง
พินาศในไม่ช้า, อันจะท�าให้ค�าพยากรณ์
ซ่ึงศาสดาพยากรณ์พดูไวเ้กดิสัมฤทธผิล, 
เช่นเดยีวกนักบัพระวจนะของพระผูช่้วย
ให้รอดของเราเอง.

๓๐ ลาก่อน, ลูกพ่อ, จนกวา่พ่อจะเขียน
ถึงลูก, หรือจะพบลูกอีก. เอเมน.

สาส์นฉบับที่สองของมอรมอนถึงโมโรไน
บุตรของท่าน

ประกอบด้วยบทที ่๙.

บทที่ ๙

ทัง้ชาวนีไฟและชาวเลมันเลวทรามและ
เสือ่มโทรม—พวกเขาทรมานและกระท�า 
ฆาตกรรมกันและกัน— มอรมอนสวด 
อ้อนวอนให้พระคุณและพระคุณความ
ดี สถิต อยู่ กับ โม โร ไน ตลอด กาล นาน. 
ประมาณ ค.ศ. ๔๐๑–๔๒๑.

ลกูทีร่กัของพอ่, พอ่เขยีนถงึลกูอกีเพือ่ลกู

 ๒๕ ก คมพ. บพัตศิมา,  
ใหบ้พัตศิมา—คณุสมบตัิ
ส�าหรบับพัตศิมา.

  ข โมเสส ๖:๕๘–๖๐.
  ค คพ. ๗๖:๕๒.  

คมพ. ปลดบาป (การ).
 ๒๖ ก คมพ. ออ่นน้อม  

(ความมี ใจ), ออ่นน้อม  
(ความสุภาพ), ออ่นโยน  
(คน, ความ).

  ข คมพ. พระวญิญาณ
บรสุิทธิ.์

  ค คมพ. พระผูป้ลอบโยน.
  ง คมพ. ความหวงั.
  จ ๑ ปต. ๑:๒๒;  

๑ นี. ๑๑:๒๒–๒๕.
  ฉ คมพ. ขยนัหมัน่เพยีร  

(ความ).
  ช คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 

สวดออ้นวอน (ค�า).

  ซ คมพ. วสุิทธชิน.
 ๒๗ ก คพ. ๓๘:๓๙.  

คมพ. จองหอง (ความ), 
ถอืด ี(ความ), ล�าพอง  
(ความ).

 ๒๘ ก มอร. ๕:๑๖.
  ข แอลมา ๓๙:๖.  

คมพ. บาปทีอ่ภยัมิได.้

โมโรไน ๘:๒๕–๙:๑๗๐๑



๙ ๔ ก ๒ นี. ๑:๒๖–๒๗;  
คพ. ๑๒๑:๔๑–๔๓.

  ข คพ. ๑:๓๓.
 ๕ ก มอร. ๔:๑๑–๑๒.

 ๖ ก คมพ. ขยนัหมัน่เพยีร  
(ความ).

  ข เจคอบ ๑:๑๙; อนัีส ๑:๒๐.  
คมพ. หน้าที.่

 ๙ ก คมพ. บรสุิทธิท์างเพศ  
(ความ).

  ข คมพ. คณุธรรม, 
พรหมจรรย,์ อานุภาพ.

จะรู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่; แต่พ่อเขียนเรื่อง
บางอย่างที่น่าโศกเศร้า.

๒ เพราะดเูถดิ, พอ่มกีารสู้รบอยา่งดเุดอืด
กบัชาวเลมนั, ซ่ึงในการน้ีเราไมช่นะ; และ
อารค์ิแอนทัสตายลงดว้ยดาบ, และลูรมั
กับอิมรอนดว้ย; แท้จรงิแล้ว, และเราสูญ
เสียคนดเียี่ยมของเราเป็นจ�านวนมาก.

๓ และบัดน้ีดูเถิด, ลูกพ่อ, พ่อเกรงว่า
เกลือกชาวเลมันจะท�าลายผู้คนพวกน้ี; 
เพราะ พวก เขา ไม่ กลับ ใจ, และ ซาตาน
ปลุกป่ันพวกเขาตลอดเวลาให้ โกรธกัน.

๔ ดูเถิด, พ่อก�าลังท�างานหนักกับพวก
เขาอยู่ตลอดเวลา; และเมื่อพ่อพูดพระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยความรนุแรงก 

พวกเขาก็ตัว ส่ันและเกิดโทสะต่อต้าน
พ่อ; และเมื่อพ่อไม่ ใช้ความรุนแรงพวก
เขา ก็ ท�าใจ แข็ง กระด้าง ต่อ พระ วจนะ; 
ดังน้ัน, พ่อกลัวด้วยเกรงวา่พระวญิญาณ
ของพระเจ้าทรงละความเพียรข กับพวก
เขาแล้ว.

๕ เพราะพวกเขาโกรธยิ่งนักจนพ่อรูสึ้ก
วา่พวกเขาหาไดม้คีวามเกรงกลวัความตาย
ไม่; และพวกเขาสูญเสียความรกั, ที่มีต่อ
กัน; และพวกเขากระหายก เลือดและการ
แก้แค้นอยู่ตลอดเวลา.

๖ และบัดน้ี, ลูกที่รกัของพ่อ, ทัง้ที่พวก
เขามคีวามแข็งกระดา้ง, ก็ขอใหเ้ราท�างาน
หนักอย่างขยันหมั่นเพียรก ; เพราะหาก
เราหยุดท�างานหนักข , เราจะถูกน�าไปอยู่
ภายใต้การกล่าวโทษ; เพราะเรามีงานที่
จะต้องท�าขณะเมื่อเราอยู่ ในร่างแห่งดิน

เหนียวน้ี, เพื่อเราจะชนะศัตรูของความ
ชอบธรรมทัง้ปวง, และพกัจติวญิญาณเรา
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

๗ และบัดน้ีพ่อเขียนบาง ส่ิงเกี่ยวกับ
ความทกุขเวทนาของผูค้นเหลา่น้ี. เพราะ
ตามความรูท้ี่พ่อได้รบัจากอโมรนั, ดูเถิด, 
ชาวเลมันมีเชลยมากมาย, ซ่ึงพวกเขาได้
มาจากหอสูงแหง่เชอร์ ไรซาห;์ และมชีาย, 
หญิง, และเด็ก.

๘ และสามีและพ่อของหญิงและเด็ก
เหล่าน้ันพวกเขาได้สังหาร; และพวกเขา
ให้ผู้หญิงกินเน้ือสามีของพวกนาง, และ
ให้ลูกกินเน้ือพ่อของพวกเขา; และไม่มี
น� ้า, นอกจากเพียง น้อยนิด, ที่พวกเขา
ให้แก่คนเหล่าน้ัน.

๙ และทัง้ทีม่คีวามน่าชิงชังใหญห่ลวงน้ี
ของชาวเลมัน, มันก็ยังไม่ยิ่งไปกวา่ความ
น่าชิงชังของผู้คนของเราในโมรแิอนทัม.  
เพราะดเูถดิ, พวกเขาพาลกูสาวของชาวเล- 
มันมากมายมาเป็นเชลย; และหลังจาก
พราก ส่ิง อัน เป็นที่รัก ยิ่ง และ มี ค่าที่ สุด
เหนือทุกส่ิงไปจากพวกนางแล้ว, ซ่ึงคือ
ความบริสุทธิ์ก และพรหมจรรย์ข —

๑๐ และหลงัจากพวกเขากระท�าการน้ีแลว้, 
พวกเขากระท�าฆาตกรรมพวกนางดว้ยวธิี
การอนัโหดรา้ยทีสุ่ด, โดยทรมานรา่งกายของ
พวกนางจนถงึแกค่วามตาย; และหลงัจาก
กระท�าการน้ันแลว้, ก็กดักนิเน้ือของพวก
นางเหมอืนดงั สัตว์ ป่า, เพราะความแข็ง
กระดา้งของใจพวกเขา; และพวกเขาท�ามนั
เพือ่เป็นหมายส�าคญัแหง่ความกลา้หาญ.

โมโรไน ๙:๒–๑๐ ๗๐๒



 ๑๔ ก แอลมา ๑๐:๒๓.
 ๑๖ ก คมพ. หญงิหมา้ย.
 ๑๗ ก มอร. ๒:๙.

 ๒๐ ก ฮีล. ๖:๓๔–๓๕.
 ๒๒ ก มอร. ๘:๓.
  ข มลค. ๓:๗;  

ฮีล. ๑๓:๑๑;  
๓ นี. ๑๐:๖; ๒๔:๗.

๑๑ โอ้ลูกที่รกัของพ่อ, เป็นไปได้อย่างไร
ที่ผู้คนเช่นน้ี, ที่ปราศจากอารยธรรม—

๑๒ (และเพียงไม่กี่ปีผ่านไป, และพวก
เขาเคยเป็นผู้คนที่สุภาพและน่าชม)

๑๓ แต่ โอ้ลูกพ่อ, เป็นไป ได้อย่างไรที่
ผู้คนเช่นน้ี, ซ่ึงความเบิกบานของพวก
เขาอยู่กับความน่าชิงชังถึงขนาดน้ัน—

๑๔ เราจะหวังได้อย่างไรว่าพระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงยัง้ก พระหัตถ์ ในการพิพากษา
ลงโทษเรา ?

๑๕ ดเูถดิ, ใจพอ่รอ้งวา่ : วบิตัแิกผู่ค้นเหลา่
น้ี. ขอทรงออกมาในการพพิากษาเถดิ, ขา้
แต่พระผู้เป็นเจา้, ขอทรงซ่อนบาป, และ
ความช่ัวรา้ย, และความน่าชิงชังของพวก
เขาใหพ้น้จากพระพกัตรข์องพระองค์ !

๑๖ และ อน่ึง, ลูก พ่อ, มี หญิง หม้ายก 

มากมายกับลูกสาวของพวกนางที่ยังอยู่
ในเชอร์ ไรซาห์; และส่วนน้ันของเสบียง
ที่ชาวเลมันไม่ ได้เอาไป, ดูเถิด, กองทัพ
ของซีเนไฟเอาไป, และทิง้หญิงเหล่าน้ัน
ใหร้ะหกระเหนิไปในที่ ใดก็ตามทีพ่วกนาง
จะได้อาหาร; และหญิงชราเป็นอันมาก
อ่อนล้าระหว่างทางและตาย.

๑๗ และกองทพัซึง่อยูก่บัพอ่ออ่นก�าลงั;  
และกองทพัของชาวเลมนัอยูร่ะหวา่งเชอร-์ 
ไร ซาห์ กับ พ่อ; และ มาก เท่า ที่ หลบ หนี
ไปยังกองทัพของแอรันก ก็ตกเป็นผู้รับ
เคราะห์จากความป่าเถื่อนที่น่าพรัน่พรงึ
ของคนพวกน้ัน.

๑๘ โอ้ความเลวทรามของผู้คนของพ่อ ! 
พวกเขาปราศจากระเบียบและปราศจาก

ความเมตตา. ดเูถิด, พ่อเป็นเพียงมนุษย์
คนหน่ึง, และพ่อมีเพียงก�าลังของมนุษย์
คนหน่ึง, และพ่อบังคับให้ท�าตามค�าส่ัง
ของพ่อต่อไปอีกไม่ ได้.

๑๙ และพวกเขากลบัแข็งขึน้ในมจิฉาทฐิิ
ของตน; และพวกเขาป่าเถื่อนคล้ายกัน, 
โดยไมล่ะเวน้ผู้ ใด, ไมว่า่ชราหรอืเด็ก; และ
พวกเขาเบกิบานในทกุส่ิงนอกจากส่ิงทีด่;ี 
และความทุกขเวทนาของหญิงของเรา
และเด็กของเราบนผืนแผ่นดินน้ียิ่งกว่า
ทุกส่ิง; แท้จริงแล้ว, ลิน้ไม่สามารถบอก
ได้, ทัง้ไม่สามารถเขียนไว้ ได้.

๒๐ และบดัน้ี, ลกูพอ่, พอ่จะไมพ่�านักอยู่
กบัภาพอนัน่าพรัน่พรงึน้ีอกีตอ่ไป. ดเูถดิ, 
ลกูรูจ้กัความชัว่รา้ยของผูค้นเหลา่น้ี; ลกูรู้
วา่พวกเขาปราศจากหลักธรรม, และมี ใจ
เกนิกวา่จะรูสึ้ก; และความชัว่รา้ยของพวก
เขาเกินยิ่งกว่าก ของชาวเลมัน.

๒๑ ดูเถิด, ลูก พ่อ, พ่อ เสนอ พวก เขา
ต่อพระผู้ เป็นเจ้าไม่ ได้เกลือกพระองค์
จะทรงลงทัณฑ์พ่อ.

๒๒ แต่ดูเถิด, ลูกพ่อ, พ่อเสนอลูกต่อ
พระ ผู้ เป็น เจ้า, และ พ่อ วางใจ ในพระ
คริสต์ ว่า ลูก จะ ได้ รับ การ ช่วย ให้ รอด; 
และพ่อสวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า
ว่าพระองค์จะทรงไว้ก ชีวิตลูก, เพื่อเห็น
เป็นพยานว่าผู้คนของพระองค์กลับมา
สู่พระองค์, หรอืความพินาศสิน้ของพวก
เขา; เพราะพ่อรู้ ว่าพวกเขาต้องพินาศ
เว้นแต่พวกเขาจะกลับใจข และกลับมา
สู่พระองค์.

โมโรไน ๙:๑๑–๒๒๗๐๓



 ๒๓ ก มอร. ๔:๑๑–๑๒.
  ข อเีธอร ์๑๕:๑๕–๓๑.
 ๒๔ ก แอลมา ๔๕:๑๔.
  ข มอร. ๖:๖.
 ๒๕ ก คมพ. ชดใช้ (การ).
  ข คมพ. ชีวตินิรนัดร.์
  ค คมพ. ความคดิ, ความ

นึกคดิ, จติใจ.
 ๒๖ ก ลกูา ๒๒:๖๙;  

กจิการ ๗:๕๕–๕๖;  
โมไซยาห ์๕:๙;  
แอลมา ๒๘:๑๒.

๑๐ ๑ ก คพ. ๑๐:๔๘.
 ๒ ก มอร. ๘:๔, ๑๓–๑๔.  

คมพ. พระคมัภรี—์ 
มพียากรณ์ ไวว้า่พระ
คมัภรีจ์ะออกมา.

 ๓ ก ฉธบ. ๑๑:๑๘–๑๙.  
คมพ. ครุน่คดิ, ไตรต่รอง.

  ข ฉธบ. ๖:๖–๗.

๒๓ และ หาก พวก เขา พินาศ มัน จะ
เป็นเหมือนดังชาวเจเร็ด, เพราะความ
มุง่มาดปรารถนาของใจพวกเขา, โดยทีมุ่ง่
แสวงหาก เลือดและการแก้แค้นข .

๒๔ และหากเป็นไปว่าพวกเขาพินาศ, 
เราก็รู้ว่าพี่น้องของเราเป็นอันมากหนีก 

ไปหาชาวเลมัน, และอีกเป็นอันมากจะ
หนีไปหาพวกน้ันด้วย; ดังน้ัน, จงเขียน
บางส่ิงไวบ้า้ง, หากลกูไดร้บัการละเวน้และ
พอ่จะตายและไมเ่ห็นลกู; แตพ่อ่วางใจวา่
จะได้เห็นลูกในไม่ช้า; เพราะพ่อมีบันทึก
ศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อจะมอบข ให้ลูก.

๒๕ ลูก พ่อ, จง ซ่ือสัตย์ ในพระ คริสต์; 
และขออย่าให้เรื่องที่พ่อเขียนไว้ท�าให้ลูก
โศกเศร้า, ที่จะถ่วงลูกลงไปสู่ความตาย; 
แตข่อใหพ้ระครสิตท์รงยกลกูขึน้, และขอ
ใหค้วามทกุขเวทนาก และการสิน้พระชนม์
ของพระองค์, และการแสดงพระวรกาย
ต่อบรรพบุรุษของเรา, และพระเมตตา
และความอดกลัน้ของพระองค,์ และความ 
หวงัในรศัมภีาพของพระองคแ์ละชีวตินิ- 
รนัดร์ข , จงสถติอยู่ ในจติใจค ลกูตลอดกาล.

๒๖ และขอใหพ้ระคณุของพระผูเ้ป็นเจา้
พระบดิา, ซึง่พระราชบลัลงักข์องพระองค์
อยู่สูงในฟ้าสวรรค์, และพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ของเรา, ผู้ทรงน่ังอยู่ทางพระหัตถ์
ขวาก แหง่เดชานุภาพของพระองค,์ จนกวา่
ส่ิงทัง้ปวงจะมาขึน้อยูก่บัพระองค,์ จะอยู,่ 
และจะสถิตอยู่กับลูกตลอดกาล. เอเมน.

บทที่ ๑๐

ประจักษ์พยานเกีย่วกับพระคัมภีร์มอร
มอนเกิดขึน้โดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ—์ของประทานแหง่พระวญิญาณ
มอบ ให้ คนซือ่สัตย์— ของ ประทานทาง
วิญญาณมาคู่กับศรัทธาเสมอ—ถ้อยค�า
ของโมโรไนพูดจากภัสมธุลี—จงมาหา
พระ คริสต์, ได้ รับ การ ท�าให้ ดี พร้อม ใน
พระองค์, และช�าระจิตวิญญาณท่านให้
บริสุทธิ์. ประมาณ ค.ศ. ๔๒๑.

บัดน้ี ข้าพเจ้า, โม โร ไน, เขียน เรื่อง บาง
อย่าง ที่ ข้าพเจ้า เห็นว่า ดี; และ ข้าพเจ้า
เขียนถึงชาวเลมันก , พี่น้องข้าพเจ้า; และ
ขา้พเจา้อยากใหพ้วกเขารูว้า่กวา่ส่ีรอ้ยยีสิ่บ
ปีผา่นไปแลว้นับแต่ไดร้บัเครือ่งหมายการ
เสด็จมาของพระคริสต์.

๒ และ ข้าพเจ้า ผนึกก บันทึก เหล่า น้ี, 
หลังจากที่พูดกับท่านแล้วเล็กน้อยเพื่อ
เป็นการกระตุ้นท่าน.

๓ ดูเถิด, ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านวา่เมื่อ 
ทา่นจะอา่นเรือ่งเหลา่น้ี, หากจะเป็นปรชีา-
ญาณในพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านจะอ่าน, ให้ 
ท่านจ�าไวว้า่พระเจ้าทรงเมตตาลูกหลาน
มนุษย์เพียงใด, นับแตก่ารสรา้งอาดมัแม้
ลงมาจนถึงเวลาที่ท่านจะได้รบัเรือ่งเหล่า
น้ี, และไตร่ตรองก ในใจข ท่าน.

๔ และเมื่อท่านจะได้รับเรื่องเหล่า น้ี, 

โมโรไน ๙:๒๓–๑๐:๔ ๗๐๔



 ๔ ก คมพ. สวดออ้นวอน (การ), 
สวดออ้นวอน (ค�า).

  ข ๑ นี. ๑๓:๓๙; ๑๔:๓๐;  
โมไซยาห ์๑:๖;  
อเีธอร ์๔:๑๐–๑๑; ๕:๓.

  ค คมพ. ซ่ือสัตย ์(ความ).
  ง ยากอบ ๑:๕–๗;  

โมโร. ๗:๙.
  จ คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ฉ คมพ. ความจรงิ.

  ช คมพ. เปิดเผย (การ).
 ๕ ก คพ. ๓๕:๑๙. 

 คมพ. เล็งเห็น (การ),  
ของประทานแหง่;  
ประจกัษ์พยาน.

  ข ยอหน์ ๘:๓๒.
 ๗ ก ๑ นี. ๑๐:๑๗–๑๙.
 ๘ ก คมพ. ของประทานทาง

วญิญาณ, ของประทาน
แหง่พระวญิญาณ.

  ข คพ. ๔๖:๑๕.
 ๙ ก ๑ คร. ๑๒:๘–๑๑;  

คพ. ๔๖:๘–๒๙.
  ข คพ. ๘๘:๗๗–๗๙, ๑๑๘.
 ๑๑ ก คมพ. ศรทัธา, เช่ือ (ความ).
  ข คมพ. รกัษา, รกัษาใหห้าย  

(การ).
 ๑๒ ก คมพ. ปาฏหิารยิ.์
 ๑๖ ก คมพ. พดูภาษา (การ), 

ของประทานแหง่.

ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านให้ทูลถามก พระ
ผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ ในพระนาม
ของพระคริสต์, ว่าเรื่องเหล่า น้ีจริงหรือ
ไม่ข ; และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจรงิค , 
ดว้ยเจตนาแทจ้รงิง , โดยมศีรทัธาจ ในพระ
คริสต์, พระองค์จะทรงแสดงความจริงฉ 

ของเรือ่งใหป้ระจกัษ์ช แกท่า่น, โดยอ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์.

๕ และ โดย อ�านาจ ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ท่านจะรู้ก ความจริงข ของทุกเรื่อง.

๖ และส่ิงใดก็ตามทีด่ยีอ่มเทีย่งธรรมและ
จรงิ; ดงัน้ัน, ไม่มีส่ิงดี ใดๆ จะปฏิเสธพระ
ครสิต,์ แตย่อมรบัวา่พระองคท์รงด�ารงอยู.่

๗ และทา่นจะรูว้า่พระองคท์รงด�ารงอยู,่ 
โดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; ดัง
น้ันข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านมิ ให้ปฏิเสธ
เดชานุภาพ ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า; เพราะ
พระองคท์รงท�างานดว้ยเดชานุภาพ, ตาม
ศรัทธาก ของลูกหลานมนุษย์, เหมือนกัน
ทัง้วันน้ีและพรุ่งน้ี, และตลอดกาล.

๘ และ อน่ึง, ข้าพเจ้า แนะน�า ท่าน, พี่
น้องข้าพเจ้า, ไม่ ให้ปฏิเสธของประทานก 

ของ พระ ผู้ เป็น เจ้า, เพราะ มี อยู่ หลาย
อย่าง; และส่ิงเหล่า น้ีมาจากพระผู้ เป็น
เจ้าเดียวกัน. และมีวิธีต่าง ๆข  กันที่จะให้
ของประทานเหล่าน้ี; แต่เป็นพระผู้เป็น
เจ้าเดียวกันทรงท�างานในทุกส่ิงและใน

ทุกคน; และส่ิงเหล่า น้ีประทานให้ โดย
การแสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณ
ของพระผู้ เป็นเจ้าต่อมนุษย์, เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่พวกเขา.

๙ เพราะดเูถดิ, ประทานใหค้นหน่ึงก โดย
พระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อเขา
จะสอนข พระค�าแห่งปัญญา;

๑๐ และให้อีกคนหน่ึง, เพื่อเขาจะสอน
พระ ค�า แห่ง ความ รู้ โดย พระ วิญญาณ
เดียวกัน;

๑๑ และให้อีกคนหน่ึง, ศรัทธาก มั่นคง
แน่วแน่; และอีกคนหน่ึง, ของประทาน
แหง่การรกัษาข โดยพระวญิญาณเดยีวกนั;

๑๒ และอน่ึง, ใหอ้กีคนหน่ึง, เพือ่เขาจะ
ท�างานปาฏิหาริย์ก ยิ่งใหญ่;

๑๓ และอน่ึง, ใหอ้กีคนหน่ึง, เพือ่เขาจะ
พยากรณ์เกี่ยวกับส่ิงทัง้ปวง;

๑๔ และอน่ึง, ให้อีกคนหน่ึง, การเห็น
เทพและวิญญาณที่ปฏิบัติศาสนกิจ;

๑๕ และอน่ึง, ใหอ้กีคนหน่ึง, นานาภาษา;
๑๖ และอน่ึง, ให้อีกคนหน่ึง, การแปล

ความ หมาย ของ ภาษา และ ของ การ พูด
ภาษาก ต่าง ๆ.

๑๗ และของประทานทัง้หมดน้ี ได้มา
โดย พระ วิญญาณ ของ พระ คริสต์; และ
ของประทานเหล่าน้ีมาสู่คนทุกคนต่าง
คนต่างมี, ตามที่พระองค์ทรงประสงค์.

โมโรไน ๑๐:๕–๑๗๗๐๕



 ๑๘ ก ยากอบ ๑:๑๗.
 ๑๙ ก ฮบ. ๑๓:๘.
  ข โมโร. ๗:๓๗.
 ๒๐ ก อเีธอร ์๑๒:๓–๓๗.
 ๒๑ ก ๑ คร. ๑๓:๑–๑๓;  

โมโร. ๗:๑, ๔๒–๔๘.  
คมพ. จติกศุล.

 ๒๓ ก โมโร. ๗:๓๓.
 ๒๔ ก โมโร. ๗:๓๗.
  ข คมพ. ไมเ่ช่ือ (ความ).
 ๒๕ ก ปจส. สดด. ๑๔:๑–๗;  

รม. ๓:๑๐–๑๒.
 ๒๖ ก อสค. ๑๘:๒๖–๒๗;  

๑ นี. ๑๕:๓๒–๓๓;  

โมไซยาห ์๑๕:๒๖.
  ข ยอหน์ 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.

๑๘ และข้าพเจ้าจะแนะน�าท่าน, พี่น้อง
ที่รัก ของ ข้าพเจ้า, ให้ ท่าน จ�า ไว้ ว่า ของ
ประทานที่ดีทุกอย่างก มาจากพระคริสต์.

๑๙ และข้าพเจ้าจะแนะน�าท่าน, พี่น้อง
ทีร่กัของขา้พเจา้, ใหท้า่นจ�าไวว้า่พระองค์
ทรงเป็นเหมอืนกนัก ทัง้วนัวาน, วนัน้ี, และ
ตลอดกาล, และวา่ของประทานทัง้หมดน้ี
ซ่ึงข้าพเจ้าพูดมา, ซึ่งเป็นทางวิญญาณ, 
จะไม่มี วันหมดไป, แม้ตราบเท่าที่ โลก
จะยังคงอยู่, เว้นแต่จะเป็นไปตามความ
ไม่เช่ือข ของลูกหลานมนุษย์.

๒๐ ดังน้ัน, จึงต้องมีศรัทธาก ; และหาก
ต้องมีศรทัธาก็ต้องมีความหวงัด้วย; และ
หากต้องมีความหวงัก็ต้องมีจิตกุศลด้วย.

๒๑ และเวน้แตท่า่นจะมจีติกศุลก ทา่นจะ
ไมม่ทีางไดร้บัการช่วยใหร้อดในอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ได;้ ทัง้ทา่นจะไดร้บัการ
ช่วยใหร้อดในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้
ไม่ไดห้ากทา่นไมม่ศีรทัธา; ทัง้ทา่นจะรอด
ไม่ ได้หากท่านไม่มีความหวัง.

๒๒ และหากท่านไม่มีความหวังท่าน
จ�าต้องอยู่ ในความหมดหวัง; และความ
หมดหวงัมีมาเพราะความชั่วช้าสามานย์.

๒๓ และพระคริสต์ตรัสกับบรรพบุรุษ
ของเราไวจ้รงิ ๆ  วา่ : หากเจ้ามีศรทัธาก เจ้า
สามารถท�าทุกส่ิงที่เราเห็นสมควร.

๒๔ และบดัน้ีขา้พเจา้พดูกบัทัว่สุดแดน
แผ่น ดินโลก— ว่า หาก วันน้ัน มา ถึง ซ่ึง
อ�านาจและของประทานของพระผู้เป็น

เจ้าจะหมดไป ในบรรดาพวกท่าน, มันก็
จะเป็นไปเพราะก ความไม่เช่ือข .

๒๕ และวิบัติจงมีแก่ลูกหลานมนุษย์
หากเป็นไปเช่นน้ี; เพราะจะไม่มี ใครก ท�า
ดี ในบรรดาพวกท่าน, ไม่มีสักคน. เพราะ
หากมสัีกคนในบรรดาพวกทา่นทีท่�าด,ี เขา
จะท�างานด้วยอ�านาจและของประทาน
ของพระผู้เป็นเจ้า.

๒๖ และวบิตัแิกค่นทีจ่ะท�าส่ิงเหลา่น้ีให้
หมดไปและตาย, เพราะพวกเขายอ่มตายก 

ในบาปข ของตน, และพวกเขาไม่สามารถ
ไดร้บัการช่วยใหร้อดในอาณาจกัรของพระ
ผู้ เป็นเจ้า; และข้าพเจ้าพูดเรื่อง น้ีตาม 

พระวจนะของพระคริสต์; และข้าพเจ้า
หากล่าวเท็จไม่.

๒๗ และข้าพเจ้าแนะน�าท่านให้จดจ�า
เรือ่งเหลา่น้ี; เพราะเวลามาถงึเรว็ทีท่า่นจะรู้
วา่ขา้พเจา้ไมก่ลา่วเท็จ, เพราะทา่นจะเห็น
ขา้พเจา้ทีบ่ลัลงักพ์พิากษาของพระผูเ้ป็น
เจา้; และพระเจา้พระผูเ้ป็นเจา้จะตรสักบั
ทา่นวา่ : เรามิไดป้ระกาศค�าก ของเราแกเ่จา้
หรอื, ซ่ึงชายผู้น้ีเขียนไว,้ เหมือนคนรอ้งข 

ขึน้มาจากบรรดาคนตาย, แทจ้รงิแลว้, แม้
ดงัคนพูดออกมาจากภัสมธุลีค 

 ?
๒๘ ขา้พเจ้าประกาศเรือ่งเหล่าน้ีเพื่อให้

ค�าพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล. และดเูถิด, 
มนัจะออกจากพระโอษฐข์องพระผูเ้ป็นเจา้
ผูท้รงเป็นนิจ; และพระวจนะของพระองค์
จะส่งเสียงก เรยีกออกไปจากรุน่สู่รุน่.

โมโรไน ๑๐:๑๘–๒๘ ๗๐๖



 ๓๐ ก ๑ นี. ๖:๔; มอร. ๙:๒๗;  
อเีธอร ์๕:๕.

  ข แอลมา ๕:๕๗.
 ๓๑ ก อสย. ๕๒:๑–๒.
  ข คมพ. ไซอนั.
  ค คมพ. สเตค.
  ง อสย. ๕๔:๒.
  จ อเีธอร ์๑๓:๘.
 ๓๒ ก มธ. ๑๑:๒๘;  

๒ นี. ๒๖:๓๓;  
เจคอบ ๑:๗;  
ออมไน ๑:๒๖.

  ข มธ. ๕:๔๘;  
๓ นี. ๑๒:๔๘.  
คมพ. ดพีรอ้ม, บรบิรูณ์, 
สมบรูณ์.

  ค คพ. ๔:๒; ๕๙:๕–๖.
  ง ๒ นี. ๒๕:๒๓.
 ๓๓ ก คมพ. ท�า (ช�าระ) ให้

บรสุิทธิ ์(การ).
  ข คมพ. ชดใช้ (การ).
  ค คมพ. ปลดบาป (การ).
  ง คมพ. บรสุิทธิ ์(ความ), 

ศักดิสิ์ทธิ ์(ความ).

 ๓๔ ก คมพ. พกัผอ่น,  
สถานพกัผอ่น.

  ข คมพ. เมอืงบรมสุข
เกษม.

  ค คมพ. วญิญาณ.
  ง คมพ. ฟ้ืนคนืชีวติ (การ), 

ฟ้ืนคนืพระชนม ์(การ).
  จ ๑ ธส. ๔:๑๗.
  ฉ เจคอบ ๖:๑๓.
  ช คมพ. พระเยโฮวาห.์
  ซ คมพ. พระเยซคูรสิต—์

พระผูพ้พิากษา.

๒๙ และพระผู้เป็นเจา้จะทรงแสดงแก่
ทา่น, วา่เรือ่งทีข่า้พเจา้เขยีนไวเ้ป็นเรือ่งจรงิ.

๓๐ และอน่ึงข้าพเจ้าอยากกระตุ้นท่าน
ให้มาหาก พระคริสต์, และยึดมั่นในของ
ประทานทีด่ี ไวท้กุอยา่ง, และไมแ่ตะตอ้งข 

ของช่ัว, หรือส่ิงไม่สะอาด.
๓๑ และจงตื่นก , และลุกขึน้จากภัสม-

ธุลี, โอ้เยรูซาเล็ม; แท้จริงแล้ว, และสวม
อาภรณ์งดงามของท่าน, โอ้ธิดาของไซ-
อันข ; และ จง ท�า หลักค ของ ท่านให้ แข็ง
แรงง และขยายเขตแดนของท่านตลอด
กาล, เพื่อท่านจะไม่ปะปนจ กันอีกต่อไป, 
เพื่อพันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์ซึ่ง
พระองคท์รงกระท�าไวก้บัทา่น, โอเ้ชือ้สาย
แห่งอิสราเอล, จะเกิดสัมฤทธิผล.

๓๒ แท้จริงแล้ว, จงมาหาก พระคริสต์, 
และได้รบัการท�าให้ดีพรอ้มข ในพระองค์, 
และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน
พระ ผู้ เป็น เจ้า ทุก อย่าง; และ หาก ท่าน
จะ ปฏิเสธ ตนจาก ความ ไม่ เป็น เหมือน
พระผู้ เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักค พระผู้
เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และ
พละก�าลังของท่าน, เมื่อน้ันพระคุณของ
พระองคจ์งึเพยีงพอส�าหรบัทา่น, เพือ่โดย

พระคุณของพระองค์ท่านจะดีพร้อมใน
พระ คริสต์; และ หาก โดย พระคุณง ของ
พระผู้เป็นเจ้าท่านดีพรอ้มในพระครสิต์, 
ท่านย่อมไม่มีทางปฏิเสธเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าได้เลย.

๓๓ และอน่ึง, หากทา่นโดยพระคณุของ
พระผู้เป็นเจ้าดพีรอ้มในพระครสิต,์ และ
ไม่ปฏิเสธเดชานุภาพของพระองค์, เมื่อ
น้ันท่านย่อมได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ก 

ในพระครสิต์ โดยพระคณุของพระผูเ้ป็น
เจ้า, ผ่าน การ หลั่ง พระ โลหิตข ของ พระ
คริสต์, ซ่ึงมีอยู่ ในพันธสัญญาของพระ
บิดาอันน�าไปสู่การปลดค บาปของท่าน, 
ท�าใหท้า่นกลบับรสุิทธิ์ง , ปราศจากมลทนิ.

๓๔ และบดัน้ีขา้พเจา้กลา่วแกท่กุคนวา่, 
ลากอ่น. ในไมช้่าขา้พเจา้จะไปพกัผอ่นก อยู่
ในเมอืงบรมสุขเกษมข ของพระผูเ้ป็นเจา้, 
จนกวา่วญิญาณค และรา่งกายของขา้พเจา้
จะรวมง กันอีก, และพระองค์จะทรงน�า
ข้าพเจ้าออกมาอย่างมีชัยทางนภากาศจ , 
เพื่อพบท่านหน้าบัลลังก์พิพากษาอันน่า
พึงใจฉ ของพระเยโฮวาห์ช ผู้ยิ่งใหญ่, พระ
ผู้พิพากษาซ นิรันดร์ทัง้ของคนเป็นและ
คนตาย. เอเมน.

จบบริบูรณ์

โมโรไน ๑๐:๒๙–๓๔๗๐๗




