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ดร. ดนี เฮลแลนด ์ 

 

ตอนเชา้วนัเสารท์ี ่11 มนีาคม 2548 เวลาประมาณ 5 นาฬกิา มคีนมาเคาะประตูบา้นของขา้พเจา้ 

และเมื่อขา้พเจา้เปิดประตูกพ็บวา่เป็นมอรม์อ่นมชิชัน่นาร ี2 คนอยูบ่นบนัไดหน้าประตูบา้น 

ขา้พเจา้รูส้กึดใีจมากๆทีเ่หน็ว่าฉนัจะไดม้โีอกาสจะไดแ้บ่งปนักบัชาย 2 คนนัน้ ขา้พเจา้จงึเปิดประตูออกและตอ้นรบัเขาเขา้มาในหอ้งรบัแขก 

ขา้พเจา้ใหเ้ขานัง่ทีเ่กา้อีย้าว ส่วนขา้พเจา้เองไดน้ัง่ทีเ่กา้อีอ้กีตวันงึ และใหเ้ขาพูดในสิง่ทีเ่ขาจะพดูต่อไป  

 

ทา่นไวท ์และทา่นสมธิ ถามวา่เราจะเริม่ดว้ยการอธษิฐานก่อนจะดไีหม ขา้พเจา้จงึตอบวา่ แน่ทเีดยีว  

 

ขณะทีท่า่นไวทไ์ขวแ้ขนในแบบการอธษิฐานของมอรม์อ่น ขา้พเจา้แปลกใจทีท่า่นสมธิไมไ่ดท้ าดว้ย มนัสัน้มาก แต่ขา้พเจา้ประทบัใจในค าอธษิฐานนัน้ 

ตามทีท่า่นไวทไ์ดก้ลา่วว่าพวกเขามาทีน่ี่เพื่อประกาศขา่วประเสรฐิของพระเยซูครสิตแ์ก่ขา้พเจา้ พระเจา้แหง่ฟ้าสวรรคท์รงรกัเราอย่างไร 
และครอบครวัของเราส าคญัอยา่งไร เขาถามขา้พเจา้เกีย่วกบัความผกูพนัในศาสนาของขา้พเจา้ และขา้พเจา้กไ็ดบ้อกเขาว่าขา้พเจา้ไดบ้งัเกดิใหม่ 
ขา้พเจา้เป็นครสิเตยีนแลว้ ขา้พเจา้เป็นสมาชกิของอแีวนเจลสิตคิ เทม็เพลิ ในเมอืงทาลซ่า รฐัโอกลาโฮมา่ ซึง่เป็นที่ๆ เป็นนกิายโฮลีเ่นสเพน็เทคอสท  

 

เขาบอกว่าเขามัน่ใจทีเ่ราเชื่อในความรกัของพระบดิาในสวรรค์ ในการทีพ่ระองคท์รงส่งพระบุตรของพระองค ์

พระเยซูมายงัโลกมนุษยเ์พื่อตายเพื่อความบาปของเรา และพระวญิญาณพระบรสิทุธิท์รงเป็นผูท้ีน่ าและสถติยอ์ยูก่บัเราตลอดชวีติในโลกนี้ 
ขา้พเจา้กลา่วว่าขา้พเจา้เหน็ดว้ยกบัเขา แต่ยกเวน้เรื่องความสมัพนัธท์างเพศทีม่อรม์อ่นสอนถงึเรื่องความหมายของค าวา่พระบดิาในสวรรค์ 

 

“แลว้พวกคุณเชื่อไดอ้ยา่งไรวา่พระเจา้ทรงสรา้งสิง่ต่างๆ?” เขาถาม 

 

“ดว้ยพลงัของพระค าของพระองค”์ ขา้พเจา้ตอบกลบั 

 

ค าตอบนัน้ไดท้ าใหเ้ขาเงยีบไปสกัครูห่นึ่ง แต่ขา้พเจา้ไดพู้ดต่อ 

มสุลมิไดก้ล่าวหาว่าครสิเตยีนทีเ่ชื่อวา่พระเจา้เป็นพระบดิาทีท่คีวามสมัพนัธท์างเพศกบันางมาร ีผูเ้ป็นพระมารดาของพระเยซ ู

แน่ทีเ่ดยีวทีน่ัน่ไมไ่ดใ้หค้วามเขา้ใจ แต่โยเซฟ สมธิ เนื่องจากเพื่อนบา้นของเขาเป็นผูท้ีช่ ื่นชมโครานตัง้แตก่่อนทีเ่ขาจะท าหนงัสอืมอรม์อ่น และโยเซฟ 

สมธิไดห้ยบิยกหลายๆสิง่จากอสิลาม เมือ่เขาตัง้ศาสนาใหม ่ซึง่กค็อื มอรม์อ่น 

 

         “ขา้พเจา้เคยไดย้นิมาจากบางแหง่ทีก่ลา่วว่าพระเจา้ พระบดิาในสวรรคข์องเราไดม้เีพศสมัพนัธท์างเพศกบันางมาร”ี เขากล่าววา่ 
ดูเหมอืนว่าจะเป็นเรื่องอือ้ฉาว 

 



         “ใช”่ ขา้พเจา้ไดก้ลา่วต่อไปว่า “และมนักเ็ป็นสิง่ทีบ่รงิแฮม ยงั ไดส้อน “อโิลฮมี” 

ไดล้งมาในโลกนี้และมเีพศวมัพนัธท์างเพศกบันาวมารเีพื่อผลติรา่งกายมนุษยเ์พื่อพระเยซู” 

 

         คนหนุ่มยนืยนัทีจ่ะพดูถงึความส าคญัของผูเ้ผยพระวจนะ? เขากลา่วว่า 

อาดมัเป็นผูเ้ผยพระวจนะทีพ่ระเจา้ตรสัผา่นมวลมนุษยท์างประวตัศิาสตรข์องโลก ทีพ่ระคมัภรีเ์ดมิเตม็ไปดว้ยผูเ้ผยพระวจนะ เขาอา่นในหนงัสอือาโมส 3:7 

“แทจ้รงิแลว้พระเจา้มไิดท้รงกระท าอะไรเลย โดยมไิดเ้ปิดเผยความลบัใหแ้ก่ผูร้บัใชข้องพระองค ์คอืผูเ้ผยพระวจนะ” 

และเขากไ็ดก้ล่าวถงึพระเจา้ทีท่รงใหผู้เ้ผยพระวจนะอยู่ในครสิจกัรทกุวนันี้ ทีไ่ดน้ าครสิตจกัรและพูดกบัคนของพระเจา้  

 

         “ขา้พเจา้เหน็ดว้ย” ขา้พเจา้กลา่ว “ทีพ่ระเจา้ไดท้รงใหผู้เ้ผยพระวจนะอยู่ในครสิจกัร สำ าหรบัหนงัสอืกจิการทีม่ผีูเ้ผยพระวจนะอยู่ในครสิจกัร” 

4 อย่างไรกต็าม พวกเขาไมใ่ชผู่น้ าของครสิตจกัรอย่างแน่นอน ในความเป็นจรงิ ในโครนิธ ์12:28 ไดก้ลา่วว่า 

“และพระเจา้ไดท้รงโปรดตัง้บางคนไวใ้นครสิตจกัรคอื หนึ่งอคัรฑตู สองผูเ้ผยพระวจนะ สามครบูาอาจารย ์แลว้ต่อจากนัน้กผ็ูก้ระท าการอนัเป็นอทิธฤิทธิ”์ 

และอกีมากมาย 

 

         “ใช”่  ทา่นไวทก์ลา่ว “ขา้พเจา้ไดอ้า่นมาเมื่อวนัก่อน แต่ขา้พเจา้คดิว่าทา่นน่าจะเหน็ดว้ยตรงทีว่่า พระเจา้ไดใ้หเ้ปโตรอยู่ในครสิตจกัร ในมทัธวิ 

16:18 ‘ฝา่ยเราบอกทา่นวา่ทา่นเปโตร และบนศลิานี้ เราจะสรา้งครสิตจกัรของเราไว’้” และในขอ้ที ่19 พระองคไ์ดก้ล่าวไวว้่า 

“เราจะมอบลูกกุญแจแผน่ดนิสวรรคใ์หไ้วแ้ก่ทา่น ทา่นจะกลา่วหา้มสิง่ใดในโลก สิง่นัน้กจ็ะถูกกลา่วหา้มในสวรรค ์เมื่อทา่นจะกล่าวอนุญาตสิง่ใดในโลก 

สิง่นัน้จะกลา่วอนุญาตในสวรรคด์ว้ย” 

 

         “ใชแ่ลว้” ขา้พเจา้กลา่ว “ทา่นเปโตรไดเ้ทศนาครัง้แรกแก่ชาวยวิในวนัเพน็เทคอส และทีบ่า้นของคอรเ์นเลยีส 

ทา่นเทศนาค าเทศนาแรกใหแ้ก่คนทีไ่มใ่ชช่าวยวิดว้ยเชน่กนั ทา่นมกีุญแจแหง่แผน่ดนิสวรรคอ์ย่างแน่นอน อย่างไรกต็าม 

ทา่นตอ้งอา่นทัง้บรบิทเพื่อใหไ้ดค้วามหมายทีแ่ทจ้รงิ ทา่นก าลงัไดค้วามหมายเหมอืนกนัจากขอ้ทีค่รสิตจกัรโรมนัคาทอลกิให้ เมื่อพวกเขากล่าววา่ทา่น 

เปโตรเป็นสนัตปาปาคนแรก” 

 

         ถา้ทา่นดูทีบ่รบิททัง้หมด ทา่นจะเหน็ว่าพระเยซูไดถ้ามค าถามวา่ “ใครกลา่ววา่ขา้เป็นบุตรมนุษย?์” หลงัจากทีบ่างคนไดต้อบค าถามไปแลว้ 

พระเยซูถามวา่ “แลว้มใีครกล่าวหรอืยงัวา่ขา้เป็นอย่างนัน้” แลว้เรื่องกไ็ดด้ าเนนิต่อไป 

 

         16. ซโีมนเปโตรทลูตอบวา่ “พระองคท์รงเป็นพระครสิตพ์ระบุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู่” พระเยซูตรสักบัเขาว่า “ซโีมนบุตรโยนาหเ์อ๋ย 

ทา่นกเ็ป็นสุขเพราะวา่มนุษยม์ไิดแ้จง้ความนี้แก่ทา่น แต่พระบดิาของเราผูท้รงสถติยใ์นสวรรคท์รงแจง้ใหท้ราบ 

 

18. ฝา่ยเราบอกกบัทา่นว่าคอืเปโตร และบนศลิานี้ เราจะสรา้งครสิตจกัรของเราไว ้และพลงัแหง่ความตายจะมชียัต่อครสิตจกัรนัน้กห็ามไิด้ (มทัธวิ 

16:13-18) 

 



         ขา้พเจา้ไดก้ล่าวต่อไปว่า “พระเยซูเองคอืหลกัของครสิตจกัร ค าสอนและความเชื่อของสาวกเป็นรากฐานของครสิตจกัร 

ค าสอนและความเชื่อเหลา่นัน้ไดอ้ยู่ในพระคมัภรีใ์หม ่พระเยซูใชช้ื่อของเปโตร เปโตรส ์ซึง่มคีวามหมายในภาษากรกีว่า “ศลิากอ้นหนึ่ง” 

ทีไ่ดน้ ามาบรรยายใหเ้หน็ภาพของเพตรา หรอื “ศลิาแขง็แกรง่” ทีค่รสิตจกัรไดส้รา้งไวบ้น 

ศลิาแขง็แกรง่เป็นความหยัง่รูจ้ากพระเจา้ทีพ่ระเยซูคอืพระเจา้ทีแ่ทจ้รงิ และถกูสง่มาจากพระเจา้เพื่อใหค้วามรอดแก่โลกนี้ มนัมคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยู่ 
ซึง่ไมใ่ชเ่รื่องทางเพศ และไมใ่ชเ่รื่องการมคีวามหมายแฝงและความเชื่ออยา่งเปโตร ซึง่เป็นผูท้ีห่ยัง่รูอ้ย่างพระเยซู 
ทีส่ามารถท าใหค้นเขา้สู่แผน่ดนิของพระเจา้ได ้

 

         “ใช ่ขา้พเจา้เหน็ดว้ยทีส่าวกไดว้างรากฐานของครสิตจกัร” ขา้พเจา้กลา่ว หลงัสอืบางเล่มในพระคมัภรีใ์หมเ่ขยีนโดยสาวก 

หนงัสอืเล่มอื่นๆเขยีนโดยคนทีท่ าพนัธกจิ และท าการสอน และนัน่กเ็ป็นเหตุทีท่กุวนันี้เราไดย้อมรบัพระคมัภรีใ์หม ่ว่าเป็นพระค าของพระเจา้ 
และเราเชื่อวา่มพีนัธกจิของอคัรฑตูในทกุวนันี้ดว้ยเชน่กนั แต่ไมใ่ชใ่นระดบัเดยีวกนัอย่างทีอ่คัรฑตูสบิสองคนไดท้ าเมื่อเริม่แรก 

พนัธกจิของอคัรฑตูสบิสองคนนัน้เป็นพนัธกจิทีไ่มม่ใีครเหมอืน พวกเขาเป็นพยานตาต่อตาในพนัธกจิของพระเยซคูรสิต ์

 

         “เนื่องจากกนงัสอืกจิการอคัรฑตู 1” ขา้พเจา้กล่าวต่อไปวา่ “เพื่อทีจ่ะแทนทียู่ดาส อสิคารโิอท ซึง่เป็นผูท้ีต่กจากต าแหน่งของอคัรฑตู 

อคัรฑตูผูอ้ื่นกล่าววา่การทีก่ารแทนทีข่องยูดาสตอ้งเป็นบางคนทีเ่ป็นพยานในพนัธกจิของพระเยซู 

จากตอนทีท่า่นไดร้บัศลีบพัตศิมาโดยทา่นยอหน์ศลีบพัตศิมา” 

 

        ตอนทีพ่ระองคเ์สดจ็สู่สวรรคห์ลงัจากฟ้ืนคนืพระชนม ์(กจิการอคัรฑตู 1:21-22) ถงึกระนัน้อคัรฑตูเปาโลไมส่ามารถเตมิเตม็ตามขอ้ทีต่อ้งการได้ 

ในววิรณ์ 21:14 เราไดรู้ว้่าชื่ออคัรฑตูสบิสองคนไดถ้กูเขยีนไวบ้นฐานศลิาสบิสองฐานในเมอืงเยลูซาเลม็ใหม”่  

 

 “ดงันัน้ทา่นไดเ้หน็แลว้” ขา้พเจา้กล่าว “อคัรฑตูทัง้สบิสองคนผูท้ีท่ าใหพ้นัธกจิของพระเยซูส าเรจ็ พวกเขาวางฐานของครสิตจกัร 

และเหลอืไวใ้หเ้ราอยา่งสุจรติ เพื่อเป็นเครื่องท าทาง กค็อืพระคมัภรีใ์หมน่ัน่เอง”  

 

“ใชแ่ลว้ อคัรฑตูของลูกแกะเป็นผูท้ีส่ าคญั” ทา่นอาวุโสไวทก์ล่าวต่อไปวา่ “แต่วนันัน้มาถงึแลว้ทีอ่คัรฑตูถูกตา้นโดยมนุษย ์พระเยซูตรสัแกพ่วกเขาว่า 

‘แทจ้รงิวนัหนึ่งทกุคนทีป่ระหารชวีติของทา่น จะคดิวา่เขาท าการนัน้เป็นการปฏบิตัพิระเจา้’ (ยอหน์ 16:2) ดงันัน้เมื่อเวลานัน้มาถงึ เมื่ออคัรฑตูถูกตา้น 

และถูกฆา่ และครสิตจกัรไดห้ายไปจากโลกนี้ และโลกกเ็ขา้สู่ชว่งเวลาของความมดื ซึง่เป็นรูจ้กัในนามของ ยุคมดื มนัไมใ่ชจ่นกระทัง่ปี 1820 

ทีค่รสิตจกัรถูกกูค้นืสู่โลกโดยโยเซฟ สมธิ”  

 

“เดีย๋วก่อน” ขา้พเจา้กล่าวตอบ “พระเยซูตรสัว่า ‘ขา้จะสรา้งครสิตจกัรของเราไวบ้นศลิา และพลงัแหง่ความตายจะมชียัต่อครสิตจกัรนัน้หามไิด’้ 

ทา่นหมายความว่าหลงัจากการตายของอคัรฑตู ไมม่ใีครทีม่คีวามสมัพนัธท์ีถู่กตอ้งกบัพระเจา้ จนกระทัง่ถงึตอนของโยเซฟ สมธิอย่างนัน้หรอื? 

ถา้เป็นอย่างนัน้ทา่นคดิวา่ชว่งเวลาหลายปีนัน้พลงัแหง่ความตายจะมชียัต่อครสิตจกัรใชห่รอืไม?่ นัน่ไมไ่ดเ้หน็ดว้ยกบัสิง่ทีพ่ระเยซูตรสัในพระคมัภรี ์

ทา่นตอ้งอา่นหนงัสอื Fox’s Book of Martyrs  

 

“พูดกนัต่อดกีวา่” ทา่นไวทก์ล่าว “ขา้พเจา้จะใหท้า่นสมธิพดูต่อจากตรงนี้”  

 



            จากตรงนี้ ทา่นสมธิคดัลอกจากเรื่องทีเ่ล่าจากโยเซฟ สมธิ จากการทีเ่ขาเหน็แสงส่องมาทีเ่ขาขณะทีเ่ขาก าลงัอธษิฐานในปา่ 
และผูท้ีน่่าเกรงขามทัง้สองทีเ่หมอืนกนัทกุประการ กไ็ดป้รากฎตวัขึน้ ทา่นหนึ่งไดช้ีไ้ปทีอ่กีทา่นหนึ่ง และประกาศตวัว่าเป็นพระบุตรพระเจา้ โยเซฟ สมธิ 
เหน็ทัง้พระบดิา และพระบุตร  

 

         “แตน่ัน่จะเป็นไปไดห้รอื” ขา้พเจา้รอ้งถาม “พระคมัภรีไ์ดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่พระบดิาคอื พระวญิญาณบรสิทุธิ ์เป็นบคุคลทีเ่รามองไมเ่หน็ 

และไมม่ใีครทีเ่คยเหน็มาก่อน”  

 

         “แต ่โมเสสเคยเหน็พระเจา้” เขากล่าว         

 

         “โมเสสเป็นขอ้ยกเวน้ในการทีเ่หน็พระเจา้จากดา้นหลงั ตอนทีพ่ระเจา้เสดจ็ผา่นมา” ขา้พเจา้ไดช้ีแ้จง 6 

ถา้นัน่เป็นแคส่่วนทีพ่ระองคใ์หโ้มเสสไดเ้หน็ พระองคค์งจะไมไ่ดป้รากฎตวัทัง้ 

 

หมดให ้โยเซฟ สมธิ ไดเ้หน็เป็นอย่างแน่ ขา้พเจา้คดิวา่นัน่คอืพระเยซูในภาคของก่อนการทรงสถิตย ์ทีส่รา้งพระคมัภรเ์ดมิ 

นัน่เป็นสิง่เดยีวทีใ่หค้วามเขา้ใจเมื่อเราพจิารณาพระบดิาทีม่องไมเ่หน็ และเคยมมีนุษยค์นไหนเหน็พระองค ์อย่างทีไ่ดส้อนในพระคมัภรีใ์หม”่  

 

         มาถงึตอนนี้ ทา่นอาวุโสสมธิไดน้ัง่จอ้งผา่นแวน่ตา และเริม่ทีจ่ะใหค้ าพยานเกีย่วกบัโยเซฟ สมธิ ผูเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ 
และหนงัสอืของมอรม์อ่น ทีถู่กแปลโดยพลงัของพระเจา้  

 

         “ท าไมหนงัสอืของมอรม์อ่นถงึถูกแปลโดยพลงขัองพระเจา้ เมื่อครสิตจกัรมอรม์อ่นเองกไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงตัง้สีพ่นัอย่าง” ขา้พเจา้ถาม 7 

 

          “นี่เป็นแคก่ารแกไ้ขหลกัไวยกรณ์ ไมใ่ชก่ารแกไ้ขหลกัธรรมค าสอน” พวกเขาตอบ 

 

         “ไม ่มนัเป็นการเปลีย่นหลกัธรรมค าสอนดว้ย” ขา้พเจา้ยนืกราน “ในปี 1981 ครสิตจกัรมอรม์อ่นเปลีย่นค าหนึ่งใน 2 เนฟี 30:6 ค าว่า ‘ขาว’ 

ไดถู้กเปลีย่นเป็น ‘บรสิุทธิ’์ เมื่อการอา้งถงึค าแชง่สาปทีผ่วิหนังไดถู้กลบออกจากเลมาไนท ์จนกระทัง่ถงึตอนทีห่ลกัค าสอนอย่างเป็นทางการของมอรม์อ่น 

กค็อืคนอนิเดยีนอเมรกินัซึง่เป็นผูท้ีเ่ชื่อในหนงัสอืมอรม์อ่น ทีท่ าใหห้ายจากค าสาปแชง่บนผวิหนงัของพวกเขา และเปลีย่นเป็นสขีาว 

มนัเกดิขึน้ผา่นหนงัสอืมอรม์อ่นเมื่ออนิเดยีนไดเ้ปลีย่นความเชื่อในพระครสิต์ 8 แต่มนักไ็ดถ้กูสญัญาวา่จะเกดิขึน้ในขอ้นัน้ 

มนัไมไ่ดเ้กดิขึน้ตอนทีพ่มิพห์นงัสอืของมอรม์อ่นในปี 1830 จนถงึปี 1981 ตอนปลายของปี 1960 ทา่นสเป็นเซอร ์ดบัเบลิย ูคมิบอล 

ผูเ้ผยพระวจนะมอรม์อ่น ไดป้ระกาศใน แอลดเีอส งานสมันาทัว่ไปทีเ่ขาเชื่อว่าทกุครัง้ทีเ่ขาไดไ้ปเยีย่มการเขา้รตีของอนิเดยีน พวกเขาไดม้าเป็นคนทีข่าวขึน้

” แต่สุดทา้ยพวกเขาไดเ้ปลีย่นค าในหนงัสอืมอรม์อ่น และหลกัธรรมเกีย่วกบัชาวอนิเดยีนทีก่ลายมาเป็นขาว เจอรี ่พ ีคาฮลิ โฆษกของครสิตจกัร 

เป็นผูท้ีร่ายงานโดยแอสโซซเิอท เพรส ไดย้นืยนัการเปลีย่นแปลงในหลกัธธรมค าสอน 10 

 



         “ทา่นไดเ้หน็แลว้” ขา้พเจา้กลา่ว “ครสิตจกัรมอรม์อ่นกค็อืองกรคเ์ชือ้ชาต ิกค็อืการสอนอยา่งเป็นทางการ 

ทีว่่าวนัหนึ่งพวกเชือ้ชาตอิื่นๆจะหลดุจากค าสาปแชง่บนผวิหนงัของเขา และเปลีย่นเป็นขาว” (ยาโคบ 3:8 ในหนงัสอืมอรม์อ่น) ในความเป็นจรงิแลว้ 

การสอนทีแ่ทจ้รงิของครสิตจกัรมอรม์อ่น ในเรื่องเชือ้ชาตไิมไ่ดส้อนอย่างเปิดเผย ในปี 1978 เทา่นัน้ 

ทีค่นเชือ้ชาตแิอฟรกินัผวิด าไดร้บัการอนุญาตใหเ้ขา้รว่มเป็นนกับวชมอรม์อ่น แต่ถงึอย่างนัน้กต็าม 

หลกัค าสอนกย็งัเกีย่วขอ้งกบัการลบค าสาปแชง่กย็งัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป มนักย็งัเป็นอยา่งนัน้อยู่อย่างทีเ่คยเป็นอยู่เสมอ 

ทีลู่กหลานของอาเบลทีจ่ะตอ้งไดร้บัการชว่ยกู ้และไดร้บัรางวลัของเขาก่อนคนเชือ้สายแอฟรกินัทีล่บค าแชง่สาป 

 

         มาถงึจดุนี้ ความทอ้แทใ้จของมชิชัน่นารมีอรม์อ่นทัง้สองกม็ากเกนิกว่าจะปกปิด 

 

         “ขา้พเจา้เคยเชื่อในหนงัสอืมอรม์อ่น” ขา้พเจา้กล่าว ครอบครวัของขา้พเจา้ขายทกุอย่างทีเ่รามใีนมสิเซอรี ่และไปทีอ่ารโิซน่า 

เพื่อไปประกาศขา่วประเสรฐิของหนงัสอืมอรม์อ่นกบัชาวอเมรกินั อนิเดยีน (เลมาไนท ์ในหนงัสอืมอม์อ่น) ก่อนอื่น 

พวกเขาหลุดจากค าสาปแชง่ทีผ่วิของพวกเขา และกลายมาเป็นคนขาวและ เป็นคนทีม่คีวามปีตยินิด ีอย่างทีส่องคอื 

ในเวลาทีพ่ระเยซูใหค้ าอนุญาตแกพ่วกเขาใหท้ าลายลา้งคนทีไ่มใ่ชผู่เ้ชื่อทัง้หมดบนทวปีนี้ และเอาแผน่ดนิของพวกเขาคนื” 

 

         “ตอนนัน้ไดก้ลา่วไวท้ีไ่หน?” ทา่นอาวุโสทา่นหนึ่งถาม 

 

         “อย่างน้อยกม็สีองทีใ่นหนงัสอืมอรม์อ่น: 3 เนฟี 16 และ 3 เนฟี 21” 

 

         จากนัน้ขา้พเจา้กไ็ดย้มืหนงัสอืมอรม์อ่นจากชาวหนุ่มและเปิดไปที ่3 เนฟี 16 

และอา่นเหมอืนทีว่า่พระเยซูไดพ้ดูทีท่วปีอเมรกิาหลงัจากการฟ้ืนคนืพระชนม ์        

 

10.   ในวนัเมื่อพวกทีไ่มใ่ชค่นยวิไดบ้าปต่อขา่วประเสรฐิ...และปฏเิสธความบรบิูรณ์ของขา่วประเสรฐิของเรา พระบดิา 
เราจะน าความบรบิูรณ์ของขา่วประเสรฐิของเราจากทา่มกลางพวกเขา 

 

11.   และจากนัน้เราจะจดจ าพนัธสญัญาของเราทีไ่ดใ้หไ้วแ้กค่นของเรา โอ ชาวอสิราเอล และเราจะน าขา่วประเสรฐิมายงัพวกเขา 

 

12.   และเราจะแสดงต่อพระองค ์โอ ชาวอสิราเอล พวกพวกทีไ่มใ่ชค่นยวิจะไมม่พีลงัเหนือทา่นทัง้หลาย แต่เราจะจดจ าพนัธสญัญาทีม่ตี่อทา่น โอ อสิราเอล 

และทา่นไดม้าถงึความรูข้องความบรบิูรณ์ในขา่วประเสรฐิของเรา 

 

13.   แต่ถา้พวกพวกทีไ่มใ่ชค่นยวิจะสารภาพบาป และหนักลบัมาหาเรา พระบดิา พวกเขาตอ้งไดร้บัการทดทา่มกลางคนของเรา โอ อสิราเอล 

 

14.   และเราจะไมท่ าใหค้นของเราตอ้งทนทกุข ์ซึง่เป็นพวกชาวอสิราเอล ใหไ้ปในทา่มกลางพวกเขา และเหยยีบพวกเขาใหล้ม้ลง พระบดิา 



 

15.   แต่ถา้พวกเขาจะไมก่ลบัมาหาเรา และเมนิเฉยต่อเสยีงเรยีกของเรา เราจะท าใหพ้วกเขาตอ้งรบัการทนทกุข ์โอ อสิราเอล 

ทีพ่วกเขาตอ้งไปในทา่มกลางพวกเขา และเหยบีพวกเขาใหล้ม้ลง และพวกเขาควรจะเป็นอย่างเกลอืทีไ่มไ่ดรกัษารสชาดความเคม็ของมนั ทีไ่มด่ ี

แต่ตอ้งถูกจ ากดัออกไป และตอ้งตกอยู่ใตเ้บือ้งเทา้ของคนของเรา โอ อสิราเอล 

 

16.    และด ูแลด ูเรากล่าวแก่ทา่น พระบดิาไดบ้ญัชาเรา ทีเ่ราไดใ้หแ้กค่นในแผน่ดนินี้เพื่อมรดกของพวกเขา (เน้นว่าเป็นของเรา) 

 

 “แลว้ชาวอนิเดยีนโตต้อบว่าอยา่งไร?” พวกเขาถาม 

 

“อมื” ขา้พเจา้กลา่ว “พวกเขาดูทา่ทา่งไมค่่อยประทบัใจนกัในแนวคดิเรื่องสผีวิของพวกเขาทีต่อ้งการการเปลีย่นแปลง 

และเมื่อพวกเขามาเอาแผน่ดนิของเขาคนื ผูน้ าคนหน่ึงกดนิวโป้งของเขาลงบนโต๊ะ และกลา่วว่า  ‘พวกคนขาวใหพ้วกเราอยู่ใตนิ้วโป้งของเขา 

และพวกเราจะกไ็มเ่คยทีจ่ะออกจากมนัได้’  ขา้พเจา้เหน็การสนทนาในเรื่องนี้เกดิขึน้ที ่พมิา อนิเดยีน เรเซอรเ์วชัน่ ทีอ่ารโิซน่า 

 

            “แต่นัน่กเ็ป็นพระค าของพระเยซ”ู หนึ่งในพวกเขาตา้น “พวกเขาก าลงัจะเขา้มาแทนทีแ่ละจะเกดิขึน้จรงิๆ” 

 

            “ไมใ่ช”่ ขา้พเจา้ตอบกลบั “พระเยซูเคยพดูวา่อย่างนัน้ นัน่ไมใ่ชพ่ระเยซูในพระคมัภรี”์ 

 

            “ขา้พเจา้รูส้กึสงสยัทีท่า่นทราบเกีย่วกบัเรื่องนี้มาก” ขา้พเจา้กล่าว 

“ทา่นยงัหนุ่มอยู่มากทีจ่ะรูเ้รื่องการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในครสิตจกัรมอรม์อ่น ขา้พเจา้ไมส่งสยัความจรงิใจของทา่น 

หรอืว่าความตอ้งการทีท่า่นอยากใหพ้ระเจา้ทรงใช ้แต่ทา่นไมท่ราบเกีย่วกบัความเชื่อของครสิตจกัรของทา่นมากเทา่ไหร่ 

เพื่อจะทราบเกีย่วกบัหลกัธรรมค าสอนทีแ่ทจ้รงิ ทา่นตอ้งกลบัไปและอา่นค าเทศนาเดมิของมอรม์อ่นในวารสารแหง่โอวาท (Journal of Discourses) 

หลกัธรรมของมอรม์อ่นกเ็หมอืนเดมิอย่างทีเ่คยเป็น แต่ดว้ยการพลกิแพลง ครสิตจกัรมอรม์อ่นไมย่อมรบัในการทีส่มาชกิอา่นหนงัสอืเหลา่นัน้ 

ในความเป็นจรงิแลว้ มนัไมไ่ดใ้หก้ าลงัใจคนทีไ่มใ่ชม่อรม์อ่น ซึง่เป็นคนทีอ่ยากจะพูดคุยกบัมอรม์อ่นทีผ่า่นการอา้งองิมาถงึพวกเขา 

มนัเป็นการพยายามจ ากดัการสนทนาโตต้อบระหวา่งความเชื่อเทา่นัน้ ไปถงึขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ป็นทางการ” 

 

            “อย่างไรกต็าม ในบทเรยีนการสอนของพวกเขาเอง ครขูองมอรม์อ่นกไ็ดท้ าการอา้งถงึตวัของพวกเขาเองอย่างตอ่เนื่อง 

ขา้พเจา้ไดด้กูารถ่ายทอดดาวเทยีมชอ่งของมอรม์อ่นในทวี ี และพวกเขาไดอ้ธบิายถงึหลกัธรรมของเขาโดยการอา้งถงึ วารสารแหง่โอวาท ( Journal of 

Discourses) ไมใ่ชแ่ลว้ มาถงึตรางจดุนี้ตรงทีข่า้พเจา้ไดต้ระหนกัว่าธรรมะทีแ่ทจ้รงินัน้จะตอ้งมใีนพระคมัภรีใ์หม่ ขา้พเจา้ไดร้บัหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 
ทีข่า้พเจา้สามารถปล่อยใหก้ารบรรลุของโยเซฟ สมธิ ตกลงทีศ่าลา และยงัไปสวรรคอ์ยู ่ความเชื่อของขา้พเจา้อยู่ในพระเยซูครสิต ์

และค าสอนของพระองคก์ย็งัคงถกูรกัษา และตคีวามหมายในพระคมัภรีใ์หม ่ถา้พระเยซคูรสิตท์รงชว่ยกูข้า้พเจา้ ถงึแมว้่าจะขาดความเชื่อในโยเซฟ สมธิ 

หรอืในหนงัสอืมอรม์อ่นกไ็มส่ามารถท าใหข้า้พเจา้สูญเสยีดวงวญิญาณของขา้พเจา้ไปได”้ 

 

         เป็บคนทีเ่กดิใหม ่ไมใ่ชจ่ากพนัธุม์ตะ แต่จากพนัธุอ์มตะ คอืพระวจนะของพระเจา้อนัทรงชวีติและด ารงอยู่ (1 เปโตร 1:23) 



 

            ทา่นทีร่กัทัง้หลาย ขา้พเจา้ไดต้ัง้ใจจะเขยีนถงึทา่นเรื่องความรอดรว่มกนั แต่ขา้พเจา้เหน็ว่า 

จ าเผน็จ าตอ้งเขยีนวงิวอนทา่นใหต้่อสูเ้พื่อหลกัค าสอนทีเ่ชื่อกนัอยู่ ทีไ่ดท้รงโปรดมอบไวแ้ก่ธรรมกิชนครัง้เดยีวเป็นพอนัน้ (ยูดา 3) 

 

            จากตอนนี้ มชิชนัน่ารกีก็ระสบักระสา่ย และตอ้งการหาทางออกของตวัเอง ขา้พเจา้ถามใหพ้วกเขาพดูสิง่ทีอ่ยากจะพูด 

เมื่อพวกเขาพยายามยนืยนัความเชื่อของเขาในโยเซฟ สมธิ และหนงัสอืมอรม์อ่น ขา้พเจา้รูส้กึเศรา้ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขในการยนืยนัของพวกเขา 

 

            “เปลา่ พระเยซูทีท่า่นกล่าวถงึนัน้ ไมใ่ชพ่ระเยซูทีอ่ยู่ในพระคมัภรี ์ขา้พเจา้ตอ้งขอโทษ ทา่นก าลงัสอนถงึสิง่ทีใ่นพระคมัภรีใ์หมไ่ดอ้ธบิายไวใ้น 2 

โครนิธ ์11: 

 

4.    เพราะว่าถา้คนใดจะมาเมศนาสัง่สอนถงึพระเยซูอกีองคห์นึ่ง ซึง่แตกตา่งกบัทีเ่ราไดเ้ทศนาสัง่สอนนัน้ หรอืถา้ทา่นจะรบัพระวญิญาณ 

ซึง่แตกตา่งจากทีท่า่นไดร้บัไวแ้ลว้ แหมทา่นทัง้หลายชา่งอดทนสนใจฟงัเขาเสยีจรงิๆ 

 

13.    เพราะคนเหลา่นัน้เป็นอคัรฑตูเทยีม เป็นคนงานทีห่ลอกลวงปลอมตวัเป็นอคัรฑตูของพระครสิต์ 

 

พวกเราจบบทสนทนาดว้ยค าอธษิฐานทีข่า้พเจา้น า ทีพ่วกเขาจะอยากเขา้มารูจ้กักบัค าสอนทีแ่ทจ้รงิของพระเยซูครสิต์ และความรอดทีแ่ทจ้รงิ 
ขา้พเจา้ไดใ้ชเ้วลาเขยีนเรื่องราวทีพ่วกเขาไดม้าเยีย่มทีบ่้านของขา้พเจา้ เพื่อผลประโยชน์ของมอรม์อ่น และเพื่อนครสิเตยีนของขา้พเจา้ 
ความตอ้งการทีจ่รงิใจของขา้พเจา้กค็อื อยากจะใหพ้ระเจา้อวยพรทา่นผา่นการอา่นบทความนี้   

 

ค าอธษิฐานเพื่อความรอด: 

 

พระเยซคูรสิตเ์จา้ ขา้พระองคข์อบคุณพระองคส์ าหรบัพระธรรมอนัศกัดิส์ทิธิ ์พระคมัภรีท์ีไ่ดเ้ปิดเผยแผนการแหง่ความรอดทีไ่มซ่บัซอ้น 

ขา้พเจา้ขอกลบัใจในการคดิว่าครสิตจกัรตอ้งชว่ยกูข้า้พเจา้เมื่อพระองคแ์คเ่รยีกขา้พระองคเ์พื่อเขา้มาหาพระองคใ์นความเชื่อทีไ่มซ่บัซอ้น จอมเจา้นาย 

ขา้พเจา้ไดย้นิเสยีงเคาะของพระองคท์ีป่ระตูใจของขา้พระองค์ ขา้พระองคเ์ปิดประตูและเชญิพระองคเ์ขา้มา 
ขา้พระองคเ์ชื่อวา่พระองคท์รงใชช้วีติในชวีติทีไ่รค้วามบาป และน าความบาปของขา้พระองคไ์วท้ีพ่ระองค ์เมื่อพระองคท์รงสิน้พระชนมบ์นไมก้ารเขน 

และตอนนี้ประทบัอยู่ทีเ่บือ้งพระหตัถข์วาของพระบดิา ก าลงัอธษิฐานเผื่อขา้พระองค ์

 

ขา้พระองคส์ละลทัธมิอรม์อ่น และทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขา้พระองคข์อการปลดปล่อยจากวญิญาณแหง่การหลอกลวงทัง้ปวงทีข่า้พระองคอ์นุญาตใหเ้ขา้มาในชวีติของขา้พระองค์ 
โดยการสงสยัในพระธรรมอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์และในการตดิตามค าสอนของมนุษย ์โปรดช าระขา้พระองคด์ว้ยพระโลหติทีไ่ดห้ลัง่ของพระองค ์

ขา้พระองคเ์ชื่อ ขา้พระองคไ์ดร้บัพระองคม์าเป็นเจา้นาย และพระผูช้ว่ยใหร้อดของขา้พระองคต์อนนี้ 
ขา้พระองคจ์ะแสวงหาครสิตจกัรทีส่อนพระคมัภรีท์ีเ่ป็นเครื่องน าทางชวีติของขา้พระองค์ 
ขา้พระองคจ์ะท าพธิลีา้งบาปอกีครัง้หนึ่งเพื่อค าพยานในความเชื่อใหมข่องขา้พระองค ์ขา้พระองคม์อบชวีติของขา้พระองคใ์หพ้ระองค ์

ท าตามน ้าพระทยัของพระองค ์ขา้พระองคข์อสญัญาว่าจะไมล่ะทิง้พระองค ์ดว้ยการชว่ยเหลอืของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์ ขอบพระคุณพระองค ์พระเยซ ูอาเมน 



 

ถา้ทา่นไดอ้ธษิฐานค าอธษิฐานนี้อย่างจรงิใจ ไดโ้ปรดตดิตอ่ ดร.ดนี ตามอเีมลแ์อดเดรสขา้งล่างนี้ และแจง้ใหท้า่นทราบ 

เพื่อทา่นจะไดร้บัแนะน าทีจ่ าเป็นทีจ่ะใหท้า่นอยู่ในทางของพระเจา้ ชื่อและอเีมลแ์อดเดรสของทา่นจะถกูเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

 

โน๊ต: การเขยีนโตต้อบนี้กบั ดร. ดนี อยู่กบัความเขา้ใจทีอ่าจถกูใชส้ว่นๆหนึ่ง หรอืทัง้หมดในเวบ็ไซทน์ี้ หรอืทีอ่ื่นๆดว้ย 

 

__________________ 
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(ถา้ทา่นสนใจเรื่องต่อไปจากนี้ ทา่นสามารถเขา้ชม streaming video กบันกัวทิยาศาสตรใ์นการอธบิายเรื่องการทดสอบขอ้เทจ็จรงิของ DNA 
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