มอร์มอ่ นมิชชันนารี
่
2 คน

ดร. ดีน เฮลแลนด์

ตอนเช้าวันเสาร์ท่ี 11 มีนาคม 2548 เวลาประมาณ 5 นาฬิกา มีคนมาเคาะประตูบา้ นของข้าพเจ้า
และเมื่อข้าพเจ้าเปิ ดประตูกพ็ บว่าเป็นมอร์มอ่ นมิชชันนารี
่
2 คนอยูบ่ นบันไดหน้าประตูบา้ น
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดีใจมากๆทีเ่ ห็นว่าฉันจะได้มโี อกาสจะได้แบ่งปนั กับชาย 2 คนนัน้ ข้าพเจ้าจึงเปิ ดประตูออกและต้อนรับเขาเข้ามาในห้องรับแขก
ข้าพเจ้าให้เขานังที
่ เ่ ก้าอีย้ าว ส่วนข้าพเจ้าเองได้นงที
ั ่ เ่ ก้าอีอ้ กี ตัวนึง และให้เขาพูดในสิง่ ทีเ่ ขาจะพูดต่อไป

ท่านไวท์ และท่านสมิธ ถามว่าเราจะเริม่ ด้วยการอธิษฐานก่อนจะดีไหม ข้าพเจ้าจึงตอบว่า แน่ทเี ดียว

ขณะทีท่ า่ นไวท์ไขว้แขนในแบบการอธิษฐานของมอร์มอ่ น ข้าพเจ้าแปลกใจทีท่ า่ นสมิธไม่ได้ทาด้วย มันสัน้ มาก แต่ขา้ พเจ้าประทับใจในคาอธิษฐานนัน้
ตามทีท่ า่ นไวท์ได้กล่าวว่าพวกเขามาทีน่ ่เี พื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แก่ขา้ พเจ้า พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงรักเราอย่างไร
และครอบครัวของเราสาคัญอย่างไร เขาถามข้าพเจ้าเกีย่ วกับความผูกพันในศาสนาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้บอกเขาว่าข้าพเจ้าได้บงั เกิดใหม่
ข้าพเจ้าเป็ นคริสเตียนแล้ว ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกของอีแวนเจลิสติค เท็มเพิล ในเมืองทาลซ่า รัฐโอกลาโฮม่า ซึง่ เป็ นทีๆ่ เป็ นนิกายโฮลีเ่ นสเพ็นเทคอสท

เขาบอกว่าเขามันใจที
่ เ่ ราเชื่อในความรักของพระบิดาในสวรรค์ ในการทีพ่ ระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์
พระเยซูมายังโลกมนุษย์เพื่อตายเพื่อความบาปของเรา และพระวิญญาณพระบริสทุ ธิ ์ทรงเป็ นผูท้ น่ี าและสถิตย์อยูก่ บั เราตลอดชีวติ ในโลกนี้
ข้าพเจ้ากล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเขา แต่ยกเว้นเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศทีม่ อร์มอ่ นสอนถึงเรื่องความหมายของคาว่าพระบิดาในสวรรค์

“แล้วพวกคุณเชื่อได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงสร้างสิง่ ต่างๆ?” เขาถาม

“ด้วยพลังของพระคาของพระองค์” ข้าพเจ้าตอบกลับ

คาตอบนัน้ ได้ทาให้เขาเงียบไปสักครูห่ นึ่ง แต่ขา้ พเจ้าได้พูดต่อ
มุสลิมได้กล่าวหาว่าคริสเตียนทีเ่ ชื่อว่าพระเจ้าเป็ นพระบิดาทีท่ คี วามสัมพันธ์ทางเพศกับนางมารี ผูเ้ ป็ นพระมารดาของพระเยซู
แน่ทเ่ี ดียวทีน่ นไม่
ั ่ ได้ให้ความเข้าใจ แต่โยเซฟ สมิธ เนื่องจากเพื่อนบ้านของเขาเป็นผูท้ ช่ี ่นื ชมโครานตัง้ แต่ก่อนทีเ่ ขาจะทาหนังสือมอร์มอ่ น และโยเซฟ
สมิธได้หยิบยกหลายๆสิง่ จากอิสลาม เมือ่ เขาตัง้ ศาสนาใหม่ ซึง่ ก็คอื มอร์มอ่ น

“ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ มาจากบางแห่งทีก่ ล่าวว่าพระเจ้า พระบิดาในสวรรค์ของเราได้มเี พศสัมพันธ์ทางเพศกับนางมารี” เขากล่าวว่า
ดูเหมือนว่าจะเป็ นเรื่องอือ้ ฉาว

“ใช่” ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า “และมันก็เป็ นสิง่ ทีบ่ ริงแฮม ยัง ได้สอน “อิโลฮีม”
ได้ลงมาในโลกนี้และมีเพศวัมพันธ์ทางเพศกับนาวมารีเพื่อผลิตร่างกายมนุษย์เพื่อพระเยซู”

คนหนุ่มยืนยันทีจ่ ะพูดถึงความสาคัญของผูเ้ ผยพระวจนะ? เขากล่าวว่า
อาดัมเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะทีพ่ ระเจ้าตรัสผ่านมวลมนุษย์ทางประวัตศิ าสตร์ของโลก ทีพ่ ระคัมภีรเ์ ดิมเต็มไปด้วยผูเ้ ผยพระวจนะ เขาอ่านในหนังสืออาโมส 3:7
“แท้จริงแล้วพระเจ้ามิได้ทรงกระทาอะไรเลย โดยมิได้เปิ ดเผยความลับให้แก่ผรู้ บั ใช้ของพระองค์ คือผูเ้ ผยพระวจนะ”
และเขาก็ได้กล่าวถึงพระเจ้าทีท่ รงให้ผเู้ ผยพระวจนะอยู่ในคริสจักรทุกวันนี้ ทีไ่ ด้นาคริสตจักรและพูดกับคนของพระเจ้า

“ข้าพเจ้าเห็นด้วย” ข้าพเจ้ากล่าว “ทีพ่ ระเจ้าได้ทรงให้ผเู้ ผยพระวจนะอยู่ในคริสจักร สำาหรับหนังสือกิจการทีม่ ผี เู้ ผยพระวจนะอยู่ในคริสจักร”
4 อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ใช่ผนู้ าของคริสตจักรอย่างแน่นอน ในความเป็ นจริง ในโครินธ์ 12:28 ได้กล่าวว่า
“และพระเจ้าได้ทรงโปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจักรคือ หนึ่งอัครฑูต สองผูเ้ ผยพระวจนะ สามครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนัน้ ก็ผกู้ ระทาการอันเป็ นอิทธิฤทธิ ์”
และอีกมากมาย

“ใช่” ท่านไวท์กล่าว “ข้าพเจ้าได้อา่ นมาเมื่อวันก่อน แต่ขา้ พเจ้าคิดว่าท่านน่าจะเห็นด้วยตรงทีว่ ่า พระเจ้าได้ให้เปโตรอยู่ในคริสตจักร ในมัทธิว
16:18 ‘ฝา่ ยเราบอกท่านว่าท่านเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้’” และในข้อที่ 19 พระองค์ได้กล่าวไว้ว่า
“เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ทา่ น ท่านจะกล่าวห้ามสิง่ ใดในโลก สิง่ นัน้ ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิง่ ใดในโลก
สิง่ นัน้ จะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ดว้ ย”

“ใช่แล้ว” ข้าพเจ้ากล่าว “ท่านเปโตรได้เทศนาครัง้ แรกแก่ชาวยิวในวันเพ็นเทคอส และทีบ่ า้ นของคอร์เนเลียส
ท่านเทศนาคาเทศนาแรกให้แก่คนทีไ่ ม่ใช่ชาวยิวด้วยเช่นกัน ท่านมีกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม
ท่านต้องอ่านทัง้ บริบทเพื่อให้ได้ความหมายทีแ่ ท้จริง ท่านกาลังได้ความหมายเหมือนกันจากข้อทีค่ ริสตจักรโรมันคาทอลิกให้ เมื่อพวกเขากล่าวว่าท่าน
เปโตรเป็นสันตปาปาคนแรก”

ถ้าท่านดูทบ่ี ริบททัง้ หมด ท่านจะเห็นว่าพระเยซูได้ถามคาถามว่า “ใครกล่าวว่าข้าเป็ นบุตรมนุษย์?” หลังจากทีบ่ างคนได้ตอบคาถามไปแล้ว
พระเยซูถามว่า “แล้วมีใครกล่าวหรือยังว่าข้าเป็ นอย่างนัน้ ” แล้วเรื่องก็ได้ดาเนินต่อไป

16. ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย
ท่านก็เป็ นสุขเพราะว่ามนุษย์มไิ ด้แจ้งความนี้แก่ทา่ น แต่พระบิดาของเราผูท้ รงสถิตย์ในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบ

18. ฝา่ ยเราบอกกับท่านว่าคือเปโตร และบนศิลานี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริสตจักรนัน้ ก็หามิได้ (มัทธิว
16:13-18)

ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า “พระเยซูเองคือหลักของคริสตจักร คาสอนและความเชื่อของสาวกเป็ นรากฐานของคริสตจักร
คาสอนและความเชื่อเหล่านัน้ ได้อยู่ในพระคัมภีรใ์ หม่ พระเยซูใช้ช่อื ของเปโตร เปโตรส์ ซึง่ มีความหมายในภาษากรีกว่า “ศิลาก้อนหนึ่ง”
ทีไ่ ด้นามาบรรยายให้เห็นภาพของเพตรา หรือ “ศิลาแข็งแกร่ง” ทีค่ ริสตจักรได้สร้างไว้บน
ศิลาแข็งแกร่งเป็ นความหยังรู
่ จ้ ากพระเจ้าทีพ่ ระเยซูคอื พระเจ้าทีแ่ ท้จริง และถูกส่งมาจากพระเจ้าเพื่อให้ความรอดแก่โลกนี้ มันมีความเกีย่ วข้องกันอยู่
ซึง่ ไม่ใช่เรื่องทางเพศ และไม่ใช่เรื่องการมีความหมายแฝงและความเชื่ออย่างเปโตร ซึง่ เป็ นผูท้ ห่ี ยังรู
่ อ้ ย่างพระเยซู
ทีส่ ามารถทาให้คนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้

“ใช่ ข้าพเจ้าเห็นด้วยทีส่ าวกได้วางรากฐานของคริสตจักร” ข้าพเจ้ากล่าว หลังสือบางเล่มในพระคัมภีรใ์ หม่เขียนโดยสาวก
หนังสือเล่มอื่นๆเขียนโดยคนทีท่ าพันธกิจ และทาการสอน และนันก็
่ เป็ นเหตุทท่ี กุ วันนี้เราได้ยอมรับพระคัมภีรใ์ หม่ ว่าเป็ นพระคาของพระเจ้า
และเราเชื่อว่ามีพนั ธกิจของอัครฑูตในทุกวันนี้ดว้ ยเช่นกัน แต่ไม่ใช่ในระดับเดียวกันอย่างทีอ่ คั รฑูตสิบสองคนได้ทาเมื่อเริม่ แรก
พันธกิจของอัครฑูตสิบสองคนนัน้ เป็ นพันธกิจทีไ่ ม่มใี ครเหมือน พวกเขาเป็นพยานตาต่อตาในพันธกิจของพระเยซูคริสต์

“เนื่องจากกนังสือกิจการอัครฑูต 1” ข้าพเจ้ากล่าวต่อไปว่า “เพื่อทีจ่ ะแทนทีย่ ูดาส อิสคาริโอท ซึง่ เป็ นผูท้ ต่ี กจากตาแหน่งของอัครฑูต
อัครฑูตผูอ้ ่นื กล่าวว่าการทีก่ ารแทนทีข่ องยูดาสต้องเป็ นบางคนทีเ่ ป็ นพยานในพันธกิจของพระเยซู
จากตอนทีท่ า่ นได้รบั ศีลบัพติศมาโดยท่านยอห์นศีลบัพติศมา”

ตอนทีพ่ ระองค์เสด็จสู่สวรรค์หลังจากฟื้นคืนพระชนม์ (กิจการอัครฑูต 1:21-22) ถึงกระนัน้ อัครฑูตเปาโลไม่สามารถเติมเต็มตามข้อทีต่ อ้ งการได้
ในวิวรณ์ 21:14 เราได้รวู้ ่าชื่ออัครฑูตสิบสองคนได้ถกู เขียนไว้บนฐานศิลาสิบสองฐานในเมืองเยลูซาเล็มใหม่”

“ดังนัน้ ท่านได้เห็นแล้ว” ข้าพเจ้ากล่าว “อัครฑูตทัง้ สิบสองคนผูท้ ท่ี าให้พนั ธกิจของพระเยซูสาเร็จ พวกเขาวางฐานของคริสตจักร
และเหลือไว้ให้เราอย่างสุจริต เพื่อเป็ นเครื่องทาทาง ก็คอื พระคัมภีรใ์ หม่นนเอง”
ั่

“ใช่แล้ว อัครฑูตของลูกแกะเป็ นผูท้ ส่ี าคัญ” ท่านอาวุโสไวท์กล่าวต่อไปว่า “แต่วนั นัน้ มาถึงแล้วทีอ่ คั รฑูตถูกต้านโดยมนุษย์ พระเยซูตรัสแก่พวกเขาว่า
‘แท้จริงวันหนึ่งทุกคนทีป่ ระหารชีวติ ของท่าน จะคิดว่าเขาทาการนัน้ เป็ นการปฏิบตั พิ ระเจ้า’ (ยอห์น 16:2) ดังนัน้ เมื่อเวลานัน้ มาถึง เมื่ออัครฑูตถูกต้าน
และถูกฆ่า และคริสตจักรได้หายไปจากโลกนี้ และโลกก็เข้าสู่ชว่ งเวลาของความมืด ซึง่ เป็ นรูจ้ กั ในนามของ ยุคมืด มันไม่ใช่จนกระทังปี
่ 1820
ทีค่ ริสตจักรถูกกูค้ นื สู่โลกโดยโยเซฟ สมิธ”

“เดีย๋ วก่อน” ข้าพเจ้ากล่าวตอบ “พระเยซูตรัสว่า ‘ข้าจะสร้างคริสตจักรของเราไว้บนศิลา และพลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริสตจักรนัน้ หามิได้’
ท่านหมายความว่าหลังจากการตายของอัครฑูต ไม่มใี ครทีม่ คี วามสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้องกับพระเจ้า จนกระทังถึ
่ งตอนของโยเซฟ สมิธอย่างนัน้ หรือ?
ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ท่านคิดว่าช่วงเวลาหลายปี นนั ้ พลังแห่งความตายจะมีชยั ต่อคริสตจักรใช่หรือไม่? นันไม่
่ ได้เห็นด้วยกับสิง่ ทีพ่ ระเยซูตรัสในพระคัมภีร์
ท่านต้องอ่านหนังสือ Fox’s Book of Martyrs

“พูดกันต่อดีกว่า” ท่านไวท์กล่าว “ข้าพเจ้าจะให้ทา่ นสมิธพูดต่อจากตรงนี้”

จากตรงนี้ ท่านสมิธคัดลอกจากเรื่องทีเ่ ล่าจากโยเซฟ สมิธ จากการทีเ่ ขาเห็นแสงส่องมาทีเ่ ขาขณะทีเ่ ขากาลังอธิษฐานในปา่
และผูท้ น่ี ่าเกรงขามทัง้ สองทีเ่ หมือนกันทุกประการ ก็ได้ปรากฎตัวขึน้ ท่านหนึ่งได้ชไ้ี ปทีอ่ กี ท่านหนึ่ง และประกาศตัวว่าเป็ นพระบุตรพระเจ้า โยเซฟ สมิธ
เห็นทัง้ พระบิดา และพระบุตร

“แต่นนจะเป็
ั่
นไปได้หรือ” ข้าพเจ้าร้องถาม “พระคัมภีรไ์ ด้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระบิดาคือ พระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ เป็ นบุคคลทีเ่ รามองไม่เห็น
และไม่มใี ครทีเ่ คยเห็นมาก่อน”

“แต่ โมเสสเคยเห็นพระเจ้า” เขากล่าว

“โมเสสเป็ นข้อยกเว้นในการทีเ่ ห็นพระเจ้าจากด้านหลัง ตอนทีพ่ ระเจ้าเสด็จผ่านมา” ข้าพเจ้าได้ชแ้ี จง 6
ถ้านันเป็
่ นแค่ส่วนทีพ่ ระองค์ให้โมเสสได้เห็น พระองค์คงจะไม่ได้ปรากฎตัวทัง้

หมดให้ โยเซฟ สมิธ ได้เห็นเป็นอย่างแน่ ข้าพเจ้าคิดว่านันคื
่ อพระเยซูในภาคของก่อนการทรงสถิตย์ ทีส่ ร้างพระคัมภร์เดิม
นันเป็
่ นสิง่ เดียวทีใ่ ห้ความเข้าใจเมื่อเราพิจารณาพระบิดาทีม่ องไม่เห็น และเคยมีมนุษย์คนไหนเห็นพระองค์ อย่างทีไ่ ด้สอนในพระคัมภีรใ์ หม่”

มาถึงตอนนี้ ท่านอาวุโสสมิธได้นงจ้
ั ่ องผ่านแว่นตา และเริม่ ทีจ่ ะให้คาพยานเกีย่ วกับโยเซฟ สมิธ ผูเ้ ป็ นผูเ้ ผยพระวจนะทีแ่ ท้จริงของพระเจ้า
และหนังสือของมอร์มอ่ น ทีถ่ ูกแปลโดยพลังของพระเจ้า

“ทาไมหนังสือของมอร์มอ่ นถึงถูกแปลโดยพลงัของพระเจ้า เมื่อคริสตจักรมอร์มอ่ นเองก็ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงตัง้ สีพ่ นั อย่าง” ข้าพเจ้าถาม 7

“นี่เป็ นแค่การแก้ไขหลักไวยกรณ์ ไม่ใช่การแก้ไขหลักธรรมคาสอน” พวกเขาตอบ

“ไม่ มันเป็ นการเปลีย่ นหลักธรรมคาสอนด้วย” ข้าพเจ้ายืนกราน “ในปี 1981 คริสตจักรมอร์มอ่ นเปลีย่ นคาหนึ่งใน 2 เนฟี 30:6 คาว่า ‘ขาว’
ได้ถูกเปลีย่ นเป็ น ‘บริสุทธิ ์’ เมื่อการอ้างถึงคาแช่งสาปทีผ่ วิ หนังได้ถูกลบออกจากเลมาไนท์ จนกระทังถึ
่ งตอนทีห่ ลักคาสอนอย่างเป็ นทางการของมอร์มอ่ น
ก็คอื คนอินเดียนอเมริกนั ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี ชื่อในหนังสือมอร์มอ่ น ทีท่ าให้หายจากคาสาปแช่งบนผิวหนังของพวกเขา และเปลีย่ นเป็ นสีขาว
มันเกิดขึน้ ผ่านหนังสือมอร์มอ่ นเมื่ออินเดียนได้เปลีย่ นความเชื่อในพระคริสต์ 8 แต่มนั ก็ได้ถกู สัญญาว่าจะเกิดขึน้ ในข้อนัน้
มันไม่ได้เกิดขึน้ ตอนทีพ่ มิ พ์หนังสือของมอร์มอ่ นในปี 1830 จนถึงปี 1981 ตอนปลายของปี 1960 ท่านสเป็ นเซอร์ ดับเบิลยู คิมบอล
ผูเ้ ผยพระวจนะมอร์มอ่ น ได้ประกาศใน แอลดีเอส งานสัมนาทัวไปที
่ เ่ ขาเชื่อว่าทุกครัง้ ทีเ่ ขาได้ไปเยีย่ มการเข้ารีตของอินเดียน พวกเขาได้มาเป็ นคนทีข่ าวขึน้
” แต่สุดท้ายพวกเขาได้เปลีย่ นคาในหนังสือมอร์มอ่ น และหลักธรรมเกีย่ วกับชาวอินเดียนทีก่ ลายมาเป็ นขาว เจอรี่ พี คาฮิล โฆษกของคริสตจักร
เป็ นผูท้ ร่ี ายงานโดยแอสโซซิเอท เพรส ได้ยนื ยันการเปลีย่ นแปลงในหลักธธรมคาสอน 10

“ท่านได้เห็นแล้ว” ข้าพเจ้ากล่าว “คริสตจักรมอร์มอ่ นก็คอื องกรค์เชือ้ ชาติ ก็คอื การสอนอย่างเป็ นทางการ
ทีว่ ่าวันหนึ่งพวกเชือ้ ชาติอ่นื ๆจะหลุดจากคาสาปแช่งบนผิวหนังของเขา และเปลีย่ นเป็ นขาว” (ยาโคบ 3:8 ในหนังสือมอร์มอ่ น) ในความเป็ นจริงแล้ว
การสอนทีแ่ ท้จริงของคริสตจักรมอร์มอ่ น ในเรื่องเชือ้ ชาติไม่ได้สอนอย่างเปิดเผย ในปี 1978 เท่านัน้
ทีค่ นเชือ้ ชาติแอฟริกนั ผิวดาได้รบั การอนุญาตให้เข้าร่วมเป็ นนักบวชมอร์มอ่ น แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ตาม
หลักคาสอนก็ยงั เกีย่ วข้องกับการลบคาสาปแช่งก็ยงั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไป มันก็ยงั เป็ นอย่างนัน้ อยู่อย่างทีเ่ คยเป็ นอยู่เสมอ
ทีล่ ูกหลานของอาเบลทีจ่ ะต้องได้รบั การช่วยกู้ และได้รบั รางวัลของเขาก่อนคนเชือ้ สายแอฟริกนั ทีล่ บคาแช่งสาป

มาถึงจุดนี้ ความท้อแท้ใจของมิชชันนารี
่ มอร์มอ่ นทัง้ สองก็มากเกินกว่าจะปกปิด

“ข้าพเจ้าเคยเชื่อในหนังสือมอร์มอ่ น” ข้าพเจ้ากล่าว ครอบครัวของข้าพเจ้าขายทุกอย่างทีเ่ รามีในมิสเซอรี่ และไปทีอ่ าริโซน่า
เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐของหนังสือมอร์มอ่ นกับชาวอเมริกนั อินเดียน (เลมาไนท์ ในหนังสือมอ์มอ่ น) ก่อนอื่น
พวกเขาหลุดจากคาสาปแช่งทีผ่ วิ ของพวกเขา และกลายมาเป็ นคนขาวและ เป็ นคนทีม่ คี วามปี ตยิ นิ ดี อย่างทีส่ องคือ
ในเวลาทีพ่ ระเยซูให้คาอนุญาตแก่พวกเขาให้ทาลายล้างคนทีไ่ ม่ใช่ผเู้ ชื่อทัง้ หมดบนทวีปนี้ และเอาแผ่นดินของพวกเขาคืน”

“ตอนนัน้ ได้กล่าวไว้ทไ่ี หน?” ท่านอาวุโสท่านหนึ่งถาม

“อย่างน้อยก็มสี องทีใ่ นหนังสือมอร์มอ่ น: 3 เนฟี 16 และ 3 เนฟี 21”

จากนัน้ ข้าพเจ้าก็ได้ยมื หนังสือมอร์มอ่ นจากชาวหนุ่มและเปิดไปที่ 3 เนฟี 16
และอ่านเหมือนทีว่ า่ พระเยซูได้พดู ทีท่ วีปอเมริกาหลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์

10. ในวันเมื่อพวกทีไ่ ม่ใช่คนยิวได้บาปต่อข่าวประเสริฐ...และปฏิเสธความบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐของเรา พระบิดา
เราจะนาความบริบูรณ์ของข่าวประเสริฐของเราจากท่ามกลางพวกเขา

11. และจากนัน้ เราจะจดจาพันธสัญญาของเราทีไ่ ด้ให้ไว้แก่คนของเรา โอ ชาวอิสราเอล และเราจะนาข่าวประเสริฐมายังพวกเขา

12. และเราจะแสดงต่อพระองค์ โอ ชาวอิสราเอล พวกพวกทีไ่ ม่ใช่คนยิวจะไม่มพี ลังเหนือท่านทัง้ หลาย แต่เราจะจดจาพันธสัญญาทีม่ ตี ่อท่าน โอ อิสราเอล
และท่านได้มาถึงความรูข้ องความบริบูรณ์ในข่าวประเสริฐของเรา

13. แต่ถา้ พวกพวกทีไ่ ม่ใช่คนยิวจะสารภาพบาป และหันกลับมาหาเรา พระบิดา พวกเขาต้องได้รบั การทดท่ามกลางคนของเรา โอ อิสราเอล

14. และเราจะไม่ทาให้คนของเราต้องทนทุกข์ ซึง่ เป็ นพวกชาวอิสราเอล ให้ไปในท่ามกลางพวกเขา และเหยียบพวกเขาให้ลม้ ลง พระบิดา

15. แต่ถา้ พวกเขาจะไม่กลับมาหาเรา และเมินเฉยต่อเสียงเรียกของเรา เราจะทาให้พวกเขาต้องรับการทนทุกข์ โอ อิสราเอล
ทีพ่ วกเขาต้องไปในท่ามกลางพวกเขา และเหยีบพวกเขาให้ลม้ ลง และพวกเขาควรจะเป็ นอย่างเกลือทีไ่ ม่ไดรักษารสชาดความเค็มของมัน ทีไ่ ม่ดี
แต่ตอ้ งถูกจากัดออกไป และต้องตกอยู่ใต้เบือ้ งเท้าของคนของเรา โอ อิสราเอล

16. และดู แลดู เรากล่าวแก่ทา่ น พระบิดาได้บญ
ั ชาเรา ทีเ่ ราได้ให้แก่คนในแผ่นดินนี้เพื่อมรดกของพวกเขา (เน้นว่าเป็นของเรา)

“แล้วชาวอินเดียนโต้ตอบว่าอย่างไร?” พวกเขาถาม

“อืม” ข้าพเจ้ากล่าว “พวกเขาดูทา่ ท่างไม่ค่อยประทับใจนักในแนวคิดเรื่องสีผวิ ของพวกเขาทีต่ อ้ งการการเปลีย่ นแปลง
และเมื่อพวกเขามาเอาแผ่นดินของเขาคืน ผูน้ าคนหนึ่งกดนิวโป้งของเขาลงบนโต๊ะ และกล่าวว่า ‘พวกคนขาวให้พวกเราอยู่ใต้นิวโป้งของเขา
และพวกเราจะก็ไม่เคยทีจ่ ะออกจากมันได้’ ข้าพเจ้าเห็นการสนทนาในเรื่องนี้เกิดขึน้ ที่ พิมา อินเดียน เรเซอร์เวชัน่ ทีอ่ าริโซน่า

“แต่นนก็
ั ่ เป็ นพระคาของพระเยซู” หนึ่งในพวกเขาต้าน “พวกเขากาลังจะเข้ามาแทนทีแ่ ละจะเกิดขึน้ จริงๆ”

“ไม่ใช่” ข้าพเจ้าตอบกลับ “พระเยซูเคยพูดว่าอย่างนัน้ นันไม่
่ ใช่พระเยซูในพระคัมภีร”
์

“ข้าพเจ้ารูส้ กึ สงสัยทีท่ า่ นทราบเกีย่ วกับเรื่องนี้มาก” ข้าพเจ้ากล่าว
“ท่านยังหนุ่มอยู่มากทีจ่ ะรูเ้ รื่องการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในคริสตจักรมอร์มอ่ น ข้าพเจ้าไม่สงสัยความจริงใจของท่าน
หรือว่าความต้องการทีท่ า่ นอยากให้พระเจ้าทรงใช้ แต่ทา่ นไม่ทราบเกีย่ วกับความเชื่อของคริสตจักรของท่านมากเท่าไหร่
เพื่อจะทราบเกีย่ วกับหลักธรรมคาสอนทีแ่ ท้จริง ท่านต้องกลับไปและอ่านคาเทศนาเดิมของมอร์มอ่ นในวารสารแห่งโอวาท (Journal of Discourses)
หลักธรรมของมอร์มอ่ นก็เหมือนเดิมอย่างทีเ่ คยเป็ น แต่ดว้ ยการพลิกแพลง คริสตจักรมอร์มอ่ นไม่ยอมรับในการทีส่ มาชิกอ่านหนังสือเหล่านัน้
ในความเป็ นจริงแล้ว มันไม่ได้ให้กาลังใจคนทีไ่ ม่ใช่มอร์มอ่ น ซึง่ เป็ นคนทีอ่ ยากจะพูดคุยกับมอร์มอ่ นทีผ่ า่ นการอ้างอิงมาถึงพวกเขา
มันเป็ นการพยายามจากัดการสนทนาโต้ตอบระหว่างความเชื่อเท่านัน้ ไปถึงข้อพระคัมภีรท์ เ่ี ป็ นทางการ”

“อย่างไรก็ตาม ในบทเรียนการสอนของพวกเขาเอง ครูของมอร์มอ่ นก็ได้ทาการอ้างถึงตัวของพวกเขาเองอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าได้ดกู ารถ่ายทอดดาวเทียมช่องของมอร์มอ่ นในทีวี และพวกเขาได้อธิบายถึงหลักธรรมของเขาโดยการอ้างถึง วารสารแห่งโอวาท ( Journal of
Discourses) ไม่ใช่แล้ว มาถึงตรางจุดนี้ตรงทีข่ า้ พเจ้าได้ตระหนักว่าธรรมะทีแ่ ท้จริงนัน้ จะต้องมีในพระคัมภีรใ์ หม่ ข้าพเจ้าได้รบั หลักประกันทีม่ นคง
ั่
ทีข่ า้ พเจ้าสามารถปล่อยให้การบรรลุของโยเซฟ สมิธ ตกลงทีศ่ าลา และยังไปสวรรค์อยู่ ความเชื่อของข้าพเจ้าอยู่ในพระเยซูคริสต์
และคาสอนของพระองค์กย็ งั คงถูกรักษา และตีความหมายในพระคัมภีรใ์ หม่ ถ้าพระเยซูคริสต์ทรงช่วยกูข้ า้ พเจ้า ถึงแม้ว่าจะขาดความเชื่อในโยเซฟ สมิธ
หรือในหนังสือมอร์มอ่ นก็ไม่สามารถทาให้ขา้ พเจ้าสูญเสียดวงวิญญาณของข้าพเจ้าไปได้”

เป็บคนทีเ่ กิดใหม่ ไม่ใช่จากพันธุม์ ตะ แต่จากพันธุอ์ มตะ คือพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวติ และดารงอยู่ (1 เปโตร 1:23)

ท่านทีร่ กั ทัง้ หลาย ข้าพเจ้าได้ตงั ้ ใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกัน แต่ขา้ พเจ้าเห็นว่า
จาเผ็นจาต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสูเ้ พื่อหลักคาสอนทีเ่ ชื่อกันอยู่ ทีไ่ ด้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครัง้ เดียวเป็ นพอนัน้ (ยูดา 3)

จากตอนนี้ มิชชันน่ารีกก็ ระสับกระส่าย และต้องการหาทางออกของตัวเอง ข้าพเจ้าถามให้พวกเขาพูดสิง่ ทีอ่ ยากจะพูด
เมื่อพวกเขาพยายามยืนยันความเชื่อของเขาในโยเซฟ สมิธ และหนังสือมอร์มอ่ น ข้าพเจ้ารูส้ กึ เศร้าทีจ่ ะต้องแก้ไขในการยืนยันของพวกเขา

“เปล่า พระเยซูทท่ี า่ นกล่าวถึงนัน้ ไม่ใช่พระเยซูทอ่ี ยู่ในพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าต้องขอโทษ ท่านกาลังสอนถึงสิง่ ทีใ่ นพระคัมภีรใ์ หม่ได้อธิบายไว้ใน 2
โครินธ์ 11:

4. เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเมศนาสังสอนถึ
่
งพระเยซูอกี องค์หนึ่ง ซึง่ แตกต่างกับทีเ่ ราได้เทศนาสังสอนนั
่
น้ หรือถ้าท่านจะรับพระวิญญาณ
ซึง่ แตกต่างจากทีท่ า่ นได้รบั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจฟงั เขาเสียจริงๆ

13. เพราะคนเหล่านัน้ เป็ นอัครฑูตเทียม เป็ นคนงานทีห่ ลอกลวงปลอมตัวเป็ นอัครฑูตของพระคริสต์

พวกเราจบบทสนทนาด้วยคาอธิษฐานทีข่ า้ พเจ้านา ทีพ่ วกเขาจะอยากเข้ามารูจ้ กั กับคาสอนทีแ่ ท้จริงของพระเยซูคริสต์ และความรอดทีแ่ ท้จริง
ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาเขียนเรื่องราวทีพ่ วกเขาได้มาเยีย่ มทีบ่ ้านของข้าพเจ้า เพื่อผลประโยชน์ของมอร์มอ่ น และเพื่อนคริสเตียนของข้าพเจ้า
ความต้องการทีจ่ ริงใจของข้าพเจ้าก็คอื อยากจะให้พระเจ้าอวยพรท่านผ่านการอ่านบทความนี้

คาอธิษฐานเพื่อความรอด:

พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์สาหรับพระธรรมอันศักดิ ์สิทธิ ์ พระคัมภีรท์ ไ่ี ด้เปิดเผยแผนการแห่งความรอดทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
ข้าพเจ้าขอกลับใจในการคิดว่าคริสตจักรต้องช่วยกูข้ า้ พเจ้าเมื่อพระองค์แค่เรียกข้าพระองค์เพื่อเข้ามาหาพระองค์ในความเชื่อทีไ่ ม่ซบั ซ้อน จอมเจ้านาย
ข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงเคาะของพระองค์ทป่ี ระตูใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เปิ ดประตูและเชิญพระองค์เข้ามา
ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ชวี ติ ในชีวติ ทีไ่ ร้ความบาป และนาความบาปของข้าพระองค์ไว้ทพ่ี ระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสิน้ พระชนม์บนไม้การเขน
และตอนนี้ประทับอยู่ทเ่ี บือ้ งพระหัตถ์ขวาของพระบิดา กาลังอธิษฐานเผื่อข้าพระองค์

ข้าพระองค์สละลัทธิมอร์มอ่ น และทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้าพระองค์ขอการปลดปล่อยจากวิญญาณแห่งการหลอกลวงทัง้ ปวงทีข่ า้ พระองค์อนุญาตให้เข้ามาในชีวติ ของข้าพระองค์
โดยการสงสัยในพระธรรมอันศักดิ ์สิทธิ ์ของพระองค์ และในการติดตามคาสอนของมนุษย์ โปรดชาระข้าพระองค์ดว้ ยพระโลหิตทีไ่ ด้หลังของพระองค์
่
ข้าพระองค์เชื่อ ข้าพระองค์ได้รบั พระองค์มาเป็ นเจ้านาย และพระผูช้ ว่ ยให้รอดของข้าพระองค์ตอนนี้
ข้าพระองค์จะแสวงหาคริสตจักรทีส่ อนพระคัมภีรท์ เ่ี ป็ นเครื่องนาทางชีวติ ของข้าพระองค์
ข้าพระองค์จะทาพิธลี า้ งบาปอีกครัง้ หนึ่งเพื่อคาพยานในความเชื่อใหม่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มอบชีวติ ของข้าพระองค์ให้พระองค์
ทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ขอสัญญาว่าจะไม่ละทิง้ พระองค์ ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ขอบพระคุณพระองค์ พระเยซู อาเมน

ถ้าท่านได้อธิษฐานคาอธิษฐานนี้อย่างจริงใจ ได้โปรดติดต่อ ดร.ดีน ตามอีเมล์แอดเดรสข้างล่างนี้ และแจ้งให้ทา่ นทราบ
เพื่อท่านจะได้รบั แนะนาทีจ่ าเป็ นทีจ่ ะให้ทา่ นอยู่ในทางของพระเจ้า ชื่อและอีเมล์แอดเดรสของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ

โน๊ ต: การเขียนโต้ตอบนี้กบั ดร. ดีน อยู่กบั ความเข้าใจทีอ่ าจถูกใช้สว่ นๆหนึ่ง หรือทัง้ หมดในเว็บไซท์น้ี หรือทีอ่ ่นื ๆด้วย
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(ถ้าท่านสนใจเรื่องต่อไปจากนี้ ท่านสามารถเข้าชม streaming video กับนักวิทยาศาสตร์ในการอธิบายเรื่องการทดสอบข้อเท็จจริงของ DNA
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