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ค�าน�า การเตรียมตวัเป็นผูส้อน
ศาสนา คู่มือครู (ศาสนา 130)

วตัถุประสงค์ของเรา

วตัถุประสงคข์องเซมินารแีละสถาบันศาสนากล่าววา่

“จุดประสงคข์องเราคอืช่วยให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวเข้าใจและพึ่งพาค�าสอนตลอดจนการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์มีคณุสมบัตคิูค่วรรบั
พรของพระวหิาร อีกทัง้เตรยีมตนเอง ครอบครวั ตลอดจนคนอื่นๆ เพื่อรบัชีวตินิรนัดรอ์ยู่กับพระบิดาในสวรรค”์ (การสอนและการเรยีนรู้
พระกิตตคิณุ: คูม่ือส�าหรบัครแูละผู้น�าในเซมินารแีละสถาบันศาสนา [2012], หน้า 1)

ในฐานะครสูถาบัน ท่านสามารถช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคน้ี์ไดเ้มื่อท่านสอนพระกิตตคิณุอย่างมีประสิทธิภาพ “เราสอนนักเรยีนให้รูห้ลักค�า
สอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุตามที่มีอยู่ ในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ โดยหลักค�าสอนและหลักธรรมเหล่าน้ีสอนในวธิี
ที่ท�าให้เกิดความเข้าใจและความจรรโลงใจ เราช่วยให้นักเรยีนมีสัมฤทธิผลในบทบาทของพวกเขาในกระบวนการเรยีนรูแ้ละเตรยีมพวกเขา
ให้พรอ้มสอนพระกิตตคิณุแก่ผู้อื่น” (การสอนและการเรยีนพระกิตตคิณุ, x)

 หลักพืน้ฐานของการสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ จะช่วยให้ท่านและนักเรยีนบรรลุวตัถุประสงคข์องเซมินารแีละสถาบันศาสนาเมื่อ
ท่านศึกษาพระคมัภีร ์ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ และ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา รว่มกัน หลักพืน้ฐานมีดงัน้ี

• สอนและเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณ

• สรา้งสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี่มีความรกั ความเคารพ และจุดประสงค์

• ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัและอ่านต�าราที่ ใช้ ในหลักสูตร

• เข้าใจบรบิทและเน้ือหาในพระคมัภีรต์ลอดจนถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

• ระบุ เข้าใจ รูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญั ตลอดจนประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุ

• อธิบาย แบ่งปัน เป็นพยานถึงหลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุ

• เช่ียวชาญข้อพระคมัภีรท์ี่ส�าคญัและหลักค�าสอนพืน้ฐาน

“เมื่อน�ามาใช้อย่างฉลาดและสอดคล้องกัน [หลักพืน้ฐานเหล่าน้ี] จะช่วยให้นักเรยีนสามารถเข้าใจพระคมัภีร ์หลักค�าสอน และหลักธรรมที่
อยู่ ในน้ันได ้อีกทัง้กระตุน้นักเรยีนให้รบับทบาทจรงิในการเรยีนพระกิตตคิณุและเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุและสอนคนอื่นๆ” (การสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ, 10) เราควรมองวา่หลักพืน้ฐานเหล่าน้ีเป็นผลไม่ ใช่วธิีสอน (ด ู 
การสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ, 10) ข้อเสนอแนะการสอนในคูม่ือเล่มน้ีน�าเสนอวธิีบรรลุผลเหล่าน้ีในการสอนของท่าน

จุดประสงค์ของหลกัสูตรนี้

ศาสนา 130 การเตรยีมตวัเป็นผูส้อนศาสนาออกแบบไวช่้วยเตรยีมนักเรยีนใหพ้รอ้มรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาเต็มเวลาโดยมุง่เน้นหลกัค�าสอน 
หลกัธรรม และค�าแนะน�าทีพ่บในพระคมัภรี ์ถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ และ ส่ังสอนกติตคิณุของเรา คูม่อืเลม่น้ี พระคมัภรี ์และ ส่ังสอน
กติตคิณุของเรา เป็นต�าราเบือ้งตน้ของท่านขณะท่านเตรยีมและสอนหลกัสูตรน้ี ส่ังสอนกติตคิณุของเรา เป็นคูม่อืนักเรยีนส�าหรบัหลกัสูตร
น้ี ทา่นจงึควรกระตุน้ใหนั้กเรยีนมหีน่ึงเลม่ไว้ ใช้ศึกษาส่วนตวัและใช้ ในชัน้เรยีน ทา่นจะเป็นพรแกชี่วตินักเรยีนขณะช่วยใหพ้วกเขาคุน้เคย
กบัหนังสือเลม่น้ีและใช้ ในการเตรยีมตนเองใหพ้รอ้มรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา
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การจดัล�าดบับทเรียน

คูม่ือเล่มน้ีออกแบบไวช่้วยทัง้ครทูี่ ไดร้บัเรยีกใหม่และครทูี่มีประสบการณ์ หลักสูตรออกแบบไว้ ให้เรยีนหน่ึงเทอม และแบ่งออกเป็น 15 บท 
แตล่ะบทออกแบบไว้ ให้สอนในคาบเรยีนละ 90 นาที หากคาบเรยีนของท่านไม่ถึง 90 นาที ท่านอาจจะตดัทอนบทเรยีนให้สัน้ลงหรอืแบ่ง
ออกเป็นหลายๆ ตอนไวส้อนสองคาบเรยีนหรอืมากกวา่น้ัน

แตล่ะบทในคูม่ือมีห้าส่วน

• ค�าน�า

• การเตรยีมล่วงหน้า

• ข้อเสนอแนะส�าหรบัการสอน

• ความช่วยเหลือดา้นการสอน

• การเชือ้เชิญให้ปฏิบัติ

ค�าน�า
แตล่ะบทเริม่ดว้ยค�าน�าสัน้ๆ สรปุหลักค�าสอน หลักธรรม และแนวคดิหลักๆ ที่ครอบคลุมในบทเรยีน

การเตรียมล่วงหน้า
หัวข้อน้ีจะมีแหล่งข้อมูลส�าคญัให้ศึกษาและบอกช่ือแหล่งข้อมูล (ตวัอย่างเช่น วดีทิัศน์ เอกสารแจก และอื่นๆ) ที่ ใช้ ในโครงรา่งบทเรยีน
แตล่ะบทและท่านจะตอ้งเตรยีมล่วงหน้า ตวัอย่างเช่น เมื่อบทเรยีนเสนอให้ฉายวดีทิัศน์ อาจเป็นการดทีี่ท่านจะดาวน์โหลดหรอืไม่ก็เตรยีม
วดีทิัศน์ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน
หัวข้อน้ีให้ข้อเสนอแนะส�าหรบัการสอนหัวข้อหลักสูตรที่ก�าหนด ในฐานะคร ูท่านควรศึกษาหัวข้อน้ีอย่างละเอียด ข้อเสนอแนะการสอน
ในคูม่ือเล่มน้ีท�าตามรปูแบบที่บอกไว้ ใน บทที่ 3 ของ การสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ ข้อเสนอแนะจะสาธิตวธิีรวมหลักพืน้ฐานของ
การสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุไว้ ในการสอนของท่านเพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจและประยุกต์ ใช้หลักธรรมพระกิตตคิณุอีกทัง้เพิ่มการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตวัของพวกเขา

ในเน้ือหาแตล่ะบท ท่านจะพบหลักค�าสอนส�าคญัๆ หลักธรรม และความจรงิหลายประการเป็นตวัพิมพ์หนา หลักค�าสอนและหลักธรรม
เหล่าน้ีระบุไว้ ในหลักสูตรเพราะ (1) สะท้อนความจรงิส�าคญัๆ ที่พบในพระคมัภีร ์และ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2) ประยุกต์ ใช้ ไดเ้ป็น
พิเศษกับความตอ้งการและสภาวการณ์ของผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนา หรอื (3) เป็นความจรงิหลักๆ ที่สามารถช่วยให้นักเรยีนมีความ
สัมพันธ์ลึกซึง้ขึน้กับพระเจ้าและเตรยีมพวกเขาให้พรอ้มรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดแนะน�าดงัน้ี “ขณะที่ท่านเตรยีมบทเรยีน ให้มองหาหลักธรรมที่ท�าให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในบทเรยีน . . . หลักธรรมที่ท�าให้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสคอืหลักธรรมที่น�าไปสู่การเช่ือฟังพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า” (“Converting Principles” [ปราศรยักับนักการศึกษาศาสนา  
ซีอีเอส 2 ก.พ. 1996], 1; si.lds.org) พึงทราบวา่คูม่ือเล่มน้ีไม่พยายามระบุหลักค�าสอนและหลักธรรมทัง้หมดที่น่าจะสอนในบทเรยีนได ้
และท่านอาจไดร้บัการน�าทางจากพระวญิญาณให้สอนหลักธรรมและหลักค�าสอนอื่นๆ ที่ ไม่ ไดก้ล่าวไว้ ในเน้ือหาบทเรยีน ดแูนวคดิเพิ่มเตมิ
เรือ่งการปรบับทเรยีนในหัวข้อ ตดัสินใจวา่จะสอนอะไรและสอนอย่างไร” ดา้นล่าง

ความช่วยเหลอืด้านการสอน
ความช่วยเหลือดา้นการสอนปรากฏในกรอบส่ีเหลี่ยมทั่วบทเรยีน แนะแนววธิีสอน ทักษะ และเทคนิคตา่งๆ ทัง้หมดน้ีออกแบบไว้ ให้ข้อคดิ
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับหลักธรรมพืน้ฐานของการศึกษาศาสนาดว้ย จงมองหาวธิีประยุกต์ ใช้ความช่วยเหลือเหล่าน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าง
สม�่าเสมอในการสอนของท่าน

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ี “ส่ิงที่ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ่งในตวัท่าน [ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนา] 
คอืหวงัวา่ท่านจะไม่เพียงไปรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเท่าน้ัน—แตท่่านจะเป็นผู้สอนศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่ท่านจะยื่นเอกสาร
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เพื่อการเป็นผู้สอนศาสนาของท่าน นานก่อนที่จะรบัการเรยีกให้รบัใช้ นานก่อนที่ท่านจะไดร้บัการวางมือแตง่ตัง้โดยประธานสเตคของท่าน 
และนานก่อนที่ท่านจะเข้าเอ็มทีซี” (“การเป็นผู้สอนศาสนา” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 54) ตามแนวคดิน้ี แตล่ะบทมีกิจกรรมที่เสนอไวเ้พื่อ
กระตุน้ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาให้เริม่คดิ กระท�า และรบัใช้เหมือนผู้สอนศาสนาก่อนเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา กิจกรรมในหัวข้อ
น้ีกระตุน้ให้สมาชิกชัน้เรยีนน�าส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนไปปฏิบัตทิี่บ้าน มีหลายวธิี ให้มอบหมายหรอืเสนอแนะกิจกรรมเหล่าน้ี ตวัอย่างเช่น 
ในช่วงชัน้เรยีนครัง้แรกท่านอาจจะแจกเอกสารซ่ึงลงรายการกิจกรรมที่แนะน�าให้ท�าในแตล่ะสัปดาห์ของเทอมน้ัน ท่านอาจจะเขียนรายการ
กิจกรรมประจ�าสัปดาห์ ไวบ้นกระดานหรอืส่งข้อความหรอือีเมลให้นักเรยีนทุกสัปดาห์

ตดัสินใจว่าจะสอนอะไรและสอนอย่างไร

เลอืกแนวคดิการสอนทีต่รงตามความต้องการของนักเรียน
ขณะที่ท่านเตรยีมสอน ท่านอาจจะถามตวัท่านเองดงัน้ี วธิี ใดหรอืกิจกรรมการเรยีนรูอ้ะไรจะช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบรบิทและเน้ือหาที่
พวกเขาจ�าเป็นตอ้งรู ้อะไรจะช่วยให้นักเรยีนคน้พบ เข้าใจ และอธิบายหลักค�าสอนและหลักธรรมส�าคญัๆ ฉันจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมเหล่าน้ี ฉันจะช่วยให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนและหลัก
ธรรมเหล่าน้ีในชีวติพวกเขาไดอ้ย่างไร

คูม่ือเล่มน้ีออกแบบไวช่้วยท่านในกระบวนการวางแผนบทเรยีน ทบทวนเน้ือหาบทเรยีนอย่างละเอียด เลือกแนวคดิการสอนให้ตรงกับ
ความตอ้งการของนักเรยีนมากที่สุด และน�าแนวคดิเหล่าน้ันเข้ามาอยู่ ในรปูแบบการสอนของท่าน พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงน�าทาง
ท่านในกระบวนการน้ี ท่านอาจเลือกใช้ข้อเสนอแนะทัง้หมดหรอืบางข้อหรอืท่านอาจปรบัแนวคดิที่เสนอแนะให้ตรงกับความตอ้งการและ
สภาวการณ์ของชัน้เรยีน เมื่อท่านคดิหาวธิีปรบัเน้ือหาบทเรยีน พึงจ�าไวว้า่ท่านตอ้งเตรยีมอย่างละเอียดและยอมให้พระวญิญาณน�าทาง
ท่าน ลองพิจารณาค�าแนะน�าน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง “เรารบัไวก้่อนแล้วคอ่ยปรบัใช้ทีหลัง ถ้าเรา
คุน้เคยกับบทเรยีนที่เราตอ้งสอนเป็นอย่างด ีเราสามารถปรบัใช้ตามพระวญิญาณได”้ (“A Panel Discussion with Elder Dallin H. 
Oaks” [Seminaries and Institutes of Religion satellite broadcast, Aug. 7, 2012], 6; si.lds.org)

จดัหาโอกาสให้นักเรียนสอน
ส่ิงส�าคญัที่สุดประการหน่ึงที่ท่านสามารถท�าได้ ในฐานะครสูอนหลักสูตรน้ีคอืจัดหาโอกาสให้นักเรยีนฝึกสอนหลายๆ ครัง้และเป็นพยาน
ในระหวา่งชัน้เรยีน เน่ืองจากคนหนุ่มสาวจ�านวนมากขาดความเช่ือมั่นในการสอนหลักค�าสอนและหลักธรรมของพระกิตตคิณุ เปิดโอกาส
ให้นักเรยีนตอบค�าถาม อธิบายความจรงิพระกิตตคิณุให้กับสมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ และสอนบทเรยีนผู้สอนศาสนาตามที่พบใน ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา เมื่อผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาเข้าใจวา่หลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุน�าไปสู่ความรอดอย่างไร พวกเขาจะ
สอนพระกิตตคิณุดว้ยความจรงิใจและพลังมากยิ่งขึน้

นอกจากจะเรยีนรูว้า่ตอ้งพูดและท�าอะไรแล้ว ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาตอ้งเรยีนรูท้ี่จะเอาใจใส่ความตอ้งการของผู้สนใจและเล็งเห็น
โดยพระวญิญาณวา่ผู้สนใจแตล่ะคนตอ้งการอะไรเพื่อจะอยู่บนเส้นทางสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสตอ่ไป ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอันยั่งยืนของผู้สนใจขึน้อยู่กับส่ิงที่ผู้สอนศาสนาพูดและท�าน้อยกวา่ส่ิงที่ขึน้อยู่กับวา่ผู้สนใจปฏิบัตดิว้ยศรทัธาหรอืไม่ ผู้สอนศาสนา
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาใจใส่ส่ิงที่ผู้สนใจพูดและท�า จากน้ันจึงช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสดว้ยความรกั

ก�าหนดความคาดหวงัส�าหรับนักเรียน
ข้อเสนอแนะตอ่ไปน้ีอาจเป็นประโยชน์ขณะที่ท่านเตรยีมและสอนบทเรยีน

• มอบหมายให้นักเรยีนอ่านหัวข้อที่เหมาะสมของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หรอืข่าวสารการประชุมใหญ่ก่อนมาเรยีนแตล่ะบท ท่านอาจจะ
ให้ โครงรา่งหลักสูตรแก่นักเรยีนตอนเริม่หลักสูตรเพื่ออธิบายวา่จะสอนอะไรระหวา่งชัน้เรยีนแตล่ะชัน้และนักเรยีนควรอ่านอะไรขณะ
เตรยีมมาเรยีนแตล่ะบท นักเรยีนที่เตรยีมตวัมาล่วงหน้าจะไดร้บัการสอนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ระหวา่งเรยีน

• คาดหวงัให้นักเรยีนท�าบทบาทของตนในฐานะผู้เรยีนให้เกิดสัมฤทธิผล (ด ูการสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ, 6, 15, 55)

• ให้นักเรยีนคน้พบความจรงิพระกิตตคิณุดว้ยตนเอง นักเรยีนไดร้บัการจรรโลงใจเมื่อท่านน�าพวกเขาผ่านกระบวนการเรยีนรูค้ล้ายๆ 
กับที่ท่านประสบระหวา่งเตรยีมบทเรยีน ขณะที่นักเรยีนคน้พบหลักค�าสอนและหลักธรรมดว้ยตนเอง จงเปิดโอกาสให้พวกเขาอธิบาย
ความจรงิเหล่าน้ีดว้ยค�าพูดของพวกเขาเอง ตลอดจนแบ่งปันและเป็นพยานวา่พวกเขารูอ้ะไร พวกเขารูสึ้กอย่างไร และพวกเขาวางแผน
จะท�าอะไร
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• สรา้งสภาพแวดล้อมที่นักเรยีนสามารถรูสึ้กถึงพระวญิญาณของพระเจ้าไดข้ณะพวกเขาสอนและเรยีนรูจ้ากกัน (ด ูคพ. 88:78, 122)

• กระตุน้ให้นักเรยีนน�าพระคมัภีรข์องตนเอง หนังสือ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และสมุดบันทึกการศึกษามาชัน้เรยีนดว้ยทุกครัง้ อธิบาย
วา่สมุดบันทึกการศึกษาคอือะไรและจะใช้อย่างไร

เมื่อท่านตดัสินใจวา่จะสอนอะไรและอย่างไร พึงระลึกถึงค�าพูดเหล่าน้ีของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอุปนิสัยที่ครผูู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวติข้าพเจ้ามีเหมือนกัน น่ันคอื พวกเขาช่วยให้ข้าพเจ้าแสวงหาการเรยีนรู้ โดย
ศรทัธา พวกเขาไม่ยอมให้ค�าตอบข้าพเจ้าง่ายๆ ส�าหรบัค�าถามยากๆ อันที่จรงิ พวกเขาไม่ ให้ค�าตอบใดๆ เลย แตพ่วกเขาชีท้างและช่วยให้
ข้าพเจ้าเดนิไปหาค�าตอบดว้ยตนเอง แน่นอนวา่ข้าพเจ้าไม่ชอบวธิีน้ี แตป่ระสบการณ์ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจวา่เรามักจะจ�าค�าตอบจากคนอื่น
ได้ ไม่นาน หรอืจ�าไม่ไดเ้ลย แตค่�าตอบที่เราคน้พบหรอืไดร้บัผ่านการใช้ศรทัธาโดยปกตจิะคงอยู่ช่ัวชีวติ” (“แสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธา” 
[ยามค�า่กับเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร,์ 3 ก.พ., 2006], 5; si.lds.org)

กจิกรรมการสอน

มีหลายวธิี ให้จัดเตรยีมกิจกรรมการสอนชัน้เรยีนตามที่เสนอแนะในโครงรา่งบทเรยีน โดยทั่วไปจะเป็นประโยชน์ถ้าจัดเตรยีมกิจกรรมให้
หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรยีนยังคงสนใจและจดจ่อ ตวัอย่างเช่น ระหวา่งแสดงบทบาทสมมต ิท่านอาจจะเชิญนักเรยีนให้สับเปลี่ยนกัน
เป็นผู้สอนศาสนาและผู้สนใจ และเป็นผู้ประเมินหากท�าได ้ท่านอาจจะมีส่วนรว่มในบทบาทใดบทบาทหน่ึงเมื่อจ�าเป็นเช่นกัน

กลุ่มละสองคน กลุ่มละสามคน

ผสน ผสน ผสน ผสน

ผสจ ผสจ ผสจ ผสจ

ผปม

ผสน ผสน ผสน

ผสจ ผสจ

ผปม

กลุ่มละสีค่น ฝึกหัดเป็นกลุ่ม

ผสน ผสน ผสน ผสน

ผสจ ผสจ ผสจ

ผปม

ผสน

ผสน
ผสนผสน

ผสน

ผสจ
ผสน

ผสน = ผูส้อนศาสนา ผสจ = ผูส้นใจ ผปม = ผูป้ระเมิน

ต้นแบบการอบรม

ท่านสามารถปรบัตน้แบบการอบรมที่ ใช้ ในหลักสูตรเอ็มทีซีมาใช้ ในหลักสูตรน้ีเพื่อช่วยให้ผู้สนใจพัฒนาทักษะและความสามารถ ท่านอาจ
จะใช้องคป์ระกอบของตน้แบบดงักล่าวเรยีงตามล�าดบัและท�าซ�า้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการช่วยนักเรยีนปรบัปรงุผ่านการฝึกปฏิบัติ

อธิบาย—สาธิต—ฝึกปฏิบัต—ิประเมิน—ฝึกซ�า้



ix

ค�าน�า การเตรียมตวัเป็นผูส้อนศาสนา คู่มือครู (ศาสนา 130)

อธิบาย
อธิบายแนวคดิและทักษะที่นักเรยีนควรรู ้สอนพวกเขาวา่ทักษะและแนวคดิเหล่าน้ีช่วยให้บรรลุจุดประสงคข์องผู้สอนศาสนาอย่างไร

สาธิต
ให้ดตูวัอย่างส่ิงที่นักเรยีนพึงท�า ท่านท�าเช่นน้ีไดด้ว้ยการสาธิตสด ให้ดวูดีทิัศน์ หรอืใช้วธิีอื่น

ฝึกปฏิบัติ
ให้นักเรยีนฝึกทักษะเป็นคูห่รอืเป็นกลุ่ม

ประเมนิผล
ให้ระบุส่ิงที่พวกเขาท�าไดด้แีละวธิีที่พวกเขาจะปรบัปรงุทักษะของตนเอง ให้ก�าลังใจ

ฝึกซ�้า
เมื่ออยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้เวลาพวกเขาฝึกซ�า้

งานเผยแผ่ศาสนาออนไลน์

เมื่อเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา นักเรยีนของท่านจะใช้อินเทอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมือเผยแผ่ศาสนาเพื่อหาและตดิตอ่ผู้สนใจ ตดิตอ่สมาชิก 
ท�างานกับผู้น�าฐานะปุโรหิตและหัวหน้าเผยแผ่ ในท้องที่ ตอบค�าถาม รบัและตดิตอ่ตามใบแจ้งช่ือที่อยู่ ตดิตามค�ามั่นสัญญา ยืนยันนัด
หมาย และสอนหลักธรรมจาก ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ข้อเสนอแนะตา่งๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในคูม่ือเล่มน้ีจะช่วยกระตุน้ให้นักเรยีนเริม่ใช้ 

เครือ่งมือออนไลน์แบ่งปันพระกิตตคิณุ

ในฐานะครสูอนหลักสูตรน้ี ท่านอาจจะใช้ประโยชน์จากเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์ตดิตอ่นักเรยีนระหวา่งสัปดาห์ โดยใช้การส่งข้อความหรอื 

ส่ือสังคมตดิตามงานมอบหมายของชัน้เรยีน กระตุน้ให้พวกเขาศึกษาก่อนมาเรยีน หรอืเตอืนให้พวกเขาอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั

การปรับคู่มอืให้เหมาะกบัผู้พกิาร

เมื่อสอนนักเรยีนที่มีความพิการ ครอูาจจะปรบับทเรยีนตามความสามารถของนักเรยีน ตวัอย่างเช่น เพื่อปรบับทเรยีนให้เหมาะกับนักเรยีน
ที่อ่านหนังสือไม่ได ้ท่านอาจจะอ่านออกเสียงดว้ยตนเอง ให้นักเรยีนอ่าน หรอืใช้เน้ือหาที่บันทึกเทปไวแ้ล้ว (เช่นพระคมัภีรท์ี่เป็นไฟล์เสียง
หรอืภาพ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญ) เมื่อบทเรยีนตอ้งการให้เขียนค�าตอบ ท่านอาจจะกระตุน้ให้นักเรยีน
ตอบปากเปล่าแทน นักเรยีนคนอื่นๆ อาจจะช่วยนักเรยีนที่มีความพิการโดยอ่านเน้ือหาให้พวกเขาฟังหรอืเขียนค�าตอบให้

ดแูนวคดิและแหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิได้ ในเพจ Disability Resources ที่ disabilities.lds.org และคูม่ือนโยบายเซมินารแีละสถาบัน
ศาสนาในหมวด “Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities”
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ค�าน�า

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา สอนวา่จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาคอื “เชือ้เชิญผู้คนให้มาหาพระครสิต์ โดยช่วยเขาให้รบัพระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูโดยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์และการชดใช้ของพระองค ์การกลับใจ บัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่” (ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 1) เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่“งานเผยแผ่
ของท่านจะเป็นโอกาสอันศักดิสิ์ทธิ์ ให้น�าผู้อื่นมาหาพระครสิตแ์ละช่วยเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด” (“จงเตรยีม
โลกไว้ ให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 63) หลักสูตรน้ีจะช่วยเตรยีมนักเรยีนของท่านให้พรอ้มมีส่วนรว่มในโอกาส
อันศักดิสิ์ทธิ์ของงานเผยแผ่ศาสนา

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา 2 นีไฟ 31:2, 10–21; 3 นีไฟ 11:31–41; และ 3 นีไฟ 27:13–21

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา บทที่ 1

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนา: ครอบครวัโรเบิลส์” (9:19) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมเอกสารแจกหัวข้อ “จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาของเรา” ที่อยู่ท้ายบท

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การอญัเชิญพระวญิญาณบริสุทธ์ิ บ่อยคร้ังการใหข้อ้คิดทางวญิญาณท่ีนกัเรียนน�าเสนอและเตรียมมาอยา่งดี ซ่ึงรวมถึงการสวดออ้นวอน เพลงสวด และขอ้คิด

สั้นๆ จากพระคมัภีร์จะอญัเชิญพระวญิญาณ ท�าใหน้กัเรียนเป็นหน่ึงเดียวกนั อีกทั้งเตรียมความคิดและจิตใจของพวกเขาใหพ้ร้อมรับการเรียนรู้ทางวญิญาณ

จุดประสงค์ของงานเผยแผ่ศาสนา
ขอให้นักเรยีนระบุกิจกรรมและภารกิจที่ผู้สอนศาสนาท�าเป็นประจ�า และเขียนไวบ้นกระดาน (ค�าตอบอาจรวมถึงการเชือ้เชิญ ศึกษา สอน 
สวดอ้อนวอน และรบัใช้)

เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านข้อความใน กรอบ “จุดประสงคข์องท่าน” หน้า 1 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (เพราะน่ีเป็นการพบกันครัง้แรก
ของชัน้เรยีน นักเรยีนหลายคนจึงอาจจะยังไม่มีหนังสือ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ท่านอาจจะตอ้งถ่ายเอกสารแจกหน้าน้ีและหน้าอื่นๆ  

ที่ตอ้งใช้)

ตอ่จากน้ันขอให้นักเรยีนเปรยีบเทียบค�าแถลงจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนากับรายการภารกิจบนกระดาน และถามวา่

• การเข้าใจค�าแถลงจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาขยายความเข้าใจของท่านอย่างไรในส่ิงที่ผู้สอนศาสนาท�า จุดประสงคน้ี์ให้ความ
หมายอย่างไรแก่ภารกิจที่ผู้สอนศาสนาท�า

• ส่วนใดของค�าแถลงจุดประสงคร์ะบุความรบัผิดชอบของผู้สอนศาสนา และส่วนใดระบุความรบัผิดชอบของผู้สนใจ

• การท�าให้ค�าแถลงจุดประสงคเ์ป็นหลักชีน้�าการท�างานของท่านจะท�าให้ท่านเป็นผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ไดอ้ย่างไร 
(ค�าแถลงจุดประสงค์ ให้ทิศทางแก่งานที่ผู้สอนศาสนาท�า อีกทัง้ช่วยให้ผู้สอนศาสนาจดจ่อน้อยลงกับการท�าภารกิจและจดจ่อมากขึน้กับ
การท�าให้จุดประสงคแ์ท้จรงิของพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล)

เพื่อช่วยให้สมาชิกชัน้เรยีนเข้าใจจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาดขีึน้ เชือ้เชิญให้พวกเขาเปิด หน้า 2 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และ
ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าสุดท้าย เริม่จากค�าวา่ “ท่านไดร้บัเรยีก”
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หมายเหต:ุ อธิบายให้นักเรียนฟังว่าคู่มือนักเรียนของหลกัสูตรนีคื้อ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา กระตุ้นให้พวกเขาน�าหนังสือ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา หรือ

แบบอิเลก็ทรอนิกส์มาช้ันเรียนทุกคร้ัง ท่านอาจจะต้องมี ส่ังสอนกิตติคุณของเรา แบบจุลสาร หลายๆ เล่มไว้ใช้กับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตามท่ีสรุปไว้

ในคู่มือครู

ให้ชัน้เรยีนสนทนาค�าถามตอ่ไปน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้าน้ี บุคคลตอ้งท�าอะไรเพื่อมาหาพระผู้ช่วยให้รอด

• ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้าน้ี ผู้สอนศาสนาท�าอะไรเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต์

จัดเตรยีมส�าเนาเอกสารแจก“จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาของเรา” ไว้ ให้นักเรยีนแตล่ะคน เอกสารแจกมีค�าปราศรยัส่วนหน่ึงของ
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ หรอืเชือ้เชิญให้พวกเขาสรา้งกลุ่มเอง 
ขอให้กลุ่มอ่านเอกสารแจกดว้ยกันและสนทนาค�าถามท้ายเอกสาร

หลังจากนักเรยีนมีเวลาศึกษาและสนทนาค�ากล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันค�าตอบ
ของค�าถามที่สนทนา จากน้ันให้ถามดงัน้ี

• ท่านจะเริม่เน้นค�าแถลงจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาไดอ้ย่างไร (ค�าตอบอาจไดแ้ก่ นักเรยีนอาจจะเลือกท่องจ�าค�าแถลงน้ัน พวก
เขาอาจจะจดวางไว้ ในที่ซ่ึงเห็นไดทุ้กวนั พวกเขาอาจจะสวดอ้อนวอนขอให้ช่วยเข้าใจค�าแถลงมากขึน้ หรอืพวกเขาอาจจะมองหาองค์
ประกอบตา่งๆ ของจุดประสงคน้ี์ขณะศึกษาพระคมัภีร)์

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“เราไม่สัง่สอนและสอนเพื่อ ‘น�าผูค้นเขา้มาในศาสนจกัร’ หรือเพื่อเพิ่มสมาชิกภาพของศาสนจกัร เราไม่สัง่สอนและสอนเพียงเพื่อชกัชวน

ผูค้นใหมี้ชีวติท่ีดีข้ึน . . . เราเช้ือเชิญใหค้นทั้งปวงมาหาพระคริสตโ์ดยการกลบัใจ บพัติศมา และการยนืยนัเพื่อเปิดประตูอาณาจกัรซีเลสเชียล

ใหบุ้ตรและธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ [ดู คพ. 76: 51–52] ไม่มีใครท�าส่ิงน้ีไดอี้กแลว้” (“The Purpose of Missionary Work,” missionary 

satellite broadcast, Apr. 1995)

•  เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งจดจ�าวา่การส่ังสอนพระกิตตคิณุเกี่ยวข้องกับส่ิงที่ส�าคญัยิ่งกวา่การเพียงแตช่่วยให้คนบางคนเป็น
สมาชิกของศาสนจักร (ด ู3 นีไฟ 11:33–34 ดว้ย)

• ท่านมีความคดิอะไรบ้างขณะพิจารณาวา่ท่านจะช่วย “เปิดประตอูาณาจักรซีเลสเชียล” ให้คนที่ท่านจะสอน

การประยกุตใ์ช ้ครูควรใหเ้วลานกัเรียนในชั้นไดไ้ตร่ตรอง คิดทบทวน หรือเขียนการกระท�าเฉพาะเจาะจงท่ีพวกเขาจะท�าเพื่อประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมในชีวติพวก

เขา ครูควรกระตุน้ใหน้กัเรียนขอการน�าทางและการช้ีน�าจากพระเจา้ขณะพวกเขามุ่งหมายจะรู้วธีิประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมดว้ยตนเอง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาในชีวติพวกเขาอย่างไร และขอให้พวกเขาพิจารณา
วา่แรงจูงใจในการรบัใช้งานเผยแผ่ของพวกเขาสอดคล้องกับ ค�าแถลงจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนา ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หรอื
ไม่ ขอให้นักเรยีนใช้เวลาสักครูจ่ดลงในแผ่นกระดาษหรอืในสมุดบันทึกการศึกษาวา่พวกเขาจะท�าอะไรเพื่อให้เหตผุลการรบัใช้งานเผยแผ่
ของพวกเขาเป็นไปตามค�าแถลงจุดประสงคม์ากขึน้

หมายเหต:ุ สมดุบันทึกการศึกษาจะเป็นสมดุบันทึกแบบมีปก สมดุจด หรือแผ่นกระดาษใส่แฟ้มกไ็ด้ นักเรียนอาจจะใช้เคร่ืองมือบันทึกและสมดุบันทึก

บน LDS.org หรือแอป็จดโน้ตบนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ นักเรียนควรใช้สมดุบันทึกการศึกษาของพวกเขาจดโน้ตและบันทึกความประทับใจระหว่าง

บทเรียนและการศึกษาส่วนตัว

การสอนหลกัค�าสอนของพระคริสต์
อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่จุดประสงคเ์บือ้งตน้ประการหน่ึงของพระคมัภีรม์อรมอนคอื “น�ากิตตคิณุของ
เรา [และ] ประเด็นที่แท้จรงิของหลักค�าสอนของเราออกมาสู่ความจรงิ” (คพ. 10:62) หลักค�าสอนของพระครสิต์ ไดแ้ก่พระบัญญัติ ให้มวล
มนุษย์เช่ือวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด กลับใจจากบาป รบับัพตศิมา และรบัพระวญิญาณ (ด ู3 นีไฟ 11:32) 
เขียนบนกระดานดงัน้ี

2 นีไฟ 31:2, 10–21   3 นีไฟ 11:31–41   3 นีไฟ 27:13–21

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม ขอให้กลุ่มหน่ึงศึกษา 2 นีไฟ 31:2, 10–21; ขอให้กลุ่มสองศึกษา 3 นีไฟ 11:31–41; และขอให้กลุ่มสามศึกษา 
3 นีไฟ 27:13–22 ขอให้แตล่ะกลุ่มอ่านข้อของพวกเขาและระบุส่ิงที่เรยีกรอ้งจากคนเหล่าน้ันผู้หมายมั่นตดิตามพระเยซูครสิต ์ท่านอาจจะ
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กระตุน้ให้นักเรยีนใช้ปากกาเน้นข้อความหรอืท�าเครือ่งหมายความจรงิในพระคมัภีรข์องพวกเขาเกี่ยวกับหลักค�าสอนและพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์

หลังจากนักเรยีนมีเวลาทบทวนข้อเหล่าน้ีสองสามนาทีแล้ว ขอให้พวกเขาเขียนการกระท�าบางอย่างที่เรยีกรอ้งจากผู้ตดิตามพระเยซูครสิต์
ไว้ ใตข้้อความอ้างอิงแตล่ะข้อบนกระดาน

จากน้ันให้ถามค�าถามท�านองน้ี

• หากมีคนถามท่านวา่ชาวมอรมอนเช่ือในพระเยซูครสิตห์รอืไม่ ข้อพระคมัภีรส์ามข้อน้ีบนกระดานจะช่วยท่านตอบค�าถามอย่างไร

• ท่านจะอธิบายหลักค�าสอนหรอืพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ว้ยค�าพูดของท่านเองอย่างไรให้แก่คนที่ ไม่รูว้า่หลักค�าสอนหรอื 
พระกิตตคิณุคอือะไร

• อาจมีบางคนถามท่านวา่เหตใุดผู้สอนศาสนาจึงส่ังสอนคนที่เช่ือในพระเยซูครสิตอ์ยู่แล้ว หลักค�าสอนของพระครสิตต์ามที่สรปุไว้ ในข้อ
พระคมัภีรบ์นกระดานช่วยท่านตอบค�าถามน้ันอย่างไร

ขณะที่นักเรยีนตอบ พวกเขาพึงเข้าใจวา่หลักค�าสอนของพระครสิตป์ระกอบดว้ย (1) ส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงท�าไปแล้วและทรงท�าตอ่ไป
เพื่อดงึเรามาหาพระบิดา (ด ูแอลมา 33:22; คพ. 76:40–42) และ (2) ส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อเข้าถึงพรแห่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์รวมไป
ถึงการมีศรทัธา กลับใจ รบับัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ (ด ู3 นีไฟ 27:16–21)

ให้นักเรยีนกลับไปดคู�าแถลงจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาบนกระดาน และถามวา่

• หลักค�าสอนของพระครสิตเ์กี่ยวข้องกับจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาอย่างไร

ขณะนักเรยีนสนทนาค�าถาม พวกเขาอาจจะพูดถึงความจรงิตอ่ไปน้ี ผู้สอนศาสนาท�าให้จุดประสงคข์องพวกเขาเกิดสัมฤทธิผลโดยช่วยให้
ผู้สนใจยอมรบัหลักค�าสอนของพระครสิต ์พัฒนาศรทัธา กลับใจ รบับัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่

เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจลึกซึง้ขึน้วา่ผู้สนใจตอ้งปฏิบัตติามหลักค�าสอนของพระครสิตว์า่จะรบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ให้นักเรยีนเปิด
หน้า 5 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสองย่อหน้าแรกในหัวข้อ “พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต”์ 
จากน้ันให้ถามค�าถามดงัตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สนใจตอ้งปฏิบัตดิว้ยศรทัธา

• ผู้สอนศาสนาจะมองหาหลักฐานอะไรมาตดัสินวา่ผู้สนใจก�าลังใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์กลับใจ และเตรยีม
รบัพันธสัญญาแห่งบัพตศิมา

หลังจากนักเรยีนตอบ ให้อธิบายวา่ผู้สอนศาสนามักจะห่วงเรือ่งการพูดและท�าส่ิงถูกตอ้ง แตส่�าคญักวา่ส่ิงที่ผู้สอนศาสนาพูดและท�าคอืผู้
สนใจกระท�าดว้ยศรทัธาตามที่พวกเขาไดร้บัการสอน ทักษะส�าคญัที่สุดประการหน่ึงที่ผู้สอนศาสนาพัฒนาไดค้อืเล็งเห็นโดยพระวญิญาณวา่
ผู้สนใจปฏิบัตดิว้ยศรทัธาและเปลี่ยนใจเลื่อมใสจรงิๆ หรอืไม่

• ผู้สอนศาสนาจะมองหาหลักฐานอะไรมาตดัสินวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์สถิตอยู่ระหวา่งสอนบทเรยีนและผู้สนใจรูสึ้กหรอืไม่

• ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเข้าใจและประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนของพระครสิต์ ไดด้ขีึน้ (ค�าตอบอาจไดแ้ก่: สวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาเพื่อขอให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ ศึกษาหลักค�าสอนดา้นตา่งๆ ของพระครสิต์ ในพระคมัภีร ์เช่น การชดใช้ของ
พระเยซูครสิตแ์ละหลักธรรมกับศาสนพิธีเบือ้งตน้ของพระกิตตคิณุ พูดคยุกับคนอื่นๆ วา่พวกเขาท�าอะไรเพื่อเพิ่มพูนศรทัธาของพวก
เขาในพระเยซูครสิต ์ศึกษาค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกเพื่อให้เข้าใจพันธสัญญาบัพตศิมาเพิ่มมากขึน้ เป็นตน้)

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “จุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนา: ครอบครวัโรเบิลส์” (9:19) และขอให้สมาชิกชัน้เรยีนจดบันทึกส่ิงที่ผู้สอน
ศาสนาท�าเพื่อช่วยให้ครอบครวัโรเบิลส์มาหาพระครสิต์
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หลังจากฉายวดีทิัศน์แล้ว ให้ถามค�าถามดงัตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยนักเรยีนอธิบายวา่ผู้สอนศาสนาท�าอะไรบ้างเพื่อให้จุดประสงคข์องพวกเขาเกิด
สัมฤทธิผล

• ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ีท�าอะไรเพื่อช่วยให้ครอบครวัโรเบิลส์เตบิโตในศรทัธา (ค�าตอบอาจไดแ้ก่ พวกเขากระตุน้ให้สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
พระคมัภีร ์ตอบค�าถาม สอนวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งเช่ือฟังพระบัญญัต ิให้รบัปากวา่จะเช่ือฟังพระบัญญัต ิช่วยให้ ไดร้บัศาสนพิธีแห่ง
บัพตศิมา ให้วอรด์เข้ามามีส่วนในชีวติพวกเขา และบอกเรือ่งพระวหิาร)

• เหตใุดทัง้ การสอน ผู้สนใจและ การเชือ้เชิญ ให้พวกเขามาหาพระครสิตจ์ึงเป็นแง่มุมส�าคญัของส่ิงที่ผู้สอนศาสนาท�า

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรยืนยันวา่ศรทัธาของสมาชิกครอบครวัโรเบิลส์เพิ่มขึน้และพวกเขารูสึ้กเป็นหน่ึงเดยีวกับพระวญิญาณของ 

พระครสิตม์ากขึน้

ให้เวลานักเรยีนหลายๆ นาทีศึกษาหัวข้อ “ช่วยผู้คนให้ท�าค�ามั่นสัญญา: ประตสูู่ศรทัธาและการกลับใจ” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 8 
จากน้ันมอบหมายให้นักเรยีนจับคูแ่ละผลัดกันแบ่งปันวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรกับการเชือ้เชิญให้ผู้อื่นรกัษาค�ามั่นสัญญา พวกเขามีความกลัว
หรอืข้อกังวลอะไรบ้าง อะไรช่วยให้พวกเขามีความเช่ือมั่นวา่พวกเขาจะท�าได ้จากน้ันให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• การเข้าใจหลักค�าสอนของพระครสิตจ์ะช่วยท่านเชือ้เชิญให้ผู้สนใจท�าค�ามั่นสัญญาไดอ้ย่างไร

• เหตใุดเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดจ์ึงกล่าววา่ผู้สอนศาสนาควรแสดง “ความเสียใจมาก” เมื่อผู้คนไม่ท�าตามค�ามั่นสัญญาวา่จะ
อ่านหรอืสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนจินตนาการวา่จะรูสึ้กอย่างไรถ้าไดช่้วยให้ผู้คนท�าการเปลี่ยนแปลงและรบับัพตศิมา ถามวา่มี ใครเคยช่วยให้เพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัมาหาพระครสิตบ์้าง และเชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรที่ ไดช่้วยในกระบวนการน้ัน

หน้าทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด
สนทนาวา่ผู้สอนศาสนามีสิทธิอ�านาจในการสอนพระกิตตคิณุและช่วยให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ไดร้บัศาสนพิธีที่จะช่วยให้พวก
เขาไดร้บัพรของการชดใช้อย่างไร ให้ดขู้อความตอ่ไปน้ีและขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

“จากทั้งหมดท่ีกล่าวมา หนา้ท่ีส�าคญัและยิง่ใหญ่ท่ีสุดคือสัง่สอนพระกิตติคุณ” (โจเซฟ สมิธ อา้งอิงใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา หนา้ 12)

“การสอนพระกิตติคุณส�าคัญกว่าการท�าความดีอ่ืนๆ ท่านอยูใ่นงานยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก และไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีเทียบกบังานน้ีได ้การสร้าง

บา้นและสะพานไม่สลกัส�าคญั การสร้างโลกไม่สลกัส�าคญัเม่ือเทียบกบัชีวติท่ีท่านก�าลงัสร้าง การช่วยใหม้นุษยร์อดชีวติไม่ใช่ความส�าเร็จท่ี

ส�าคญัแต่อยา่งใดเม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีท่านท�าอยู ่ท่านอาจจะออกไปสุสานแห่งหน่ึงและท�าใหค้นตายฟ้ืน แมห้น่ึงพนัหรือหน่ึงหม่ืนคน แต่กย็งั

เทียบไม่ไดก้บัส่ิงท่ีท่านท�าเวลาท่ีท่านก�าลงัช่วยผูค้นใหร้อด” (The Teachings of Spencer W. Kimball [1982], 547)

ถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการแบ่งปันหรอืไม่วา่เหตใุดพวกเขาจึงคดิวา่การส่ังสอนพระกิตตคิณุเป็นหน้าที่ส�าคญัที่สุดที่เรามี 
นักเรยีนพึงเข้าใจวา่เราช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงพรของการชดใช้ โดยการส่ังสอนพระกิตตคิณุ

ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:10, 15–16 ขณะชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาพรที่มาถึงคนส่ังสอนพระ
กิตตคิณุและคนที่ยอมรบัพระกิตตคิณุ จากน้ันให้ถามวา่

• พรใดบ้างมาถึงคนที่ส่ังสอนพระกิตตคิณุและคนที่เรยีนพระกิตตคิณุ

อธิบายวา่งานเผยแผ่ศาสนาสามารถเป็นงานท้าทายไดเ้ช่นกัน ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
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“ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่งานเผยแผศ่าสนาไม่ง่ายเพราะ ความรอดไม่ใช่ประสบการณ์ราคาถกู ความรอด ไม่ ง่ายเลย เราคือศาสนจกัรของพระเยซู

คริสต ์น่ีคือความจริง และพระองคท์รงเป็นพระประมุขนิรันดร์ผูย้ิง่ใหญ่ของเรา เราจะเช่ือไดอ้ยา่งไรวา่งานน้ีจะง่ายส�าหรับเราในเม่ือไม่เคย

เป็นเร่ืองง่ายส�าหรับพระองคเ์ลย ส�าหรับขา้พเจา้ดูเหมือนผูส้อนศาสนาและหวัหนา้เผยแผต่อ้งใชเ้วลาสกัช่วงหน่ึงในเกทเสมนี ผูส้อนศาสนา

และหวัหนา้เผยแผต่อ้งกา้วอยา่งนอ้ยหน่ึงหรือสองกา้วเพื่อข้ึนสู่ยอดคลัวารี

“. . . ขา้พเจา้เช่ือวา่ผูส้อนศาสนา และ ผูส้นใจจะตอ้งจ่ายเศษเส้ียวของราคาเดียวกนัน้ีใหรู้้จกัความจริง เพื่อมาสู่ความรอด และเขา้ใจราคาท่ีจ่าย

ไปแลว้นั้นบา้งพอสมควร” (“งานสอนศาสนาและการชดใช,้” เลียโฮนา, ต.ค. 2001, 31–32)

• ทัศนะเช่นน้ีเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาจะช่วยท่านอย่างไรเมื่อท่านประสบความท้าทายขณะเป็นผู้สอนศาสนา

เมื่อจบชัน้เรยีนท่านอาจจะให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีจดส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งงานเผยแผ่ศาสนากับหลักค�า
สอนของพระครสิต ์กระตุน้ให้นักเรยีนตัง้เป้าหมายวา่พวกเขาจะท�าอะไรเพื่อให้เข้าใจหลักค�าสอนของพระครสิตด์ขีึน้ขณะเตรยีมท�างาน
เผยแผ่ของพวกเขา ถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานกับชัน้เรยีนบ้าง แสดงประจักษ์พยานของท่านวา่ถ้านักเรยีนจะ
เรยีนรูแ้ละปฏิบัตติามหลักค�าสอนของพระครสิต ์พวกเขาจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ประสบความส�าเรจ็มากขึน้

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

หมายเหต:ุ แต่ละบทมีกิจกรรมท่ีเสนอแนะซ่ึงออกแบบไว้ช่วยให้นักเรียนพร้อมรับใช้งานเผยแผ่มากขึน้ มีหลายวิธีให้มอบหมายหรือเสนอแนะกิจกรรม

เหล่านี ้ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะแจกเอกสารแจกในช่วงช้ันเรียนคร้ังแรกซ่ึงมีรายการกิจกรรมท่ีแนะน�าให้ใช้ในแต่ละสัปดาห์ของเทอมน้ัน ท่านอาจจะ

เขียนรายการกิจกรรมประจ�าสัปดาห์ไว้บนกระดาน หรือหากอยู่ในวิสัยท่ีท�าได้ให้ส่งเนือ้หาประจ�าสัปดาห์เก่ียวกับกิจกรรมเหล่านีเ้ป็นข้อความหรืออีเมลถึง

นักเรียน

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่การเตรยีมตวัท�างานเผยแผ่เต็มเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเรยีกรอ้งให้พยายามท�านอกห้องเรยีน ดว้ยเหตน้ีุ ตอนจบ
บทเรยีนแตล่ะบท ท่านจะจัดเตรยีมกิจกรรมที่เสนอแนะซ่ึงออกแบบไวช่้วยให้นักเรยีนพรอ้มรบัใช้งานเผยแผ่มากขึน้ เพื่อช่วยให้นักเรยีน
เริม่มีส่วนรว่มในงานของพระเจ้าตอนน้ี จงท้าทายให้พวกเขาท�าดงัตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันกับคนอื่นๆ วา่เหตใุดท่านจึงตืน่เตน้กับการรบัใช้งานเผยแผ่และท่านก�าลังท�าอะไรเพื่อเตรยีมตวัให้พรอ้ม

• ดวูดีทิัศน์สองสามเรือ่งในหัวข้อ การเรง่งานแห่งความรอด ของ LDS.org จดความรูสึ้กที่ท่านมีลงในสมุดบันทึกการศึกษาขณะ
พิจารณาโอกาสที่ท่านจะมีส่วนรว่มในงานแห่งความรอด

• ชวนเพื่อนคนหน่ึงมาเข้าชัน้เรยีนการเตรยีมตวัเป็นผู้สอนศาสนากับท่าน (ช่วงท้ายคาบเรยีนแตล่ะคาบท่านอาจกล่าวชวนนักเรยีน
แบบน้ี)

• ชวนเพื่อนคนหน่ึงที่ ไม่เป็นสมาชิกหรอืเพื่อนที่แข็งขันน้อยมาเรยีนบทเรยีนกับผู้สอนศาสนา



การเตรียมตวัเป็นผูส้อนศาสนา—บทท่ี 1

จดุประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาของเรา
เอล็เดอรดี์. ทอดด ์คริสทอฟเฟอรส์นั
การสมัมนาประธานคณะเผยแผค่นใหม่ปี 2008

พจิารณาตวัอย่างของความแตกตา่งระหวา่งส่ิงทีเ่กดิขึน้เมือ่งานเผยแผ่
ศาสนามุ่งไปทีจ่ดุประสงคใ์นงานเผยแผศ่าสนากบัส่ิงทีอ่าจเกดิขึน้เมือ่มุ่ง
เน้นเฉพาะกจิกรรมของผูส้อนศาสนาเท่าน้ัน

(1) ถา้ผูส้อนศาสนามจีดุประสงคเ์ป็นแรงผลกัดนั พวกเขายอ่มสอนผูค้น
ในวธิทีีจ่ะช่วยใหค้นเหลา่น้ันเข้าใจพระกติตคิณุอย่างแทจ้ริง และพวกเขา
ควรกลบัใจอย่างไรและเพราะเหตใุด ถา้ผูส้อนศาสนาไมมุ่่งเน้นจดุประสงค์
ของตนเอง พวกเขาอาจสอนเพยีงใหค้รบจ�านวนบทตอ่สัปดาหเ์ท่าน้ัน ใน
กรณีดังกลา่ว พวกเขาจะพยายามสอนบทเรยีนใหจ้บแทนทีจ่ะตัง้ใจฟัง
และตอบสนองส่ิงทีอ่ยู่ในใจและในความคดิของผูส้นใจ พวกเขาจะแบ่ง
ปันขอ้มลูแทนทีจ่ะเสนอความรอด และน่ันเป็นประสบการณ์สองอย่างที่
ตา่งกนัมากส�าหรบัผูส้นใจ (และส�าหรบัผูส้อนศาสนา)

(2) ผูส้อนศาสนาทีล่มืจดุประสงคข์องพวกเขาอาจจะ “อา้ปากของตน” 
และท�ากจิกรรมคน้หาเพ่ือใหม้จี�านวนคนสอนเต็มตารางการสอนโดย
ไมแ่สวงหาและฟังพระวญิญาณเพือ่แยกแยะวา่ใครก�าลังรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณขณะพวกเขาพดู การหาจะมุ่งเน้นทีจ่�านวนโดยไมส่นใจวา่จะมี
การเปลีย่นใจเลือ่มใสหรอืไม่

(3) หากไมนึ่กถึงจดุประสงคข์องงานเผยแผศ่าสนา สมดุวางแผนประจ�า
วนัคงเป็นเพยีงตารางเวลาและปฏทินินัดหมาย อย่างไรก็ด ีเมือ่ใหค้วาม
ส�าคญัสูงสุดแกจ่ดุประสงค ์สมดุวางแผนจะกลายเป็นเครือ่งมอืทีท่�าใหผู้้
สอนศาสนามัน่ใจวา่จะท�าส่ิงทีต่อ้งเกดิขึน้เพือ่ใหม้ผีลทีต่ามมาซ่ึงไดแ้ก่
การเปลีย่นใจเลือ่มใสและบพัตศิมา อนัทีจ่ริง น่ันก็คอืการคน้หา จดจ�า 
และท�าใหเ้กดิขึน้โดยเอาใจใส่ผูส้นใจแตล่ะคน   หาไมแ่ลว้ ผูส้อนศาสนา
อาจจะตดิกบัดกัของการคดิวา่มาตรวดัความส�าเรจ็คอืการมีงานยุ่ง

(4) ผูส้อนศาสนาทีเ่ข้าถึงจดุประสงคข์องตนจะตัง้ตาคอยโอกาสดืม่ด�า่พระ
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ทกุวนัเพราะการศึกษาของเขาจะมจุีดประสงค ์
เขาจะคน้หาค�าตอบใหแ้กค่�าถามเรือ่งจิตวญิญาณของผูส้นใจเช่นเดยีวกบั
ของตนเอง เขาจะมองหาการน�าทางเกีย่วกับวธีิสอนและน�าผูส้นใจไปใน

เส้นทางของการกลบัใจ หากไมเ่ข้าใจจดุประสงคน้ี์ ผูส้อนศาสนาอาจจะ
กระตอืรอืรน้น้อยลงในการศึกษาส่วนตวัและกบัคู ่ถึงแมเ้ขาจะทุม่เทเวลา
แตก็่ขาดไฟทีจ่ะท�าใหก้ารสอนของเขาเป่ียมไปดว้ยวญิญาณแห่งการเปิด
เผยและการพยากรณ์ (ด ูแอลมา 17:2–3; 43:2; คพ. 11:21, 25–26)

(5) ผูส้อนศาสนาอาจมแีรงจูงใจใหเ้ชือ้เชิญผูค้นมาโบสถเ์พราะเขา
เช่ือวา่น่ันเป็นส่ิงทีผู่ส้อนศาสนาควรท�า  แตเ่มือ่จดุประสงคข์องงาน
เผยแผศ่าสนาลกุไหม้ในใจเขา ผูส้อนศาสนาจะเข้าใจวา่การมส่ีวนร่วมใน
ศาสนจักรจ�าเป็นเพราะจะช่วยใหผู้ส้นใจมคีวามปรารถนาจะรบับพัตศิ
มามากขึน้และเป็นการวางรากฐานให้อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ในพนัธ
สัญญาพระกติตคิณุ เมือ่มจีดุประสงคสู์งสุดน้ีในใจ การเชือ้เชิญใหม้าโบสถ์
จะมคีวามเร่งดว่นมากขึน้ การอธบิายความส�าคญัของการนมสัการในวนั
สะบาโตและส่ิงทีค่าดหวังในพธิีวนัอาทติยข์องแอลดเีอสจะตา่งออกไป 
เจตนารมณ์ทีม่ากับค�าพดูของผูส้อนศาสนาจะมอี�านาจโน้มน้าวซ่ึงจะมไีม่
ไดห้ากไมม่จีดุประสงคด์ังกลา่ว

โปรดอย่ามองข้าม ส่ังสอนกติตคิณุของเรา บททีห่น่ึงและค�าถามในบท
น้ัน “จดุประสงคใ์นการเป็นผูส้อนศาสนาของฉันคอือะไร”  เมือ่ผูส้อน
ศาสนาเข้าถึงจดุประสงคข์องการน�าผูค้นมาหาพระครสิตผ์่านหลกัธรรม
และศาสนพธิขีองพระกติตคิณุทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู พวกเขาจะเข้าใจวา่งาน
เผยแผศ่าสนาไม่ใช่โปรแกรม แตเ่ป็นอดุมการณ์—อดุมการณ์ของพระ
บดิา พระบตุร และพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พวกเขาจะเข้าใจวา่พวกเขา
ไม่ใช่พนักงานขายหรอืช่างเทคนิคแตไ่ดร้บัสิทธอิ�านาจและงานมอบ
หมายจากพระเจา้ใหเ้ป็นครสูอนเรือ่งความชอบธรรม พวกเขาจะเข้าใจวา่
โลกไมม่ทีางใหเ้ข้าถึงพระคณุแห่งการชดใช้และความรอดนอกจากผ่าน
ทางพวกเขาและศาสนจักรทีพ่วกเขาเป็นตวัแทน ศาสนจกัรของพระ
เยซคูรสิตแ์ห่งวสุิทธชินยคุสุดท้าย พวกเขาจะเข้าใจวา่พวกเขาและงานน้ี
เกีย่วขอ้งกบัอะไระพวกเขาจะมกี�าลังวังชาท�ากจิธรุะของพระบดิา เฉกเช่น
พวกบตุรของโมไซยาห์ พวกเขาจะสอน “ดว้ยพลังอ�านาจและสิทธอิ�านาจ
ของพระผูเ้ป็นเจา้” (แอลมา 17:3)

ค�าถามเพ่ือการสนทนา

 1. ผู้สอนศาสนาจะพิจารณาไดอ้ย่างไรวา่การกระท�าของเขาชีน้�าโดยจุด
ประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาหรอืไม่

 2. การมุ่งเน้นจุดประสงคข์องงานเผยแผ่ศาสนาจะมีผลอย่างไรตอ่วธิีที่
ท่านท�ากิจกรรมผู้สอนศาสนาในแตล่ะวนั

 3. ย่อหน้าสุดท้ายช่วยให้ท่านเข้าใจลักษณะนิรนัดรข์องส่ิงที่ท่านจะท�าใน
ฐานะผู้สอนศาสนาอย่างไร
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2เราตอ้งการการชดใช้

ค�าน�า

การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลางของแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รง
ท�าให้จุดประสงคข์องพระบิดาเกิดสัมฤทธิผลโดยทรงไถ่เราจากความตายทางรา่งกายและทางวญิญาณ สนองข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม 
และช�าระเราให้สะอาดจากบาปของตวัเราบนเงื่อนไขของการกลับใจ พระผู้ช่วยให้รอดทรงปลอบโยนเราในความทุพพลภาพของเรา 
ประทานพลังให้ท�าส�าเรจ็ในส่ิงที่เราจะไม่สามารถท�าไดด้ว้ยตนเอง และประทานความหวงัแก่เราวา่เราจะกลับไปอยู่กับพระองคแ์ละ 

พระบิดาบนสวรรค์ ได ้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลามีส่วนรว่มในงานแห่งความรอดโดยช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูว้ธิี ไดร้บัพรของการชดใช้ผ่านศรทัธาใน
พระเยซูครสิต ์การกลับใจ บัพตศิมา การยืนยัน และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษาข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีเพื่อให้เข้าใจมากขึน้วา่เหตใุดเราจึงตอ้งการการชดใช้ โรม 3:23; 2 นีไฟ 9:6–10; และ แอลมา 42:9–14.

• ศึกษาข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีเพื่อดพูรบางประการที่มี ให้ผ่านการชดใช้ โมไซยาห์ 3:19; 4:3; 24:12–15; และ แอลมา 5:12–13; 7:11–13

• ศึกษา เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “งานสอนศาสนาและการชดใช้,” เลียโฮนา, ต.ค. 2001, 26–32

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 51–52 และ 60–61

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระทรงชนม์! เราสรรเสรญินามน้ัน!” (2:51; คลิปจากค�าพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต,์ เลียโฮนา, พ.ค. 
2010, 93–96) มีอยู่ที่ lds.org/media-library

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งความรักและความเคารพ ขณะนกัเรียนเขา้มาในชั้นเรียน จงเรียกช่ือทกัทายพวกเขา บอกพวกเขาวา่ท่านมีความสุขท่ีไดพ้บพวกเขา 

แสดงความขอบคุณพวกเขา หรือถามเร่ืองครอบครัว งาน หรือการเรียนของพวกเขา นกัเรียนท่ีรู้สึกวา่ครูและนกัเรียนคนอ่ืนๆ รัก วางใจ และเห็นคุณค่าของ

พวกเขามกัจะอยากมาชั้นเรียนมากข้ึน เปิดรับอิทธิพลของพระวญิญาณมากข้ึนและปรารถนาจะมีส่วนร่วมมากข้ึน

เหตุใดเราจงึต้องการการชดใช้
เริม่โดยถามนักเรยีนดงัน้ี

• ผู้คนจะเข้าใจไดอ้ย่างไรวา่พวกเขาตอ้งการการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ในชีวติพวกเขา

จากน้ันให้ดขู้อความตอ่ไปน้ี

“มนุษยไ์ม่ปรารถนาอาหารจนกวา่เขาจะหิวฉนัใด เขายอ่มไม่ปรารถนาความรอดของพระคริสตจ์นกวา่เขาจะรู้วา่เหตุใดเขาจึงตอ้งการ 

พระคริสตฉ์นันั้น

“ไม่มีใครรู้อยา่งถกูตอ้งและเพียงพอวา่เหตุใดเขาจึงตอ้งการพระคริสตจ์นกวา่เขาจะเขา้ใจและยอมรับหลกัค�าสอนเร่ืองการตกและผลของการ

ตกต่อมวลมนุษย”์ (ประธานเอสรา แทฟท ์เบน็สนั, A Witness and a Warning [1988], 33)

จากน้ันให้ถามวา่

• เราก�าลังกล่าวถึงอะไรเมื่อเราพูดเรือ่งการตกของอาดมั

ให้ดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีและให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง
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“เพราะอาดมักบัเอวา . . . รับส่วนผลจากตน้ไมแ้ห่งความรู้ดีและชัว่ พวกเขาจึงถกูขบัออกจากท่ีประทบัของพระเจา้ (ดู คพ. 29:40–41) หรืออีกนยัหน่ึงคือ พวก

เขาประสบความตายทางวญิญาณ พวกเขากลายเป็นมรรตยั—ซ่ึงจ�าเป็นตอ้งมีความตายทางร่างกายเกิดข้ึน ความตายทางวญิญาณและทางร่างกายน้ีเรียกวา่การ

ตก . . .

“ในฐานะผูสื้บตระกลูของอาดมัและเอวา เราสืบทอดสภาพท่ีตกแลว้ระหวา่งความเป็นมรรตยั (ดู แอลมา 42:5–9, 14) เราถกูแยกจากท่ีประทบัของพระเจา้และ

จ�าเป็นตอ้งมีความตายทางร่างกายเกิดข้ึน เราถกูวางไวใ้นสภาพของการตรงกนัขา้มดว้ย ซ่ึงในสภาพนั้นเราไดรั้บการทดสอบโดยความยุง่ยากของชีวติและการ

ล่อลวงของฝ่ายตรงขา้ม (ดู 2 นีไฟ 2:11–14; คพ. 29:39; โมเสส 6:48–49)” (แน่วแน่ต่อศรัทธา [2004], 20)

ช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักค�าสอนที่สอนในข้อความอ้างอิงน้ีโดยถามวา่

• การตกของอาดมัส่งผลตอ่เราแตล่ะคนอย่างไรในฐานะผู้สืบตระกูลของอาดมัและเอวา (เหมือนอาดมัและเอวา เราตอ้งประสบความตาย
ทางรา่งกายและทางวญิญาณเช่นกัน) เราอยู่ ในโลกที่ตกแล้ว เราประสบความยุ่งยากของชีวติและการล่อลวงของปฏิปักษ์ เราถูกตดัขาด
จากที่ประทับของพระบิดาและตอ้งการความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อกลับไปหาพระองค)์

เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน และให้เวลานักเรยีนศึกษาสองสามนาที

โรม 3:23

2 นีไฟ 9:6–10

แอลมา 42:9–11, 14

ขณะศึกษาให้นักเรยีนดวูา่เราแตล่ะคนไดร้บัผลอย่างไรจากการตกของอาดมัและเอวา

การอธิบายหลกัค�าสอน ทกัษะหน่ึงท่ีจ�าเป็นส�าหรับผูส้อนศาสนาทุกคนคือสามารถเขา้ใจหลกัค�าสอนท่ีพวกเขาสอนและอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ท่านสามารถ

เพิ่มความสามารถของนกัเรียนในการท�าเช่นน้ีไดโ้ดยขอใหพ้วกเขาอธิบายหลกัค�าสอนเป็นประจ�า และอธิบายวา่เหตุใดจึงส�าคญัท่ีพวกเขาและผูส้นใจตอ้ง

เขา้ใจหลกัค�าสอนนั้น

• พระคมัภีรข์้อเหล่าน้ีอธิบายอย่างไรวา่เราแตล่ะคนไดร้บัผลจากการตกของอาดมัและเอวาอย่างไร (ขณะที่นักเรยีนตอบ ให้เขียนค�าตอบ
ของพวกเขาไวบ้นกระดาน ถึงแม้ค�าตอบของพวกเขาอาจหลากหลาย แต่ ใจความส�าคญัน่าจะเป็นดงัน้ี เราทุกคนท�าบาปและไม่สะอาด
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า เพราะเราท�าบาป เราจึงถูกตดัขาดจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า เราจะประสบความตายทาง
รา่งกาย เราอยู่ ในโลกที่ตกแล้วและตอ้งเอาชนะความเป็น “มนุษย์ปุถุชน” [ โมไซยาห์ 3:19])

ถามนักเรยีนวา่พวกเขามีค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับหลักค�าสอนและค�าที่ระบุ ให้ชัน้เรยีนสนทนากันเพื่อส�ารวจค�าถามเหล่าน้ี จากน้ันให้ถาม
วา่

• ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีอธิบายอย่างไรวา่เหตใุดเราทุกคนจึงตอ้งการพระเยซูครสิต ์(การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไถ่เราจากการตกของ 
อาดมัและเอวาและจากการไม่เช่ือฟังของเรา

อธิบายวา่แผนอันเป่ียมดว้ยเมตตาส่วนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าคอื การชดใช้ของพระเยซูครสิตย์อมให้เราหนีพ้น “อสูรรา้ย” ของความตาย
และนรก (ด ู2 นีไฟ 9:10) หมายถึงความตายทางรา่งกายและความตายทางวญิญาณ เราทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติ โดยผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์เราจะไดร้บัการช�าระให้สะอาดจากบาปเมื่อเรากลับใจ หากปราศจากพระเยซูครสิต ์เราจะไม่เพียงพินาศเท่าน้ัน แตเ่ราจะอยู่ ใต้
อ�านาจของมารช่ัวนิจนิรนัดรด์ว้ย

แบ่งปันประจักษ์พยานสัน้ๆ เกี่ยวกับพระปรชีาญาณและพระเมตตาในแผนของพระผู้เป็นเจ้า รบัรองกับนักเรยีนวา่ผลทัง้หมดของการตก
สามารถเอาชนะได้ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ความส�าคญัของการสอนเร่ืองการชดใช้
ท่านอาจจะอ่านหรอืฉาย คลิปวดีทิัศน์ ของค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้ชัน้
เรยีนดวูา่เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้งเพิ่มพูนความเข้าใจเรือ่งการชดใช้
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“เม่ือท่านระลึกถึงการฟ้ืนคืนพระชนม ์ราคาท่ีทรงจ่าย และของประทานท่ีไดรั้บจากการชดใช ้ขอใหใ้คร่ครวญส่ิงท่ีพระคมัภีร์สอนเก่ียวกบั

เหตุการณ์ศกัด์ิสิทธ์ิเหล่านั้นดว้ย พยานส่วนตวัของท่านถึงความจริงเหล่าน้ีจะแขง็แกร่งข้ึน เหตุการณ์เหล่านั้นตอ้งเป็นมากกวา่หลกัธรรมท่ี

ท่านท่องจ�า ตอ้งถกัทออยูใ่นทุกอณูของท่านดงัป้อมปราการตา้นทานความน่าชิงชงัท่ีลุกลามข้ึนมาแปดเป้ือนโลก . . .

“หากปราศจากการชดใช ้แผนแห่งความสุขของพระบิดาในสวรรคจ์ะไม่บงัเกิดผลอยา่งเตม็ท่ี การชดใชเ้ปิดโอกาสทั้งหมดใหเ้อาชนะผลของ

ความผดิท่ีเคยท�าไวใ้นชีวติ เม่ือเราเช่ือฟังกฎ เรายอ่มไดรั้บพร เม่ือเราฝ่าฝืนกฎ ยอ่มไม่มีส่ิงใดหลงเหลือจากการเช่ือฟังคร้ังก่อนใหส้นองขอ้

เรียกร้องของความยติุธรรมส�าหรับกฎท่ีเราฝ่าฝืน การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดยอมใหเ้รากลบัใจจากการไม่เช่ือฟังทุกอยา่ง ดว้ยเหตุน้ีจึงหลีกเล่ียงบทลงโทษ

ซ่ึงความยติุธรรมก�าหนดไว้

“ความคารวะและความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อการชดใชข้ององคบ์ริสุทธ์ิแห่งอิสราเอล องคส์นัติราช และพระผูไ้ถ่เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือขา้พเจา้

พยายามท�าความเขา้ใจมากข้ึนในเร่ืองน้ี ขา้พเจา้ตระหนกัวา่ไม่มีความคิดมนุษยค์นใดจะเขา้ใจได ้หรือล้ินมนุษยค์นใดจะเอ่ยไดอ้ยา่งเหมาะสมถึงความส�าคญั

ทั้งหมดของส่ิงทั้งปวงท่ีพระเยซูคริสตท์รงท�าเพื่อบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์า่นการชดใชข้องพระองค ์แต่ยงัจ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีเราแต่ละคนตอ้งเรียนรู้เร่ือง

น้ีตามความสามารถของเรา การชดใชเ้ป็นองคป์ระกอบส�าคญัยิง่ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาในสวรรคซ่ึ์งหากไม่มีองคป์ระกอบน้ีแผนไม่อาจด�าเนินไป

ได ้ความเขา้ใจของท่านเร่ืองการชดใชแ้ละขอ้คิดท่ีใหชี้วติท่านจะยกระดบัการใชค้วามรู้ ประสบการณ์ และทกัษะทั้งหมดท่ีท่านไดรั้บในชีวติมรรตยัใหเ้กิด

ประสิทธิผลอยา่งมาก . . .

“เราต่างมีความจ�าเป็นอยา่งเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งเสริมสร้างความเขา้ใจในเร่ืองความส�าคญัของการชดใชข้องพระเยซูคริสต ์เพื่อใหก้ารชดใชก้ลายเป็นรากฐาน

มัน่คงในการสร้างชีวติเรา . . .

“การไตร่ตรองพระคมัภีร์อยา่งลึกซ้ึงเป็นส่วนตวัร่วมกบัการสวดออ้นวอนคน้หาอยา่งจริงใจจะเสริมความเขา้ใจและความส�านึกคุณท่ีท่านมีต่อการชดใชอ้นั

ประมาณค่ามิไดข้องพระองค”์ (“พระทรงชนม!์ เราสรรเสริญนามนั้น!” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 94–95)

ช่วยนักเรยีนวเิคราะห์ค�ากล่าวของเอ็ลเดอรส์ก็อตต์ โดยถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ค�าปราศรยัส่วนใดของเอ็ลเดอรส์ก็อตตเ์น้นความส�าคญัของการเข้าใจเรือ่งการชดใช้ (นักเรยีนพึงระบุข้อความตอ่ไปน้ี: ความ
ทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอด “จะส่งผลตอ่เราไม่เพียงในชีวติน้ีเท่าน้ันแตช่ั่วนิจนิรนัดรด์ว้ย” “การชดใช้ของพระองคท์�าให้แผน
แห่งความสุขของพระบิดาในสวรรคเ์กิดผลเต็มที่” “พระเยซูทรงท�าให้เกิดความสมดลุระหวา่งความยุตธิรรมกับความเมตตาขึน้อยู่กับ
การเช่ือฟังของเรา” “การชดใช้เปิดโอกาสให้ทุกคนเอาชนะผลของความผิดที่ท�าในชีวติ” และ “ความเข้าใจเรือ่งการชดใช้และข้อคดิที่
ให้ ไวส้�าหรบัชีวติท่านจะยกระดบัการใช้ความรู ้ประสบการณ์ และทักษะที่ท่านไดร้บัในชีวติมรรตยัให้เกิดประสิทธิผลอย่างมาก”)

• เอ็ลเดอรส์ก็อตตก์ล่าววา่หลักธรรมเรือ่งการชดใช้จะ “ตอ้งเป็นมากกวา่หลักธรรมที่ท่านท่องจ�า ตอ้งถักทออยู่ ในทุกอณูของท่าน” ผู้มุ่ง
หวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาจะท�าให้ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร

คนหนุ่มสาวจ�านวนมากไม่เข้าใจพรที่เข้ามาในชีวติพวกเขาผ่านการชดใช้ นอกเหนือจากการให้อภัยบาป เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจพรเหล่า
น้ีลึกซึง้ขึน้ ให้เวลาชัน้เรยีนสองสามนาทีศึกษาข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีโดยมองหาพรที่ผ่านมาทางการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์โมไซยาห์ 
3:19; 4:3; 24:12–15; แอลมา 5:12–13; 7:11–13 หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนอธิบายพรมากมายบางประการของการชดใช้ 
สรปุค�าตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน

หมายเหต:ุ ก่อนด�าเนินบทเรียนต่อ ท่านอาจใช้เวลาสักสองสามนาทีอ่านและสนทนาข้อมลู การชดใช้ในคู่มือพระคัมภีร์กับนักเรียน

ให้ดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีและขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“เม่ือความเขา้ใจของท่านเก่ียวกบัการชดใชข้องพระเยซูคริสตเ์ติบโตข้ึน ความปรารถนาท่ีจะแบ่งปันพระกิตติคุณจะเพิ่มข้ึนดว้ย” (ส่ังสอนกิตติคุณของเรา, 2)

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ีมากขึน้โดยถามวา่

• เหตใุดความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุจึงเพิ่มขึน้เมื่อเข้าใจเรือ่งการชดใช้

มอบหมายให้นักเรยีนท�างานกับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงเพื่อผลัดกันอ่านออกเสียง 1 นีไฟ 8:10–12; อีนัส 1:5–9; โมไซยาห์ 27:34–36 
และ 28:1–4 ให้พวกเขามองหาแบบอย่างที่พบในข้อเหล่าน้ี หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชิญนักเรยีนสองสามคนอธิบายแบบอย่างที่พบ 
(หลังจากลี ไฮ อีนัส และพวกบุตรของโมไซยาห์ประสบพรของการชดใช้ พวกเขารูสึ้กปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุและช่วยให้คนอื่นๆ 
ไดร้บัพรเดยีวกัน)
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เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของหลักธรรมที่ท่านเขียนไวบ้นกระดาน ให้ถามดงัน้ี

• หากไม่เป็นการส่วนตวัมากเกินไป ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างกับการชดใช้ที่ผลักดนัท่านให้แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

• ความรูแ้ละความรูสึ้กของท่านเกี่ยวกับการชดใช้ผลักดนัท่านให้น�าผู้อื่นมาใกล้พระเยซูครสิตม์ากขึน้อย่างไร

ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองสักครูว่า่ความเข้าใจของพวกเขาเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ป็นส่วนหน่ึงที่ผลักดนัพวกเขาให้รบัใช้งาน
เผยแผ่หรอืไม่ และพวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเพิ่มระดบัความส�านึกคณุตอ่ส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงท�าเพื่อพวกเขา

การช่วยให้ผู้สนใจได้รับพรของการชดใช้
บอกนักเรยีนของท่านวา่ไม่มีหลักค�าสอนใดที่พวกเขาจะสอนขณะเป็นผู้สอนศาสนาส�าคญัทัง้ส�าหรบัผู้สนใจและผู้สอนศาสนามากไปกวา่
เรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ให้นักเรยีนศึกษา 2 นีไฟ 2:6–8 และมองหาส่ิงที่ลี ไฮสอนวา่เราควรท�ากับความรูข้องเราเรือ่งการชดใช้ หลังจากนักเรยีนสองสามคนตอบ
แล้ว จงช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่ผู้สนใจจ�าเป็นตอ้งเข้าใจและยอมรบัการชดใช้ โดยให้ดแูละอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ในการประชุมโซน ซ่ึงเป็นช่วงการสอนท่ีส�าคญัท่ีสุดช่วงหน่ึงซ่ึงเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่อยา่งเรามีกบัเอล็เดอร์ซิสเตอร์หนุ่มสาวเหล่าน้ี ขา้พเจา้

ถามผูส้อนศาสนาวา่เขาตอ้งการใหผู้ส้นใจท�าอะไรอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการสนทนากบัคนเหล่านั้น

“‘รับบพัติศมา!’ ทุกคนตะโกนกอ้งออกมาเป็นเสียงเดียวกนั

“‘ใช่’ ขา้พเจา้ตอบรับ ‘เราตอ้งการใหพ้วกเขารับบพัติศมา แต่อะไรตอ้งมาก่อนบพัติศมา’ . . .

“. . . แทบไม่มีผูส้อนศาสนาคนใดตอบวา่ส่ิงพื้นฐานท่ีสุดสองส่ิงท่ีเราตอ้งการใหผู้ส้นใจท�าก่อนรับบพัติศมาคือ มีศรัทธาในพระเจา้พระเยซูคริสตแ์ละกลบั

ใจจากบาปของพวกเขา แต่ ‘เราเช่ือวา่หลกัธรรมและศาสนพิธีเบ้ืองตน้ของพระกิตติคุณคือ หน่ึง, ศรัทธาในพระเจา้ พระเยซูคริสต ์สอง, การกลบัใจ [แล้วจึง] 

สาม, บพัติศมาโดยลงไปในน�้าทั้งตวั เพ่ือการปลดบาป ส่ี, การวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ’ (หลกัแห่งความเช่ือ 1:4; เนน้ตวัเอน)

“ชีวติใหม่ของผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสตอ้งสร้างบนศรัทธาในพระเจา้พระเยซูคริสตแ์ละการเสียสละอนัเป็นการไถ่ของพระองค—์ความเช่ือมัน่ท่ีวา่พระองคท์รง

เป็นพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้จริงๆ พระองคท์รงพระชนมอ์ยูข่ณะน้ี พระองคท์รงถือกญุแจสู่ความรอดและความสูงส่งของเราแต่เพียงผูเ้ดียว ความเช่ือดงั

กล่าวตอ้งตามมาดว้ยการกลบัใจอยา่งแทจ้ริง การกลบัใจซ่ึงแสดงถึงความปรารถนาของเราท่ีจะสะอาด เป็นคนใหม่ และบริสุทธ์ิ การกลบัใจท่ีท�าใหเ้รามีสิทธ์ิ

เรียกร้องพรอนับริบูรณ์ของการชดใช”้ (“งานสอนศาสนาและการชดใช,้” เลียโฮนา, ต.ค. 2001, 26)

จากน้ันให้ถามวา่

• ผู้สนใจตอ้งท�าอะไรจึงจะมีสิทธิ์เรยีกรอ้งพรอันบรบิูรณ์ของการชดใช้ (มีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์กลับใจ และรบับัพตศิมา)

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:37 พูดถึงคณุสมบัตทิี่พรอ้มจะรบับัพตศิมา ให้นักเรยีนอ่านข้อน้ีและดวูา่ผู้สนใจ
ควรท�าอะไรก่อนรบับัพตศิมา ถามวา่

• ผู้สนใจควรท�าส่ิงใดบ้างที่แสดงให้เห็นวา่พวกเขาก�าลังพัฒนาศรทัธาในพระเยซูครสิต ์(พวกเขาจะนอบน้อมถ่อมตน กลับใจจากบาป 
และแสดงงานดี ให้ประจักษ์ และอื่นๆ)

• ผู้สอนศาสนามีบทบาทอะไรในการช่วยให้ผู้สนใจมีคณุสมบัตพิรอ้มรบับัพตศิมา น่ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับจุดประสงคก์ารเป็นผู้สอนศาสนา
ของท่าน (หากจ�าเป็น เตอืนนักเรยีนให้นึกถึงหลักธรรมจากบทที่แล้ว)

ผู้สอนศาสนาได้รับบัญชาให้สอนเร่ืองการกลบัใจ
เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน

อะไรเป็นส่ิงส�าคญัทีสุ่ดทีผู่้สอนศาสนาสามารถท�าไดเ้พือ่ช่วยน�าบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามาหาพระครสิต์

ให้นักเรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:11–14 และมองหาค�าตอบของค�าถามบนกระดาน สนทนาค�าตอบของนักเรยีน แล้วถามวา่

• เหตใุดการกลับใจจึงเป็นทางเดยีวที่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าจะไดร้บัพรอันบรบิูรณ์ของการชดใช้ (ด ูโมไซยาห์ 16:13; แอลมา 11:37; 
และ ฮีลามัน 14:13)
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เขียนค�าตอบของค�าถามที่ ให้ดแูล้วไวบ้นกระดานดงัน้ี

ผู้สอนศาสนาไดร้บับัญชาให้สอนเรือ่งการกลับใจเพือ่ให้คนทีพ่วกเขาสอนสามารถไดร้บัพรอันบรบิูรณ์ของการชดใช้และเริม่ตน้ชีวติใหม่ ใน
พระครสิต์

อธิบาย แบ่งปัน และเป็นพยาน รูปแบบการสอนพื้นฐานท่ีผูส้อนศาสนาทุกคนควรเรียนรู้และสบายใจกบัรูปแบบนั้นคือ (1) อธิบายหลกัค�าสอนดว้ยค�าพดูของ

พวกเขาเอง (2) แบ่งปันพระคมัภีร์หรือประสบการณ์ส่วนตวัท่ีช่วยอธิบายหลกัค�าสอน และ (3) แสดงประจกัษพ์ยานวา่พวกเขารู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัหลกัค�า

สอนและเหตุใดหลกัค�าสอนนั้นจึงส�าคญั

แบ่งนักเรยีนครึง่ห้อง ให้ครึง่ห้องศึกษาหัวข้อเรือ่ง “การชดใช้”  ในหน้า 51–52 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้อีกครึง่ห้องศึกษาหัวข้อ “เรา
สะอาดจากบาปได้ โดยผ่านพระครสิต”์  ในหน้า 60–61 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้เวลานักเรยีนหลายนาทีอ่านและเตรยีมสอนใจความ
ส�าคญัสองนาทีเกี่ยวกับเน้ือหาที่อ่าน การสอนใจความส�าคญัส่วนหน่ึงของนักเรยีนคอืกระตุน้ให้พวกเขา (1) ระบุและอธิบายประเด็นส�าคญั
ของหลักค�าสอน (2) แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัหรอืข้อพระคมัภีรท์ี่สนับสนุนหลักค�าสอนน้ัน และ (3) แสดงประจักษ์พยานยืนยันส่ิงที่
พวกเขาสอน สรปุขัน้ตอนทัง้สามน้ีไวบ้นกระดาน

หลังจากนักเรยีนมีเวลาเตรยีมมากพอแล้ว ท่านอาจจะให้นักเรยีนกลุ่มแรกจับคูก่ับคนหน่ึงจากอีกกลุ่มและผลัดกันสอน หลังจากนักเรยีน
ทุกคนมีโอกาสสอนสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงแล้ว ท่านอาจจะเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอาสาออกมาหน้าชัน้และสอนเน้ือหาที่เขาสรปุไว ้หลัง
จากจบการน�าเสนอ ให้ชมนักเรยีนที่น�าเสนอและขอค�าตชิมจากชัน้เรยีนเกี่ยวกับประสบการณ์น้ัน ถามวา่พวกเขามีค�าถามหรอืไม่ แล้ว
ถามวา่

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อสอนและแสดงประจักษ์พยานเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• ท่านคน้พบส่ิงใดบ้างที่อาจจะช่วยท่านไดเ้มื่อท่านสอนผู้สนใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• เหตใุดท่านจึงอยากจะสอนการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ให้แก่คนอื่นๆ

หมายเหต:ุ หากเวลาเอือ้อ�านวย ท่านอาจใช้แนวคิดการสอนต่อไปนีช่้วยให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่มากขึน้ในการสอนเร่ืองการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

หรือไม่กส็รุปโดยเชิญนักเรียนสองสามคนแบ่งปันความรู้สึกของพวกเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์

การใช้พระคมัภร์ี
อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่เมื่อเป็นผู้สอนศาสนา พวกเขาจะสอนดว้ยพลังมากขึน้เมื่อพวกเขาใช้พระคมัภีร ์ให้นักเรยีนครึง่ห้องคน้ควา้ข้อพระ
คมัภีร์ ในหัวข้อ “การชดใช้” ของกรอบศึกษาพระคมัภีรห์น้า 52 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้อีกครึง่ห้องคน้ควา้ข้อพระคมัภีร์ ใน กรอบ
ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 61 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา กระตุน้ให้นักเรยีนเลือกหน่ึงข้อเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ี่พวกเขา
เข้าใจและรูสึ้กสะดวกใจจะแสดงประจักษ์พยาน หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามวา่

• ท่านจะใช้พระคมัภีรท์ี่เลือกไวช่้วยให้คนบางคนเข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตด์ขีึน้ไดอ้ย่างไร (กระตุน้ให้นักเรยีนหลายๆ คน
ตอบ)

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาจะใช้พระคมัภีรเ์มื่อพวกเขาสอน

ให้นักเรยีนเปิดหัวข้อ “การใช้พระคมัภีร”์ ในหน้า 180 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านย่อหน้าแรก รวมทัง้จุดด�าส่ีจุด 
จากน้ันขอให้สมาชิกชัน้เรยีนพิจารณาวา่แนวคดิของพวกเขาเกี่ยวกับความส�าคญัของการใช้พระคมัภีรต์รงกับข้อความใน ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเราอย่างไร

บอกชัน้เรยีนของท่านวา่พวกเขาจะใช้เวลาสองสามนาทีสอนนักเรยีนอีกคนโดยใช้พระคมัภีรเ์กี่ยวกับการชดใช้ที่เลือกไวก้่อนหน้าน้ี อธิบาย
วา่มีหลักธรรมใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ที่จะช่วยพวกเขาขณะสอน ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงหัวข้อย่อย “แนะน�าพระคมัภีร”์ ใน
หน้า 180–181 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ถามวา่นักเรยีนมีค�าถามเกี่ยวกับขัน้ตอนน้ีหรอืไม่ และให้เวลาพวกเขาพิจารณาสักครูว่า่พวก
เขาจะแนะน�าพระคมัภีรท์ี่เลือกไวอ้ย่างไร

ตอ่จากน้ันให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียงหัวข้อย่อย “อ่านข้อความ” ในหน้า 181 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้เวลานักเรยีนสักครู่
อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกไว้ ในใจและระบุค�าหรอืวลีที่พวกเขาอาจจะตอ้งอธิบายให้ผู้สนใจฟัง จากน้ันให้นักเรยีนคนที่สามอ่านออกเสียง
หัวข้อย่อย “ประยุกต์ ใช้พระคมัภีร”์  ในหน้า 181 ถามนักเรยีนอีกครัง้วา่พวกเขามีค�าถามหรอืไม่
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เราตอ้งการการชดใช้

เพื่อช่วยให้นักเรยีนประสบความส�าเรจ็ในการสอนจากพระคมัภีร ์ท่านควรสาธิตทักษะดงักล่าวให้พวกเขาด ูท่านอาจจะเลือกสอนหน่ึงหรอื
สองข้อจาก โมไซยาห์ 3:7–11 และ 16–19 เพื่อท่านจะไม่ตอ้งใช้ข้อพระคมัภีรท์ี่นักเรยีนเลือกไว ้จงท�าให้เข้าใจง่ายและกระชับเมื่อท่าน
สาธิตขัน้ตอนทัง้สามน้ี ไดแ้ก่ แนะน�า อ่าน และประยุกต์ ใช้ข้อความพระคมัภีร ์การสาธิตน้ีจะช่วยให้นักเรยีนไม่รูสึ้กหนักใจกับส่ิงที่คาด
หวงัจากพวกเขา เมื่อท่านสาธิตเสรจ็แล้ว ถามนักเรยีนวา่พวกเขามีค�าถามหรอืไม่

ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีเตรยีมสอนข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกไว้ โดยใช้ สามขัน้ตอนที่พบใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้นักเรยีนจับ
คูก่ัน และให้พวกเขาสอนกัน เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้รบัรองกับพวกเขาวา่เมื่อพวกเขาศึกษาพระคมัภีรแ์ละ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
ความสามารถและความเช่ือมั่นของพวกเขาในการสอนพระกิตตคิณุจะเพิ่มขึน้

สรปุบทเรยีนวนัน้ีโดยถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการแบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับพระเยซูครสิตบ์้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์

การเช้ือเชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนท�าหน่ึงอย่างตอ่ไปน้ีหรอืมากกวา่น้ันเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตด์ขีึน้

• ระหวา่งการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวั ให้ท�าเครือ่งหมายหรอืใช้ปากกาเน้นข้อความที่ช่วยให้ท่านเข้าใจพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการชดใช้กับคนที่บ้าน ที่ โบสถ์ หรอืออนไลน์

• เมื่อสภาพการณ์เอือ้อ�านวย ให้แสดงประจักษ์พยานเรือ่งการชดใช้ระหวา่งนัดสอนกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

• ใช้เวลาแตล่ะวนัศึกษาเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ในพระคมัภีร์



13

3การเรียนรู้โดยพระวญิญาณ

ค�าน�า

เพื่อให้ผู้สอนศาสนาเตบิโตในพระกิตตคิณุและอยู่บนเส้นทางที่น�าไปสู่ชีวตินิรนัดร ์พวกเขาตอ้งมีนิสัยชอบศึกษาพระคมัภีร ์ที่ศนูย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาใช้เวลาวนัละหลายช่ัวโมงศึกษาดว้ยตนเองและกับคู ่ในสนามเผยแผ่พวกเขาไดร้บัการคาดหวงัให้ศึกษา
พระคมัภีรต์อ่ไปทุกวนั พวกเขาตอ้งเรยีนรู ้“ โดยการศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย” (คพ. 88:118) เพื่อสรา้งแหล่งความรูด้า้นพระกิตตคิณุและ
เพิ่มการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตน ผู้สอนศาสนาจ�าเป็นตอ้งมีแหล่งความรูท้ี่ ไดจ้ากการศึกษาตามที่พระวญิญาณทรงน�าทัง้น้ีพื่อจะสอนดว้ย
พลังและท�าให้จุดประสงคข์องพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา หลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:2–3; 9:7–8; 11:12–17, 21–22, 26–28; และ 138:1–2, 11

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 17–18, 22–24

• จัดเตรยีมแผ่นกระดาษให้นักเรยีนใช้ถ้าพวกเขาไม่มีสมุดบันทึกการศึกษา

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ค�าแนะน�าส�าหรบัการศึกษาพระคมัภีร”์ (2:07) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมเอกสารแจกเรือ่ง “นิสัยการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั” ที่อยู่ท้ายบท

• เตรยีมให้ดภูาพโจเซฟกับไฮรมั สมิธ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

ความส�าคญัของการศึกษาพระกติตคุิณ
ให้นักเรยีนดรูปูโจเซฟ สมิธกับไฮรมัพี่ชายของท่าน และขอให้พวกเขาเปิดพระคมัภีร์ ไปที่ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11 ช่วยให้นักเรยีน
เข้าใจบรบิทของภาคน้ีโดยอธิบายวา่ขณะโจเซฟ สมิธก�าลังแปลพระคมัภีรม์อรมอน ไฮรมัพี่ชายท่านเกิดความสนใจอย่างลึกซึง้ในงานน้ี
และปรารถนาจะแบ่งปันข่าวสารเรือ่งการฟ้ืนฟูกับผู้อื่น ไฮรมัแสวงหาพระประสงคข์องพระเจ้าโดยขอให้ โจเซฟทูลขอการเปิดเผยเพื่อเขา 
พระด�ารสัตอบของพระเจ้าบันทึกไว้ ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11 ในหลายๆ ประเด็นไฮรมัอยู่ ในฐานะเดยีวกับสมาชิกชัน้เรยีนของ
ท่านผู้ก�าลังเตรยีมแบ่งปันข่าวสารของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

โจเซฟกบัไฮรัม สมิธ

ให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:15–17 ขณะชัน้เรยีนดตูามโดย
มองหาค�าแนะน�าที่พระเจ้าประทานแก่ไฮรมั จากน้ันให้ถามวา่

•   เหตใุดพระเจ้าจึงรบัส่ังให้ ไฮรมั “คอยตอ่ไปอีกหน่อยเถิด” ก่อนแบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

ให้นักเรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:21–22 และ 26 โดยมองหาค�าแนะน�าที่ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับผู้มุ่ง
หวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาในปัจจุบัน

• พระเจ้าทรงบัญชาไฮรมัให้ท�าอะไรขณะเตรยีมแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น การไดค้�าของพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่อย่างไร การส่ังสม
พระวจนะของพระเจ้าไว้ ในใจท่านหมายความวา่อย่างไร

• ค�าแนะน�าของพระเจ้าในข้อเหล่าน้ีจะช่วยคนที่ก�าลังเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ไดอ้ย่างไร (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขา
ควรคน้พบหลักธรรมตอ่ไปน้ี การศึกษาพระกิตตคิณุเตรยีมผู้สอนศาสนาให้พรอ้มส่ังสอนพระกิตตคิณุดว้ยพระวญิญาณและดว้ยพลัง
อ�านาจ)

• พระเจ้าทรงสัญญาพรใดกับคนที่ “หมายมั่นให้ ไดค้�า [ของพระองค]์”
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การเรียนรู้โดยพระวญิญาณ

หมายเหต:ุ เม่ือผู้สอนศาสนาเรียนรู้หลกัค�าสอนพระกิตติคุณและมีประจักษ์พยานเข้มแขง็ขึน้ ความสามารถของพวกเขาในการสอนด้วยพระวิญญาณจะ

เพ่ิมตาม ผู้สอนศาสนาได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้และเติบโตโดยอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและศึกษาบทเรียนต่างๆ ใน บทท่ี 3 ของ ส่ังสอนกิตติคุณของ

เรา ช่วยให้นักเรียนรับรู้ว่าการศึกษานีจ้ะช่วยให้พวกเขาเร่ิม “ได้พระค�า [ของพระผู้ เป็นเจ้า]” ทันที

ให้นักเรยีนเปิดไปที่ หน้า 180 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าที่เริม่จาก “ความสามารถของท่านที่
จะสอนดว้ยพลัง” จากน้ันให้ถามวา่

• แนวคดิอะไรในย่อหน้าน้ีเสรมิความส�าคญัของการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัส�าหรบัคนที่ตอ้งการเป็นผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพ (การ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ตรยีมผู้สอนศาสนาให้พรอ้มสอนพระกิตตคิณุดว้ยพลัง)

บอกนักเรยีนวา่บทเรยีนที่เหลือจะเน้นวา่พวกเขาจะไดม้ากขึน้จากการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัอย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนไตรต่รองตลอด
บทเรยีนวา่จะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูอ้ย่างไรเพื่อปรบัปรงุประสิทธิผลของการศึกษาพระคมัภีรแ์ละพระกิตตคิณุของพวกเขา

การใช้สมุดบันทกึการศึกษา
แนะน�าให้ชัน้เรยีนเปิดไปที่หน้า x ในบทน�าของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เชิญนักเรยีนสองคนอ่านออกเสียงสองย่อหน้าในหัวข้อย่อย “สมุด
บันทึกเพื่อศึกษา” หลังจากนักเรยีนอ่านจบแล้ว ให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ในหัวข้อน้ี การใช้สมุดบันทึกการศึกษาจะช่วยท่านขณะศึกษาพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งบันทึกความคดิและความรูสึ้กที่ท่านไดร้บัระหวา่งการศึกษาพระกิตตคิณุ

ท่านอาจจะถามนักเรยีนวา่ใครมีสมุดบันทึกการศึกษาบ้าง และเชิญคนที่มีแบ่งปันวา่สมุดบันทึกของพวกเขามีประโยชน์อย่างไร กระตุน้
ให้นักเรยีนเริม่ใช้สมุดบันทึกการศึกษาถ้ายังไม่ได้ ใช้ เตอืนนักเรยีนวา่สมุดบันทึกการศึกษาจะเป็นสมุดบันทึกมีปกที่ราคาไม่แพง สมุด
จด หรอืเป็นกระดาษในแฟ้มก็ได ้พวกเขาอาจจะใช้ เครือ่งมือบันทึกและสมุดบันทึก บน LDS.org หรอื app จดบันทึกบนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ กระตุน้ให้นักเรยีนน�าสมุดบันทึกการศึกษามาชัน้เรยีนทุกครัง้เพื่อบันทึกแนวคดิ ความรูสึ้ก และข้อคดิที่ ไดร้ะหวา่งเรยีน

การเรียนรู้โดยพระวญิญาณ
ค�าถามต่อเน่ือง ค�าถามต่อเน่ืองจะช่วยใหน้กัเรียนคิดลึกซ้ึงมากข้ึนเก่ียวกบัหลกัธรรมและตอบดว้ยความจริงใจมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น เม่ือนกัเรียนใหค้ �าตอบสั้นๆ 

และเรียบง่าย ท่านอาจจะถามวา่ “คุณพอจะยกตวัอยา่งไดไ้หมวา่คุณหมายถึงอะไร” หรือ “คุณพอจะนึกออกไหมตอนท่ีคุณรู้สึกถึงความจริงของส่ิงท่ีเราพดูคุย

กนั”

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่าน ย่อหน้าที่สองในหน้า 17 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ดว้ยกันและสนทนาวา่เพื่อให้
มีประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีความหมายกับพระคมัภีรเ์ราตอ้งท�าอะไร หลังจากให้เวลานักเรยีนสนทนาแล้ว ให้เชิญสองสามคนแบ่งปัน
แนวคดิหลักสองสามประการจากการสนทนาของพวกเขา ท่านอาจจะถามค�าถามท�านองน้ี

• การศึกษาดว้ย “เจตนาแท้จรงิ” หมายความวา่อย่างไร (เจตนาแท้จรงิ หมายความวา่เราตัง้ใจจะเช่ือฟังหรอืน�าส่ิงที่เรยีนรูม้าปฏิบัต)ิ

• การศึกษาดว้ย “เจตนาแท้จรงิ” และ “หิวและกระหายความชอบธรรม” อาจมีผลตอ่การศึกษาพระกิตตคิณุของคนๆ น้ันอย่างไร (ขณะ
ที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะใช้ค�าถามตอ่เน่ืองเพื่อกระตุน้ให้พวกเขาคดิลึกซึง้มากขึน้เกี่ยวกับค�าตอบของพวกเขา อย่างเช่น ถ้านักเรยีน
ตอบวา่เจตนาแท้จรงิจะสะท้อนวธิีที่คนสวดอ้อนวอน ท่านอาจจะขอให้พวกเขาอธิบายวา่การสวดอ้อนวอนของคนน้ันจะตา่งจากเดมิ
อย่างไร ถ้านักเรยีนตอบวา่น่ันจะแสดงให้เห็นในความปรารถนาของพวกเขา ขอให้พวกเขาอรรถาธิบายแนวคดิน้ัน)

ขอให้นักเรยีนสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงย่อหน้าในหัวข้อ “การเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ในหน้า 18 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา  
ให้นักเรยีนที่เหลือดตูามและท�าเครือ่งหมายพรที่มาถึงเราเมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยเราเรยีนพระกิตตคิณุ จากน้ันให้ถามวา่

• พรใดมาถึงเราไดบ้้างเมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางการเรยีนพระกิตตคิณุของเรา (ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน
ขณะที่นักเรยีนตอบ: เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางการเรยีนพระกิตตคิณุของเรา เราย่อมไดร้บัความกระจ่างและความเข้าใจเพิ่ม
มากขึน้)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจดขีึน้วา่พวกเขาจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้สอนพวกเขาขณะศึกษาพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร ให้อ่านหรอืให้ดู
ค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง เชือ้เชิญให้นักเรยีนของท่านมองหาส่ิงที่พวกเขา
จะท�าไดเ้พื่อให้ ไดป้ระโยชน์มากขึน้จากการศึกษาพระคมัภีร์
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“เพื่อใหพ้ระกิตติคุณจารึกไวใ้นใจท่าน ท่านตอ้งรู้วา่พระกิตติคุณคืออะไรและเขา้ใจพระกิตติคุณอยา่งถ่องแทม้ากข้ึน นัน่หมายความวา่ท่าน

จะศึกษาพระกิตติคุณ เม่ือขา้พเจา้กล่าววา่ ‘ศึกษา’ ขา้พเจา้หมายความมากกวา่การอ่าน บางคร้ังนบัเป็นเร่ืองดีท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ภายในระยะ

เวลาท่ีก�าหนดเพื่อใหไ้ดค้วามหมายโดยรวมของข่าวสารนั้น แต่เพื่อเปล่ียนใจเล่ือมใส ท่านควรสนใจจ�านวนเวลาท่ีใชพ้ระคมัภีร์มากกวา่

จ�านวนท่ีท่านอ่านในเวลานั้น บางคร้ังขา้พเจา้เห็นท่านอ่านสองสามขอ้ หยดุไตร่ตรอง อ่านขอ้เดิมอีกคร้ังอยา่งถ่ีถว้น และขณะท่ีท่านตรึก

ตรองความหมาย ท่านสวดออ้นวอนขอความเขา้ใจ ถามขอ้สงสยัท่ีมีอยูใ่นใจ รอคอยความประทบัใจทางวญิญาณ จดความประทบัใจและ

ขอ้คิดอนัลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึนเพื่อท่านจะสามารถจดจ�าและเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ในการศึกษาแบบน้ีท่านอาจจะอ่านพระคมัภีร์ไดไ้ม่ก่ีบทหรือไม่ก่ีขอ้ในเวลาคร่ึงชัว่โมง 

แต่ท่านจะมีท่ีใหพ้ระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ในใจท่าน และพระองคจ์ะตรัสกบัท่าน” (“เม่ือท่านไดห้นักลบัแลว้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 13 ดูแนวคิดการศึกษา

เพิ่มเติมจากเอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สกอ็ตต,์ “วธีิไดรั้บการเปิดเผยและการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 45–47)

ช่วยนักเรยีนวเิคราะห์ค�ากล่าวของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นโดยถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• การกระท�าใดที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นระบุวา่สามารถท�าให้เข้าใจพระคมัภีรม์ากขึน้

• การกระท�าเหล่าน้ีช่วยให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนท่านไดม้ากขึน้อย่างไร

• การกระท�าเหล่าน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกกวา่น้ันไดช่้วยให้ท่านเข้าใจพระกิตตคิณุลึกซึง้ขึน้อย่างไร

อธิบายวา่เมื่อศึกษาพระคมัภีร ์จะเป็นประโยชน์ถ้าเราเข้าใจวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคู่ๆ  (อาจ
เป็นคูเ่ดมิจากกิจกรรมคราวก่อน) เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน และขอให้นักเรยีนจดลงสมุดบันทึกการศึกษาหรอืแผ่น
กระดาษ: หลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:2–3; 9:7–8; 11:12–14; และ 138:1–2, 11

ให้เวลานักเรยีนศึกษาข้อเหล่าน้ีและท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่บอกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร พวกเขาอาจจะเขียน
ข้อความเล็กน้อยไว้ ในสมุดบันทึกการศึกษาวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากข้อเหล่าน้ี ขอให้นักเรยีนสนทนากับคูว่า่พวกเขาท�าเครือ่งหมายอะไร
ในข้อเหล่าน้ีและพวกเขาเรยีนรูอ้ะไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านพบค�าหรอืวลี ใดที่อธิบายวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร (เขียนค�าตอบของนักเรยีนไวบ้นกระดาน)

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสอนท่านในวธิี ใดวธิีหน่ึงเหล่าน้ีและท�าให้ท่านเข้าใจหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมพระกิตตคิณุลึกซึง้ขึน้อย่างไร 
ท่านเคยมีประสบการณ์พิเศษอะไรบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิดไปที่หน้า 22 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อที่มีจุดด�าส่ีข้อแรกใตห้ัวข้อ 
“ศึกษาแนวคดิและค�าแนะน�า” พิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี

• ค�าแนะน�าเหล่าน้ีจะมีผลอย่างไรตอ่ความสามารถของผู้สอนศาสนาในการแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

• ท่านจะปรบัใช้แนวคดิเหล่าน้ีและน�ามาปฏิบัติ ในเวลาน้ีอย่างไรในฐานะผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนา

• การปรบัปรงุนิสัยและทักษะการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านจะเอือ้ตอ่ความส�าเรจ็ของท่านเมื่อเป็นผู้สอนศาสนาอย่างไร (นักเรยีนอาจจะ
กล่าวหลักธรรมท�านองน้ี: เมื่อผู้สอนศาสนาพัฒนานิสัยของการศึกษาพระกิตตคิณุอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะไดร้บัการสอนจาก
พระวญิญาณ ประสบการณ์ของพวกเขาจะมีคณุคา่มากขึน้ และพวกเขาจะพรอ้มสอนพระกิตตคิณุมากขึน้)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ละสามถึงส่ีคน ขอให้แตล่ะกลุ่มแบ่งหกข้อย่อยในกลุ่มของตนเองใต ้“ศึกษาแนวคดิและค�าแนะน�า” หน้า 
22–24 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้สมาชิกกลุ่มศึกษาหัวข้อย่อยที่ ไดร้บัมอบหมาย สมาชิกกลุ่มบางคนอาจตอ้งศึกษามากกวา่หน่ึง
หัวข้อย่อย ก�าหนดหัวหน้าในแตล่ะกลุ่มให้น�าการสนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่สมาชิกกลุ่มเรยีนรูแ้ละส่ิงที่พวกเขาจะท�าไดต้อนน้ีเพื่อท�าให้การ
ศึกษาพระกิตตคิณุมีพลังและเกิดประสิทธิผลมากขึน้ หลังจากกลุ่มมีเวลาสนทนาแล้ว ให้ถามชัน้เรยีนวา่

• ทักษะหรอืนิสัยการศึกษาเหล่าน้ีไดช่้วยให้ท่านศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างไร

เพื่อช่วยนักเรยีนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่สนทนาไปแล้ว ให้แจกส�าเนา “นิสัยการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวั” ให้นักเรยีนแตล่ะคน ให้เวลาชัน้เรยีน
หลายๆ นาทีท�ากิจกรรมในเอกสารแจกให้เสรจ็

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนแบ่งปันความคดิหรอืข้อคดิที่ ไดจ้ากแบบฝึกหัดน้ี กระตุน้ให้พวกเขาน�าทักษะและนิสัยการ
ศึกษาพระคมัภีรท์ี่เลือกไวม้าใช้ ในการศึกษาส่วนตวั รบัรองกับพวกเขาวา่เมื่อพวกเขาท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงท�าให้ความคดิ
ของพวกเขากระจ่างชัดและเพิ่มความเข้าใจของพวกเขาในพระกิตตคิณุ
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ช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจวา่นอกจากจะศึกษา อย่างไร แล้ว ที่ส�าคญัมากเช่นกันในการช่วยให้พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพคอื 
พวกเขาศึกษา เมือ่ใด และศึกษา อะไร ให้สมาชิกชัน้เรยีนเปิดไปที่หน้า viii ในบทน�าของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และพิจารณา ตาราง
ประจ�าวนัของผู้สอนศาสนา ในหัวข้อ “ศึกษาส่วนตวั ศึกษากับคู ่การประชุมดสิตรกิท์ และการประชุมโซน” จากน้ันให้ถามวา่

• ตารางประจ�าวนัของผู้สอนศาสนาแสดงให้เห็นความส�าคญัของการศึกษาพระกิตตคิณุอย่างไร

• การศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างสม�่าเสมอทุกวนัจะเตรยีมท่านไดอ้ย่างไรในตอนน้ีให้พรอ้มรบัตารางเวลาที่เครง่ครดัเมื่อเป็นผู้สอนศาสนา

การท�าเคร่ืองหมายพระคมัภร์ี
ถ้าท่านมีเวลาเหลือพอ ท่านอาจจะฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ค�าแนะน�าส�าหรบัการศึกษาพระคมัภีร”์ (2:07) เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนนึกถึงวธิีที่
พวกเขาจะปรบัปรงุวธิีท�าเครือ่งหมายพระคมัภีรข์องพวกเขา

หลังจากฉายวดีทิัศน์แล้ว ให้ถามวา่

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากเอ็ลเดอรเ์บดนารซ่ึ์งจะช่วยท่านปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

• อะไรคอืจุดประสงคข์องการท�าเครือ่งหมายพระคมัภีร ์(เพื่อช่วยให้ท่านจ�าส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ไปแล้วเมื่อท่านตอ้งใช้ข้อน้ันอีกครัง้)

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาตอ้งมีวธิีจ�าส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ไปแล้ว

ด�าเนินชีวติตามทีเ่รียนรู้
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านย่อหน้าแรกใตห้ัวข้อ “ด�าเนินชีวติตามที่เรยีนรู”้ ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 19 จากน้ันให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง ยอห์น 7:17 ช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักธรรมที่สอนใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และ ยอห์น 7:17 โดยถามวา่

• มีความแตกตา่งอะไรระหวา่งการรูเ้กี่ยวกับพระคมัภีรก์ับการด�าเนินชีวติตามค�าสอนที่พบในพระคมัภีร ์(ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่ง
กัน แตพ่วกเขาควรเข้าใจหลักธรรมน้ี: เมื่อเราด�าเนินชีวติตามค�าสอนพระกิตตคิณุ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเป็นพยานถึงความจรงิ
ของหลักธรรมเหล่าน้ัน และจะเสรมิสรา้งศรทัธา ความรู ้และประจักษ์พยานของเรา

อธิบายวา่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนความส�าคญัของการปฏิบัตติามส่ิงที่เราเรยีนรู ้ให้ดขู้อความอ้างอิงตอ่
ไปน้ี และขอให้อาสาสมัครคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

“ในฐานะผูเ้รียนพระกิตติคุณ เราพึงเป็น ‘ผูป้ระพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผูฟั้งเท่านั้น’ (ยากอบ 1:22) ใจเราเปิดรับอิทธิพลของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิเม่ือเราใชสิ้ทธ์ิเสรีอยา่งเหมาะสมและปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีถกูตอ้ง—และดว้ยเหตุน้ีเราจึงเช้ือเชิญเดชานุภาพการสอนและ

การเป็นพยานของพระองค”์ (“จงระวงัตวัดว้ยความเพียรทุกอยา่ง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 52–53)

• การเป็นผู้ประพฤตติามพระวจนะและไม่ ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่าน้ันหมายความวา่อย่างไร

•  การปฏิบัต ิ“ตามหลักธรรมที่ถูกตอ้ง” ท�าให้ความเข้าใจของเราลึกซึง้ขึน้ในแบบที่การศึกษาแตอ่ย่างเดยีวท�าเช่นน้ันไม่
ไดอ้ย่างไร

• การปฏิบัตติามหลักธรรมที่ถูกตอ้งช่วยให้ท่านมีความเข้าใจและประจักษ์พยานลึกซึง้ขึน้อย่างไรเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตตคิณุที่ท่าน
ก�าลังพยายามด�าเนินชีวติตาม

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน ย่อหน้าที่สองในหน้า 19 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหารปูแบบเพิ่มเตมิที่การด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุมีผลตอ่ใจและความสามารถของผู้สอนศาสนา หลังจากอ่านแล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ผู้สอนศาสนาไดร้บัพรเพิ่มเตมิอะไรบ้างเมื่อพวกเขาด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุที่พวกเขารูว้า่จรงิ (ช่วยให้นักเรยีนกล่าว
หลักธรรมน้ี: เมื่อผู้สอนศาสนาด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเพิ่มความปรารถนาและความสามารถให้พวก
เขาแบ่งปันพระกิตตคิณุ)

• ขณะที่ท่านก�าลังเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเพิ่มความปรารถนาจะรบัใช้ ให้ท่านอย่างไร
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การเช้ือเชิญผู้สนใจให้เข้าร่วมการประชุมทีโ่บสถ์
ผู้สอนศาสนาช่วยให้ผู้สนใจก้าวหน้าจนถึงบัพตศิมาโดยเชือ้เชิญพวกเขาให้รกัษาค�ามั่นสัญญา ตวัอย่างเช่น อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่เมื่อผู้
สนใจเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์ พวกเขาจะไดร้บัการเปิดเผยเพิ่มขึน้ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์และปรารถนาจะใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้ การเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์จะช่วยให้ผู้สนใจไดร้บัประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูและเตรยีมรบับัพตศิมา

สาธิตวธิีเชือ้เชิญคนมาเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์ หน่ึง พูดสัน้ๆ ถึงพรที่มาจากการเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์ จากน้ันให้ ใช้จุลสารผู้สอน
ศาสนา การฟ้ืนฟู (หน้า 22–23) อธิบายส่ิงที่เกิดขึน้ระหวา่งการประชุมศีลระลึก ตอ่จากน้ันสาธิตวธิีเชิญชวนผู้สนใจมาเข้ารว่มการประชุม
ของศาสนจักร หลังจากท่านสาธิตแล้ว ให้นักเรยีนฝึกแสดงบทบาทสมมตกิับคูเ่กี่ยวกับขัน้ตอนที่ท่านสาธิตไปแล้ว ให้พวกเขาแตล่ะคน
ผลัดกันบอกพรที่พวกเขาไดร้บัผ่านการเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์ อธิบายส่ิงที่เกิดขึน้ระหวา่งการประชุมศีลระลึก และชวนคนอื่นๆ มา
โบสถ์

เป็นพยานถึงหลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุในบทน้ี

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนท�าให้การศึกษาพระกิตตคิณุส่วนตวัมีความส�าคญัเป็นอันดบัแรกขณะเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ กิจกรรมที่แสนอแนะตอ่
ไปน้ีอาจช่วยให้นักเรยีนมุ่งเน้นเรือ่งการเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณ

• สรา้งนิสัยของการศึกษาพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวัทุกวนั รวมทัง้ศึกษาและไตรต่รองพระคมัภีรม์อรมอน

• สวดอ้อนวอนตอนเริม่ศึกษาพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวัเพื่ออัญเชิญพระวญิญาณให้ช่วยท่าน หากท่านยังไม่ได้ ใช้ ให้เริม่ใช้สมุดบันทึก
การศึกษาระหวา่งการศึกษาพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวั

• เลือกแนวคดิและค�าแนะน�าในการศึกษาพระกิตตคิณุใน หน้า 22–24 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และน�ามาใช้ ในการศึกษาส่วนตวั
ของท่านสัปดาห์น้ี
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นิสยัการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
ใช้ข้อความตอ่ไปน้ีประเมินตวัท่านตามระดบัตอ่ไปน้ี
1 = ไม่เคย
2 = บางเวลา
3 = ประมาณครึง่หน่ึงของเวลา
4 = เกือบตลอดเวลา

ฉันสวดอ้อนวอนและทูลขอพระบิดาบนสวรรคป์ระทานพระ
วญิญาณแก่ฉันเมื่อฉันศึกษาพระคมัภีร์

ฉันพยายามศึกษาพระคมัภีร์ ในเวลาและสถานที่ซ่ึงฉันสามารถ
ก�าจัดส่ิงที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไป

ฉันใช้สมุดบันทึกการศึกษาเมื่อศึกษาพระคมัภีรเ์พื่อบันทึกส่ิงที่
ฉันเรยีนรู้

ตลอดทัง้วนัฉันคดิวา่ฉันศึกษาอะไรไปแล้วบ้างและส่ิงน้ันจะช่วย
ฉันในชีวติไดอ้ย่างไร

ฉันบันทึกความคดิและความรูสึ้กลงในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีร์

บางครัง้ฉันศึกษาพระคมัภีรต์ามหัวข้อเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจใน
หลักค�าสอนหรอืความจรงิทางวญิญาณที่เจาะจง

ระหวา่งวนัฉันท�าตามส่ิงที่เรยีนรู้

ฉันใช้ส่ิงช่วยศึกษาพระคมัภีร ์อาทิ เชิงอรรถ และคูม่ือพระคมัภีร์
เพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจข้อความพระคมัภีร์

ฉันท�าเครือ่งหมายพระคมัภีร์ ในวธิีที่จะช่วยให้ฉันจดจ�าส่ิงส�าคญั
ที่ ไดเ้รยีนรู้

ฉันพยายามท�าความเข้าใจส่ิงที่อ่านแทนที่จะอ่านเฉยๆ

ท่านคดิวา่ข้อใดหรอืสองข้อใดข้างตน้จะส่งผลตอ่การศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่านและเพิ่มความสามารถให้ท่านเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ ท่านจะตอ้งท�า
อย่างไรเพื่อให้นิสัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาประจ�าวนัของท่าน
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ค�าน�า

ผู้สอนศาสนาที่ประสบความส�าเรจ็เข้าใจวา่ “เมื่อคนใดพูดโดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ย่อมน�า
ถ้อยค�าไปสู่ ใจลูกหลานมนุษย์” (2 นีไฟ 33:1) ตวัผู้สอนศาสนาเองไม่สามารถน�าพรแห่งประจักษ์พยานและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาให้อีก
คนหน่ึงได ้ไม่วา่พวกเขาจะเช่ียวชาญและมีประสบการณ์เพียงใดก็ตาม เฉพาะพระวญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ันที่ทรงสามารถท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิได ้เมื่อผู้สนใจรูสึ้กวา่พระวญิญาณก�าลังท�างานกับพวกเขา หรอืเมื่อพวกเขาเห็นหลักฐานยืนยันความรกัและ 

พระเมตตาของพระเจ้าในชีวติ พวกเขาจะไดร้บัการหนุนใจและความเข้มแข็งทางวญิญาณ ศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตเ์พิ่มพูน 
และเป็นไปไดม้ากขึน้วา่พวกเขาจะเปลี่ยนใจเลื่อมใส

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:14; 50:12–14, 17–23

• ศึกษาข้อตอ่ไปน้ีเพื่อดวูธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะมีอิทธิพลตอ่ครสูอนพระกิตตคิณุและผู้เรยีน: ลูกา 12:12; ยอห์น 14:26; 1 นีไฟ 2:16; 
2 นีไฟ 33:1; แอลมา 18:16; โมโรไน 10:5; และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:14–15, 23

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 92–93, 176–78, และ 182–86

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ชายที่ ไม่มี โวหาร” (6:06) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “สอนคน ไม่ ใช่บทเรยีน: จิงซ์” (6:34), ดสิตรกิท์ 2, มีอยู่ที่ youtube.com

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การสอนเรือ่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และการสวดอ้อนวอน: จอห์น” (5:00), ดสิตรกิท์ 2, มีอยู่ที่ LDS.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การสอนโดยพระวญิญาณ
อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ประธานบรคิมั ยังก์เคยพูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุของท่านและผู้สอนศาสนาที่ช่วยให้ท่านมี
ประจักษ์พยาน จากน้ันให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ชายที่ ไม่มี โวหาร” (6:06) ขอให้นักเรยีนเอาใจใส่วธิีที่พระวญิญาณทรงมีอิทธิพลตอ่

ประธานบรคิมั ยังก์และช่วยให้ท่านเปลี่ยนใจเลื่อมใส

หลังจากดวูดีทิัศน์แล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• การไดย้ินชายที่อ่อนน้อมถ่อมตนแสดงประจักษ์พยานของเขาช่วยให้บรคิมั ยังก์เปลี่ยนใจเลื่อมใสจรงิๆ อย่างไร

• จากประสบการณ์ของบรคิมั ยังก์ ท่านเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างเกี่ยวกับการสอนโดยพระวญิญาณ (นักเรยีนอาจระบุหลักธรรมเหล่าน้ี: 
การสอนโดยพระวญิญาณสามารถน�าไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผู้อื่น เมื่อเราสอนโดยพระวญิญาณเราตอ้งจรงิใจและพูดจากใจ เรา
ตอ้งอ่อนน้อมถ่อมตน [ด ูคพ. 136:33])

ให้นักเรยีนศึกษา หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:14; 50:13–14 และ 17–23 สักครู่ โดยมองหาค�าแนะน�าจากพระเจ้าส�าหรบัคนที่สอน 

พระกิตตคิณุของพระองค ์จากน้ันให้ถามวา่

• การเปิดเผยเหล่าน้ีให้หลักธรรมอะไรบ้างของการสอนพระกิตตคิณุ (นักเรยีนอาจจะให้ค�าตอบที่ถูกตอ้งหลายค�าตอบ ค�าตอบอาจรวมถึง
หลักธรรมตอ่ไปน้ี: พระเจ้าทรงบัญชาให้สอนพระกิตตคิณุโดยพระวญิญาณไม่ ใช่โดยวธิีอื่น)

• ตามที่กล่าวไว้ ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:22 เกิดอะไรขึน้เมื่อผู้สอนศาสนาสอนโดยพระวญิญาณ (ทัง้ผู้สอนศาสนาและผู้สนใจ 
“เข้าใจกัน, และทัง้สองไดร้บัการจรรโลงใจและช่ืนชมยินดดีว้ยกัน.” ชีแ้จงให้นักเรยีนฟังวา่ การสอนโดยพระวญิญาณจะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่
เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์สถิตที่น่ันและคร ูผู้เรยีน หรอืทัง้สองรูสึ้ก ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)
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เตอืนนักเรยีนวา่การมีพระวญิญาณไม่ไดเ้ห็นประจักษ์ผ่านอารมณ์และน� ้าตาเสมอไป หากจ�าเป็น ให้อ่านข้อความตอ่ไปน้ีจากประธาน 
ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

“ขา้พเจา้ขอกล่าวเดือนท่านในเร่ืองน้ี . . . ขา้พเจา้เป็นห่วงเม่ือเห็นเราคิดวา่อารมณ์รุนแรงหรือน�้าตาไหลพรากคือการมีพระวญิญาณ แน่นอน

วา่พระวญิญาณของพระเจา้สามารถท�าใหเ้กิดความรู้สึกรุนแรงทางอารมณ์ได ้รวมไปถึงน�้าตา แต่การแสดงออกภายนอกไม่ควรน�ามาปะปน

กบัการมีพระวญิญาณ

“ขา้พเจา้เฝ้าดูพี่นอ้งชายหลายคนของขา้พเจา้ตลอดหลายปี เรามีประสบการณ์ทางวญิญาณบางอยา่งร่วมกนัท่ีหาไดย้ากและไม่สามารถอธิบาย

เป็นค�าพดูได ้ประสบการณ์เหล่านั้นต่างกนัโดยส้ินเชิง แต่ละคร้ังมีความพิเศษในตวัเอง และช่วงเวลาศกัด์ิสิทธ์ิเช่นนั้นอาจมีหรืออาจไม่มี

น�้าตาร่วมดว้ยกไ็ด ้บ่อยคร้ังมากท่ีมีน�้าตา แต่บางคราวมีเพียงความเงียบงนั อีกหลายคร้ังมาควบคู่กบัปีติ และท่ีมกัจะมาควบคู่กบัประสบการณ์เหล่านั้นเสมอคือ

การแสดงความจริง และการเปิดเผยใหป้ระจกัษต่์อใจ” (“Eternal Investments” [ปราศรัยกบันกัการศึกษาศาสนาของระบบการศึกษาของศาสนจกัร, 10 ก.พ., 

1989], 3; si.lds.org)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจดขีึน้วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์สามารถมีอิทธิพลตอ่ครแูละผู้เรยีนไดอ้ย่างไร ให้เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน หรอืท�าเป็นเอกสารแจกนักเรยีน (หมายเหต:ุเขียนเฉพาะพระคมัภีรอ์้างอิงเท่าน้ัน เน้ือหาในวงเล็บมีไวเ้พื่อเป็นประโยชน์กับคร)ู

• ลูกา 12:12 (สอนวา่ควรพูดอะไร)

• ยอห์น 14:26 (ท�าให้ระลึกถึงทุกส่ิง)

• 1 นีไฟ 2:16 (ท�าให้ ใจอ่อนลง)

• 2 นีไฟ 33:1 (น�าความจรงิมาสู่ ใจ)

• แอลมา 18:16 (ช่วยให้รูค้วามคดิของผู้อื่น)

• โมโรไน 10:5 (เป็นพยานถึงความจรงิทัง้มวล)

• หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:14–15, 23 (ท�าให้ความนึกคดิสวา่ง ให้ปีตแิละความสงบ)

การท�างานเป็นคู่ การท�างานเป็นคู่ช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และจะท�าใหน้กัเรียนรู้สึกปลอดภยัในขณะสอนกนัและแบ่งปันความรู้สึก 

ความนึกคิด และประจกัษพ์ยานของพวกเขา

มอบหมายให้นักเรยีนจับคูก่ันศึกษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี ให้นักเรยีนคนหน่ึงในแตล่ะคูม่องหาวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีอิทธิพลตอ่ครู
สอนพระกิตตคิณุ ขณะที่นักเรยีนอีกคนมองหาวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีอิทธิพลตอ่คนที่ครกู�าลังสอน จากน้ันให้พวกเขาสนทนากัน
วา่เรยีนรูอ้ะไรบ้าง หลังจากแตล่ะคูม่ีเวลาสนทนาส่ิงที่เรยีนรูพ้อสมควรแล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยพวกเขาวเิคราะห์ส่ิงที่อ่าน

• จากข้อที่พวกเขาศึกษา พระวญิญาณทรงมีอิทธิพลตอ่คนสอนดว้ยวธิี ใดบ้าง (ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจถามพวกเขาวา่พวกเขาพบ
ค�าตอบในพระคมัภีรข์้อใด)

• พระวญิญาณทรงมีอิทธิพลโน้มน้าวให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

• ข้อเหล่าน้ีแสดงให้เห็นอย่างไรวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาตอ้งสอนโดยพระวญิญาณ

การอญัเชิญพระวญิญาณขณะทีท่่านสอน
บอกชัน้เรยีนวา่ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา มีหลายหัวข้ออธิบายวา่ผู้สอนศาสนาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเชือ้เชิญการน�าทางของพระวญิญาณ
ขณะที่พวกเขาสอน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละไม่เกินส่ีคน มอบหมายให้ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา กลุ่มละหน่ึงหัวข้อตอ่
ไปน้ี

 1. “จะเริม่การสอนอย่างไร” หน้า 176–177 (ไม่รวมกรอบกิจกรรม)

 2. “ปรบัการสอนของท่านให้ตรงกับความจ�าเป็น” หน้า 177–178 (ไม่รวมกรอบกิจกรรมและกรอบศึกษาพระคมัภีร)์

 3. “สอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ” หน้า 182–183 (ไม่รวมกรอบศึกษาพระคมัภีร)์

 4. “ฟัง” หน้า 185–186 (ไม่รวมกรอบกิจกรรม)
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เขียนค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานเพื่อให้กลุ่มรูว้า่ตอ้งท�าอะไร

อ่านหัวข้อของท่านใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา

สนทนาในกลุ่มวา่ท่านอ่านหลักธรรมอะไรทีช่่วยให้ผู้สอนศาสนาเป็นครทูีม่ีประสิทธิภาพมากขึน้และมีพระวญิญาณสถิตอยู่ดว้ยขณะพวก
เขาสอน

หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มสรปุวา่ทักษะที่พวกเขาอ่านจะเอือ้ตอ่ความสามารถของผู้สอนศาสนา
ในการสอนดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างไร มอบหมายให้นักเรยีนคนหน่ึงสรปุประเด็นส�าคญับนกระดาน เมื่อกลุ่มสรปุแนวคดิของพวก
เขา ท่านอาจจะถามค�าถามดงัน้ี

• การเริม่บทเรยีนในรปูแบบที่เหมาะสมจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้สถิตอยู่กับการสอนบทเรยีนไดอ้ย่างไร

• การท�าให้ข่าวสารพระกิตตคิณุเรยีบง่ายอยู่เสมอจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้สอนและจรรโลงใจผู้สนใจไดอ้ย่างไร

• การท�าให้บทเรยีนสนองความตอ้งการของผู้สนใจเสมอจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร

• การฟังส่ิงที่ผู้สนใจพูดจะช่วยให้ผู้สอนศาสนาสามารถสอนดว้ยพระวญิญาณไดอ้ย่างไร

“มองหา” ครูสามารถเพิ่มประสิทธิผลของขอ้พระคมัภีร์ การน�าเสนอดว้ยวดิีทศัน ์และขอ้ความอา้งอิงไดโ้ดยแนะน�านกัเรียนล่วงหนา้วา่พวกเขาควรมองหา

อะไรขณะพวกเขาดูหรืออ่าน ครูอาจท�าส่ิงน้ีโดยเขียนส่ิงท่ีนกัเรียนควรมองหาหรือค�าถามท่ีพึงพิจารณาไวบ้นกระดาน ส่ิงน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนคน้พบและเรียนรู้

ประเดน็ส�าคญัท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ากข้ึน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่ทักษะการสอนบางอย่างข้างตน้เป็นอย่างไร ให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “สอนคน ไม่ ใช่บทเรยีน: จิงซ์” (6:34). 
กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาหลักฐานยืนยันวา่ผู้สอนศาสนาก�าลังสอนโดยพระวญิญาณ นักเรยีนอาจจะตัง้ใจดใูห้เห็นวา่ผู้สอนศาสนา

ใช้ทักษะที่นักเรยีนศึกษาใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา อย่างไรและการใช้ทักษะเหล่าน้ีอัญเชิญพระวญิญาณเข้ามาในการสอนของผู้สอน
ศาสนาอย่างไร

หลังจากดวูดีทิัศน์แล้ว ให้สนทนาดงัน้ี

• ผู้สอนศาสนาท�าอะไรในการสอนที่ช่วยให้พวกเขาสอนโดยพระวญิญาณ

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรยืนยันวา่จิงซ์ก�าลังเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ

ก่อนสอนบทเรยีนตอ่ ให้เวลานักเรยีนจดค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีสักครู่

• ท่านจะประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่เราสนทนากันจนถึงตอนน้ีในบทน้ีอย่างไร

การช่วยให้ผู้สนใจรู้สึกถงึพระวญิญาณ
ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงหัวข้อ “อ�านาจของพระวญิญาณในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส” ในหน้า 92–93 ของ ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา ( ไม่รวมกรอบกิจกรรมและกรอบศึกษาพระคมัภีร)์ ให้นักเรยีนที่เหลือดตูามและท�าเครือ่งหมายวลีที่บอกวา่ผู้สนใจตอ้งรูสึ้ก
อย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส จากน้ันให้ถามวา่

• ผู้สนใจตอ้งรูสึ้กอย่างไรจึงจะเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ( ให้แน่ใจวา่นักเรยีนระบุหลักธรรมตอ่ไปน้ี: ถ้าผู้สนใจรูสึ้กวา่พระวญิญาณก�าลัง
ท�างานกับพวกเขา ย่อมเป็นไปไดม้ากขึน้วา่พวกเขาจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต)์

• ท่านจะบอกไดอ้ย่างไรเวลาที่ผู้สนใจก�าลังรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ค�าตอบอาจไดแ้ก่ ผู้สอนศาสนารูสึ้กถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ผู้สนใจรูสึ้กปลอดภัยขณะถามค�าถาม ตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้ เต็มใจท�าและรกัษาค�ามั่นสัญญา มีความเข้าใจ ความรูสึ้กปีต ิและ
ความใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า มีมิตรภาพลึกซึง้ขึน้ระหวา่งผู้สอนศาสนากับผู้สนใจ)

• เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์สอนวา่ “ประสบการณ์กับพระวญิญาณเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาตเิมื่อบุคคลเต็มใจทดลองพระค�า” 
(“บัดน้ีถึงเวลาแล้ว,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 105) ผู้สอนศาสนาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อกระตุน้ผู้สนใจให้ทดลองพระค�า

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่บทบาทที่ท้าทายที่สุดบทบาทหน่ึงของผู้สอนศาสนาคอืช่วยให้ผู้สนใจรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และจากน้ันช่วยให้พวกเขาท�าตามความคดิและความรูสึ้กเหล่าน้ัน โดยการดลใจผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้สอนศาสนาสามารถ
รู้ ไดว้า่ผู้สนใจตอ้งไดร้บัการกระตุน้เตอืนอะไรทางวญิญาณจึงจะเปลี่ยนใจเลื่อมใส และพวกเขาสามารถสรา้งสภาพแวดล้อมให้การกระตุน้
เตอืนเหล่าน้ันเกิดขึน้ไดง้่าย



22

การสอนโดยพระวญิญาณ

เพื่อสาธิตวา่จะท�าเช่นน้ีไดอ้ย่างไร ให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การสอนเรือ่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และการสวดอ้อนวอน: จอห์น” (5:00) 
เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนดวูา่ผู้สอนศาสนาช่วยให้จอห์นรูสึ้กถึงพระวญิญาณอย่างไร

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ผู้สอนศาสนาช่วยให้จอห์นรูสึ้กถึงพระวญิญาณอย่างไร

• ผู้สอนศาสนาท�าอะไรเพื่อช่วยให้จอห์นรูว้ธิี ไดร้บัค�าตอบจากพระเจ้า

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:12ให้พวกเขาจับคูก่ันสนทนาค�าถามตอ่ไปน้ี

• ถ้าผู้สนใจถามท่านวา่เรารูสึ้กอย่างไรเมื่อมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:12 จะช่วยท่านตอบอย่างไร

การท�าตามการกระตุ้นเตอืนของพระวญิญาณ
ให้ดขู้อความตอ่ไปน้ีและให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“การส่ือสารกบัพระบิดาในสวรรคข์องเราไม่ใช่เร่ืองไม่สลกัส�าคญั แต่เป็นสิทธิพิเศษอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และอยูบ่นพื้นฐานของหลกัธรรมนิรันดร์

อนัไม่เปล่ียนแปลง เราไดรั้บความช่วยเหลือจากพระบิดาในสวรรคต์ามศรัทธา การเช่ือฟัง และการใชสิ้ทธ์ิเสรีอยา่งเหมาะสมของเรา”  

(ริชาร์ด จี. สกอ็ตต,์ “วธีิไดรั้บการเปิดเผยและการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 47)

จากน้ันให้ถามวา่

• การส่ือสารของเรากับพระบิดาบนสวรรคจ์ะกลายเป็นเรือ่งไม่สลักส�าคญัไดอ้ย่างไร เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�าให้การสวดอ้อนวอนของ
เรามีความหมายมากขึน้

• “เราไดร้บัความช่วยเหลือจากพระบิดาในสวรรคต์ามศรทัธา การเช่ือฟัง และการใช้สิทธิ์เสรอีย่างเหมาะสมของเรา” ข้อความน้ีมีความ
หมายตอ่ท่านวา่อย่างไร (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรตอบท�านองน้ี: เราไดร้บัความช่วยเหลือจากพระบิดาใน
สวรรคเ์มื่อเรามุ่งเพิ่มพูนศรทัธา การเช่ือฟัง และการใช้สิทธิ์เสรขีองเราอย่างเหมาะสม เขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ีลึกซึง้ขึน้ ให้ดขู้อความอ้างอิงสองข้อตอ่ไปน้ีจากประธานบอยด ์เค. แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวก 
และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

“สุรเสียงของพระวญิญาณพดูอยา่งแผว่เบา โดยกระตุน้เตือนท่านวา่ควรท�าอะไรหรือพดูอะไร หรืออาจตกัเตือนหรือเตือนท่านกไ็ด้

“ถา้เพิกเฉยหรือไม่เช่ือการกระตุน้เตือนเหล่าน้ี พระวญิญาณจะไปจากท่าน นัน่เป็นการเลือกของท่าน—สิทธ์ิเสรีของท่าน” (“Personal 

Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, Nov. 1994, 60)

“พระวญิญาณไม่ทรงเรียกร้องความสนใจของเราโดยตะโกนหรือเขยา่ตวัเราแรงๆ แต่ทรงกระซิบ ทรงสมัผสันุ่มนวลมากจนถา้เรากงัวลอยูก่บั

เร่ืองหน่ึงเราอาจไม่รู้สึกเลย . . .

“บางคร้ังจะบีบเราแน่นพอใหเ้ราเอาใจใส่ แต่ส่วนใหญ่แลว้ ถา้เราไม่เอาใจใส่ความรู้สึกนุ่มนวลดงักล่าว พระวญิญาณจะทรงถอนตวัและทรง

รอจนกวา่เราจะมาทูลขอและฟัง” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53)

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากค�าสอนเหล่าน้ีของประธานแพคเกอร์

• เน่ืองจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสัอย่างแผ่วเบา สถานการณ์แบบใดหรอืส่ิงใดท�าให้เราไดย้ินหรอืรูสึ้กถึงพระวญิญาณไดย้ากในโลกทุก
วนัน้ี

ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะให้สนทนาวา่การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปท�าให้รูสึ้กถึงพระวญิญาณไดย้ากอย่างไร (ดหูัวข้อ
น้ีเพิ่มเตมิไดท้ี่เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “จงน่ิงเถิดและรูว้า่เราคอืพระผู้เป็นเจ้า” [การให้ข้อคดิทางวญิญาณระบบการศึกษาของ
ศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 4 พ.ค., 2014])

ตอ่จากน้ันท่านอาจจะให้อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
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การสอนโดยพระวญิญาณ

“ความอ่อนน้อมถ่อมตน จ �าเป็นอยา่งยิง่ต่อการไดค้วามรู้ทางวญิญาณ อ่อนนอ้มถ่อมตนคือสอนง่าย ความอ่อนนอ้มถ่อมตนเอ้ืออ�านวยใหท่้าน

ไดรั้บการสอนจากพระวญิญาณและจากแหล่งท่ีพระเจา้ทรงดลใจ เช่น พระคมัภีร์ เมลด็พนัธ์ุของการเติบโตส่วนตวัและความเขา้ใจเจริญ

งอกงามในดินดีของความอ่อนนอ้มถ่อมตน ผลของส่ิงนั้นคือความรู้ทางวญิญาณท่ีจะน�าทางท่านท่ีน่ีและหลงัจากน้ี

“คนจองหองไม่สามารถรู้เร่ืองของพระวญิญาณได ้เปาโลสอนความจริงน้ีวา่

“พระด�าริของพระเจา้กไ็ม่มีใครหยัง่รู้ไดเ้วน้แต่พระวญิญาณของพระเจา้ . . .

“แต่คนทัว่ไปจะไม่รับส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแห่งพระเจา้ เพราะวา่เขาเห็นวา่เป็นเร่ืองโง่ และเขาไม่สามารถเขา้ใจ เพราะจะเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีไดก้ต็อ้ง

วนิิจฉยัโดยพึ่งพระวญิญาณ’ (1 โครินธ์ 2:11, 14)” (“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 87)

• ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีบทบาทอะไรตอ่การที่เราจะสามารถรบัและรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ

• ท่านเคยประสบเวลาที่ท่านไดร้บัการน�าทางจากพระวญิญาณหรอืไม่ ท่านรูสึ้กอย่างไร ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่น่ันคอืพระวญิญาณ (ด ูโมโรไน 
7:13)

หากเวลาเอือ้อ�านวย ให้แบ่งนักเรยีนครึง่ชัน้ อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่พวกเขาก�าลังจะพิจารณากรณีศึกษาในพระคมัภีรส์องกรณีเพื่อดวูา่
พระวญิญาณของพระเจ้าทรงก�ากับดแูลงานของผู้รบัใช้ของพระองคอ์ย่างไร ให้นักเรยีนครึง่ชัน้อ่าน กิจการ 4:5–13 บอกนักเรยีนกลุ่มน้ีวา่
ใน กิจการ 3เปโตรกับยอห์นรกัษาชายคนหน่ึง ใน กิจการ 4 พวกท่านถูกจับและถูกน�าตวัไปอยู่ตอ่หน้าผู้น�าชาวยิวเพื่อซักถามเรือ่งการรกัษา 
ให้อีกครึง่ชัน้ศึกษา กิจการ 16:6–15 บอกนักเรยีนกลุ่มน้ีวา่ข้อเหล่าน้ีเป็นเรือ่งเกี่ยวกับเปาโลระหวา่งเดนิทางไปท�างานเผยแผ่ศาสนาครัง้
หน่ึงของท่าน มอบหมายให้ทัง้สองกลุ่มดวูา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยเปโตรหรอืเปาโลส่ังสอนพระกิตตคิณุอย่างไร หลังจากให้เวลาพอ
สมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนรายงานวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางเปโตรกับเปาโลอย่างไร จากน้ันให้ถามวา่

• เปโตรกับเปาโลใช้สิทธิ์เสรขีองพวกท่านท�าตามการชีน้�าจากพระวญิญาณอย่างไร

• มีหลักฐานอะไรยืนยันวา่เปโตรกับเปาโลก�าลังท�าตามพระวญิญาณ

• เกิดอะไรเป็นพิเศษกับเปโตรใน กิจการ 4 และกับเปาโลใน กิจการ 16 เพราะพวกท่านท�าตามการชีน้�าของพระวญิญาณ

• ท่านไดร้บัพรอย่างไรจากการท�าตามการชีน้�าของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ประจกัษพ์ยานของนกัเรียน นกัเรียนจะเขา้ใจไดดี้ข้ึนวา่จะประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมพระกิตติคุณและจะรู้สึกไดรั้บการดลใจมากข้ึนใหป้ระยกุตใ์ชห้ลกัธรรมเหล่า

น้ีในชีวติพวกเขาอยา่งไรเม่ือไดย้นิครูและนกัเรียนคนอ่ืนๆ แสดงประจกัษพ์ยานถึงคุณค่าของหลกัธรรมเหล่านั้น ครูสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนเป็นพยานถึง

ความจริงพระกิตติคุณโดยถามค�าถามท่ีเช้ือเชิญใหพ้วกเขาแบ่งปันประสบการณ์และความเช่ือ

สรปุโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนเป็นพยานวา่พระเจ้าประทานพรพวกเขาผ่านพระวญิญาณของพระองคอ์ย่างไร ขอให้พวกเขาพิจารณาวา่การ
เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับการสอนโดยพระวญิญาณมีผลตอ่ความปรารถนาจะเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิตอ์ย่างไร รบัรองกับพวกเขาวา่เมื่อ
พวกเขาแสวงหาพระวญิญาณในชีวติ พวกเขาจะสามารถสอนโดยพระวญิญาณไดม้ากขึน้

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเตรยีมสอนพระกิตตคิณุโดยพระวญิญาณโดยท�ากิจกรรมที่เสนอแนะตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• ดบูางตอนของ ดสิตรกิท์ ( ใน LDS.org) เมื่อท่านเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่

• ฝึกวธิีเริม่สอนบทเรยีนหลายๆ วธิี โดยใช้ข้อความที่อัญเชิญพระวญิญาณไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 
176–177)

• ไตรต่รองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับคนที่ท่านตอ้งการท�าให้เข้มแข็งในพระกิตตคิณุ สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับข่าวสารพระกิตตคิณุที่ท่าน
จะแบ่งปันกับบุคคลน้ี แบ่งปันข่าวสารและประจักษ์พยานของท่านกับเขาแบบตอ่หน้าหรอืผ่านส่ือสังคม
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5อะไรคือบทบาทของพระคมัภีร์
มอรมอน

ค�าน�า

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลักฐานอันทรงพลังยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูครสิตแ์ละเป็นข้อพิสูจน์เรือ่งการฟ้ืนฟูผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระคมัภีรม์อรมอนตอบ “ค�าถามของจิตวญิญาณ” (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 107) ส่วนที่จ�าเป็นส่วนหน่ึงของการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสคอืการไดร้บัพยานจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรศึกษา
พระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั มีประจักษ์พยานส่วนตวัเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน และไดร้บัประสบการณ์ในการแบ่งปันประจักษ์พยานน้ัน
กับคนอื่นๆ

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา 1 นีไฟ 10:14; 2 นีไฟ 3:12; 3 นีไฟ 16:4–5; 20:13

• ศึกษา “พระคมัภีรม์อรมอน: พยานรว่มกับพระคมัภีร์ ไบเบิล,” เลียโฮนา, ต.ค. 2011, 24–27

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 103–109

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์ “พระคมัภีรม์อรมอน—พระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็นเจ้า” (1:55; คลิปจากค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 94–97มีอยู่ที่ lds.org/media-library

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์ “เรือ่งราวพระคมัภีรม์อรมอน” (5:15), มีอยู่ที่ LDS.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

พระคมัภร์ีมอรมอนเป็นหลกัฐานอนัทรงพลงัยนืยนัความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
เชือ้เชิญให้นักเรยีนดพูระคมัภีรม์อรมอนของพวกเขาหรอืชูพระคมัภีรเ์ล่มหน่ึงให้นักเรยีนพิจารณา จากน้ันให้ถามวา่

• ถ้าท่านไม่รูอ้ะไรเลยเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ท่านจะเรยีนรูอ้ะไรจากการอ่านเพียงค�าบรรยายใตช่ื้อพระคมัภีรเ์ล่มน้ี (พยานหลักฐาน
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต)์

• ท่านคาดวา่จะพบอะไรในพระคมัภีรเ์ล่มน้ี

ให้นักเรยีนเปิดหน้าช่ือเรือ่งของพระคมัภีรม์อรมอนและอ่านย่อหน้าที่สองโดยเอาใจใส่ส่ิงที่ผู้เขียนพระคมัภีรม์อรมอนตอ้งการท�าให้ชาว
โลกเช่ือมั่น จากน้ันให้ถามวา่

• ผู้เขียนพระคมัภีรม์อรมอนตอ้งการให้ชาวโลกเช่ือมั่นเรือ่งใด

เขียนบนกระดานดงัน้ี จุดประสงคห์ลักของพระคมัภีรม์อรมอนคอืท�าให้คนทัง้ปวงมั่นใจวา่พระเยซูคอืพระครสิต์

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงหัวข้อ “พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระครสิต”์ หน้า 105 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะชัน้เรยีน
ดตูามโดยมองหาวธิีตา่งๆ ที่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์

จากน้ันให้ถามนักเรยีนวา่

• พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต์ ในดา้นใด

• พระคมัภีรม์อรมอนเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร
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เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันประจักษ์พยานส่วนตวัเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ประสบการณ์ในการอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
พระคมัภีรม์อรมอน หรอืข้อความที่ชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและพระพันธกิจของพระองคก์ับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึง 
บอกนักเรยีนวา่ส่ิงส�าคญัที่สุดประการหน่ึงที่พวกเขาท�าไดก้่อนเข้าเอ็มทีซีคอือ่านพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ความจรงิในน้ัน กระตุน้ให้นักเรยีนท�าตามค�าแนะน�าของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันให้สมาชิกศาสนจักรอ่านพระคมัภีรม์อรมอนวนัละ 
30 นาที

พระคมัภร์ีไบเบิลและพระคมัภร์ีมอรมอนสนับสนุนกนั
ให้นักเรยีนเปิดหน้า 106 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงจากหัวข้อ “พระคมัภีรม์อรมอนและ
พระคมัภีร์ ไบเบิลสนับสนุนกันและกัน”

จากน้ันให้ถามวา่

• พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลสนับสนุนกันในดา้นใดบ้าง

• เหตใุดผู้สอนศาสนาจึงควรใช้พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลขณะพวกเขาช่วยให้คนอื่นๆ เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์(ค�าตอบของนักเรยีนควรสะท้อนความจรงิตอ่ไปน้ี: พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลรว่มกันเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิตแ์ละค�าสอนของพระองค)์

เพื่อช่วยให้ชัน้เรยีนเข้าใจแนวคดิน้ี ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 3:12 ให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง เอเสเคยีล 
37:15–17 ให้ชัน้เรยีนดปูระโยคที่กล่าวถึงพระคมัภีร์ ไบเบิลและประโยคที่กล่าวถึงพระคมัภีรม์อรมอน หลังจากอ่านข้อเหล่าน้ีแล้ว ให้ถาม
ชัน้เรยีนวา่

• พระคมัภีรเ์หล่าน้ีสนับสนุนแนวคดิเรือ่งพยานสองปากอย่างไร

• พรใดสัญญาไวเ้น่ืองจากพระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลมาดว้ยกัน

เพื่ออธิบายเพิ่มเตมิวา่พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลท�าหน้าที่เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตร์ว่มกัน ให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านข้อความตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอรแ์ห่งสาวกเจ็ดสิบ หรอืฉาย คลิปวดีทิัศน์ ของข้อความดงักล่าว

“เหตุใดพระคมัภีร์มอรมอนจึงจ�าเป็นถา้เรามีพระคมัภีร์ไบเบิลสอนเราเก่ียวกบัพระเยซูคริสตอ์ยูแ่ลว้ ท่านเคยสงสยัหรือไม่วา่เหตุใดจึงมี

ศาสนาคริสตม์ากมายหลายนิกายในโลกทุกวนัน้ีทั้งท่ีพวกเขาไดรั้บหลกัค�าสอนจากพระคมัภีร์ไบเบิลเล่มเดียวกนั นัน่เป็นเพราะพวกเขา

ตีความพระคมัภีร์ไบเบิลต่างกนัไป ถา้พวกเขาตีความเหมือนกนั พวกเขาจะเป็นศาสนจกัรเดียวกนั น่ีไม่ใช่สภาพท่ีพระเจา้ทรงปรารถนา 

เพราะอคัรสาวกเปาโลประกาศวา่มี ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เดียว ความเช่ือเดียว บพัติศมาเดียว’ (เอเฟซสั 4:5) เพื่อช่วยใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียว

เช่นน้ี พระเจา้จึงทรงตั้งกฎแห่งพยานข้ึนมา เปาโลสอนวา่ ‘ขอ้กล่าวหาใดๆ ตอ้งมีพยานสองสามปากจึงจะเป็นท่ีเช่ือถือได’้ (2 โครินธ์ 13:1)

“พระคมัภีร์ไบเบิลเป็นพยานเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต ์พระคมัภีร์มอรมอนเป็นอีกเล่มหน่ึง เหตุใดพยานเล่มท่ีสองน้ีจึงส�าคญัอยา่งยิง่ ภาพต่อไปน้ีอาจช่วยได ้

ท่านสามารถลากเสน้ตรงผา่นจุดเดียวบนกระดาษแผน่น้ีไดก่ี้เสน้ ค�าตอบคือไม่จ�ากดั ลองคิดสกัครู่วา่จุดเดียวหมายถึงพระคมัภีร์ไบเบิลและเสน้ตรงหลายร้อย

เสน้ท่ีลากผา่นจุดดงักล่าวหมายถึงการตีความพระคมัภีร์ไบเบิลไปต่างๆ นานา ซ่ึงการตีความแต่ละอยา่งหมายถึงนิกายต่างๆ

“แต่เกิดอะไรข้ึนถา้บนกระดาษแผน่น้ีมีจุดท่ีสองซ่ึงหมายถึงพระคมัภีร์มอรมอน ท่านสามารถลากเสน้ตรงระหวา่งจุดสองจุดน้ี พระคมัภีร์ไบเบิลกบัพระคมัภีร์

มอรมอน ไดก่ี้เสน้ เสน้เดียว การตีความหลกัค�าสอนของพระคริสตเ์พียงหน่ึงเดียวท�าใหป้ระจกัษพ์ยานของทั้งสองเล่มน้ีตรงกนั

“คร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีพระคมัภีร์มอรมอนท�าหนา้ท่ีเป็นพยานยนืยนั ท�าใหเ้ขา้ และรวมหลกัค�าสอนในพระคมัภีร์ไบเบิลใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัเพื่อจะมี  

‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เดียว ความเช่ือเดียว บพัติศมาเดียว’” (“พระคมัภีร์มอรมอน—พระคมัภีร์จากพระผูเ้ป็นเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 95–96)

หลังจากฉายวดีทิัศน์หรอือ่านข้อความอ้างอิงแล้ว ให้ถามวา่

• อะไรคอืคณุคา่ของการมีพยานพระคมัภีรส์องเล่มของพระเยซูครสิต์

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากค�าพูดของเอ็ลเดอรค์อลลิสเตอรท์ี่จะช่วยท่านสอนคนอื่นๆ วา่พระคมัภีรม์อรมอนกับพระคมัภีร์ ไบเบิลท�างานดว้ย
กันอย่างไร
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หมายเหต:ุ ถ้าท่านรู้สึกว่านักเรียนต้องเห็นตัวอย่างว่าพระคัมภีร์มอรมอนกับพระคัมภีร์ไบเบิลช่วยท�าให้เข้าใจค�าสอนของพระเยซูคริสต์อย่างไร ท่าน

อาจจะใช้ตัวอย่างบางเร่ืองท่ีมีอยู่ใน “พระคัมภีร์มอรมอน: พยานร่วมกับพระคัมภีร์ไบเบิล,” เลียโฮนา, ต.ค. 2011, 24–27

บทบาทของพระคมัภร์ีมอรมอนในการรวมอสิราเอล
เพื่อให้บรบิทขณะสอนหลักธรรมตอ่ไป ท่านอาจให้นักเรยีนอ่านย่อหน้าที่สองในหน้าช่ือเรือ่งของพระคมัภีรม์อรมอนซ�า้อีกครัง้และขีด
เส้นใตห้รอืใช้ปากกาเน้นข้อความตรงค�าสัญญาที่วา่ผู้อ่านจะได ้“รูจ้ักพันธสัญญาของพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิง้ตลอดกาล” 
อธิบายวา่ย่อหน้าน้ีพาดพิงถึงข้อเท็จจรงิที่วา่จะตอ้งมีการรวมบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าในเชือ้สายแห่งอิสราเอลที่กระจัดกระจาย เตอืน
นักเรยีนวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าพันธสัญญาแต่โบราณกับบุตรธิดาของพระองค ์อย่างไรก็ด ีพระเจ้าทรงท�าให้ผู้คนของเชือ้สายแห่งอิสราเอล
กระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดนิโลกเน่ืองจากความไม่ชอบธรรมและความดือ้รัน้ของพวกเขา

การระบุหลกัค�าสอน การฝึกระบุและเขา้ใจหลกัค�าสอนและหลกัธรรมช่วยใหน้กัเรียนเปรียบพระคมัภีร์กบัชีวติพวกเขาและสามารถน�าทางพวกเขาในการ

ตดัสินใจต่างๆ บางคร้ังท่านจะอธิบายหลกัค�าสอนและหลกัธรรม แต่ท่านควรพยายามช่วยใหน้กัเรียนฝึกระบุหลกัค�าสอนและหลกัธรรมดว้ยตนเอง

มอบหมายให้นักเรยีนอ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีหน่ึงข้อและหาดวูา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมบุตรธิดาของพระองคอ์ย่างไร 1 นีไฟ 10:14;  

3 นีไฟ 16:4–5; หรอื 3 นีไฟ 20:13 จากน้ันให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยนักเรยีนระบุหลักค�าสอนที่สอนในข้อพระคมัภีรด์งักล่าว

• ตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ีตอ้งเกิดอะไรขึน้กับแตล่ะบุคคลอันเป็นส่วนหน่ึงของการรวมเชือ้สายแห่งอิสราเอล (พวกเขาตอ้งถูกน�ามาสู่
ความรูเ้รือ่งพระเยซูครสิต)์

• พระคมัภีรม์อรมอนมีบทบาทอะไรในกระบวนการน้ี (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรระบุความจรงิตอ่ไปน้ี:  

พระคมัภีรม์อรมอนท�าหน้าที่เป็นเครือ่งมือช่วยรวมบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าโดยช่วยให้พวกเขามีความรูเ้กี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

อ่านข้อความตอ่ไปน้ีซ่ึงเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดถึงบทบาทของพระคมัภีรม์อรมอนใน
การรวมอิสราเอล

“เท่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมอิสราเอล พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระคมัภีร์เล่มส�าคญัท่ีสุดเท่าท่ีเคยเขียนมาหรือจะเขียนตลอดไป น่ีเป็น 

พระคมัภีร์ท่ีรวมอิสราเอลและเปิดเผยหลกัค�าสอนเร่ืองการรวมอยา่งชดัเจนและสมบูรณ์ . . . พระคมัภีร์มอรมอนเป็นสาเหตุใหผู้ค้นเช่ือ 

พระกิตติคุณและเขา้ร่วมศาสนจกัร และดงัท่ีเราเห็นก่อนหนา้น้ี พระคมัภีร์เล่มน้ีเป็นพลงัท่ีท�าใหเ้กิดการรวมอิสราเอล” (A New Witness for 

the Articles of Faith [1985], 554)

ตอ่จากน้ันให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ผู้สอนศาสนามีส่วนรว่มในการรวมเชือ้สายแห่งอิสราเอลอย่างไร ( โดยช่วยให้ผู้อื่นศึกษาและเข้าใจพระคมัภีรม์อรมอนทัง้น้ีเพื่อพวกเขา
จะไดม้าหาพระครสิตผ์่านศรทัธา การกลับใจ บัพตศิมา การยืนยัน และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่)

• เหตใุดจึงส�าคญัอย่างยิ่งที่ผู้สอนศาสนาจะใช้พระคมัภีรม์อรมอนขณะช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระครสิต์

การได้รับประจกัษ์พยานเกีย่วกบัพระคมัภร์ีมอรมอนเป็นส่วนจ�าเป็นของการเปลีย่นใจเลือ่มใส
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงเรือ่งราวตอ่ไปน้ีจากอัตชีวประวตัขิองอัครสาวกพารล์ีย์ พี. แพรทท์ (1807–1857) ซ่ึงท่านพูดถึง
ประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนครัง้แรก

“ขา้พเจา้เปิดพระคมัภีร์ดว้ยความกระหายใคร่รู้ และอ่านหนา้ช่ือเร่ือง จากนั้นจึงอ่านประจกัษพ์ยานของพยานหลายๆ ท่านเก่ียวกบัการพบและ

แปลพระคมัภีร์เล่มน้ี หลงัจากน้ีจึงเร่ิมอ่านเน้ือหาตามล�าดบั ขา้พเจา้อ่านทั้งวนั การกินเป็นภาระ ขา้พเจา้ไม่อยากอาหาร การนอนเป็นภาระ

เม่ือถึงเวลากลางคืน เพราะขา้พเจา้ชอบอ่านมากกวา่นอน

“ขณะอ่าน พระวญิญาณของพระเจา้สถิตกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้รู้และเขา้ใจวา่พระคมัภีร์เล่มน้ีเป็นความจริง ชดัเจนแจ่มแจง้เท่าท่ีชายคนหน่ึง

เขา้ใจและรู้วา่เขาด�ารงอยู”่ (Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1874], 38)

• พระวญิญาณของพระเจ้ามีผลอย่างไรตอ่พารล์ีย์ พี. แพรทท์เมื่อเขาอ่านพระคมัภีรม์อรมอน

• ท่านจะเล่าตอนที่พระวญิญาณทรงสัมผัสใจท่านขณะท่านอ่านพระคมัภีรม์อรมอนข้อใดข้อหน่ึงหรอืตอนใดตอนหน่ึงไดห้รอืไม่
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เชือ้เชิญให้นักเรยีนขีดเส้นใตห้รอืใช้ปากกาเน้นข้อความประโยคตอ่ไปน้ีใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 104 “พระคมัภีรม์อรมอน ผนวก
กับพระวญิญาณ คอืแหล่งช่วยอันทรงพลังที่สุดของท่านในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส” เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจรงิน้ี ให้พวกเขาอ่าน
หัวข้อ “พระคมัภีรม์อรมอนดงึผู้คนให้ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้” ในหน้า 108 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ในหัวข้อน้ีใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จะเกิดอะไรขึน้ไดบ้้างเมื่อบุคคลเริม่ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน

• เหตใุดการช่วยให้ผู้สนใจศึกษาและมีประจักษ์พยานในพระคมัภีรม์อรมอนจึงเป็นวตัถุประสงคส์�าคญัที่สุดประการหน่ึงของผู้สอน
ศาสนา

อธิบายให้ชัน้เรยีนฟังวา่พวกเขาสามารถช่วยให้ผู้สนใจรูสึ้กถึงพลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระคมัภีรม์อรมอนได้ โดยช่วยให้ผู้สนใจพบ
ค�าตอบของค�าถามส�าคญัที่สุดของชีวติภายในหนังสือเล่มน้ัน ให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงหลายๆ ย่อหน้าและค�าถามใน 
หน้า 107 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขอให้ชัน้เรยีนมองหาความหมายของวลี “ค�าถามของจิตวญิญาณ” จากน้ันให้สนทนาดงัน้ี

• วลี “ค�าถามของจิตวญิญาณ” มีความหมายตอ่ท่านอย่างไร

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

ค�าสอนของพระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามของจิตวญิญาณ

สนทนากับนักเรยีนดงัน้ี

• ท่านจะใช้พระคมัภีรม์อรมอนหาค�าตอบให้แก่ค�าถามของจิตวญิญาณอย่างไร

• ท่านพบอะไรบ้างที่เป็นค�าตอบให้แก่ค�าถามของจิตวญิญาณในพระคมัภีรม์อรมอน

ท่านอาจจะสาธิตสัน้ๆ เกี่ยวกับวธิี ใช้พระคมัภีรม์อรมอนหาค�าตอบให้แก่ค�าถามของจิตวญิญาณ เลือกค�าถามหน่ึงข้อซ่ึงระบุไวท้ี่ หน้า 107 
ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ใช้ข้อพระคมัภีรม์อรมอนที่ระบุไวก้ับค�าถามสาธิตวา่พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามที่ท่านเลือกไวอ้ย่างไร ท่าน
อาจจะสาธิตวธิี ใช้ Topical Guide, Bible Dictionary หรอื คูม่ือพระคมัภีร ์หาค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ัน แบ่งปันความรูสึ้กของท่านกับ
ชัน้เรยีนวา่พระคมัภีรม์อรมอนสามารถช่วยให้พวกเขาและผู้สนใจของพวกเขาพบค�าตอบให้แก่ค�าถามของพวกเขาไดอ้ย่างไร

การท�าใหดู้เป็นตวัอยา่ง เม่ือช่วยนกัเรียนฝึกทกัษะ จะเป็นประโยชนถ์า้สาธิตหรือท�าใหน้กัเรียนดูเป็นตวัอยา่ง ใหเ้วลาฝึก จากนั้นใหค้ �าติชมท่ีเสริมก�าลงัใจ

หลังจากท�าให้นักเรยีนดเูป็นตวัอย่างแล้ว เชือ้เชิญให้พวกเขาท�าขัน้ตอนเดยีวกัน ขอให้พวกเขาเลือกค�าถามหน่ึงข้อจากรายการแล้ว
ทบทวนข้อพระคมัภีรท์ี่ ให้มาในพระคมัภีรม์อรมอนเพื่อหาหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมที่ตอบค�าถาม หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พบพอสังเขปกับนักเรยีนอีกคนหน่ึง เมื่อแบ่งปันเสรจ็แล้ว ให้สนทนาดงัน้ี

• ผู้สอนศาสนาจะใช้พระคมัภีรม์อรมอนช่วยให้ผู้สนใจพบค�าตอบให้แก่ค�าถามของจิตวญิญาณไดอ้ย่างไร

เพื่ออธิบายเพิ่มเตมิวา่พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามของจิตวญิญาณอย่างไร ให้ฉายวดีทิัศน์ “เรือ่งราวพระคมัภีรม์อรมอน” ขอให้
นักเรยีนดวูา่พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามของบราเดอรค์กุก่อนเขาเข้ารว่มศาสนจักรอย่างไร

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ท่านอาจจะถามวา่

• บราเดอรค์กุไดร้บัค�าตอบของค�าถามส�าคญัๆ อะไรบ้างเมื่อเขาอ่านพระคมัภีรม์อรมอน

• การพบค�าตอบเหล่าน้ีมีผลตอ่เขาอย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนพิจารณาค�าถามส�าคญัเกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่พวกเขาหรอืเพื่อนตอ้งการค�าตอบ เป็นพยานวา่พระเจ้าจะทรงช่วยตอบ
ค�าถามของพวกเขาผ่านการศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน

พระคมัภร์ีมอรมอนยนืยนัความจริงของการฟ้ืนฟู
เชือ้เชิญให้นักเรยีนผลัดกันอ่านออกเสียงหัวข้อใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เรือ่ง “พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” เริม่
ตัง้แตห่น้า 103 ไปจนถึงตารางในหน้า 104 ขณะที่พวกเขาอ่าน ขอให้พวกเขาใครค่รวญค�ากล่าวของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับความส�าคญัของ
พระคมัภีรม์อรมอน จากน้ันให้ถามวา่
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• พระคมัภีรม์อรมอนเป็น “รากฐานของประจักษ์พยาน” อย่างไร

• ท่านคดิวา่เหตใุดปฏิปักษ์จึงตอ่ตา้นพระคมัภีรม์อรมอนและหมายมั่นจะขัดขวางไม่ ให้ผู้คนอ่านพระคมัภีรเ์ล่มน้ี (เพราะพระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา)

อธิบายวา่มีคนมากมายในโลกที่ ไม่เช่ือเรือ่งราวของโจเซฟ สมิธและที่มาของพระคมัภีรม์อรมอน ผู้สอนศาสนาควรพรอ้มไขข้อสงสัยของผู้
สนใจเกี่ยวกับที่มาของพระคมัภีรม์อรมอน

หมายเหต:ุ แม้เป็นส่ิงส�าคัญท่ีนักเรียนพึงรับรู้ว่าพวกเขาอาจพบการต่อต้านจากคนท่ีวิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์มอรมอน แต่การสนทนารายละเอียดของ

ข้อโต้แย้งท่ีนักวิจารณ์ใช้ขณะพยายามหักล้างโจเซฟ สมิธและพระคัมภีร์มอรมอนจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ท�าให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนว่างานมอบ

หมายของผู้สอนศาสนาไม่ใช่พิสูจน์ความจริงของประวติัของโจเซฟ สมิธหรือพระคัมภีร์มอรมอน แต่ผู้สอนศาสนาควรสอนและเป็นพยานถึงพระคัมภีร์ 

มอรมอน ช่วยให้ผู้สนใจอ่านและค้นพบด้วยตนเองว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงผ่านการเปิดเผยส่วนตัวจากพระวิญญาณของพระเจ้า ท่านอาจแนะน�า

ให้นักเรียนอ่านค�าปราศรัยของเอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “ความปลอดภยัให้จิตวิญญาณ,”ท่ีบ้าน ( เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 107–110)

ขณะท่ีท่านพิจารณาความต้องการของนักเรียนและการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ท่านอาจใช้เวลาสักสองสามนาทีแสดงให้ช้ันเรียนเห็นวิธีหาข้อมลูหลกั

ค�าสอนท่ีถกูต้องโดยใช้แหล่งข้อมลูเช่น หมวด Gospel Topics ของ LDS.org หรือบทความในนิตยสารศาสนจักร

ให้ชัน้เรยีนอ่านหัวข้อ “ ใช้พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าโตแ้ย้ง” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 108–109 ขอให้นักเรยีนมองหาค�าแนะน�า
ที่จะช่วยพวกเขาเสรมิสรา้งศรทัธาของผู้สนใจที่มีข้อกังวลหรอืข้อสงสัย ถามค�าถามดงัตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักธรรมในขณะ
อ่าน

• ตามที่ประธานเบ็นสันกล่าว เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้มีข้อกังวลเกี่ยวกับความเช่ือของเราจะรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิหรอืไม่

• พระคมัภีรม์อรมอนจะช่วยบุคคลไขข้อกังวลและข้อสงสัยทางวญิญาณในวธิี ใดไดบ้้าง

เพื่อสรปุหลักธรรมที่นักเรยีนคน้พบ ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน การไดร้บัประจักษ์พยานวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความ
จรงิจะช่วยให้ผู้สนใจหมดข้อกังวลและข้อสงสัยทางวญิญาณ

ให้ดคู�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) และให้นักเรยีนหลายๆ คนอ่านออกเสียงคนละหน่ึงหรอืสองย่อหน้า

“ทุกคร้ังท่ีเรากระตุน้คนอ่ืนๆ ใหอ่้านพระคมัภีร์มอรมอน เราท�าเพื่อประโยชนข์องพวกเขา ถา้พวกเขาอ่านร่วมกบัการสวดออ้นวอนและดว้ย

ความปรารถนาจะรู้ความจริงดว้ยใจจริง พวกเขาจะรู้โดยอ�านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิวา่พระคมัภีร์เล่มน้ีจริง

“จากความรู้นั้นจะมีความมัน่ใจในความจริงอีกหลายเร่ือง เพราะถา้พระคมัภีร์มอรมอนจริง พระผูเ้ป็นเจา้ยอ่มทรงพระชนม ์. . .

“ถา้พระคมัภีร์มอรมอนจริง พระเยซูยอ่มทรงเป็นพระผูไ้ถ่ของเรา พระผูช่้วยใหร้อดของโลกจริงๆ จุดประสงคส์�าคญัยิง่ของการปกปักรักษา

และการออกมาของพระคมัภีร์มอรมอนตามค�าแถลงในนั้นคือเพื่อ ‘ใหช้าวยวิและคนต่างชาติมัน่ใจดว้ยวา่พระเยซูคือพระคริสต,์ พระผูเ้ป็นเจา้นิรันดร์, และ

ทรงแสดงองคใ์หป้ระจกัษแ์ก่ประชาชาติทั้งปวง.’ (หนา้ช่ือเร่ืองของพระคมัภีร์มอรมอน) . . .

“ถา้พระคมัภีร์มอรมอนจริง โจเซฟ สมิธยอ่มเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ เพราะท่านเป็นเคร่ืองมือในพระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ในการตีแผป่ระจกัษ์

พยานน้ีและความเป็นพระเจา้ของพระเจา้ของเรา . . .

“ถา้พระคมัภีร์มอรมอนจริง ศาสนจกัรยอ่มจริง เพราะสิทธิอ�านาจเดียวกบัท่ีน�าบนัทึกศกัด์ิสิทธ์ิน้ีออกมายงัคงอยูแ่ละประจกัษช์ดัในหมู่พวกเราในปัจจุบนั  

พระผูช่้วยใหร้อดในปาเลสไตนท์รงจดัเตรียมการฟ้ืนฟศูาสนจกัร พระผูช่้วยใหร้อดทรงจดัเตรียมการฟ้ืนฟศูาสนจกัรเม่ือพระองคเ์สดจ็เยอืนทวปีน้ีดงัท่ีอธิบาย

ไวใ้นบนัทึกศกัด์ิสิทธ์ิน้ี” (“The Power of the Book of Mormon,” Ensign, June 1988, 6)

ท่านอาจจะถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สนใจ ผู้สอนศาสนา และสมาชิกจะไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

• ความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอนยืนยันอย่างไรวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูมัทธิว 7:13–15)

• ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนช่วยยืนยันแก่ ใจท่านอย่างไรถึงความส�าคญันิรนัดรข์องการฟ้ืนฟู
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อะไรคือบทบาทของพระคมัภีร์มอรมอน

ท่านอาจจะแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเองวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลักฐานยืนยันความจรงิของการฟ้ืนฟู สรปุบทเรยีนโดยเชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและอธิบายวา่เหตใุดพวกเขาจึงตืน่เตน้ที่จะไดช่้วยให้คนอื่นๆ 
อ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

หมายเหต:ุ พึงทราบว่าในบทท่ี 8 นักเรียนจะมีโอกาสฝึกเชือ้เชิญคนบางคนให้อ่านและสวดอ้อนวอนเก่ียวกับความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เตอืนผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาวา่วธิีเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่ดทีี่สุดคอืเริม่ท�างานเผยแผ่ศาสนาตัง้แตบ่ัดน้ี เชือ้เชิญให้
สมาชิกชัน้เรยีนตัง้เป้าหมายส่วนตวัวา่จะท�าดงัตอ่ไปน้ี

• อ่านพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มและสวดอ้อนวอนให้รูค้วามจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ี แม้จะเคยท�าเช่นน้ันมาแล้วในอดตี

• สรา้งนิสัยของการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั

• แนะน�าให้บางคนรูจ้ักพระคมัภีรม์อรมอนระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึง (เป็นส่วนตวัหรอืผ่านส่ือสังคม) เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านและ 

สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรเ์ล่มน้ี
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ค�าน�า

การรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาคอืการยอมรบัการเรยีกให้เป็นตวัแทนของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์งานเผยแผ่เป็นประสบการณ์อันน่า
ช่ืนชมยินด ีแตต่อ้งท�างานหนักเช่นกัน เพื่อจะเป็นผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพ เยาวชนชายหญิงจะตอ้งพรอ้มวางใจพระเจ้าเมื่อ
พวกเขาประสบความท้าทาย เมื่อผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาสรา้งความคาดหวงัอันดตีอ่ชีวติผู้สอนศาสนา พวกเขาจะพรอ้มรบัใช้ดว้ย 
“สุดใจ,พลัง, ความนึกคดิ และพละก�าลัง” มากขึน้ (คพ. 4:2)

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา 2 นีไฟ 4:19–26 และ แอลมา 17:2–3, 9; 26:11–13; 29:10

• ศึกษาเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การเป็นผู้สอนศาสนา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 53–57

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเป็นผู้สอนศาสนา ตอน 1” (2:26) และ “การเป็นผู้สอนศาสนา ตอน 2” (1:01; คลิปจากค�าพูดของ 
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร,์ เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 53–57) มีอยู่ที่ lds.org/media-library

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “อยู่ ในเส้น” (5:10) มีอยู่ที่ youth.lds.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเตรยีมตวัของกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์: ลืมตนเองและไปท�างาน” (2:04) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมเอกสารแจกเรือ่ง “ข้อเรยีกรอ้งของชีวติผู้สอนศาสนา” อยู่ท้ายบท

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การเป็นผู้สอนศาสนา
เริม่บทเรยีนโดยถามนักเรยีนดงัน้ี

• ท่านคาดหวงัให้รปูแบบการด�าเนินชีวติของท่านเปลี่ยนไปในดา้นใดเมื่อท่านเริม่รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

• ท่านจะเริม่เตรยีมอะไรตอนน้ีไดบ้้างเพื่อให้พรอ้มรบัการเปลี่ยนรปูแบบการด�าเนินชีวติเหล่าน้ัน

ให้ดแูละเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง หรอืฉาย  

คลิปวดีทิัศน์ ค�ากล่าวของท่าน อธิบายวา่ถึงแม้เอ็ลเดอรเ์บดนารก์�าลังพูดถึงเยาวชนชายในการประชุมใหญ่สามัญภาคฐานะปุโรหิต 
แตห่ลักธรรมที่ท่านสอนประะยุกต์ ใช้กับเยาวชนหญิงไดเ้ช่นกัน

“ในการประชุมกบัสมาชิกวยัหนุ่มสาวของศาสนจกัรทัว่โลก ขา้พเจา้มกัเชิญใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมซกัถามขอ้สงสยั ค�าถามขอ้หน่ึงท่ีคนหนุ่ม

ถามขา้พเจา้บ่อยท่ีสุดคือ ‘ผมจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อเตรียมอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหพ้ร้อมรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลา’ ค�าถามท่ีจริงใจ

เช่นนั้นสมควรไดรั้บค�าตอบท่ีจริงจงัดงัน้ี

“ชายหนุ่มทั้งหลาย ส่ิงส�าคญัท่ีสุดขอ้เดียวท่ีท่านจะท�าไดเ้พื่อเตรียมตวัรับการเรียกใหรั้บใชคื้อ เป็น ผูส้อนศาสนาใหย้าวนานก่อนท่ีท่านจะ ไป 

รับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนา ขอใหส้งัเกตวา่ค�าตอบของขา้พเจา้เนน้ท่ี การเป็น มากกวา่ การไป ขา้พเจา้จะอธิบายวา่ขา้พเจา้หมายความวา่อยา่งไร

“ค�าศพัทท่ี์ใชก้นัเป็นปรกติวสิยัในศาสนจกัร คือ เรามกัจะพดูวา่ ไป โบสถ ์ไป พระวหิาร และ ไป รับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนา ขา้พเจา้ขอบงัอาจแนะน�าวา่ความ

เป็นปรกติวสิยัของเราท่ีเนน้ค�าวา่ ไป นั้นหลงประเดน็อยู่

“ประเดน็กคื็อเราไม่ไดไ้ปโบสถ ์หากแต่เราไปนมสัการและต่อพนัธสญัญาขณะเขา้โบสถ ์เราไม่ไดไ้ปหรือผา่นพระวหิาร หากเแต่เรามีวญิญาณ พนัธสญัญา 

และศาสนพิธีแห่งพระนิเวศนข์องพระเจา้อยูใ่นใจเรา ประเดน็นั้นไม่ใช่การไปท�างานเผยแผ ่แต่ประเดน็คือเราจะกลายเป็นผูส้อนศาสนาและรับใชต้ลอดชีวติ



31

การเตรียมรับชีวติผูส้อนศาสนา

ของเราดว้ยสุดใจ พลงั ความคิด และพละก�าลงัของเรา เป็นไปไดท่ี้คนหนุ่มจะ ไป รับใชง้านเผยแผโ่ดยไม่ได ้เป็น ผูส้อนศาสนา และน่ีไม่ใช่พระประสงคข์อง

พระเจา้หรือความตอ้งการของศาสนจกัร

“ส่ิงท่ีขา้พเจา้หวงัอยา่งยิง่ในตวัพวกท่านชายหนุ่มทุกคนคือ หวงัวา่ท่านจะไม่เพียงไปรับใชง้านเผยแผเ่ท่านั้น—แต่ท่านจะเป็นผูส้อนศาสนาใหย้าวนานก่อนท่ี

ท่านจะยืน่ใบสมคัรเป็นผูส้อนศาสนา นานก่อนท่ีท่านจะรับการเรียกใหรั้บใช ้นานก่อนท่ีท่านจะไดรั้บการวางมือแต่งตั้งโดยประธานสเตคของท่าน และนาน

ก่อนท่ีท่านจะเขา้เอม็ทีซี” (“การเป็นผูส้อนศาสนา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 53–54)

• เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าววา่อะไรเป็นส่ิงส�าคญัที่สุดที่ท่านจะท�าไดเ้พื่อเตรยีมรบัการเรยีกให้รบัใช้งานเผยแผ่ (เป็นผู้สอนศาสนาให้นาน
ก่อนไปเป็นผู้สอนศาสนา)

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านข้อความอ้างอิงตอนตอ่ไปของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์หรอืฉาย คลิปวดีทิัศน์ ของข้อความน้ี

“แน่นอนวา่ขั้นตอนของการเป็นผูส้อนศาสนาไม่ไดต้อ้งการใหค้นหนุ่มสวมเส้ือเช้ิตสีขาวผกูเนคไทไปโรงเรียนทุกวนั หรือปฏิบติัตาม

แนวทางของผูส้อนศาสนาในเร่ืองการเขา้นอนและต่ืนนอน แมว้า่บิดามารดาส่วนใหญ่จะสนบัสนุนความคิดน้ีกต็าม แต่ท่านสามารถเพ่ิม

ความปรารถนาในการรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้ได ้[ดู คพ. 4:3] และท่านจะเร่ิมคิดอยา่งท่ีผูส้อนศาสนาคิด อ่านส่ิงท่ีผูส้อนศาสนาอ่าน สวดออ้นวอน

อยา่งท่ีผูส้อนศาสนาสวดออ้นวอน และรู้สึกอยา่งท่ีผูส้อนศาสนารู้สึก ท่านจะหลีกเล่ียงอิทธิพลทางโลกซ่ึงจะท�าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง

ถอนตวั ท่านจะเพิ่มความมัน่ใจในการรับรู้และตอบสนองการกระตุน้เตือนทางวญิญาณได ้เป็นบรรทดัๆ เป็นขอ้ๆ ท่ีน่ีนิดและท่ีนัน่หน่อย 

ท่านจะค่อยๆ กลายเป็นผูส้อนศาสนาตามท่ีตนเองหวงัและเป็นผูส้อนศาสนาท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงคาดหวงัได”้ (“การเป็นผูส้อนศาสนา,” 54–55)

จากน้ันให้ถามวา่

• ตามที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว ท่านจะเป็นผู้สอนศาสนาในดา้นใดไดบ้้างก่อนเข้าศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน ฉันสามารถเป็นผู้สอนศาสนาไดต้อนน้ีในวธิีที่ฉันคดิ รูสึ้ก และกระท�า 
เพื่อยกตวัอย่างหลักธรรมน้ี ขอให้นักเรยีนเปิด แอลมา 17:2–3, 9, 11 และอธิบายวา่ข้อเหล่าน้ีพูดถึงพวกบุตรของโมไซยาห์ผู้ก�าลังรบัใช้เป็น
ผู้สอนศาสนาในบรรดาชาวเลมัน เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ีขณะชัน้เรยีนดตูาม โดยดวูา่พวกบุตรของโมไซยาห์ท�าอะไร
เพื่อเตรยีมสอนดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจ จากน้ันให้ถามนักเรยีนวา่

• พวกบุตรของโมไซยาห์ท�าอะไรเพื่อเตรยีมสอนดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจ

• ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาจะท�าตามแบบอย่างของพวกบุตรของโมไซยาห์ ไดอ้ย่างไรขณะเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนาตอนน้ี

ให้นักเรยีนเปิด หน้า 137 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าที่สาม จากน้ันให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเรยีกผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาถูกคาดหวงัให้อุทิศอะไรแดพ่ระเจ้า และพวกเขาถูกคาดหวงัให้ทิง้อะไรไวเ้บือ้ง
หลัง

• ตวัอย่างอะไรบ้างของ “เรือ่งส่วนตวั” ที่ขอให้ผู้สอนศาสนาทิง้ไวเ้บือ้งหลังเมื่อพวกเขาเริม่รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

• ท่านไดร้บัพรจากการเสียสละเพื่อรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด

การเรียนรู้โดยพระวญิญาณ เม่ือพระวญิญาณสถิตอยูร่ะหวา่งบทเรียน พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงน�าข่าวสารมาสู่ใจนกัเรียนและจะช่วยใหพ้วกเขาประยกุตใ์ช้

หลกัธรรมตามความตอ้งการและสภาวการณ์ของแต่ละคน (ดู 2 นีไฟ 33:1) ท่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยพระวญิญาณและประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมโดย

กระตุน้ใหพ้วกเขา (1) เอาใจใส่ส่ิงท่ีพวกเขา รู้สึก ในชั้นเรียนมากกวา่ส่ิงท่ีพวกเขาเห็นหรือไดย้นิ และ (2) ท�าตามท่ีรู้สึก

ตอ่จากน้ัน ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีไตรต่รองและจดค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีไว้ ในสมุดบันทึกการศึกษาของพวกเขา กระตุน้ให้
นักเรยีนจดส่ิงที่พวกเขารูสึ้กขณะพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับพวกเขาเป็นส่วนตวั จากน้ันให้ถามวา่

• ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างตอนน้ีเพื่อเริม่คดิ รูสึ้ก และท�าเหมือนผู้สอนศาสนา

• ท่านจะเตรยีมทิง้เรือ่งส่วนตวัไวเ้บือ้งหลังและอุทิศเวลารวมทัง้ความตัง้ใจทัง้หมดเพื่อรบัใช้พระเจ้าไดอ้ย่างไร

• การท�าส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเตรยีมท่านให้พรอ้มสอนดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจเหมือนพวกบุตรของโมไซยาห์ ไดอ้ย่างไร
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กระตุน้ให้นักเรยีนจดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงลงในสมุดบันทึกของพวกเขา แนวคดิอาจไดแ้ก่ ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนั สวด
อ้อนวอนทุกเช้าค�า่ เข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร เข้านอนก่อน 22:30 น. และตืน่นอน 6:30 น. ลดเวลาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรอื
พยายามเช่ือฟังพระบัญญัตมิากขึน้

มาตรฐานของความมค่ีาควร
เขียนค�าวา่ “ส่ิงจ�าเป็นที่ตอ้งมีก่อน” ไวบ้นกระดาน และขอให้นักเรยีนนึกถึงสภาวะแวดล้อมซ่ึงจ�าเป็นตอ้งมีก่อน ให้เวลานักเรยีนคน้ควา้ 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:74 ครูห่น่ึงเพื่อหาเงื่อนไขจ�าเป็นที่ตอ้งมีก่อนการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา จากน้ันให้ถามวา่

• พระเจ้าทรงแนะน�าคนงานในอาณาจักรของพระองค์ ให้ท�าอะไรเพื่อเตรยีมส่ังสอนพระกิตตคิณุ (ช�าระตนเองให้บรสุิทธิ์ ท�าให้ ใจของ
พวกเขาบรสุิทธิ์ ช�าระมือของพวกเขาให้สะอาด)

• ช�าระให้บรสุิทธิ์หมายความวา่อย่างไร (สะอาด มีคา่ควรรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

• หลักธรรมใดเกี่ยวกับผู้สอนศาสนาสอนไว้ ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:74 (หลังจากนักเรยีนตอบ ให้เขียนบนกระดานดงัน้ี 
พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้รบัใช้ของพระองคส์ะอาด)

เพื่อช่วยอธิบายวา่ผู้สอนศาสนาตอ้งสะอาดและมีคา่ควรรบัใช้งานเผยแผ่หมายความวา่อย่างไร ให้ดขู้อความที่ยกบางส่วนมาจากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“ในฐานะอคัรสาวกของพระเจา้พระเยซูคริสต ์ขา้พเจา้ขอใหท่้านเร่ิมตั้งแต่บดัน้ี—คืนน้ี—ท่ีจะท�าตนใหมี้ค่าควรอยา่งเตม็ท่ีโดยไม่ขาดตก

บกพร่อง จงตั้งใจแน่วแน่และใหค้ �ามัน่กบัตนเองและกบัพระผูเ้ป็นเจา้วา่ นบัแต่น้ีเป็นตน้ไปท่านจะรักษาใจ มือ และความคิดใหบ้ริสุทธ์ิ และ

ไม่แปดเป้ือนการล่วงละเมิด จงตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะหลีกเล่ียงส่ือลามกเหมือนหลีกเล่ียงโรคร้ายท่ีอนัตรายถึงชีวติ เพราะมนัคือโรคร้ายจริงๆ จง

ตั้งใจแน่วแน่ในการละเวน้จากยาสูบ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และยาผดิกฎหมาย จงตั้งใจแน่วแน่วา่จะซ่ือสตัย ์จงตั้งใจแน่วแน่วา่จะเป็นพลเมือง

ดีและท�าตามกฎหมายของประเทศท่ีท่านอาศยัอยู ่จงตั้งใจแน่วแน่นบัแต่คืนน้ีเป็นตน้ไปวา่ท่านจะไม่ท�าใหร่้างกายมวัหมองหรือใชภ้าษา

หยาบคายและไม่เหมาะกบัผูด้ �ารงฐานะปุโรหิต” (“ผูส้อนศาสนารุ่นเยีย่มยอด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 58)

ถามค�าถามตอ่ไปน้ีเพื่อช่วยนักเรยีนวเิคราะห์ค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรบ์ัลลารด์

• เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์กล่าวเจาะจงพระบัญญัตขิ้อใดบ้างที่ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรเช่ือฟัง

• การมี ใจ มือ และความคดิที่ “ ไม่แปดเป้ือนการล่วงละเมิด” หมายความวา่อย่างไร (หากจ�าเป็น ท่านอาจพูดถึงหัวข้อ “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร 2011], 35–37)

• เหตใุดการหลีกเลี่ยงส่ือลามกเหมือนเราหลีกเลี่ยงโรครา้ยจึงเป็นการกระท�าที่ฉลาด และการหลีกเลี่ยงส่ือลามกจะช่วยให้ท่านคดิ รูสึ้ก 
และท�าเหมือนผู้สอนศาสนาไดอ้ย่างไร

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “อยู่ ในเส้น” (5:10) เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของการมีคา่ควรรบัใช้งานเผยแผ่ ก่อน
ฉายวดีทิัศน์ ท่านอาจจะสนทนาวา่เหตใุดเส้นแบ่งเขตจึงส�าคญัในกีฬาบางประเภท สนทนาความแตกตา่งระหวา่ง “ ในเส้น” กับ 

“นอกเส้น” และวธิีที่เส้นแบ่งเขตมีผลตอ่การกระท�าของนักกีฬาในระหวา่งการแข่งขัน บอกนักเรยีนวา่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองไดพู้ดถึงการอยู่ ในเส้นทางวญิญาณก่อนเป็นผู้สอนศาสนา 

หลังจากดวูดีทิัศน์แล้ว ให้ถามนักเรยีนดงัน้ี

• อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่ง “การอยู่ ในเส้น” กับการเตรยีมรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

• เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดข์้อรอ้งคนที่อยู่ ในทีมของพระเจ้าให้อยู่ ในทีมและไม่ออก “นอกเส้น” น่ีมีความหมายตอ่ท่านวา่อย่างไร

• เหตใุดการไม่กลับใจจากบาปในอดตีจึงขัดขวางไม่ ให้ผู้สอนศาสนาไดช่้วยผู้อื่นมาหาพระครสิตอ์ย่างไดผ้ล

ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองระดบัความมีคา่ควรของตนในการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาสักครู ่อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ถ้าพวกเขามีข้อกังวลใดๆ 
เกี่ยวกับความมีคา่ควรของตน พวกเขาควรขอการน�าทางในการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจและสนทนาข้อกังวลเหล่าน้ีกับอธิการหรอืประธาน
สาขา
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การเตรียมทางร่างกายและทางอารมณ์
ให้ดขู้อความตอ่ไปน้ีจากฝ่ายประธานสูงสุดในปี 2002 และเชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านในใจ หรอืให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อความดงั
กล่าว

“การรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลาถือเป็นสิทธิพิเศษส�าหรับผูไ้ดรั้บเรียกดว้ยการดลใจโดยประธานศาสนจกัร อธิการและประธานสาขามีความรับผดิชอบ

ส�าคญัท่ีตอ้งดูใหอ้อกวา่ใครเป็นสมาชิกท่ีมีค่าควร มีคุณสมบติัเหมาะสม พร้อมทั้งทางวญิญาณ ร่างกาย และอารมณ์เพื่อการรับใชอ้นัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี อีกทั้งสามารถ

เสนอช่ือเขาไดโ้ดยไม่มีขอ้กงัขา” (จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด, 11 ธ.ค. 2002)

จากน้ันให้ถามวา่

• นอกจากจะเตรยีมทางวญิญาณแล้ว เหตใุดบุคคลจึงตอ้งเตรยีมทางรา่งกายและทางอารมณ์ให้พรอ้มรบัใช้งานเผยแผ่ดว้ย

ให้ดขู้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ี และเชิญนักเรยีนหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันอ่านออกเสียง

“ออกก�าลงักายเป็นประจ�า (ทุกวนั) ผูส้อนศาสนาตอ้งสามารถเดินไดเ้ฉล่ียวนัละหกไมล ์(10 กิโลเมตร) และข่ีจกัรยานไดว้นัละ 12 ไมล ์(19 กิโลเมตร) ผูมุ่้งหวงั

จะเป็นผูส้อนศาสนาท่ีเดินไม่เกินจากรถไปเรียนหรือไปท�างานมกัจะเจบ็เทา้และเป็นแผลพพุองเม่ือพวกเขาไปถึงสนามเผยแผ ่. . . ผูส้อนศาสนาท่ีไม่แขง็แรง

จะเหน่ือยลา้จากงานสอนศาสนา และผูส้อนศาสนาท่ีอ่อนเพลียจะทอ้แทแ้ละมีปัญหาสุขภาพง่ายกวา่ผูส้อนศาสนาท่ีมีร่างกายแขง็แรง

“ผูมุ่้งหวงัจะเป็นผูส้อนศาสนาสามารถเตรียมตวัรับความเขม้งวดของชีวติผูส้อนศาสนาไดโ้ดยวางรูปแบบการออกก�าลงักายแบบแอโรบิกเป็นประจ�า—เดิน วิง่ 

หรือป่ันจกัรยานวนัละหน่ึงชัว่โมงทุกวนั . . .

“นอนหลบัให้เพียงพอ ถึงแมจ้�านวนเวลานอนของแต่ละคนต่างกนั แต่โดยทัว่ไปคนหนุ่มสาวจะนอนวนัละเจด็ถึงแปดชัว่โมง พวกเขาควรเขา้นอนเวลา 

22:30 น. ถึงเท่ียงคืน และต่ืนนอนเวลา 6:30 น. ถึง 8:00 น. การอยูดึ่กจนถึงตี 2 หรือตี 3 และหลบัจนถึง 10:00 น. จะท�าใหรู้้สึกเพลียตลอดเวลาและอยากนอน

หลบัจนถึงเท่ียง . . . ผูส้อนศาสนาใชชี้วติตามตารางเวลา พวกเขาเขา้นอน 22:30 น. และต่ืนนอนเวลา 6:30 น. ทุกวนั ตารางน้ีจะยากหากผูมุ่้งหวงัจะเป็นผูส้อน

ศาสนาไม่เร่ิมท�ากิจวตัรคลา้ยกนัน้ีล่วงหนา้ก่อนรับการเรียกใหรั้บใช้

“นิสัยการรับประทานท่ีมีประโยชน์ แทนท่ีจะถือเอาน�้าตาลกบัไขมนัเป็นอาหารหลกั คนหนุ่มสาวควรหดัรับประทานอาหารท่ีประกอบดว้ยโปรตีนและเสน้ใย 

เช่น เน้ือท่ีมีไขมนัต�่า โยเกิร์ต ผกั และผลไม ้การด่ืมน�้าอดัลมมากกวา่ 12 ออนซ์ต่อวนัจดัวา่มากเกินไป” (โดนลัด ์บี. โดที, “การเตรียมตวัดา้นสุขภาพของผู ้

สอนศาสนา,” เลียโฮนา, มี.ค. 2007, ข่าวศาสนจกัรหนา้ 2)

• หากผู้สอนศาสนารา่งกายไม่แข็งแรง จะส่งผลอะไรตอ่ความก้าวหน้าของงาน คูข่องผู้สอนศาสนา และความผาสุกของผู้สอนศาสนาคน
น้ัน

หมายเหต:ุ หนุ่มสาวบางคนไม่สามารถรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาได้เน่ืองจากปัญหาสุขภาพ จิตใจ หรืออารมณ์ เยาวชนชายหญิงเหล่านีส้ามารถท�า

ประโยชน์ได้มากมายในศาสนจักรท่ัวโลกในฐานะผู้สอนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชน์ของศาสนจักร ท่านสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

โอกาสเหล่านีไ้ด้โดยให้พวกเขาเข้าไปดูเวบ็ไซต์โปรแกรมผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวด้านบ�าเพญ็ประโยชน์ของศาสนจักร (YCSM) ท่ี lds.org/ycsm

ขอให้นักเรยีนไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีในใจ

• ท่านจะพูดถึงการเตรยีมทางรา่งกายในปัจจุบันของท่านเพื่อให้พรอ้มรบัใช้งานเผยแผ่วา่อย่างไร

• ท่านจะท�าส่ิงใดไดบ้้างเพื่อเตรยีมสนองข้อเรยีกรอ้งทางกายของงานเผยแผ่เต็มเวลา

กระตุน้ให้นักเรยีนเริม่วางแผนเสียแตเ่ดีย๋วน้ีวา่จะนอนหลับให้เพียงพอ รบัประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกก�าลังกายเพื่อพวกเขา
จะมีรา่งกายแข็งแรงซ่ึงจ�าเป็นตอ่ความส�าเรจ็ในฐานะผู้สอนศาสนา หากเวลาเอือ้อ�านวย ให้เชิญนักเรยีนเขียนแผนของพวกเขาลงในสมุด
บันทึกการศึกษา

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอธิบายวา่รา่งกายตอบสนองอย่างไรตอ่กิจกรรมอันเครง่เครยีดทางกาย อาทิ การวิง่ขึน้ลงบันได (หัวใจเตน้เรว็ขึน้ หายใจ
แรงขึน้ เหงื่อออก กล้ามเน้ือล้า และอื่นๆ) อธิบายวา่ความเครยีด ทางกาย เป็นเพียงความท้าทายแบบหน่ึงที่ผู้สอนศาสนาพบเจอ จากน้ันให้
ถามวา่

• รา่งกายและจิตใจของผู้สอนศาสนาอาจจะตอบสนองอย่างไรตอ่ความเครยีด ทางอารมณ์ หรอื ทางจิต อันเน่ืองจากความท้าทายยากๆ 
หรอืปัญหาที่คาดไม่ถึง
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อธิบายวา่ผู้สอนศาสนาทุกคนประสบความเครยีดทางอารมณ์ ไม่ระดบัใดก็ระดบัหน่ึง ความรูสึ้กคดิถึงบ้านและความไม่คูค่วร ความเศรา้ใจ 
หรอือารมณ์อื่นๆ ที่อาจท�าให้ท้อใจ และน่ีเป็นเรือ่งปกตขิองชีวติผู้สอนศาสนา

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเตรยีมของกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์: ลืมตนเองและไปท�างาน” (2:04) กระตุน้ให้นักเรยีนมองหาเหตผุลวา่ท�าไม
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์จึงรูสึ้กท้อเมื่อครัง้เป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่มในอังกฤษ

ถามนักเรยีนวา่

• เหตผุลอะไรบ้างที่ท�าให้ประธานฮิงคล์ีย์รูสึ้กท้อหลังจากมาถึงสนามเผยแผ่

• ประธานฮิงคล์ีย์ท�าอะไรที่ช่วยให้ท่านเอาชนะความท้อแท้

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคนในพระคมัภีรป์ระสบความท้อแท้และความยากล�าบากอื่นๆ ในงานเผยแผ่ศาสนา
ของพวกเขา เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน เยเรมีย์ 1:4–9; แอลมา 17:5; 26:27; และ โมเสส 6:31–32 ให้สมาชิกชัน้เรยีน
เลือกอ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อในใจ โดยมองหาความท้าทายที่แตล่ะคนพบเจอ ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะสรปุค�าตอบของพวกเขาไวบ้น
กระดานดงัน้ี

เยเรมีย์ 1:4–9 เยเรมีย์กลัววา่ผู้คนจะไม่ฟังเขาเพราะเขาอายุน้อยเกินไป

แอลมา 17:5; 26:27 แอมันกับเพือ่นผู้สอนศาสนาทนทุกข์ทัง้รา่งกายและจิตใจ พวกเขารูสึ้กเศรา้และพรอ้มจะเลิกกลางคนั

โมเสส 6:31–32. เอโนคกังวลวา่จะไม่มี ใครฟังเขาเพราะเขาพูดช้าและอายุยังน้อยมาก

จากน้ันให้ถามวา่

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากสามเรือ่งน้ีเกี่ยวกับความท้าทายทางอารมณ์ของการส่ังสอนพระกิตตคิณุ (ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจตอ้งการ
เขียนความจรงิน้ีไวบ้นกระดาน ความท้าทายทางกายและทางอารมณ์เป็นเรือ่ง ปกต ิของชีวติผู้สอนศาสนา

• ท่านมีความคดิอะไรบ้างเมื่อท่านอ่านข้อความที่วา่ความท้าทายทางกายและทางอารมณ์เป็นเรือ่ง ปกต ิของชีวติผู้สอนศาสนา

• การรูว้า่ผู้สอนศาสนาทุกคนเผชิญความท้าทายมีผลอย่างไรตอ่วธิีที่ท่านเตรยีมรบัใช้

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่ผู้สอนศาสนาแทบทุกคนประสบกับความท้าทายทางอารมณ์หรอืไม่ก็ทางกาย ดว้ยเหตน้ีุ ผู้สอนศาสนาจึงควรเรยีนรู้
วธิีรบัมือกับความเครยีดอย่างถูกตอ้งเหมาะสม บ่อยครัง้วธิีรบัมือกับความเครยีดที่ ไดผ้ลนอกสนามเผยแผ่ อย่างเช่น การใช้เวลาอยู่คนเดยีว 
การฟังเพลง หรอืเล่นกีฬา มักไม่เหมาะกับผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาตอ้งฝึกรบัมือกับความเครยีดในวธิีที่สอดคล้องกับกฎผู้สอนศาสนา

กลุ่มเลก็ๆ การท�างานเป็นกลุ่มเกิดประสิทธิผลมากข้ึนเม่ือแต่ละกลุ่มมีมากกวา่ส่ีคน—น่ีท�าใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคนมีส่วนร่วม การมอบหมายใหบ้างคนเป็น

หวัหนา้กลุ่มท�าใหป้ระสบความส�าเร็จมากข้ึนเช่นกนั หวัหนา้สามารถกระตุน้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนใหช่้วยเหลือและท�าใหแ้น่ใจวา่กลุ่มท�างานเสร็จตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และแจกเอกสาร “ข้อเรยีกรอ้งของชีวติผู้สอนศาสนา” ให้นักเรยีน ให้แตล่ะกลุ่ม (1) อ่านออกเสียงหัวข้อ
แรกช่ือวา่ “ข้อเรยีกรอ้งของชีวติผู้สอนศาสนา” และ (2) สนทนาวา่การรบัรูข้้อเรยีกรอ้งของชีวติผู้สอนศาสนาจะช่วยให้พวกเขาพรอ้มรบั
ความท้าทายของชีวติผู้สอนศาสนามากขึน้ไดอ้ย่างไร

หลังจากกลุ่มมีเวลาอ่านและสนทนามากพอแล้ว ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนแบ่งปันประเด็นหลักที่กลุ่มของตนสนทนา จากน้ันให้นักเรยีนใช้
เวลาสองสามนาทีอ่านและสนทนาหัวข้อถัดไปของเอกสารแจกเรือ่ง “การปรบัตวัเข้ากับประสบการณ์ใหม่” และพูดคยุกันวา่การเข้าใจการ
ปรบัตวัระยะตา่งๆ จะช่วยนักเรยีนเมื่อพวกเขาเข้าเอ็มทีซีไดอ้ย่างไร

หวงัให้พระเจ้าทรงช่วยเร่ืองความท้าทายต่างๆ
เพื่อกระตุน้ให้นักเรยีนเริม่คดิวา่พวกเขาจะรบัมือกับความท้าทายตา่งๆ อย่างไรเมื่อประสบความท้าทายเหล่าน้ันในสนามเผยแผ่ ให้อธิบาย
วา่นีไฟเผชิญความรูสึ้กไม่คูค่วรและความท้อแท้และไดเ้ขียนส่ิงที่เขาท�าเพื่อเอาชนะความรูสึ้กเหล่าน้ัน ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน 2 นีไฟ 
4:17–19 จากน้ันให้ถามวา่

• นีไฟใช้ค�าหรอืวลี ใดอธิบายผลจากความอ่อนแอของเขา
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ขอให้นักเรยีนศึกษา 2 นีไฟ 4:19–26 โดยมองหาส่ิงที่ช่วยให้นีไฟเอาชนะความรูสึ้กท้อแท้ จากน้ันให้ถามวา่

• นีไฟใช้วลี ใดอธิบายวธิีที่เขาเอาชนะความรูสึ้กในแง่ลบ (นักเรยีนควรคน้พบวา่นีไฟวางใจพระเจ้า [ด ูข้อ 19] เขาระลึกถึงส่ิงที่พระเจ้า
ทรงท�าให้เขาในอดตี [ด ูข้อ 20–23] เขาสวดอ้อนวอนอย่างกระตอืรอืรน้ [ด ูข้อ 24] และเขาระลึกถึงพระเมตตาของพระเจ้า [ข้อ 26])

• การระลึกถึงพระเจ้าและพระกรณุาธิคณุของพระองคช่์วยท่านอย่างไรในช่วงเวลาของความท้อแท้และความเครยีด

• ตอนตน้บทเรยีน เรายอมรบัวา่เป็นเรือ่งปกตทิี่ผู้สอนศาสนาประสบความเครยีดทางอารมณ์ ความรูสึ้กคดิถึงบ้านและไม่ความคูค่วร 
ความเศรา้ใจ หรอือารมณ์อื่นๆ ที่อาจท�าให้ท้อใจ ขณะพิจารณาส่ิงที่นีไฟเขียนไว้ ใน 2 นีไฟ 4:19–26ท่านจะให้ค�าแนะน�าอะไรกับผู้สอน
ศาสนาที่ประสบความรูสึ้กแบบน้ี (ช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักธรรมตอ่ไปน้ีและเขียนไวบ้นกระดาน: เมื่อผู้สอนศาสนาวางใจพระเจ้า 
พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้พวกเขาจัดการกับข้อเรยีกรอ้งทางกายและทางอารมณ์ของชีวติผู้สอนศาสนาได)้

ท่านอาจแบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่งานเผยแผศ่าสนาเป็นงานง่าย ทั้งการเปล่ียนใจเล่ือมใส การรักษาใหค้งอยู ่และความซ่ือสตัยอ์ยา่งต่อเน่ืองไม่ง่ายเช่นกนั 

ขา้พเจา้เช่ือวา่การด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณเรียกร้องความพยายามพอสมควร เรียกร้องบางอยา่งจากส่วนลึกของจิตวญิญาณของเรา

“ถา้พระองคท์รงสามารถเสดจ็ออกไปในตอนกลางคืน ทรงคุกเข่า ซบพระพกัตร์ พระโลหิตออกจากทุกขมุขน และร้องทูลไดว้า่ ‘อบับา (พอ่) 

ทุกส่ิงเป็นไดส้�าหรับพระองค ์ขอโปรดใหถ้ว้ยน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พระองคเ์ถิด’ [ดู มาระโก 14:36] เม่ือนั้นเราไม่ควรสงสยัวา่ความรอดไม่ใช่

เร่ืองง่ายส�าหรับเราเช่นกนั หากท่านสงสยัวา่ไม่มีวธีิง่ายกวา่น้ีแลว้หรือ ท่านควรจ�าไวว้า่ท่านไม่ใช่คนแรกท่ีถามเช่นนั้น มีมากมายหลายคนท่ี

ถามมานานแลว้วา่ไม่มีวธีิท่ีง่ายกวา่น้ีแลว้หรือ

“การชดใชจ้ะช่วยผูส้อนศาสนาซ่ึงอาจจะส�าคญัยิง่กวา่ช่วยผูส้นใจ เม่ือท่านลม้ลุกคลุกคลาน เม่ือท่านถกูปฏิเสธ เม่ือท่านถกูถ่มน�้าลายรดและถกูขบัไล่ ท่าน

ก�าลงัไดรั้บการปฏิบติัเหมือนกบัคนดีท่ีสุดท่ีเคยอยูบ่นโลกน้ี คนเดียวท่ีเคยมีชีวติบริสุทธ์ิและดีพร้อม ท่านมีเหตุผลใหย้นืหยดัและส�านึกคุณท่ีพระบุตรผูท้รง

พระชนมข์องพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพระชนมท์รงทราบทุกส่ิงเก่ียวกบัความเสียใจและความทุกขย์ากของท่าน ทางเดียวสู่ความรอดคือผา่นเกทเสมนีและบน 

คลัวารี ทางเดียวสู่นิรันดรคือผา่นพระองค—์ทางนั้น ความจริง และชีวติ” (“งานสอนศาสนาและการชดใช,้” เลียโฮนา, มี.ค. 2001, 32)

จากน้ันให้ถามวา่

• ตามค�ากล่าวของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์ผู้สอนศาสนามีเหตผุลอะไรให้ยืนหยัดในช่วงของความยากล�าบาก

บอกนักเรยีนวา่เมื่อก�าลังรบัมือกับสภาพที่ยากล�าบากในสนามเผยแผ่ พวกเขาควรจดจ�าวา่งานที่พวกเขาท�าอยู่คอืการช่วยน�าผู้อื่นมาหา
พระเยซูครสิต ์เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน แอลมา 26:11–13; 29:10; และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:15–16 ขอให้
นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ีขณะชัน้เรยีนดตูามโดยหาดวูา่ข้อความน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับชีวติผู้สอนศาสนา เชือ้เชิญ
ให้นักเรยีนแบ่งปันข้อคดิ และรบัรองกับพวกเขาวา่ถึงแม้การรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจะเป็นงานยากและบางครัง้ท�าให้ท้อแท้ แต ่
เมื่อเราท�างานเพื่อน�าผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต ์พระเจ้าย่อมประทานพรเราดว้ยปีต ิท่านอาจจะขอให้นักเรยีนเล่าประสบการณ์ตอนที่พวก
เขาประสบหลักธรรมน้ี

ชี ้ให้นักเรยีนเห็นวา่บางครัง้พวกเขาอาจมีคูท่ี่ประสบปัญหาทางอารมณ์หรอืสุขภาพจิต ในกรณีเช่นน้ี พวกเขาควรฟังและแสดงความรกัตอ่
คู ่เพราะก�าลังใจของคูจ่�าเป็นอย่างยิ่งตอ่การช่วยให้เอาชนะปัญหาตา่งๆ พวกเขาไม่ควรแนะน�าวา่ถ้าผู้สอนศาสนามีปัญหาแคม่ีศรทัธามาก
ขึน้ ความท้าทายของเขาจะหมดไป

อธิบายเช่นกันวา่ความท้าทายบางอย่างเรยีกรอ้งความช่วยเหลือเพิ่มเตมิจากผู้น�าฐานะปุโรหิตและผู้เช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต คณะเผยแผ่
ส่วนใหญ่จะมีผู้เช่ียวชาญดา้นสุขภาพไวค้อยช่วยเหลือผู้สอนศาสนา ผู้สอนศาสนาที่ก�าลังประสบปัญหาทางอารมณ์ควรบอกประธานคณะ
เผยแผ่ ให้รูส้ถานการณ์ของตนเพื่อพิจารณาวา่ความช่วยเหลืออะไรเหมาะสม

เพื่อช่วยให้นักเรยีนพิจารณาเพิ่มเตมิวา่พวกเขาจะรบัมือกับความท้าทายทางกายและทางอารมณ์ที่อาจพบเจอขณะเป็นผู้สอนศาสนาได้
อย่างไร ให้เวลาพวกเขาหลายๆ นาทีเขียนเล่าถึงตอนที่พวกเขาตอ้งเอาชนะสถานการณ์ยากๆ ตดิตามผลโดยถามนักเรยีนวา่พวกเขาเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับพระเจ้า และเกี่ยวกับตนเองจากประสบการณ์น้ัน พวกเขาจะใช้ประสบการณ์น้ันเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ตนเองในอนาคต
ไดอ้ย่างไร

เพื่อจบบทเรยีน ให้แสดงความเช่ือมั่นของท่านในตวันักเรยีนและเช่ือมั่นวา่พวกเขาสามารถรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มากับชีวติผู้สอน
ศาสนา แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่พระเจ้าทรงช่วยทุกคนที่หันไปขอให้พระองคท์รงช่วยจัดการกับข้อเรยีกรอ้งทางกายและทาง
อารมณ์ของชีวติพวกเขา
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การเตรียมรับชีวติผูส้อนศาสนา

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนเตรยีมรบัชีวติผู้สอนศาสนาโดยท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• พิจารณาส่ิงที่ท่านตอ้งท�าเพื่อให้ตนสะอาดและมีคา่ควรรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา หากจ�าเป็น ให้ขจัดความนึกคดิและพฤตกิรรมไม่
เหมาะสมที่ท�าให้พระวญิญาณขุ่นเคอืง

• ตัง้เป้าหมายส่วนตวัวา่จะท�าตามโปรแกรมออกก�าลังกายทุกวนั รบัประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึน้ หรอืฝึกนิสัยการนอนตามตาราง
ประจ�าวนัของผู้สอนศาสนา

• ทบทวน มาตรฐานการแตง่กายส�าหรบัผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ที่ LDS.org

• ขอให้อดตีผู้สอนศาสนาคนหน่ึงอธิบายส่ิงที่เขาท�าเพื่อจัดการกับความเครยีดและเอาชนะตวามท้าทายของชีวติผู้สอนศาสนา

• สนทนากับบิดามารดาหรอืผู้น�าฐานะปุโรหิตเรือ่งการเช่ือมสัมพันธ์กับคูผู่้สอนศาสนาที่ท่านอาจเหมือนเขาไม่มากหรอืคูท่ี่ท่าน
เช่ือมสัมพันธ์ ไดย้าก



การเตรียมตวัเป็นผูส้อนศาสนา—บทท่ี 6

ข้อเรียกร้องของชีวิตผูส้อนศาสนา
ดดัแปลงจาก การปรบัตัวให้เข้ากับชีวติผู้สอนศาสนา (คู่มือ, 2013)

เมื่อท่านเริม่ตน้ประสบการณ์ใหม่บางอย่าง (เช่นการเข้ารว่มศาสนจักรหรอื
เข้าโรงเรยีนใหม่) ท่านรูสึ้กตืน่เตน้กับโอกาสน้ัน—และรูสึ้กกังวลใจเพราะ
ท่านไม่ทราบเลยวา่จะคาดหวงัอะไร  ตลอดเวลาที่ผ่านไปท่านฝึกรบัมือกับ
ความท้าทายเหล่าน้ีและท่านเตบิโตระหวา่งขัน้ตอนน้ัน

งานเผยแผ่ก็ ไม่ตา่งกัน บางครัง้งานเผยแผ่รูสึ้กเหมือนเป็นการผจญภัยทาง
วญิญาณที่ยอดเยี่ยม—หรอือย่างน้อยก็เป็นความท้าทายที่ท่านจัดการได ้แต่
หลายครัง้ท่านอาจเผชิญปัญหาที่ ไม่คาดคดิหรอืประสบการณ์ที่ยากหรอืไม่
สนุกกวา่ที่ท่านคาดหวงั ท่านอาจสงสัยวา่ท่านจะประสบผลส�าเรจ็ไดอ้ย่างไร 
แหล่งช่วยที่ท่านเคยอาศัยให้ช่วยท่านอาจไม่มี ให้ แทนที่จะรูสึ้กมีแรงจูงใจ
ให้พยายาม ท่านอาจวติกกังวล ร�าคาญ หมดแรง หรอืหงุดหงิด ท่านอาจมี
อาการทางกายเช่น เจ็บปวด ท้องไส้ป่ันป่วน นอนไม่หลับ หรอืป่วย ท่านอาจ
มีปัญหาเรือ่งการเรยีนรูห้รอืการตดิตอ่กับผู้คน ท่านอาจจะรูสึ้กท้อแท้หรอื
อยากเลิก

ข้อเรยีกรอ้งของงานเผยแผ่ศาสนามีหลายประเภทดงัน้ี

ทัว่ไป
ท่านประสบกับการเปลี่ยนแปลงมากมายและการโยกย้ายตลอดงานเผยแผ่
ของท่าน วธิีรบัมือแบบที่คุน้เคยมักไม่ไดผ้ลเสมอไป และท่านตอ้งเรยีนรู้
วธิี ใหม่ ช่วงเย็นและวนัสุดสัปดาห์ที่เคยเป็นเวลาผ่อนคลายบัดน้ีเป็นเวลา
ที่ท่านมีงานยุ่งที่สุด ท่านอาจรูสึ้กอึดอัด บางครัง้ท่านอาจล�าบากใจ ท่านอาจ
สงสัยวา่จะช่วยผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ ที่ล�าบากใจอย่างไร

ทางกาย
ท่านอาจจะเดนิ ป่ันจักรยายน เดนิขึน้ลงบันได และยืนวนัละ 11–12 ช่ัวโมง 
ท่านอาจไม่ไดน้อนหลับมากเท่าที่เคย อาหารอาจไม่ถูกปาก ท่านจะออก
ไปในสภาพอากาศที่เลวรา้ยและตดิเชือ้โรคตวัใหม่ ความแปลกใหม่ของ
สถานการณ์ท�าให้ท่านเหน่ือยล้าได้

ทางอารมณ์
ท่านอาจรูสึ้กกังวลใจทุกเรือ่งที่ท่านตอ้งท�า และท่านไม่อาจผ่อนคลายได ้
ท่านอาจคดิถึงบ้าน ท้อแท้ เบื่อ หรอืรูสึ้กเหงา ท่านอาจพบเจอการปฏิเสธ 
ความผิดหวงั หรอืแม้แตอ่ันตราย ท่านอาจกังวลเรือ่งครอบครวัและเพื่อนๆ 
เมื่อท่านไม่ไดอ้ยู่ช่วยพวกเขา

ทางสงัคม
ท่านจะพักอยู่ ในบ้านกับคูท่ี่มีส่ิงเหมือนกันหรอือาจไม่เหมือนกัน ท่านถูก
คาดหวงัให้พูดคยุกับคนแปลกหน้า ปฏิสัมพันธ์กับผู้น�าศาสนจักร ท�าความ
รูจ้ักกับสมาชิกศาสนจักรอย่างรวดเรว็ และเรยีนรูว้า่ตอ้งรกัผู้สนใจ

ทางสติปัญญา
ท่านอาจจะก�าลังเรยีนภาษาใหม่ ท่านจะตอ้งเช่ียวชาญบทเรยีนและพระ
คมัภีร ์มีทักษะการสอน และไขข้อกังวลที่เกิดขึน้ ท่านจะตอ้งวางแผน ท�าให้
บรรลุเป้าหมาย ปรบัตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึน้
จรงิทุกรปูแบบ

ทางวิญญาณ
ท่านจะพยายามเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่าน ตอ่ตา้นการล่อลวง ฝึก
รูสึ้กและรูจ้ักพระวญิญาณ ท่านจะตอ้งแก้ ไข กลับใจ เผชิญความอ่อนแอ
และความเสียใจดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน พึ่งพาพระเจ้ามากกวา่เดมิ
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การปรบัตวัเข้ากบัประสบการณ์ใหม่ๆ
เช่นเดยีวกับหลายคนที่เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ผู้สอนศาสนามักจะประสบส่ี
ขัน้ตอนหรอืส่ีระยะในการปรบัตวัทางอารมณ์เมื่อพวกเขาเข้าเอ็มทีซีและอีก
ครัง้เมื่อพวกเขาเข้าสู่สนามเผยแผ่

1. ความคาดหวงั
ท่านอาจรูสึ้กกระตอืรอืรน้ตอ่ความท้าทาย (ด ู1 นีไฟ 3:7)

ท่านอาจรูสึ้กถึงนัยของจุดประสงคม์ากขึน้และมีความภักดตีอ่พระบิดาบน
สวรรคม์ากขึน้ (ด ู3 นีไฟ 5:13)
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7การสอนข่าวสารเร่ืองการฟ้ืนฟ ู 
(ตอน 1)

ค�าน�า

ศาสดาพยากรณ์ในทุกสมัยการประทานสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ โดยช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจความจรงินิรนัดร ์
และไดร้บัชีวตินิรนัดร ์หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ความจรงิของพระกิตตคิณุและสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตหายไปจาก
แผ่นดนิโลก ส่งผลให้เกิดการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ การฟ้ืนฟูยุคสุดท้ายเอาชนะผลของการละทิง้ความเช่ือและสถาปนาศาสนจักรของ
พระครสิตบ์นแผ่นดนิโลกอีกครัง้ ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวคดิเรือ่งการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูอีก
ทัง้ควรพรอ้มอธิบายอย่างเรยีบง่ายและเป็นพยานถึงเรือ่งเหล่าน้ีดว้ยพลัง

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 31–35

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่” (16:33) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมส�าเนา “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ให้นักเรยีนแตล่ะคน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
หมายเหต:ุ บทท่ี 3 ของ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา มีบทเรียนท่ีผู้สอนศาสนาสอนเพ่ือเตรียมผู้ อ่ืนให้พร้อมรับบัพติศมา ผู้สอนศาสนาควรศึกษาบทเรียน

เหล่านีแ้ละสอนจากใจโดยใช้ค�าพูดของตนเองตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ (ด ู“ถ้อยแถลงเร่ืองงานสอนศาสนา” จดหมายจากฝ่ายประธาน

สูงสุด, 11 ธ.ค. 2002 อ้างอิงใน หน้า 29–30 ของ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา) เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลกัค�าสอนและหลกัธรรมท่ีอยู่ในบทเรียนผู้สอนศาสนา

สามบทแรกดีขึน้ หลกัสูตรนีจึ้งให้สอนแต่ละบทสองคาบเรียน คาบเรียนละ 90 นาที

กรณีศึกษา กรณีศึกษาคือสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์แต่งท่ีตรงกบัชีวติ กรณีศึกษากระตุน้ใหผู้เ้รียนไตร่ตรองหรือสนทนาส่ิงท่ีพวกเขาจะท�าใน

สถานการณ์คลา้ยกนั พึงหลีกเล่ียงการใชก้รณีศึกษาท่ีดูเหมือนจะแสดงชีวติของคนหรือกลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียง

เริม่ชัน้เรยีนโดยให้นักเรยีนพิจารณากรณีศึกษาตอ่ไปน้ี

คนืน้ีก่อนเข้านอน ท่านไดร้บัข้อความจากเพื่อนที่ท้อแท้และสงสัยวา่พระผู้เป็นเจ้ามีจรงิไหมและพระองคท์รงห่วงใยเราหรอืไม่ เพื่อนของ
ท่านถามวา่ “คณุเช่ือไหมวา่พระผู้เป็นเจ้ามีจรงิ คณุเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้ามีลักษณะอย่างไร”

เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันวา่พวกเขาจะตอบเพื่อนวา่อย่างไร จากน้ันให้บอกชัน้เรยีนวา่บทเรยีนวนัน้ีเน้นหลักค�าสอนและหลักธรรม
บางประการในบทเรยีนผู้สอนศาสนาบทแรก รวมทัง้พระลักษณะของพระบิดาบนสวรรค์

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงหัวข้อ “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่เป่ียมดว้ยความรกัของเรา” ในหน้า 31–32ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา เชือ้เชิญให้นักเรยีนขีดเส้นใตห้รอืใช้ปากกาเน้นข้อความตรงวลีที่พวกเขาจะใช้ช่วยให้คนบางคนเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าดขีึน้วา่ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา

ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีคน้ควา้ข้อพระคมัภีรส์ามถึงส่ีข้อดงัระบุไว้ ในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 32 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้
พวกเขาพิจารณาวา่ข้อเหล่าน้ีจะช่วยตอบค�าถามของคนที่มีค�าถามเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าดงัในกรณีศึกษาตอนตน้บทเรยีนอย่างไร ท่าน
อาจกระตุน้ให้นักเรยีนใช้ปากกาเน้นข้อความที่ข้อหน่ึงหรอืมากกวา่น้ันในพระคมัภีรข์องพวกเขาหรอืเขียนไวต้รงช่องวา่งรมิหน้า ส่ังสอน
กิตตคิณุของเราของพวกเขา จากน้ันให้ถามวา่
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• อะไรจะเป็นข้อสรปุสัน้ๆ ของหลักค�าสอนส�าคญัที่สุดที่ท่านอ่านใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และในข้อพระคมัภีร ์(ค�าตอบอาจไดแ้ก่หลัก
ค�าสอนที่วา่ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรคท์ี่ทรงรกัเราและทรงปรารถนาให้เราทุกคนกลับไปอยู่กับพระองค)์

• เหตใุดจึงส�าคญัที่แตล่ะบุคคลตอ้งเข้าใจหลักธรรมน้ีก่อนจะเรยีนหลักธรรมอื่น

พระกติตคุิณเป็นพรแก่ครอบครัว
ให้นักเรยีนอ่านหัวข้อ “พระกิตตคิณุเป็นพรแก่ครอบครวั” ในหน้า 32 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ในใจและสรปุบทบาทของบ้านกับ
ครอบครวัในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า หลังจากพวกเขามีเวลาอ่านแล้ว ให้พวกเขาแบ่งปันข้อสรปุของตนเอง (ข้อสรปุอาจไดแ้ก่
หลักค�าสอนที่วา่ ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อน�าความสุขมาให้บุตรธิดาของ
พระองค ์เขียนหลักธรรมตวัหนาไวบ้นกระดาน)

ขณะประเมินความตอ้งการของนักเรยีนและมีเวลา ท่านอาจน�าเสนอกิจกรรมตอ่ไปน้ี ดงึความสนใจของนักเรยีนไปยังบรรทัดสุดท้าย
ที่พวกเขาอ่านใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา “พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยแผนแห่งความสุขส�าหรบับุคคลและครอบครวัโดยผ่านศาสดา
พยากรณ์ในทุกยุคสมัยรวมทัง้สมัยของเราดว้ย”

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจดขีึน้วา่เหตใุดความจรงิดงักล่าวจึงส�าคญัในโลกทุกวนัน้ี ให้ดสู�าเนา “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” หรอืแจกส�าเนา
ให้นักเรยีน จากน้ันให้นักเรยีนใช้เวลาสองสามนาทีอ่านถ้อยแถลงและระบุวลีหรอืหลักธรรมที่ช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของการแตง่งานและ
ครอบครวัดขีึน้ในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ให้นักเรยีนคนหน่ึงเขียนบนกระดาน

ให้ดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธานบอยด ์เค. แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง:

“จุดประสงคสู์งสุดของปฏิปักษผ์ู ้‘เดือดดาลอยา่งยิง่ เพราะมนัรู้วา่เวลาของมนัมีนอ้ย’ (ววิรณ์ 12:12) คือขดัขวาง ก่อกวน ท�าลายบา้นและ

ครอบครัว” (“The Father and the Family,” Ensign, May 1994, 19)

ถามนักเรยีนวา่

• เหตใุด “จุดประสงคสู์งสุด” ของปฏิปักษ์คอืท�าลายบ้านและครอบครวั (บ้านเป็น “สถานที่สอน เรยีนรู ้และประยุกต์ ใช้
หลักธรรมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดด้ทีี่สุด”)

• แนวโน้มทางโลกอะไรบ้างที่ตอ่ตา้นแผนของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัการแตง่งาน บ้าน และครอบครวั (หมายเหต:ุ อย่าใช้เวลา
สนทนาแนวโน้มเหล่าน้ีมาก แคร่ะบุและใช้ค�าแนะน�าตอ่จากน้ันเพื่อเน้นเฉพาะแผนของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัครอบครวัก็พอ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันวา่พวกเขาจะใช้ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” อย่างไรในสถานการณ์การสอนเพื่อแยกแยะระหวา่งแผนของ
พระบิดาบนสวรรคก์ับแนวโน้มทางโลกที่ตอ่ตา้นแผนของพระองคส์�าหรบัการแตง่งาน บ้าน และครอบครวั

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่บางคนที่พวกเขาพบมีทัศนะตา่งออกไปหรอืตอ่ตา้นค�าสอนของศาสนจักรเกี่ยวกับการแตง่งาน บ้าน และครอบครวั 
แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่เมื่อผู้สอนศาสนาใช้พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์สอน พวกเขาจะไดร้บัการน�าทางจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อช่วยคนที่พวกเขาสอนให้เข้าใจบทบาทของการแตง่งาน บ้าน และครอบครวัดขีึน้ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบับุตรธิดาของพระองค์

หมายเหต:ุ ถ้านักเรียนมีค�าถามเก่ียวกับจุดยืนของศาสนจักรในเร่ืองเสน่หาเพศเดียวกันหรือการแต่งงานกับเพศเดียวกัน ให้พวกเขาอ่านบทความเร่ือง 

“เสน่หาเพศเดียวกัน” และ “การแต่งงานกับเพศเดียวกัน” ในเพจ Gospel Topics ท่ี lds.org/topics หากจ�าเป็นท่านอาจพูดคุยกับนักเรียนหลงัเลิกช้ัน

เรียนเก่ียวกับประเดน็ท่ีละเอียดอ่อนเหล่านี้

ศาสดาพยากรณ์และสมยัการประทาน
อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่วธิีส�าคญัวธิีหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงความรกัตอ่เราคอืการเรยีกศาสดาพยากรณ์ ให้ดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีของ
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ให้นักเรยีนมองหาพรที่มาถึงผู้ท�าตาม
ศาสดาพยากรณ์

“เราอาจถามวา่ ‘มีสกัเสียงหน่ึงไหมท่ีจะใหค้ �าแนะน�าเราชดัเจนเพื่อใหเ้ราทราบวา่ควรท�าอะไรในโลกท่ีวุน่วายทุกวนัน้ี’ ค �าตอบคือ มี เสียงนั้น

คือเสียงของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติและอคัรสาวก . . .
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“พี่นอ้งทั้งหลาย การมีศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้อยูท่่ามกลางเราไม่ใช่เร่ืองเลก็ พรวเิศษสุดและส�าคญัยิง่เขา้มาในชีวติเราเม่ือเราฟังพระวจนะของ

พระเจา้ท่ีประทานแก่เราผา่นศาสดาพยากรณ์ . . . เม่ือเราไดย้นิค�าแนะน�าของพระเจา้ผา่นถอ้ยค�าของประธานศาสนจกัร เราควรตอบรับทนัทีดว้ยความยนิดี 

เร่ืองราวในอดีตแสดงใหเ้ห็นวา่มีความปลอดภยั สนัติ ความรุ่งเรือง และความสุขในการตอบรับค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์เช่นนีไฟสมยัก่อนตอบรับ 

‘ขา้พเจา้จะไปและท�าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงบญัชา’ (1 นีไฟ 3:7) . . .

“วนัน้ีขา้พเจา้ขอสญัญากบัท่าน เป็นค�าสญัญาท่ีเรียบง่ายแต่จริง ถา้ท่านจะฟังศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวติและอคัรสาวกและเอาใจใส่ค�าแนะน�าของเรา ท่านจะไม่

ออกนอกทาง” (“เจา้จะรับค�าของเรา,” เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 94–95)

หลังจากอ่านค�าพูดอ้างอิงแล้ว ให้ถามวา่

• พรใดมาถึงคนที่ท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า

ให้เวลานักเรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:37–38 ในใจสักครู ่จากน้ันให้ถามวา่

• ข้อน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์และค�าแนะน�าของพวกท่าน

• ท่านนึกออกไหมเวลาที่การท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเป็นพรแก่ชีวติท่าน

ให้นักเรยีนอ่านออกเสียงย่อหน้าแรกใตห้ัวข้อ “พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดเผยพระกิตตคิณุของพระองค์ ในทุกสมัยการประทาน”   
ในหน้า 32 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักค�าสอนที่สอนในย่อหน้าน้ันโดยถามวา่

• เราสามารถเรยีนรูห้ลักค�าสอนอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ในย่อหน้าน้ี (แม้จะมีหลักธรรมหลายข้อที่นักเรยีนอาจแบ่งปัน แตจ่ง
ช่วยให้พวกเขาคน้พบหลักค�าสอนที่วา่ ศาสดาพยากรณ์เรยีนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ โดยการเปิดเผย ท่านมีหน้าที่รบัผิดชอบ
ในการสอนคนอื่นๆ และเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต)์

แบบจ�าลองการอบรมเอม็ทีซี เพื่อช่วยใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการสอนหลกัธรรมพระกิตติคุณ ท่านอาจจ�าลองการอบรมแบบท่ีใชใ้นศนูยฝึ์ก

อบรมผูส้อนศาสนา นัน่คือ อธิบาย สาธิต ฝึกปฏิบติั ประเมินผล และฝึกซ�้ า มีหลากหลายวธีิใหใ้ชรู้ปแบบน้ีเพื่อช่วยนกัเรียนฝึกสอนเหมือนผูส้อนศาสนา ดู

แนวทางเพิ่มเติมในหวัขอ้ยอ่ยใต ้“แบบจ�าลองการอบรม” ท่ีอยูใ่นบทน�าของคู่มือเล่มน้ี

ท่านอาจจะใช้แบบจ�าลองการอบรมเอ็มทีซีเมื่อท่านช่วยนักเรยีนสอนความส�าคญัของศาสดาพยากรณ์ อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่พวกเขาควร
อ่านนิยามของศาสดาพยากรณ์ใน หน้า 44 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันเตรยีมแสดงบทบาทสมมตวิา่ก�าลังสอนผู้สนใจเรือ่งศาสดา
พยากรณ์ จากน้ันให้สาธิตการแสดงบทบาทสมมติโดยสอนสมาชิกชัน้เรยีนเรือ่งศาสดาพยากรณ์ ตอ่จากน้ันให้นักเรยีนหาคูฝึ่กบทบาท
สมมต ิโดยจินตนาการวา่นักเรยีนที่รบัการสอนไม่ไดเ้ป็นสมาชิกแตเ่คยไดย้ินวา่ศาสนจักรมีศาสดาพยากรณ์เป็นผู้น�า นักเรยีนที่แสดงเป็น
ผู้สอนควรอธิบายพอสังเขปวา่ศาสดาพยากรณ์คอือะไรและแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน จากน้ันให้นักเรยีน
ที่รบัการสอนประเมินคูข่องตนโดยบอกส่ิงที่พวกเขาพบวา่มีความหมายและสรา้งแรงบันดาลใจมากที่สุดเกี่ยวกับการน�าเสนอ ให้นักเรยีน
ฝึกสอนอีกครัง้ โดยแสดงบทบาทสลับกันเพื่อให้นักเรยีนอีกคนมีโอกาสสอนและรบัค�าตชิม

ให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงส่ีย่อหน้าสุดท้ายใน หน้า 33 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้นักเรยีนที่เหลือดตูาม โดยมอง
หาความสัมพันธ์ระหวา่งศาสดาพยากรณ์ การละทิง้ความเช่ือ และสมัยการประทาน หากจ�าเป็น เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษา “สมัยการ
ประทาน” ในคูม่ือพระคมัภีรด์ว้ย ช่วยนักเรยีนสนทนาความจรงิที่พบในย่อหน้าเหล่าน้ีโดยถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• เหตใุดจึงเป็นประโยชน์ถ้าผู้สนใจเข้าใจวา่ทุกสมัยการประทานก่อนหน้าน้ีสิน้สุดลงในการละทิง้ความเช่ือ

• พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าอะไรตลอดประวตัศิาสตรเ์พื่อยุตช่ิวงเวลาของการละทิง้ความเช่ือ การเข้าใจรปูแบบดงักล่าวเตรยีมผู้สนใจให้พรอ้ม
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอย่างไร

หมายเหต:ุ ถ้าสมาชิกช้ันเรียนไม่เข้าใจว่าสมยัการประทานพระกิตติคุณคืออะไร ท่านอาจจะให้พวกเขาดูนิยามของค�าต่างๆ เช่น การละทิง้ความเช่ือ 

สมยัการประทาน และ ศาสดาพยากรณ์ ใน หน้า 44 ของ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา

หากเวลาเอือ้อ�านวย ท่านอาจให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีฝึกอธิบายเน้ือหาใน หน้า 33 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้กันฟัง กระตุน้ให้
พวกเขารวมค�าวา่ การละทิง้ความเชือ่ สมัยการประทาน และ ศาสดาพยากรณ์ ไว้ ในค�าอธิบายของพวกเขาดว้ย

การปฏิบัตศิาสนกจิบนแผ่นดนิโลกและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ให้นักเรยีนดภูาพใน หน้า 34 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ซ่ึงเป็นภาพพระเยซูครสิตท์รงวางมือแตง่ตัง้อัครสาวกสิบสอง ถามนักเรยีนวา่
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• พระเยซูครสิตท์รงท�าส่ิงใดบ้างเพื่อสถาปนาศาสนจักรของพระองคบ์นแผ่นดนิโลกในสมัยของพระองค ์(ท่านอาจเชือ้เชิญให้นักเรยีน
อ่านหัวข้อ การปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดบนแผ่นโลกและการชดใช้” ในหน้า 34 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ในใจไวส้�าหรบั
อ้างอิง)

• การปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดและการปฏิเสธพระองค์ ในท้ายที่สุดเป็นไปตามรปูแบบที่สถาปนาไว้ ในสมัยการประทานก่อนๆ 
อย่างไร (ก่อนการประสูตขิองพระเยซูครสิต ์ผู้คนอยู่ ในสภาพของการละทิง้ความเช่ือ พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุบนแผ่น
ดนิโลก เฉกเช่นโนอาห์ อับราฮัม และโมเสสท�าในสมัยการประทานก่อนหน้าน้ี หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิตแ์ละ 

อัครสาวก บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าตกไปสู่สภาพของการละทิง้ความเช่ืออีกครัง้จนกวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์มา
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต)์

การละทิง้ความเช่ือคร้ังใหญ่
เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความจ�าเป็นของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ขีึน้ ให้เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

ปัจจัยใดน�าไปสู่การละทิง้ความเชือ่ครัง้ใหญ่ และอะไรเป็นผลของการน้ัน

ให้นักเรยีนมองหาค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ีในสองย่อหน้าแรกของหัวข้อ “การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่” ในหน้า 35 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้นักเรยีนตอบค�าถามบนกระดาน นักเรยีนพึงเข้าใจวา่ หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซู
ครสิตแ์ละอัครสาวก การเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีสิทธิอ�านาจท�าให้หลักค�าสอนและแนวทางปฏิบัตขิองศาสนจักรเส่ือมสลายจนสุดท้ายน�าไปสู่
การถอนกุญแจและสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตไปจากแผ่นดนิโลก

เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาพระคมัภีรห์ลายๆ ข้อในใจ ดงัระบุไว้ ในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์ดา้นล่างของหน้า 35 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
ให้นักเรยีนคน้ดวูา่ผู้เขียนพระคมัภีรพ์ยากรณ์วา่ในที่สุดแล้วจะเกิดอะไรขึน้กับศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์หลังจากให้เวลานักเรยีนศึกษา
พอสมควรแล้ว ให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบกับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึง ท่านอาจจะเขียนค�าตอบบางข้อไวบ้นกระดานแล้วเขียนสรปุดงัน้ี 
ค�าพยากรณ์สมัยโบราณบอกล่วงหน้าวา่จะมีการละทิง้ความจรงิทั่วโลก

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  และแนะน�าให้พวกเขาเตรยีมสอนบทเรยีนส่ีถึงห้านาทีดว้ยกันเกี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือ อธิบายวา่การสอนของ
พวกเขาควรเรยีบง่าย ชัดเจน และเน้นที่ผู้รบัการสอน ให้นักเรยีนใช้เน้ือหาใน หน้า 35 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (หรอืพวกเขาอาจจะ
ใช้จุลสารผู้สอนศาสนาช่ือวา่ การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต)์ กระตุน้ให้แตล่ะคูแ่บ่งปันพระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อเกี่ยวกับการ
ละทิง้ความเช่ือและอธิบายความหมาย

หลังจากให้เวลานักเรยีนเตรยีมพอสมควรแล้ว ให้แตล่ะคูส่อนอีกคูห่น่ึง เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้กลุ่มสนทนาดงัน้ี ท่านท�าอะไรไดด้ี
ในบทเรยีนของท่าน ท่านจะท�าอะไรให้ดขีึน้ไดบ้้าง อะไรมีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยให้คนอื่นๆ เข้าใจส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากการสิน้ชีวติ
ของเหล่าอัครสาวก

จากน้ันให้สลับบทบาทและให้คูท่ี่รบัการสอนเป็นคนสอนอีกคู ่ท่านตอ้งให้เวลาพวกเขาให้และรบัค�าตชิม

หลังจากนักเรยีนทุกคนมีโอกาสสอนแล้ว ให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันข้อคดิจากประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรยีนที่เหลือ

เพื่อยกตวัอย่างผลกระทบที่การละทิง้ความเช่ือมีตอ่โลกและเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มเรยีนบทตอ่ไปเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์ให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่” (16:33) ขณะดวูดีทิัศน์ ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่พระ

กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตเ์อาชนะผลของการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่อย่างไร

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์อาชนะผลของการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ในดา้นใด

• ขณะดเูรือ่งราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ ท่านมีความคดิเห็นอะไรเกี่ยวกับโอกาสในการแบ่งปันข่าวสารเรือ่งการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตก์ับคนอื่นๆ

สรปุโดยถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุบ้างหรอืไม่
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การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนหลักค�าสอนในบทเรยีนน้ีโดยท�ากิจกรรมที่เสนอแนะตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• ใช้ข้อมูลใน Topical Guide “Apostasy of the Early Christian Church,” ศึกษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ใช้
สมุดบันทึกการศึกษาจดข้อพระคมัภีรท์ี่ท่านจะใช้สอนเรือ่งการละทิง้ความเช่ือ

• ศึกษาและไตรต่รองบทความ Gospel Topics เรือ่ง “Are Mormons Christian?” ที่ lds.org/topics

• ในการเตรยีมสอนครัง้ตอ่ไป ให้เริม่ท่องจ�าค�าพรรณนาของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับนิมิตแรกดงัที่พบใน หน้า 37 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:16–19 ดว้ย)
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ค�าน�า

ข่าวสารเรือ่งการฟ้ืนฟูคอื พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงรวมถึงหลักค�าสอนนิรนัดร ์สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และศาสนพิธีแห่งความ
รอด ไดร้บัการฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ โดยผ่านพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต—์พระ
กิตตคิณุเดยีวกับที่เปิดเผยในทุกสมัยการประทานพระกิตตคิณุ—บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าสามารถไดร้บัชีวตินิรนัดร ์ผู้มุ่งหวงัจะ
เป็นผู้สอนศาสนาควรเข้าใจอย่างชัดเจนถึงแนวคดิเรือ่งการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูอีกทัง้ควรพรอ้มอธิบายเรือ่งน้ีให้เข้าใจง่ายและ
เป็นพยานดว้ยพลัง

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา โมโรไน 10:3–5 และ โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:1–19

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 36–39

• ศึกษา กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “รากฐานอันอัศจรรย์แห่งศรทัธาของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 97–101

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “‘มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า’ ตอน 1” (1:17) และ “‘มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า’ ตอน 2” (2:00; คลิปจากค�าพูด
ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน, เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 66–69) มีอยู่ที่ lds.org/media-library

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเชือ้เชิญให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน: จิงซ์” (8:06), ดสิตรกิท์ 2 มีอยู่ที่ youtube.com

• เตรยีมเอกสารแจกเรือ่ง “รากฐานอันน่าอัศจรรย์ของศรทัธาของเรา” ที่อยู่ท้ายบท

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

นิมติของโจเซฟ สมธิเกีย่วกบัพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ฉาย คลิปวดีทิัศน์ ตอนแรกจากค�าพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า” ซ่ึงประธานมอนสันเล่า
ประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเอลเมอร ์พอลลารด์

“ขณะรับใชเ้ป็นประธานคณะเผยแผใ่นแคนาดาเม่ือ 50 กวา่ปีก่อน มีผูส้อนศาสนาหนุ่มคนหน่ึงมาจากชนบทเลก็ๆ เขาต่ืนเตน้กบัขนาดของ

เมืองโทรอนโต เขาเป็นคนเต้ียแต่สูงส่งในประจกัษพ์ยาน หลงัจากเขากบัคู่ของเขามาถึงไดไ้ม่นาน เขาแวะท่ีบา้นของเอลเมอร์ พอลลาร์ด ใน

ออซาวา ออนแทรีโอ แคนาดา ดว้ยความรู้สึกเห็นใจท่ีชายหนุ่มทั้งสองตอ้งเดินจากบา้นหน่ึงไปอีกบา้นหน่ึงท่ามกลางพายหิุมะท่ีบดบงั

ทศันียภาพ คุณพอลลาร์ดจึงเชิญผูส้อนศาสนาทั้งสองเขา้บา้น ผูส้อนศาสนาน�าเสนอข่าวสารของพวกเขา เขาไม่รู้สึกถึงพระวญิญาณ และเม่ือ

ถึงเวลาเขาขอใหท้ั้งสองกลบัไปแลว้อยา่กลบัมาอีก ค�าพดูสุดทา้ยท่ีเขาพดูกบัเอล็เดอร์ทั้งสองขณะเดินออกจากเฉลียงหนา้บา้นเป็นค�าพดู

ปรามาสวา่ ‘คุณบอกผมไม่ไดห้รอกวา่คุณเช่ือจริงๆ วา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้!

“แลว้เขากปิ็ดประตู” (“มาเถิด ท่านบุตรพระเจา้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 68)

หลังจากดคูลิปแล้ว ให้ถามวา่

• ถ้าท่านเป็นผู้สอนศาสนาหน่ึงในสองคนน้ัน ท่านน่าจะมีความคดิและความรูสึ้กอย่างไรขณะออกจากบ้านของคณุพอลลารด์

• ณ จุดน้ีท่านจะท�าอะไร
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ฉาย คลิปวดีทิัศน์ตอน 2 ซ่ึงเป็นเรือ่งราวที่เหลือของประธานมอนสัน

“เอล็เดอร์ทั้งสองเดินมาตามทาง หนุ่มบา้นนอกของเราพดูกบัคู่ของเขาวา่ ‘เอล็เดอร์ เรายงัไม่ไดต้อบคุณพอลลาร์ดเลยนะ เขาบอกวา่เราไม่ได้

เช่ือวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ท่ีแทจ้ริง เรากลบัไปแสดงประจกัษพ์ยานกบัเขาเถอะ’ ตอนแรกผูส้อนศาสนาท่ีมีประสบการณ์มากกวา่

ลงัเล แต่ในท่ีสุดกย็อมไปกบัคู่ของเขา ทั้งสองกลวัจบัใจเม่ือเขา้ใกลป้ระตูบา้นท่ีเพิ่งถกูไล่ออกมา พวกเขาเคาะประตู เผชิญหนา้กบัคุณพอล

ลาร์ด ทนอึดอดัใจอยูพ่กัหน่ึง แลว้ดว้ยอ�านาจของพระวญิญาณ ผูส้อนศาสนาท่ีดอ้ยประสบการณ์พดูวา่ ‘คุณพอลลาร์ด คุณบอกวา่เราไม่เช่ือ

จริงๆ วา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ผมเป็นพยานต่อคุณวา่โจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านแปล 

พระคมัภีร์มอรมอน ท่านเห็นพระผูเ้ป็นเจา้พระบิดาและพระเยซูพระบุตร ผมรู้เร่ืองน้ี’

“ในเวลาต่อมา คุณพอลลาร์ดซ่ึงเด๋ียวน้ีคือบราเดอร์พอลลาร์ดยนืในการประชุมฐานะปุโรหิตประกาศวา่ ‘คืนนั้นผมนอนไม่หลบั ผมไดย้นิค�าพดูดงักอ้งในหูวา่ 

“โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ผมรู้เร่ืองน้ี ผมรู้เร่ืองน้ี ผมรู้เร่ืองน้ี” วนัต่อมาผมโทรศพัทข์อใหผู้ส้อนศาสนากลบัมา ข่าวสารและประจกัษ์

พยานของพวกเขาผนึกก�าลงักนัเปล่ียนแปลงชีวติผมและชีวติของครอบครัวผม’” (“มาเถิด ท่านบุตรพระเจา้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 68)

ถามวา่

• ท่านคดิวา่เหตใุดประจักษ์พยานของผู้สอนศาสนาเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจึงมีผลลึกซึง้ตอ่คณุพอลลารด์

ให้นักเรยีนเปิดโจเซฟ สมิธ—ประวตัิ ในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันล�า้คา่ ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อ 5–6 แล้วให้นักเรยีนอีกคนหน่ึง
อ่านออกเสียงข้อ 7–9 จากน้ันให้ถามนักเรยีนวา่

• ท่านจะสรปุข้อเหล่าน้ีให้เป็นหน่ึงหรอืสองประโยควา่อย่างไร

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:10 ขณะอ่านข้อเหล่าน้ี ขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่การคน้หาความจรงิดา้นศาสนา
ของโจเซฟ สมิธคล้ายกับการคน้หาของคนจ�านวนมากที่พวกเขาจะพบในงานเผยแผ่อย่างไร จากน้ันให้ถามวา่

• อะไรคอืค�าถามที่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธขวนขวายหาค�าตอบ

• อะไรท�าให้ โจเซฟ สมิธตดัสินใจไดย้ากวา่จะนับถือนิกายใด

• ค�าถามของโจเซฟ สมิธคล้ายกับค�าถามที่ผู้คนในทุกวนัน้ีมีอย่างไร

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–13 จากน้ันให้ถามวา่

• โจเซฟเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรเกี่ยวกับวธิีพบความจรงิทางวญิญาณ (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรกล่าวหลักธรรมน้ี: 
เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิทางวญิญาณจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราสวดอ้อนวอนทูลขอค�าตอบและเต็มใจปฏิบัตติาม)

• ท่านจะใช้แบบอย่างของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธช่วยคนที่ปรารถนาจะพบความจรงิทางวญิญาณไดอ้ย่างไร

ให้นักเรยีนอ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:14–19 ในใจ ขณะพวกเขาอ่าน ให้พวกเขานึกถึงผลอันยั่งยืนที่นิมิตแรกมีตอ่ชาวโลกและตอ่ชีวติ
พวกเขา หลังจากพวกเขาใช้เวลาสองสามนาทีเพื่ออ่านให้จบ ให้ถามค�าถามดงัน้ี

• เหตผุลอะไรบ้างที่ปฏิปักษ์ โจมตีโจเซฟ สมิธก่อนพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตจ์ะทรงปรากฏ (ปฏิปักษ์
ตอ้งการขัดขวางไม่ ให้ โจเซฟเรยีนรูค้วามจรงิทางวญิญาณและดว้ยเหตน้ีุจึงขัดขวางไม่ ให้เกิดการฟ้ืนฟูในที่สุด)

• นิมิตแรกเริม่เอาชนะผลของการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่อย่างไร (เน้นความจรงิน้ีกับนักเรยีน: โดยผ่านนิมิตแรก สวรรคเ์ปิดอีกครัง้และ
การฟ้ืนฟูเริม่ตน้

• เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิเกี่ยวกับหลักค�าสอนอะไรบ้างจากนิมิตแรก (พระบิดาและพระบุตรทรงเป็นพระสัตภาวะแยกกัน สวรรคเ์ปิด 
เราจะไดร้บัการเปิดเผย และอื่นๆ)

• ท่านคดิวา่เหตใุด ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จึงแนะน�าให้ผู้สอนศาสนาสอนเรือ่งนิมิตแรกในช่วงการไปหาผู้สนใจครัง้แรก

• การเรยีนรูเ้รือ่งการปรากฏของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตจ์ะช่วยผู้สนใจในการคน้หาความจรงิทาง
วญิญาณไดอ้ย่างไร

หมายเหต:ุ ท่านอาจฉายคลิปวีดิทัศน์ของข้อความอ้างอิงจากเอกสารหากท่านมีคลิป ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “รากฐานอันอัศจรรย์แห่งศรัทธาของ

เรา,” คลิปจะอยู่นาทีท่ี 9:30 ถึง 17:29 โดยประมาณ
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เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความส�าคญัของนิมิตแรกลึกซึง้ขึน้ ให้แจกเอกสารช่ือ “รากฐานอันอัศจรรย์แห่งศรทัธาของเรา” ซ่ึงมีค�าพูดส่วน
หน่ึงของประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสามบรรทัดแรก จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุด “ความเข้มแข็งทัง้หมด” ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจึงขึน้อยู่กับความถูกตอ้งแท้จรงิของนิมิต
แรก (นักเรยีนควรเข้าใจวา่ถ้าเรือ่งราวของโจเซฟ สมิธเป็นจรงิ เมื่อน้ันข้ออ้างที่วา่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
เป็นศาสนจักรเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ไดร้บัความเห็นชอบและสิทธิอ�านาจครบถ้วนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตย์่อมเป็น
จรงิเช่นกัน)

• ตามที่ประธานฮิงคล์ีย์กล่าว งานของโจเซฟ สมิธแตกตา่งในดา้นใดจากงานของผู้น�าศาสนาคนก่อนๆ ผู้ปฏิรปูแนวทางปฏิบัติ ในการ
นมัสการและหลักค�าสอนตา่งๆ 

ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีอ่านเอกสารที่เหลือในใจ ขณะพวกเขาอ่าน จงกระตุน้ให้พวกเขาท�าเครือ่งหมายค�า วลี หรอืข้อความที่สะดดุตา
พวกเขา หลังจากนักเรยีนอ่านจบแล้ว ให้เชิญสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่ท�าเครือ่งหมายไวแ้ละอธิบายวา่เหตใุดจึงส�าคญัตอ่พวกเขา ท่านอาจ
จะถามค�าถามดงัน้ี

• เหตใุดบางคนจึงยอมรบัความจรงิเรือ่งนิมิตของโจเซฟ สมิธไดย้าก

• เมื่อพิจารณาหลักธรรมที่ศึกษาในบทก่อน นิมิตแรกสอดคล้องกับรปูแบบของสมัยการประทาน การละทิง้ความเช่ือ และการฟ้ืนฟู
อย่างไร (หลังจากช่วงเวลาของการละทิง้ความเช่ือ นิมิตแรกเป็นการเริม่การฟ้ืนฟูและสมัยการประทานพระกิตตคิณุสมัยใหม่ เฉกเช่น
ในสมัยการประทานก่อนหน้าน้ี พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์ให้ฟ้ืนฟูความจรงิพระกิตตคิณุและสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต โจ
เซฟ สมิธไดร้บัเรยีกเป็นศาสดาพยากรณ์ “เมื่อเวลาครบสมบูรณ์แล้ว [สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา]” [เอเฟซัส 1:10] น่ี
หมายความวา่พระกิตตคิณุจะไม่สูญหายผ่านการละทิง้ความเช่ือแตจ่ะยังอยู่บนแผ่นดนิโลกจนถึงการเสด็จมาครัง้ที่สองของ 

พระครสิต)์

• การช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจรปูแบบการละทิง้ความเช่ือดงักล่าวน้ีในพระคมัภีรแ์ละการฟ้ืนฟูจะช่วยให้เขายอมรบัความจรงิของนิมิตแรก
และการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุในยุคปัจจุบันไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนเปิด หน้า 37 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และอ่านสามย่อหน้าสุดท้ายในใจโดยมองหาส่ิงที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูหรอืไดร้บัการ
สถาปนาอีกครัง้ผ่านการฟ้ืนฟู จากน้ันขอให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พบ ท่านอาจตอ้งการให้สมาชิกชัน้เรยีนกล่าวถึง (1) การฟ้ืนฟูสิทธิอ�านาจ 
กุญแจ และศาสนพิธีฐานะปุโรหิต (2) การสถาปนาศาสนจักรของพระครสิตอ์ีกครัง้ (3) การเรยีกอัครสาวกสิบสอง (4) การเริม่สมัยการ
ประทานพระกิตตคิณุสมัยใหม่ และ (5) การเรยีกศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของนิมิตแรกและการฟ้ืนฟู ขอให้ชัน้เรยีนตอบค�าถามดงัตอ่ไปน้ี

• ท่านไดร้บัประจักษ์พยานยืนยันความจรงิและความส�าคญัของนิมิตแรกอย่างไร

• ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับนิมิตแรกมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือของท่านในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

ถามวา่นักเรยีนคนใดตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับนิมิตแรกหรอืการฟ้ืนฟูบ้าง

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคู่ๆ  จัดนักเรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละส่ีคน (แตล่ะกลุ่มมีสองคู)่ ให้เวลานักเรยีนพอสมควรเพื่อเตรยีมสอนบทเรยีน
สัน้ๆ สามถึงส่ีนาทีเกี่ยวกับนิมิตแรกและการฟ้ืนฟู อธิบายวา่การสอนของพวกเขาควรเรยีบง่ายและชัดเจน ให้นักเรยีนทบทวนเน้ือหาใน  

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 36–37 หรอื หน้า 11 ในจุลสารผู้สอนศาสนาช่ือ การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์กระตุน้ให้นักเรยีน
ใช้ค�าพูดของตนอธิบายประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ (ยกเวน้เมื่อพวกเขาอ้างอิงหรอือ่านจาก โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:16–17) เตอืนให้
พวกเขาสรปุดว้ยประจักษ์พยานของตน มอบหมายให้คูห่น่ึงในแตล่ะกลุ่มสอนอีกคูห่น่ึง

เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้แตล่ะกลุ่มสนทนาในกลุ่มวา่ผู้สอนท�าอะไรไดด้รีะหวา่งการสอนและผู้สอนจะท�าให้ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

จากน้ันสลับบทบาทและให้อีกคูห่น่ึงสอน ตอ้งมีเวลาส�าหรบัค�าตชิม หลังจากสอนครบทุกคูแ่ล้ว ให้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันข้อคดิจาก
ประสบการณ์ของพวกเขากับคนที่เหลือในชัน้เรยีน

การช่วยนกัเรียนตอบค�าถามยากๆ บางคร้ังนกัเรียนจะพบค�าถามยากๆ ท่ีทา้ทายศรัทธาของพวกเขา ในฐานะครู ท่านสามารถช่วยเตรียมนกัเรียนใหพ้ร้อมตอบ

ค�าถามเหล่าน้ีและอดทนต่อความทา้ทายศรัทธาของพวกเขา (ดู เอเฟซสั 6:11–13; 1 นีไฟ 15:24; ฮีลามนั 3:29) จะเป็นประโยชนถ์า้ตอบค�าถามยากๆ ระหวา่ง
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ชั้นเรียนและควรสนทนาค�าถามเช่นนั้นอยา่งระมดัระวงัและตรงตามความเป็นจริง เตือนนกัเรียนวา่มีแหล่งขอ้มูลมากมายบนเวบ็ไซตท์างการของศาสนจกัรท่ี

จะช่วยตอบค�าถามยากๆ อาทิ หมวด Gospel Topics ของ LDS.org

อาจเป็นประโยชน์ถ้านักเรยีนของท่านรูว้ธิีตอบค�าถามยากๆ เกี่ยวกับเรือ่งราวตา่งๆ ของนิมิตแรกที่ โจเซฟ สมิธเขียน อธิบายวา่ท่านศาสดา
พยากรณ์เขียนเรือ่งเราวเกี่ยวกับนิมิตแรกในโจเซฟ สมิธ—ประวตัเิมื่อปี 1838 อันเป็นส่วนหน่ึงของประวตัศิาสตรอ์ย่างเป็นทางการของ
ศาสนจักรที่จัดพิมพ์ ให้ชาวโลกไดอ้่าน เพราะโจเซฟ สมิธบันทึกประสบการณ์ของท่านมากกวา่หน่ึงครัง้ จึงมีเรือ่งราวเกี่ยวกับนิมิตแรกอยู่
ที่อื่นดว้ย อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่แตล่ะเรือ่งที่บันทึกไวน้ั้นแตกตา่งกันตรงที่การเน้นและรายละเอียด นักวจิารณ์บางคนโตแ้ย้งอย่างไม่มี
เหตผุลวา่ความแตกตา่งของเรือ่งเล่าซ�า้เป็นหลักฐานยืนยันวา่น่ันเป็นเรือ่งแตง่ อย่างไรก็ด ีเมื่อคนๆ หน่ึงเล่าประสบการณ์หน่ึงซ�า้ๆ ใน
สภาวะแวดล้อมหลากหลายกับผู้ฟังตา่งกลุ่มตลอดหลายปี แตล่ะครัง้ที่เล่ามักจะเน้นประสบการณ์อีกแง่หน่ึงและมีรายละเอียดพิเศษบาง
อย่าง ตวัอย่างเช่น ความแตกตา่งที่คล้ายกับของนิมิตแรกมีอยู่ ในเรือ่งราวการเห็นนิมิตของเปาโลบนถนนไปเอมมาอูส (ด ูกิจการของ 

อัครทูต 9:3–9; 22:6–11; 26:12–18)

หมายเหต:ุ เพ่ือช่วยอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ของนิมิตแรก ให้ดบูทความ “First Vision Accounts” ในหมวด Gospel Topics ของ lds.org/topics ท่าน

อาจจะแบ่งปันลิงก์นีกั้บนักเรียนเพ่ือให้พวกเขาได้อ่านเนือ้หาด้วยตนเอง

การเช้ือเชิญให้ผู้อืน่อ่านพระคมัภร์ีมอรมอน
เริม่สรา้งความเช่ือมโยงของบทเรยีนส่วนน้ีโดยให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงสองย่อหน้าสุดท้ายในค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน เชือ้
เชิญให้นักเรยีนมองหาค�าสัญญาซ่ึงให้แก่คนที่เลือกอ่านพระคมัภีรม์อรมอน ไตรต่รอง และทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่จรงิหรอืไม่ เชือ้เชิญให้
นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พบ

ให้นักเรยีนเปิดหน้า 38 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าแรกในหัวข้อ “พระคมัภีรม์อรมอน: พยาน
หลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต”์ ช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลักธรรมที่สอนในย่อหน้าน้ีโดยถามวา่

• เหตใุดพระคมัภีรม์อรมอนจึงเป็นเครือ่งมือที่ทรงอานุภาพและมีคณุคา่ส�าหรบัผู้สอนศาสนา (ช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่พระคมัภีร ์

มอรมอนประกอบดว้ยพระกิตตคิณุอันเป็นนิจ เป็นหลักฐานยืนยันวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และเป็น
พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์(ด ูคพ. 20:8–11)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักค�าสอนน้ีดขีึน้ ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ีสักสองสามข้อ

• เหตใุดพระคมัภีรม์อรมอนจึงเป็นหลักฐานยืนยันวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ (ถ้ามีคนสรปุวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความ
จรงิ พวกเขาตอ้งสรปุดว้ยวา่โจเซฟ สมิธก�าลังท�าตามการน�าทางจากพระเจ้าให้คน้พบและแปลพระคมัภีรม์อรมอน และเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า)

• ผู้สนใจไดร้บัพรอย่างไรเมื่อพวกเขาอ่านพระคมัภีรม์อรมอนและไดร้บัพยานวา่เป็นความจรงิ (พวกเขาจะรูว้า่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ พวกเขาจะพรอ้มยอมรบัการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละไดร้บัศาสนพิธีแห่งความรอด)

ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง โมโรไน 10:3–5 ถามดงัน้ี

• คนๆ น้ันจะตอ้งท�าตามขัน้ตอนใดเพื่อให้ ไดร้บัพยานวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วก
เขาควรกล่าวหลักธรรมน้ี: เมื่อเราอ่าน ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
เปิดเผยความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีตอ่เราโดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์)

• “ทูลถามดว้ยเจตนาแท้จรงิ” ( โมโรไน 10:4) หมายความวา่อย่างไร (ปรารถนาจะไดร้บัค�าตอบอย่างจรงิใจผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์และ
ตัง้ใจวา่จะท�าตามค�าตอบน้ัน)

เพื่ออธิบายวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สนใจตอ้งอ่านพระคมัภีรม์อรมอนและสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิเกี่ยวกับความจรงิในน้ัน ให้
ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเชือ้เชิญให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน: จิงซ์” (8:06)

หยุดวดีทิัศน์ที่ 0:55 ขอให้ชัน้เรยีนไตรต่รองสักครูว่า่พวกเขาจะมีความคดิและความรูสึ้กอย่างไรถ้าพวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาคนหน่ึงที่สอน
จิงซ์ ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาจะกล่าวกับเธอ
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การสอนข่าวสารเร่ืองการฟ้ืนฟ ู(ตอน 2) 

ขณะฉายวดีทิัศน์ส่วนที่เหลือ ท่านอาจจะให้นักเรยีนครึง่ชัน้ดวูา่เหตใุดผู้สนใจตอ้งอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนจึงจะ
ไดร้บัพยานยืนยันความจรงิในน้ัน ให้อีกครึง่ชัน้ดวูา่ผู้สอนศาสนาพูดอะไรที่ช่วยให้จิงซ์รูสึ้กอยากอ่านพระคมัภีรม์อรมอน หลังจากฉาย 

วดีทิัศน์ ให้สนทนากับนักเรยีนดงัน้ี

• ผู้สอนศาสนาพูดและท�าอะไรเพื่อกระตุน้ให้จิงซ์อยากอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

• ผู้สอนศาสนาพูดหรอืท�าอะไรที่อัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เป็นพยานยืนยันถ้อยค�าของพวกเขา

• เหตใุดจึงส�าคญัอย่างยิ่งที่ผู้สนใจจะอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน (นักเรยีนพึงเข้าใจวา่ผู้สอนศาสนา
แคแ่จกพระคมัภีรม์อรมอนเท่าน้ันไม่พอ บทบาทของผู้สอนศาสนาคอืช่วยให้ผู้อื่นรูสึ้กถึงความส�าคญัของการอ่านและสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนทัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะทราบวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าและพระกิตตคิณุของ 

พระเยซูครสิต์ ไดร้บัการฟ้ืนฟู)

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ตอนน้ีพวกเขาจะมีโอกาสแสดงบทบาทสมมตขิองการเชือ้เชิญคนบางคนให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน สาธิตการ
แนะน�าพระคมัภีรม์อรมอน การเชือ้เชิญให้อ่านและสวดอ้อนวอนเพื่อให้รูว้า่ข่าวสารในน้ันเป็นความจรงิ จากน้ันให้แบ่งชัน้เรยีนออกเป็น
คู่ๆ  หรอือาจจะใช้หน่ึงในโครงแบบการสอนที่เสนอแนะอื่นๆ ในหัวข้อ “กิจกรรมการสอน” ในบทน�าของคูม่ือเล่มน้ี

ให้เวลานักเรยีนเตรยีมพอสมควรเพื่อเชือ้เชิญให้ผู้สนใจอ่านพระคมัภีรม์อรมอนและสวดอ้อนวอนให้รูว้า่เป็นความจรงิหรอืไม่ เชือ้เชิญให้
นักเรยีนอ่านในกรอบส่ีเหลี่ยมช่ือวา่ “ ใช้พระคมัภีรม์อรมอนยืนยันความจรงิของการฟ้ืนฟู” อยู่บนสุดหน้า 39 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
นักเรยีนตอ้งใช้ หน้า 15 ของจุลสารผู้สอนศาสนาช่ือ การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ว้ย พวกเขาควรจบกิจกรรมฝึกปฏิบัติโดย
แบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและเชือ้เชิญให้อ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความจรงิในน้ัน

หลังจากนักเรยีนทุกคนมีโอกาสฝึกแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ฝึกเชือ้เชิญให้อ่านและสวดอ้อนวอนแล้ว ขอให้
สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันข้อคดิจากประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรยีนที่เหลือ

ขณะที่ท่านสรปุบทเรยีน เตอืนนักเรยีนให้นึกถึงพรของการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนและการเสรมิสรา้งประจักษ์พยานส่วนตวัก่อนเริม่รบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ถามวา่มี ใครตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนบ้าง แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน และท�าให้นักเรยีนมั่นใจวา่พวกเขาจะพบปีตเิมื่อพวกเขาเชือ้เชิญให้ผู้อื่นอ่านพยานอันทรงพลังน้ีของพระเยซู
ครสิต์

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

กระตุน้ให้นักเรยีนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในบทน้ีระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึง พวกเขาอาจจะท�าดงัน้ี

• สวดอ้อนวอนขอให้มีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้เกี่ยวกับนิมิตแรกและความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน

• อ่านบทความเรือ่ง “First Vision Accounts” ในหัวข้อ Gospel Topics ของ lds.org/topics

• ท่องจ�าเรือ่งราวของนิมิตแรกดงัที่บันทึกไว้ ใน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:16–17 แบ่งปันเรือ่งราวกับเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัและแสดง
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความส�าคญัของเหตกุารณ์น้ัน

• สวดอ้อนวอนขอให้ช่วยพบคนที่ท่านจะให้พระคมัภีรม์อรมอนแก่เขา ท�าตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณที่ท่านไดร้บั
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รากฐานอนัน่าอศัจรรยข์องศรทัธาของเรา
ประธานกอรด์อน บ.ี ฮิงคลี์ย์
เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 97–101

เราประกาศอย่างแจ้งชัดวา่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค ์
พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงปรากฏองคต์อ่เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ . . .

. . . ความเข้มแข็งทัง้หมดของเราขึน้อยู่กับความถูกตอ้งของนิมิตน้ัน นิมิตดงั
กล่าวเกิดขึน้หรอืไม่เกิดขึน้ ถ้าไม่เกิดขึน้ แสดงวา่งานน้ีเป็นงานหลอกลวง ถ้า
เกิดขึน้ แสดงวา่งานน้ีส�าคญัและน่าพิศวงที่สุดภายใตฟ้้าสวรรค์

จงใครค่รวญเรือ่งน้ีพี่น้องชายหญิงทัง้หลาย สวรรคปิ์ดอยู่นานหลายศตวรรษ 
ชายหญิงที่ดจี�านวนไม่น้อย—คนพิเศษและยิ่งใหญ่จรงิๆ—พยายามแก้ ไข 
เสรมิสรา้ง และปรบัปรงุระบบการนมัสการตลอดจนหลักค�าสอนของพวกเขา 
ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพยกย่องคนเหล่าน้ี โลกน้ีดขึีน้มากเพราะการ 

กระท�าอย่างองอาจของพวกเขา ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเช่ือวา่งานของพวกเขาเกิด 
จากการดลใจ แตก็่ ใช่วา่งานน้ันจะมาพรอ้มการเปิดสวรรค ์หรอืการปรากฏ 
ของพระผู้เป็นเจ้า

ตอ่จากน้ันในปี 1820 ปรากฏการณ์อันรุง่โรจน์เกิดขึน้เพื่อตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเด็กหนุ่มผู้อ่านถ้อยค�าของยากอบในพระคมัภีร์ ไบเบิลของ
ครอบครวั “ถ้าใครในพวกท่านขาดสตปิัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้งขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะได้
รบัตามที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

ประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์และพิเศษครัง้น้ันยืนยันความถูกตอ้งของ
ศาสนจักรน้ี

ในประวตัศิาสนาทัง้หมดที่บันทึกไว้ ไม่มีส่ิงใดเทียบไดก้ับประสบการณ์น้ี  

พันธสัญญาใหม่พูดถึงบัพตศิมาของพระเยซูเมื่อไดย้ินสุรเสียงของพระผู้เป็น
เจ้าและพระวญิญาณบรสุิทธิ์เสด็จลงมาในรปูของนกพิราบ ที่ภูเขาแห่งการ
เปลี่ยนสภาพ เปโตร ยากอบ และยอห์นเห็นพระเจ้าเปลี่ยนสภาพตอ่หน้า
พวกเขา พวกเขาไดย้ินสุรเสียงของพระบิดา แตห่าเห็นพระองค์ ไม่

เหตใุดทัง้พระบิดาและพระบุตรจึงเสด็จมาหาเด็กหนุ่มคนหน่ึง ประการหน่ึง
คอื พระองคเ์สด็จมาน�าเข้าสู่สมัยการประทานพระกิตตคิณุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ทัง้หมด เมื่อสมัยการประทานทัง้หมดก่อนหน้าน้ีจะไดร้บัการน�ามารวมเป็น
หน่ึงเดยีว . . .

เครือ่งมือในงานน้ีของพระผู้เป็นเจ้าคอืเด็กหนุ่มที่ความคดิของเขายังถูก
ปรชัญาของมนุษย์ครอบง�า จิตใจเขาน้ันบรสุิทธิ์และยังไม่ไดร้บัการศึกษา
อบรมจากประเพณีของสมัยน้ัน

เราเห็นไดง้่ายวา่เหตใุดผู้คนไม่ยอมรบัเรือ่งดงักล่าว เรือ่งน้ีแทบจะอยู่เหนือ
ความเข้าใจ แตก็่ยังมีเหตผุลมากทีเดยีว คนที่คุน้เคยกับพันธสัญญาเดมิ
ยอมรบัการปรากฏของพระเยโฮวาห์ตอ่ศาสดาพยากรณ์ผู้มีชีวติอยู่ ในเวลาที่
เรยีบง่ายพอสมควรน้ัน พวกเขาจะปฏิเสธโดยสิน้เชิงถึงความจ�าเป็นในการ
ปรากฏของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรคแ์ละพระบุตรผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระองค์ ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนมากน้ีของประวตัศิาสตร์ โลกไดห้รอื

วา่ทัง้สองพระองคเ์สด็จมา โจเซฟเห็นพระองค์ ในรศัมีภาพอันโชตช่ิวง 
พระองคต์รสักับท่านและท่านไดย้ินและบันทึกพระด�ารสัของพระองค—์เรา
เป็นพยานถึงเหตกุารณ์อันน่าทึ่งเหล่าน้ี

ข้าพเจ้ารูจ้ักปัญญาชนคนหน่ึงที่พูดวา่ศาสนจักรตดิกับดกัประวตัศิาสตรข์อง
ตน ค�าตอบของข้าพเจ้าคอื หากไม่มีประวตัศิาสตรน้ั์นเราไม่มีอะไรเลย ความ
จรงิของเหตกุารณ์พิเศษอันน่าทึ่งครัง้น้ันครัง้เดยีวคอืแก่นแท้ของศรทัธาเรา

แตนิ่มิตอันรุง่โรจน์ดงักล่าวเป็นเพียงจุดเริม่ตน้ของปรากฏการณ์มากมายที่
ประกอบกันเป็นประวตัศิาสตรย์ุคแรกของงานน้ี

ประหน่ึงวา่นิมิตรบัรองความเป็นบุคคลและการด�ารงอยู่จรงิของพระผู้ ไถ่ของ
มนุษยชาติได้ ไม่มากพอ ดว้ยเหตน้ีุจึงตอ้งตามมาดว้ยการออกมาของพระ
คมัภีรม์อรมอน น่ีเป็นส่ิงที่มนุษย์ถือไว้ ในมือได ้“ยกขึน้” ได ้เขาอ่านหนังสือ
เล่มน้ีได ้เขาสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับหนังสือเล่มน้ีได ้เพราะในน้ันมีสัญญาวา่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงประกาศความจรงิของหนังสือดงักล่าวถ้าสวด
อ้อนวอนทูลขอพยานน้ัน . . .

ตามมาดว้ยการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต—ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนก่อนภายใตม้ือ
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา ผู้ ให้บัพตศิมาพระเยซูในจอรแ์ดน

ตอ่จากน้ันเปโตร ยากอบ และยอห์นอัครสาวกของพระเจ้า ผู้ประสาทส่ิงซ่ึง
พวกท่านไดร้บัภายใตพ้ระหัตถ์พระอาจารย์ผู้ที่พวกท่านเดนิไปกับพระองค ์
แม้ “กุญแจของอาณาจักรสวรรค”์ พรอ้มสิทธิอ�านาจที่จะผูกมัดส่ิงซ่ึงถูก
ผูกมัดบนแผ่นดนิโลกไว้ ในสวรรค ์(ด ูมัทธิว 16:19)

ตอ่มาจึงมอบกุญแจฐานะปุโรหิตเพิ่มเตมิภายใตม้ือของโมเสส เอลีอัส และเอ
ลียาห์

ลองนึกถึงเรือ่งน้ี พี่น้องทัง้หลาย ลองนึกถึงความน่าพิศวงของเรือ่งน้ี

น่ีคอืศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์ผู้คนของเราเป็นวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย เราเป็นพยานวา่สวรรคเ์ปิดแล้ว ม่านเผยออกแล้ว พระผู้เป็นเจ้า
ตรสัแล้ว และพระเยซูครสิตท์รงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แล้ว ตามดว้ยการมอบ
สิทธิอ�านาจจากเบือ้งบน

เราเป็นพยานวา่สวรรคเ์ปิดแล้ว ม่านเผยออกแล้ว พระผู้เป็นเจ้าตรสัแล้ว และ
พระเยซูครสิตท์รงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แล้ว
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9การพฒันาคุณลกัษณะเหมือน
พระคริสต์

ค�าน�า

ผู้สอนศาสนาควรพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ขณะพวกเขาท�างานเพื่อเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มและทรงแนะน�าเราให้เป็นดงัที่พระองคท์รงเป็น (ด ู3 นีไฟ 27:27) การชดใช้ของพระองคท์�าให้เราสามารถ
เป็นเหมือนพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรคข์องเรามากขึน้ ส่วนส�าคญัของการเป็นเหมือนพระเยซูครสิตค์อืเรยีนรูว้า่พระองคท์รงด�าเนิน
พระชนม์ชีพ ทรงประพฤต ิและทรงสอนอย่างไร เมื่อเราพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิตอ์ย่างเต็มที่มากขึน้ เราจะพรอ้มรบัใช้พระผู้
เป็นเจ้าและคนอื่นๆ มากขึน้ในช่วงงานเผยแผ่ของเราและตลอดชีวติ

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา แอลมา 17:22–37; 18:1–3, 8–10; โมโรไน 7:45–48; และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 4:1–7

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 115–122, 126

• ท�าส�าเนา กิจกรรมคณุลักษณะ ในหน้า 126 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้นักเรยีนแตล่ะคนในชัน้ของท่าน (ท�าหรอืไม่ท�าก็ ได)้

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “คณุลักษณะเหมือนพระครสิต”์ (2:54) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ความประทับใจของผู้สอนศาสนา” (4:32) มีอยู่ที่ youtube.com

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

ความส�าคญัของคุณลกัษณะเหมอืนพระคริสต์
เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิด หน้า 123 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และดภูาพถ่ายป้ายช่ือผู้สอนศาสนา ถามวา่

• สองส่วนที่เดน่ที่สุดของป้ายช่ือผู้สอนศาสนาคอือะไร (ช่ือผู้สอนศาสนาและพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด)

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ท่านและคนอื่นๆ ตอ้งเช่ือมโยงช่ือของท่านกับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด

ให้นักเรยีนผลัดกันอ่านออกเสียงห้าย่อหน้าใน หน้า 115 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะชัน้เรยีนดตูามโดยดวูา่เราจะยอมรบัพระด�ารสั
เชือ้เชิญให้ตดิตามพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร หลังจากพวกเขาอ่านจบแล้ว ให้ถามวา่

• เรายอมรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระเยซูครสิต์ ให้ตดิตามพระองคอ์ย่างไร (นักเรยีนควรคน้พบหลักธรรมน้ี: เรายอมรบัพระด�ารสั 

เชือ้เชิญของพระเยซูครสิต์ ให้ตดิตามพระองค์ โดยเป็นเหมือนพระองคแ์ละพัฒนาคณุลักษณะของพระองค)์

• การพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิตจ์ะท�าให้ท่านเป็นผู้ปฏิบัตศิาสนกิจที่สอนพระกิตตคิณุพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และมีพลังมากขึน้อย่างไร

ขอให้นักเรยีนเลือกพระคมัภีรค์นละหน่ึงข้อในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 116 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้นักเรยีนอ่านข้อ 
พระคมัภีรท์ี่ตนเลือกและหาดวูา่ข้อน้ันกล่าวอะไรเกี่ยวกับการท�าตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
กับชัน้เรยีน หลังจากนักเรยีนหลายคนตอบแล้ว ให้ถามวา่

• คณุลักษณะซ่ึงเป็นอุปนิสัยอะไรบ้างที่ท่านมีเหมือนกับพระเยซูครสิต์
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ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “คณุลักษณะเหมือนพระครสิต”์ (2:54) ซ่ึงแสดงให้เห็นคณุลักษณะบางประการของพระครสิต ์ให้นักเรยีนดวูา่
คณุลักษณะแห่งสวรรคข์องพระผู้ช่วยให้รอดประจักษ์ชัดผ่านการกระท�าของพระองคอ์ย่างไร—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวธิีที่พระองค์

ทรงปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การใหเ้วลาไตร่ตรองค�าตอบ สมาชิกชั้นเรียนอาจจะตอบค�าถามอยา่งพินิจพิจารณามากข้ึนถา้พวกเขามีเวลามากพอใหคิ้ดหาค�าตอบ ตวัอยา่งเช่น หลงัจากถาม

ค�าถาม ท่านอาจจะพดูวา่ “ขอใหใ้ชเ้วลาคิดค�าตอบสกัครู่ จากนั้นผมจะขอค�าตอบ”

หลังจากดวูดีทิัศน์แล้ว ให้ถามท�านองน้ีโดยตอ้งแน่ใจวา่ได้ ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองค�าตอบมากพอ

• คณุลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดประจักษ์ชัดในการกระท�าของพระองคอ์ย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวธิีที่พระองคท์รงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น

• การกระท�าของพระเยซูมีผลอะไรตอ่ผู้อื่น

ให้นักเรยีนแบ่งปันประสบการณ์กับคนที่น่ังข้างๆ วา่ความประพฤตเิหมือนพระครสิตข์องคนบางคนมีผลตอ่พวกเขาอย่างไร จากน้ันให้เวลา
นักเรยีนไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีสักครู่

• ท่านตอ้งการพัฒนาคณุลักษณะใดของพระครสิตต์ามที่เห็นในวดีทิัศน์อย่างเต็มที่มากขึน้

การพฒันาคุณลกัษณะเหมอืนพระคริสต์
ให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 4:1–7

• ตามที่กล่าวไว้ ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 4:5–6 อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่งคณุลักษณะเหมือนพระครสิตก์ับคณุสมบัตสิ�าหรบั
การไดร้บัเรยีกให้ท�างาน (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรคน้พบหลักธรรมน้ี: แตล่ะคนที่มีคณุลักษณะเหมือน 

พระครสิตย์่อมมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัใช้ ในงานของพระเจ้า)

เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนเปิด กิจกรรมคณุลักษณะ ในหน้า 126 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หลังจากอธิบายค�าแนะน�าที่อยู่บนสุดของหน้าแล้ว 
ให้นักเรยีนท�ากิจกรรมจนเสรจ็ อาจเป็นประโยชน์ถ้าบอกนักเรยีนวา่พวกเขาจะตอ้งใช้เวลาท�ากิจกรรมน้ีนานเท่าใด ท่านอาจเตรยีมถ่าย
เอกสารกิจกรรมน้ีให้นักเรยีน ถ้านักเรยีนเลือกท�ากิจกรรมในหนังสือ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ท่านอาจจะให้พวกเขาใช้ดนิสอเขียน ให้เวลา
นักเรยีนทุกคนท�ากิจกรรมน้ีจนเสรจ็ จากน้ันขอให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูแ้ละรูสึ้กขณะประเมินตนเองในเรือ่งน้ี หากจ�าเป็น
ท่านอาจถามค�าถามท�านองน้ี

• คณุลักษณะใดจากกิจกรรมสะดดุตาท่าน และเพราะเหตใุด

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรจากกิจกรรมน้ี

ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจคณุลักษณะเหมือนพระครสิตล์ึกซึง้ขึน้โดยเชือ้เชิญให้พวกเขาเลือกคณุลักษณะหน่ึงประการที่ตอ้งการเรยีนรูเ้พิ่ม
เตมิและพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึน้ในชีวติพวกเขา ขอให้นักเรยีนหาหัวข้อที่พูดถึงคณุลักษณะที่พวกเขาเลือกใน หน้า 116–122 ของ  

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้เวลาพวกเขาศึกษาหัวข้อน้ี พรอ้มกับข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง อาจเป็นประโยชน์ถ้าให้นักเรยีนรูว้า่พวก
เขาจะมีเวลาศึกษานานเท่าใด เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานให้นักเรยีนพิจารณาขณะอ่าน

• ท่านไดข้้อคดิใหม่ๆ อะไรบ้างเกีย่วกับคณุลักษณะน้ี

• มีอะไรบ้างที่ ใจ ความคดิ หรอืการกระท�าของท่านตอ้งเปลีย่นเพือ่พัฒนาคณุลักษณะน้ี

• การพัฒนาคณุลักษณะน้ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้สอนศาสนาของท่านไดอ้ย่างไร

เดนิไปรอบๆ ห้องเพื่อดวูา่นักเรยีนแตล่ะคนเป็นอย่างไรและตอบค�าถามที่นักเรยีนอาจมี หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนแบ่ง
ปันค�าตอบของค�าถามที่เขียนไวบ้นกระดาน

ให้ดคู�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ และขอให้นักเรยีนมองหาส่ิงที่ประธานอุคท์ดอรฟ์บอกวา่เราตอ้งท�าเพื่อพัฒนา
คณุลักษณะเหมือนพระครสิต์
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“พระคมัภีร์พดูถึงคุณลกัษณะเหมือนพระคริสตห์ลายประการท่ีเราจ�าเป็นตอ้งพฒันาในช่วงชีวติของเรา . . . คุณลกัษณะเหมือนพระคริสตเ์ป็น

ของประทานจากพระผูเ้ป็นเจา้ จะพฒันาไม่ไดห้ากปราศจากความช่วยเหลือของพระองค ์ความช่วยเหลืออยา่งหน่ึงท่ีเราทุกคนตอ้งการเราได้

รับเปล่าๆ ผา่นการชดใชข้องพระเยซูคริสต ์การมีศรัทธาในพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองคห์มายถึงการพึ่งพาพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์

—วางใจในเดชานุภาพอนัไม่มีขอบเขต พระปรีชาญาณ และความรักของพระองค ์คุณลกัษณะเหมือนพระคริสตเ์ขา้มาในชีวติเราเม่ือเราใช้

สิทธ์ิเสรีอยา่งชอบธรรม . . . ในความพยายามเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนนั้น เราจ�าเป็นตอ้งประเมินชีวติเราเป็นประจ�าและวางใจใน

คุณความดีของพระเยซูคริสตแ์ละพรของการชดใชผ้า่นเสน้ทางการกลบัใจท่ีแทจ้ริง” (“คุณลกัษณะดงัเช่นพระคริสต—์พลงัใตปี้กของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 

2005, 121–122)

• “คณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์ป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า” มีความหมายตอ่ท่านอย่างไร (เป็นของประทานที่ ไม่สามารถ
พัฒนาไดอ้ย่างเต็มที่หากปราศจากความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า)

• ตามที่ประธานอุคท์ดอรฟ์กล่าว เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อดงึความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้ามาใช้ ในการพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ี 
(ท่านอาจจะสรปุค�าตอบของนักเรยีนโดยเขียนบนกระดานดงัน้ี: เราสามารถพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิต์ ไดเ้มื่อเรากลับใจ  

มีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์และพึ่งพาการชดใช้)

• การกลับใจและการมีศรทัธาในการชดใช้จะช่วยเราพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร ( โดยผ่านศรทัธาและการกลับใจ เรา
อัญเชิญให้พระเจ้าทรงอวยพรเราดว้ยคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์เมื่อเรากลับใจ เราแสดงความปรารถนาวา่จะเป็นเหมือนพระครสิต์
มากขึน้ และเราอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติเรามากขึน้)

ให้ดคู�ากล่าวตอ่ไปน้ีโดยเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

“ในการสอนชาวนีไฟ พระผูช่้วยใหร้อดตรัสถึงส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งเป็น พระองคท์รงทา้ทายพวกเขาใหก้ลบัใจและรับบพัติศมาและรับการช�าระ

ใหบ้ริสุทธ์ิโดยการรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ‘เพื่อเจา้จะยนือยูโ่ดยไม่มีมลทินต่อหนา้เราในวนัสุดทา้ย’ (3 นีไฟ 27:20) พระองคท์รงสรุปวา่ 

‘ฉะนั้น, เจา้ควรเป็นคนอยา่งไรเล่า? ตามจริงแลว้เรากล่าวแก่เจา้, แมด้งัท่ีเราเป็น’ (3 นีไฟ 27:27)

“พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์ป็นแผนซ่ึงท�าใหเ้ราสามารถเป็นอยา่งท่ีบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้พึงเป็น สภาพไม่มีมลทินและดีพร้อมจะ

เกิดจากความต่อเน่ืองสม�่าเสมอของพนัธสญัญา ศาสนพิธี และการกระท�า การสัง่สมการเลือกท่ีดี และจากการกลบัใจอยา่งต่อเน่ือง ‘ชีวติน้ี

เป็นเวลาส�าหรับมนุษยท่ี์จะเตรียมพบพระผูเ้ป็นเจา้’ (แอลมา 34:32)” (“การทา้ทายเพื่อท่ีจะเป็น,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 48–49)

ถามวา่

• ตามที่เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์กล่าว เราตอ้งท�าอะไรจึงจะเป็นเหมือนพระเยซูครสิตม์ากขึน้ (เราตอ้งท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ รบัศาสน
พิธีอย่างมีคา่ควร ท�าการเลือกที่ถูกตอ้ง และกลับใจ)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเปิด โมโรไน 7:47–48 อธิบายวา่ถึงแม้ข้อเหล่าน้ีจะกล่าวเจาะจงเรือ่งจิตกุศล แตก็่สอนหลักธรรมกวา้งกวา่น้ันเกี่ยวกับ
การมีคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านข้อเหล่าน้ันขณะชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาส่ิงที่เราท�าไดเ้พื่ออัญเชิญความ
ช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ ในการเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค ์(ค�าตอบควรเน้นความส�าคญัของการทูลขอให้พระบิดาบน
สวรรคท์รงช่วยเราและการเป็น “ผู้ตดิตามที่แท้จรงิ” ของพระครสิต)์ ชี ้ให้เห็นวา่เน่ืองจากคณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์ป็นของประทาน
จากพระผู้เป็นเจ้า เราจึงควรขอให้พระองคท์รงช่วยเราพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ัน

การประยกุตใ์ชข้องผูเ้รียน การประยกุตใ์ชเ้กิดข้ึนเม่ือนกัเรียน (1) ยอมรับหลกัค�าสอนและหลกัธรรมในใจและความคิดของพวกเขา และ (2) เร่ิมปฏิบติัและ

ด�าเนินชีวติตามนั้น ครูสามารถส่งเสริมการประยกุตใ์ชโ้ดยใหเ้วลานกัเรียนไตร่ตรองในชั้นเรียนหรือเขียนวา่พวกเขาเขา้ใจอะไรและรู้สึกอยา่งไร พิจารณา

การกระท�าเฉพาะอยา่งท่ีพวกเขาควรท�าเพื่อประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีเรียนรู้ในชีวติพวกเขา

เพื่อช่วยนักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูอ้ย่างไร ท่านอาจจะขอให้นักเรยีนยกตวัอย่างการกระท�าที่ผู้มุ่งหวงัจะเป็น
ผู้สอนศาสนาพึงท�าเมื่อก�าลังพยายามพัฒนาคณุลักษณะที่พวกเขาศึกษา จากน้ันให้เวลานักเรยีนจดแผนสองสามนาที รวมไปถึงการเลือก
ที่ถูกตอ้งสม�่าเสมอบางอย่างที่พวกเขาสามารถท�าได ้เพื่อช่วยพวกเขาพัฒนาคณุลักษณะน้ันให้ดขีึน้ กระตุน้ให้พวกเขาบอกแผนกับบิดา
มารดาหรอืเพื่อนที่ ไว้ ใจ อีกทัง้กระตุน้พวกเขาไม่ ให้ผัดวนัในการท�าตามแผนน้ัน ความพยายามของพวกเขาเวลาน้ีจะมีผลใหญ่หลวงตอ่
ประสบการณ์เป็นผู้สอนศาสนาของพวกเขา

สรปุบทเรยีนส่วนน้ีโดยรบัรองกับนักเรยีนวา่พระเจ้าจะทรงอวยพรพวกเขาเมื่อพวกเขาใช้ศรทัธาในการชดใช้และหมายมั่นเป็นเหมือน
พระองค์
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คุณลกัษณะเหมอืนพระคริสต์ในงานเผยแผ่ศาสนา
เขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดไวบ้นกระดาน ท่านก�าลังแบ่งปันข้อความที่คดิวา่น่าจะ
เป็นค�าพูดของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง:

“จงสัง่สอนพระกิตติคุณตลอดเวลาและใชค้ �าพดูหากจ�าเป็น” (“การรอคอยบนถนนสู่ดามสักสั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 96)

จากน้ันให้ถามค�าถามท�านองน้ี

• เราจะส่ังสอนพระกิตตคิณุโดยไม่ ใช้ค�าพูดไดอ้ย่างไร

• การมีคณุลักษณะเหมือนพระครสิตจ์ะช่วยให้เราส่ังสอนพระกิตตคิณุไดด้ขีึน้ทัง้ดว้ยการใช้ค�าพูดและไม่ ใช้ค�าพูดอย่างไร

• อะไรเกิดขึน้กับใจคนเมื่อพวกเขาไดร้บัการปฏิบัติ ในลักษณะเหมือนพระครสิต ์( ใจพวกเขาจะอ่อนลงและพวกเขาจะยอมรบัข่าวสาร
พระกิตตคิณุมากขึน้)

• เหตใุดคณุลักษณะเหมือนพระครสิตข์องผู้สอนศาสนาจึงส�าคญัตอ่ความส�าเรจ็ของงานเผยแผ่ศาสนา (ค�าตอบของนักเรยีนอาจรวม
ความจรงิน้ีไวด้ว้ย: คณุลักษณะเหมือนพระครสิตส์ามารถเป็นอิทธิพลอันทรงพลังในการน�าผู้คนมาหาพระผู้ช่วยให้รอด)

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ความประทับใจของผู้สอนศาสนา” (4:32) ให้นักเรยีนจดคณุลักษณะที่ผู้สนใจสังเกตเห็นในผู้สอนศาสนาและ
ผลของคณุลักษณะเหล่าน้ันตอ่ผู้สนใจ

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• คณุลักษณะอันดอีะไรบ้างของผู้สอนศาสนาที่ผู้สนใจมองเห็น

• ท่านคดิวา่เหตใุดคณุสมบัตเิหล่าน้ีจึงท�าให้ผู้สนใจรูสึ้กประทับใจ

• ผู้สนใจบางคนพูดถึงคณุสมบัตทิี่ ไม่ดเีท่าใดนัก คณุสมบัตเิหล่าน้ีมีผลกระทบตอ่ผู้สนใจอย่างไร

• ผู้สอนศาสนาจะหลีกเลี่ยงไม่ ให้ตนเองฝากความประทับใจที่ ไม่ดเีหล่าน้ีไดอ้ย่างไร

เพื่ออธิบายเพิ่มเตมิวา่พฤตกิรรมและคณุลักณะเหมือนพระครสิตจ์ะช่วยผู้สอนศาสนาเตรยีมคนที่พวกเขาสอนให้พรอ้มรบัพระกิตตคิณุได้
อย่างไร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงสรปุเรือ่งราวที่แอมันพยายามส่ังสอนพระกิตตคิณุในบรรดาชาวเลมัน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นส่ีกลุ่ม และมอบ
หมายข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีให้กลุ่มละหน่ึงข้อ ให้้

แอลมา 17:22–25

แอลมา 17:28–31

แอลมา 17:33–37

แอลมา 18:1–3, 8–10 

หลังจากนักเรยีนมีเวลาอ่านแล้ว ให้สนทนากับชัน้เรยีนดงัน้ี

• แอมันแสดงให้เห็นคณุลักษณะเหมือนพระครสิตป์ระการใดในข้อที่ท่านอ่าน

• คณุลักษณะของแอมันมีผลตอ่คนที่เขาก�าลังสอนอย่างไร

• ผู้สอนศาสนายุคปัจจุบันจะท�าตามแบบอย่างของแอมันในวธิี ใดไดบ้้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนนึกถึงคนที่พวกเขาสังเกตเห็นวา่เป็นแบบอย่างของคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์ถามวา่

• บุคคลน้ีมีอิทธิพลตอ่ท่านผ่านพฤตกิรรมเหมือนพระครสิตอ์ย่างไร

การรับใช้กบัคู่
เตอืนนักเรยีนวา่ผู้สอนศาสนาไดร้บัมอบหมายให้รบัใช้กับคูเ่สมอ เชือ้เชิญให้นักเรยีนบอกการท้าทายที่อาจเกิดขึน้เมื่อท�างานกับคู ่ถาม
ค�าถามนักเรยีนดงัน้ี

• ท่านคดิวา่เหตใุดผู้สอนศาสนาจึงรบัใช้เป็นคู่
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อ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:6 และ 2 โครนิธ์ 13:1 เพื่อช่วยให้นักเรยีนเห็นวา่ผู้สอนศาสนารบัใช้เป็นคูเ่พราะพระเจ้าทรง
วางรปูแบบไว ้จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาจะแสดงเจตคตแิละการกระท�าเหมือนพระครสิตต์อ่คูข่องตน (ด ูคพ. 38:24–25, 27)

ให้ดขู้อความตอ่ไปน้ีของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้
เรยีนฟัง

 “อยา่ยอมใหมี้ความขดัแยง้กบัคู่ของท่าน คู่ผูส้อนศาสนาบางคนของท่านจะเป็นเพื่อนรักท่ีสุดของชีวติท่าน จงเป็นคู่ในแบบท่ีท่านตอ้งการจะ

อยูด่ว้ย อยา่เห็นแก่ตวัในความสมัพนัธ์ของท่านกบัคู่ เม่ือมีความขดัแยง้ พระวญิญาณของพระเจา้จะจากไป ไม่วา่ใครเป็นฝ่ายผดิ เราแต่ละคน

เป็นปัจเจกท่ีมีความเขม้แขง็และพรสวรรคเ์ฉพาะตน ต่างจากคนอ่ืนในโลก เราแต่ละคนมีความอ่อนแอ ในการเป็นคู่ท่ีปรองดองตอ้งมีการ

ท�างานเป็นทีม—เม่ือคนหน่ึงอ่อนแอ อีกคนตอ้งเขม้แขง็” (“ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการใหล้กูชายรู้ก่อนเป็นผูส้อนศาสนา,” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 51)

• ประธานเฟาสท์กล่าววา่จะเกิดอะไรขึน้เมื่อมีความขัดแย้งระหวา่งคูผู่้สอนศาสนา (ด ู3 นีไฟ 11:29ดว้ย)

• คณุลักษณะที่เราศึกษาจะช่วยคูห่ลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันมากขึน้ไดอ้ย่างไร (ช่วยให้นักเรยีนคน้พบ
หลักธรรมที่วา่ เมื่อคูผู่้สอนศาสนาแสดงพฤตกิรรมและเจตคตเิหมือนพระครสิตต์อ่กัน พวกเขาย่อมไดร้บัพรให้มีพระวญิญาณ)

• เหตใุดการมีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันจึงท�าให้คูม่ีประสิทธิภาพมากขึน้ในการส่ังสอนพระกิตตคิณุ

ท่านอาจจะอ่านออกเสียงห้าย่อหน้าแรกใตห้ัวข้อย่อย “คูข่องท่าน” ( ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์กับผู้อื่น”) ใน คูม่ือผู้สอนศาสนา (หน้า 29–30) 
จากน้ันให้ถามวา่

• ท่านเคยใช้หลักธรรมที่พบในย่อหน้าเหล่าน้ีกระชับความสัมพันธ์ของท่านกับสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนอย่างไร

สรปุโดยเชือ้เชิญให้นักเรยีนแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระครสิตแ์ละความส�าคญัของการเป็นเหมือนพระองค์

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

ช่วยให้นักเรยีนตระหนักวา่กระบวนการพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์รยีกรอ้งความช่วยเหลือจากพระเจ้าและความพยายามส่วน
ตวัอย่างมาก กระตุน้ให้นักเรยีนท�ากิจกรรมที่เสนอแนะตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันอันเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามเป็นเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

• เลือกคณุลักษณะเหมือนพระครสิตป์ระการหน่ึงจาก บทที่ 6 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และศึกษาเพิ่มเตมิโดยใช้พระคมัภีร ์รวมทัง้
คูม่ือพระคมัภีร ์Topical Guide ดชันี และอื่นๆ วางแผนพัฒนาคณุลักษณะน้ันให้สมบูรณ์มากขึน้ในชีวติท่าน บอกแผนของท่านกับ
พ่อแม่หรอืเพื่อนที่ท่านไว้ ใจ

• คดิดวูา่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ตอ่ครอบครวั เพื่อน (ทัง้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก) และผู้น�า
ศาสนจักร จดแนวคดิที่ท่านมีและท�าตามน้ันในสัปดาห์น้ี

• จงตัง้เป้าหมายวา่ท่านจะเตรยีมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับคูผู่้สอนศาสนาในอนาคตไดอ้ย่างไร

• หาวธิีแสดงความรกัตอ่สมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ รบัใช้พวกเขาดว้ยความอดทนและจิตกุศล
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ค�าน�า

แผนแห่งความรอดเป็นแผนของพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อความสุขของบุตรธิดาของพระองค ์แผนดงักล่าวมีศนูย์กลางอยู่ที่การชดใช้ของ
พระเยซูครสิตแ์ละสอนวา่เหตใุดการชดใช้จึงจ�าเป็น แผนของพระบิดาบนสวรรคต์อบค�าถามเช่นกันวา่ “ฉันมาจากไหน” “จุดประสงคข์อง
ฉันในชีวติคอือะไร” และ “ฉันจะไปที่ ไหนหลังจากฉันสิน้ชีวติ” ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรมีความเข้าใจชัดเจนในหลักค�าสอนเกี่ยว
กับแผนแห่งความรอดและพรอ้มอธิบายอย่างเรยีบง่ายและเป็นพยานยืนยันแผนดงักล่าวดว้ยพลัง

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา 2 นีไฟ 2:22–25; แอลมา 12:32–34; โมเสส 1:39

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 48–50

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา” (3:05) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “แผนแห่งความรอด” (4:30) มีอยู่ที่ LDS.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

ชีวติก่อนเกดิบนแผ่นดนิโลก: จุดประสงค์และแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพือ่เรา
ท่านอาจจะให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลงสวด “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” อันเป็นส่วนหน่ึงของการให้ข้อคดิทางวญิญาณเพื่อเปิดชัน้เรยีน เพื่อเริม่บท
เรยีน ให้นักเรยีนทบทวนเน้ือรอ้งข้อแรกของ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” และขอให้พวกเขามองหาหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมที่พบในเน้ือรอ้ง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า

โปรดเกล้าส่งฉันมาน่ี

ประทานให้มีบ้านในโลกน้ี

มีพ่อแม่รกัเมตตา

พาฉัน น�าฉัน เดนิเคยีงข้างฉัน

ช่วยฉันให้พบทาง

สอนฉันทุกอย่างทีต่อ้งท�า

เพือ่พ�านักกับพระอีก

(“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เพลงสวด บทเพลงที่ 149)

หมายเหต:ุ อีกทางเลือกหน่ึงคือท่านอาจจะเร่ิมช้ันเรียนโดยฉายวีดิทัศน์เร่ือง “พระผู้ เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา” (3:15) หลงัจากใช้เวลาสองสาม

นาทีสนทนาเก่ียวกับวีดิทัศน์เร่ืองนี ้ให้นักเรียนร้องเพลง “ฉันลกูพระผู้ เป็นเจ้า”
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หลังจากน้ันสองสามนาที ให้นักเรยีนอธิบายหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมส�าคญัที่พวกเขาพบในเพลงสวด หากจ�าเป็นท่านอาจจะถามค�าถาม
ตอ่ไปน้ี

• เน้ือรอ้งเหล่าน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับชีวติเราก่อนที่เราจะมายังแผ่นดนิโลก

• เน้ือรอ้งเหล่าน้ีบอกอะไรเกี่ยวกับจุดประสงคข์องชีวติบนแผ่นดนิโลก

บอกนักเรยีนวา่ในฐานะผู้สอนศาสนา พวกเขาจะมีโอกาสสอนเรือ่งจุดประสงคข์องชีวติ ให้นักเรยีนหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันอ่านออกเสียง
สองย่อหน้าแรกของหัวข้อเรือ่ง “ชีวติก่อนเกิดบนแผ่นดนิโลก: จุดประสงคแ์ละแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเรา” ในหน้า 48 ของ ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา

ท่านอาจจะแบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธานบอยด ์เค. แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองดว้ย

“ไม่มีความจริงใดถ่ายทอดใหเ้ราในการฟ้ืนฟลึูกซ้ึงกวา่ความรู้เร่ืองการด�ารงอยูก่่อนเกิดของเรา ไม่มีศาสนจกัรใดรู้หรือสอนความจริงน้ี หลกั

ค�าสอนน้ีประทานใหค้ร่าวๆ เท่านั้น แต่ในการเปิดเผยกล่าวย �้าขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งบ่อยพอจะท�าใหเ้รามัน่ใจในความจริงพื้นฐานบางอยา่ง” 

(Our Father’s Plan [1984], 14)

ถามวา่

• การรูเ้รือ่งชีวติก่อนเกิดของเราและเราเคยอยู่เป็นลูกทางวญิญาณกับพระบิดาในสวรรคจ์ะช่วยให้ชีวติเรามีความหมาย
มากขึน้ไดอ้ย่างไร (ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะเลือกเน้นหลักธรรมน้ี: เมื่อเราเข้าใจวา่เราเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค ์เราจะพบ
วา่ชีวติเราบนแผ่นดนิโลกมีความหมายมากขึน้)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักธรรมน้ีลึกซึง้ขึน้ ให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา” (3:05) และให้
นักเรยีนฟังพรที่ผู้คนในวดีทิัศน์พูดถึง

หลังจากนักเรยีนดวูดีทิัศน์แล้ว ให้ถามค�าถามตอ่ไปน้ี

• คนในวดีทิัศน์พูดถึงพรอะไรบ้างที่มาจากการรูว้า่พวกเขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า

• ความรูท้ี่วา่ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้ท่านพบวา่ชีวติท่านมีความหมายมากขึน้อย่างไร

ให้นักเรยีนหลายคนผลัดกันอ่านออกเสียงส่ีย่อหน้าสุดท้ายใน หน้า 48 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา แนะน�าให้ชัน้เรยีนมองหาหลักค�าสอน
และหลักธรรมที่สอนวา่จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบับุตรธิดาของพระองคค์อือะไรและแผนแห่งความรอดท�าให้บรรลุจุดประสงค์
น้ันอย่างไร จากน้ันให้ถามวา่

• แผนของพระผู้เป็นเจ้าออกแบบไวเ้พื่อท�าอะไรให้บุตรธิดาของพระองค ์(ค�าตอบหน่ึงในน้ันคอื นักเรยีนอาจจะพูดถึงหลักค�าสอนที่วา่ 
แผนแห่งความรอดท�าให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัพรแห่งความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์หากจ�าเป็นตอ้งอธิบาย ท่าน
อาจจะกล่าวถึงนิยามของ ความเป็นอมตะ และ ความสูงส่ง ใน หน้า 58–59 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เน้นวา่ชีวตินิรนัดรค์อืชีวติแบบ
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงด�ารงอยู่)

การท่องจ�า การท่องจ�าสามารถช่วยใหน้กัเรียนไดรู้้จกัและรักขอ้พระคมัภีร์ท่ีเลือกไว ้อีกทั้งเพิ่มความเป็นไปไดท่ี้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะน�าขอ้ความเหล่าน้ี

มาสู่ความทรงจ�าของพวกเขาในเวลาท่ีตอ้งใช ้(ดู ยอห์น 14:26) เม่ือท่านเช้ือเชิญใหน้กัเรียนท่องจ�าพระคมัภีร์ จงปรับความคาดหวงัตามความสามารถและ

สภาวการณ์ของนกัเรียนแต่ละคน ท่านไม่ควรท�าใหน้กัเรียนรู้สึกอึดอดัหรือหนกัใจถา้พวกเขามีปัญหาเร่ืองการท่องจ�าพระคมัภีร์

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักค�าสอนน้ี ให้พวกเขาอ่านและท่องจ�า โมเสส 1:39 หลังจากพวกเขามีเวลาท่องจ�าสองสามนาทีและฝึกอ่านออก
เสียงข้อน้ีแล้ว ให้ถามวา่

• การสอนผู้สนใจวา่จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าคอืการท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์จะส่งผลตอ่การเลือกที่
พวกเขาท�าในชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร

ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองบทบาทของผู้สอนศาสนาในการช่วยงานของพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อ “ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร์
ของมนุษย์” ( โมเสส 1:39) เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันความคดิกับนักเรยีนอีกคนหน่ึงหรอืเขียนความคดิของพวกเขาลงในสมุดบันทึกการ
ศึกษา



57

การสอนเร่ืองแผนแห่งความรอด (ตอน 1)

การสร้างและร่างกายของเรา
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงหัวข้อเรือ่ง “การสรา้ง” ในหน้า 49 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา แนะน�าให้นักเรยีนมองหาความส�าคญัของ
การสรา้งในแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุดเราจึงถือวา่การสรา้งแผ่นดนิโลกเป็นส่วนส�าคญัในแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า (เพื่อจะเจรญิก้าวหน้าและเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้า เราแตล่ะคนตอ้งมาแผ่นดนิโลกเพื่อรบัรา่งกายและรบัการทดสอบในช่วงเวลาของการทดลอง)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจความส�าคญัของการไดร้บัรา่งกาย ให้ดแูละอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของซิสเตอรซ์ูซาน ดบัเบิลยู. แทนเนอรข์ณะเธอ
รบัใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญ ให้นักเรยีนดวูา่เหตใุดเราแตล่ะคนจึงตืน่เตน้ที่จะไดร้บัรา่งกาย

“ในโลกก่อนเกิด เราเรียนรู้วา่ร่างกายเป็นส่วนหน่ึงของแผนอนัส�าคญัยิง่แห่งความสุขของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเรา ดงัท่ีกล่าวไวใ้นถอ้ยแถลงเร่ือง

ครอบครัววา่ ‘บุตรและธิดาท่ีเป็นวญิญาณรู้จกัและนมสัการพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระบิดานิรันดร์ของพวกเขา และยอมรับแผนของพระองค ์ซ่ึง

ตามแผนนั้นบุตรธิดาของพระองคจ์ะไดรั้บร่างกายอนัเป็นเน้ือหนงั และไดรั้บประสบการณ์ทางโลกเพื่อพฒันาไปสู่ความดีพร้อม และในท่ีสุด

จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแห่งสวรรคข์องพวกเขา เป็นทายาทแห่งชีวตินิรันดร์’ แทจ้ริงแลว้ เรา ‘โห่ร้องดว้ยความช่ืนบาน’ (โยบ 38:7)  

ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนน้ี

“เหตุใดเราจึงต่ืนเตน้ขนาดนั้น เราเขา้ใจความจริงนิรันดร์เก่ียวกบัร่างกายของเรา เรารู้วา่ร่างกายเราจะอยูใ่นรูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ เรารู้วา่ร่างกายเรา

จะเป็นบา้นของวญิญาณเรา เราเขา้ใจเช่นกนัวา่ร่างกายเราจะตอ้งประสบกบัความเจบ็ปวด ความเจบ็ป่วย ความพิการ และการล่อลวง แต่เรายนิดียอมรับ แม้

กระหายใคร่รับความทา้ทายเหล่าน้ีเพราะเรารู้วา่เฉพาะสสารท่ีสมัพนัธ์กบัวญิญาณอยา่งแยกไม่ออกเท่านั้นจึงจะท�าใหเ้รากา้วหนา้จนเป็นเหมือนพระบิดาบน

สวรรคข์องเรา (ดู คพ. 130:22) และ ‘ไดรั้บความสมบูรณ์แห่งปีติ’ (คพ. 93:33)” (“ความศกัด์ิสิทธ์ิของร่างกาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 15)

จากน้ันให้ถามวา่

• ในโลกก่อนเกิด เราเข้าใจความจรงิอะไรที่ท�าให้เราตืน่เตน้กับการมาแผ่นดนิโลกและไดร้บัรา่งกาย

• เหตใุดเราจึงยินดแีละกระหายใครจ่ะมาแผ่นดนิโลกทัง้ที่เรารูว้า่เราจะประสบปัญหายุ่งยากท้าทายในความเป็นมรรตยั

ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีสักครู ่ท่านจะอธิบายให้ผู้สนใจฟังอย่างไรวา่ประสบการณ์ในมรรตยัของเราช่วยให้เราเจรญิก้าวหน้า
จนเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค ์หากเวลาเอือ้อ�านวย ให้พวกเขาศึกษาพระคมัภีรอ์้างอิงในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์ใตห้ัวข้อ “การสรา้ง” 
หน้า 49 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หลังจากน้ันประมาณหน่ึงนาที ให้นักเรยีนหันไปหาคนน่ังข้างๆ และอธิบายค�าตอบของพวกเขา

สิทธ์ิเสรีและการตกของอาดมักบัเอวา
เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน:

ส่ิงท่ีอาดมักบัเอวา สามารถ ท�าไดใ้นสวน ส่ิงท่ีอาดมักบัเอวา ไม่สามารถ ท�าไดใ้นสวน

เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษา 2 นีไฟ 2:22–25 และหัวข้อ “สิทธิ์เสรแีละการตกของอาดมักับเอวา” ในหน้า 48 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
ขณะที่พวกเขาอ่าน ให้นักเรยีนครึง่ชัน้เขียนรายการส่ิงที่อาดมักับเอวา สามารถ ท�าได้ ในสวนเอเดน (พวกท่านสามารถมีชีวติตลอดไปใน
สภาพไรเ้ดยีงสา พวกท่านสามารถใช้สิทธิ์เสรที�าการตดัสินใจ) ให้นักเรยีนอีกครึง่ชัน้เขียนรายการส่ิงที่อาดมักับเอวา ไม่สามารถ ท�าได้ ใน
สวนเอเดน (พวกท่านไม่สามารถเจรญิก้าวหน้าหรอืประสบการตรงกันข้าม พวกท่านไม่สามารถประสบปีตหิรอืโทมนัส หรอืความเจ็บปวด 
หรอืความเศรา้มอง พวกท่านไม่สามารถท�าบาป พวกท่านไม่สามารถประสบโรคภัยหรอืความทุกข์ยาก พวกท่านไม่สามารถมีบุตร) หลังจาก
น้ันสองสามนาที ขอให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พบ ขณะพวกเขาตอบ ท่านอาจให้สมาชิกชัน้เรยีนคนหน่ึงเขียนค�าตอบของนักเรยีนไวบ้น
กระดาน

ดงึความสนใจของนักเรยีนมาที่ค�าวา่ ความตายทางรา่งกาย และ ความตายทางวญิญาณ ใน หน้า 49 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา บางที
นักเรยีนทุกคนอาจจะเข้าใจวา่ความตายทางรา่งกายหมายถึงความตายของรา่งกาย ช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่ความตายทางวญิญาณหมายถึง
การแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ความตายทัง้สองเป็นผลจากการตกของอาดมั โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันที่เราจะ
เอาชนะความตายทัง้สองอย่างน้ีได้

ท่านจะเข้าใจความส�าคญัของการตกในแผนแห่งความรอดไดล้ึกซึง้ขึน้โดยดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ  

(1876–1972) ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง
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“เม่ืออาดมัถกูขบัออกจากสวนเอเดน พระเจา้ทรงตดัสินลงโทษท่าน บางคนมองวา่การลงโทษนั้นเป็นเร่ืองน่ากลวั แต่เปล่าเลย การลงโทษ

เป็นพร ขา้พเจา้รู้วา่นัน่ไม่ใช่การลงโทษจริงๆ แต่เป็นการลงโทษท่ีมีนยัแอบแฝง

“เพื่อใหม้นุษยชาติไดรั้บความรอดและความสูงส่ง จ�าเป็นท่ีพวกเขาจะไดรั้บร่างกายในโลกน้ี ผา่นประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีพบเฉพาะ

ในความเป็นมรรตยั พระเจา้ตรัสไวว้า่งานและรัศมีภาพอนัส�าคญัยิง่ของพระองคคื์อ ‘ท�าใหเ้กิดความเป็นอมตะและชีวตินิรันดร์ของมนุษย’์ 

[โมเสส 1:39] หากปราศจากความเป็นมรรตยัพรอนัส�าคญัยิง่น้ีจะเกิดข้ึนไม่ได ้ดว้ยเหตุน้ี จึงมีตอ้งสร้างโลกใหล้กูของพระผูเ้ป็นเจา้อยู ่และ

พวกเขาไดรั้บสิทธิพิเศษใหป้ระสบกบัการด�ารงอยูใ่นมรรตยั พร้อมกบัครอบครองของประทานอนัส�าคญัยิง่แห่งสิทธ์ิเสรี โดยผา่นของประทานดงักล่าว พวก

เขาเลือกความดีหรือไม่กเ็ลือกความชัว่ และดว้ยเหตุน้ีจึงไดรั้บรางวลัตอบแทนความดีงามในโลกท่ีจะมาถึง เพราะการล่วงละเมิดของอาดมั เราจึงอยูท่ี่น่ีในชีวิ

ตมรรตยั . . .

“การตกของมนุษยเ์ป็นพรท่ีมีนยัแอบแฝง และเป็นวธีิส่งเสริมจุดประสงคข์องพระเจา้ในความกา้วหนา้ของมนุษย ์ไม่ใช่วธีิกีดกนัความกา้วหนา้เหล่านั้น” 

(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:113–14)

จากน้ันให้ถามวา่

•  เหตใุดจึงสมควรมองวา่การตกของอาดมักับเอวาเป็นส่วนส�าคญัยิ่งในแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า (การตกของอาดมักับเอวา 
ยอมให้ลูกทางวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัรา่งกาย ท�าให้พวกเขามีโอกาสเจรญิก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค)์

เชือ้เชิญให้นักเรยีนทบทวนกรอบ “สอนเรือ่งการตก” ในหน้า 50 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้นักเรยีนอธิบายหลักค�าสอนเรือ่ง
การตกดว้ยค�าพูดของพวกเขาเองกับนักเรยีนที่น่ังข้างๆ

ชีวติของเราบนแผ่นดนิโลก
ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “แผนแห่งความรอด” (4:30) หรอืให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธานบอยด ์เค. 
แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ให้นักเรยีนมองหารปูแบบที่ละครสามองก์เป็นสัญลักษณ์แทนแผนแห่งความรอด

“แผนแห่งการไถ่ท่ีมีสามส่วนเปรียบไดก้บัละครฉากใหญ่สามองก ์องก ์1 เรียกวา่ ‘ชีวติก่อนเกิด’ พระคมัภีร์เรียกช่วงน้ีวา่เป็นสถานะแรกของ

เรา (ดู ยดูาห์ 1:6; อบัราฮมั 3:26, 28) องก ์2 ตั้งแต่เราเกิดจนถึงเวลาของการฟ้ืนคืนชีวติ คือ ‘สถานะท่ีสอง’ และองก ์3 เรียกวา่ ‘ชีวติหลงัความ

ตาย’ หรือ ‘ชีวตินิรันดร์’

“ในความเป็นมรรตยั เราเป็นเหมือนนกัแสดงท่ีเขา้มาในโรงละครตอนเปิดม่านแสดงองกท่ี์สอง เราพลาดองก ์1 ละครมีทั้งโครงเร่ืองหลกัและ

โครงเร่ืองรองมากมายผสมผสานกนั ท�าใหย้ากจะคิดออกวา่ใครเช่ือมโยงกบัใครและอะไรเช่ือมโยงกบัอะไร ใครเป็นพระเอกและใครเป็น

ผูร้้าย และซบัซอ้นยิง่กวา่นั้นเพราะเราไม่ใช่แค่ผูช้ม เราเป็นนกัแสดงบนเวที อยูก่ลางเวที!

“ส่วนหน่ึงของแผนนิรันดร์คือ ความทรงจ�าของเราเก่ียวกบัชีวติก่อนเกิด หรือองก ์1 มีม่านบงัอยู ่เน่ืองจากเราเขา้สู่ความเป็นมรรตยัตอนเร่ิมองก ์2 โดยจ�าองก ์1 

ไม่ได ้จึงไม่แปลกท่ีเราไม่เขา้ใจส่ิงท่ีก�าลงัเกิดข้ึน . . .

“หากท่านคาดวา่จะพบแต่ความสะดวกสะบาย ความสงบสุข และความสุขส�าราญระหวา่งองก ์2 ท่านจะผดิหวงัแน่นอน ท่านจะเขา้ใจเลก็นอ้ยวา่ก�าลงัเกิดอะไร

ข้ึนและเหตุใดจึงทรงยอมใหเ้กิดสถานการณ์อยา่งท่ีเป็นอยู่

“จงจ�าส่ิงน้ี! บรรทดัท่ีวา่ ‘และพวกเขาทุกคนอยูอ่ยา่งมีความสุขตลอดไปหลงัจากนั้น’ ไม่เคยเขียนไวใ้นองกท่ี์สอง บรรทดัดงักล่าวเป็นขององกท่ี์สาม เม่ือไข

ความล้ีลบัและแกไ้ขทุกอยา่งใหถ้กูตอ้ง . . .

“บางอยา่งท่ีด�ารงอยูข่องบทละครเร่ืองใหญ่น้ี ละครแห่งยคุสมยั ซ่ึงร่างไวส้ั้นๆ วา่เกิดอะไรข้ึนในองก ์1—ชีวติก่อนเกิด แมจ้ะมีรายละเอียดไม่มาก แต่บทละคร

ท�าใหจุ้ดประสงคข์องทั้งเร่ืองชดัเจน และเปิดเผยโครงเร่ืองมากพอจะช่วยใหท่้านคิดออกวา่ชีวติเก่ียวขอ้งกบัอะไร

“บทละครดงักล่าวตามท่ีท่านควรรู้อยูแ่ลว้คือพระคมัภีร์—การเปิดเผย จงอ่าน จงศึกษา พระคมัภีร์บอกท่านวา่มนุษยเ์ป็นใคร เหตุใดพระผูเ้ป็นเจา้ทรง ‘ระลึกถึง

เขา’ และเหตุใดจึงทรงสร้างใหเ้ขา ‘ต�่ากวา่เหล่าเทพหน่อยเดียว’ ทวา่ทรง ‘สวมศกัด์ิศรีกบัอ�านาจใหเ้ขา’ (สดุดี 8:4–5)

“พระคมัภีร์พดูความจริง จากพระคมัภีร์ท่านจะเรียนรู้ทั้งสามองกไ์ดม้ากพอจะรู้ต�าแหน่งและทิศทางในชีวติท่าน พระคมัภีร์เปิดเผยวา่ ‘ในกาลเร่ิมตน้เจา้ด�ารง

อยูก่บัพระบิดาเช่นกนั; ส่ิงนั้นซ่ึงเป็นพระวญิญาณ, แมพ้ระวญิญาณแห่งความจริง;

“‘และความจริงคือความรู้ถึงส่ิงทั้งหลายดงัท่ีเป็นอยู,่ และดงัท่ีเป็นมา, และดงัท่ีจะเป็น’ (คพ. 93:23–24)” (Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” 

[Church Educational System fireside, May 7, 1995], 2–3; si.lds.org)



59

การสอนเร่ืองแผนแห่งความรอด (ตอน 1)

จากน้ันให้ถามค�าถามดงัตอ่ไปน้ี

• ละครสามองก์เป็นสัญลักษณ์ในดา้นใดขององคป์ระกอบบางอย่างในแผนแห่งความรอด

• ตามที่กล่าวไว้ ในเรือ่งเปรยีบเทียบน้ี เหตใุดคนเป็นอันมากจึงยากจะเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติบนแผ่นดนิโลก

• ตามที่กล่าวไว้ ในเรือ่งเปรยีบเทียบ เราจะพบบทละครส�าหรบัละครใหญ่สามองก์น้ีที่ ไหน

• พระคมัภีรจ์ะช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจจุดประสงคข์องพวกเขาในแผนของพระผู้เป็นเจ้าดขีึน้ไดอ้ย่างไร

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่เมื่อผู้สอนศาสนาสอนเรือ่งแผนแห่งความรอด พวกเขาช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจจุดประสงคข์องความเป็นมรรตยัดขีึน้
และวธิีที่เราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรคอ์ีกครัง้ (ด ูแอลมา 12:32–34) ให้นักเรยีนอ่านหัวข้อเรือ่ง “ชีวติของเราบนแผ่นดนิโลก”   

ในหน้า 50 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หลังจากนักเรยีนมีเวลาอ่านมากพอแล้ว ให้ถามวา่

• ท่านจะอธิบายจุดประสงคข์องชีวติน้ีในหน่ึงหรอืสองประโยควา่อย่างไร

บอกนักเรยีนวา่ส�าคญัที่ผู้สนใจจะเข้าใจวา่การเตรยีมตวักลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าขึน้อยู่กับการตดัสินใจที่เราท�าในช่วงชีวติของ
เราบนแผ่นดนิโลก การตดัสินใจท�าตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าสามารถช่วยให้เราใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ ส่วนการละเมิด
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ากีดกัน้เราไม่ ให้กลับไปที่ประทับของพระองค ์เขียนบนกระดานดงัน้ี

ผลของบาป:

จากน้ันให้ถามวา่

• ผลของบาปคอือะไร (หากจ�าเป็นให้นักเรยีนทบทวน ย่อหน้าที่สองของ “ชีวติของเราบนแผ่นดนิโลก” ในหน้า 50 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งออกไปบ้าง แตพ่วกเขาควรเข้าใจความจรงิเหล่าน้ี บาปน�าไปสู่ความทุกข์และท�าให้เกิดความรูสึ้ก
ผิดและความละอายใจ ท�าให้เราไม่สะอาดและไม่มีคา่ควรเข้าในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า บาปขัดขวางไม่ ให้เราไดก้ลับไปหาพระบิดา
ในสวรรคเ์วน้แตเ่ราไดร้บัการให้อภัย)

• การเข้าใจผลของบาปจะช่วยเตรยีมผู้สนใจให้พรอ้มยอมรบัข่าวสารเรือ่งการชดใช้อย่างไร

เตอืนนักเรยีนวา่ในชีวติน้ีเราทุกคนประสบความตายทางวญิญาณ—เราถูกแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ถามนักเรยีนวา่

• พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตช่์วยให้เราเอาชนะความตายทางวญิญาณและกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ขณะที่
นักเรยีนตอบท่านอาจตอ้งการถามพวกเขาวา่ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์การกลับใจ บัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั และของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยให้เราเอาชนะผลของการตกและเตรยีมเรากลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร)

ส�าคญัที่นักเรยีนจะมีโอกาสฝึกอธิบายองคป์ระกอบของแผนแห่งความรอดที่อยู่ ในบทเรยีนน้ี น่ีจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลักค�าสอนและ
หลักธรรมที่พวกเขาจะสอนผู้สนใจไดด้ขีึน้

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ให้เวลาแตล่ะคูเ่ตรยีมสอนบทเรยีนห้าถึงสิบนาทีเกี่ยวกับจุดประสงคข์องชีวติเราบนแผ่นดนิโลก ให้นักเรยีน
ทบทวนเน้ือหาใน หน้า 49–50 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา รวมทัง้ข้อพระคมัภีรจ์ากกรอบศึกษาพระคมัภีร ์พวกเขาอาจจะศึกษา หน้า 
2–9 ของจุลสารผู้สอนศาสนาช่ือ แผนแห่งความรอด ดว้ย หากพวกเขามี ขณะนักเรยีนก�าลังเตรยีม ให้เดนิไปรอบๆ ห้องและช่วยพวกเขา
เตรยีมค�าอธิบายที่กระชับเรยีบง่ายเกี่ยวกับองคป์ระกอบของแผนแห่งความรอด ยืนยันอีกครัง้วา่การใช้ข้อพระคมัภีร์ ในข่าวสารของพวกเขา 
การเป็นพยานถึงหลักค�าสอนและหลักธรรมที่พวกเขาสอนจะเพิ่มพลังให้บทเรยีนของพวกเขา

หลังจากนักเรยีนมีเวลาทบทวนเน้ือหาและเตรยีมบทเรยีนสัน้ๆ มากพอแล้ว มอบหมายให้นักเรยีนแตล่ะคูส่อนอีกคูห่น่ึง จากน้ันให้พวก
เขาสับเปลี่ยนกันเพื่อให้แตล่ะคูม่ี โอกาสสอนหน่ึงครัง้ เมื่อแตล่ะคูส่อนเสรจ็แล้ว ให้พวกเขาสนทนากับนักเรยีนที่พวกเขาสอนดงัน้ี

• ครทู�าอะไรไดด้ี

• วธิี ใดจะท�าให้การน�าเสนอมีประสิทธิภาพมากขึน้

หลังจากแตล่ะคูม่ี โอกาสฝึกสอนและประเมินการสอนแล้ว ให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันข้อคดิจากประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรยีนที่
เหลือ

สรปุบทเรยีนโดยเขียนข้อความตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดานและขอให้นักเรยีนพิจารณาวา่หลักธรรมเหล่าน้ีจะเพิ่มความปรารถนาให้พวกเขารบัใช้
งานเผยแผ่ไดอ้ย่างไร
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ทุกคนทีท่่านพบเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระองคท์รงรกัพวกเขา

แตล่ะคนทีท่่านพบแบกภาระของความทุกข์อันเกิดจากบาปทีย่ังไม่ไดแ้ก้ ไขผ่านการชดใช้ของพระครสิตเ์พือ่ช�าระพวกเขาให้สะอาด

เชิญนักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขารูสึ้กขณะไตรต่รองข้อความเหล่าน้ี ท่านอาจจะสรปุบทเรยีนโดยถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการ
แสดงประจักษ์พยานเรือ่งหลักค�าสอนเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดบ้าง

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

ปรับปรุงต่อไป ทั้งครูและผูส้อนศาสนาตอ้งเรียนรู้หลกัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเช่ียวชาญทกัษะการสอนท่ีมีประสิทธิภาพทีละขั้นทีละตอนผา่นการ

ศึกษา ศรัทธา การฝึกฝน และประสบการณ์ เป้าหมายของผูส้อนศาสนาทุกคนคือการเป็นตวัแทนเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดของโลกใหไ้ดแ้ละเป็น “ครูท่ีมาจาก

พระเจา้” (ยอห์น 3:2) คนท่ีร้องทูลพระเจา้ทุกวนัจะรู้สึกถึงความช่วยเหลือของพระองคข์ณะพยายามปรับปรุง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนท�าความเข้าใจลึกซึง้ขึน้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดและปรบัปรงุทักษะการสอนโดยเลือกท�ากิจกรรมหน่ึงอย่างตอ่ไปน้ี
นอกห้องเรยีน

• ทบทวนหัวข้อ “นิยามส�าคญั” ในหน้า 58–59 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ฝึกอธิบายแตล่ะค�าดว้ยค�าพูดของท่านเองโดยใช้ค�าอธิบาย
ความจรงิให้เข้าใจง่าย

• ทบทวนข้อพระคมัภีรท์ี่พบในกรอบศึกษาพระคมัภีรห์น้า 49–50 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เลือกมาหน่ึงหรอืสองข้อที่ท่านตอ้งการ
จะใช้สอนแผนแห่งความรอดแตล่ะส่วนและท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่าน ท่านอาจให้จ�าหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน

• สรา้งโครงรา่งการสอนเรือ่งแผนแห่งความรอด ท่านอาจจะใช้แนวคดิเรือ่งแผนบทเรยีนใน หน้า 55–58 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
เป็นข้ออ้างอิง

• นึกถึงเวลาที่ความรูเ้รือ่งแผนแห่งความรอดเป็นพรแก่ชีวติท่าน เขียนสรปุประสบการณ์น้ันลงในสมุดบันทึกการศึกษาของท่านหรอื
แบ่งปันกับเพื่อน
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ค�าน�า

แผนแห่งความรอดเตรยีมพระผู้ช่วยให้รอดให้เอาชนะผลจากการตกของอาดมั โดยผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถ
เอาชนะความตาย บาป และความโศกเศรา้ นอกจากน้ีเราจะฟ้ืนคนืชีวติดว้ย คนชอบธรรมจะกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเป็น
เหมือนพระองค ์ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับหลักค�าสอนเรือ่งแผนแห่งความรอดและพรอ้มอธิบายอย่าง
เรยีบง่ายและเป็นพยานถึงเรือ่งน้ีดว้ยพลัง

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา อิสยาห์ 53:3–5; 1 โครนิธ์ 15:20–22; แอลมา 7:11–13; แอลมา 11:42–44; แอลมา 34:8–9; และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
19:15–19

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 51–54

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัโลก” (4:48) มีอยู่ที่ LDS.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
ก่อนชัน้เรยีนเริม่ ให้เขียนบนกระดานดงัน้ี

“[ยอห์น 3:16] สรปุแผนแห่งความรอดทัง้หมด” (เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี)

เมื่อเริม่ชัน้เรยีน ขอให้นักเรยีนอ่าน ยอห์น 3:16 ในใจและพิจารณาวา่ข้อน้ี “สรปุแผนแห่งความรอดทัง้หมด” อย่างไร

หลังจากนักเรยีนมีเวลาอ่านและไตรต่รองสักครูแ่ล้ว ให้พวกเขาสนทนาวา่พระคมัภีรข์้อน้ีสรปุแผนแห่งความรอดวา่อย่างไร หากจ�าเป็น 
ท่านอาจจะอ่านข้อความเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ ยอห์น 3:16 ของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

“น่ีอาจจะเป็นพระคมัภีร์ขอ้เดียวท่ีมีช่ือเสียงและเป่ียมดว้ยพลงัมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยเอ่ยถึง ขอ้น้ีสรุปแผนแห่งความรอดทั้งหมด โดยเช่ือมโยง

พระบิดา พระบุตร การพลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใชข้องพระองค ์ความเช่ือในพระองคซ่ึ์งจะท�าใหเ้กิดงานชอบธรรม และความสูงส่งนิรันดร์

ในทา้ยท่ีสุดส�าหรับผูซ่ื้อสตัยไ์วด้ว้ยกนั” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:144)

ให้นักเรยีนอ่านออกเสียงย่อหน้าแรกในหัวข้อ “การชดใช้” ในหน้า 51 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้ถามวา่

• ท่านจะกล่าวในหน่ึงประโยคอย่างไรวา่เหตใุดการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ึงส�าคญัตอ่บุตรธิดา
แตล่ะคนของพระผู้เป็นเจ้า (ค�าตอบของนักเรยีนควรรวมหลักค�าสอนที่วา่ การชดใช้ของพระเยซูครสิตท์�าให้เราเอาชนะผลของการตก
ได)้

• อะไรคอืผลของการตกที่เราทุกคนประสบ (ผลหลักๆ คอื [1] ความตายทางรา่งกาย [2] บาปและความตายทางวญิญาณ [การแยกจาก
พระผู้เป็นเจ้า] และ [3] ความทุกขเวทนาและความโศกเศรา้)

ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะเขียนค�าตอบของพวกเขาเป็นคอลัมน์บนกระดานใตห้ัวข้อ “ผลของการตก” จากน้ันให้เตมิค�าทางดา้นขวา
ของคอลัมน์ใตห้ัวข้อ “การชดใช้เอาชนะผลของการตกอย่างไร” (หรอืให้ดตูารางน้ีโดยใช้อีกวธิีหน่ึง)



62

การสอนเร่ืองแผนแห่งความรอด (ตอน 2)

ผลของการตก การชดใชเ้อาชนะผลของการตกอยา่งไร

ความตายทางร่างกาย 1 โครินธ์ 15:20–22

แอลมา 11:42–45

ส่ังสอนกิตติคุณของเรา, 51, “การชดใช”้ ยอ่หนา้ 2

บาปและความตายทางวญิญาณ แอลมา 34:8–9

คพ. 19:15–19

ส่ังสอนกิตติคุณของเรา, 51–52, “การชดใช”้ ยอ่หนา้ 3–5

ความทุกขเวทนาและความโศกเศร้า อิสยาห์ 53:3–5

แอลมา 7:11–13

ส่ังสอนกิตติคุณของเรา, 51–52, “การชดใช”้ ยอ่หนา้ 6

แบ่งนักเรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มศึกษาพระคมัภีรอ์้างอิงหน่ึงในสามประเภทบนกระดาน ขอให้นักเรยีนเตรยีม
แบ่งปันวา่เน้ือหาที่พวกเขาศึกษาช่วยอธิบายอย่างไรวา่การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์อาชนะผลของการตกอย่างไร บอกนักเรยีนวา่พระคมัภีร์
ในแผนภูมิน้ีเป็นตวัแทนของหลายๆ ข้อที่สามารถใช้อธิบายหลักค�าสอนเรือ่งการชดใช้และวา่พวกเขาควรศึกษาข้อพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิเพื่อ
ให้เข้าใจหลักค�าสอนน้ีลึกซึง้ขึน้ หลังจากให้เวลาศึกษาพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนสองสามคนจากแตล่ะกลุ่มอธิบายส่ิงที่พวกเขาศึกษา
และน่ันช่วยให้เราเข้าใจอย่างไรวา่การชดใช้เป็นพรแก่เราอย่างไร

ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีจดหลายๆ ประโยคเพื่อสรปุส่ิงที่พวกเขาตอ้งการจะสอนผู้สนใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์หลังจากสอง
สามนาทีแล้ว ท่านอาจขอให้นักเรยีนสองสามคนอ่านส่ิงที่เขียนให้ชัน้เรยีนฟัง

การรู้สึกถึงความจริงและความส�าคญัของหลกัค�าสอนหรือหลกัธรรม ถึงแมน้กัเรียนจะสามารถคน้พบและเขา้ใจหลกัธรรมและหลกัค�าสอนของพระกิตติคุณ 

แต่พวกเขามกัจะไม่รู้สึกถึงการจูงใจใหป้ระยกุตใ์ชจ้นกวา่จะรู้สึกถึงความจริงและความส�าคญัผา่นพระวญิญาณ

อัญเชิญพระวญิญาณช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ โดยฉายวดีทิัศน์เรือ่ง 
“เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัโลก” (4:48) ให้นักเรยีนมองหาวธิีที่พระเยซูครสิตท์รงแสดงความรกัตอ่โลก

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• พระเยซูครสิตท์รงแสดงความรกัตอ่คนอื่นๆ ในวธิี ใดบ้าง

• วดีทิัศน์เรือ่งน้ีช่วยให้ท่านส�านึกคณุตอ่การปฏิบัตศิาสนกิจและพันธกิจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

ประจกัษพ์ยานของนกัเรียน ท่านสามารถช่วยใหน้กัเรียนรู้สึกสบายใจมากข้ึนกบัการแสดงประจกัษพ์ยานโดยเปิดโอกาสใหพ้วกเขาท�าเช่นนั้นหลายๆ คร้ังใน

ชั้นเรียน ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองสอนวา่ “เรา พบ ประจกัษพ์ยานในการ แสดง ประจกัษพ์ยาน! . . . การไดรั้บพยานจากส่ิง

ท่ีท่านอ่านหรือส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงพดูเป็นเร่ืองหน่ึง . . . การมีพระวญิญาณยนืยนักบัท่านในทรวงอกของท่านวา่ส่ิงท่ี ท่าน เป็นพยานนั้นเป็นความจริงเป็นอีกเร่ือง

หน่ึง” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 54–55)

เชือ้เชิญให้นักเรยีนย้อนกลับไปดส่ิูงที่เขียนไวเ้กี่ยวกับเรือ่งตา่งๆ ที่พวกเขาตอ้งการจะสอนผู้สนใจเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ให้
เวลาอีกสองสามนาทีเขียนประโยคเพิ่มซ่ึงสรปุส่ิงที่พวกเขาเช่ือเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละสามารถเป็นพยานถึงเรือ่งน้ีได ้
หลังจากสองสามนาที ให้นักเรยีนจับคูก่ับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงและแสดงบทบาทสมมตคิูก่ันวา่พวกเขาจะเป็นพยานตอ่ผู้สนใจเรือ่ง
การชดใช้ของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

หลังจากนักเรยีนแตล่ะคนมีโอกาสแสดงบทบาทสมมตแิล้ว ให้สรปุบทเรยีนส่วนน้ีโดยถามวา่

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาตอ้งแบ่งปันประจักษ์พยานถึงพระเยซูครสิตเ์ป็นประจ�ากับคนที่พวกเขาสอน (ท่านอาจตอ้งการเน้นวา่
บทบาทหน่ึงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์[ด ูยอห์น 15:26; 3 นีไฟ 11:32] ดว้ยเหตน้ีุ เมื่อเราเป็นพยานถึง
พระเยซูครสิตต์อ่คนอื่นๆ เราอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ยืนยันพยานของเราในใจคนที่เราก�าลังสอน)
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กระตุน้ให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อให้ความส�านึกคณุและประจักษ์พยานของพวกเขาในพระเยซูครสิตแ์ละการ
ชดใช้ของพระองคล์ึกซึง้ขึน้ รบัรองกับนักเรยีนวา่การท�าให้ประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดลึกซึง้ขึน้จะท�าให้พวกเขา
พรอ้มเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิตม์ากขึน้

จุดหมายนิรันดร์ของเรา
ให้นักเรยีนดแูผนภาพในกรอบ “แผนแห่งความรอด” หน้า 54 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาแผนภาพก่อนแล้ว
วาดตามแบบฉบับของตนโดยไม่ตอ้งด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา แผนภาพของพวกเขาอาจเป็นอีกแบบหน่ึง ตราบใดที่พวกเขารวมส่วน
ส�าคญัๆ ของแผนแห่งความรอดไว้ ในน้ัน เตอืนนักเรยีนวา่ผู้สอนศาสนาตอ้งสามารถอธิบายองคป์ระกอบหลักของแผนแห่งความรอดดว้ย
ค�าพูดที่เข้าใจง่ายให้ผู้สนใจฟัง

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจเน้ือหาที่พบในอีกสามหัวข้อที่เหลือของบทที่ 2 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (หน้า 52–53) ขอให้นักเรยีนใช้เวลา
สักสองสามนาทีอ่านหัวข้อเหล่าน้ันและระบุหลักค�าสอน หลักธรรม และแนวคดิที่ผู้สนใจจ�าเป็นตอ้งรู ้ขณะที่นักเรยีนอ่าน ให้ดช่ืูอหัวข้อใน
แผนภูมิบนกระดาน

ผูส้นใจจ�าเป็นตอ้งรู้อะไร

โลกวญิญาณ การฟ้ืนคืนชีวติ การน�ากลบัคืน และ

ความเป็นอมตะ

อาณาจกัรแห่งรัศมีภาพ

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าให้นักเรยีนศึกษาทีละหัวข้อและแบ่งปันหลักค�าสอน หลักธรรม หรอืแนวคดิที่พวกเขาคน้พบก่อนจะอ่านหัวข้อถัด
ไป ท่านอาจจะเชิญนักเรยีนคนหน่ึงเขียนค�าตอบของชัน้เรยีนไว้ ใตห้ัวข้อที่เหมาะสมบนกระดาน ท่านอาจจะขอให้นักเรยีนลอกแผนภูมิลง
ในสมุดบันทึกการศึกษาและเตมิลงในน้ันขณะชัน้เรยีนสนทนาแตล่ะหัวข้อ

ค�าถามท�านองน้ีอาจช่วยนักเรยีนวเิคราะห์ส่ิงที่พวกเขาอ่าน

• การตดัสินใจของเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลกมีผลอะไรตอ่เราหลังจากเราสิน้ชีวติ

• ความเข้าใจของเราเรือ่งการพิพากษาจะมีผลตอ่การตดัสินใจของเราเวลาน้ีไดอ้ย่างไร

• การชดใช้ของพระเยซูครสิตม์ีผลตอ่การด�ารงอยู่แตล่ะช่วงชีวติของเราอย่างไร (ก่อนชีวติมรรตยั ชีวติมรรตยั และหลังชีวติมรรตยั) 

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งชัดเจนและเรยีบง่ายเมื่อแนะน�าความจรงิเหล่าน้ีตอ่ผู้อื่น

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่หลักค�าสอนส�าคญัประการหน่ึงของการฟ้ืนฟูคอืบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีศักยภาพที่จะเป็นเหมือนพระองค ์
ความเข้าใจของเราเรือ่งพระบิดาบนสวรรค์ ให้ความหวงัแก่เราวา่โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เราสามารถเจรญิก้าวหน้าและไดร้บั
พรแห่งความสูงส่ง (ด ู“ความสูงส่ง” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 58) ถึงแม้สักวนัหน่ึงเราอาจเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าได ้แตเ่ราจะ
นมัสการพระองคเ์สมอ ความก้าวหน้าของเราจะไม่เปลี่ยนพระอัตลักษณ์ของพระองค์ ในฐานะพระบิดาและพระผู้เป็นเจ้าของเรา (ดขู้อมูล
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับเรือ่งน้ีได้ ใน Gospel Topics หัวข้อ “Becoming Like God” ที่ lds.org/topics)

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  และเชือ้เชิญให้แตล่ะคูเ่ตรยีมสอนบางคนเกี่ยวกับจุดประสงคข์องชีวติและส่ิงที่เกิดขึน้กับเราหลังจากเราสิน้
ชีวติ ขณะที่นักเรยีนเตรยีม พวกเขาควรด ูหน้า 51–54 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หรอื หน้า 10–15 ในจุลสารผู้สอนศาสนา แผนแห่ง
ความรอด ถ้ามี กระตุน้ให้นักเรยีนใช้พระคมัภีรอ์ย่างน้อยหน่ึงข้อขณะสอน อีกทัง้กระตุน้ให้พวกเขาใช้แผนภาพของแผนแห่งความรอด
ที่สรา้งขึน้เองหรอื แผนภาพ ในหน้า 54 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา อธิบายวา่การสอนของพวกเขาควรเรยีบง่ายชัดเจนและควรทิง้ท้าย
ดว้ยประจักษ์พยานของพวกเขา ให้เวลาแตล่ะคูม่ากพอที่จะเตรยีมสอน แล้วเชือ้เชิญให้แตล่ะคูท่�างานรว่มทีมกับอีกคูห่น่ึง มอบหมายให้
นักเรยีนคูห่น่ึงสอนนักเรยีนอีกคูห่น่ึง

เมื่อคูน้ั่นสอนเสรจ็แล้ว ให้แตล่ะกลุ่มสนทนาในกลุ่มของตนเองดงัน้ี นักเรยีนท�าอะไรไดด้ี ในการสอน นักเรยีนที่สอนจะปรบัปรงุไดอ้ย่างไร

จากน้ันให้สลับบทบาทและให้นักเรยีนที่รบัการสอนไดส้อนนักเรยีนอีกคูห่น่ึง ตอ้งมีเวลาให้พวกเขารบัค�าตชิม หลังจากแตล่ะคูส่อนเสรจ็
แล้ว ให้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันข้อคดิจากประสบการณ์ของพวกเขากับนักเรยีนที่เหลือ

หากเวลาเอือ้อ�านวย ให้สรปุบทเรยีนโดยแสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด หรอืเชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้ท�าเช่น
เดยีวกัน
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การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเลือกท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันนอกห้องเรยีนเพื่อให้เข้าใจแผนแห่งความรอดลึกซึง้ขึน้

• ฝึกวาด แผนภาพ ในหน้า 54 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา อธิบายองคป์ระกอบหลักของแผนแห่งความรอด โดยใช้พระคมัภีรส์นับสนุน
องคป์ระกอบแตล่ะอย่าง

• พิจารณาวา่ท่านจะสอนแผนแห่งความรอดอย่างไรเพื่อช่วยคนที่เพิ่งสูญเสียสมาชิกครอบครวัหรอืคนที่เขารกั เขียนสรปุแนวคดิของ
ท่านสัน้ๆ ลงในสมุดบันทึกการศึกษาของท่าน

• ศึกษาค�าพูดเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุด ระบุหลักธรรมจากค�าพูดที่จะช่วยให้
ท่านเข้าใจเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตด์ขีึน้ เขียนดา้นตา่งๆ ที่การชดใช้เป็นพรแก่ท่านทุกวนั

• สวดอ้อนวอนขอโอกาสแบ่งปันแผนแห่งความรอดกับคนที่จะไดร้บัพรเพราะเข้าใจแผนของพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ จากน้ันให้
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธาและสอนหลักค�าสอนน้ีเพื่อเป็นพรแก่ชีวติของบุคคลน้ัน
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ค�าน�า

ผู้สอนศาสนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุไม่ไดจ้นกวา่พวกเขาจะพบคนให้สอน การหาคนตอ้งใช้ศรทัธา—ศรทัธาที่จะพูดคยุกับผู้คนเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ศรทัธาที่จะมองหาโอกาสในการสอน และศรทัธาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงน�าพวกเขาไปพบคนที่พรอ้มจะ
ฟัง วธิีที่ ไดผ้ลมากที่สุดในการหาคนให้สอนคอืผ่านสมาชิกของศาสนจักร สมาชิกศาสนจักรทุกคน รวมทัง้ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนา มี
ความรบัผิดชอบส่วนตวัในการช่วยหาคนที่พรอ้มจะรบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู คนหนุ่มสาวสามารถเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา
ได้ โดยแบ่งปันพระกิตตคิณุตอนน้ี ทัง้ตอ่หน้าและผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:10, 14–16; 33:6–11; 100:5–6

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 155, 160, 162, 170

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การพัฒนาศรทัธาที่จะหา” (2:55), ดสิตรกิท์ 1 มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว: ครอบครวัอดมัส์” (4:41) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การแบ่งปันความเช่ือของท่าน” (2:02) มีอยู่ที่ LDS.org

• มอบหมายล่วงหน้าให้นักเรยีนหน่ึงหรอืสองคนสาธิตวธิี ใดวธิีหน่ึงหรอืทัง้สองวธิีตอ่ไปน้ีระหวา่งชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไป (1) วธิี ใช้ LDS.org 
หรอื mormon.org แบ่งปันวดีทิัศน์หรอืเน้ือหาอื่นโดยใช้ส่ือสังคม และ (2) วธิีสรา้งโปรไฟล์บน mormon.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

การพฒันาศรัทธาทีจ่ะหาคนให้สอน
อธิบายวา่ประธานวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในอังกฤษหลังจากท่านไดร้บัแตง่ตัง้เป็นอัครสาวกได้ ไม่นาน ให้ดแูละขอให้
นักเรยีนผลัดกันอ่านออกเสียงเรือ่งราวตอ่ไปน้ีเพื่อแนะน�าความส�าคญัของการทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในการหาคนให้สอน ให้ชัน้
เรยีนมองหาส่ิงที่เอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์ท�าเพื่อหาคนให้สอน

“เอล็เดอร์วดูรัฟฟ์สวดออ้นวอนทูลถามพระเจา้ . . . วา่ท่านควรไปท่ีใด ท่านเล่าวา่ ‘โดยเช่ือวา่เป็นสิทธิพิเศษและหนา้ท่ีของขา้พเจา้ท่ีจะรู้พระ

ประสงคข์องพระเจา้ในเร่ืองน้ี ขา้พเจา้จึงทูลขอพระบิดาบนสวรรคใ์นพระนามของพระเยซูคริสตใ์หท้รงสอนพระประสงคข์องพระองคแ์ก่

ขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว ขณะทูลขอ พระเจา้ประทานและทรงแสดงต่อขา้พเจา้วา่พระองคป์ระสงคใ์หข้า้พเจา้ไปทางใตข้องประเทศองักฤษใน

ทนัที ขา้พเจา้สนทนากบับราเดอร์วลิเลียม เบนโบว ์เขาเคยอยูใ่นเฮียร์ฟอร์ดไชร์และมีมิตรสหายอยูท่ี่นัน่ เขาปรารถนาอยา่งมากใหข้า้พเจา้ไป

เยอืนเขตนั้นของประเทศ [เขา] เสนอวา่จะพาขา้พเจา้ไปท่ีบา้นพี่ชายของเขาและจ่ายค่าโดยสารใหข้า้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ยอมรับดว้ยความยนิดี’

“วนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1840 เอล็เดอร์วดูรัฟฟ์และวลิเลียม เบนโบวม์าถึงบา้นของจอห์นพี่ชายของวลิเลียม ‘ในหน่ึงชัว่โมงหลงัจากมาถึงบา้นของเขา’ ประธาน

วดูรัฟฟ์เล่า ‘ขา้พเจา้กท็ราบวา่เหตุใดพระเจา้ทรงส่งขา้พเจา้มาท่ีนัน่ . . . ขา้พเจา้พบชายหญิงกลุ่มหน่ึงประมาณหกร้อยคน พวกเขารวมตวักนัโดยใชช่ื้อวา่ยไูน

เตด็เบรเธร็น และก�าลงัแสวงหาระเบียบสมยัโบราณ พวกเขาตอ้งการพระกิตติคุณตามท่ีศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกเคยสอนไวเ้ช่นเดียวกบัท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ

ในวยัเยาว’์

“โดยผา่นการศึกษาพระคมัภีร์ไบเบิลอยา่งขยนัหมัน่เพียร จอห์น เบนโบวก์บัครอบครัวเตรียมตนเองใหพ้ร้อมรับพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู
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“ครอบครัวเบนโบวย์อมรับข่าวสารเร่ืองการฟ้ืนฟอูยา่งรวดเร็ว และวลิเลียมกลบัไปสแตฟฟอร์ดไชร์ ‘หลงัจากมีโอกาสเห็นบราเดอร์จอห์น เบนโบวแ์ละทุก

คนในครอบครัว . . . รับบพัติศมาเขา้มาในพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิตยแ์ลว้’ เอล็เดอร์วดูรัฟฟ์พกัอยูใ่นเขตนั้นประมาณแปดเดือน ท่านเล่าในเวลาต่อมาวา่ 

‘สามสิบวนัแรกหลงัจากมาถึงเฮียร์ฟอร์ดไชร์ ขา้พเจา้ใหบ้พัติศมานกัเทศนส่ี์สิบหา้คนและสมาชิกหลายร้อยคน . . . เราน�าคนเขา้มาสองพนัคนหลงัจากท�างาน

ไดป้ระมาณแปดเดือน’

“ประธานวดูรัฟฟ์เขียนถึงประสบการณ์ดงักล่าววา่ ‘ประวติัศาสตร์ทั้งมวลของคณะเผยแผเ่ฮียร์ฟอร์ดไชร์แสดงใหเ้ห็นถึงความส�าคญัของการฟังสุรเสียงสงบ

แผว่เบาของพระผูเ้ป็นเจา้และการเปิดเผยของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้ทรงมีคนพร้อมรับพระกิตติคุณท่ีนัน่ พวกเขาก�าลงัสวดออ้นวอนขอความสวา่งและ

ความจริง และพระเจา้ทรงส่งขา้พเจา้ไปหาพวกเขา’” (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วดูรัฟฟ์ [2004], 90–91)

ถามนักเรยีนวา่

• เอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์ท�าอะไรเพื่อตดัสินใจวา่จะหาคนที่พรอ้มรบัพระกิตตคิณุที่ ไหน

• พระเจ้าทรงช่วยเหลือเอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์ในวธิี ใด (ท่านอาจชี ้ให้นักเรยีนเห็นวา่ไม่เพียงพระเจ้าทรงดลใจเอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์ให้ ไปทางภาค
ใตข้องอังกฤษเท่าน้ัน แตท่รงเปิดทางให้เอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์สอนที่ฟารม์ของจอห์น เบนโบวด์ว้ย ที่ซ่ึงมีชายหญิงหลายรอ้ยคนพรอ้มรบั
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู)

• เรือ่งราวของเอ็ลเดอรว์ดูรฟัฟ์อธิบายหลักธรรมอะไรเกี่ยวกับการหาคนให้สอน (ท่านอาจจะสรปุค�าตอบของนักเรยีนโดยเขียนหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้เราพบคนที่พรอ้มยอมรบัพระกิตตคิณุเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ฟัง
พระวญิญาณ และกระท�าดว้ยศรทัธา)

ขอให้ชัน้เรยีนเปิดหน้า 155 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าแรกใตห้ัวข้อ “พัฒนาศรทัธาเพื่อ
หา” จากน้ันให้ถามวา่

• การรูว้า่ “พระเจ้าก�าลังเตรยีมคนให้พรอ้มยอมรบัท่านและพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู” ช่วยผลักดนัให้ท่านเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่
อย่างไร

ให้นักเรยีนอ่านย่อหน้าถัดไปในหน้า 155 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ใตห้ัวข้อย่อย “ครอบครวัของพระผู้เป็นเจ้า” จากน้ันให้ถามวา่

• หลักค�าสอนที่วา่ชายหญิงทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัพระผู้เป็นเจ้ามีอิทธิพลตอ่ความรูสึ้กของท่านอย่างไรเกี่ยวกับการหาคนให้
สอน

• ในข้อความอ้างอิงจาก แอลมา 31:34–35แอลมาสวดอ้อนวอนขออะไรขณะเตรยีมส่ังสอนชาวโซรมั

• เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากการสวดอ้อนวอนของแอลมา

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พัฒนาศรทัธาที่จะหา” (2:55) และให้นักเรยีนมองหาข้อคดิเกี่ยวกับการหาคนให้สอน ท่านอาจกระตุน้นักเรยีน
ให้จดบันทึกส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

ถามวา่

• ผู้สอนศาสนาให้ข้อคดิอะไรเกี่ยวกับการหาคนให้สอนในวดีทิัศน์เรือ่งน้ี (นักเรยีนอาจให้ค�าตอบท�านองน้ี: ผู้สอนศาสนาควรสวด
อ้อนวอนขอโอกาส รกัผู้อื่น และมองพวกเขาเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทรงมองพวกเขา และจ�าไวว้า่พระเจ้าทรงก�าลังเตรยีมบุตรธิดาของ
พระองค์ ให้พรอ้มรบัพระกิตตคิณุและน�าผู้สอนศาสนาไปหาคนเหล่าน้ัน เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกับุตรธิดาของพระองค ์พระองคจ์ึง
ทรงตอ้งการให้ทุกคนมีโอกาสไดย้ินและยอมรบัพระกิตตคิณุ)

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งท�าตามความรูสึ้กให้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นและเชือ้เชิญให้พวกเขาเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ

ให้นักเรยีนอ่านสามย่อหน้าในหัวข้อย่อยช่ือ “พบคนเหล่าน้ันที่ยอมรบัเจ้า” ในหน้า 156 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้ถามวา่

• เราอาจเผชิญความท้าทายอะไรบ้างเมื่อพยายามหาคนให้สอน (เรามักจะไม่รูว้า่ใครพรอ้มจะรบัพระกิตตคิณุ ผู้คนอาจไม่ยอมรบัเราใน
ฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้าโดยทันที พวกเขาอาจไม่ตระหนักวา่พวกเขาก�าลังมองหาพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู)

• พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในการหาคนให้สอนอย่างไร (พระองคท์รงส่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาน�าทางเรา)

• ท่านคดิวา่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ผู้สอนศาสนาท�าอะไรเมื่อพวกเขาไม่เห็นผลทันทีของการพยายามหาคนให้สอน
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หากมีนักเรยีนในชัน้ที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักร ท่านอาจเชิญหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันให้แบ่งปันวา่พวกเขาพบกับศาสนจักรอย่างไร
และพวกเขารู้ ไดอ้ย่างไรวา่ผู้สอนศาสนาก�าลังสอนความจรงิ หากไม่มีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในชัน้เรยีน ให้นักเรยีนนึกถึงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่
พวกเขารูจ้ักดี ในครอบครวัของตนหรอืในวอรด์ของตน ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันวา่บุคคลน้ันยอมรบัพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

ความส�าคญัของงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก
ให้ดคู�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“บดัน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีสมาชิกและผูส้อนศาสนาจะมาร่วมมือกนั ท�างานดว้ยกนั ลงแรงในสวนองุ่นของพระเจา้เพื่อน�าจิตวญิญาณมาสู่พระองค ์

พระองคท์รงเตรียมหนทางใหเ้ราแบ่งปันพระกิตติคุณในหลายๆ วธีิ และพระองคจ์ะทรงช่วยเราในการท�างานของเราถา้เราจะลงมือท�าดว้ย

ศรัทธาเพื่อใหง้านของพระองคเ์กิดสมัฤทธิผล” (“Faith in the Work of Salvation” [ค�าปราศรัยท่ีการถ่ายทอดการเป็นผูน้�าทัว่โลกเร่ืองงาน

แห่งความรอด 23 มิถุนายน 2013])

ท่านอาจจะถามนักเรยีนดงัน้ี

•  เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งจดจ�าวา่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าไดข้อให้เรามีส่วนรว่มในงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก (ท่านอาจอ้าง 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:81ซ่ึงเน้นความคาดหวงัของพระเจ้าส�าหรบัคนที่ ไดร้บัพระกิตตคิณุแล้ว)

• ท่านคดิวา่เหตใุดประธานมอนสันจึงกล่าววา่ “บัดน้ีถึงเวลาแล้ว” ที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะท�างานดว้ยกัน

จากน้ันให้เชิญนักเรยีนเปิดหน้า 160 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และให้นักเรยีนสามคนผลัดกันอ่านออกเสียงสามย่อหน้าแรกใตห้ัวข้อ 
“ความส�าคญัของสมาชิก” จากน้ันให้ถามวา่

• จะเกิดผลอะไรเมื่อสมาชิกและผู้สอนศาสนาท�างานดว้ยกันเพื่อส่ังสอนพระกิตตคิณุ (ค�าตอบของนักเรยีนอาจรวมหลักธรรมน้ี: เมื่อ
สมาชิกเชือ้เชิญให้ผู้อื่นรบัการสอนและอยู่ช่วยสอน คนรบับัพตศิมาและยังคงแข็งขันในศาสนจักรจะมีมากขึน้)

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว: ครอบครวัของอาดมัส์” (4:41) และขอให้นักเรยีนเอาใจใส่ส่ิงที่สมาชิกศาสนจักรท�า
เพื่อช่วยให้ครอบครวัอดมัส์ ไดร้บัพรของพระกิตตคิณุ

ถามวา่

• ความพยายามอะไรบ้างที่ท�าให้ครอบครวัอาดมัส์ ไดร้บัพรของพระกิตตคิณุ 

• ท่านคดิวา่อะไรผลักดนัสมาชิกในวดีทิัศน์ให้แบ่งปันพระกิตตคิณุกับครอบครวัอาดมัส์

ให้นักเรยีนอ่านออกเสียงสองย่อหน้าในหัวข้อ “ ไม่มีความพยายามใดเสียเปล่า” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 170 จากน้ันให้ถามค�าถาม
ดงัตอ่ไปน้ี

• ถึงแม้ผู้คนไม่ยอมรบัค�าเชือ้เชิญให้เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู แตเ่หตใุดการพยายามรบัใช้และสอนจึงไม่เสียเปล่า

• ผู้สอนศาสนาจะยังคงมีเจตคตทิี่ดเีมื่อผู้คนเลือกไม่สนใจพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่เคยท�าในอดตีเพื่อมีส่วนรว่มในงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก ขอให้พวกเขาอธิบายวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไร
ขณะพยายามแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

การมส่ีวนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก
เขียนข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน แล้วให้นักเรยีนอ่านในใจคนละหน่ึงข้อและมองหาพรที่สัญญาไวก้ับคนที่เลือกมีส่วนรว่มในงาน
เผยแผ่ศาสนา

คพ. 18:10, 14–16

คพ. 33:6–11

คพ. 100:5–6

การกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูควรพยายามหาวธีิเช้ือเชิญอยา่งเหมาะสมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนาในหอ้งเรียน แมแ้ต่คนท่ีลงัเล

ไม่กลา้ท�าเช่นนั้น บางคร้ังนกัเรียนหน่ึงคนหรือมากกวา่นั้นอาจครองการสนทนาในชั้นเรียน ครูอาจตอ้งพดูคุยกบัคนเช่นนั้นเป็นส่วนตวัและขอบคุณท่ีพวกเขา

ยนิดีสนบัสนุนช่วยเหลือการสนทนาในชั้นเรียน และจากนั้นกข็อใหพ้วกเขาช่วยใหค้นอ่ืนๆ มีส่วนร่วมดว้ย
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หลังจากให้เวลานักเรยีนทบทวนข้อที่พวกเขาเลือกครูห่น่ึงแล้ว ขอให้พวกเขาอธิบายข้อที่อ่านและแบ่งปันวา่พรที่สัญญาไวจ้ะผลักดนัพวก
เขาให้หาคนที่จะรบัข่าวสารพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร กระตุน้ให้สมาชิกชัน้เรยีนทุกคนมีส่วนรว่มในการสนทนาเรือ่งน้ี ท่านอาจเขียนค�าตอบ
ของนักเรยีนไวบ้นกระดานใกล้กับข้อพระคมัภีรท์ี่เหมาะสม

ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ในฐานะสมาชิกผู้สอนศาสนา เราเริม่หาคนให้ผู้สอนศาสนาสอนไดต้ัง้แตต่อนน้ี

เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจลึกซึง้ขึน้วา่พวกเขาจะมีส่วนรว่มในงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิกไดอ้ย่างไร ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงค�า
พูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอให้นักเรยีนฟังค�าแนะน�าเกี่ยวกับวธิีท�าให้เกิดความ
เช่ือมั่นและกล้าหาญในการพยายามยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น

“พี่นอ้งทั้งหลาย ความกลวัจะถกูแทนท่ีดว้ยศรัทธาและความมัน่ใจเม่ือสมาชิกและผูส้อนศาสนาเตม็เวลาคุกเข่าสวดออ้นวอนทูลขอใหพ้ระเจา้

ประทานพรใหพ้วกเขามีโอกาสเผยแผศ่าสนา จากนั้นเราตอ้งแสดงศรัทธาและมองหาโอกาสท่ีจะแนะน�าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตก์บั

บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์และโอกาสเหล่านั้นจะมาอยา่งแน่นอน โอกาสเหล่าน้ีจะไม่มีวนัเรียกร้องใหเ้ราฝืนตอบรับและเล่นตามบท 

แต่จะล่ืนไหลไปตามธรรมชาติเน่ืองจากความรักท่ีเรามีต่อพี่นอ้งชายหญิงของเรา ขอเพียงคิดในแง่บวก และคนท่ีท่านพดูดว้ยจะรู้สึกถึงความ

รักของท่าน พวกเขาจะไม่ลืมความรู้สึกนั้น แมจ้ะยงัไม่ถึงเวลาท่ีพวกเขาจะนอ้มรับพระกิตติคุณ ส่ิงนั้นอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตเม่ือ

สภาวการณ์ของพวกเขาเปล่ียนไป”

“เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะลม้เหลวเม่ือเราท�ากิจธุระของพระเจา้อยา่งสุดความสามารถ แมว้า่ผลลพัธ์จะเป็นผลจากการใชสิ้ทธ์ิเสรีของคนคนหน่ึง แต่หนา้ท่ีรับผดิ

ชอบของเราคือการแบ่งปันพระกิตติคุณ

“จงวางใจพระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระเมษบาลผูป้ระเสริฐ พระองคท์รงรู้จกัแกะของพระองค ์และแกะเหล่านั้นรู้จกัเสียงของพระองค ์และในวนัน้ีเสียงของ

พระเมษบาลผูป้ระเสริฐคือเสียงของท่านและของขา้พเจา้ ถา้เราไม่มีส่วนร่วม หลายคนกจ็ะไม่ไดย้นิข่าวสารแห่งการฟ้ืนฟ ูกล่าวโดยง่ายคือ น่ีเป็นเร่ืองของ

ศรัทธาและการกระท�าในส่วนของเรา หลกัธรรมเรียบง่ายนั้นคือ—สวดออ้นวอนทั้งส่วนตวัและเป็นครอบครัวขอโอกาสเผยแผศ่าสนา . . .

“ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นคนเขา้สงัคมหรือเป็นครูท่ีพดูโนม้นา้วใจเก่ง หากท่านมีความรักและความหวงัมัน่คงในตวัท่าน พระเจา้ทรงสญัญาวา่หากท่าน ‘เปล่ง

เสียงของเจา้แก่ผูค้นเหล่าน้ี [และ] จงพดูความนึกคิดท่ี [พระองค]์ จะใส่ไวใ้นใจเจา้, . . . เจา้จะไม่ถกูท�าใหจ้�านนต่อหนา้คน;

“‘[และ] จะใหม้นัแก่เจา้ . . . ในชัว่ขณะนั้นนัน่เอง, ส่ิงท่ีเจา้จะกล่าว’ (คพ. 100:5–6)” (“จงวางใจในพระเจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 44)

ถามวา่

• เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์แนะน�าวา่สมาชิกจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อให้มีความเช่ือมั่นมากขึน้ในการแนะน�าพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

• การหาคนให้สอนเป็นเรือ่งของศรทัธาในดา้นใด

ให้นักเรยีนใช้เวลาสักครูค่น้หารายการ “แนวคดิในการช่วยสมาชิก” หน้า 162 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และมองหาวธิีจ�าเพาะเจาะจง
ที่สมาชิกจะมีส่วนรว่มในงานเผยแผ่ศาสนาได ้ให้นักเรยีนเลือกมาหน่ึงหรอืสองแนวคดิที่พวกเขาอาจจะใช้ตอนน้ีเพื่อมีส่วนรว่มในงาน
เผยแผ่ศาสนาของสมาชิก จากน้ันให้ถามวา่

• แนวคดิใดที่ท่านจะท�าไดต้อนน้ีเพื่อเชือ้เชิญให้ผู้อื่นฟังข่าวสารพระกิตตคิณุ

• ท่านคดิวา่เหตใุดสมาชิกศาสนจักรบางคนจึงลังเลไม่กล้าชักจูงผู้อื่นตามวธิีที่ระบุไว้ ในรายการดงักล่าว

งานมอบหมายใหเ้ขียน งานมอบหมายใหเ้ขียนจะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมโดยตรง รับการดลใจ เตรียมสอนและแบ่งปันความรู้สึกของพวกเขากบัผู ้

อ่ืน

กระตุน้ให้นักเรยีนใช้เวลาสองสามนาทีจดสองสามส่ิงที่พวกเขาจะท�าเพื่อหาคนให้ผู้สอนศาสนาสอน บอกนักเรยีนวา่แผนของพวกเขาจะ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ถ้าพวกเขาจดช่ือเพื่อนที่ ไม่เป็นสมาชิกและสมาชิกครอบครวัที่พวกเขาจะแบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุให้ ได ้ท่าน
อาจเสนอแนะให้นักเรยีนเขียนกิจกรรมตา่งๆ ไวด้ว้ยเช่น สวดอ้อนวอนเป็นประจ�าเพื่อขอโอกาสเผยแผ่ศาสนา ออกไปพูดกับคนอื่นๆ เกี่ยว
กับหัวข้อพระกิตตคิณุ เชิญคนอื่นๆ มารว่มพิธีนมัสการหรอืกิจกรรมอื่นๆ ของศาสนจักร เชือ้เชิญให้คนอื่นๆ ฟังบทเรยีนจากผู้สอนศาสนา 
เชือ้เชิญให้คนอื่นๆ อ่านพระคมัภีรม์อรมอน เป็นตน้ เมื่อพระวญิญาณทรงน�า ท่านอาจจะขอให้นักเรยีนสองสามคนบอกแผนของพวกเขา
กับชัน้เรยีน
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ใช้เคร่ืองมอืทั้งหมดทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้
ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ (1922–2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และขอให้ชัน้
เรยีนฟังวา่กระบวนการหาคนให้สอนเปลี่ยนไปอย่างไร

“สมยัขา้พเจา้เป็นผูส้อนศาสนาวยัหนุ่ม เราสามารถติดต่อพดูคุยตามทอ้งถนนและเคาะประตูบา้นเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ โลกเปล่ียนไปนบั

แต่นั้นเป็นตน้มา เวลาน้ี หลายคนมีงานยุง่ในชีวติของพวกเขา พวกเขารีบมาท่ีน่ีและไปท่ีนัน่ พวกเขามกัไม่ค่อยยอมใหค้นแปลกหนา้โดยส้ิน

เชิงเขา้บา้นเพื่อแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟโูดยไม่ไดเ้ช้ือเชิญ การติดต่อกบัผูอ่ื้นส่วนใหญ่ แมก้บัเพื่อนสนิทของพวกเขามกั

จะผา่นอินเทอร์เน็ต ดว้ยเหตุน้ีลกัษณะของงานเผยแผศ่าสนาจึงตอ้งเปล่ียนไปถา้พระเจา้จะทรงท�าใหง้านแห่งการรวมอิสราเอล ‘จากส่ีมุมของ

แผน่ดินโลก’ ส�าเร็จ [2 นีไฟ 21:12] เวลาน้ีผูส้อนศาสนาไดรั้บอนุญาตใหใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตในงานสอนศาสนาของพวกเขา . . .

“ขณะผูส้อนศาสนาเขา้สู่ยคุใหม่น้ีท่ีพวกเขาจะใชค้อมพิวเตอร์ในงานของพระเจา้ เราเช้ือเชิญทั้งคนอายนุอ้ยและคนอายมุาก ผูใ้หญ่ คนหนุ่มสาว เยาวชน และ

เดก็ๆ ทุกแห่งหนใหร่้วมกบัเรา . . .ในการแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณทางออนไลน ์. . .

“ผูส้อนศาสนาตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกท่ีก�าลงัเปล่ียนแปลงฉนัใด สมาชิกกต็อ้งเปล่ียนวธีิคิดเก่ียวกบังานเผยแผศ่าสนาฉนันั้น ท่ีพดูเช่นน้ีเพราะขา้พเจา้

ประสงคจ์ะพดูใหก้ระจ่างวา่ส่ิงท่ีขอใหเ้ราเหล่าสมาชิกท�าไม่เคยเปล่ียน แต่วธีิท่ีเราจะท�าความรับผดิชอบในการแบ่งปันพระกิตติคุณใหเ้กิดสมัฤทธิผลตอ้ง

ปรับใหเ้ขา้กบัโลกท่ีก�าลงัเปล่ียนแปลง” (“Missionary Work in the Digital Age” [ปราศรัยท่ีการถ่ายทอดการเป็นผูน้�าทัว่โลกเร่ืองงานแห่งความรอด, 23 

มิถุนายน 2013])

ถามวา่

• ตามค�ากล่าวของเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ เหตใุดสมาชิกและผู้สอนศาสนาจึงตอ้งเริม่ใช้แหล่งช่วยออนไลน์เมื่อพวกเขาแบ่งปันพระกิตตคิณุ 
อะไรคอืข้อไดเ้ปรยีบของการใช้แหล่งช่วยเหล่าน้ี

• เครือ่งมือหรอืแหล่งช่วยออนไลน์อะไรบ้างที่ท่านจะใช้แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระกิตตคิณุและเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเรยีน
รูม้ากขึน้

• วธิีจ�าเพาะเจาะจงอะไรบ้างที่ท่านจะใช้เครือ่งมือเหล่าน้ีแบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุ (การสนทนาเรือ่งน้ีจะช่วยให้นักเรยีนคน้พบหลัก
ธรรมที่วา่ ผู้ตดิตามพระเยซูครสิตส์ามารถใช้เทคโนโลยียุคปัจจุบันแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตตคิณุกับคนทั่วโลกได)้

หมายเหต:ุ ขณะช้ันเรียนสนทนาเร่ืองแหล่งช่วยงานเผยแผ่ศาสนาทางออนไลน์ ท่านอาจกล่าวถึง mormon.org ซ่ึงออกแบบและเขียนไว้ให้เข้าถึงผู้ไม่

เป็นสมาชิก ไซต์ดงักล่าวเป็นแหล่งช่วยท่ีดีเย่ียมส�าหรับผู้สนใจ ไซต์น้ันมีค�าตอบของค�าถามหลายข้อท่ีถามกันบ่อยคร้ัง และเนือ้หาสอดคล้องกับบท

เรียนต่างๆ ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา Mormon.org มีหลายพันโปรไฟล์ท่ีสมาชิกศาสนจักรท่ัวโลกโพสต์เช่นกัน ท่านอาจต้องการกระตุ้นให้สมาชิกช้ันเรียน

สร้างโปรไฟล์ของตนซ่ึงพวกเขาสามารถแบ่งปันความรู้สึกเก่ียวกับพระกิตติคุณได้

ให้ดแูนวทางตอ่ไปน้ีจาก LDS.org และเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าแรก จากน้ันขอให้นักเรยีนคนอื่นๆ อ่านออกเสียง
แนวทางการใช้ส่ือสังคมที่เขียนไว ้ขอให้ชัน้เรยีนมองหาวธิีที่ข้อมูลน้ีจะช่วยให้พวกเขาแบ่งปันพระกิตตคิณุทางออนไลน์ ไดด้ขีึน้

“ส่ือสงัคมสามารถเป็นอิทธิพลอนัทรงพลงัในชีวติคนท่ีใช ้สามารถจดัหาวธีิใหเ้ราแสดงศรัทธาของเราในพระเยซูคริสตแ์ละกระชบัความสมัพนัธ์ ศาสนจกัร

ส่งเสริมการใชส่ื้อสงัคมตราบใดท่ีใชส้นบัสนุนงานเผยแผข่องศาสนจกัร ปรับปรุงความสมัพนัธ์ และสนบัสนุนส่งเสริมการเปิดเผยในหมู่บุตรธิดาของพระ

บิดาบนสวรรคข์องเรา ศาสนจกัรกระตุน้ใหส้มาชิกเป็นแบบอยา่งของศรัทธาตลอดเวลาและในทุกแห่ง อีกทั้งเม่ือมีส่วนร่วมในการสนทนาท่ีกระจายไปทัว่

โลกผา่นส่ือสงัคม . . .

“ต่อไปน้ีเป็นขอ้เสนอแนะส�าหรับการใชส่ื้อสงัคมในชีวติส่วนตวัของเรา . . .

“จงสุภาพในการปฏิสมัพนัธ์ทางออนไลนก์บัผูอ่ื้น ค�าสอนของวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเรียกร้องใหส้มาชิกปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ ไม่วา่จะอยูใ่น

สถานการณ์ใด

“จงแสดงพยานส่วนตวัของท่านยนืยนัความจริงของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟตูามท่ีพระวญิญาณทรงน�า ข่าวสารเช่นนั้นควรเป็นเร่ืองส่วนตวั ไม่ท�าใหผู้ ้

อ่ืนรู้สึกวา่ท่านพดูแทนศาสนจกัร และไม่ตั้งกลุ่มท่ีใหค้วามรู้สึกวา่พวกเขาเป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการของศาสนจกัรหรือศาสนจกัรใหค้วามอุปถมัภ์

“จงเป็นแบบอยา่งของผูติ้ดตามพระคริสตเ์สมอในการปฏิสมัพนัธ์ของท่านกบัผูอ่ื้นในส่ือสงัคม แบบอยา่งอนัดีของท่านสามารถมีอิทธิพลต่อคนท่ีท่านคบหา 

เป็นการดีกวา่ถา้เลิกคบหากบัคนท่ีพยายามดึงผูอ่ื้นลงต�่าอยูเ่สมอและโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีโพสตเ์น้ือหาไม่เหมาะสม . . .
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การหาคนใหส้อน

“จงใชว้จิารณญาณอนัดีเม่ือโพสตล์งไซตส่ื์อสงัคม ไม่มีปุ่ม ‘ลบ’ บนอินเทอร์เน็ต ภาพและโพสตจ์ะอยูท่ี่นัน่หลายปีและจะท�าใหท่้านเสียหายไดเ้ม่ือท่านหางาน

หรือสมคัรเขา้เรียนมหาวทิยาลยั รวมทั้งโอกาสอ่ืนๆ ซ่ึงบนัทึกอินเทอร์เน็ตสาธารณะของท่านจะถกูตรวจสอบ พึงแน่ใจวา่การส่ือสารของท่านสอดคลอ้งกบั

ค�ามัน่สญัญาของท่านวา่จะรับพระนามของพระผูช่้วยใหร้อดไวก้บัตวัท่าน” (“Social Media Helps for Members,” LDS.org)

ขอให้นักเรยีนแบ่งปันความคดิกับชัน้เรยีนวา่เหตใุดข้อเสนอแนะในรายการน้ีจึงส�าคญัที่พวกเขาจะจดจ�าขณะแบ่งปันพระกิตตคิณุทาง
ออนไลน์

หากมีเวลาพอ ท่านอาจให้นักเรยีนคนหน่ึงสาธิตวธิี ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันวดีทิัศน์หรอืส่ืออื่นๆ ที่ LDS.org หรอื mormon.org ท่านอาจจะให้
นักเรยีนอีกคนสาธิตวธิีสรา้งโปรไฟล์ที่ mormon.org

ท่านอาจจะฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “แบ่งปันความเช่ือของท่าน” (2:02) เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กมั่นใจวา่ตนสามารถใช้เทคโนโลยีแบ่งปัน
ความรูสึ้กและประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุได ้ก่อนฉายวดีทิัศน์ จงกระตุน้นักเรยีนให้มองหาอิทธิพลที่คนๆ หน่ึงจะมีได้ โดยใช้

เทคโนโลยีแบ่งปันความรูสึ้กของเขาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• เทคโนโลยีสามารถช่วยเรง่ความพยายามของสมาชิกผู้ปรารถนาจะแบ่งปันข่าวสารของพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอธิบายวา่พวกเขาจะใช้เทคโนโลยีแบ่งปันประจักษ์พยานกับผู้อื่นไดอ้ย่างไร สรปุโดยแสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับหลักค�าสอนและหลักธรรมที่สอนในบทเรยีน

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

ช่วยให้นักเรยีนเริม่หาคนที่พรอ้มฟังข่าวสารพระกิตตคิณุโดยท�ากิจกรรมที่เสนอแนะตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• ท�าทุกข้อที่ท่านเขียนไวร้ะหวา่งงานมอบหมายให้เขียนของบทน้ีเพื่อหาคนให้ผู้สอนศาสนาสอน

• ทบทวนรายช่ือตดิตอ่ในโทรศัพท์มือถือของท่านและหาสมาชิกที่แข็งขันน้อยหรอืผู้ ไม่เป็นสมาชิก โทรหรอืส่งข้อความถึงคนน้ันและ
เชิญเขามาที่ โบสถ์วนัอาทิตย์น้ี

• ส�ารวจเวบ็ไซต ์mormon.org และส�ารวจแหล่งข้อมูลของไซตน้ั์น อาทิ วดีทิัศน์ บทความ และโปรไฟล์ที่สมาชิกของศาสนจักรโพสต ์ 

ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันวดีทิัศน์ บทความ หรอืเพจอื่นกับคนอื่นๆ

• สรา้งโปรไฟล์ของท่านเองที่ mormon.org ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันโปรไฟล์ของท่านกับคนอื่นๆ 

• ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันวดีทิัศน์ ข่าวสารมอรมอน และความรูสึ้กของท่านเกี่ยวกับวดีทิัศน์น้ัน
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13การสอนพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต ์(ตอน 1)

ค�าน�า

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดแ้ก่ หลักค�าสอน หลักธรรม กฎ พันธสัญญา และศาสนพิธีนิรนัดรท์ี่มนุษย์จ�าเป็นตอ้งไดร้บัเพื่อกลับ
เข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและรบัความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล หลักธรรมและศาสนพิธีเบือ้งตน้ของพระกิตตคิณุคอื
ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์การกลับใจ บัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั และของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้
สอนศาสนาควรพรอ้มจะช่วยให้ผู้สนใจมีศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละกลับใจจากบาปของพวกเขาก่อนรบับัพตศิมาและรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา โมไซยาห์ 3:19; 4:1–3; 5:2; และ แอลมา 36

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 60–63

• เตรยีมให้ดภูาพ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้บุตร (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ [2009], หน้า 77) หรอืภาพคล้ายกัน

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระเยซูครสิตท์รงเป็นทางน้ัน” (5:02) มีอยู่ที่ LDS.org

• ท�าส�าเนาเอกสารแจกช่ือ “การกลับใจ” อยู่ท้ายบท เพื่อใช้กับแนวคดิการสอนเรือ่งการกลับใจ (จะใช้หรอืไม่ ใช้ก็ ได)้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

โดยผ่านพระคริสต์เราสามารถรับการช�าระให้สะอาดจากบาปได้
ความพร้อมจะเรียนรู้ ครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนจดจ่อกบัประสบการณ์การเรียนรู้ไดโ้ดยเร่ิมแต่ละบทในลกัษณะท่ีดึงดูดความสนใจของนกัเรียน ตวัอยา่งเช่น 

ท่านอาจจะใหเ้ขียนค�าถามกระตุน้ความคิดไวบ้นกระดาน หรือท่านอาจจะใหดู้ส่ิงของหรือภาพท่ีสร้างความสนใจของนกัเรียนขณะพวกเขาเขา้ชั้นเรียน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเตรยีมเรยีนรูจ้ากบทเรยีน ให้เขียนค�าถามน้ีไวบ้นกระดานก่อนชัน้เรยีนเริม่

มาตรฐานความถูกผิดของโลกตา่งจากมาตรฐานของพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร

หลังจากชัน้เรยีนเริม่ ให้เชิญนักเรยีนสองสามคนตอบค�าถามบนกระดาน หลังจากนักเรยีนสองสามคนตอบแล้ว ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่าน
ออกเสียงข้อความในกรอบส่ีเหลี่ยมช่ือวา่ “บาป” ในหน้า 61 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สนใจตอ้งเข้าใจวา่บาปคอือะไรและผลของบาปคอือะไรก่อนเรยีนเกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน และเชือ้เชิญให้นักเรยีนมองหาค�าตอบขณะพวกเขาศึกษาหัวข้อ “เราสะอาดจากบาปได้ โดยผ่าน 

พระครสิต”์ หน้า 60–61 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา

ในหัวข้อน้ีสอนความจรงิอะไรบ้างทีจ่ะช่วยให้ผู้สนใจปรารถนาจะเข้าใกล้พระเยซูครสิตม์ากขึน้

หลังจากให้เวลานักเรยีนอ่านพอสมควรแล้ว ให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พบ ค�าตอบของพวกเขาควรรวมถึงความจรงิตอ่ไปน้ี:

• พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตรที่รกัของพระองคพ์ระเยซูครสิตม์าในโลกเพื่อให้เราไดม้ี โอกาสกลับไปอยู่ ในที่ประทับของพระองคห์ลัง
จากเราสิน้ชีวติ

• โดยผ่านพระคณุและพระเมตตาของพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ันที่เราสามารถสะอาดจากบาปได้
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• โดยผ่านการชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะทรงน�าคนทัง้ปวงกลับเข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
เพื่อรบัการพิพากษา

• ไม่มีส่ิงไม่สะอาดเข้าในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้

• พระเยซูครสิตท์รงทนรบัโทษบาปแทนเรา

• พระเยซูครสิตท์รงให้อภัยบาปของเราเมื่อเรายอมรบัพระองค ์กลับใจ และเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

ตอ่จากน้ัน ให้เวลานักเรยีนสองสามนาทีเพื่อศึกษาหรอืท�าเครือ่งหมายพระคมัภีรห์ลายๆ ข้อที่ระบุไว้ ในย่อหน้าที่พวกเขาเพิ่งอ่านหรอืใน
กรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 61 ซ่ึงยกตวัอย่างหลักธรรมหน่ึงที่พวกเขาเพิ่งคน้พบ ท่านอาจจะให้นักเรยีนครึง่ชัน้เลือกข้อพระคมัภีร์ ใน
ย่อหน้าที่พวกเขาเพิ่งอ่านและอีกครึง่ชัน้เลือกข้อพระคมัภีร์ ในกรอบศึกษาพระคมัภีร ์ขอให้นักเรยีนเตรยีมอธิบายวา่พวกเขาจะใช้ข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ันหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจและเห็นคณุคา่ส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตท์รงท�าเพื่อช่วยให้เราเอาชนะผลของบาปไดอ้ย่างไร หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว เชือ้เชิญให้นักศึกษาแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
ทบทวนค�าแถลงจุดประสงคข์องผู้สอนศาสนากับนักเรยีนในกรอบ “จุดประสงคข์องท่าน” หน้า 1 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้
ถามวา่

• อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่ง (1) การช่วยให้คนบางคน “มาหาพระครสิต”์ และเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระองค ์กับ (2) การเพียงแตช่่วยคนบางคนให้เป็นสมาชิกของศาสนจักร

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาจะช่วยให้ผู้คนมาหาพระครสิตม์ากกวา่จะช่วยให้พวกเขาเป็นสมาชิกของศาสนจักร

เชือ้เชิญให้นักเรยีนศึกษาย่อหน้าแรกในหัวข้อ “ศรทัธาในพระเยซูครสิต”์ หน้า 61 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะที่นักเรยีนศึกษา ให้
พวกเขามองหาวธิีที่ศรทัธาในพระเยซูครสิตส์ามารถช่วยให้คนๆ หน่ึงเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองค ์จากน้ัน
ให้ถามวา่

• จากส่ิงที่ท่านอ่าน การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อย่างไร

• ศรทัธาในพระเยซูครสิตน์�าคนบางคนให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองคอ์ย่างไร

เขียนบนกระดานดงัน้ี ศรทัธาในพระเยซูครสิตน์�าไปสู่การกระท�า เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านส่วนที่เหลือของหัวข้อ “ศรทัธาในพระเยซูครสิต”์ 
หน้า 61–62 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะที่นักเรยีนอ่าน ให้พวกเขาท�าเครือ่งหมายการกระท�าบางอย่างที่แสดงให้เห็นศรทัธาของ
คนๆ หน่ึงในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์หลังจากน้ันสองสามนาที ให้ถามวา่

• การกระท�าอะไรบ้างที่อาจแสดงให้เห็นวา่ผู้สนใจก�าลังพัฒนาศรทัธาในพระเยซูครสิต ์(ค�าตอบอาจรวมถึงการกลับใจ เรยีนรูแ้ละเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด เช่ือฟังพระบัญญัต ิหลีกเลี่ยงบาป สวดอ้อนวอนขอให้มีพลังเอาชนะการล่อลวง เรยีนรูพ้ระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า และรกัษาค�ามั่นสัญญาวา่จะท�าตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ)

• ตามที่ท่านอ่าน เมื่อเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะประทานพรเราในชีวติประจ�าวนัของเราอย่างไร (ค�าตอบอาจไดแ้ก่ 
พระองคป์ระทานพลังความสามารถให้เราเผชิญความท้าทายของชีวติ พระองคท์รงช่วยเราเปลี่ยนความปรารถนาของใจเรา พระองค์
ทรงช่วยเยียวยาเราทางรา่งกายและทางวญิญาณ)

ให้นักเรยีนเขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีลงในสมุดบันทึกการศึกษาของพวกเขา

• ศรทัธาของท่านในพระเยซูครสิตผ์ลักดนัให้ท่านกระท�าอย่างที่อธิบายไว้ ในหัวข้อน้ีอย่างไร

• ท่านจะท�าอะไรไดอ้ีกบ้างเพื่อแสดงให้เห็นมากขึน้วา่ท่านมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  เชือ้เชิญให้แตล่ะคูเ่ตรยีมบทเรยีนสองสามนาทีเกี่ยวกับศรทัธาในพระเยซูครสิต ์ขณะที่นักเรยีนเตรยีม ให้พวก
เขาใช้เน้ือหาใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 61–62 รวมทัง้พระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อจากกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์นักเรยีนอาจจะใช้
จุลสารผู้สอนศาสนาช่ือ พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ดว้ยก็ ได ้หลังจากให้เวลานักเรยีนเตรยีมพอสมควรแล้ว ให้จัดนักเรยีนเป็นกลุ่มๆ 
ละส่ีคน (กลุ่มละสองคู)่ มอบหมายให้นักเรยีนคูห่น่ึงสอนอีกคูห่น่ึง อธิบายวา่พวกเขาควรใช้ค�าพูดของตนเอง และสอนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย



73

การสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์(ตอน 1) 

เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้กลุ่มเล็กๆ สนทนากันวา่พวกเขาท�าอะไรไดด้ ีพวกเขารูสึ้กวา่อะไรเป็นความท้าทายเและเพราะเหตใุด การ
สอนของพวกเขาช่วยคนที่รบัการสอนให้รูสึ้กถึงความส�าคญัของการมีศรทัธาในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร

จากน้ันให้สลับบทบาทและให้อีกคูส่อน ให้เวลาพวกเขารบัค�าตชิมดว้ย

เมื่อจบกิจกรรมการฝึกสอนแล้ว ถามนักเรยีนวา่พวกเขามีค�าถามอะไรบ้างหรอืพวกเขาไดข้้อคดิอะไรบ้าง ถ้านักเรยีนลังเลไม่กล้าตอบ ท่าน
อาจจะถามวา่ “ท่านชอบส่ิงใดบ้างที่ ไดย้ินจากคนที่สอนท่าน” ถามนักเรยีนวา่ใครตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์จากชีวติของพวกเขากับชัน้
เรยีนบ้างเมื่อพวกเขาไดร้บัพรจากการมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์

การกลบัใจ 
ให้ดภูาพ แอลมากับพวกบุตรของโมไซยาห์ (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ หน้า 77) และเชิญนักเรยีนคนหน่ึงสรปุเรือ่งราวการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของแอลมาผู้บุตรพอสังเขป (ด ูแอลมา 36:6–24) จากน้ันให้นักเรยีนสองสามคนผลัดกันอ่านออกเสียง แอลมา 36:13, 17–21 และ 
23–25

จากน้ันให้ถามวา่

• แอลมาแสดงให้เห็นอย่างไรวา่ท่านมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์

• เกิดอะไรขึน้เน่ืองดว้ยการแสดงศรทัธาของแอลมา

• อะไรเป็นผลจากการกลับใจอย่างจรงิใจของแอลมา

การตอบสนองเชิงบวก เม่ือนกัเรียนใหค้ �าตอบ ครูควรยอมรับในเชิงบวก การยอมรับเช่นน้ีจะเป็นค�า “ขอบคุณ” ง่ายๆ 

หรือความเห็นยนืยนัค�าตอบกไ็ด ้เม่ือไดค้ �าตอบไม่ถกูตอ้ง ครูอาจทวนค�าถามเพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสตอบอีกคร้ัง ครู

ควรสร้างบรรยากาศของความไวว้างใจในหอ้งเรียนทั้งน้ีเพื่อใหน้กัเรียนทุกคนรู้สึกสบายใจกบัการแบ่งปันความคิด

และความรู้สึก

ให้เวลานักเรยีนหน่ึงนาทีเขียนนิยามการกลับใจหน่ึงประโยคลงในสมุดบันทึกการศึกษา เชิญนักเรยีน
หลายๆ คนอ่านประโยคของตนให้ชัน้เรยีนฟัง เพื่อช่วยให้นักเรยีนมีนิยามที่เรยีบง่ายของการกลับใจอยู่
ในความคดิของพวกเขา ให้ดขู้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสอง และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“เม่ือเราท�าบาป เราหนัหลงัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ เม่ือเรากลบัใจ เราหวนกลบัไปหาพระผูเ้ป็นเจา้ . . .

“. . . การกลบัใจคือการหนัหลงัใหค้วามทุจริต ความจองหอง ความโกรธ และความคิดท่ีไม่บริสุทธ์ิ โดยหนัหนา้เขา้หาส่ิงอ่ืนเช่นความเมตตา 

ความไม่เห็นแก่ตวั ความอดทน และความเขม้แขง็ทางวญิญาณ น่ีคือ ‘การหวนกลบั’ ไปหาพระผูเ้ป็นเจา้” (“จงกลบัใจ . . . เพื่อเราจะรักษา

เจา้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 49, 50)

• นิยามที่เรยีบง่ายน้ีจะช่วยท่านอธิบายความหมายของการกลับใจไดอ้ย่างไร (หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้เขียนหลัก
ธรรมน้ีบนกระดาน: การกลับใจคอืการหวนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจกระบวนการและผลของการกลับใจดขีึน้ ท่านอาจจะให้นักเรยีนศึกษา โมไซยาห์ 3:19; 4:1–3; และ 5:2 ขณะที่
นักเรยีนศึกษา ให้พวกเขาระบุค�าและวลีที่ช่วยนิยามความหมายของการกลับใจ หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ให้นักเรยีนสองสามคน
อธิบายส่ิงที่พบให้ชัน้เรยีนฟัง จากน้ันให้ถามวา่

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรในข้อเหล่าน้ีที่ยืนยันวา่ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามินใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์พื่อจะรบัการให้อภัยบาปในท้าย
ที่สุด

แจกเอกสารที่มีตารางตอ่ไปน้ี หรอืวาดบนกระดานและให้นักเรยีนลอกลงในสมุดบันทึกการศึกษาของพวกเขา
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การกลบัใจคืออะไร เรากลบัใจอยา่งไร ผลหรือหลกัฐานของการกลบัใจคืออะไร

การเปล่ียนแปลงในความคิด ความเช่ือ ความ

ประพฤติ 

 

 

 

ส�านึกผดิหรือเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจา้ 

 

 

 

ไดรั้บพระเมตตาของพระคริสต ์

 

 

 

ขอให้นักเรยีนศึกษาหัวข้อเรือ่ง “การกลับใจ” ในหน้า 62–63 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะที่นักเรยีนอ่าน ให้พวกเขาเตมิค�าในคอลัมน์
ของแผนภูมิหรอืเอกสารแจกโดยใช้ค�า วลี หรอืประโยคจาก ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา เพื่อช่วยให้นักเรยีนเห็นรปูแบบของวลีที่พวกเขาอาจ
จะรวมไว้ ในน้ันได ้ให้ดตูวัอย่างในแตล่ะคอลัมน์ เมื่อเขียนเสรจ็แล้ว แผนภูมิอาจจะเป็นแบบน้ี

การกลบัใจคืออะไร เรากลบัใจอยา่งไร ผลหรือหลกัฐานของการกลบัใจคืออะไร

การเปล่ียนแปลงในความคิด ความเช่ือ ความ

ประพฤติ

ทศันะใหม่ต่อตนเอง พระผูเ้ป็นเจา้ และโลก

น�าชีวติเราใหอ้ยูใ่นแนวเดียวกบัพระประสงคข์อง

พระผูเ้ป็นเจา้

ละท้ิงบาปและไม่ท�าอีก

พยายามแกไ้ขการล่วงละเมิดและปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง

ส�านึกผดิหรือเสียใจอยา่งท่ีชอบพระทยัพระเจา้

หยดุท�าส่ิงผดิ

ท�าส่ิงถกูตอ้งต่อไป

รู้วา่ตนท�าบาป

สารภาพบาป

ทูลขอการใหอ้ภยัจากพระผูเ้ป็นเจา้

แกไ้ขปัญหาอนัเกิดการกระท�าของเรา

ต่อตา้นความปรารถนาจะท�าบาป

พฒันาคุณสมบติัเหมือนพระคริสต ์เพิ่มพนูความ

รู้ รับใช้

แสดงความรักต่อพระผูเ้ป็นเจา้โดยเช่ือฟัง

รับพระเมตตาของพระคริสต์

ทศันะต่อตนเองและต่อโลกเปล่ียนไป

เขา้ใจความสมัพนัธ์ของเรากบัพระผูเ้ป็นเจา้

ความปรารถนาจะท�าตามพระผูเ้ป็นเจา้แรงกลา้

มากข้ึน

รู้สึกถึงการใหอ้ภยัของพระผูเ้ป็นเจา้

รู้สึกถึงสนัติสุขของพระผูเ้ป็นเจา้

ความรู้สึกผดิและความโศกเศร้าหายไป

รู้สึกถึงพระวญิญาณมากมายยิง่ข้ึน

พร้อมอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้และพระเยซูคริสตม์าก

ข้ึน

เป็นเหมือนพระเยซูมากข้ึน

รู้สึกปีติ

การเขา้ใจหลกัค�าสอนและหลกัธรรม เม่ือนกัเรียนเขา้ใจหลกัค�าสอนหรือหลกัธรรมจริงๆ พวกเขาสามารถท�าไดม้ากกวา่ใหเ้พียงนิยาม พวกเขาจะเขา้ใจเช่นกนั

วา่หลกัค�าสอนหรือหลกัธรรมนั้นจะมีผลต่อชีวติพวกเขาไดอ้ยา่งไร เม่ือนกัเรียนคน้พบและเขา้ใจหลกัค�าสอนหรือหลกัธรรม พวกเขาสามารถประยกุตใ์ชไ้ด้

ง่ายข้ึน ครูสามารถช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจและประยกุตใ์ชห้ลกัค�าสอนและหลกัธรรมไดดี้ข้ึนโดยถามค�าถามท่ีช่วยนกัเรียนวเิคราะห์ส่ิงท่ีพวกเขาศึกษา

หลังจากให้เวลานักเรยีนท�าแผนภูมิของพวกเขามากพอสมควรแล้ว ให้เชิญนักเรยีนสนทนาวลีและค�าที่พวกเขาเขียนไว้ ในแผนภูมิกับ
สมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึง ท่านอาจจะถามค�าถามตอ่ไปน้ีบางข้อหรอืทัง้หมดเพื่อให้นักเรยีนเข้าใจหลักค�าสอนและหลักธรรมที่พวกเขา
อ่านลึกซึง้ขึน้

• หลักธรรมที่ท่านคน้พบในคอลัมน์ที่หน่ึงและสองจะช่วยให้ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ผู้สนใจกลับใจจรงิๆ

• ตามส่ิงที่ท่านเขียนไว้ ในคอลัมน์ที่สาม นอกจากจะไดร้บัการให้อภัยบาปแล้ว พรใดเกิดจากการกลับใจ

• พิจารณาแตล่ะข้อในคอลัมน์ที่หน่ึงและคอลัมน์ที่สาม เหตใุดเราจึงตอ้งมีศรทัธาในพระครสิตถ์้าส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึน้จรงิ

ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจชี ้ให้เห็นวา่ผู้สอนศาสนาสอนพระกิตตคิณุเพื่อช่วยให้ผู้คนสรา้งศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละกระตุน้ให้พวก
เขากลับใจ ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการกลับใจเป็นเงื่อนไขส�าหรบัการเข้าถึงการชดใช้ การกลับใจจะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใกล้พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตม์ากขึน้ดว้ย เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มฝึกสอนเรือ่งการกลับใจ ให้เล่าเหตกุารณ์ตอ่ไปน้ี

ท่านกับคูส่อนสองคนที่เป็นเพื่อนรว่มห้องกันมาราวสามสัปดาห์ คนหน่ึงก้าวหน้าดมีาก อีกคนหน่ึงดเูหมือนจะไม่สนใจแล้วและตอนน้ีจะ
ออกนอกห้องเมื่อท่านเริม่สอนบทเรยีน ในที่สุดท่านมีโอกาสถามเพื่อนรว่มห้องที่ ไม่สนใจ เขาอธิบายวา่เขารูว้า่เวลาน้ีเขาไม่ไดด้�าเนินชีวติ
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การสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์(ตอน 1) 

สอดคล้องกับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า แตเ่ขาใช้ชีวติแบบน้ีมาทัง้ชีวติ และฝังใจกับความคดิที่วา่เขาเป็นคนแบบน้ี และท�าอะไรไม่
ไดม้าก

แบ่งนักเรยีนออกเป็นคู่ๆ  ให้เวลาแตล่ะคูม่ากพอจะเตรยีมวา่พวกเขาจะช่วยกันสอนบทเรยีนสัน้ๆ สามถึงส่ีนาทีเรือ่งการกลับใจให้แก่
นักเรยีนอีกคูห่น่ึงอย่างไร กระตุน้ให้นักเรยีนเตรยีมแสดงบทบาทสมมตขิองการสอนเพื่อนรว่มห้องสองคนในเหตกุารณ์น้ัน อธิบายวา่การ
สอนของพวกเขาควรเรยีบง่าย ชัดเจน และมุ่งเน้นความตอ้งการของเพื่อนรว่มห้อง พวกเขาควรพิจารณาวา่จะช่วยให้เพื่อนรว่มห้องที่ ไม่
สนใจเข้าใจไดอ้ย่างไรวา่เหตใุดเขาตอ้งเปลี่ยนและจะช่วยให้เขาตระหนักไดอ้ย่างไรวา่การกลับใจเป็นไปไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้
ช่วยให้รอด ให้นักเรยีนใช้เน้ือหาใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 62–63 หรอืจุลสารผู้สอนศาสนาช่ือวา่ พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
กระตุน้ให้พวกเขารวมข้อพระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อไวด้ว้ยเพื่ออธิบายความส�าคญัของการกลับใจ

จัดนักเรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละสองคู ่มอบหมายให้นักเรยีนคูห่น่ึงสอนอีกคูห่น่ึงซ่ึงจะรบับทเพื่อนรว่มห้องดงัที่บรรยายไว้ ใน
เหตกุารณ์ อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่เมื่อพวกเขารบับทเป็นผู้สนใจ พวกเขาควรแสดงข้อกังวลที่อาจมีออกมาอย่างจรงิใจตามสบายแต่ไม่ควร
พยายามแสดงให้มากเกินไปหรอืตอ่ตา้นนักเรยีนที่ก�าลังสอน

เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้กลุ่มสนทนากันวา่คนสอนท�าอะไรไดด้แีละจะท�าอะไรให้ดกีวา่น้ันไดบ้้าง

จากน้ันให้นักเรยีนสลับบทบาทเพื่อให้นักเรยีนคูอ่ื่นมี โอกาสฝึกสอน พวกเขาจะตอ้งมีเวลารบัค�าตชิมดว้ย

หลังจากแสดงบทบาทสมมตแิล้ว ถามนักเรยีนวา่พวกเขาไดค้�าถามหรอืข้อคดิอะไรบ้างจากประสบการณ์การสอน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนรูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญัของการกลับใจวา่เป็นทางให้ผู้คนหวนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า ให้ฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง “พระเยซูครสิตท์รงเป็นทางน้ัน” (5:02)

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรในวดีทิัศน์เรือ่งน้ีที่ยืนยันวา่ซิสเตอรท์่านน้ีเปลี่ยนจรงิๆ ผ่านการกลับใจและเธอไดห้วนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า
แล้ว

• ท่านมีความรูสึ้กอะไรบ้างเมื่อเห็นวา่ข่าวสารของพระกิตตคิณุช่วยให้ซิสเตอรค์นน้ีเปลี่ยนและหันไปหาพระผู้เป็นเจ้า

สรปุโดยถามนักเรยีนวา่มี ใครตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับอานุภาพแห่งศรทัธาและการกลับใจบ้าง บอกพวกเขาวา่
เหตใุดพวกเขาจึงปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุ จบโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านดว้ย

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับพรของการมีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์การไดร้บัอภัยบาปและปีตผิ่านการกลับใจโดยท�ากิจกรรมที่
เสนอแนะตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• สอนบทเรยีนการสังสรรค์ ในครอบครวัครัง้ตอ่ไปเรือ่งความส�าคญัของศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการกลับใจ

• ศึกษาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับศรทัธาที่อยู่ ในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 62 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ท�าเครือ่งหมายหรอืใช้ปากกา
เน้นข้อความที่ท่านตอ้งการใช้สอนคนอื่น ๆในงานเผยแผ่ของท่าน

• ใช้คูม่ือพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบันศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมเรือ่งการกลับใจ จดส่ิงที่ท่านเรยีน
รูล้งในสมุดบันทึกการศึกษาของท่าน พิจารณาวา่ท่านมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักค�าสอนเรือ่งน้ีที่ท่านสามารถแบ่งปันกับคนอื่นๆ 
ในระหวา่งงานเผยแผ่ของท่านหรอืไม่ เสรมิสรา้งศรทัธาของท่านในหลักธรรมเรือ่งการกลับใจโดยพยายามกลับใจทุกวนั และบันทึก
ประสบการณ์น้ันลงในสมุดบันทึกการศึกษาของท่าน

• ใช้เครือ่งมือออนไลน์เช่นส่ือสังคมโพสตว์ดีทิัศน์เรือ่ง “พระเยซูครสิตท์รงเป็นทางน้ัน” (หรอืวดีทิัศน์เรือ่งอื่นเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และการชดใช้ของพระองค)์ ให้คนอื่นด ูรวมค�าอธิบายดว้ยวา่เหตใุดวดีทิัศน์เรือ่งน้ีจึงมีความหมายตอ่ท่าน



การเตรียมตวัเป็นผูส้อนศาสนา—บทท่ี 13
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การกลบัใจ

การกลบัใจคืออะไร เรากลบัใจอย่างไร
ผลหรือหลกัฐานของการ 

กลบัใจคืออะไร

การเปลี่ยนแปลงในความคิด ความเช่ือ 
และความประพฤติ

รู้สึกส�านึกผิดหรือเสียใจอย่างที่ชอบ
พระทัยพระเจ้า

ได้รับพระเมตตาของพระคริสต์
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14การสอนพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต ์(ตอน 2)

ค�าน�า

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดแ้ก่ หลักค�าสอน หลักธรรม กฎ พันธสัญญา และศาสนพิธีนิรนัดรท์ี่มนุษย์จ�าเป็นตอ้งไดร้บัเพื่อกลับ
เข้าไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและรบัความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล หลักธรรมและศาสนพิธีเบือ้งตน้ของพระกิตตคิณุคอื
ศรทัธาในพระเจ้า พระเยซูครสิต ์การกลับใจ บัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั และของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผู้สอนศาสนา
มีหน้าที่ส�าคญัของการเชือ้เชิญให้ผู้อื่นรบับัพตศิมาและรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ นอกจากน้ี เมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักร พวกเขาตอ้งอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ โดยยอมรบัหลักธรรมและศาสนพิธีอื่นๆ และยังคงซ่ือตรงตอ่พระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาควรมีความเข้าใจชัดเจนในหลักค�าสอนเหล่าน้ีและพรอ้มจะอธิบายอย่างเรยีบง่ายและเป็น
พยานดว้ยพลัง

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา มัทธิว 3:13–17; ยอห์น 3:3–6; 2 นีไฟ 31:17–20; และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:37

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 63–66

• เตรยีมให้ดภูาพพระเยซูทรงรบับัพตศิมา

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเชือ้เชิญให้รบับัพตศิมา: เจอรม์ัน” (2:43) ดสิตรกิท์ 2 มีอยู่ที่ LDS.org

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

บัพตศิมา พนัธสัญญาคร้ังแรกของเรา
เพื่อเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มคน้พบหลักธรรมเกี่ยวกับบัพตศิมา ให้ดภูาพยอห์นก�าลังถวายบัพตศิมาพระเยซู และเชือ้เชิญให้นักเรยีนสรปุ
ส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับบัพตศิมาของพระเยซูครสิต์

ท่านอาจจะเลือกทบทวนเรือ่งการบัพตศิมาของพระผู้ช่วยให้รอดโดยให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง มัทธิว 3:13–17 จากน้ันให้นักเรยีน
หันไปหาคนน่ังข้างๆ และตอบค�าถามน้ี

• เรือ่งการบัพตศิมาของพระเยซูสอนความจรงิส�าคญัๆ อะไรบ้าง

เขียนค�าตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน

ศาสนพิธี   พันธสัญญา

ขอให้นักเรยีนครึง่ชัน้ศึกษาส่ีย่อหน้าแรกในหัวข้อ “บัพตศิมา พันธสัญญาแรกของเรา” ในหน้า 63 ของ 
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา โดยมองหาวธิีอธิบายค�าวา่ ศาสนพิธี ให้อีกครึง่ชัน้ศึกษาหัวข้อเดยีวกันโดยมอง
หาวธิีอธิบายค�าวา่ พันธสัญญา

เมื่อนักเรยีนมีเวลาศึกษามากพอแล้ว ขอให้อาสาสมัครนิยามค�าวา่ ศาสนพิธี และ พันธสัญญา จากน้ัน
ให้ถามวา่

• ค�าวา่ ศาสนพิธี และ พันธสัญญา เกี่ยวข้องกับบัพตศิมาอย่างไร (ช่วยให้นักเรยีนคน้พบความจรงิน้ี: 
โดยผ่านศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา เราท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้า)

ยอห์นถวายบพัติศมาพระเยซู
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ดงึความสนใจของนักเรยีนมาที่ย่อหน้าส่ีของหัวข้อ “บัพตศิมา พันธสัญญาครัง้แรกของเรา” แล้วถามวา่

• เมื่อเราไดร้บัศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา เราท�าพันธสัญญาวา่จะท�าอะไร (เมื่อเรารบับัพตศิมา เราท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์วา่จะรบัพระนาม
ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับตวัเรา ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา และรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์ถ้าท่านรูสึ้กวา่นักเรยีนตอ้งการค�า
แนะน�าเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวคดิน้ี ท่านอาจใช้เวลาสองสามนาทีส�ารวจ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:37 กับพวกเขา)

ท่านสามารถช่วยให้นักเรยีนเข้าใจพันธสัญญาบัพตศิมาของพวกเขาไดด้ขีึน้โดยให้ดขู้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองและขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“ท่ีบพัติศมาเราท�าพนัธสญัญากบัพระบิดาบนสวรรคข์องเราวา่เราเตม็ใจเขา้ในอาณาจกัรของพระองคแ์ละรักษาพระบญัญติัของพระองคน์บั

จากเวลานั้นเป็นตน้ไป ทั้งท่ีเรายงัอยูใ่นโลก เราไดรั้บการเตือนจากพระคมัภีร์มอรมอนวา่บพัติศมาของเราคือพนัธสญัญาวา่จะ ‘ยนืเป็นพยาน

เก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้ [และอาณาจกัรของพระองค]์ ทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง ท่ีท่านอยู,่ แมจ้นถึงความตาย, เพ่ือท่านจะไดรั้บการ

ไถ่จากพระผูเ้ป็นเจา้, และนบัอยูก่บับรรดาคนของการฟ้ืนคืนชีวติคร้ังแรก, เพื่อท่านจะมีชีวตินิรันดร์’ [โมไซยาห์ 18:9; เนน้ตวัเอน]

“เม่ือเราเขา้ใจพนัธสญัญาบพัติศมาและของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีจะเปล่ียนชีวติเราและท�าใหค้วามจงรักภกัดีทั้งหมดของ

เราอยูท่ี่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ เม่ือการล่อลวงเขา้มาในทางของเรา หากเราจะฟัง พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงเตือนเราวา่เราไดส้ญัญาวา่จะระลึกถึงพระผู ้

ช่วยใหร้อดและเช่ือฟังพระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้” (“พนัธสญัญาแห่งบพัติศมา: อยูใ่นอาณาจกัรและเป็นของอาณาจกัร,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 7)

• ท่านคดิวา่ “ท�าให้ความจงรกัภักดทีัง้หมดของเราอยู่ที่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” หมายความวา่อย่างไร

• บัพตศิมาจะเปลี่ยนชีวติบุคคลน้ันในดา้นใดบ้าง

เชือ้เชิญให้นักเรยีนอ่านย่อหน้าที่เหลือเกี่ยวกับบัพตศิมาใน หน้า 64 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขอให้พวกเขาหาและท�าเครือ่งหมายหลัก
ค�าสอนเรือ่งบัพตศิมาในแง่อื่นๆ อีกที่ส�าคญัจนตอ้งแบ่งปันกับผู้สนใจ ให้เวลาพวกเขาท�ากิจกรรมน้ีสักครู ่แล้วขอให้นักเรยีนสองสามคน
แบ่งปันส่ิงที่พบ ขณะที่นักเรยีนตอบ ท่านอาจจะถามค�าถามตามมาดงัน้ี

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สนใจตอ้งเข้าใจหลักค�าสอนเหล่าน้ี

• อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่งพันธสัญญาแห่งบัพตศิมากับหลักธรรมเรือ่งศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการกลับใจ ซ่ึงเราสนทนาในชัน้
เรยีนครัง้ที่แล้ว

• เหตใุดการลงไปในน� ้าทัง้ตวัจึงเป็นส่วนส�าคญัของศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา (น่ันเป็นสัญลักษณ์ของการสิน้พระชนม์ การฝัง และการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์อีกทัง้เป็นสัญลักษณ์ของการสิน้สุดชีวติเก่าและการเกิดใหม่ ในฐานะสานุศิษย์ของพระครสิต ์[ด ูโรม 
6:3–6]

อธิบายวา่ส�าคญัที่ผู้สนใจจะเตรยีมรบับัพตศิมาอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
20:37 จากน้ันให้นักเรยีนหันไปหาสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนและสนทนาดงัน้ี

หมายเหต:ุ หลงัจากค�าถามแต่ละข้อต่อไปนี ้ให้หยดุนานพอท่ีนักเรียนจะสนทนาค�าตอบของพวกเขากับคนท่ีน่ังข้างๆ

• ข้อน้ีจะช่วยให้ท่านทราบอย่างไรวา่ผู้สนใจพรอ้มรบับัพตศิมาเมื่อใด (หากนักเรยีนตอบค�าถามข้อน้ีไดย้าก ให้พวกเขาดกูรอบ 
“ก่อนบัพตศิมา” หน้า 64 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา)

• ท่านคดิวา่ “ออกมาดว้ยใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิด” หมายความวา่อย่างไร

• บุคคลแสดงให้ประจักษ์ ไดอ้ย่างไรวา่พวกเขา “ ไดร้บัส่วนหน่ึงของพระวญิญาณของพระครสิต”์ จรงิๆ

กิจกรรมการเขียน การเขียนสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยใหน้กัเรียนใคร่ครวญและไตร่ตรองหลกัค�าสอนตลอดจนหลกัธรรมท่ีสอนในชั้น

เรียน งานมอบหมายใหเ้ขียนควรอธิบายชดัเจน และใหเ้วลานกัเรียนมากพอจะเขียนใหเ้สร็จ เม่ือท�ากิจกรรมเสร็จแลว้ อาจใหเ้วลานกัเรียนสองสามคนบอกค�า

ตอบของตนกบันกัเรียนท่ีเหลือ

ให้เวลานักเรยีนเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาของพวกเขาสักครูเ่กี่ยวกับดา้นตา่งๆ ที่การรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมาไดน้�าพรมาสู่ชีวติพวก
เขา หลังจากให้เวลาพอสมควรแล้ว ขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเขียนกับนักเรยีนที่เหลือ

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเชือ้เชิญให้รบับัพตศิมา: เจอรม์ัน” (2:43) ขณะที่นักเรยีนดวูดีทิัศน์ ขอให้พวกเขาดวูา่ผู้สอนศาสนาสอน
เจอรม์ันอย่างไรเกี่ยวกับความส�าคญัของบัพตศิมา
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• ผู้สอนศาสนาพูดอะไรเพื่อช่วยให้เจอรม์ันเข้าใจความส�าคญัของบัพตศิมา

• มีหลักฐานอะไรยืนยันวา่เจอรม์ันสัมผัสพระวญิญาณบรสุิทธิ์และมีความปรารถนาจะรบับัพตศิมา

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคู ่และเชือ้เชิญให้แตล่ะคู่ ใช้เน้ือหาใน หน้า 63–64 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา และพระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อจาก
กรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์ในหน้า 65 เพื่อเตรยีมบทเรยีนส่ีถึงห้านาทีที่เน้นเรือ่งการแนะน�าผู้สนใจเรือ่งบัพตศิมา นักเรยีนอาจจะใช้เน้ือหาใน
หน้า 8 ของจุลสารผู้สอนศาสนา พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ดว้ยก็ ได้

หลังจากให้เวลานักเรยีนเตรยีมพอสมครแล้ว ให้จัดชัน้เรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละส่ีคน แตล่ะกลุ่มมีสองคู ่ขอให้คูห่น่ึงในแตล่ะกลุ่มสอน
อีกคูห่น่ึงเรือ่งบัพตศิมานานส่ีถึงห้านาที กระตุน้นักเรยีนที่แสดงเป็นผู้สอนศาสนาให้เปิดข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกไวแ้ละอ่านออกเสียงอันเป็น
ส่วนหน่ึงของการสอน เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้กลุ่มเล็กสนทนากันดงัน้ี พวกเขาท�าอะไรไดด้ ีบทเรยีนช่วยให้คนที่รบัการสอนเข้าใจ
ความส�าคญัของบัพตศิมาอย่างไร ครจูะเปลี่ยนอะไรไดบ้้างเพื่อท�าให้การสอนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึน้

จากน้ันให้สลับบทบาทและให้คูท่ี่รบัการสอนเป็นคนสอนอีกคู ่ตอ้งแน่ใจวา่มีเวลาให้คูท่ี่สองรบัค�าตชิมดว้ย ระหวา่งกิจกรรมน้ี ให้เดนิไป
รอบๆ ห้องเพื่อสังเกตการสอนของนักเรยีน กล่าวชม และให้ข้อเสนอแนะวา่พวกเขาจะปรบัปรงุอย่างไร

เมื่อนักเรยีนมีโอกาสสอนครบทุกคนแล้ว ให้ ใช้เวลาสองสามนาทีสนทนาประสบการณ์ดว้ยกันในชัน้ เพื่อช่วยนักเรยีนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู ้ให้ถามค�าถามดงัน้ี

• ท่านเรยีนรูเ้รือ่งใดบ้างจากการสอนหลักค�าสอนน้ี

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ท่านตอ้งเตรยีมให้พรอ้มเสียแตต่อนน้ีเพื่อสอนหลักธรรม ความจรงิ และหลักค�าสอนเหล่าน้ีแก่ผู้อื่น

• ท่านจะท�าส่ิงใดไดบ้้างตอนน้ีเพื่อพรอ้มสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในงานเผยแผ่ของท่านมากขึน้

ของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เพื่อให้นักเรยีนพรอ้มเรยีนบทเรยีนส่วนน้ี ถามพวกเขาวา่ตอ้งประกอบศาสนพิธีอะไรหลังจากบุคคลน้ันรบับัพตศิมาได้ ไม่นาน ( การยืนยัน
ซ่ึงจะท�าให้เขาเป็นสมาชิกศาสนจักรและไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์) ขอให้นักเรยีนใช้เวลาสามสิบวนิาทีไตรต่รองวา่เหตุ
ใดผู้คนจึงไดร้บัการยืนยันหลังจากรบับัพตศิมาได้ ไม่นาน ก่อนนักเรยีนตอบ ให้อ่านข้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“ท่านใหบ้พัติศมาถุงทรายยงัดีกวา่ใหบ้พัติศมามนุษยห์ากไม่ไดท้�าเพื่อการปลดบาปและการรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิ บพัติศมาดว้ยน�้าเป็น 

บพัติศมาเพียงคร่ึงเดียว และไม่เกิดประโยชนอ์นัใดหากปราศจากอีกคร่ึงท่ีเหลือ ซ่ึงกคื็อการบพัติศมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (ค�าสอนของ

ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 95)

ถามวา่

• เหตใุดจึงถือวา่บัพตศิมาเป็น “บัพตศิมาเพียงครึง่เดยีว” ถ้าไม่ไดท้�าเพื่อการปลดบาปและการไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ (หลังจากหลายคนตอบแล้ว ท่านอาจจะขอให้นักเรยีนฟังค�าตอบของค�าถามน้ีเพิ่มขณะด�าเนินบทเรยีนตอ่ไป)

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่ผู้น�าชาวยิวช่ือนิโคเดมัสแอบมาทูลถามเยซูแห่งนาซาเรธ็ตอนกลางคนื ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง ยอห์น 3:3 
และถามวา่

• พระด�ารสัของพระผู้ช่วยให้รอดใน ยอห์น 3:3 บอกนัยอะไรเกี่ยวกับส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อเข้าแผ่นดนิของพระเจ้า

อ่าน ยอห์น 3:4–5 ให้ชัน้เรยีนฟังและถามวา่

• นิโคเดมัสทูลถามอะไรที่บ่งบอกวา่เขาไม่เข้าใจค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อ 3

• พระเยซูทรงตอบค�าถามของนิโคเดมัสวา่อย่างไร (พระองคท์รงสอนหลักค�าสอนพระกิตตคิณุขัน้พืน้ฐานแก่นิโคเดมัสวา่ เราตอ้งเกิด
จากน� ้า และ จากพระวญิญาณจึงจะเข้าแผ่นดนิของพระเจ้าได ้พระองคท์รงสอนวา่การ “เกิดใหม่” หมายถึงการเกิดอีกครัง้ทางวญิญาณ 
ไม่ ใช่ทางรา่งกาย)

เขียนบนกระดานดงัน้ี

เกิดใหม่

เกิดจากน� ้า

เกิดจากพระวญิญาณ
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จากน้ันให้ถามวา่

• การ “เกิดจากน� ้า” หมายความวา่อย่างไร (หมายถึงการรบับัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั)

• การ “เกิดจากพระวญิญาณ” หมายความวา่อย่างไร (หมายถึงการรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ถ้านักเรยีนตอบค�าถามน้ีไม่
ได ้ให้พวกเขาดใูน ยอห์น 3:5 เชิงอรรถ a [ฉบับภาษาอังกฤษ])

• ท่านคดิวา่เหตใุดจึงใช้ค�าวา่ “เกิด” เพื่ออธิบายส่ิงที่จ�าเป็นตอ้งเกิดกับเราทางวญิญาณ การเกิดทางกายดา้นใดเทียบไดก้ับการเกิดอีกครัง้
ทางวญิญาณ (หากจ�าเป็น ท่านอาจจะอ่าน โมเสส 6:58–59 เพื่อช่วยตอบค�าถามน้ี)

ขอให้นักเรยีนหลายๆ คนผลัดกันอ่านออกเสียงย่อหน้าในหัวข้อ “ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ในหน้า 65 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา ให้นักเรยีนที่เหลือดตูามโดยมองหาพรที่มากับของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ถามนักเรยีนวา่

• พรที่มากับของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์มีอะไรบ้าง (หลักค�าสอนประการหน่ึงที่นักเรยีนควรคน้พบคอื: ของประทานแห่ง 

พระวญิญาณบรสุิทธิ์สามารถน�าผลการช�าระให้บรสุิทธิ์และสะอาดมาให้คนที่ ไดร้บั)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจหลักค�าสอนน้ีดขีึน้ ขอให้พวกเขาศึกษาพระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อใตห้ัวข้อ “พรและอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” ในกรอบศึกษาพระคมัภีรห์น้า 66 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ขณะที่พวกเขาศึกษา เชือ้เชิญให้พวกเขาใช้ปากกาเน้นข้อความซ่ึง
ระบุพรบางประการที่มาจากการไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในพระคมัภีรข์องพวกเขา จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุดจึงส�าคญัที่บุคคลตอ้งไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์หลังจากรบับัพตศิมา

การไตร่ตรอง ท่านกระตุน้ใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยพระวญิญาณเม่ือท่านใหเ้วลาพวกเขาไตร่ตรองในชั้นเรียน บทบาทประการหน่ึงของพระวญิญาณคือแสดงให้

เราเห็น “ส่ิงทั้งปวงท่ี [เรา] ควรท�า” (2 นีไฟ 32:5) บทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะมีเวลาใหน้กัเรียนไดใ้คร่ครวญความจริงท่ีพวกเขาก�าลงัเรียนรู้

ถามค�าถามตอ่ไปน้ีแต่ ให้เวลานักเรยีนไตรต่รองค�าตอบของพวกเขาในใจสักครูก่่อนตอบ เมื่อพวกเขามีเวลาไตรต่รองพอสมควรแล้ว ให้เชิญ
นักเรยีนหลายๆ คนตอบและแบ่งปันประสบการณ์กับชัน้เรยีน

• เราไดร้บัพรอะไรบ้างผ่านของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นคู ่ขอให้นักเรยีนใช้ข้อมูลจาก ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (หรอืหัวข้อ “เพราะเหตใุดฉันจึงตอ้งรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 
ในหน้า 8–10 ของจุลสารผู้สอนศาสนา พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต)์ และเตรยีมบทเรยีนส่ีถึงห้านาทีเกี่ยวกับของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ เตอืนให้พวกเขารวมพระคมัภีรห์น่ึงหรอืสองข้อจากกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์ที่อยู่บนสุดของหน้า 66 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา  
ไว้ ในบทเรยีนดว้ย

หลังจากให้เวลาเตรยีมพอสมควรแล้ว ให้จัดนักเรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละส่ีคน แตล่ะกลุ่มมีสองคู ่ให้นักเรยีนคูห่น่ึงสอนอีกคูห่น่ึง ขณะที่
นักเรยีนสอน ให้เดนิไปรอบๆ ห้องเพื่อสังเกต กล่าวชม และให้ข้อเสนอแนะวา่จะปรบัปรงุไดอ้ย่างไร เมื่อนักเรยีนสอนเสรจ็แล้ว ให้กลุ่มเล็ก
สนทนากันดงัน้ี คนสอนท�าอะไรไดด้ ีคนสอนจะท�าอะไรตา่งจากเดมิไดบ้้างเพื่อท�าให้การสอนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึน้ บทเรยีนน้ี
ช่วยคนที่รบัการสอนให้เข้าใจของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร

จากน้ันให้คู่ ในแตล่ะกลุ่มสลับบทบาท โดยให้คูท่ี่รบัการสอนไดส้อนอีกคู ่ตอ้งแน่ใจวา่มีเวลาให้คูท่ี่สองรบัค�าตชิมดว้ย

เมื่อนักเรยีนแตล่ะคูม่ี โอกาสสอนแล้ว ให้ ใช้เวลาสองสามนาทีประเมินประสบการณ์โดยถามค�าถามดงัน้ี

• ท่านเรยีนรูเ้รือ่งใดบ้างจากการสอนหลักค�าสอนน้ี

• จากประสบการณ์น้ี ท่านจะท�าส่ิงใดไดบ้้างเพื่อปรบัปรงุการสอนของท่านเมื่อเป็นผู้สอนศาสนา

อดทนจนกว่าชีวติจะหาไม่
วาดรปูประตทูี่มีทางเดนิอยู่ดา้นหลังไวบ้นกระดาน
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ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 31:17 จากน้ันให้ถามนักเรยีนวา่

• นีไฟบอกวา่อะไรคอืประตทูี่น�าไปสู่ชีวตินิรนัดรข์องเรา

ขอให้นักเรยีนอีกคนหน่ึงอ่านออกเสียง 2 นีไฟ 31:18–20 ขณะชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาส่ิงที่เราตอ้งท�าหลังจากเรารบับัพตศิมา

• นีไฟกล่าววา่อะไรอยู่เลยประตอูอกไป (ทางคบัแคบและแคบที่น�าไปสู่ชีวตินิรนัดร)์

• ตามที่นีไฟกล่าว บุคคลตอ้งท�าอะไรหลังจากรบับัพตศิมาจึงจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์

• การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่เกี่ยวข้องอย่างไรกับการท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

ขอให้นักเรยีนอ่านหัวข้อเรือ่ง “อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่” ในหน้า 66 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา กระตุน้ให้พวกเขามองหาส่ิงที่เราท�าได้
เพื่ออดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ จากน้ันให้ถามวา่

• เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้งอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ (นักเรยีนควรคน้พบหลักธรรมน้ี: เมื่อเราพยายามตัง้ใจอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ 
เราจะมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัชีวตินิรนัดร)์

• การท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้ท่านอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่อย่างไร

สรปุโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเองเกี่ยวกับความส�าคญัของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์โดยเฉพาะเรือ่งบัพตศิมา ของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และการอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

ท่านอาจจะเชือ้เชิญให้นักเรยีนท�าความเข้าใจเรือ่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ให้ลึกซึง้ขึน้โดยท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันในระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึง

• ฝึกอธิบายข้อก�าหนดส�าหรบับัพตศิมาตามที่พบใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:37 เขียนสองประโยคในสมุดบันทึกการศึกษาของ
ท่านที่บอกวา่ท่านก�าลังท�าอะไรเวลาน้ีเพื่อด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาบัพตศิมาดงัสรปุไว้ ในข้อน้ี

• อ่านข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตามที่พบในกรอบ ศึกษาพระคมัภีร ์หน้า 66 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา อ่านข้อมูล “พระวญิญาณบรสุิทธิ์” ในคูม่ือพระคมัภีรด์ว้ย ท�าเครือ่งหมายข้อที่ท่านตอ้งการใช้เมื่อก�าลังสอนคนบางคนเรือ่งของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในพระคมัภีรข์องท่านหรอืเขียนในสมุดบันทึกการศึกษาของท่าน

• สอนหลักธรรมของ “บทที่ 3: พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต”์ กับสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อน (อาจจะสอนคนที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร หรอืคนที่แข็งขันน้อย) เป็นส่วนตวัหรอืออนไลน์ แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่าน้ีขณะที่ท่านสอน
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15งานพระวหิารและ 
ประวติัครอบครัว

ค�าน�า

ผู้มุ่งหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนาและผู้สอนศาสนาเต็มเวลาสามารถส่งเสรมิงานแห่งความรอดได้ โดยเรยีนรูเ้กี่ยวกับงานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวั จากน้ันจึงช่วยให้คนอื่นๆ ประสบความรูสึ้กถึงพระวญิญาณที่มากับงานน้ี ประวตัคิรอบครวัเป็นวธิีที่ ใช้ ไดผ้ลในการหาคนให้สอน
และเสรมิสรา้งศรทัธาของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่รวมทัง้สมาชิกที่แข็งขันน้อย การมีส่วนรว่มในงานประวตัคิรอบครวัจะหันใจผู้คนไปหา
บรรพชนของพวกเขาและพระเจ้า ประวตัคิรอบครวัเป็นเครือ่งมือที่ผู้สอนศาสนาสามารถใช้เชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิตแ์ละรบั 

ศาสนพิธีแห่งความรอด

การเตรียมล่วงหน้า

• ศึกษา หลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:22–23; 110:13–16; 138:29–35; และ โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:38–39

• ศึกษา ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 85–86, 163–65

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “บัดน้ีถึงเวลาแล้ว” (3:20) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ประวตัคิรอบครวัและงานเผยแผ่ศาสนา—การหา” (3:53) มีอยู่ที่ LDS.org

• เตรยีมฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ประวตัคิรอบครวัและงานเผยแผ่ศาสนา—การท�าให้แข็งขัน” (3:05) มีอยู่ที่ LDS.org

• ท�าส�าเนาแผนภูมิรปูพัดที่พิมพ์จาก FamilySearch.org

• ฝึกฝนความเช่ียวชาญการใช้เครือ่งมือคน้หาพืน้ฐานบน FamilySearch.org หรอืเชิญผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้นประวตัคิรอบครวัวอรด์หรอื
สาขามาสอนเกี่ยวกับเครือ่งมือเหล่าน้ีในระหวา่งบทเรยีน

• เตรยีมให้ดภูาพพระวหิารที่อยู่ ใกล้เคยีง

• ท�าส�าเนาเปล่าของ แผนภูมิสืบสกุลส่ีช่ัวอายุ (อยู่ท้ายบท) ให้นักเรยีนแตล่ะคน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการสอน

ความส�าคญัของเอน็ดาวเม้นท์พระวหิาร
ให้ดภูาพพระวหิารที่อยู่ ใกล้เคยีง จากน้ันให้อ่านค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร์

“ขอใหเ้ราเตรียมผูส้อนศาสนาทุกคนใหพ้ร้อมไปพระวหิารอยา่งมีค่าควรและท�าใหป้ระสบการณ์นั้นส�าคญัยิง่กวา่การไดรั้บเรียกเป็นผูส้อน

ศาสนา” (“Follow the Son of God,” Ensign, Nov. 1994, 88)

เพื่อเป็นการเน้น ท่านอาจจะอ่านค�าพูดอ้างอิงอีกครัง้แล้วถามนักเรยีนดงัน้ี

• การไปพระวหิารจะเป็น “ประสบการณ์ส�าคญัยิ่งกวา่” การไดร้บัเรยีกเป็นผู้สอนศาสสนาในดา้นใด (ค�าตอบอาจไดแ้ก่: 
เพราะเหตวุา่งานเผยแผ่เป็นงานช่ัวคราว พันธสัญญาที่เราท�าในพระวหิารด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์พรพระวหิารจึงน�าพลังมาให้ผู้

สอนศาสนาที่มีคา่ควร)
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ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านย่อหน้าแรกใต ้“พระวหิารและประวตัคิรอบครวั” หน้า 86 ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา จากน้ันให้ถามวา่

• เราจะไดร้บัพรอะไรบ้างในพระวหิาร

• พรเหล่าน้ีจะช่วยคนที่พยายามมาหาพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

เพื่อดวูา่ผู้สอนศาสนาไดร้บัพรอย่างไรจากการเข้าพระวหิารก่อนการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา ขอให้ชัน้เรยีนเปิด หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
109:22–23 อธิบายวา่ข้อเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค�าสวดอ้อนวอนอุทิศพระวหิารเคริท์แลนด ์เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงข้อเหล่า
น้ันขณะชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาพรของพระวหิารที่ผู้รบัใช้ของพระเจ้าไดร้บั จากน้ันให้ช่วยนักเรยีนระบุหลักธรรมที่สอนในข้อเหล่าน้ี
โดยถามดงัน้ี

• ข้อเหล่าน้ีช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างไรวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้สอนศาสนาตอ้งไดร้บัพรพระวหิารก่อนไปเป็นผู้สอนศาสนา (ค�าตอบ
ของนักเรยีนอาจสรปุไดด้ว้ยหลักธรรมน้ี: การไดร้บัพรพระวหิารท�าให้ผู้สอนศาสนาสามารถออกไปในโลกดว้ยความช่วยเหลือและ
เดชานุภาพของพระเจ้า ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไวบ้นกระดาน)

ให้ดคู�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“ส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีท่านตอ้งเขา้ใจวา่การไปพระวหิารเพื่อรับเอน็ดาวเมน้ทข์องท่านเอง . . . [เป็น] ส่วนประกอบส�าคญัของการเตรียมเป็นผูส้อน

ศาสนา . . . [ท่านควร] เขา้ใจความส�าคญัของพนัธสญัญาพระวหิารเหล่านั้น [และ] การเช่ือมโยงท่ีแยกไม่ออกระหวา่งเอน็ดาวเมน้ทข์องท่าน

กบัความส�าเร็จในการเป็นผูส้อนศาสนาของท่าน โดยแทแ้ลว้ ค �าวา่ เอน็ดาวเม้นท์ ส่ือถึงแก่นของการเช่ือมโยงอนัส�าคญัยิง่ดงักล่าว เอน็ดาว

เมน้ทเ์ป็นของประทาน . . .

“ท่านรู้วา่ท่านไม่สามารถท�างานน้ีไดต้ามล�าพงั เราตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากสวรรค ์เราตอ้งมี ของประทาน จากพระผูเ้ป็นเจา้ . . . งานน้ี

จริงจงัมากและการต่อตา้นของปฏิปักษรุ์นแรงมากถึงขนาดวา่เราจ�าเป็นตอ้งใหเ้ดชานุภาพของพระเจา้ยกระดบัความพยายามของเราและท�าใหศ้าสนจกัรกา้ว

อยา่งมัน่คงไปขา้งหนา้” (“Keeping Covenants: A Message for Those Who Will Serve a Mission,” New Era, Jan. 2012, 3–4)

ถามวา่

• ค�ากล่าวของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนดเ์สรมิส่ิงที่สอนใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:22–23 อย่างไร

อธิบายวา่ก่อนไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์พระวหิาร สมาชิกที่มีคา่ควรตอ้งไดร้บัใบรบัรองพระวหิารจากผู้น�าฐานะปุโรหิตในท้องที่ จากน้ันให้ดู
ข้อความตอ่ไปน้ี และเชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง

“ใบรับรองพระวหิารบ่งบอกวา่เรามีค่าควรผา่นการสมัภาษณ์กบัสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการหรือประธานสาขาและการสมัภาษณ์กบัสมาชิกคนหน่ึงในฝ่าย

ประธานสเตคหรือฝ่ายประธานคณะเผยแผด่ว้ย การสมัภาษณ์ใบรับรองพระวหิารเป็นโอกาสใหเ้ราส�ารวจความมีค่าควรของเรา ในการสมัภาษณ์แต่ละคร้ัง 

ผูน้�าฐานะปุโรหิตจะถามเราเก่ียวกบัความประพฤติส่วนตวัและศรัทธาของเรา ผูน้�าฐานะปุโรหิตของเราจะปิดเป็นความลบัและไม่เปิดเผยการสมัภาษณ์เหล่าน้ี

ใหผู้อ่ื้นทราบ . . .

“ต่อไปน้ีเป็นหวัขอ้บางส่วนท่ีผูน้�าฐานะปุโรหิตจะถามท่าน:

“1. ประจกัษพ์ยานของท่านในพระบิดาบนสวรรค ์พระเยซูคริสต ์และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

“2. ท่านสนบัสนุนประธานของศาสนจกัรหรือไม่

“3. ท่านด�าเนินชีวติตามกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ ซ่ือสตัยต่์อผูอ่ื้น และรักษาพระค�าแห่งปัญญาหรือไม่

“4. ท่านพยายามเขา้ร่วมการประชุมของศาสนจกัร รักษาพนัธสญัญาท่ีท�าไว ้และด�ารงตนสอดคลอ้งกบัพระบญัญติัของพระกิตติคุณหรือไม่” (“มีค่าควรเขา้

พระวหิาร,” Ensign, Aug. 2010, 8–9; หรือ เลียโฮนา, ส.ค. 2010, 12–13

• ขอ้ก�าหนดส�าหรับความมีค่าควรช่วยใหท่้านเขา้ใจความศกัด์ิสิทธ์ิของพระวหิารและการเรียกของท่านในฐานะผูส้อนศาสนาอยา่งไร

• หากไม่ศักดิสิ์ทธิ์หรอืเป็นส่วนตวัมากเกินไป ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรไดบ้้างที่ช่วยให้ท่านเข้าใจและรูสึ้กถึงความส�าคญัของ
พระวหิารและงานที่ท�าในน้ัน

ให้นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจ�าเป็นตอ้งท�าอะไรจึงจะรบัเอ็นดาวเม้นท์พระวหิารอย่างมีคา่ควร

หมายเหต:ุ กระตุ้นให้นักเรียนมีค่าควรและได้ใบรับรองพระวิหาร ท่านอาจจะเสนอแนะให้พวกเขาเตรียมท�างานเผยแผ่โดยเข้าพระวิหารบ่อยๆ เท่าท่ี

สภาวการณ์เอือ้อ�านวยเพ่ือท�างานให้บรรพชนของพวกเขาและคนอ่ืนๆ



84

งานพระวหิารและประวติัครอบครัว 

ก่อนสอนบทเรยีนตอ่ ท่านอาจจะชี ้ให้นักเรยีนเห็นวา่ในฐานะผู้สอนศาสนา พวกเขาควรท�าสุดความสามารถเพื่อกระตุน้ให้ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่เตรยีมตวัไปพระวหิาร ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่ ไปพระวหิารเพื่อรบับัพตศิมาแทนบรรพชนของพวกเขามักจะอยู่แข็งขันและ
ไปพระวหิารในเวลาตอ่มาเพื่อรบัเอ็นดาวเม้นท์และการผนึกของตนเอง สรปุบทเรยีนส่วนน้ีโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับ
พระวหิารและความเข้มแข็งทางวญิญาณที่ท่านไดร้บัจากการนมัสการที่น่ัน

แผนของพระผู้เป็นเจ้าเพือ่ไถ่คนตาย
เตอืนนักเรยีนวา่หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์พระองคเ์สด็จเยือนโลกวญิญาณ (ด ู1 เปโตร 3:18–20; 4:6) ขอให้นักศึกษา
เปิดไปที่ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:29–35 อธิบายวา่ภาคน้ีประกอบดว้ยเรือ่งราวเกี่ยวกับนิมิตโลกวญิญาณของประธานโจเซฟ เอฟ. 
สมิธ เชิญนักเรยีนสองคนผลัดกันอ่านออกเสียงข้อเหล่าน้ี จากน้ันให้ถามวา่

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าอะไรเพื่อจัดระเบียบการส่ังสอนพระกิตตคิณุให้คนตายในโลกวญิญาณ

•  ข้อ 33–35 ช่วยให้เราเข้าใจช่องทางซ่ึงคนที่ยอมรบัพระกิตตคิณุในโลกวญิญาณไดร้บัศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างไร (คนที่ยอมรบั
ข่าวสารพระกิตตคิณุจะไดร้บัศาสนพิธีแห่งความรอดที่คนเป็นท�าแทนพวกเขา)

ให้นักเรยีนสองคนผลัดกันอ่านออกเสียงสองย่อหน้าสุดท้ายในหัวข้อ “พระวหิารและประวตัคิรอบครวั” หน้า 86 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา จากน้ันให้ถามวา่

• แผนของพระเจ้าเตรยีมทางให้คนที่สิน้ชีวติโดยไม่ไดร้บัศาสนพิธีพระกิตตคิณุที่จ�าเป็นอย่างไร (คนเป็นสามารถประกอบศาสนพิธีแห่ง
ความรอดแทนคนที่สิน้ชีวติไปแล้ว)

พนัธกจิของเอลยีาห์
อธิบายวา่เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์สมัยพันธสัญญาเดมิที่มีชีวติราว 900 ปี ก่อนครสิตกาล ศาสดาพยากรณ์มาลาคพียากรณ์วา่เอลียาห์
จะกลับมาแผ่นดนิโลก (ด ูมาลาค ี4:5–6) และเมื่อโมโรไนปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธในปี 1823 ท่านย�า้วา่เอลียาห์จะกลับมา ให้นักเรยีนคนหน่ึง
อ่านออกเสียง โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:38–39 ขณะที่ชัน้เรยีนดตูาม โดยมองหาส่ิงที่ โมโรไนสอนเกี่ยวกับเอลียาห์ ถามวา่

• โจเซฟ สมิธเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับเอลียาห์ (ถึงแม้นักเรยีนจะใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วกเขาควรเข้าใจวา่ ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเยซูครสิต ์เอลียาห์จะกลับมาแผ่นดนิโลกและหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรษุของพวกเขา)

• ใจของลูกหลานหันไปหาบรรพบุรษุหมายความวา่อย่างไร (แตล่ะคนจะสนใจและเป็นห่วงความผาสุกนิรนัดรข์องครอบครวัพวกเขาทัง้
ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต ความสนใจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่ผลักดนัให้ผู้คนคน้หาบันทึกคนตายที่เป็นญาตพิี่น้องและมีส่วนรว่ม
ในศาสนพิธีแทนคนเหล่าน้ัน)

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่หน่ึงสัปดาห์หลังจากอุทิศพระวหิารเคริท์แลนด์ ในปี 1836 เหตกุารณ์พิเศษเกิดขึน้ซ่ึงบันทึกไว้ ใน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 110 เชิญนักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง หลักค�าสอนและพันธสัญญา 110:13–16 ขณะชัน้เรยีนดตูามโดยมองหาส่ิงที่เอลียาห์
ฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลก ถามนักเรยีนวา่

• เอลียาห์ฟ้ืนฟูกุญแจอะไรให้ โจเซฟ สมิธ (หากจ�าเป็น ขอให้นักเรยีนด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 110:16, เชิงอรรถ a [ฉบับภาษา
อังกฤษ] เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่เอลียาห์ฟ้ืนฟูกุญแจการผนึกของฐานะปุโรหิต)

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจวา่กุญแจการผนึกของฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ครอบครวัอย่างไร ขอให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงย่อหน้าแรก
ในหัวข้อ “การแตง่งานนิรนัดร”์ ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 85 จากน้ันให้ถามวา่

• ตามที่กล่าวไว้ ในย่อหน้าน้ี อะไรคอืจุดประสงคข์องกุญแจการผนึกที่เอลียาห์ฟ้ืนฟูสู่แผ่นดนิโลก (นักเรยีนอาจใช้ค�าพูดตา่งกัน แตพ่วก
เขาควรระบุหลักค�าสอนตอ่ไปน้ี: โดยผ่านกุญแจการผนึกของฐานะปุโรหิต เราสามารถประกอบศาสนพิธีอันศักดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิารเพื่อ
ผูกมัดครอบครวัไวด้ว้ยกันช่ัวนิรนัดร)์

• กุญแจเหล่าน้ีเป็นพรแก่ท่าน ครอบครวัท่าน ญาตพิี่น้อง หรอืมิตรสหายของท่านอย่างไร

การใหดู้ค�าพดูอา้งอิง เม่ืออยูใ่นวสิยัท่ีท�าได ้เป็นแนวคิดท่ีดีถา้จะใหดู้ค�าพดูอา้งอิงท่ีจะใหอ่้านออกเสียง เม่ือผูเ้รียนทั้งเห็นและไดย้นิค�าพดูอา้งอิง พวกเขามกัจะ

เขา้ใจส่ิงท่ีก�าลงัสอนไดดี้ข้ึน ทั้งการใหดู้และการอ่านออกเสียงค�าพดูอา้งอิงจะช่วยใหน้กัเรียนท่ีทุพพลภาพเขา้ใจเน้ือหาท่ีน�าเสนอไดดี้ข้ึน

เขียนบนกระดานวา่ “วญิญาณของเอลียาห์” ให้ดขู้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีและขอให้นักเรยีนสองคนอ่านออกเสียงให้ชัน้เรยีนฟัง
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เอล็เดอร์รัสเซลล ์เอม็. เนลสนัแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองใหนิ้ยามวญิญาณของเอลียาห์วา่เป็น “การแสดงใหป้ระจกัษข์องพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิโดยทรงเป็นพยานถึงลกัษณะอนัสูงส่งของครอบครัว” (“ช่วงเวลาแห่งการเกบ็เก่ียวคร้ังใหม่,” เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 39)

เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองใหข้อ้คิดเพิ่มเติมวา่วญิญาณของเอลียาห์มีอิทธิลต่อแต่ละคนอยา่งไร “อิทธิพลเด่นชดั

เช่นน้ีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิดึงผูค้นใหค้น้หา บนัทึก และใส่ใจบรรพชนตลอดจนสมาชิกครอบครัวของตนเอง—ทั้งอดีตและปัจจุบนั

“วญิญาณของเอลียาห์มีผลต่อผูค้นทั้งในและนอกศาสนจกัร อยา่งไรกดี็ ในฐานะสมาชิกศาสนจกัรท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระคริสต ์เรามีความ

รับผดิชอบตามพนัธสญัญาในการคน้หาบรรพชนของเราและประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณใหท่้านเหล่านั้น . . .

“ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีเราจึงท�าการคน้ควา้ประวติัครอบครัว สร้างพระวหิาร และประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีพระองคจึ์งทรงส่งเอลียาห์มา

ฟ้ืนฟอู �านาจการผนึกท่ีผกูบนแผน่ดินโลกและในสวรรค”์ (“ใจของลูกหลานจะหนัไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 32)

ช่วยให้นักเรยีนคน้พบและเข้าใจหลักค�าสอนที่เอ็ลเดอรเ์นลสันและเอ็ลเดอรเ์บดนารส์อนดขีึน้โดยถามวา่

• เราหมายความวา่อย่างไรเมื่อเราพูดถึง “วญิญาณของเอลียาห์”

• พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถมีอิทธิพลตอ่ความรูสึ้กของเราเกี่ยวกับครอบครวัในดา้นใด (วญิญาณของเอลียาห์ซ่ึงเป็นอิทธิพลเดน่
ชัดของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เป็นพยานถึงลักษณะอันสูงส่งของครอบครวัและช่วยให้เราใส่ ใจสมาชิกครอบครวัของเรา ทัง้อดตีและ
ปัจจุบัน อีกทัง้ปลูกฝังความปรารถนาให้เราท�าศาสนพิธีแห่งความรอดให้บรรพชนของเรา)

• ท่านเคยรูสึ้กวา่ใจท่านหันไปหาบรรพบุรษุในระดบัหน่ึงหรอืไม่ หากเคย ท่านไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ท�าอะไร (หากจ�าเป็น ให้เตอืน
นักเรยีนวา่บทก่อนๆ ในหลักสูตรสอนเราวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร)

การมส่ีวนร่วมในงานประวตัคิรอบครัว
หมายเหต:ุ ขณะท่ีท่านสอนบทเรียนหัวข้อนี ้ท่านจะต้องมี (1) แผนภมิูสืบสกลุส่ีช่ัวอายท่ีุกรอกข้อมลูแล้ว แผนภมิูรูปพัดท่ีพิมพ์จาก FamilySearch.org 

หรือท้ังสองอย่างไว้ให้นักเรียนดู (2) แผนภมิูรูปพัดท่ียงัไม่ได้เขียนอะไรไว้แจกให้นักเรียนแต่ละคน และ (3) เร่ืองราวเก่ียวกับบรรพชนคนหน่ึงของ

ท่านเพ่ือแบ่งปันกับช้ันเรียน

ให้นักเรยีนดแูผนภูมิสืบสกุลส่ีช่ัวอายุที่กรอกข้อมูลแล้วหรอืแผนภูมิรปูพัดที่พิมพ์ออกมาจาก FamilySearch.org ขอให้นักเรยีนอธิบายวา่
เอกสารเหล่าน้ีมีข้อมูลอะไรบ้าง

แจกแผนภูมิสืบสกุลส่ีช่ัวอายุที่ยังไม่ไดเ้ขียนอะไรให้นักเรยีนแตล่ะคน ให้เวลานักเรยีนส�ารวจแผนภูมิสืบสกุลสักครูแ่ละเตมิช่ือบรรพชน
ของพวกเขาให้ ไดม้ากที่สุด

ถามนักเรยีนวา่

• ท่านจะหาข้อมูลที่ตอ้งใช้กรอกในแผนภูมิสืบสกุลหรอืแผนภูมิรปูพัดไดจ้ากที่ ใด (เตอืนนักเรยีนวา่พวกเขาควรขอความช่วยเหลือ
จากบิดามารดา ปู่ย่าตายาย หรอืสมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ ก่อน) ผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้นประวตัคิรอบครวัวอรด์หรอืสาขาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือไดม้ากเช่นกันในการคน้ควา้ประวตัคิรอบครวั นอกจากน้ี นักเรยีนควรรูจ้ักเวบ็ไซตข์องศาสนจักรส�าหรบัการคน้ควา้ประวตัิ
ครอบครวัดว้ย FamilySearch.org)

ถามวา่นักเรยีนคนใดตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์การใช้ FamilySearch เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชนของพวกเขาบ้าง ถ้าหากนักเรยีน
ไม่เคยใช้ FamilySearch จงสรปุให้พวกเขาฟังอย่างรวดเรว็วา่พวกเขาจะพบอะไรในน้ันบ้าง ท่านอาจจะดงึ FamilySearh.org ขึน้มาบน
คอมพิวเตอรแ์ละท�าการคน้หาโดยใช้ช่ือบรรพชนที่สิน้ชีวติแล้วของนักเรยีนคนหน่ึง เน้นวา่ FamilySearch เป็นเครือ่งมือที่ช่วยให้เราคน้
พบบรรพชนของเราและเตรยีมข้อมูลของพวกเขาส่งไปพระวหิารเพื่อท�าศาสนพิธีแทน

หมายเหต:ุ หากท่านไม่คุ้นเคยกับ FamilySearch ท่านอาจจะเชิญผู้ให้ค�าปรึกษาด้านประวติัครอบครัววอร์ดหรือสาขามาสาธิตวิธีใช้เวบ็ไซต์ดงักล่าว

อธิบายให้นักเรยีนฟังวา่อีกวธิีหน่ึงที่จะมีประสบการณ์ท�าประวตัคิรอบครวัคอืรวบรวมเรือ่งราวเกี่ยวกับบรรพชนและสมาชิกครอบครวั
ของพวกเขา เรือ่งราวประวตัคิรอบครวัจะช่วยให้เรารูสึ้กถึงวญิญาณของเอลียาห์ เพิ่มพูนความรกัและความส�านึกคณุตอ่สมาชิกครอบครวัที่
ล่วงลับไปก่อนเรา ท่านอาจจะเล่าสัน้ๆ เกี่ยวกับบรรพชนคนหน่ึงของท่าน จากน้ันให้ถามวา่
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• เรือ่งราวประวตัคิรอบครวัจะมีผลตอ่ความรูสึ้กที่ท่านมีตอ่สมาชิกครอบครวัไดอ้ย่างไร

• เรือ่งราวเหล่าน้ันช่วยให้ท่านเข้าใจดขีึน้อย่างไรวา่ท่านเป็นใครและท่านสามารถเป็นอะไร

ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “บัดน้ีถึงเวลาแล้ว” (3:20) ขณะที่นักเรยีนดกูารสทนากับเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
จงกระตุน้ให้พวกเขาพิจารณาเหตผุลวา่ท�าไมพวกเขาจึงเริม่หรอือาจจะตอ้งการเริม่มีส่วนรว่มในงานประวตัคิรอบครวั

• ท่านเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับงานประวตัคิรอบครวัจากเอ็ลเดอรเ์บดนารแ์ละเยาวชนในวดีทิัศน์เรือ่งน้ี

• เยาวชนเหล่าน้ีประสบกับความรูสึ้กอะไรบ้างเมื่อพวกเขามีส่วนรว่มในประวตัคิรอบครวั

บอกนักเรยีนวา่เอ็ลเดอรเ์บดนารท์�าสัญญากับเยาวชนที่มีส่วนรว่มในงานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั ให้ดคู�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ี และเชิญ
นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียง

“เม่ือท่านขานรับค�าเช้ือเชิญน้ีดว้ยศรัทธา [ใหมี้ส่วนร่วมในงานประวติัครอบครัวและรับบพัติศมาแทนบรรพชนของท่าน] ใจของท่านจะหนั

ไปหาบรรพบุรุษ ค�าสญัญาท่ีท�าไวก้บัอบัราฮมั อิสอคั และยาโคบจะฝังอยูใ่นใจท่าน ปิตุพรของท่านพร้อมดว้ยค�าประกาศเช้ือสายในนั้นจะ

เช่ือมโยงท่านกบับรรพบุรุษเหล่าน้ีและจะมีความหมายต่อท่านมากข้ึน ความรักความกตญัญูท่ีท่านมีต่อบรรพชนจะเพิ่มพนู ประจกัษพ์ยาน

และการเปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีท่านมีต่อพระผูช่้วยใหร้อดจะลึกซ้ึงและยัง่ยนื ขา้พเจา้สญัญาวา่ท่านจะไดรั้บความคุม้ครองจากอิทธิพลท่ีรุนแรง

ข้ึนของปฏิปักษ ์เม่ือท่านรักและมีส่วนร่วมในงานศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ท่านจะไดรั้บความคุม้ครองในวยัเยาวแ์ละตลอดชีวติท่าน” (“ใจของลกูหลานจะ

หนัไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 32–33)

ถามนักเรยีนวา่

• ท่านตอ้งการไดร้บัพรใดที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าวถึง และเพราะเหตใุด (ค�าตอบอาจรวมถึงหลักธรรมที่วา่ การมีส่วนรว่มในงานประวตัิ
ครอบครวัเพิ่มพลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระผู้ช่วยให้รอดของเราและท�าให้เกิดความคุม้ครองทางวญิญาณตา้นอิทธิพลของปฏิปักษ์)

การแบ่งปันประสบการณ์ เม่ือนกัเรียนแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยานบ่อยคร้ังถึงความจริงของส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ผา่น

ประสบการณ์ ประโยชนอี์กประการหน่ึงของการแบ่งปันประสบการณ์คือนกัเรียนมกัจะมีแรงบนัดาลใจเม่ือพวกเขาไดย้นิเพื่อนวยัเดียวกนัประยกุตใ์ชห้ลกัค�า

สอนและหลกัธรรมของพระกิตติคุณในชีวติ

ท่านสามารถช่วยนักเรยีนแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกับงานประวตัคิรอบครวัได้ โดยถามค�าถามดงัตอ่ไปน้ี

• ท่านเคยประสบพรที่สัญญาไวเ้หล่าน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันในชีวติท่านท่านอย่างไร

• ท่านหรอืสมาชิกครอบครวัของท่านคนใดเคยหาช่ือบรรพชนแล้วไปพระวหิารเพื่อรบับัพตศิมาแทนบุคคลน้ันหรอืไม่ ประสบการณ์น้ัน
ตา่งจากการรบับัพตศิมาให้คนที่ ไม่ ใช่ญาตอิย่างไร

• หากไม่มีนักเรยีนคนใดเคยมีประสบการณ์น้ี ท่านอาจจะถามวา่ ท่านเคยประสบพรที่สัญญาไวอ้ย่างไรจากการท�าบัพตศิมาแทนคนตาย

ถ้าระหวา่งการสนทนาในชัน้เรยีน ท่านทราบวา่นักเรยีนมากกวา่หน่ึงคนเคยมีส่วนรว่มและมีความรูสึ้กแรงกล้าเกี่ยวกับประวตัคิรอบครวั 
ท่านอาจจะถามพวกเขาวา่พวกเขาจะให้ค�าแนะน�าอะไรกับคนวยัเดยีวกันที่ยังไม่ไดเ้ริม่ท�างานประวตัคิรอบครวั

การใช้ประวตัคิรอบครัวเช้ือเชิญให้ผู้อืน่มาหาพระคริสต์
บอกนักเรยีนวา่การคน้หาข้อมูลประวตัคิรอบครวักลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในโลกทุกวนัน้ี ให้นักเรยีนคนหน่ึงอ่านออกเสียงค�ากล่าวตอ่ไป
น้ีของประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์

“มีหลายลา้นคนทัว่โลกท่ีก�าลงัท�าบนัทึกประวติัครอบครัว เพราะเหตุใดหรือ เหตุใดพวกเขาจึงท�างานน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่เพราะวญิญาณของงาน

น้ี ส่ิงท่ีเราเรียกวา่วญิญาณของเอลียาห์ สมัผสัใจพวกเขา นัน่คือการหนัใจลกูหลานไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจจุด

ประสงคแ์ทจ้ริงในเร่ืองน้ี แต่อาจจะมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลกัดนั

“ตอ้งมีจุดประสงคใ์นการใชเ้วลาและเงินทองมากมายขนาดน้ี จุดประสงคน์ั้น ซ่ึงเรากล่าวค�าพยานถึงอยา่งจริงจงั คือการคน้หาคนตายหลาย

รุ่นเพื่อจะไดป้ระกอบศาสนพิธีแทนพวกเขาเพื่อใหพ้วกเขาไดรั้บพรอนัย ัง่ยนืชัว่นิรันดร์และเจริญกา้วหนา้” (“A Century of Family History 

Service,” Ensign, Mar. 1995, 62)

ถามวา่

• ผู้สอนศาสนาจะใช้ความสนใจเรือ่งประวตัคิรอบครวัที่เพิ่มขึน้ทั่วโลกแนะน�าผู้อื่นให้รูจ้ักพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร
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ขอให้นักเรยีนอ่านออกเสียงสามย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายของหัวข้อ “ประวตัคิรอบครวั” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 163–165 
ให้พวกเขาหาดวูา่เหตใุดการพูดเรือ่งงานประวตัคิรอบครวักับผู้ ไม่เป็นสมาชิกจึงเป็นวธิีที่ผู้สอนศาสนาใช้เริม่การสนทนาไดอ้ย่างเป็น
ธรรมชาตแิละไม่คกุคาม หลังจากอ่านย่อหน้าเหล่าน้ีแล้ว ให้ถามวา่

• การพูดกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับงานประวตัคิรอบครวัจะเป็นเครือ่งมือที่ผู้สอนศาสนาใช้หาคนให้สอนไดอ้ย่างมีประสิทธิผลอย่างไร 
(นักเรยีนควรเข้าใจวา่ ประวตัคิรอบครวัสามารถเป็นแหล่งช่วยที่ ใช้ ไดผ้ลในการหาคนที่พระเจ้าทรงเตรยีมไวร้บัพระกิตตคิณุ)

หลังจากนักเรยีนตอบแล้ว ให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ประวตัคิรอบครวัและงานเผยแผ่ศาสนา—การหา” (3:53) ขณะดวูดีทิัศน์ ให้
นักเรยีนพิจารณาวา่พวกเขาจะใช้หัวข้อเรือ่งประวตัคิรอบครวัเริม่การสนทนากับคนอื่นๆ อย่างไร

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• ผู้สอนศาสนาในวดีทิัศน์ท�าอะไรเพื่อเริม่การสนทนากับคนอื่นๆ เกี่ยวกับงานประวตัคิรอบครวั

• การสนทนาเกี่ยวกับงานประวตัคิรอบครวัมีผลอะไรตอ่ผู้สนใจที่มีศักยภาพ

บอกนักเรยีนวา่ตอนน้ีพวกเขาจะฝึกใช้แผนภูมิสืบสกุลเชือ้เชิญคนบางคนให้เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับศาสนจักร (ท่านอาจเลือกให้นักเรยีน
พิจารณาวา่พวกเขาจะใช้เรือ่งราวเกี่ยวกับบรรพชนคนหน่ึงของพวกเขาเริม่การสนทนาพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร) เพื่อช่วยให้นักเรยีนประสบ
ความส�าเรจ็ในงานมอบหมายน้ี จงขอแนวคดิจากนักเรยีนเกี่ยวกับวธิี ใช้แผนภูมิสืบสกุล (หรอืเรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับบรรพชน) เพื่อเริม่การ
สนทนาเรือ่งงานประวตัคิรอบครวัและการท�าเช่นน้ันจะน�าเข้าสู่ข่าวสารเกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร 
ขณะที่นักเรยีนตอบ ให้เขียนแนวคดิของพวกเขาไวบ้นกระดาน

ดงึแนวคดิของพวกเขามาใช้สองสามแนวคดิและสาธิตให้ชัน้เรยีนดวูธิี ใช้แผนภูมิสืบสกุลเริม่การสนทนากับคนบางคนเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุ จากน้ัน ให้นักเรยีนจับคูก่ับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงและให้พวกเขาฝึกท�าแบบเดมิ หลังจากนักเรยีนแตล่ะคนมีโอกาสสอน
สมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงแล้ว ขอให้ถามค�าถามตดิตามดงัน้ี

• ท่านคดิวา่ท่านท�าอะไรไดด้ี ในการฝึกสอนครัง้น้ี

• ท่านตอ้งการจะท�าอะไรให้ดขีึน้

หากเวลาเอือ้อ�านวย ให้อธิบายวา่ในหลายๆ ดา้นที่ผู้สอนศาสนาจะรบัใช้ ศาสนจักรขอให้พวกเขาช่วยเสรมิสรา้งศรทัธาและค�ามั่น
สัญญาของสมาชิกที่แข็งขันน้อยของศาสนจักรดว้ย ประวตัคิรอบครวัอาจเป็นเครือ่งมืออันมีคา่ที่จะช่วยให้คนเหล่าน้ีรูสึ้กถึงพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์และมาหาพระครสิต ์จากน้ันให้ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ประวตัคิรอบครวัและงานเผยแผ่ศาสนา—การท�าให้แข็งขัน” (3:05) ให้
นักเรยีนมองหาวธิีที่จะใช้งานประวตัคิรอบครวัช่วยให้สมาชิกที่แข็งขันน้อยแข็งขัน

หลังจากดวูดีทิัศน์จบแล้ว ให้ถามวา่

• การพูดคยุเรือ่งงานประวตัคิรอบครวัและหลักค�าสอนเรือ่งชีวตินิรนัดรจ์ะช่วยเสรมิสรา้งศรทัธาของสมาชิกที่แข็งขันน้อยไดอ้ย่างไร

ให้เวลานักเรยีนพิจารณาสักครูว่า่พวกเขาจะท�าอะไรในตอนน้ีไดบ้้างและพวกเขาจะท�าอะไรเมื่อเป็นผู้สอนศาสนาเพื่อใช้งานประวตัิ
ครอบครวัเป็นเครือ่งมือเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิต ์(เมื่อพระวญิญาณกระตุน้เตอืน ท่านอาจจะขอให้นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันค�า
ตอบกับชัน้เรยีน) แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักธรรมที่สอนในบทน้ี

การเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ

เชือ้เชิญให้นักเรยีนมีส่วนรว่มในงานแห่งความรอดตัง้แตเ่ดีย๋วน้ีโดยท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน

• สรา้งบัญชีแอลดเีอสเพื่อท่านจะสามารถเข้าถึง FamilySearch.org หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้สรา้งหรอืพิมพ์แผนภูมิสืบสกุลส่ีช่ัวอายุ
หรอืแผนภูมิรปูพัดที่มีข้อมูลของครอบครวัท่าน

• น�าแผนภูมิสืบสกุลส่ีช่ัวอายุของท่านให้มิตรสหายหรอืเพื่อนบ้านดแูละเชือ้เชิญให้พวกเขาเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับประวตัคิรอบครวั 
ก�าหนดวนัพาเพื่อนไปพบผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้นประวตัคิรอบครวัหรอืไปเยี่ยมหอสมุดประวตัคิรอบครวั

• ใช้ FamilySearch.orgคน้หาช่ือบรรพชนของท่านหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันผู้ตอ้งการให้ท�าศาสนพิธีพระวหิารแทนพวกเขา หากอยู่ ใน
วสัิยที่ท�าได ้ให้เตรยีมข้อมูลส�าหรบัท�างานพระวหิารให้พวกเขาและท�าศาสนพิธีแห่งบัพตศิมาและการยืนยันแทนพวกเขาจนเสรจ็
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