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ของทา่น

การใช้คู่มือเล่มนีใ้นโปรแกรมเซมนิา  

รีประจ�าวัน
ครูและนกัเรียนในโปรแกรมเซมินารีประจ�าวนัอาจใช้คูมื่อเลม่นีเ้สริม

บทเรียนหรือเป็นงานชดเชย แตไ่มไ่ด้มีไว้ให้นกัเรียนเซมินารีประจ�าวนั

ทกุคน ถ้านกัเรียนต้องการเรียนชดเชยเพ่ือให้ได้หนว่ยกิต ครูอาจมอบ
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ค�าน�าโปรแกรมเซมินารีภาค
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vii

390

อ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีและมองหาพรที่เกิดขึน้หลัง
จากผู้คนใช้ศรทัธา

• อีเธอร ์12:11 อะไรคอืพร   
 

• อีเธอร ์12:12–13 พรใดบังเกิดแก่แอลมาและอมิวเล็ค  
 
 

• อเีธอร ์12:19–22, 30–31 พรใดบงัเกดิแกพ่ีช่ายของเจ- 
เรด็โดยศรทัธา   
  
 

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าสังเกตการใช้ค�าวา่ หลังจาก, 
ภายหลัง ใน อีเธอร ์12:7, 12, 17, 18, และ 31

 3.	 จากท่ีทา่นศกึษาในอีเธอร์	12	ให้เขียนลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่ทา่นรู้สกึวา่

โมโรโนสอนอะไรเก่ียวกบัการได้รับพยานทางวิญญาณจากพระเจ้า

หลักธรรมข้อหน่ึงที่โมโรไนสอนคอื หากเราปรารถนา
พยานทางวญิญาณ เม่ือน้ันเราต้องใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์ก่อน

 4.	 อา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี	้แล้วเขียนลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่คนในสองสถานการณ์หรือ

มากกวา่นัน้จะแสดงศรัทธาในพระเจ้าได้อยา่งไร	

	ก.	 เยาวชนหญิงคนหนึง่ต้องการได้รับพยานยืนยนัความจริงของ

พระคมัภีร์มอรมอน

	ข.	 เยาวชนชายคนหนึง่มีความปรารถนาอยา่งย่ิงท่ีจะชว่ยคนท่ีเขา

รักให้ยอมรับพระกิตติคณุ

	ค.	 เยาวชนหญิงคนหนึง่ทลูขอให้พระเจ้าประทานพรบดิาท่ีป่วย

 5.	 เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นหรือคนรู้จกัได้รับพยานหรือปาฏิหาริย์หลงั

จากแสดงศรัทธา

นึกถึงหลักธรรมหรอืหลักค�าสอนที่ท่านประสงคจ์ะไดร้บั
พยานทางวญิญาณ (ดงูานมอบหมาย 2 ในบทน้ี) ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแสดงศรทัธาก่อนไดร้บัพยาน

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—อีเธอร์	12:6

 6.	 เพ่ือชว่ยทา่นทอ่งจ�า	อีเธอร์	12:6	ให้อา่นข้อนีห้ลายๆ	

รอบ	แล้วเขียนมากเทา่ท่ีทา่นจ�าได้ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น	หลงัจากนัน้ให้เปรียบเทียบสิง่ท่ีทา่น

เขียนกบัข้อจริง	ศกึษาข้อนีอี้กครัง้แล้วเขียนครัง้ท่ีสองลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

อีเธอร์	12:23–41

โมโรไนแสดงความกงัวลว่าคนต่างชาติจะตอบสนอง

อย่างไรต่อพระคมัภีร์มอรมอน

ดงัที่บันทึกใน อีเธอร ์12:23–41 โมโรโนแสดงความ
กังวลวา่คนที่จะไดร้บัพระคมัภีรม์อรมอนในยุคสุดท้าย
จะไม่ยอมรบัพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเพราะความอ่อนแอในการ
เขียนของเขาและผู้เขียนคนอื่นๆ ขณะที่ท่านอ่านพระ
ด�ารสัตอบของพระเจ้าตอ่ข้อกังวลของโมโรไนใน อีเธอร ์ 
12:26–27 ให้ดวูา่พระเจ้าตรสัวา่ส่ิงอ่อนแอจะกลับเข้ม
แข็งไดอ้ย่างไร (อีเธอร ์12:27 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร)์

บางครัง้พระคมัภีรร์ะบุหลักธรรมพระกิตตคิณุโดยใช้
ค�าวา่ หาก และ เมือ่น้ัน ค�าวา่ หาก บอกส่ิงที่เราตอ้งท�า 
และเมือ่น้ัน อธิบายวา่จะเกิดอะไรขึน้เน่ืองจากการกระ
ท�าของเรา อ่าน อีเธอร ์12:27 ระบุหลักธรรมหาก–เมื่อ
น้ัน และเขียนไวด้า้นล่าง

หากเรา  
 
เม่ือน้ันพระเจ้าจะทรง  
 .

ท่านจะสนทนาข้อเหล่าน้ีลึกซึง้ขึน้กับครขูองท่านในบท
เรยีนสัปดาห์น้ี ท่านจะศึกษาและเรยีนรูม้ากขึน้เช่นกัน
เกี่ยวกับค�าอธิบายของโมโรไนเกี่ยวกับศรทัธา ความหวงั 
และจิตกุศลที่พบในอีเธอร ์12:28–41

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—อีเธอร์	12:27
เพื่อช่วยท่านจดจ�าแนวคดิใน อีเธอร ์12:27 ให้ลอกค�า
ตอ่ไปน้ีลงในแผ่นกระดาษ: หาก . . . มา . . . แสดงให้ 
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หน่วย 2: วัน 4

1 นีไฟ 5–6; 9
ค�ำน�ำ

ซาไรยาห์ภรรยาของศาสดาพยากรณ์ลีไฮเกรงวา่บุตร
ชายจะไม่กลับจากเยรซูาเล็ม ลีไฮปลอบใจเธอโดย
แสดงศรทัธาที่เขามีตอ่พระเจ้า เมื่อบุตรชายกลับมา
อย่างปลอดภัยพรอ้มแผ่นจารกึทองเหลือง ซาไรยาห์มี
ประจักษ์พยานแรงกล้าขึน้เกี่ยวกับพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าในการทรงน�าและปกปักรกัษาครอบครวัของเธอ 
ขณะที่ลีไฮศึกษาแผ่นจารกึทองเหลือง เขา “เป่ียมไป
ดว้ยพระวญิญาณ, และเริม่พยากรณ์เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์
ของท่าน” (1 นีไฟ 5:17) ขณะที่ท่านศึกษาบทน้ี ให้ตรกึ
ตรองการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัของท่านและส่ิงที่ท่าน
จะท�าไดเ้พื่อรบัพลังที่มาจากการคน้ควา้พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า

1 นีไฟ 5:1–9

บตุรของลีไฮกลบัมาหาครอบครวัในแดนทรุกนัดารอย่าง

ปลอดภยั

การเดนิทางไปกลับจากเยรซูาเล็มน่าจะท�าให้นีไฟกับ
พี่ๆ ใช้เวลาหลายสัปดาห์ จงนึกถึงเวลาที่พี่ชาย น้อง
สาว พ่อแม่ หรอืคนที่ท่านรูจ้ักออกจากบ้านไปเป็นเวลา
นานๆ—เช่นไปท�างานเผยแผ่ เรยีนหนังสือ หรอืเข้า
ประจ�าการกองทัพ ท่านมีข้อกังวลหรอืความวติกอะไร
บ้าง (หรอืท่านคดิวา่บิดามารดามีข้อกังวลอะไรบ้าง) เมื่อ
แยกจากคนที่ท่านรกัเป็นเวลานาน อ่าน 1 นีไฟ 5:1–3 
และระบุข้อกังวลที่ซาไรยาห์บอกลีไฮเกี่ยวกับการเดนิ
ทางกลับไปเยรซูาเล็มของบุตรชาย

ศึกษา 1 นีไฟ 5:4–6 และดวูา่ลีไฮตอบสนองข้อกังวล
ของซาไรยาห์อย่างไร

 1.  ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น ให้เขียนทวนสิง่ท่ีลีไฮตอบ

ภรรยาของเขาด้วยค�าพดูของ

ทา่นเอง

ใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านประทับใจอะไรใน
วธิีที่ลีไฮตอบสนองความ
กังวลของซาไรยาห์

• ค�าพูดของลีไฮแสดงให้
เห็นศรทัธาและความ
กล้าหาญซ่ึงไดจ้ากการ
เปิดเผยที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่เขาอย่างไร

ตามที่กล่าวไวใ้น 1 นีไฟ 5:6 ประจักษ์พยานของลีไฮมี
ผลอะไรตอ่ซาไรยาห์   
 

ความจรงิสองประการที่เราเรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์น้ี
ของลีไฮกับซาไรยาห์คอื พระเจ้าทรงสามารถอวยพรเรา
ดว้ยความเช่ือมั่นเมื่อเราท�าตามการดลใจของพระองค ์
เราสามารถปลอบโยนและเพิ่มพลังให้ผู้อื่นไดเ้มื่อเรา
แสดงศรทัธาที่เรามีตอ่พระผู้เป็นเจ้า

 2.  ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บรรยาย

เวลาท่ีทา่นรู้สกึถงึความมัน่ใจอนัเป็นการปลอบโยนจาก

พระผู้ เป็นเจ้าในยามยาก เวลาท่ีทา่นแบง่ปันประจกัษ์พยานของ

ทา่นเพ่ือปลอบโยนและเพ่ิมพลงัให้ผู้ อ่ืน หรือรับการปลอบโยนและ

พลงัจากถ้อยค�าแหง่ศรัทธาของผู้ อ่ืน

อ่าน 1 นีไฟ 5:7–9 โดยมองหาผลที่ประสบการณ์น้ีมีตอ่
ศรทัธาของซาไรยาห์

• ซาไรยาห์เรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์น้ี   
 

วิธีหนึง่ท่ีจะเข้าใจพระคมัภีร์

คือกลา่วย�า้หลกัธรรมด้วยค�า

พดูของทา่นเอง  การพดูทวน

หรือเขียนทวนสิง่ท่ีอา่นจะชว่ย

ให้ทา่นเข้าใจความจริงท่ีอยูใ่น

พระคมัภีร์ได้ดีขึน้ ทัง้ยงัเปิด

โอกาสให้พระวิญญาณของ

พระเจ้าเป็นพยานถงึความจริง

เหลา่นัน้ด้วย

กล่าวย�า้ด้วยค�า

พูดของท่านเอง

การใช้คู่มือนักเรียนภาคการศกึษาที่บ้าน

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี
ผู้ เช่ียวชาญพระคมัภีร์ทัง้ 25 ข้อ

ในพระคมัภีร์มอรมอนใช้แยกกนั

ในบทเรียนซึง่ปรากฏข้อนัน้ๆ เพ่ือ

ชว่ยให้ทา่นเช่ียวชาญมากขึน้

ค�าน�าเนือ้หาพระคัมภร์ี
ค�าน�าให้ข้อมลูภมิูหลงับางสว่น

และใจความสรุปเนือ้หาพระคมัภีร์

ส�าหรับแตล่ะบท

การจดักลุ่มข้อและ

ใจความสรุปเนือ้หา
การจดักลุม่ข้อแสดงให้เหน็ชว่งท่ี

เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระ

ท�าหรือหวัข้อ แตล่ะชว่งตามด้วย

ใจความสรุปเหตกุารณ์หรือค�า

สอนในข้อเหลา่นัน้พอสงัเขป

การบนัทกึค�าตอบใน

คู่มือ
บางครัง้จะขอให้ทา่นเขียนค�า

ตอบในคูมื่อบนบรรทดัวา่งหรือ

ในแผนภมิู
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1 นีไฟ 7:6–15

นีไฟพยายามชกัชวนพี่ๆ  ใหเ้ดินทางต่อไปในแดน

ทรุกนัดาร

อ่าน 1 นีไฟ 7:6–7 และดู
วา่เหตใุดเลมัน เลมิว- 
เอล และสมาชิกบาง
คนในครอบครวัของอิช-
มาเอลกบฏระหวา่งเดนิ
ทางในแดนทุรกันดาร 
จินตนาการวา่จะเป็น
อย่างไรถ้าเป็นนีไฟใน
สถานการณ์น้ี นึกถึงส่ิงที่
ทา่นจะกลา่วแกเ่ลมนั เล- 
มวิเอล และครอบครวัของ 
อิชมาเอลเพื่อพยายาม
ชักชวนพวกเขาให้เดนิ
ทางตอ่ไปสู่แผ่นดนิที่
สัญญาไว ้

อ่าน 1 นีไฟ 7:8–12 และ
ระบุค�าถามที่นีไฟถามพี่ๆ เพื่อพยายามชักชวนพวกเขา
ไม่ให้กลับไปเยรซูาเล็ม ในความจรงิสามข้อมีอะไรบ้างที่
นีไฟกล่าววา่พี่ๆ ลืมไปแล้ว

ตอบในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านดงัน้ี

 2.	 การจดจ�าความจริงสามประการนีไ้ด้ชว่ยให้เลมนักบัเล- 

มิวเอลซ่ือสตัย์ตอ่พระเจ้าอยา่งไร

 3.	 เขียนพร	4–5	ประการท่ีทา่นได้รับจากพระเจ้า	การ

จดจ�าสิง่ท่ีพระเจ้าทรงท�าเพ่ือทา่นจะชว่ยให้ทา่นซ่ือสตัย์ใน

การเลือกท�าตามพระองค์ได้อยา่งไร

อ่าน 1 นีไฟ 7:13–15 และระบุส่ิงที่นีไฟกล่าววา่จะเกิด
กับเลมัน เลมิวเอล และสมาชิกครอบครวัที่กบฏของอิช- 
มาเอลหากพวกเขากลับไปเยรซูาเล็ม

 4.	 เขียนหนึง่ยอ่หน้าในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่เหตใุดจงึจ�าเป็นต้องจดจ�าสิง่ท่ีพระเจ้าทรงท�า

เพ่ือทา่นและท�าตามการน�าทางของพระองค์

การศกึษาพระคมัภีร์อาจจะมี

ความหมายมากขึน้หากทา่น

นกึภาพในใจวา่ก�าลงัเกิดอะไร

ขึน้		จินตนาการวา่ทา่นจะ

รู้สกึและท�าอยา่งไรหากทา่น

เป็นสว่นหนึง่ของเหตกุารณ์ท่ี

บรรยายไว้ในพระคมัภีร์			สิง่

นีจ้ะชว่ยให้ทา่นตระหนกัเชน่

กนัวา่เร่ืองราวพระคมัภีร์คล้าย

กบัสถานการณ์ในชีวิตทา่น

อยา่งไรและเตรียมทา่นให้

พร้อมประยกุต์ใช้ความจริงท่ี

พระคมัภีร์สอน

นึกภาพพระคัมภร์ี

1 นีไฟ 7:16–22

พระเจ้าทรงปลดปล่อยนีไฟ

จินตนาการตอ่ไปวา่จะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์
ของนีไฟตามที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 7:16 ท่านจะท�าอะไร

นีไฟสวดอ้อนวอน อ่านค�าสวดอ้อนวอนของเขาใน  
1 นีไฟ 7:17–18 และระบุวา่นีไฟสวดอ้อนวอนขออะไร

สังเกตวา่นีไฟขอให้ไดร้บัการปลดปล่อย “ตามศรทัธา 
[ของเขา]” บทเรยีนหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ี
คอื พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนตาม
ศรทัธาของเรา การสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาหมายถึง
สวดอ้อนวอนดว้ยความวางใจในพระเจ้าและรวมความ
เต็มใจจะปฏิบัตไิวด้ว้ยเสมอ

ศึกษาค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับค�าสวดอ้อนวอน
ของนีไฟใน 1 นีไฟ 7:17 และเดชานุภาพแห่งการชดใช้
เพื่อเปลี่ยนใจเรา ขีดเส้นใตข้้อความที่ช่วยให้ท่านเข้าใจ
ความส�าคญัของการเต็มใจปฏิบัตเิมื่อเราสวดอ้อนวอน
ดว้ยศรทัธา

“ท่านทราบหรอืไม่วา่ข้าพเจ้าอยากสวด
อ้อนวอนขออะไรถ้าข้าพเจ้าถูกพี่ๆ มัด ค�า
สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคงอยากรวม
ค�าขอรอ้งให้เกิดบางอย่างที่ไม่ดกีับพี่ๆ 
และจบดว้ยถ้อยค�าที่วา่ ‘ขอทรงปลดปล่อย

ข้าพระองคใ์ห้พ้นจากมือพี่ๆ ของข้าพระองค’์ หรอื อีก
นัยหน่ึงคอื ‘โปรดน�าข้าพระองคอ์อกจากสภาพอันไม่พึง
ประสงค ์เดีย๋วน้ี!’ น่าสนใจเป็นพิเศษส�าหรบัข้าพเจ้าที่
นีไฟไม่ไดส้วดอ้อนวอนขอให้สภาวการณ์ของเขาเปลี่ยน
ไปเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากสวดอ้อนวอนขอ แตเ่ขา
สวดอ้อนวอนขอให้มีพละก�าลังเพื่อจะเปลี่ยน
สภาวการณ์ของเขา ข้าพเจ้าเช่ือวา่เขาสวดอ้อนวอนใน
ลักษณะน้ีแน่นอนเพราะเขารู ้เขาเข้าใจและเคย
ประสบกับพลังความช่วยเหลือซ่ึงเกิดจากการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดมาแล้ว . . .

“พี่น้องทัง้หลาย ความหมายโดยนัยของเหตกุารณ์น้ี
ตรงไปตรงมาส�าหรบัเราแตล่ะคน เมื่อท่านกับข้าพเจ้า

งานมอบหมายสมุด

บนัทกึการศกึษาพระ

คัมภร์ี
ทา่นจะเขียนงานมอบหมายสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์สง่ให้

ครูตรวจทกุสปัดาห์ การคดิอยา่ง

ถ่ีถ้วนก่อนตอบจะชว่ยให้ทา่น

มีประสบการณ์เป่ียมด้วยความ

หมายขณะเรียนรู้และประยกุต์ใช้

ความจริงจากพระคมัภีร์

หลักค�าสอนและหลัก

ธรรม
เม่ือหลกัค�าสอนและหลกัธรรม

พระกิตตคิณุเกิดจากเนือ้หาพระ

คมัภีร์ ในบทเรียนจะเป็นตวัหนา

เพ่ือชว่ยให้ทา่นมองออก

ความช่วยเหลือในการ

ศกึษา
ความชว่ยเหลือในการศกึษาจะ

ให้ข้อคดิและอธิบายการปฏิบตัท่ีิ

สามารถยกระดบัการศกึษาและ

ความเข้าใจพระคมัภีร์ของทา่น
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แผนภมูกิารอ่านพระคัมภร์ีมอรมอน
เลขหน่วย บทที่มอบหมายให้ฉันอ่านสัปดาห์นี ้ วันที่ฉันอ่านพระคัมภร์ี

1

ปกใน | ค�าน�า | ประจกัษ์พยานของพยานสามคน | ประจกัษ์พยานของพยานแปดคน | 

ประจกัษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ | ค�าอธิบายโดยสงัเขปเก่ียวกบัพระคมัภีร์

มอรมอน |
อา จ อ พ พฤ ศ ส

2 1 นีไฟ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

3 1 นีไฟ 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

4 1 นีไฟ 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

5 1 นีไฟ 20 | 21 | 22 | 2 นีไฟ 1 | 2 | 3 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

6 2 นีไฟ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

7 2 นีไฟ 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

8 2 นีไฟ 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

9 2 นีไฟ 32 | 33 | เจคอบ 1 | 2 | 3 | 4 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

10 เจคอบ 5 | 6 | 7 | อีนสั 1 | เจรอม 1 | ออมไน 1 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

11 ถ้อยค�าของมอรมอน 1 | โมไซยาห์ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

12 โมไซยาห์ 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

13 โมไซยาห์ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

14 โมไซยาห์ 26 | 27 | 28 | 29 | แอลมา 1 | 2 | 3 | 4 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

15 แอลมา 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

16 แอลมา 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

17 แอลมา 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

18 แอลมา 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

19 แอลมา 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

20 แอลมา 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

21 แอลมา 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

22 ฮีลามนั 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

23 ฮีลามนั 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

24 3 นีไฟ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

25 3 นีไฟ 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

26 3 นีไฟ 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | อา จ อ พ พฤ ศ ส



x

เลขหน่วย บทที่มอบหมายให้ฉันอ่านสัปดาห์นี ้ วันที่ฉันอ่านพระคัมภร์ี

27 3 นีไฟ 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

28 4 นีไฟ 1 | มอรมอน 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

29 มอรมอน 8:12–41 | 9 | อีเธอร์ 1 | 2 | 3 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

30 อีเธอร์ 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

31 อีเธอร์ 13 | 14 | 15 | โมโรไน 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

32 โมโรไน 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | อา จ อ พ พฤ ศ ส

ขอต้อนรับสู่พระคัมภร์ีมอรมอน

พระคัมภร์ีมอรมอนคืออะไร

พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพยานหลกัฐานอีกเลม่หนึง่ของพระเยซคูริสต์ 

ประกอบด้วยงานเขียนของศาสดาพยากรณ์สมยัโบราณ โดยให้เร่ืองราว

การตดิตอ่ของพระผู้ เป็นเจ้ากบัองักรูหนึง่ของเชือ้สายแหง่อิสราเอลใน

ทวีปอเมริกา ส�าหรับวิสทุธิชนยคุสดุท้าย พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระ

คมัภีร์ศกัดิ์สทิธ์ิควบคูก่บัพระคมัภีร์ไบเบลิ พระคมัภีร์หลกัค�าสอนและ

พนัธสญัญา และพระคมัภีร์ไขม่กุอนัล�า้คา่ พระคมัภีร์มอรมอนเป็น

บนัทกึเก่ียวกบัอารยธรรมอนัย่ิงใหญ่ของชาวเมริกาสมยัโบราณ

ตัง้แตจ่ดัพิมพ์ครัง้แรกเป็นภาษาองักฤษในปี 1830 ศาสนจกัรแปลพระ

คมัภีร์มอรมอนอีกหลายภาษา และจดัพิมพ์แล้วกวา่ 150 ล้านเลม่ 

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้ เป็นเจ้าอธิบายวา่พระคมัภีร์มอรมอนเป็น 

“ศลิาหลกั” ของศาสนจกัรของพระเยซคูริสต์แหง่วิสทุธิชนยคุสดุท้าย

เหตุใดการศกึษาพระคัมภร์ีมอรมอนจงึส�าคัญต่อฉัน

ประธานเอสราแทฟท์ เบน็สนัสอนวา่พรของการเข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้า

มากขึน้คอยทา่นอยูเ่ม่ือทา่นศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนด้วยใจจริง

“ไมมี่เร่ืองลกึซึง้ในใจเราท่ีปรารถนาจะดงึเราเข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้ามาก

ขึน้ เป็นเหมือนพระองค์มากขึน้ในชีวิตประจ�าวนัของเรา และรู้สกึวา่พระ

สริิของพระองค์อยูก่บัเราตลอดเวลาหรือ หากไมมี่ พระคมัภีร์มอรมอน

จะชว่ยเราในเร่ืองนีม้ากกวา่หนงัสือเลม่อ่ืน

“พระคมัภีร์มอรมอนไมเ่พียงสอนความจริงแก่เราเทา่นัน้ แตเ่ป็นความ

จริงโดยแท้ พระคมัภีร์มอรมอนไมเ่พียงแสดงประจกัษ์พยานถงึพระ

คริสต์เทา่นัน้ แตเ่ป็นประจกัษ์พยานถงึพระคริสต์โดยแท้ แตมี่บางอยา่ง

มากกวา่นัน้ มีพลงัในหนงัสือซึง่จะเร่ิมหลัง่ไหลเข้ามาในชีวิตทา่นทนัทีท่ี

ทา่นเร่ิมศกึษาอยา่งจริงจงั ทา่นจะพบพลงัตอ่ต้านการลอ่ลวงมากขึน้ 

ทา่นจะพบพลงัหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ทา่นจะพบพลงัอยูบ่นทางคบั

แคบและแคบ เราเรียกพระคมัภีร์วา่ “ถ้อยค�าแหง่ชีวิต” (ด ูคพ. 84:85) 

และไมมี่ท่ีใดเป็นจริงมากกวา่พระคมัภีร์มอรมอน เม่ือทา่นเร่ิมหิว

กระหายถ้อยค�าเหลา่นี ้ทา่นจะพบชีวิตท่ีอดุมสมบรูณ์ย่ิงขึน้” (“The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 
1986, 7)

พระคมัภีร์มอรมอนเขียนไว้เพ่ือเราในปัจจบุนั มอรมอน ศาสดา

พยากรณ์สมยัโบราณซึง่ตัง้ช่ือหนงัสือตามทา่น และโมโรไนบตุรของ

ทา่นยอ่บนัทกึหลายร้อยศตวรรษเม่ือรวบรวมแผน่จารึกทองค�าซึง่

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธแปลเป็นพระคมัภีร์มอรมอน พระผู้ เป็นเจ้า

ผู้ทรงทราบจดุจบนบัจากกาลเร่ิมต้น ทรงดลใจศาสดาพยากรณ์ของ

พระองค์ให้ทราบวา่จะรวมอะไรไว้ในความยอ่ท่ีเราจ�าเป็นต้องรู้ในสมยั

ของเรา โมโรไนศาสดาพยากรณ์ผู้ เขียนในพระคมัภีร์มอรมอนเป็นคน

สดุท้ายเหน็สมยัของเราลว่งหน้า “ดเูถิด, ข้าพเจ้าพดูกบัทา่นราวกบัทา่น

อยูต่อ่หน้า, แตท่า่นไมไ่ด้อยู,่. แตด่เูถิด, พระเยซคูริสต์ทรงแสดงให้

ข้าพเจ้าเหน็ทา่น, และข้าพเจ้ารู้การกระท�าของทา่น” (มอรมอน 8:35)

ประธานเบน็สนัสอนเชน่กนัวา่การศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนจะชว่ยทา่น

แยกแยะระหวา่งความดีกบัความชัว่

“พระคมัภีร์มอรมอนน�ามนษุย์มาหาพระคริสต์ผา่นวิธีพืน้ฐานสองวิธี วิธี

แรก พระคมัภีร์มอรมอนบอกชดัเจนเก่ียวกบัพระคริสต์และพระกิตตคิณุ

ของพระองค์ พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพยานถงึความเป็นพระเจ้าของ

พระองค์ ความจ�าเป็นของการมีพระผู้ ไถ่ และการท่ีเราต้องวางใจ

พระองค์ พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพยานถงึการตก การชดใช้ หลกัธรรม

แรกของพระกิตตคิณุ รวมถงึการท่ีเราต้องมีใจชอกช�า้ วิญญาณท่ีส�านกึ

ผิด และการเกิดใหมท่างวิญญาณ พระคมัภีร์มอรมอนประกาศวา่เรา

ต้องอดทนจนกวา่ชีวิตจะหาไมใ่นความชอบธรรมและด�าเนินชีวิตถกู

ต้องดีงามตามแบบวิสทุธิชน

“สอง พระคมัภีร์มอรมอนเปิดโปงศตัรูของพระคริสต์ หกัล้างหลกัค�า

สอนเทจ็ และยตุคิวามขดัแย้ง (ด ู2 นีไฟ 3:12) พระคมัภีร์มอรมอนเสริม

ความแข็งแกร่งให้ผู้ตดิตามท่ีออ่นน้อมถ่อมตนของพระคริสต์ต้านแผน

ชัว่ กลยทุธ์ิ และหลกัค�าสอนของมารในสมยัของเรา รูปแบบของผู้ละทิง้

ความเช่ือในพระคมัภีร์มอรมอนคล้ายกบัรูปแบบท่ีเรามีในปัจจบุนั พระ



xi

ผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงทราบเหตกุารณ์ลว่งหน้าอนัไมมี่ขอบเขต ทรงออกแบบ

พระคมัภีร์มอรมอนให้เรามองเหน็ความผิดพลาดและรู้วิธีตอ่สู้กบัแนว

คดิผิดๆ ด้านการศกึษา การเมือง ศาสนา และปรัชญาในสมยัของเรา” 

(“The Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, May 

1975, 64)

เก่ียวกับพระคัมภร์ีมอรมอน

พระคมัภีร์มอรมอนประกอบด้วยหนงัสือ 15 เลม่ แปดเลม่เร่ิมด้วยหวั

บทท่ีเขียนไว้บนแผน่จารึกทองค�าต้นฉบบัซึง่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธแปล ได้แก่ 1 นีไฟ, 2 นีไฟ, เจคอบ, แอลมา, ฮีลามนั, 3 นีไฟ, 4 นีไฟ,  

และอีเธอร์ บางบทในพระคมัภีร์มอรมอนจะมีหวับทท่ีรวมอยูใ่นแผน่

จารึกทองค�าต้นฉบบัขึน้ต้นก่อน (ยกเว้นประโยคท่ีเขียนวา่ประกอบ

ด้วย) ได้แก่ โมไซยาห์ 9, โมไซยาห์ 23, แอลมา 5, แอลมา 7, แอลมา 9, 

แอลมา 17, แอลมา 21, แอลมา 36, แอลมา 38, แอลมา 39,  

แอลมา 45, ฮีลามนั 7, ฮีลามนั 13, 3 นีไฟ 11, และ โมโรไน 9

ต้นบทแตล่ะบทในพระคมัภีร์มอรมอนมีใจความสรุปพอสงัเขปของบท

นัน้พิมพ์ไว้เป็นตวัเอน ใจความสรุปบทเหลา่นีเ้ขียนและเพ่ิมเตมิภายใต้

การก�ากบัดแูลของฝ่ายประธานสงูสดุและไมไ่ด้อยูใ่นเนือ้ความเดมิของ

พระคมัภีร์มอรมอนจากแผน่จารึกทองค�า
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หน่วย 1: วัน 1

การศกึษาพระคมัภีร์
ค�าน�า

จุดประสงคข์องบทเรยีนน้ีคอืเพื่อช่วยให้ท่านรูว้ธิีศึกษา
พระคมัภีรแ์ละอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ดลใจ
และสอนท่านขณะศึกษา บทเรยีนน้ีจะสอนทักษะซ่ึง
จะช่วยให้ท่านเข้าใจพระคมัภีรด์ขีึน้และประยุกต์ ใช้ค�า
สอนในชีวติท่าน ขณะศึกษาบทเรยีนน้ี ให้มองหาวธิีที่
ท่านจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในการศึกษา
พระกิตตคิณุของท่าน

เรียนรู้โดยการศกึษาและโดยศรัทธา
สมมตวิา่ท่านตอ้งการปรบัปรงุสมรรถภาพทางกาย ท่าน
จึงขอให้เพื่อนออกก�าลังกายแทนท่าน การออกก�าลังกาย
ของเพื่อนส่งผลตอ่สมรรถภาพทางกายของท่านมาก
น้อยเพียงใด เมื่อเช่ือมโยงตวัอย่างน้ีกับการเตบิโตทาง
วญิญาณ คนหน่ึงจะออกก�าลังกายแทนอีกคนหน่ึงไม่ได้
ฉันใด คนหน่ึงจะเรยีนพระกิตตคิณุแทนอีกคนหน่ึง
ไม่ไดฉั้นน้ัน เราแตล่ะคนตอ้งรบัผิดชอบการเรยีนพระ
กิตตคิณุและการเตบิโตทางวญิญาณของเราเอง

ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:118 พระเจ้า
ทรงบอกวธิีเรยีนพระกิตตคิณุ ขณะอ่านให้ระบุ
ส่ิงที่ท่านตอ้งท�าเพื่อเรยีนพระกิตตคิณุและ
เตมิข้อความตอ่ไปน้ีให้สมบูรณ์: “แสวงหาการ
เรยีนรู,้ แม้ โดย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  และโดย 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ”ดว้ย”

การแสวงหาการเรยีนรู้ โดยการศกึษาและโดยศรทัธา
เรยีกรอ้งความพยายามสว่นบุคคล การพยายามศึกษา
พระกิตตคิณุรว่มกับการสวดอ้อนวอนจะอัญเชิญพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในกระบวนการเรยีนรู ้การทุ่มเท
ศึกษาพระกิตตคิณุในปีน้ีบางวธิีตอ้งสวดอ้อนวอนขอ
ความเข้าใจ ท�างานมอบหมายเซมินารขีองท่านให้ส�าเรจ็ 
แบ่งปันประจักษ์พยานและประสบการณ์ในการด�าเนิน

ตามพระกิตตคิณุกับคนอื่นๆ และประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ท่าน
เรยีนรู้ ในชีวติท่าน

ความพยายามอย่างหน่ึงที่ขาดไม่ ไดเ้พื่ออัญเชิญพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนรูท้าง
วญิญาณของท่านคอืการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั การ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัทุกวนัช่วยให้ท่านไดย้ิน
สุรเสียงของพระเจ้าตรสักับท่าน (ด ูคพ  18:34–36) 
เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สัญญาวา่ “เมื่อเราตอ้งการให้ [พระผู้เป็นเจ้า] ตรสักับ
เรา เราคน้ควา้พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์เพราะพระค�าของ
พระองคต์รสัผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์จากน้ัน
พระองคจ์ะทรงสอนเราขณะที่เราฟังการกระตุน้เตอืน
จากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” (ด ู“พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์: 
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าอันไปสู่ความรอดของเรา,”  
เลียโฮนำ, พ ย  2006, หน้า 32–)

ขณะที่ท่านอ่านพระคมัภีรแ์ละอัญเชิญพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เข้ามาในการศึกษาของท่าน ท่านจะไดร้บัพร
ของการเตบิโตมากขึน้ทางวญิญาณ ความใกล้ชิดพระ
ผู้เป็นเจ้า การเปิดเผยมากขึน้ในชีวติท่าน พลังตอ่ตา้น
การล่อลวงมากขึน้ และประจักษ์พยานเพิ่มขึน้ในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

การศกึษาพระคัมภร์ี
ประธานมาเรยีน จี  รอมนีย์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดระบุ
จุดประสงคส์�าคญัประการหน่ึงส�าหรบัพระคมัภีรเ์มื่อ
ท่านกล่าววา่ “พระคมัภีรเ์ขียนไวเ้พื่อสงวนหลักธรรม
อันเป็นประโยชน์ตอ่เรา” (“Records of Great Worth,” 
Ensign, Sept. 1980, 4) เราเรยีนรูห้ลักธรรมและหลักค�า
สอนของพระกิตตคิณุขณะศึกษาพระคมัภีร ์หลักธรรม
และหลักค�าสอนเหล่าน้ีจะน�าทางเราเมื่อเราประยุกต ์ใช้
กับชีวติเรา

การหาหลักธรรมและหลักค�าสอนอันประมาณ
คา่มิไดท้ี่อยู่ ในพระคมัภีรต์อ้งใช้ความ
พยายามและการฝึกฝน เอ็ลเดอร ์
รชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัคร-
สาวกสิบสองเปรยีบเทียบการศึกษา
พระคมัภีรก์ับการท�างานในเหมือง
อัญมณี “จงหาเพชรแห่งความ
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จรงิที่บางครัง้ตอ้งตัง้ใจขุดหาจากหน้า [พระคมัภีร]์” 
(“Four Fundamentals for Those Who Teach and Inspire 
Youth,” in Old Testament Symposium Speeches, 1987 
[1988], 1) กระบวนการศึกษาหรอืขุดพระคมัภีรม์ีส่วน
ส�าคญัสามส่วน (1) เราตอ้งเข้าใจภูมิหลังและเหตกุารณ์
แวดล้อมของพระคมัภีร ์(2) เราตอ้งระบุหลักธรรมและ
หลักค�าสอนที่สอน และ (3) เราตอ้งประยุกต์ ใช้ความ
จรงิเหล่าน้ันกับชีวติเรา

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนี ้อะไรคือความคล้ายคลงึกนัระหวา่งการขดุ

เหมืองเพ่ือค้นหาเพชรกบัการค้นคว้าพระคมัภีร์เพ่ือหาหลกัธรรม

พระกิตตคิณุและประยกุต์ใช้ในชีวิตตนเอง

เข้าใจภมูหิลังและเหตุการณ์แวดล้อมของ

พระคัมภร์ี
การเข้าใจภูมิหลังและเหตกุารณ์แวดล้อมข้อความพระ 
คมัภีรเ์ตรยีมท่านให้รูจ้ักข่าวสารพระกิตตคิณุที่อยู่ ใน 
น้ัน ประธานโธมัส เอส  มอนสันแนะน�าดงัน้ี: “จง
ท�าความเข้าใจกับบทเรยีนที่พระคมัภีรส์อน เรยีนรู้
ภูมิหลังและเหตกุารณ์แวดล้อม       ศึกษาพระคมัภีร์
ประหน่ึงพระคมัภีรก์�าลังพูดกับท่าน เพราะน่ันคอืความ
จรงิ” (“เป็นตวัของตวัเองให้ดทีี่สุด,” เลียโฮนำ, พ ค  
2009, หน้า 84)

เมื่ออ่านพระคมัภีร ์การถามค�าถามลักษณะน้ีจะเป็น
ประโยชน์: “ ใครเขียนข้อเหล่าน้ี” “เขียนถึงใคร” “ก�าลัง
เกิดอะไรขึน้ในเรือ่งน้ี” และ “เหตใุดผู้เขียนจึงเขียนข้อ
เหล่าน้ี” หัวบท ( ใจความสรปุตวัเอนที่อยู่ตน้บทแตล่ะ
บท) ให้ภาพรวมของเหตกุารณ์ส�าคญัในบทและมักจะ
ตอบค�าถามเหล่าน้ี

การหาค�ายากหรอืค�าไม่คุน้เคยในพจนานุกรมก็ช่วยได้
เช่นกัน เมื่อวลีหรอืข้อความพระคมัภีร์ ไม่ชัดเจน การ
คน้ดเูชิงอรรถที่มีจะช่วยให้ท่านเข้าใจไดด้ขีึน้

เพื่อฝึกใช้เครือ่งมือเหล่าน้ี ให้อ่าน 3 นีไฟ 17:1–10 และ
หาค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี ใครเป็นผู้พูด เขาก�าลัง
พูดกับใคร เกิดอะไรขึน้ พึงจ�าไวว้า่ตอ้งดหูัวบทเพื่อมอง
ภาพรวมของเหตกุารณ์ที่ก�าลังเกิดขึน้

 2. ใช้เชิงอรรถใน 3 นีไฟ 17:1 ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น พระเยซทูรง

หมายความวา่อยา่งไรเม่ือพระองค์ตรัสวา่ “เวลาของเราอยูแ่ค่

เอือ้ม”

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

ด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือพระผู้ชว่ยให้รอด

ทรงเตรียมจะไปจากฝงูชน เหตใุดพระองค์ทรงอยูต่อ่ พระองค์ทรง

ท�าอะไรเพ่ือคนเหลา่นัน้

ระบุหลักค�าสอนและหลักธรรม
หลักค�าสอนและหลักธรรมคอืความจรงิพระกิตตคิณุ
นิรนัดรอ์ันไม่เปลี่ยนแปลงที่ให้ทิศทางส�าหรบัชีวติเรา 
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสอนความจรงิเหล่าน้ีแก่เรา
ผ่านเหตกุารณ์ เรือ่งเล่า หรอืโอวาทที่พวกท่านบันทึกไว้
ในพระคมัภีร์

เมื่อท่านเข้าใจภูมิหลังและเหตกุารณ์แวดล้อมในข้อ
พระคมัภีร ์ท่านย่อมพรอ้มระบุหลักค�าสอนและหลัก
ธรรมที่สอน เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ ี สก็อตตบ์อกวธิีที่จะช่วย
ให้เข้าใจหลักธรรมดงัน้ี “หลักธรรมคอืความจรงิเข้ม
ข้น มีไวเ้พื่อประยุกตใ์ช้กับสภาวการณ์หลากหลายทั่วไป 
หลักธรรมที่แท้จรงิท�าให้การตดัสินใจชัดเจนแม้ภาย
ใตส้ภาวการณ์ที่สับสนและบีบคัน้ที่สุด การจัดระเบียบ
ความจรงิที่เรารวบรวมให้เป็นถ้อยแถลงหลักธรรมที่
เรยีบง่ายมีคา่พอที่เราจะพยายามอย่างเต็มที่” (“Acquir-
ing Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 86)

การใช้วลีเช่น “ดงัน้ันเราจึงเห็น” หรอื “กระน้ัน
ก็ตาม”ท�าให้หลักธรรมพระกิตตคิณุบางข้อชัดเจน 
อย่างไรก็ด ีหลักธรรมส่วนใหญ่ไม่ไดก้ล่าวอย่างตรงไป
ตรงมา แตใ่ช้ชีวติของผู้คนในพระคมัภีรม์าอธิบาย ท่าน
สามารถคน้พบหลักค�าสอนและหลักธรรมเหล่าน้ีได ้โดย
ถามตวัท่านเองท�านองน้ี “หลักศีลธรรมหรอืประเด็น
ของเรือ่งน้ีคอือะไร” และ “เหตใุดผู้เขียนจึงรวมเรือ่ง
ราวหรอืเหตกุารณ์น้ีไว ้ในน้ัน” “ผู้เขียนตัง้ใจจะให้เรา
เรยีนรูอ้ะไร” และ “พระคมัภีรข์้อน้ีสอนความจรงิอะไร
บ้าง”

 4. เพ่ือฝึกระบหุลกัธรรมและหลกัค�าสอนบางประการท่ี

สอนไว้ใน 3 นีไฟ 17:1–10 ให้เขียนค�าตอบของกิจกรรม ก 
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หรือ ข ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น พงึจดจ�าวา่

ต้องอา่นหวับทเพ่ือให้เหน็ภาพรวมของบทนัน้

 ก. ใครก�าลงัพดูข้อเหลา่นี ้เขาก�าลงัพดูกบัใคร หลกัศีลธรรมหรือ

ประเดน็ของ 3 นีไฟ 17:1–10 คืออะไร

 ข. ผู้ เขียน ข้อ 1, 5–6, และ 9–10 ตัง้ใจจะให้เราเรียนรู้อะไรบ้าง

จากเร่ืองนี ้ทา่นเรียนรู้ความจริงส�าคญัๆ อะไรบ้างจากข้อเหลา่นี ้

ความจรงิพระกิตตคิณุประการหน่ึงที่ท่านอาจระบุจาก
ข้อเหล่าน้ีคอื พระเจ้าทรงตอบสนองความปรารถนา
อย่างจรงิใจท่ีจะใกล้ชิดพระองค์มากขึน้

ประยุกต์ใช้หลักค�าสอนและหลักธรรม
หลังจากท่านระบุหลักค�าสอนและหลักธรรมพระ
กิตตคิณุแล้ว ท่านย่อมพรอ้ม ปฏิบัต ิและ ท�ำ บางอย่าง 
เมื่อท่านปฏิบัตติามส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ท่านจะรูสึ้กวา่พระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์เป็นพยานถึงความจรงิของหลักธรรม 
(ด ูโมโรไน 10:4–5) บทเรยีนทุกบทที่สอนในบ้าน ที่
เซมินารแีละที่โบสถ์ ในกิจกรรมหน้าที่ตอ่พระผู้เป็น
เจ้าและประสบการณ์ความก้าวหน้าส่วนบุคคลล้วนมุ่ง
หมายจะช่วยให้เราปฏิบัตติามส่ิงที่เราไดร้บัการสอน

ประธานโธมัส เอส  มอนสันกล่าววา่ “เป้า
หมายของการสอนพระกิตตคิณุ       ไม่ใช่
เพื่อ ‘กรอกความรู’้ ใส่สมองของสมาชิกชัน้
เรยีน       จุดม่งหมำยคอืเพือ่สรำ้งแรง
บันดำลใจให้แตล่ะบุคคลคดิ รูสึ้ก แล้วท�ำ

บำงส่ิงบำงอย่ำงเกีย่วกับกำรด�ำเนินชีวติตำมหลักธรรม
พระกิตตคิณุ” ( ใน Conference Report, Oct. 1970, 107)

เพื่อช่วยท่านประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่ท่านเรยีนรู ้ให้ถาม
ท�านองน้ี “พระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันท�าอะไรกับความรู้
น้ี” “ฉันไดร้บัความประทับใจทางวญิญาณอะไรบ้างที่จะ
ช่วยให้ฉันเป็นคนดขีึน้” “หลักธรรมน้ีสรา้งความแตก
ตา่งอะไรบ้างในชีวติท่าน” “ฉันจะเริม่หรอืเลิกท�าอะไร
เวลาน้ีเพื่อด�าเนินชีวติให้สอดคล้องกับความจรงิดงั
กล่าว” “ชีวติฉันจะดขีึน้อย่างไรถ้าฉันท�าส่ิงที่พระคมัภีร์
ข้อน้ีสอน”

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนยอ่

หน้าสัน้ๆ บรรยายวา่ทา่นจะประยกุต์ใช้หลกัธรรมหรือหลกั

ค�าสอนท่ีทา่นเรียนรู้จาก 3 นีไฟ 17:1–10 ได้อยา่งไร

ทกัษะและวธีิศกึษาพระคัมภร์ี
การใช้ทักษะและวธิีศึกษาเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านเข้าใจ
ภูมิหลังของพระคมัภีร ์ระบุและประยุกต์ ใช้หลักค�าสอน
และหลักธรรมที่สอนในน้ัน คูม่ือเล่มน้ีจะกล่าวถึงวธิี
เหล่าน้ีตลอดเล่ม จงอ่านทักษะแตล่ะอย่าง และเลือก
มาหน่ึงหรอืสองอย่างที่ท่านรูสึ้กวา่ตอ้งใช้บ่อยขึน้ในการ
ศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัของท่าน

เหตุและผล มองหาความสัมพันธ์ หำก- เมือ่น้ัน และ 
เพรำะ- ฉะน้ัน ตวัอย่าง: 2 นีไฟ 13:16–26; แอลมา 
34:33

การอ้างโยง จัดกลุ่ม เช่ือมโยง หรอืจัดหมวดหมู่พระ
คมัภีรเ์ข้าดว้ยกันเพื่อให้ความหมายชัดเจนและไขความ
เข้าใจ ตวัอย่างเช่น เปรยีบเทียบ โมไซยาห์ 11:2–6, 14 
กับ เฉลยธรรมบัญญัต ิ17:14–20 ท่านสามารถใช้
เชิงอรรถหาขอ้อา้งโยงพระคมัภรี์ ไดด้ว้ย ตวัอยา่ง: 3 นีไฟ  
12:28–29, เชิงอรรถ 29ก, อ้างอิง หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 42:23

พิจารณาเหตุการณ์แวดล้อม นิยาม ใคร อะไร เมือ่ใด 
และ ที่ไหน ของเหตกุารณ์พระคมัภีร ์ตวัอย่าง: แอลมา 
31:1, 6–11; 32:1–6 ให้เหตกุารณ์แวดล้อมส�าหรบั  
แอลมา 32:21–43

ค�าส�าคัญ ค�าและวลีเช่น “กระน้ันก็ตาม” หรอื “ดงั
น้ันเราจึงเห็น” เป็นค�าเชือ้เชิญให้หยุดและมองหาค�า
อธิบายของส่ิงที่เพิ่งเขียน ตวัอย่าง: แอลมา 30:60;  
ฮีลามัน 6:35–36; 3 นีไฟ 18:30–32

การท�าเครือ่งหมายพระคัมภีร ์เน้นข้อความ วงกลม 
หรอืขีดเส้นใตค้�าและวลีส�าคญัๆ ในพระคมัภีรข์องท่าน
ที่ให้ความหมายพิเศษแก่ข้อน้ัน เขียนความคดิ ความ
รูสึ้ก ข้อคดิ หรอืหลักธรรมสัน้ๆ ไวต้รงช่องวา่งรมิหน้า
ดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านจ�าไดว้า่อะไรท�าให้พระ
คมัภีรข์้อน้ีส�าคญัตอ่ท่าน

การแทนช่ือ ใส่ช่ือท่านแทนช่ือในพระคมัภีร ์ตวัอย่าง: 
ใส่ช่ือท่านแทนช่ือนีไฟ ใน 1 นีไฟ 3:7

การไตรต่รอง การไตรต่รองหมายถึงการคดิลึกซึง้เกี่ยว
กับบางส่ิงบางอย่าง การไตรต่รองเกี่ยวข้องกับการถาม
ค�าถามและประเมินส่ิงที่ท่านรูแ้ละส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้การ
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ไตรต่รองมักส่งผลให้รูว้ธิีประยุกต์ ใช้หลักธรรมในชีวติ
ท่าน

ค�าซ�า้ ค�าหรอืวลีที่กล่าวซ�า้อาจส�าคญัมากจนผู้อ่านตอ้ง
เอาใจใส่ ค�าเหล่าน้ีบอกเป็นนัยให้รูส่ิ้งที่ผู้เขียนรูสึ้กวา่
ส�าคญั ตวัอย่าง: ค�าวา่ รำ้ย, พรัน่พรงึ ใน 2 นีไฟ 9:10, 
19, 26–27, 39, 46–47; ค�าวา่ จ�ำ ใน ฮีลามัน 5:6–14

ข้อเปรยีบเทียบในพระคัมภีร ์บางครัง้ศาสดาพยากรณ์
วางเรือ่งราวของผู้คน แนวคดิ หรอืเหตกุารณ์ตา่งกันให้
อยู่ตดิกันในพระคมัภีร ์การเปรยีบเทียบระหวา่งสองส่ิง
ช่วยให้ระบุและเข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุที่สอนได้
ง่ายขึน้ จงมองหาการเปรยีบเทียบในข้อน้ัน พระคมัภีร์
ช่วงน้ัน หรอืบทน้ัน ตวัอย่าง: 2 นีไฟ 2:27; แอลมา 
47–48

รายการในพระคัมภีร ์การหารายการในพระคมัภีรจ์ะ
ช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์
ก�าลังสอนไดด้ขีึน้ เมื่อท่านพบรายการ ท่านอาจตอ้งการ
เขียนตวัเลขก�ากับองคป์ระกอบแตล่ะอย่าง ตวัอย่าง: 
รายการของการปฏิบัตช่ัิวในหมู่ชาวนีไฟที่พบใน  
ฮีลามัน 4:11–13

การใช้สญัลักษณ์ในพระคัมภีร ์ค�าตา่งๆ เช่น เหมือน 
ดงั หรอื เปรยีบกับ ช่วยระบุสัญลักษณ์ ลองพิจารณา
วา่สัญลักษณ์น้ันแทนอะไร ใช้เชิงอรรถ Bible Dictio-
nary และ Topical Guide เพื่อช่วยหาความหมายของ
สัญลักษณ์ ตวัอย่าง: เปรยีบเทียบเจคอบ 5:3, 75–77  
กับ เจคอบ 6:1–7

การสรา้งมโนภาพ นึกภาพในใจท่านขณะอ่านส่ิงที่
ก�าลังเกิดขึน้ ถามค�าถามเกี่ยวกับเหตกุารณ์และสมมติ
วา่อยู่ตรงที่เกิดเหต ุตวัอย่าง: ลองสรา้งมโนภาพส่ิงที่
ก�าลังเกิดขึน้ใน อีนัส 1:1–8

ค�านิยาม พระคมัภีรม์ักใช้ค�าที่เราไม่คุน้หู เมื่อท่าน
พบค�าไม่คุน้หู ให้ ใช้ Bible Dictionary เชิงอรรถ หรอื
พจนานุกรมปกตเิพื่อหาความหมายของค�าน้ัน

 6. เลือกและใช้ทกัษะหนึง่อยา่งจากหมวด “ทกัษะและวิธี

ศกึษาพระคมัภีร์”ดงักลา่วข้างต้น ให้เขียนในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทกัษะนัน้ชว่ยทา่นอยา่งไรในการ

ศกึษาพระคมัภีร์เป็นสว่นตวั

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาบทเรียนเร่ือง “การศึกษาพระคมัภีร์” และศึกษาเสร็จ

วนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 1: วัน 2

แผนแหง่ความรอด
ค�าน�า

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงจัดเตรยีมแผนหน่ึงให้
เรา บุตรธิดาของพระองค ์โดยมุ่งหมายจะน�าเราทุกคน
ไปสู่ความสุขนิรนัดรแ์ละความสูงส่ง ศนูย์กลางของ
แผนคอืการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์การชดใช้เอาชนะ
ผลของการตก ช่วยให้เราไดก้ลับใจและรบัการช�าระให้
สะอาดจากบาปเพื่อเราจะมีปีติ ในชีวติน้ีและในนิรนัดร

บทน้ีจะให้ภาพรวมโดยสังเขปเกี่ยวกับแผนแห่งความ
รอดของพระบิดาบนสวรรค ์ช่วยให้ท่านเห็นวา่ความ
จรงิพระกิตตคิณุที่ท่านจะเรยีนรูปี้น้ีสัมพันธ์กันและ
สัมพันธ์กับจุดประสงคข์องท่านบนแผ่นดนิโลกอย่างไร 
เมื่อท่านเข้าใจแผนแห่งความรอดมากขึน้ ศรทัธาที่



5

ท่านมีตอ่พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองคพ์ระ
เยซูครสิตจ์ะเพิ่มขึน้ ความสามารถในการท�าส่วนของ
ท่านในแผนน้ันให้เกิดสัมฤทธิผลก็จะเพิ่มตามไปดว้ย 
แผนแห่งความรอดคอื “ความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต,์ ก�าหนดไวเ้พื่อให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์  แผนดงักล่าวไดแ้ก่
การสรา้ง, การตก, และการชดใช้, พรอ้มดว้ยกฎ, ศาสน-
พิธี, และหลักค�าสอนทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ให้  แผนน้ีจะช่วยให้ทุกคนไดร้บัความสูงส่งและมีชีวติ
อยู่ตลอดกาลกับพระผู้เป็นเจ้า” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “แผน
แห่งการไถ่,” หน้า 87, scriptures.lds.org)

แผนช่วยให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของเราใน

ความเป็นมรรตยั
แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรคต์อบค�าถาม
มากมายที่คนส่วนใหญ่เคยพิจารณา ณ จุดหน่ึงในชีวติ
ของพวกเขา ท่านเคยไตรต่รองค�าถามเหล่าน้ีหรอืไม่ 
“ฉันมาจากไหน” “เหตใุดฉันจึงอยู่ที่น่ี” “ฉันจะไปไหน
หลังจากชีวติน้ี”

ก่อนเราเกิดมาบนแผ่นดนิโลก เราอยู่ ในที่ประทับ
ของพระบิดาบนสวรรค์ ในฐานะลูกทางวญิญาณของ
พระองค ์เราเป็นลูกของพระองคจ์รงิๆ และพระองค์
ทรงรกัเรา แผนแห่งความรอดของพระองคเ์ป็นหนทาง
ที่เราแตล่ะคนจะเป็นเหมือนพระองคแ์ละมีสิทธิ์ ไดร้บั
พรทัง้หมดของพระองค ์เราเข้าใจและยอมรบัแผนน้ัน
ก่อนเรามาโลกน้ี

พระคมัภีรม์อรมอนมีบทบาทส�าคญัในการเข้าใจแผน
แห่งความรอดของเรา ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร ์
มอรมอนใช้ค�าตา่งกันเมื่อกล่าวถึงแผนน้ี

 1. อา่นข้อพระคมัภีร์ท่ีเขียนไว้ด้านลา่ง และระบช่ืุอท่ีใช้

เรียกแผนของพระบดิาบนสวรรค์ในแตล่ะข้อ ในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนช่ือนัน้ติดกบัพระคมัภีร์อ้างอิง 

ข้อแรกระบไุว้แล้ว

 ก. 2 นีไฟ 9:6 “แผนซึง่เตม็ไปด้วยพระเมตตาของพระผู้สร้างผู้ ย่ิง

ใหญ่”

 ข. 2 นีไฟ 11:5      

 ค. แอลมา 12:25      

 ง. แอลมา 24:14      

 จ. แอลมา 42:8      

 ฉ. แอลมา 42:15      

ค�าตา่งๆ เช่น เต็มไปดว้ยพระเมตตำ กำรปลดปล่อย 
ควำมรอด ควำมสุข และ กำรไถ ่เน้นหลักค�าสอนที่วา่  
แผนของพระบิดาบนสวรรค์ออกแบบไวเ้พ่ือน�า
ความรอดและความสุขนิรนัดรม์าให้บุตรธิดาของ
พระองค์

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น การท่ี

ทา่นทราบวา่พระบดิาบนสวรรค์

ทรงมีแผนเพ่ือความสขุและ

ความสงูสง่ของทา่นสง่ผลตอ่

ชีวิตทา่นอยา่งไร

บทบาทของสิทธ์ิเสรี

และการตกของอาดมั

กับเอวาในแผนแห่ง

ความรอด
อาดมักับเอวาเป็นลูกสอง
คนแรกของพระบิดาบน
สวรรคท์ี่มาโลกน้ี พระองค์
ทรงวางพวกท่านไว ้ในสวน
เอเดนและประทานสิทธิ์
เสรแีก่พวกท่าน “ความ
สามารถและสิทธิพิเศษ       
ให้เลือกและกระท�าดว้ยตนเอง” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “สิทธิ์
เสร,ี” scriptures.lds.org) พระองคท์รงบัญชาพวกท่าน
วา่อย่ากินผลของตน้ไม้แห่งความรูด้แีละช่ัว การเช่ือฟัง
พระบัญชาน้ีหมายความวา่พวกท่านสามารถอยู่ ในสวน
ตอ่ไปได ้แตจ่ะไม่ก้าวหน้าโดยประสบการตรงกันข้าม
ในความเป็นมรรตยั พวกท่านจะไม่รูจ้ักปีตเิพราะไม่
ประสบความโศกเศรา้และความเจ็บปวด

อ่าน 2 นีไฟ 2:17–20 ดวูา่เกิดอะไรขึน้กับอาดมัและเอวา
หลังจากพวกท่านเลือกไม่เช่ือฟังพระบัญชาของพระผู้- 

ในระหวา่งประสบการณ์การ

ศกึษาท่ีบ้านทา่นจะมีโอกาส

ตอบค�าถามและแบง่ปันข้อคิด

กบัครูในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์  การบนัทกึความ

คดิและความประทบัใจ เชน่

เดียวกบัการเขียนค�าตอบของ

ค�าถามจากคูมื่อ จะเชือ้เชิญ

การเปิดเผยและชว่ยให้ทา่น

เข้าใจพระคมัภีร์ข้อนัน้ๆ  จง

น�าสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ตดิตวัไปชัน้เรียนภาค

ศกึษาท่ีบ้านประจ�าสปัดาห์

ด้วยเพ่ือทา่นจะพร้อมสนทนา

สิง่ท่ีเรียนรู้และให้ครูดงูานท่ี

ทา่นท�าเสร็จแล้ว

สมุดบันทกึการ

ศกึษาพระคัมภร์ี
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เป็นเจ้า อธิบายในช่องที่ ให้ ไวว้า่อาดมัและเอวาเลือกท�า
อะไรและผลสองอย่างที่การเลือก—โดยทั่วไปเรยีกวา่การ
ตก—มีตอ่พวกท่าน   
  
 

อ่าน 2 นีไฟ 2:22–26 ระบุผลเพิ่มเตมิของการเลือกที่
อาดมัและเอวาท�า ท�าเครือ่งหมายความจรงิเพิ่มเตมิที่
ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับผลของการตกในพระคมัภีรข์องทา่น

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้จบ

ยอ่หน้าตอ่ไปนีโ้ดยอธิบายผลจากการตกของอาดมัและเอ-

วาท่ีมีตอ่ตวัทา่น รวมไปถงึแนวคดิเก่ียวกบัการเลือก สทิธ์ิเสรี 

ร่างกาย ความตาย บตุรธิดา และบาป

“เน่ืองด้วยการลว่งละเมิดของอาดมัและเอวา ฉนัจงึอยูใ่นสภาพท่ี

ตกเชน่กนัและ . . .”

บทบาทการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในแผน

แห่งความรอด
บาปและความตายแยกเราจากที่ประทับของพระบิดา
ในสวรรค ์เราจะกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไม่
ไดห้ากปราศจากความช่วยเหลือจากเบือ้งบน เราตอ้ง
เข้าใจบทบาทของพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์ ในแผนแห่งความรอดเพื่อเราจะมีศรทัธาใน
พระองคแ์ละท�าตามแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ 
ศึกษา โมไซยาห์ 3:17–19 โดยมองหาข้อความที่บอก
วา่การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์อาชนะผลของการตก 
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ช่วยให้เรามีความสุขและกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค ์
สรปุข้อเหล่าน้ีดว้ยค�าพูดของท่านเอง   
  
 

หลักธรรมที่เราเรยีนรูค้อื พระเยซูครสิต์ทรงเป็น
บุคคลส�าคัญในแผนแห่งความรอด การชดใช้ของ
พระองค์คือสิง่ท่ีท�าให้แผนเกิดผลต่อบุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้า

 4. อา่นข้อพระคมัภีร์ตอ่ไปนี:้ 2 นีไฟ 2:8; โมไซยาห์ 3:7–

11; 16:4–8; แอลมา 34:9, 15–16; มอรมอน 9:13–14 ใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนใจความส�าคญั

หนึง่ยอ่หน้าอธิบายวา่ข้อเหลา่นีส้อนอะไรเก่ียวกบับทบาทส�าคญั

จากการชดใช้ของพระเยซคูริสต์ในแผนแหง่ความรอด ทา่นอาจ

ต้องการขีดเส้นใต้ข้อความท่ีมีความหมายตอ่ทา่น

หน้าที่รับผิดชอบของเราในแผนแห่งความ

รอด
พระบิดาบนสวรรคท์รงจัดเตรยีมแผนซ่ึงสมบูรณ์แบบ
ของพระองคเ์พื่อให้เรามีความสุขนิรนัดรแ์ละความ
สูงส่งกับพระองคแ์ละคนที่เรารกั พระเยซูครสิตท์รง
ท�าให้บทบาทของพระองคเ์กิดสัมฤทธิผลตามแผนโดย
ทรงเอาชนะความตาย ท�าให้เราสามารถเอาชนะบาป
และกลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์ ไดอ้ีกครัง้ อย่างไรก็
ด ีส่ิงน้ีมิไดยุ้ตหิน้าที่รบัผิดชอบของเราในแผนน้ัน

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

วา่หนา้ทีร่บัผิดชอบบางอย่างของฉนัในแผนแห่งความรอด 

และเขียนสิง่ท่ีพระคมัภีร์แตล่ะข้อตอ่ไปนีส้อนเก่ียวกบัความรับผิด

ชอบสว่นตวัของเราในการเชือ้เชิญอ�านาจแหง่การชดใช้เข้ามาใน

ชีวิตเราและรับสว่นพรของแผนแหง่ความรอดอยา่งเตม็ท่ี

 ก. 2 นีไฟ 2:25–27

 ข. โมไซยาห์ 3:12–13

 ค. แอลมา 12:24–25, 32–34

 ง. 3 นีไฟ 27:13–14, 20–22, 27

พระคมัภีรข์้อเหล่าน้ีจะช่วยให้เราเข้าใจวา่ เม่ือเรา
เลือกด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณของพระเยซู

ครสิต์และท�าตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า เราเตรยีม
รบัชีวตินิรนัดรผ่์านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

 6. สมมตวิา่ผู้น�าขอให้ทา่นเป็นผู้พดูท่ีโบสถ์เก่ียวกบัแผน

แหง่ความรอด ให้ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากพระคมัภีร์ในงาน

มอบหมายข้างต้นเขียนสิง่ท่ีทา่นจะพดูเก่ียวกบัหน้าท่ีรับผิดชอบ

สว่นตวัของทา่นในแผนของพระบดิาบนสวรรค์ลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ไตรต่รองวา่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�าหน้าที่รบัผิด
ชอบของท่านในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ให้เกิด
สัมฤทธิผลมากขึน้และเชือ้เชิญเดชานุภาพของพระผู้
ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวติท่าน ท่านอาจจะแบ่งปันความ
คดิกับบิดามารดา พี่น้อง หรอืเพื่อนสนิท

แผนแห่งความรอดให้ค�าตอบและการน�า

ทาง
การเข้าใจแผนแห่งความรอดสามารถน�าทางท่านไดเ้มื่อ
ตอ้งตดัสินใจและหาค�าตอบของค�าถามที่ท่านหรอืคน
อื่นๆ ประสบ

 7. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามหนึง่ข้อด้านลา่งโดยบอกวา่การเข้าใจแผนแหง่

ความรอดให้การน�าทางและค�าตอบอยา่งไร

 ก. การรู้วา่ทา่นเป็นบตุรหรือธิดาของพระผู้ เป็นเจ้าจริงๆ สง่ผลตอ่

การรู้สกึถงึคณุคา่ของตนเองอยา่งไร

 ข. ทา่นจะตอบอยา่งไรเม่ือมีคนพดูวา่ “น่ีมนัชีวิตฉนั—ฉนัจะท�า

อยา่งท่ีอยากท�า” 

 ค. การเข้าใจแผนแหง่ความรอดสามารถชว่ยให้คนบางคนเอาชนะ

ความรู้สกึวา่ชีวิตเป็นเพียงความสนกุสนานและการสนองความ

ปรารถนาของตนเองเพ่ือความพงึพอใจได้อยา่งไร

 ง. ทา่นจะใช้ความรู้เร่ืองแผนแหง่ความรอดชว่ยคนท่ีก�าลงัประสบ

การทดลองและรู้สกึวา่นัน่เป็นเพราะพระผู้ เป็นเจ้าไมท่รงรักเขาได้

อยา่งไร

การเข้าใจแผนแห่งความรอดสามารถช่วยท่านให้เช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าเพราะแผนอธิบายวา่ 
เหตใุด เราจึงควรเช่ือฟังพระบัญญัตเิหล่าน้ัน (ด ู 
แอลมา 12:32)
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 8. อา่น 2 นีไฟ 2:25 และสรุปจดุประสงค์ของแผนแหง่

ความรอดโดยตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น แผนแหง่ความรอดน�าปีติมาให้ทา่นและ

ครอบครัวทา่นในทางใด

 9. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาบทเรียนเร่ือง “แผนแห่งความรอด” และศึกษา 

เสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู

หน่วย 1: วัน 3

ปกใน ค�าน�า และ
ประจกัษ์พยานของ
พยาน
ค�าน�า

สมมตเิพื่อนคนหน่ึงถามท่านวา่ท�าไมสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายตอ้งใช้พระ
คมัภีรม์อรมอนถ้าเรามีพระคมัภีรไ์บเบิลอยู่แล้ว (ท่าน
อาจจะเคยมีประสบการณ์น้ี) ท่านจะตอบเพื่อนวา่
อย่างไร

พระคมัภีรม์อรมอนเริม่ดว้ยปกในและค�าน�าที่อธิบาย 
จุดประสงคข์องหนังสือศักดิสิ์ทธิ์เล่มน้ี รวมไปถึงผล 
กระทบที่พระคมัภีรจ์ะมีตอ่ประจักษ์พยานและความ
สัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า หน้าตน้ๆ ของพระ
คมัภีรม์อรมอนมีประจักษ์พยานของเหล่าพยานที่เห็น
แผ่นจารกึทองค�าซ่ึงแปลเป็นพระคมัภีรม์อรมอนและ
แสดงประจักษ์พยานถึงที่มาอันศักดิสิ์ทธิ์ของหนังสือดงั
กล่าว

เมื่อท่านเรยีนจบบทน้ี ให้ตรกึตรองวา่ท่านจะได้
ประโยชน์มากที่สุดจากการศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน

ปีน้ีอย่างไร และพระคมัภีรม์อรมอนจะช่วยให้ท่านมี
ประจักษ์พยานมากขึน้ในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตแ์ละพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร

ปกใน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายวา่โมโรไนศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณไดร้วมปกในของพระคมัภีรม์อร-
มอนไวบ้นแผ่นจารกึทองค�า “ปกในของพระคมัภีรม์อร- 
มอนเป็นการแปลตามตวัอักษรจากแผ่นสุดท้ายดา้น
ซ้ายมือของ       แผ่นจารกึ ซ่ึงประกอบดว้ยบันทึกที่
แปลไวแ้ล้ว       และ       กล่าววา่ปกในไม่ ใช่เรยีงความ
สมัยใหม่แตอ่ย่างใด ทัง้ไม่ ใช่ของข้าพเจ้าหรอืของคน
ใดที่เคยมีชีวติหรอืมีชีวติอยู่ ในคนรุน่น้ี” (ค�ำสอนของ
ประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], หน้า 65–)

ขณะที่ท่านอ่านย่อหน้าแรกของปกใน ให้มองหาค�าและ
ข้อความที่ โมโรไนใช้เป็นพยานถึงความเกี่ยวข้องของ
พระเจ้าในการมาปรากฏของพระคมัภีรม์อรมอน

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้อธิบาย

วา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องทราบวา่พระเจ้าทรงเก่ียวข้อง

อยา่งไรในการเขียนและการแปลพระคมัภีร์มอรมอน
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ขณะที่ท่านอ่านย่อหน้าที่สองของปกใน ให้มองหา
จุดประสงคห์ลักสามประการที่ โมโรไนให้ ไวส้�าหรบั
การเขียนพระคมัภีรม์อรมอน (ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายจุดประสงคเ์หล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน) 
“เชือ้สายแห่งอิสราเอล” หมายถึงคนที่เป็นผู้สืบตระกูล
ของยาโคบเช่นเดยีวกับคนที่เป็นสมาชิกแห่งพันธ-
สัญญาในศาสนจักรของพระเจ้า (ด ูBible Dictionary, 
“Israel”) นอกจากน้ี วลี “ชาวยิวและคนตา่งชาต”ิ ยัง
รวมถึงบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคเ์ช่นกัน 
ในย่อหน้าที่สอง จงท�าให้ข่าวสารของปกในเป็นเรือ่งใกล้
ตวัโดยใส่ช่ือท่านแทน “ผู้ที่เหลืออยู่ของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล” และ “ชาวยิวและคนตา่งชาต”ิ

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้อธิบาย

วา่การรู้จดุประสงค์เหลา่นีข้องพระคมัภีร์มอรมอนชว่ยให้

ทา่นเข้าใจความส�าคญัของพระคมัภีร์เลม่นีอ้ยา่งไร

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวเกี่ยวกับ “พันธกิจ
หลัก” หรอืจุดประสงคข์องพระคมัภีรม์อรมอนดงัน้ี

พันธกิจหลักของพระคมัภีรม์อรมอน ดงับันทึกไวบ้น
หน้าปกในคอื ‘เพื่อให้ชาวยิวและคนตา่งชาตมิั่นใจดว้ย
วา่พระเยซูคอืพระครสิต,์ พระผู้เป็นเจ้านิรนัดร,์ และ
ทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แก่ประชาชาตทิัง้ปวง ’

“คนที่แสวงหาความจรงิอย่างซ่ือสัตย์จะไดร้บัประจักษ์
พยานวา่พระเยซูคอืพระครสิตข์ณะที่เขาไตรต่รอง
ถ้อยค�าที่ ไดร้บัการดลใจของพระคมัภีรม์อรมอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน

“เกินครึง่ของข้อพระคมัภีรท์ัง้หมดในพระคมัภีรม์อร-
มอนอ้างถึงพระเจ้าของเรา พระนามบางรปูแบบของ
พระครสิตม์ีกล่าวไว ้ในแตล่ะข้อของพระคมัภีรม์อร- 
มอนบ่อยกวา่ในพันธสัญญาใหม่” (“Come unto Christ,” 
Ensign, Nov. 1987, 83)

ดงัหน้าปกในประกาศ พระคัมภีรม์อรมอนเป็นพยาน
วา่พระเยซูคือพระครสิต์ ขณะที่ท่านศึกษาพระคมัภีร์
มอรมอนปีน้ี ให้มุ่งเน้นส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ
เยซูครสิตแ์ละทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ ในการสวด
อ้อนวอนเพื่อให้ทรงยืนยันส่ิงที่ท่านก�าลังเรยีนรูผ้่าน
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ค�าน�าของพระคัมภร์ีมอรมอน
ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่ประตโูคง้ในสะพานหรอืส่ิงปลูก
สรา้งสามารถตัง้อยู่ไดอ้ยา่งไรโดยไมม่เีสาค�า้ดา้นลา่ง เมือ่
สรา้งประตโูคง้ จะตอ้งสรา้งสองดา้นขึน้มาโดยมีเสา
ค�า้ จากน้ันจะวดัช่องบนสุดของประตโูคง้อย่างละเอียด 
และตดัศิลาก้อนหน่ึงที่เรยีกวา่ “ศิลาหลัก” ให้พอดกีับ
ช่องน้ัน เมื่อวางศิลาหลักให้เข้าที่ ประตโูคง้จะสามารถ
ตัง้อยู่ ได ้โดยไม่ตอ้งมีเสาค�า้ภายนอก ลองนึกภาพวา่จะ
เกิดอะไรขึน้กับประตโูคง้ถ้าน�าศิลาหลักออกไป

เปิดหน้าค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอนและอ่านย่อหน้า
ที่หก ซ่ึงเริม่ดว้ยค�าวา่ “เกี่ยวกับบันทึกน้ี      ” ขณะ
ที่ท่านอ่านย่อหน้าน้ี ให้มองหาหลักธรรมส�าคญัสาม
ประการที่ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธสอนเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบายเพิ่มเตมิวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลักของศาสนาเราอย่างไร 
ขณะที่ท่านอ่านข้อความอ้างอิง ให้ขีดเส้นใตว้ลีหรอื
ข้อความที่จะช่วยท่านอธิบายบทบาทหลักของพระ
คมัภีรม์อรมอนในศาสนาของเราให้คนอื่นฟัง

“พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
ในสามวธิี เป็นศิลาหลักในพยานที่เรามีตอ่พระครสิต ์
เป็นศิลาหลักแห่งหลักค�าสอนของเรา และเป็นศิลาหลัก
แห่งประจักษ์พยาน

“พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลักในพยานที่เรามีตอ่
พระเยซูครสิต ์ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอกของทุกส่ิงที่เรา
ท�า พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงการด�ารงอยู่ของ
พระองคด์ว้ยพลังอ�านาจและความชัดเจน       

“พระเจ้าตรสัดว้ยพระองคเ์องวา่พระคมัภีรม์อรมอน
ประกอบดว้ย ‘ความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต’์ (คพ  20:9) น่ันมิไดห้มายความวา่พระคมัภีร์

ศลิาหลกั
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มอรมอนประกอบดว้ยค�าสอนทุกอย่าง หลักค�าสอนทุก
อย่างที่เปิดเผยมา แตห่มายความวา่ในพระคมัภีรม์อร-
มอนเราจะพบความสมบูรณ์ของหลักค�าสอนเหล่าน้ี 
ที่จ�าเป็นตอ่ความรอดของเรา สอนไวอ้ย่างชัดเจนและ
เรยีบง่ายจนแม้เด็กๆ ก็สามารถเรยีนรูแ้นวทางของ
ความรอดและความสูงส่งได ้      

“สุดท้าย พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศิลาหลักแห่งประจักษ์
พยาน ประตโูคง้พังทลายถ้าน�าศิลาหลักออกไปฉันใด 
ทัง้ศาสนจักรจะตัง้มั่นหรอืล้มลงก็ดว้ยความจรงิของ
พระคมัภีรม์อรมอนฉันน้ัน ศัตรขูองศาสนจักรเข้าใจ
เรือ่งน้ีอย่างชัดเจน น่ีคอืสาเหตทุี่พวกเขาพยายามอย่าง
ยิ่งเพื่อพิสูจน์วา่พระคมัภีรม์อรมอนไม่จรงิ เพราะถ้า
สามารถท�าลายความน่าเช่ือถือของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีได ้
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ค�ากล่าวอ้างของเราเรือ่ง
กุญแจฐานะปุ โรหิต การเปิดเผย และศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูย่อมไม่น่าเช่ือถือตามไปดว้ย แต ่ในท�านอง
เดยีวกัน ถ้าพระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ—และคน
หลายล้านคนเวลาน้ีเป็นพยานวา่พวกเขามีพยานของ
พระวญิญาณวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิโดย
แน่แท้—เมื่อน้ันคนก็ตอ้งยอมรบัค�ากล่าวอ้างเรือ่งการ
ฟ้ืนฟูและทัง้หมดที่มาดว้ยกัน” (“The Book of Mor-
mon—Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 
5–6)

 3. อา่นยอ่หน้าท่ีแปดของค�าน�าพระคมัภีร์มอรมอน ซึง่เร่ิม

วา่ “เราเชิญชวนผู้คนทัง้ปวงในทกุหนแหง่ . . . ” และระบุ

วา่ทา่นจะรู้ได้อยา่งไรวา่พระคมัภีร์มอรมอนเป็นความจริง หลงัจาก

อา่นยอ่หน้านีแ้ล้ว ให้เตมิประโยคตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: เมือ่เราอ่าน ไตร่ตรอง และสวด

ออ้นวอน พระวิญญาณบริสทุธ์ิจะ . . .

เฉกเช่นศิลาหลักค�า้ศิลาก้อนอื่นในประตโูคง้ ประจักษ์
พยานในพระคมัภีรม์อรมอนเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
ของเราในหลักธรรมส�าคญัอื่นๆ ของพระกิตตคิณุเช่น
กัน อ่านย่อหน้าที่เก้าของค�าน�าซ่ึงเริม่วา่ “บรรดาผู้ที่ ได้
รบัการเป็นพยานจากสวรรค ์      ” และขีดเส้นใตค้วาม
จรงิเพิ่มเตมิสามประการที่ท่านจะไดพ้ยานขณะท�าตาม
ค�าแนะน�าในย่อหน้าที่แปด เม่ือเราอ่าน ไตรต่รอง 
และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีรม์อรมอน พระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิจะทรงเป็นพยานวา่น่ีคือความ

จรงิ พระเยซูคือพระครสิต์ โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นอาณาจักร
ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้อธิบาย

วา่เหตใุดจงึเรียกพระคมัภีร์มอรมอนวา่ศลิาหลกัแหง่

ศาสนาของเรา

ประจกัษ์พยานของเหล่าพยาน
สมมตวิา่ท่านเป็นผู้พิพากษาก�าลังพยายามพิจารณา
ความจรงิเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้ในการโตเ้ถียงระหวา่งสอง
ฝ่าย การมีพยานเห็นเหตกุารณ์จะเอือ้ประโยชน์อย่างไร 
การมีพยานจ�านวนมากจะเอือ้ประโยชน์มากขึน้อย่างไร

พระเจ้าทรงแสดงแผ่นจารกึซ่ึงโจเซฟ สมิธแปลเป็น
พระคมัภีรม์อรมอนให้พยานหลายคนด ูอ่าน “ประจักษ์
พยานของพยานสามคน” ท�าเครือ่งหมายที่ข้อความ 

สามหรอืส่ีแห่งที่พวกเขาใช้เป็นพยานถึงแผ่นจารกึและ 

การมาปรากฏของพระคมัภีรม์อรมอน จากน้ันให้อ่าน 
“ประจักษ์พยานของพยานแปดคน” สังเกตความแตก
ตา่งในประสบการณ์ของสองกลุ่มน้ี ดงัแสดงไว ้ใน
ตารางดา้นล่าง

พยานสามคน พยานแปดคน

 1. เทพแสดงแผน่จารึก อริูม

และทมูมิม แผน่ทบัทรวง 

เลียโฮนา และดาบของเล-

บนัแก่พวกทา่น

 1. โจเซฟ สมิธแสดงแผน่

จารึกแก่พวกทา่น

 2. สรุเสียงของพระผู้ เป็นเจ้า

ประกาศความศกัดิ์สทิธ์ิ

ของบนัทกึ

 2. พวกทา่นจบั (“ยก”)  

แผน่จารึกทองค�า

ออลิเวอร์ คาวเดอรี เดวดิ วติเมอร์มาร์ตนิ แฮร์ริส
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 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องมีพยานอ่ืนของแผน่จารึก

ทองค�านอกเหนือจากโจเซฟ สมิธ

 6. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียน

ประจกัษ์พยานของทา่นเองเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน โจ-

เซฟ สมิธ และพระกิตตคิณุท่ีได้รับการฟืน้ฟขูองพระเยซคูริสต์ หาก

ทา่นรู้สกึวา่ยงัไมมี่ประจกัษ์พยานของตนเอง ให้เขียนวา่ทา่นจะท�า

อะไรเพ่ือพฒันาประจกัษ์พยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนในปีนี ้

เพ่ือเสริมสร้างประจกัษ์พยานของทา่น ให้แบง่ปันความรู้สกึเก่ียว

กบัสิง่ท่ีทา่นเขียนกบับดิามารดาหรือสมาชิกครอบครัวหรือเพ่ือน

คนหนึง่

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาบทเรียนเร่ือง “เนือ้หาของค�าน�าในพระคมัภีร์มอรมอน” 

และศึกษาเสร็จวนัที่

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 1: วัน 4

ภาพรวมของพระ

คมัภีร์มอรมอน
ค�าน�า

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธบรรยายเหตกุารณ์
แวดล้อมในการมาปรากฏของพระคมัภีรม์อรมอน 
โดยศึกษาเรือ่งน้ีประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการ
เรยีกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์และบทบาทอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระคมัภีร์ ในการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์
แห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตจ์ะลึกซึง้ บทเรยีน
น้ีจะช่วยให้ท่านคุน้เคยมากขึน้กับวธิีเขียนพระคมัภีร์
มอรมอนในสมัยโบราณ ศาสดาพยากรณ์มอรมอนและ
โมโรไนเป็นพยานถึงการน�าทางของพระเจ้าขณะพวก
ท่านเขียนและรวบรวมงานเขียนของศาสดาพยากรณ์

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง

สอนวา่เราสามารถพฒันา

ประจกัษ์พยานได้โดยแบง่ปัน

กบัผู้ อ่ืน

“ประจกัษ์พยานพบ ใน การ

แสดง ประจกัษ์พยาน! . . .

“อยา่งหนึง่คือการได้รับพยาน

จากสิง่ท่ีทา่นอา่นหรือสิง่ท่ีอีก

คนหนึง่พดู และนัน่เป็นการ

เร่ิมต้นท่ีจ�าเป็น  อีกอยา่งหนึง่

คือการมีพระวิญญาณยืนยนั

กบัทา่นในทรวงอกของทา่น

วา่สิง่ท่ีท่าน เป็นพยานนัน้เป็น

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

การพัฒนา

ประจักษ์พยาน

อีกหลายท่านบนแผ่นจารกึ
ทองค�า ขณะที่ท่านศึกษา 
ให้มองหาหลักฐานยืนยัน
พระหัตถ์ของพระเจ้าใน
การน�าพระคมัภีรม์อรมอน 
ออกมาและบทบาทที่พระ
คมัภีรม์อรมอนจะมีได ้ใน
การน�าทางชีวติท่าน

“ประจกัษ์พยานของ

ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมธิ”
ท่านจะตอบค�าถามน้ีวา่
อย่างไร “ศาสนจักรของคณุ
ไดพ้ระคมัภีรม์อรมอนมา
อย่างไร” 

“ประจักษ์พยานของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ” อยู่
ในเน้ือหาค�าน�าตอนตน้
ของพระคมัภีรม์อรมอน 
มีข้อความตดัตอนมาจากโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิซ่ึงอยู่
ในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันล�า้คา่ ประจักษ์พยานดงักล่าว
บรรยายการออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนดว้ยค�า
พูดของท่านศาสดาพยากรณ์ ขอให้ท่านอ่านเรือ่งราว
ทัง้หมดจากโจเซฟ สมิธ—ประวตัิ ในระหวา่งการศึกษา
พระคมัภีรป์ระจ�าวนัของท่าน

เพราะ “ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ” ไม่มีเลขข้อ บทน้ีจึงอ้างอิงโจเซฟ สมิธ—ประวตัิ
เพื่อให้ท่านหางานมอบหมายการอ่านไดง้่ายขึน้ ขณะ
ศึกษาประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ให้หา
หลักฐานยืนยันวา่ พระคัมภีรม์อรมอนออกมาโดย
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

อ่านโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:29–35, 42–43 ขีดเส้นใต้
รายละเอียดเกี่ยวกับการมาเยือนโจเซฟ สมิธของ โมโร-

ไน ที่ท่านอยากรวมไวด้ว้ยถ้าท่านก�าลังอธิบายเหตกุารณ์
เหล่าน้ีให้คนอื่นฟัง ในโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:34 โม-
โรไนกล่าววา่ส่ิงที่อยู่ ในแผ่นจารกึทองค�าคอือะไร
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 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น สิง่หนึง่ใน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:29–35, 42–43 

ท่ีทา่นต้องการเน้นถ้าทา่นก�าลงัเลา่เร่ืองนีก้บัคนอ่ืนคืออะไร เหต ุ

ใดสิง่นัน้จงึส�าคญัตอ่ทา่น

 2. อา่น โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:51–54 บนัทกึความคดิ

ของทา่นเก่ียวกบัค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น โจเซฟ สมิธเรียนรู้อะไรระหวา่งการสนทนากบั

เทพโมโรไนในแตล่ะปี ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีโจเซฟต้องมีชว่ง

รับการสอนสี่ปีก่อนได้รับและแปลแผน่จารึก

หลังจากเตรยีมและรบัการสอนช่วงหน่ึงแล้ว โจเซฟ 
สมิธจึงไดแ้ผ่นจารกึในปี 1827 พรอ้มความรบัผิดชอบ
ในการแปลโดยของประทานและเดชานุภาพของพระ 
ผู้เป็นเจ้า อ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:59–60 และระบุ
ภาระผูกพันที่เขาไดร้บัเกี่ยวกับแผ่นจารกึทองค�า

“ค�าอธิบายโดยสังเขปเก่ียวกับพระคัมภร์ี 

มอรมอน”
เพื่อเข้าใจวา่พระคมัภีรม์อรมอนจัดเรยีงอย่างไร ให้ 
อ่าน “ค�าอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน” 
ซ่ึงอยู่ตอ่จาก “ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจ-
เซฟ สมิธ” เปรยีบเทียบส่ิงที่ท่านอ่านกับภาพประกอบ

ที่พบท้ายบทน้ีซ่ึงแสดงให้เห็นวา่แผ่นจารกึแตล่ะชุด
ประกอบกันเป็นบันทึกพระคมัภีรม์อรมอนอย่างไร

หลายคนท�าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บบันทึกในช่วง
ประวตัศิาสตรข์องชาวนีไฟกับชาวเลมัน โดยเริม่จากลี- 
ไฮและจบลงในอีก 1,000 ปีตอ่มาดว้ยมอรมอนศาสดา
พยากรณ์และนักประวตัศิาสตรก์ับโมโรไนบุตรชาย
ของเขา มอรมอนไดร้บับัญชาจากพระเจ้าให้ย่องาน
เขียนของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณเหล่าน้ีและ
ประวตัศิาสตร ์1,000 ปีของผู้คนของเขา การย่อของ
เขาบันทึกไวบ้นแผ่นจารกึของมอรมอน เป็นที่รูจ้ักใน
นามแผ่นจารกึทองค�าเช่นกัน หลังจากมรณกรรมของ
มอรมอน โมโรไนบุตรชายเขาจบบันทึกและซ่อนแผ่น
จารกึไวจ้นกระทั่งมอบให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ฮีลามัน 3:13–15 เป็นหน่ึงในข้อความหลายตอนที่มอร-
มอนพูดถึงการย่อบันทึกชาวนีไฟ ขณะที่ท่านอ่าน ให้
สังเกตวา่มีเขียนไวม้ากเกินกวา่มอรมอนและโมโรไนจะ
สามารถรวมไวบ้นแผ่นจารกึทองค�าได้

อ่าน ถ้อยค�าของมอรมอน 1:9 และ มอรมอน 8:34–35  
เน้นค�าหรอืข้อความที่บอกวา่พระเจ้าทรงช่วยและ
น�าทางมอรมอนและโมโรไนอย่างไรขณะพวกท่าน
รวบรวมบันทึกพระคมัภีรม์อรมอน

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น ถ้าทา่นเป็นมอรมอนหรือโมโรไนและมีความรับ

ผิดชอบในการยอ่งานเขียนหลายชดุของศาสดาพยากรณ์ให้เป็น

บนัทกึเดียว ทา่นจะตดัสนิใจอยา่งไรวา่จะรวมอะไรไว้ในการยอ่

ความของทา่น

จากข้อเหล่าน้ีท่านสามารถอ่านไดว้า่ ผู้เขียนพระคัมภีร์
มอรมอนเห็นวนัเวลาของเราและเขียนสิง่ซ่ึงจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเรา ท่านอาจตอ้งการจดส่ิงน้ีไว ้ใน
พระคมัภีรข์องท่านข้างๆ มอรมอน 8:35

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นพยานวา่พระคมัภีร์
มอรมอน “เขียนไวเ้พื่อสมัยของเรา” ท่านอธิบายวา่การ
ทราบเรือ่งน้ีสามารถช่วยเราไดอ้ย่างไรขณะที่เราศึกษา
พระคมัภีรม์อรมอน

“ชาวนีไฟ ไม่เคยมีหนังสือน้ี ชาวเลมันในสมัยโบราณ
ก็เช่นกัน หนังสือน้ีมี ไวส้�าหรบัเรา มอรมอนเขียนเมื่อ
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ใกล้สิน้สุดอารยธรรมชาวนีไฟ ภายใตก้ารดลใจของพระ
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นส่ิงทัง้ปวงตัง้แตต่น้ ท่านย่อบันทึก
หลายศตวรรษ เลือกเรือ่ง ค�าพูด และเหตกุารณ์ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ตอ่เรามากที่สุด      

“หากพวกท่านเห็นวนัเวลาของเราและเลือกส่ิงซ่ึง 
จะมีคา่ตอ่เรามากที่สุด เราจะไม่ศึกษาพระคมัภีรม์อร-
มอนหรอกหรอื เราควรถามตวัเราเองบ่อยๆ วา่ ‘เหตใุด
พระเจ้าทรงดลใจมอรมอน (หรอืโมโรไนหรอืแอลมา) 
ให้รวมส่ิงน้ันไว ้ในบันทึกของท่าน ฉันไดร้บับทเรยีน
อะไรบ้างจากส่ิงน้ันที่จะช่วยฉันด�าเนินชีวติในยุคสมัย
น้ี’ ” (“The Book of Mormon—Keystone of Our Reli-
gion,” Ensign, Nov. 1986, 6)

การถามค�าถามแบบน้ีขณะที่ท่านศึกษาจะช่วยให้ท่าน
คน้พบหลักธรรมและหลักค�าสอนที่พระเจ้าทรงทราบวา่
จะเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่ท่านในชีวติท่าน

ตรกึตรองชีวติท่านตอนน้ี ใครค่รวญค�าถามที่ท่านมี
หรอืสถานการณ์ที่ท่านก�าลังประสบซ่ึงท่านอยากไดร้บั
การน�าทางบางอย่างจากพระผู้เป็นเจ้า เขียนหน่ึงหรอื
สองอย่างในบันทึกส่วนตวัของท่าน (ไม่ ใช่ สมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรท์ี่ท่านจะให้ครดู)ู ในระหวา่งการ
ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนแตล่ะวนัให้มองหาหลักธรรม
ที่ ให้การน�าทางและค�าแนะน�าเกี่ยวกับสถานการณ์
เหล่าน้ี

เกี่ยวกับการศึกษาพระคมัภีรป์ระจ�าวนั 
ประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์กล่าววา่ “ท่าน
อาจจะคดิวา่ท่านยุ่งเกินไป วนัละสิบหรอื
สิบห้านาทีกับพระคมัภีร ์และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับพระคมัภีรม์อรมอน สามารถให้

ความเข้าใจอันน่าอัศจรรย์แก่ท่านไดเ้กี่ยวกับความจรงินิ
รนัดรอ์ันส�าคญัยิ่งซ่ึงสงวนไวโ้ดยเดชานุภาพของพระ
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค ์
ขณะอ่าน       ท่านจะใกล้ชิดพระองคผ์ู้ทรงเป็นพระผู้
ลิขิตความรอดของเรามากขึน้” (“Rise to the Stature of 
the Divine within You,” Ensign, Nov. 1989, 97)

 4. ไตร่ตรองวา่ทา่นจะตัง้เป้าหมายอะไรเพ่ือชว่ยให้ทา่นได้

ประโยชน์มากท่ีสดุจากการอา่นพระคมัภีร์มอรมอนปีนี ้

บนัทกึเป้าหมายของทา่นในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ ทา่น

อาจต้องการก�าหนดเวลาประจ�าไว้ประเมินความก้าวหน้าของทา่น

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาบทเรียนเร่ือง “ภาพรวมของพระคมัภีร์มอรมอน”  

และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู
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แหลง่ข้อมลูบางสว่นส�าหรับแผน่จารึกของมอรมอน แผน่จารึกของมอรมอนท่ีมอบให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

แผ่นจารึกและความสัมพนัธ์ของแผ่นจารึกกับพระคัมภร์ีมอรมอนที่พมิพ์ออกมา

1 นีไฟ
2 นีไฟ
เจคอบ
อีนัส

เจรอม
ออมไน

ลีไฮ
โมไซยาห์
แอลมา
ฮีลามัน
3 นีไฟ
4 นีไฟ

มอรมอน 1–7

แผ่นจารึกเล็ก
ของนีไฟ

แผ่นจารึกใหญ่
ของนีไฟ

แผ่นจารึก
ของอีเธอร์

แผ่นจารึกทอง
เหลือง

รวมส่วนที่ไม่ได้ย่อไว้ด้วย

ค�าอธิบายของมอรมอน

ส�าหรับการรวมแผ่นจารึก

เล็กของนีไฟเอาไว้ด้วย

ย่อความโดยมอรมอน

โมโรไนท�าหนังสือของบดิา

เสร็จสมบรูณ์

ย่อความโดยโมโรไน

งานเขียนของโมโรไน  

รวมถงึปกใน

ข้อความอ้างองิมากมายจาก
แผ่นจารึกเหล่านีป้รากฏใน

พระคัมภร์ีมอรมอน

แผ่นจารึกของมอรมอน 
(แผ่นจารึกทองค�า)

หนังสือของลีไฮ
(การย่อความส่วนหน่ึงของ

มอรมอน; งานแปล 116 หน้า

ที่มาร์ตนิ แฮร์ริสท�าหาย)

1 นีไฟถงึออมไน

ถ้อยค�าของมอรมอน

มอรมอน 8–9

อีเธอร์

โมโรไน

ส่วนที่ผนึกไว้

โมไซยาห์ถงึมอรมอน 7

* วนัเดือนปีหมายถงึชว่งเวลาโดยประมาณครอบคลมุแผน่จารึกแตล่ะชดุ

† ไมท่ราบแนช่ดัวา่ศาสดาพยากรณ์อีเธอร์ท�าบนัทกึของทา่นเสร็จเม่ือใด แตน่า่จะ

ประมาณชว่ง 589 ปีก่อน คริสตกาล กบั 131 ปีก่อนคริสตกาล
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ค�าน�า  

1 นีไฟ
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษา 1 นีไฟ ทา่นจะค้นพบวา่ “พระเมตตาอนัละเอียด
ออ่นของพระเจ้ามีอยูเ่หนือคนทัง้ปวงท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะ
ศรัทธาของพวกเขา, เพ่ือท�าให้พวกเขาแข็งแกร่ง” (1 นีไฟ 1:20)  
ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจะเหน็วิธีท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงชว่ยให้นีไฟได้แผน่
จารึกทองเหลืองเพ่ือครอบครัวเขาจะมีพระคมัภีร์  วิธีท่ีพระผู้ เป็น
เจ้าทรงชว่ยให้นีไฟรอดจากการขม่ขูจ่ะเอาชีวิต และวิธีท่ีพระผู้ เป็น
เจ้าทรงชว่ยให้ลีไฮกบัผู้คนของเขารอดจากความอดอยากในแดน
ทรุกนัดารและความพินาศในมหาสมทุรโดยทรงปลดปลอ่ยพวก
เขาอยา่งปลอดภยัไปสูแ่ผน่ดนิท่ีสญัญาไว้

ลีไฮกบัผู้คนของเขาประสบพระเมตตาและความชว่ยเหลือจาก
พระผู้ เป็นเจ้าเม่ือพวกเขารักษาพระบญัญตัขิองพระองค์  ลีไฮกบั
นีไฟแสวงหาการน�าทางจากพระผู้ เป็นเจ้าและได้รับผา่นพระคมัภีร์ 
ความฝัน นิมิต และเลียโฮนา  นีไฟได้รับและบนัทกึนิมิตเก่ียวกบั
ประวตัศิาสตร์ของแผน่ดนิโลกซึง่แสดงให้เขาเหน็เดชานภุาพการ
รอบรู้ของพระผู้ เป็นเจ้า  นีไฟเหน็บพัตศิมาในอนาคต การปฏิบตัิ
ศาสนกิจ และการตรึงกางเขนพระเยซคูริสต์ผา่นนิมิต  

ขณะท่ีทา่นศกึษาประสบการณ์ของนีไฟและลีไฮในหนงัสือนี ้ทา่น
จะได้เรียนรู้วิธีแสวงหาและรับพรจากสวรรค์ในชีวิตทา่น

ใครเขียนหนังสือนี ้
นีไฟบตุรชายของลีไฮเขียนหนงัสือนีเ้พ่ือตอบรับพระบญัชา
ของพระเจ้าให้ทา่นเก็บรักษาบนัทกึของผู้คน  นีไฟนา่จะเกิดใน
เยรูซาเลม็หรือใกล้เยรูซาเลม็  ทา่นอยูท่ี่นัน่ในชว่งการปฏิบตัศิาสน- 
กิจของศาสดาพยากรณ์เยเรมีย์และการปกครองของกษัตริย์เศเด-
คียาห์  

นีไฟแสวงหาพยานของเขาเองเก่ียวกบัถ้อยค�าของบดิาในเร่ือง
ความพินาศของเยรูซาเลม็และความจ�าเป็นของการท่ีครอบครัว
พวกเขาต้องออกจากเมืองนัน้  ขณะท่ีนีไฟยงัคงแสวงหาและท�า
ตามค�าแนะน�าของพระเจ้า เขากลายเป็นเคร่ืองมือในพระหตัถ์
ของพระผู้ เป็นเจ้า  เขากลบัไปเยรูซาเลม็กบัพ่ีๆ สองครัง้อยา่งเช่ือ
ฟัง—ครัง้แรกไปเอาแผน่จารึกทองเหลืองและครัง้หลงัไปชกัชวน
ครอบครัวของอิชมาเอลมาสมทบกบัครอบครัวของลีไฮในแดน
ทรุกนัดาร  ด้วยความชว่ยเหลือของพระเจ้า นีไฟตอ่เรือเพ่ือพา
ครอบครัวและคนอ่ืนๆ ข้ามมหาสมทุรไปแผน่ดนิท่ีสญัญาไว้   
เม่ือลีไฮถงึแก่กรรมพระเจ้าทรงเลือกนีไฟเป็นผู้น�าคนของเขา

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
นีไฟเขียนเร่ืองราวท่ีกลายเป็น 1 นีไฟเม่ือประมาณ 570 ปี ก่อน
คริสตกาล—30 ปีหลงัจากเขาและครอบครัวออกจากเยรูซาเลม็  
(ด ู2 นีไฟ 5:28–31)  เขาเขียนเม่ืออยูใ่นแผน่ดนิแหง่นีไฟ

หน่วย 2: วัน 1

1 นีไฟ 1
ค�าน�า

พระคมัภีรม์อรมอนเริม่ดว้ยเรือ่งราวของนีไฟเกี่ยวกับ
ลีไฮบิดาของเขาผู้บรรลุบทบาทการเป็นศาสดาพยากรณ์
และผู้น�าฐานะปุ โรหิตของครอบครวัอย่างซ่ือสัตย์ ความ
เข้าใจการปฏิบัตศิาสนกิจของลีไฮจะช่วยให้ท่านเข้าใจ
บทบาทของศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรามากขึน้ เขา
เป็นหน่ึงใน “ศาสดาพยากรณ์หลายท่าน, มาพยากรณ์
ตอ่ [ชาวยิว]วา่พวกเขาตอ้งกลับใจ” (1 นีไฟ 1:4) เพราะ
ลีไฮเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้าและพยากรณ์ถึงความพินาศ
ของเยรซูาเล็ม ผู้คนจึงล้อเลียนเขาและหมายจะฆ่าเขา 
กระน้ันก็ตาม ลีไฮยังช่ืนชมยินดีในพระเมตตาและ
เดชานุภาพแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้า ขณะที่ท่าน
ศึกษา 1 นีไฟ 1 ให้ตรกึตรองวา่พระเมตตาและความ
เกี่ยวข้องของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ในชีวติท่านอย่างไร

1 นีไฟ 1:1–3

นีไฟเร่ิมบนัทึกของเขา

อ่าน 1 นีไฟ 1:1 และระบุค�าและข้อความส�าคญัที่เปิด
เผยวา่ชีวติของนีไฟเป็นอย่างไร

 1. จากสิง่ท่ีทา่นอา่นใน ข้อ 1 ให้เขียนในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นอยา่งน้อยหนึง่ด้านท่ีทา่นรู้สกึวา่

ชีวิตทา่นคล้ายกบัชีวิตของนีไฟ

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ทา่นคดิวา่นีไฟได้ “เหน็ความทกุข์หลายอยา่ง” 

แต ่“เป็นท่ีโปรดปรานมากของพระเจ้าในวนัเวลาทัง้หมด [ของ

เขา]” อยา่งไร
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1 นีไฟ 1:4–20

ลีไฮไดร้บันิมิตและเตือน

ผูค้นเกีย่วกบัความพินาศ

ของเยรูซาเล็ม

นึกถึงเวลาที่บิดามารดา
หรอืผู้น�าศาสนจักรเตอืน
ท่านเกี่ยวกับอันตรายบาง
อย่าง เจตนาที่คนเหล่า
น้ันเตอืนท่านคอือะไร

พระบิดาบนสวรรคท์รง
รกัเราและทรงตอ้งการให้
เราปลอดภัยจากบาปซ่ึง
เป็นภัยตอ่เรา วธิีหน่ึงที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเตอืน
ลูกๆ ของพระองคค์อืผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ ศาสดา
พยากรณ์เตือนเรือ่ง
บาปและสอนความ
รอดผ่านพระเยซูครสิต์ 
ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ  
1 ให้มองหาหลักฐาน
ยืนยันหลักธรรมน้ี นีไฟ

เริม่ตน้บันทึกของเขาโดยบอกเราวา่ศาสดาพยากรณ์
จ�านวนมากส่ังสอนและเตอืนผู้คนเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิด
ขึน้หากพวกเขาไม่กลับใจ (ด ู1 นีไฟ 1:4) อ่าน 1 นีไฟ 
1:5–7 และท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่านวา่ลีไฮ
สวดอ้อนวอนอย่างไรและสวดอ้อนวอนเรือ่งอะไร การที่
ลีไฮสวดอ้อนวอนพระเจ้าแสดงให้เห็นวา่เขาเช่ือส่ิงที่
ศาสดาพยากรณ์พูด

อ่าน 1 นีไฟ 1:8–10 และวงกลมทัง้หมดที่ลีไฮเห็นใน
นิมิต

พระผู้ เป็นเจ้า

พระเยซคูริสต์

หมูเ่ทพ

คนอีกสบิสองคน

อ่าน 1 นีไฟ 1:11–12 และสังเกตวา่เกิดอะไรขึน้กับลีไฮ
ขณะที่เขาอ่านหนังสือที่ไดร้บั โดยผ่านนิมิตน้ีพระเจ้า
ทรงเตรยีมลีไฮให้พรอ้มปฏิบัตศิาสนกิจในบรรดาผู้คน
ของเยรซูาเล็มมากขึน้ อ่าน 1 นีไฟ 1:13 และสังเกตวา่ 

โอกาสหนึง่ของทา่นปีนีใ้น

ฐานะนกัเรียนเซมินารีคือ

อา่นพระคมัภีร์มอรมอน  การ

อา่นพระคมัภีร์กระชบัความ

สมัพนัธ์ของทา่นกบัพระเจ้า  

ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบลิ-

ย.ู คิมบลัล์สอนวา่ “ข้าพเจ้า

พบวา่เม่ือข้าพเจ้ามีความ

สมัพนัธ์เพียงผิวเผินกบัพระ

ผู้ เป็นเจ้าและเม่ือดเูหมือนวา่

ไมมี่พระกรรณคอยสดบัฟัง

และไมมี่พระสรุเสียงรับสัง่ 

ข้าพเจ้าก็ก�าลงัหา่งไกลออกไป

ทกุที  ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจศกึษา

พระคมัภีร์ระยะทางจะแคบ

เข้าและความเข้มแข็งทาง

วิญญาณจะกลบัคืนมา” (ค�า

สอนของประธานศาสนาจกัร: 

สเป็นเซอร์ ดบัเบิลยู. คิมบลัล์ 

[2006], หน้า 73)

พรของการศกึษา

พระคัมภร์ี

ลีไฮไดร้บัการสอนอะไร
เกี่ยวกับเยรซูาเล็ม ขณะ
ที่ท่านอ่าน ให้น�าตวัท่าน
เข้าไปแทนลีไฮและ
จินตนาการวา่ท่านจะรูสึ้ก
อย่างไรถ้าพระเจ้ารบัส่ัง
กับท่านวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะ
เกิดกับบ้านเรอืนและ
เมืองของท่าน

การเตอืนเกี่ยวกับความพินาศของผู้คนและเมืองของ
เขาคงเป็นเรือ่งที่ลีไฮล�าบากใจมาก แตข่อใหอ้า่น 1 นีไฟ  

1:14–15 และคน้หาวา่เหตใุดลีไฮจึงช่ืนชมยินดทีัง้ที่
เห็นวา่เยรซูาเล็มจะถูกท�าลาย

 3. เขียนความคิดของทา่นเก่ียวกบัค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: ประสบการณ์

ของลีไฮใน 1 นีไฟ 1:5–15 สง่ผลตอ่ความปรารถนาของเขาท่ีจะ

สอนผู้คนและเชิญชวนคนเหลา่นัน้ให้กลบัใจอยา่งไร

หลังจากไดร้บัการเตอืนเกี่ยวกับความพินาศของ
เยรซูาเล็มแล้ว ลีไฮบอกผู้คนของเยรซูาเล็มถึงส่ิงที่เขา
ไดเ้รยีนรู ้เขาเตอืนคนเหล่าน้ันวา่พวกเขาจะถูกท�าลาย
หากไม่กลับใจ อ่าน 1 นีไฟ 1:18–20 และระบุวา่ผู้คน
ของเยรซูาเล็มมีปฏิกิรยิาอย่างไร สมมตวิา่ท่านเป็น
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงและท่านตอ้ง
เขียนพาดหัวข่าวส�าหรบั 1 นีไฟ 1:18–20 ท่านจะเขียน
พาดหัวข่าววา่อย่างไร   
 

ไตรต่รองค�ากล่าวตอ่ไปน้ี

“ศาสดาสมัยปัจจุบันเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละ
สอนพระกิตตคิณุเฉกเช่นศาสดาสมัยโบราณ ศาสดาทัง้
หลายท�าให้เรารูพ้ระประสงคแ์ละพระลักษณะที่แท้จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้า พวกท่านพูดอย่างองอาจและชัดเจน 
โดยประณามบาปและเตอืนเรือ่งผลของบาป บางครัง้
พวกท่านอาจไดร้บัการดลใจให้พยากรณ์ถึงเหตกุารณ์
ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของเรา” (แน่วแน่ตอ่ศรทัธำ: 
ศพัทำนุกรมพระกิตตคิณุ [2004], หน้า 216)
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 4. เขียนหนึง่ประโยคด้วยค�าพดูของทา่นเองลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือบอกความรับผิด

ชอบของศาสดาพยากรณ์โดยไมค่�านงึถงึการตอ่ต้านท่ีเขาอาจ

เผชิญ

ขณะที่นีไฟเขียนเล่าประสบการณ์ของบิดาใน
เยรซูาเล็ม เขาเพิ่มข่าวสารถึงผู้อ่านผ่าน 1 นีไฟ 1:20 
โดยเริม่ดว้ยข้อความวา่ “แตด่เูถิด, ข้าพเจ้า, นีไฟจะ
แสดงตอ่ท่าน      ” ข้อน้ีแนะน�าสาระส�าคญัที่นีไฟ 

เน้นตลอดงานเขียนของเขา ขีดเส้นใตส้าระส�าคญัน้ี 
ใน 1 นีไฟ 1:20 แล้วอ่าน โมโรไน 10:3 โดยมองหาสาระ 
ส�าคญัคล้ายกัน (โมโรไนเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้าย
ของพระคมัภรีม์อรมอน ช่วงเวลาระหวา่งนีไฟกับโมโรไน 
คอืประมาณ 1,000 ปี)

สังเกตวา่นีไฟประกาศในบทแรกของพระคมัภีรม์อร-
มอนวา่เขาจะแสดงให้เราเห็น “พระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้า” ในงานเขียนของเขา (1 นีไฟ 1:20) 
ในบทสุดท้ายของพระคมัภีรม์อรมอน โมโรไนบอกเรา
ให้จ�าไวว้า่ “พระเจ้าทรงเมตตา       เพียงใด” (โมโรไน 
10:3)

นีไฟตอ้งการให้เราเข้าใจถูกตอ้งตัง้แตต่น้
บันทึกของเขาวา่ พระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้าเผ่ือแผ่มาถึงคนท่ีใช้
ศรทัธาในพระองค์ เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  

เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่อะไรคอื
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าในชีวติเรา 
วงกลมค�าและข้อความที่เอ็ลเดอรเ์บดนาร์ ใช้บรรยายวา่ 
“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” คอือะไรขณะ
ที่ท่านอ่านค�าอธิบาย

“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าคอืพรส่วน
ตวัและเฉพาะคน ความเข้มแข็ง ความคุม้ครอง ความ
มั่นใจ การน�าทาง ความการณุย์รกั การปลอบใจ การ
สนับสนุน และของประทานฝ่ายวญิญาณซ่ึงเราไดร้บั
จากพระเจ้า เพราะพระเจ้าและผ่านพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์     

“      พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามิไดเ้กิด
ขึน้ตามใจชอบหรอืโดยบังเอิญ ความซ่ือสัตย์ การเช่ือ
ฟัง และความอ่อนน้อมเชือ้เชิญพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้าเข้ามาในชีวติเรา และบ่อยครัง้ที่จังหวะ
เวลาของพระเจ้าท�าให้เราสามารถตระหนักและเห็น
คณุคา่ของพรที่ส�าคญัเหล่าน้ี” (ด ู“พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนำ, พ ค  2005, หน้า 
123–124)

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนี:้ ทา่นเหน็ตวัอยา่งอะไรบ้างเก่ียวกบัการเผ่ือ

แผพ่ระเมตตาอนัละเอียดของพระเจ้าในชีวิตทา่นหรือในชีวิตคนท่ี

ทา่นรู้จกั

เริม่หรอืยังคงมองหาพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ
พระเจ้าที่เผื่อแผ่มาถึงท่านและบันทึกลงในสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน ขณะท�าเช่นน้ัน ท่านจะ
เห็นพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเผื่อแผ่มายังท่านง่ายขึน้

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 1 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 2: วัน 2

1 นีไฟ 2
ค�าน�า

ผู้คนตอบสนองการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าตา่งกัน
ไป พระเจ้าทรงบัญชาลีไฮในความฝันให้น�าครอบครวั
เข้าไปในแดนทุรกันดาร เลมันกับเลมิวเอลพร�า่บ่นตอ่
ตา้นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าขณะที่นีไฟแสวงหา
พยานยืนยัน การเปรยีบเทียบการตอบสนองที่ตา่ง
กันของพวกเขาจะช่วยท่านตดัสินใจวา่จะใช้สิทธิ์เสรี
อย่างไรเมื่อตอบสนองค�าแนะน�าของพระเจ้า

1 นีไฟ 2:1–7

พระผูเ้ป็นเจ้าทรงบญัชีลีไฮใหอ้อกไปในแดนทรุกนัดาร

สมมตวิา่ท่านเป็นลีไฮและพระเจ้าทรงขอให้ท่านและ
ครอบครวัทิง้บ้านและทรพัย์สมบัตทิัง้หมด ท่านจะตอ้ง
เดนิหลายวนัและน�าไป ไดเ้ฉพาะเสบียงสัมภาระเพื่อ
ค�า้จุนความตอ้งการพืน้ฐานของครอบครวัเท่าน้ัน ตรกึ
ตรองวา่ท่านจะตอบสนองค�าขอเช่นน้ันอย่างไร

อ่าน 1 นีไฟ 2:1–6 และมองหาสภาวการณ์ที่ท�าให้ลีไฮ
กับครอบครวัตอ้งออกไปในแดนทุรกันดาร

เหตใุดผูค้นจงึ “หมายมัน่เอาชีวติ [ลีไฮ]” (ด ู1 นีไฟ 2:1) 
  
 

พระเจ้าทรงบัญชาให้ลีไฮท�าอะไร (ด ู1 นีไฟ 2:2)   
 

ลีไฮเป็นแบบอย่างของหลักธรรมพระกิตตคิณุที่วา่ เม่ือ
เราซ่ือสตัย์และเช่ือฟัง พระเจ้าจะทรงช่วยเราใน
ช่วงเวลาแห่งการทดลอง

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบั 1 นีไฟ 2:4: ทา่นเรียนรู้อะไรบ้าง

จากการเลือกของนีไฟวา่จะเอาอะไรไปและจะทิง้อะไรไว้เบือ้งหลงั

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจลักษณะภูมิประเทศในการเดนิ
ทางของลีไฮ ให้ทบทวนแผนที่ท้ายบท

อ่าน 1 นีไฟ 2:7 และสังเกตวา่ลีไฮท�าอะไรหลังจากออก
เดนิทางกับครอบครวัไป ในแดนทุรกันดาร ท่านจะใช้ค�า
อะไรบรรยายคณุลักษณะส�าคญัที่ลีไฮแสดงให้เห็น  
  
 

1 นีไฟ 2:8–14

เลมนักบัเลมิวเอลพร�่าบ่นต่อตา้นบิดาของพวกเขา

บุตรชายทัง้ส่ีของลีไฮเดนิทางไปดว้ยกัน แตพ่วกเขาท�า
เช่นน้ันดว้ยเจตคตทิี่ตา่งกันตอ่พระบัญชาของพระผู้
เป็นเจ้า

ศึกษา 1 นีไฟ 2:8–10 และวงกลมค�าวา่ แม่น� ้ำ และ 
หุบเขำ

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

ความคดิของทา่นเก่ียวกบัค�าถามตอ่ไปนี:้ ทา่นคิดวา่ลีไฮ

พยายามสอนอะไรเลมนักบัเลมิวเอลโดยเปรียบเทียบพวกเขากบั

แมน่�า้และหบุเขา

อ่าน 1 นีไฟ 2:11–14 และหาเหตผุลที่เลมันกับเลมิว-
เอลพร�า่บ่นตอ่ตา้นบิดาของตน (หมำยเหต:ุ ค�าวา่ ควำม
ดือ้รัน้ หมายถึงความดือ้ดงึและความจองหอง)

เหตผุลหน่ึงที่ซาตานส่งเสรมิการพร�า่บ่นคอืเพื่อป้องกัน
ไม่ ให้ผู้คนท�าตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ผู้น�าที่ไดร้บั
การดลใจ และบิดามารดา เอ็ลเดอรเ์อช  รอส เวริค์แมน
แห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึงการพร�า่บ่นวา่ “การพร�า่บ่นมี
สามขัน้ดว้ยกัน แตล่ะขัน้น�าไปสู่ขัน้ตอ่ไปของเส้นทาง
ลงสู่การไม่เช่ือฟัง” 
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หน่ึง เมื่อผู้คนพร�า่บ่น พวกเขาใช้
วจิารณญาณของตนเองและเริม่สงสัยค�า
สอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ “พวก
เขา [สงสัย] ความคดิของตนเองก่อนและ
จากน้ันจึง [หวา่น] ความสงสัยในความคดิ

ของผู้อื่น” 

สอง คนที่พร�า่บ่นเริม่ “หาเหตผุลมาอ้างและแก้ตวัที่ไม่
ไดท้�าอย่างที่พวกเขาไดร้บัค�าแนะน�าให้ท�า       ดว้ยเหตุ
น้ีพวกเขาจึงแก้ตวัส�าหรบัการไม่เช่ือฟัง” 

“ขัน้ที่สามตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได:้ ความเกียจครา้น
ในการท�าตามพระบัญชาของพระอาจารย์ [ด ูคพ  
58:29]      

“ข้าพเจ้าเชือ้เชิญท่านให้มุ่งเน้นค�าบัญชาจากศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติซ่ึงรบกวนจิตใจท่านมากที่สุด ท่าน
สงสัยไหมวา่ค�าบัญชาน้ันน�ามาใช้กับท่านไดห้รอืไม่ ท่าน
หาข้อแก้ตวัฉับพลันหรอืไม่วา่เหตใุดท่านไม่สามารถ
ท�าตามค�าบัญชาเดีย๋วน้ันได ้ท่านรูสึ้กหงุดหงิดหรอืไม่
พอใจคนที่เตอืนท่านเรือ่งค�าบัญชา ท่านเกียจครา้นใน
การท�าตามหรอืไม่ จงระวงัการหลอกลวงของปฏิปักษ์ 
จงระวงัการพร�า่บ่น” (ด ู“จงระวงัการบ่นวา่,” เลียโฮนำ 
พ ย  2001 หน้า 115–116) 

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างถ้าทา่นพบวา่ตนเองก�าลงั

พร�่าบน่เก่ียวกบัพระบญัญตัิหรือมาตรฐานศาสนจกัร

1 นีไฟ 2:16–19

นีไฟแสวงหาความเขา้ใจจากพระเจ้า

อ่าน 1 นีไฟ 2:16, 19 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่นีไฟตอ้งการ
และส่ิงที่เขาท�าเพื่อน�าเขาให้ยอมรบัพระบัญชาของ
พระเจ้าผ่านบิดา ถึงแม้นีไฟ ไม่พร�า่บ่นแตจ่งไตรต่รอง
วา่ส่ิงที่เขาเขียนใน 1 นีไฟ 2:16 เกี่ยวกับพระเจ้าทรง
ท�าให้ ใจเขาอ่อนลงบอกเป็นนัยอย่างไรวา่การออกจาก
เยรซูาเล็มอาจยากส�าหรบัเขาเช่นกัน

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้ยก

ตวัอยา่งเม่ือครัง้ทา่นร้องทลูพระบดิาบนสวรรค์เชน่เดียวกบั

นีไฟและประสบกบัการท�าให้ใจทา่นออ่นลงหรือเม่ือครัง้ทา่นได้รับ

ประจกัษ์พยานเก่ียวกบัสิง่ท่ีพระเจ้าตรัส

ประสบการณ์ของนีไฟสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุแก่
เราดงัน้ี: เม่ือเรารอ้งทูลพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง
สามารถท�าให้ ใจเราอ่อนลงจนเช่ือฟังพระวจนะของ
พระองค์

อ่าน 1 นีไฟ 2:17–18 ระบุความปรารถนาและการกระ
ท�าของนีไฟหลังจากพระเจ้าทรงท�าให้ ใจเขาออ่นลง ตรกึ
ตรองส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ากปฏิกิรยิาที่ตา่งกันของนีไฟ 
แซม เลมัน และเลมิวเอล ตอ่ไปน้ีเป็นความจรงิที่ส�าคญั
ประการหน่ึง: เม่ือเราแบ่งปันสิง่ท่ีเราเรยีนรูผ่้านพระ
วญิญาณศกัด์ิสทิธ์ิ ผู้อ่ืนจะเช่ือค�าพูดของเรา

 5. เขียนในบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบัเวลาท่ีค�าพดู

ของคนบางคนน�าทา่นให้เช่ือพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า 

เหมือนแซมเช่ือนีไฟ

นึกถึงคนที่ท่านจะแบ่งปันบางส่ิงที่พระวญิญาณไดท้รง
ช่วยให้ท่านเรยีนรูแ้ละรูสึ้กวา่เป็นความจรงิ อาจจะเป็น
เพื่อน สมาชิกคนหน่ึงในครอบครวั ผู้น�าศาสนจักร หรอื
คร ูใช้ โอกาสในสัปดาห์น้ีพูดคยุกับบุคคลน้ันและแบ่ง
ปันประจักษ์พยานดงักล่าว
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น
ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน

อิชมาเอลส้ินชีวิต 

ณ สถานที ่“ซ่ึง

เรียกว่าเนฮอม” 

(1 นีไฟ 16:34)

“เราเดินทางค่อน

ไปทางตะวนัออก

นบัแต่เวลานัน้” 

(1 นีไฟ 17:1)

“ในชายแดนใกลท้ะเลแดง” 

(1 นีไฟ 16:14)

“ทิศทางค่อนไปทางใตข้องตะวนั

ออกเฉียงใต”้ (1 นีไฟ 16:13)

“ชายแดนใกลฝ่ั้งของทะเลแดง” 

(1 นีไฟ 2:5)

อุดมม่ังค่ัง (?)

ทะเลแดง

ทะเลทรายอาหรับ

เยรูซาเล็ม

มหาสมุทรอนิเดยี

อ่าวเปอร์เซีย

ทะเลตาย

ทะเลกาลิลี
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1 นีไฟ 2:20–24

พระจ้าทรงรบัรองกบันีไฟว่าเขาจะรุ่งเรืองผ่านการเชือ่ฟัง

ของเขา

ระบุและท�าเครือ่งหมายค�าสัญญาที่อยู่ ใน 1 นีไฟ 2:20–
21 ค�าสัญญาน้ีเกิดขึน้ 34 ครัง้ตลอดพระคมัภีรม์อรมอน 
ในระหวา่งศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนท่านจะเห็นวา่พระ
วจนะที่พระเจ้าตรสัแก่นีไฟเกิดสัมฤทธิผลโดยครบถ้วน
อย่างไร จบบทเรยีนวนัน้ีโดยอ่าน 1 นีไฟ 2:22–24

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรคนท่ีเช่ือฟังและซ่ือสตัย์ 
ไตรต่รองระดบัการเช่ือฟังของท่านในการรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ดา้นหน่ึงที่ท่านจะเช่ือฟัง
มากขึน้คอือะไร ท�าตามความรูสึ้กที่ท่านไดร้บัจากพระ
วญิญาณ

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 2: วัน 3

1 นีไฟ 3–4
ค�าน�า

พระเจ้าทรงบัญชาลีไฮให้ส่งบุตรชายกลับไปเยรซูาเล็ม
เพื่อน�าเอาแผ่นจารกึทองเหลืองจากเลบัน แม้เลมันกับ
เลมิวเอลไม่เห็นวธิีที่พวกเขาจะท�าให้พระบัญชาน้ีเกิด
สัมฤทธิผล แตนี่ไฟมีศรทัธาวา่พระเจ้าจะทรงจัดหาวธิี
ให้ท�าส�าเรจ็ตามที่พระองคท์รงเรยีกรอ้ง แม้จะเกิดความ
ยุ่งยากหลายครัง้ แตนี่ไฟยืนหยัดอย่างซ่ือสัตย์ ในการท�า
ส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ ดว้ยเหตน้ีุพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
จึงน�าเขาไปเอาแผ่นจารกึส�าเรจ็ ประสบการณ์ของนีไฟ
แสดงวา่การยืนหยัดเช่ือฟังท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วร

รบัความช่วยเหลือจากพระเจ้าในสถานการณ์ยุ่งยาก
ตา่งๆ

1 นีไฟ 3:1–9, 19–20

บตุรชายของลีไฮกลบัไปเยรูซาเล็ม

ท่านเคยพบเจอสถานการณ์ยุ่งยากและสงสัยหรอืไม่
วา่จะแก้ ไขอย่างไร บทเรยีนวนัน้ีจะช่วยเสรมิสรา้ง
ศรทัธาและความมุ่งมั่นเช่ือฟังของท่านขณะประสบ
สถานการณ์ยุ่งยาก เริม่โดยอ่าน 1 นีไฟ 3:1–6 และใช้
ปากกาเน้นข้อความที่เป็นพระบัญชาซ่ึงพระเจ้ารบัส่ัง
ให้ลี ไฮบอกบุตรชายให้ท�า สังเกตความแตกตา่งในวธิีที่
เลมันกับเลมิวเอลตอบสนองพระบัญชาของพระเจ้ากับ
การตอบสนองของนีไฟ

เพื่อช่วยให้เข้าใจความยากของส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา 
ท่านตอ้งรูว้า่ระยะทางจากเยรซูาเล็มไปทะเลแดง (อ่าว 
อะกาบา) คอืประมาณ 180 ไมล์ผ่านเขตรอ้น แห้งแล้ง 
และมีโจรขโมยชุกชุม ลีไฮกับครอบครวัเดนิทางเลยจุด
น้ันมาสามวนัแล้ว (ด ู1 นีไฟ 2:5–6) และเวลาน้ีพระเจ้า
ก�าลังตรสัวา่บุตรชายของเขาตอ้งกลับไปเยรซูาเล็ม อ่าน 
1 นีไฟ 3:7–8 ระบุเหตผุลที่นีไฟ ให้ ไวส้�าหรบัการเต็มใจ
เช่ือฟังพระบัญชาของพระเจ้า

นีไฟเป็นพยานถึงหลักธรรมที่วา่หากเราท�าสิง่ท่ี
พระเจ้าทรงบัญชา พระองค์ย่อมทรงเตรยีมทาง
ให้เราท�าส�าเรจ็ ขณะยังคงศึกษา 1 นีไฟ 3 ตรกึตรอง
วา่แบบอย่างความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของนีไฟ
สามารถดลใจท่านให้เช่ือฟังมากขึน้และแสดงศรทัธาใน
พระเจ้ามากขึน้ไดอ้ย่างไร จงเอาใจใส่เป็นพิเศษตอ่วธิีที่
นีไฟตอบสนองความยุ่งยาก ถึงแม้นีไฟจะเผชิญความ
ยากล�าบากขณะที่เขากับพี่ๆ พยายามให้ ไดแ้ผ่นจารกึ
ทองเหลือง แตเ่ขาก็เลือกไม่พร�า่บ่น (ด ู1 นีไฟ 3:6)

แผ่นจารกึทองเหลืองบรรจุ “บันทึกของชาวยิว” (1 นีไฟ 
3:3) ซ่ึงเป็นพระคมัภีรข์องพวกเขา ในน้ันมีงานเขียน
และข้อมูลบางอย่างที่ปัจจุบันอยู่ในพันธสัญญาเดมิและ
งานเขียนอื่นของศาสดาพยากรณ์ อ่าน 1 นีไฟ 3:19–20 
และขีดเส้นใตส่ิ้งที่มีอยู่ ในแผ่นจารกึทองเหลืองซ่ึง
ท�าให้แผ่นจารกึดงักล่าวส�าคญัตอ่ครอบครวัและผู้สืบ
ตระกูลของลีไฮ
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—1 นีไฟ 3:7
อ่าน 1 นีไฟ 3:7 สามรอบ (ท่านอาจตอ้งการใช้วธิีอ่านที่
หลากหลาย อาทิ อ่านออกเสียงหรอือ่านในใจ) ปิดพระ
คมัภีรแ์ละพยายามเขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีโดย
ไม่ดพูระคมัภีร์

• นีไฟก�าลังพูดถึงใคร   
 

• นีไฟ ให้ค�ามั่นวา่จะท�าอะไร   
 

• นีไฟรูว้า่พระเจ้าจะทรงท�าอะไร   
 

เปิดพระคมัภีรแ์ละทบทวน 1 นีไฟ 3:7 และค�าตอบของ
ท่าน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าววา่ “ข้าพเจ้าตัง้กฎน้ี
ให้ตนเอง เมือ่พระเจ้ำทรงบัญชำ จงท�ำ” ( ใน History of 
the Church, 2:170) ท่านอาจจะเขียนข้อความน้ีในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้กับ 1 นีไฟ 3:7

1 นีไฟ 3:10–31

เลบนัขโมยทรพัย์สมบติัของลีไฮและพยายามฆ่านีไฟกบั

พี่ๆ

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรเราในดา้นตา่งๆ เมื่อเราเช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์ประสบการณ์ของนีไฟ
ในการไปเอาแผ่นจารกึทองเหลืองสนับสนุนประจักษ์
พยานของเขาวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาวธิีให้บุตรธิดา
ของพระองคท์�าส�าเรจ็ตามพระบัญชาของพระองค ์(ด ู
1 นีไฟ 3:7) ใช้แผนภูมิตอ่ไปน้ีศึกษาความพยายามสอง
ครัง้แรกของพวกบุตรของลีไฮเพื่อให้ไดแ้ผ่นจารกึทอง
เหลือง เขียนค�าตอบของค�าถามในคอลัมน์ส�าหรบัความ
พยายามแตล่ะครัง้ หรอืท่านอาจจะท�างานมอบหมายน้ี
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

หมำยเหต:ุ ในสมัยของนีไฟ การโยนเบีย้เส่ียงทาย (ด ู
1 นีไฟ 3:11) เป็นธรรมเนียมของการเลือก โดยโยนเบีย้
เส่ียงทาย นีไฟกับพี่ๆ แสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าใน
การท�าตามพระบัญชาให้ ไปเอาแผ่นจารกึทองเหลือง  
(ด ูสุภาษิต 16:33; Bible Dictionary, “Lots, Casting of”)

ค�าถาม ความพยายาม

ครัง้แรก 

(1 นีไฟ 3:10–18)

ความพยายาม

ครัง้ที่สอง 

(1 นีไฟ 3:21–31)

 1. ใครไป

 2. พวกเขาท�า

อะไร

 3. พ่ีๆ มีปฏิกิริยา

อยา่งไรหลงั

จากความ

พยายามล้ม

เหลว

 1. หลงัจาก ความพยายามครัง้แรก ในการไปเอาแผน่

จารึกทองเหลืองล้มเหลว นีไฟกบัพ่ีๆ “เศร้าใจย่ิง” (1 นีไฟ 

3:14) ทบทวน 1 นีไฟ 3:15–16 และบรรยายในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การตอบสนองของนีไฟตอ่ความล้ม

เหลวครัง้แรกตา่งจากพ่ีๆ อยา่งไร

 2. หลงัจากไตร่ตรอง ความพยายามครัง้ทีส่อง (ด ู1 นีไฟ 

3:21–31) ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น: ความโกรธ การพร�่าบน่ และความไมเ่ช่ือขดั

ขวางเราไมใ่ห้ได้ยินพระผู้ เป็นเจ้าในทางใด

1 นีไฟ 4:1–26

นีไฟไดแ้ผ่นจารึกทองเหลือง

ระบุค�าถามที่เลมันกับเลมิวเอลถามใน 1 นีไฟ 3:31 หาก
ท่านเป็นนีไฟ ท่านจะตอบค�าถามของพวกเขาอย่างไร 
อ่าน 1 นีไฟ 4:1–3 โดยมองหาค�าตอบของนีไฟตอ่
ค�าถามของพี่ๆ ท่านคดิวา่เหตใุดนีไฟจึงเลือกตวัอย่าง
ของโมเสสและทะเลแดงในการตอบค�าถามของพวกเขา 
เขียนข้อความหน่ึงจากค�าตอบของนีไฟที่ท่านพบวา่ยก 

ระดบัจิตใจ   
 

โมเสสเคยประสบภารกิจที่ดเูหมือนไม่อยู่ ในวสัิยจะ
ท�าไดเ้ช่นกันเมื่อรบัส่ังให้เขาน�าลูกหลานอิสราเอลออก
จากอียิปต ์แม้จะพยายามหลายครัง้แตเ่ขาก็ไม่สามารถ
เกลีย้กล่อมฟาโรห์ ให้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลได ้อย่างไร
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ก็ด ีโมเสสยืนหยัดท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา และ
พระเจ้าทรงจัดเตรยีมวธิี ให้เขาปลดปล่อยชาวอิสราเอล

นีไฟประยุกต์ ใช้แบบอย่างของโมเสสกับสภาวการณ์
ส่วนตวัของเขาและเช่ือมั่นวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
เตรยีมทางให้เขาไดแ้ผ่นจารกึทองเหลืองเช่นกัน ขณะ
ที่ท่านศึกษาเรือ่งราวที่เหลือ ให้มองหาผลของความ
มานะบากบั่นและความมุ่งมั่นเช่ือฟังของนีไฟทัง้ที่ล้ม
เหลวตัง้แตแ่รก

ท่านเคยตอ้งท�าบางส่ิงหรอืรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าบาง
อย่างแต ่ไม่ ไดท้ราบทันทีวา่เพราะเหตใุด เมื่อใด และ
อย่างไรหรอืไม่ ประธานฮาโรลด ์บี   ลีตัง้ข้อสังเกตวา่
บ่อยครัง้ในสถานการณ์เหล่าน้ีเรา “อยากเห็นจุดสุดท้าย
จากจุดเริม่ตน้”ก่อนที่เราจะท�าตามค�าแนะน�าของ
พระเจ้า และท่านให้ค�าแนะน�าดงัน้ี “ท่านตอ้งฝึกเดนิ
ไป ให้ถึงขอบของความสวา่ง แล้วก้าวเข้าไป ในความมืด
สองสามก้าว จากน้ันความสวา่งจะปรากฏและแสดงให้
เห็นทางตรงหน้าท่าน” (อ้างในบอยด ์เค  แพคเกอร,์ 
“The Edge of the Light,” BYU Today, Mar. 1991, 23)

อ่าน 1 นีไฟ 4:4–7 และระบุวา่นีไฟก้าวไป ในความมืด
ดว้ยศรทัธาอย่างไร (ความไม่รู)้

อะไรคอืนัยส�าคญัเกี่ยวกับข้อความน้ี “กระน้ันก็ตาม
ข้าพเจ้าก็เข้าไป” (1 นีไฟ 4:7)   
 

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บรรยาย

สถานการณ์ท่ีเยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงถกูขอให้ท�า

บางอยา่งหรืออาจได้รับการน�าจากพระวิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิให้ท�า

บางสิง่และไมท่ราบลว่งหน้าวา่ผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร อาจมีสกัครัง้

ท่ีทา่นออกไปด้วยศรัทธาโดยไมรู้่ลว่งหน้าวา่พระผู้ เป็นเจ้าจะทรง

ชว่ย อย่างไร หรือ เมือ่ใด หากเป็นเชน่นัน้ ให้จดประสบการณ์ใน

บนัทกึสว่นตวัของทา่น ทา่นอาจต้องการแบง่ปันในชัน้เรียนด้วย

นีไฟเรยีนรูว้า่พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้ท�าส�าเรจ็ตาม 
พระบัญชาให้ ไปเอาแผ่นจารกึเพราะเหตใุด เมื่อใด 
และอย่างไรหลังจำก เขายอมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงน�าและหลังจำกเขาตดัสินใจออกไป ในศรทัธา
เท่าน้ัน อ่าน 1 นีไฟ 4:8–26 และสังเกตวา่พระเจ้าทรง
ช่วยเขาให้ ไดแ้ผ่นจารกึทองเหลืองอย่างไร

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เหตผุลท่ีพระวิญญาณให้นีไฟสงัหารเลบนั (ด ู1 นีไฟ  

4:8–13)

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ทา่นเรียนรู้อะไรจากความพยายามครัง้สดุท้าย

ของนีไฟเพ่ือไปเอาแผน่จารึกทองเหลืองซึง่สามารถชว่ยทา่นให้

ประสบความส�าเร็จในการท้าทายท่ีทา่นพบเจอหรือจะพบเจอใน

ชีวิตทา่น

เมื่อท่านเผชิญกับช่วงเวลาตา่งๆ ในชีวติที่ ไม่รูว้า่อย่างไร 
เหตใุด และเมื่อใด ให้จดจ�าหลักธรรมที่ประสบการณ์
ของนีไฟแสดงให้เห็น เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระผู้เป็น
เจ้าและหมายม่ันท�าสิง่ท่ีพระองค์ทรงขอ แม้เราไม่
เห็นผลลัพธ์ แต่พระองค์จะทรงน�าเราโดยอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ
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ข้อคดิเหน็และข้อมูลภมูหิลัง

พระบญัชาใหฆ่้าเลบนั

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่พระเจ้าทรงเป็นผู้
ก�าหนดมาตรฐานความถูกผิด “พระผู้เป็นเจ้าตรสั ‘ห้าม
ฆ่าคน’ [อพยพ 20:13]; อีกครัง้หน่ึงพระองคต์รสัวา่ ‘จง
ท�าลายเขาเสียให้สิน้เชิง’ [เฉลยธรรมบัญญัต ิ20:17] น่ี
คอืหลักธรรมที่ใช้ด�าเนินการปกครองในสวรรค—์โดย
ปรบัการเปิดเผยให้เข้ากับสภาวการณ์ซ่ึงวางลูกหลาน
แห่งอาณาจักรไวใ้นน้ัน ไม่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก
รอ้งส่ิงใด ส่ิงน้ันถูกตอ้งไม่วา่เป็นอะไร แม้เราจะไม่เห็น
เหตผุลของส่ิงน้ันจนหลังจากเหตกุารณ์อุบัตขิึน้นาน
แล้ว หากเราแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน 
ส่ิงดทีัง้ปวงจะเพิ่มให้เรา” (ใน History of the Church, 
5:135)

น่ีอาจจะช่วยให้เราเข้าใจวา่เหตใุดพระเจ้าทรงเรยีกรอ้ง
ให้นีไฟสังหารเลมันเมื่อเราพิจารณาดงัน้ี: พระเจ้าได้
ประทานโอกาสให้เลบันอย่างน้อยสองครัง้ให้ยอมมอบ
แผ่นจารกึทองเหลือง แตเ่ลบัน “ไม่ยอมสดบัฟังพระ
บัญญัตขิองพระเจ้า” (1 นีไฟ 4:11) เลบันเป็นคนมุสา
และคนชิงทรพัย์ และเขาหมายมั่นท�าฆาตกรรมเลมัน
และให้ฆ่าบุตรชายทัง้ส่ีของลีไฮ ซ่ึงภายใตก้ฎของโมเสส
สมควรลงโทษให้ถึงตาย (ดอูพยพ 21:14) พระเจ้าทรง
ทราบวา่ลีไฮและผู้สืบตระกูลของเขาจ�าเป็นตอ้งมีบันทึก
พระคมัภีร ์แม้ “คนหน่ึงตาย” (1 นีไฟ 4:13) เพื่อให้ส่ิง
น้ีเกิดขึน้

แผ่นจารกึทองเหลืองไม่เพียงเป็นพรแก่ผู้คนและ
ประชาชาตติา่งๆ ของพระคมัภีรม์อรมอนเท่าน้ัน แต่
สงวนและจัดเตรยีมค�าสอนของศาสดาพยากรณ์สมัย
โบราณให้สมัยของเราดว้ยเมื่องานเขียนบางส่วนถูกคดั
ลอกไวบ้นแผ่นจารกึทองค�าซ่ึงแปลเป็นพระคมัภีรม์อร-
มอน (เช่น ข้อความอ้างอิงจากอิสยาห์และอุปมานิทัศน์
ของซีนัส) โดยผ่านพระคมัภีรม์อรมอนค�าสอนเหล่าน้ัน
จากแผ่นจารกึทองเหลืองเป็นพรและยังคงเป็นพรแก่
ชีวติหลายล้านคนและประชาชาตติา่งๆ ของโลก สุดท้าย 
ทัง้หมดน้ีอันตรายมากเมื่อนีไฟยืนค�า้เลบันและท�าตาม
สุรเสียงของพระวญิญาณ

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเสนอ “การทดสอบสัน้ๆ 
สามข้อ” เพื่อช่วยไม่ ให้เราถูกหลอกในช่วงสถานการณ์
ยุ่งยาก

“1  งานมาตรฐานพูดอะไรเกี่ยวกับเรือ่ง
น้ี ‘ไปดธูรรมบัญญัตแิละถ้อยค�าพยาน แน่
ทีเดยีวคนที่ ไม่พูดเช่นน้ันก็จะเป็นคน
ที่ไม่มีรุง่อรณุเลย’ อิสยาห์กล่าว (อิสยาห์ 
8:20)      

“เราตอ้งหมั่นศึกษาพระคมัภีร ์ที่ส�าคญัเป็นพิเศษตอ่
เราคอืพระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีรห์ลักค�าสอน
และพันธสัญญา      

“2  แนวทางที่สองคอื ประธานศาสนจักรยุคสุดท้าย
กล่าวอะไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี—โดยเฉพาะศาสดาพยากรณ์
ที่มีชีวติอยู่      

“มีชายคนเดยีวบนโลกทุกวนัน้ีที่พูดแทนศาสนจักร (ด ู
คพ  132:7; 21:4) ชายคนน้ันคอืประธาน [ศาสนจักร] 
เพราะท่านให้พระวจนะของพระเจ้าแก่เราในทุกวนั
น้ี ถ้อยค�าของท่านจึงมีความส�าคญัโดยตรงมากกวา่
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่สิน้ชีวติแล้ว เมื่อพูดภาย
ใตอ้ิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ถ้อยค�าของท่านคอื
พระคมัภีร ์(ด ูคพ  68:4)      

“ท่านประธานสามารถพูดไดทุ้กเรือ่งที่ท่านรูสึ้กวา่
จ�าเป็นส�าหรบัวสุิทธิชน      

3  การทดสอบข้อสามและสุดท้ายคอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์—การทดสอบของพระวญิญาณ โดยพระ
วญิญาณองคน้ั์นเรา ‘      จะรูค้วามจรงิของทกุเรือ่ง’ (โม- 
โรไน 10:5) การทดสอบน้ีจะเกิดผลเต็มที่ถ้าช่องทางการ
ส่ือสารของคนน้ันกับพระผู้เป็นเจ้าสะอาด บรสุิทธิ์ และ
ไรบ้าป” ( ใน Conference Report, Oct. 1963, 16–17)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 3–4 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 2: วัน 4

1 นีไฟ 5–6; 9
ค�าน�า

ซาไรยาห์ภรรยาของศาสดาพยากรณ์ลีไฮเกรงวา่บุตร
ชายจะไม่กลับจากเยรซูาเล็ม ลีไฮปลอบใจเธอโดย
แสดงศรทัธาที่เขามีตอ่พระเจ้า เมื่อบุตรชายกลับมา
อย่างปลอดภัยพรอ้มแผ่นจารกึทองเหลือง ซาไรยาห์มี
ประจักษ์พยานแรงกล้าขึน้เกี่ยวกับพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าในการทรงน�าและปกปักรกัษาครอบครวัของเธอ 
ขณะที่ลีไฮศึกษาแผ่นจารกึทองเหลือง เขา “เป่ียมไป
ดว้ยพระวญิญาณ, และเริม่พยากรณ์เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์
ของท่าน” (1 นีไฟ 5:17) ขณะที่ท่านศึกษาบทน้ี ให้ตรกึ
ตรองการศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวัของท่านและส่ิงที่ท่าน
จะท�าไดเ้พื่อรบัพลังที่มาจากการคน้ควา้พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า

1 นีไฟ 5:1–9

บตุรของลีไฮกลบัมาหาครอบครวัในแดนทรุกนัดารอย่าง

ปลอดภยั

การเดนิทางไปกลับจากเยรซูาเล็มน่าจะท�าให้นีไฟกับ
พี่ๆ ใช้เวลาหลายสัปดาห์ จงนึกถึงเวลาที่พี่ชาย น้อง
สาว พ่อแม่ หรอืคนที่ท่านรูจ้ักออกจากบ้านไปเป็นเวลา
นานๆ—เช่นไปท�างานเผยแผ่ เรยีนหนังสือ หรอืเข้า
ประจ�าการกองทัพ ท่านมีข้อกังวลหรอืความวติกอะไร
บ้าง (หรอืท่านคดิวา่บิดามารดามีข้อกังวลอะไรบ้าง) เมื่อ
แยกจากคนที่ท่านรกัเป็นเวลานาน อ่าน 1 นีไฟ 5:1–3 
และระบุข้อกังวลที่ซาไรยาห์บอกลีไฮเกี่ยวกับการเดนิ
ทางกลับไปเยรซูาเล็มของบุตรชาย

ศึกษา 1 นีไฟ 5:4–6 และดวูา่ลีไฮตอบสนองข้อกังวล
ของซาไรยาห์อย่างไร

 1. ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น ให้เขียนทวนสิง่ท่ีลีไฮตอบ

ภรรยาของเขาด้วยค�าพดูของ

ทา่นเอง

ใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านประทับใจอะไรใน
วธิีที่ลีไฮตอบสนองความ
กังวลของซาไรยาห์

• ค�าพูดของลีไฮแสดงให้
เห็นศรทัธาและความ
กล้าหาญซ่ึงไดจ้ากการ
เปิดเผยที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่เขาอย่างไร

ตามที่กล่าวไว ้ใน 1 นีไฟ 5:6 ประจักษ์พยานของลีไฮมี
ผลอะไรตอ่ซาไรยาห์   
 

ความจรงิสองประการที่เราเรยีนรู้ ไดจ้ากประสบการณ์น้ี
ของลีไฮกับซาไรยาห์คอื พระเจ้าทรงสามารถอวยพรเรา
ดว้ยความเช่ือมั่นเมื่อเราท�าตามการดลใจของพระองค ์
เราสามารถปลอบโยนและเพิ่มพลังให้ผู้อื่นไดเ้มื่อเรา
แสดงศรทัธาที่เรามีตอ่พระผู้เป็นเจ้า

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บรรยาย

เวลาท่ีทา่นรู้สกึถงึความมัน่ใจอนัเป็นการปลอบโยนจาก

พระผู้ เป็นเจ้าในยามยาก เวลาท่ีทา่นแบง่ปันประจกัษ์พยานของ

ทา่นเพ่ือปลอบโยนและเพ่ิมพลงัให้ผู้ อ่ืน หรือรับการปลอบโยนและ

พลงัจากถ้อยค�าแหง่ศรัทธาของผู้ อ่ืน

อ่าน 1 นีไฟ 5:7–9 โดยมองหาผลที่ประสบการณ์น้ีมีตอ่
ศรทัธาของซาไรยาห์

• ซาไรยาห์เรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์น้ี   
 

วิธีหนึง่ท่ีจะเข้าใจพระคมัภีร์

คือกลา่วย�า้หลกัธรรมด้วยค�า

พดูของทา่นเอง  การพดูทวน

หรือเขียนทวนสิง่ท่ีอา่นจะชว่ย

ให้ทา่นเข้าใจความจริงท่ีอยูใ่น

พระคมัภีร์ได้ดีขึน้ ทัง้ยงัเปิด

โอกาสให้พระวิญญาณของ

พระเจ้าเป็นพยานถงึความจริง

เหลา่นัน้ด้วย

กล่าวย�า้ด้วยค�า

พูดของท่านเอง
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 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ประจกัษ์พยานของซาไรยาห์ใน 1 นีไฟ 5:8 

เหมือนประจกัษ์พยานของนีไฟใน 1 นีไฟ 3:7 อยา่งไร

1 นีไฟ 5:10–22

ลีไฮคน้ควา้แผ่นจารึกทองเหลือง

นีไฟกับพี่ๆ เส่ียงชีวติ เสียสละทรพัย์สมบัตขิอง
ครอบครวั เดนิทางไกล และไดร้บัความคุม้ครองจาก
เบือ้งบนในการเดนิทางไปเอาแผ่นจารกึทองเหลือง 
หากท่านเป็นสมาชิกในครอบครวัของลีไฮ ความ
พยายามของพวกเขาจะมีอิทธิพลตอ่เจตคตขิองท่าน
เกี่ยวกับการศึกษาส่ิงที่อยู่ ในแผ่นจารกึทองเหลือง
อย่างไร

หลังจากบุตรของเขากลับมาอย่างปลอดภัย ลีไฮเริม่
คน้ควา้เน้ือหาของแผ่นจารกึทองเหลือง อ่าน 1 นีไฟ 
5:11–14 และขีดเส้นใตส่ิ้งที่มีอยู่ในแผ่นจารกึทอง
เหลือง

อ่าน 1 นีไฟ 5:17–20 โดยดวูา่การศึกษาแผ่นจารกึทอง
เหลืองมีผลตอ่ลีไฮอย่างไร จากส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในข้อ
เหล่าน้ี ท่านจะจบการกล่าวหลักธรรมตอ่ไปน้ีอย่างไร  

(ด ู1 นีไฟ 5:17): เม่ือเราค้นควา้พระคัมภีร ์เรา
สามารถ   
 

เอ็ลเดอรโ์รเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ยืนยันความจรงิน้ี

“เมื่อเราตอ้งการพูดกับพระผู้เป็นเจ้า เราสวดอ้อนวอน 
และเมื่อเราตอ้งการให้พระองคต์รสักับเรา เราคน้ควา้
พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์เพราะพระค�าของพระองคต์รสัผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์จากน้ันพระองคจ์ะทรง
สอนเราขณะที่เราฟังการกระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์

“หากท่านไม่ ไดย้ินพระสุรเสียงของพระองคต์รสักับ
ท่านในระยะน้ี ให้กลับไปเริม่อ่านและฟังพระคมัภีร ์
พระคมัภีรค์อืเส้นชีวติทางวญิญาณของเรา” (ด ู“พระ
คมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์: อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าอันไปสู่ความ
รอดของเรา” (เลียโฮนำ, พ ย  2006, หน้า–32)

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นค้นคว้าพระคมัภีร์และรู้สกึถงึพระวิญญาณ

ของพระเจ้า

อ่าน 1 นีไฟ 5:21–22 และดวูา่เหตใุดแผ่นจารกึจึง “มีคา่
มาก” ตอ่ลีไฮและครอบครวั

เปิดดเูพลงสวด “เมื่อฉันคน้พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 108) และสังเกตพรที่มาจากการ
คน้ควา้พระคมัภีร ์ใครค่รวญการอ่านพระคมัภีรป์ระจ�า
วนัของท่าน ท่านจะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่านไดอ้ย่างไร   
 

มีปัญญาในการศึกษาพระคมัภีรข์ณะที่เราเดนิทาง 
ผ่านความเป็นมรรตยั—แดนทุรกันดารของเรา จ�าไวว้า่
แผ่นจารกึทองเหลืองไดม้าจากศรทัธาและการเสียสละ 
หากไมม่แีผน่จารกึทองเหลอืง ลีไฮกับครอบครวัคงไม่ ได้
รบัพรที่จ�าเป็นตอ่การเดนิทางของพวกเขา (ด ู1 นีไฟ  
5:22) ขณะที่ท่านคน้ควา้พระคมัภีร ์ท่านจะเป่ียมไป
ดว้ยพระวญิญาณของพระเจ้า ท่านจะไดร้บัพลังและ
ศรทัธาในการรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์

1 นีไฟ 6:1–6

นีไฟเขียนเพือ่ชกัชวนคนทัง้ปวงใหม้าหาพระเยซูคริสต์

เลือกหนังสือเล่มหน่ึงในบ้านของท่านหรอืนึกถึง
หนังสือที่ท่านคุน้เคย ท่านคดิวา่อะไรคอืจุดประสงค์
ของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มน้ัน การรูจุ้ด
ประสงคข์องผู้เขียนช่วยท่านอย่างไรขณะอ่าน

อ่าน 1 นีไฟ 6:3–6 และขีดเส้นใตจุ้ดประสงคข์องนีไฟ
ในการเขียนบันทึกของเขา วลี “พระผู้เป็นเจ้าของอับ- 
ราฮัม, และพระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค, และพระผู้เป็น
เจ้าของยาโคบ” (ข้อ 4) หมายถึงพระเยโฮวาห์ผู้คอืพระ
เยซูครสิต ์ทุกคนที่งานเขียนของเขาอยู่ในพระคมัภีร์
มอรมอนล้วนสานตอ่จุดประสงคข์องนีไฟ จุดประสงค์
ประการหน่ึงของพระคัมภีรม์อรมอนคือชักชวนคน
ทัง้ปวงให้มาหาพระเยซูครสิต์
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 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บรรยาย

วา่การเข้าใจจดุประสงค์ของนีไฟในการเขียนบนัทกึของเขา

จะสง่ผลตอ่วิธีท่ีทา่นศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนอยา่งไร

1 นีไฟ 9

นีไฟท�าแผ่นจารึกสองชดุ

ใน 1 นีไฟ 9 (ด ูบทที่ 6 ดว้ย) นีไฟอธิบายวา่เขาไดร้บั
พระบัญชาให้ท�าบันทึกสองชุด—รูจ้ักกันในช่ือวา่แผ่น
จารกึเล็กและแผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟ แผ่นจารกึเล็ก
จะบรรจุประวตัอิันศักดิสิ์ทธิ์ของผู้คนของเขา—การ
ปฏิบัตศิาสนกิจของเหล่าศาสดาพยากรณ์และการเปิด
เผยของพระเจ้า—แผ่นจารกึใหญ่จะบรรจุประวตัฝ่ิาย
โลก (ด ู1 นีไฟ 9:2–4) นีไฟ ใช้วลี “แผ่นจารกึเหล่าน้ี” 
และ “แผ่นจารกึอื่น” เพื่อหมายถึงแผ่นจารกึสองชุดที่
พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาท�า ตรงช่องวา่งรมิหน้าพระ
คมัภีรข์องท่านข้างๆ 1 นีไฟ 9 ให้เขียนหมายเหตดุงัน้ี
เพื่อช่วยท่านจ�าไดว้า่นีไฟก�าลังกล่าวถึงแผ่นจารกึชุดใด 
“แผ่นจำรกึเหล่ำน้ี” = แผ่นจำรกึเล็ก (ศกัดิสิ์ทธิ์); “แผ่น
จำรกึอืน่” = แผ่นจำรกึใหญ่ (ฝ่ำยโลก)

ขณะที่ท่านศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน ท่านจะเข้าใจวา่
เหตใุดนีไฟจึงเก็บรกัษาบันทึกสองชุด นีไฟไดร้บัการ
ดลใจให้ย่อเรือ่งราวของบิดาท่าน (พบใน 1 นีไฟ 1–8) 
บนแผ่นจารกึเล็กให้สัน้ลง ราว 1,000 ปีตอ่มาพระเจ้า

ทรงส่ังศาสดาพยากรณ์มอรมอนให้รวมแผ่นจารกึเล็ก
ของนีไฟ ไวก้บัแผ่นจารกึทองค�า (ด ูถอ้ยค�าของมอรมอน 
1:7) บุรษุทัง้สองไม่ทราบวา่เหตใุดตอ้งท�าอย่างน้ัน (ด ู
1 นีไฟ 9:5) แตพ่วกเขาท�าตามพระบัญชาของพระเจ้า

 6. ขณะท่ีทา่นอา่น 1 นีไฟ 9 ในการศกึษาสว่นตวั ให้

ใคร่ครวญและบนัทกึในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องเช่ือฟังพระเจ้าแม้เม่ือเราไมเ่ข้าใจ

เหตผุลของพระองค์อยา่งถ่องแท้

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 5–6 และ 9 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 3: วัน 1

1 นีไฟ 7
ค�าน�า

การอุทิศตนที่นีไฟมีตอ่พระเจ้าโดยครบถ้วนแสดง
ให้เห็นใน 1 นีไฟ 7 เขากับพี่ๆ เช่ือฟังพระบัญชา
ของพระเจ้าให้กลับไปเยรซูาเล็มและพาอิชมาเอลกับ
ครอบครวัมาในแดนทุรกันดารดว้ย ระหวา่งเดนิทาง
กลับมาแดนทุรกันดาร เลมัน เลมิวเอล และบางคนใน
ครอบครวัของอิชมาเอลกบฏตอ่ตา้นนีไฟและตอ้งการ
กลับไปเยรซูาเล็ม เมื่อพวกเขามัดและหมายจะฆ่านีไฟ  
เขาสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา ไดร้บัการปลดปล่อย 
โดยพระเจ้า และให้อภัยคนที่ข่มเหงเขาอย่างจรงิใจ  
ขณะศึกษาบทน้ี ให้ ไตรต่รองวา่ท่านจะตอบสนองอย่าง
ซ่ือสัตย์ตอ่พระบัญญัตแิละความล�าบากเช่นเดยีวกับนี-
ไฟ ไดอ้ย่างไร
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3 นีไฟ 7:1–5

พระเจ้าทรงบญัชาบตุรชายของลีไฮใหก้ลบัไปรบัอิชมา-

เอลและครอบครวัทีเ่ยรูซาเล็ม

ลองนึกถึงครอบครวัท่าน และไตรต่รองวา่เหตใุด
ครอบครวัจึงส�าคญัในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

อ่าน 1 นีไฟ 7:1–2 และดวูา่พระเจ้าทรงบัญชาลีไฮให้
บุตรชายของเขาท�าอะไรและเพราะเหตใุดพระองคจ์ึง
ทรงตอ้งการให้พวกเขาท�าเช่นน้ัน (อาจจะช่วยไดถ้้ารูว้า่ 
พงศพ์ันธุ์  ใน 1 นีไฟ 7:1 หมายถึงลูกหลาน)

ความจรงิประการหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ี
คอืพระเจ้าทรงบัญชาเราให้แต่งงานและเลีย้งดูบุตร
ธิดาให้พระองค์ ขณะที่ท่านยังคงศึกษา 1 นีไฟ 7 ให้
ถามตวัท่านเองวา่เหตใุดการแตง่งานและครอบครวั
จึงส�าคญัมากพอที่พระเจ้าจะทรงบัญชานีไฟกับพี่ๆ ให้
อดทนเดนิทางอย่างยากล�าบากเป็นเวลาหลายวนัผ่าน
แดนทุรกันดารกลับไปเยรซูาเล็ม

อ่านข้อความตอ่ไปน้ีจาก “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” 
และระบุวา่ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันประกาศอะไร
เกี่ยวกับความส�าคญัของการแตง่งาน “เราฝ่ายประธาน
สูงสุดและสภาอัครสาวกสิบสองของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายขอประกาศดว้ยความ

เคารพวา่ การแตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่
ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและวา่ครอบครวัเป็นศนูย์กลาง 
ตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพื่อจุดหมายปลายทางนิรนัดร ์
ของบุตรธิดาของพระองค”์ (เลียโฮนำ, พ ย  2010, 
หน้า 165)

ท่านอาจตอ้งการวงกลมวลี “ ให้พระเจ้า” ใน 1 นีไฟ 7:1 
ตรกึตรองวา่วลีดงักล่าวมีความหมายอะไรในสมัยของเรา

หาข้อคดิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเลีย้งดบูุตรธิดาให้
พระเจ้าขณะที่ท่านอ่านค�าสอนตอ่ไปน้ีจาก “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก”

“เราประกาศวา่พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้บุตร
ธิดาของพระองคข์ยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็ม
แผ่นดนิโลกยังมีผลบังคบั      

“      บิดามารดามีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเลีย้งดบูุตร
ธิดาดว้ยความรกัและความชอบธรรม จัดหาปัจจัยสนอง
ความตอ้งการทางรา่งกายและทางวญิญาณ สอนพวกเขา
ให้รกัและรบัใช้กัน ให้เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็น
เจ้าและเป็นพลเมืองด ีเช่ือฟังกฎหมายบ้านเมืองไม่วา่
พวกเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ ใด สามีและภรรยา—บิดาและ
มารดา—จะมีภาระรบัผิดชอบตอ่พระผู้เป็นเจ้าในการ
ปฏิบัตพิันธะรบัผิดชอบเหล่าน้ีให้ลุล่วง” (ด ูเลียโฮนำ, 
พ ย  2010, หน้า 165)

อ่าน 1 นีไฟ 7:3–5 เพื่อดวูา่พระเจ้าทรงช่วยบุตรของ
ลีไฮให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามบัญชาของพระองคอ์ย่างไร 
พระเจ้าทรงช่วยให้อิชมาเอลและครอบครวัยอมรบัค�า
เชิญชวนให้มาสมทบกับครอบครวัของลีไฮในแดน
ทุรกันดารอย่างไร

 1. ขอให้บดิามารดา ผู้น�าศาสนจกัร หรือครูแนะน�าสามวิธี

ท่ีคนหนุม่สาวในปัจจบุนัสามารถเตรียมพร้อมส�าหรับการ

แตง่งานและการเลีย้งดบูตุรธิดา “ให้พระเจ้า” บนัทกึค�าแนะน�าของ

พวกเขาลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

นีไฟกับพี่ๆ ไปหาครอบครัวของอชิมาเอล
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1 นีไฟ 7:6–15

นีไฟพยายามชกัชวนพี่ๆ  ใหเ้ดินทางต่อไปในแดน

ทรุกนัดาร

อ่าน 1 นีไฟ 7:6–7 และดู
วา่เหตใุดเลมัน เลมิว- 
เอล และสมาชิกบาง
คนในครอบครวัของอิช-
มาเอลกบฏระหวา่งเดนิ
ทางในแดนทุรกันดาร 
จินตนาการวา่จะเป็น
อย่างไรถ้าเป็นนีไฟ ใน
สถานการณ์น้ี นึกถึงส่ิงที่
ทา่นจะกลา่วแกเ่ลมนั เล- 
มวิเอล และครอบครวัของ 
อิชมาเอลเพื่อพยายาม
ชักชวนพวกเขาให้เดนิ
ทางตอ่ไปสู่แผ่นดนิที่
สัญญาไว ้

อ่าน 1 นีไฟ 7:8–12 และ
ระบุค�าถามที่นีไฟถามพี่ๆ เพื่อพยายามชักชวนพวกเขา
ไม่ ให้กลับไปเยรซูาเล็ม ในความจรงิสามข้อมีอะไรบ้างที่
นีไฟกล่าววา่พี่ๆ ลืมไปแล้ว

ตอบในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านดงัน้ี

 2. การจดจ�าความจริงสามประการนีไ้ด้ชว่ยให้เลมนักบัเล- 

มิวเอลซ่ือสตัย์ตอ่พระเจ้าอยา่งไร

 3. เขียนพร 4–5 ประการท่ีทา่นได้รับจากพระเจ้า การ

จดจ�าสิง่ท่ีพระเจ้าทรงท�าเพ่ือทา่นจะชว่ยให้ทา่นซ่ือสตัย์ใน

การเลือกท�าตามพระองค์ได้อยา่งไร

อ่าน 1 นีไฟ 7:13–15 และระบุส่ิงที่นีไฟกล่าววา่จะเกิด
กับเลมัน เลมิวเอล และสมาชิกครอบครวัที่กบฏของอิช- 
มาเอลหากพวกเขากลับไปเยรซูาเล็ม

 4. เขียนหนึง่ยอ่หน้าในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่เหตใุดจงึจ�าเป็นต้องจดจ�าสิง่ท่ีพระเจ้าทรงท�า

เพ่ือทา่นและท�าตามการน�าทางของพระองค์

การศกึษาพระคมัภีร์อาจจะมี

ความหมายมากขึน้หากทา่น

นกึภาพในใจวา่ก�าลงัเกิดอะไร

ขึน้  จินตนาการวา่ทา่นจะ

รู้สกึและท�าอยา่งไรหากทา่น

เป็นสว่นหนึง่ของเหตกุารณ์ท่ี

บรรยายไว้ในพระคมัภีร์   สิง่

นีจ้ะชว่ยให้ทา่นตระหนกัเชน่

กนัวา่เร่ืองราวพระคมัภีร์คล้าย

กบัสถานการณ์ในชีวิตทา่น

อยา่งไรและเตรียมทา่นให้

พร้อมประยกุต์ใช้ความจริงท่ี

พระคมัภีร์สอน

นึกภาพพระคัมภร์ี

1 นีไฟ 7:16–22

พระเจ้าทรงปลดปล่อยนีไฟ

จินตนาการตอ่ไปวา่จะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์
ของนีไฟตามที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 7:16 ท่านจะท�าอะไร

นีไฟสวดอ้อนวอน อ่านค�าสวดอ้อนวอนของเขาใน  
1 นีไฟ 7:17–18 และระบุวา่นีไฟสวดอ้อนวอนขออะไร

สังเกตวา่นีไฟขอให้ ไดร้บัการปลดปล่อย “ตามศรทัธา 
[ของเขา]” บทเรยีนหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ี
คอื พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนตาม
ศรทัธาของเรา การสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาหมายถึง
สวดอ้อนวอนดว้ยความวางใจในพระเจ้าและรวมความ
เต็มใจจะปฏิบัติไวด้ว้ยเสมอ

ศึกษาค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับค�าสวดอ้อนวอน
ของนีไฟ ใน 1 นีไฟ 7:17 และเดชานุภาพแห่งการชดใช้
เพื่อเปลี่ยนใจเรา ขีดเส้นใตข้้อความที่ช่วยให้ท่านเข้าใจ
ความส�าคญัของการเต็มใจปฏิบัตเิมื่อเราสวดอ้อนวอน
ดว้ยศรทัธา

“ท่านทราบหรอืไม่วา่ข้าพเจ้าอยากสวด
อ้อนวอนขออะไรถ้าข้าพเจ้าถูกพี่ๆ มัด ค�า
สวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคงอยากรวม
ค�าขอรอ้งให้เกิดบางอย่างที่ ไม่ดกีับพี่ๆ 
และจบดว้ยถ้อยค�าที่วา่ ‘ขอทรงปลดปล่อย

ข้าพระองค์ ให้พ้นจากมือพี่ๆ ของข้าพระองค’์ หรอื อีก
นัยหน่ึงคอื ‘โปรดน�าข้าพระองคอ์อกจากสภาพอันไม่พึง
ประสงค ์เดีย๋วน้ี!’ น่าสนใจเป็นพิเศษส�าหรบัข้าพเจ้าที่
นีไฟไม่ ไดส้วดออ้นวอนขอใหส้ภาวการณ์ของเขาเปลีย่น
ไปเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากสวดอ้อนวอนขอ แตเ่ขา
สวดอ้อนวอนขอให้มีพละก�าลังเพื่อจะเปลี่ยน
สภาวการณ์ของเขา ข้าพเจ้าเช่ือวา่เขาสวดอ้อนวอนใน
ลักษณะน้ีแน่นอนเพราะเขารู ้เขาเข้าใจและเคย
ประสบกับพลังความช่วยเหลือซ่ึงเกิดจากการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดมาแล้ว      

“พี่น้องทัง้หลาย ความหมายโดยนัยของเหตกุารณ์น้ี
ตรงไปตรงมาส�าหรบัเราแตล่ะคน เมื่อท่านกับข้าพเจ้า
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เข้าใจและใช้ประโยชน์จากพลังช่วยเหลือของการชดใช้
ในชีวติส่วนตวั เราจะสวดอ้อนวอนและทูลขอพลัง
เพื่อเปลี่ยนสภาวการณ์ของเราแทนที่จะสวดอ้อนวอน
ขอให้สภาวการณ์ของเราเปลี่ยนไป เราจะเป็นคน 
‘กระท�า’แทนที่จะเป็นวตัถุที่ ‘ถูกกระท�า’ (2 นีไฟ 2:14)” 
(“‘ ในพละก�าลังของพระเจ้า’ (ถ้อยค�าของพระมอรมอน 
1:14; โมไซยาห์ 9:17; โมไซยาห์ 10:10; แอลมา 20:4),” 
ใน Brigham Young University 2001–2002 Speeches 
[2002], 124)

 5. ตอบค�าถามข้อหนึง่ตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ในชีวิตทา่น ทา่นเคยสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาและทราบวา่

พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของทา่นเม่ือใด

 ข. ทา่นจะท�าตามแบบอยา่งของนีไฟในการสวดอ้อนวอนขอพละ

ก�าลงัเพ่ือเปลี่ยนสภาวการณ์ของทา่นแทนท่ีจะสวดอ้อนวอนขอให้

สภาวการณ์ของทา่นเปลี่ยนไปได้อยา่งไร

หลังจากนีไฟ ไดร้บัการปลดปล่อยจากพันธนาการ พี่ๆ 
ตอ้งการรกุรานเขาอีก อ่าน 1 นีไฟ 7:19–21 และระบุ
ส่ิงที่ท่านประทับใจเกี่ยวกับเจตคตขิองนีไฟ นึกถึง
สถานการณ์ ในครอบครวัท่านที่เรยีกรอ้งการให้อภัย 
พิจารณาวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่สมาชิกครอบครวัจะเต็มใจ
ให้อภัยกัน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 7 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 3: วัน 2

1 นีไฟ 8
ค�าน�า

ใน1 นีไฟ 8 เราอ่านเรือ่งนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับตน้ไม้
แห่งชีวติ เขารูสึ้กปีตอิย่างยิ่งขณะรบัส่วนผลของตน้ไม้ 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนพรแห่งการชดใช้ จากน้ันเขา
เห็นคนหลายกลุ่มตอบสนองตา่งกันตอ่ตน้ไม้และผล
ของตน้น้ัน เพื่อช่วยท่านเตรยีมส�าหรบับทเรยีนน้ี ท่าน
อาจตอ้งการรอ้งเพลงหรอือ่านเน้ือรอ้งเพลง “The Iron 
Rod” (Hymns, no. 274) ขณะที่ท่านศึกษาบทน้ี ให้
ไตรต่รองวา่การชดใช้ท�าให้ท่านเกิดปีตอิย่างไร และ
ท่านตอ้งท�าอะไรเวลาน้ีและในอนาคตเพื่อจะไดร้บัพร
ทุกประการของการชดใช้ ใครค่รวญวา่ท่านตอ้งเอาชนะ
อุปสรรคอะไรบ้างจึงจะมีสิทธิ์รบัพรเหล่าน้ี

1 นีไฟ 8:1–18

ลีไฮรบัส่วนผลของตน้ไม้

แห่งชีวิตและเชิญชวน

ครอบครวัใหท้�าเช่นเดียวกนั

ลองนึกถึงครัง้หน่ึงใน
ชีวติท่านเมื่อท่านรูสึ้กวา่
พระเจ้าทรงรกัท่านเป็น
ส่วนตวั พิจารณาวา่การ
เลือกที่ท่านท�ามีผลอย่าง
ไรตอ่ความใกล้ชิดพระเจ้า
และความสามารถใน
การรูสึ้กถึงความรกัของ

ฝ่ายประธานสงูสดุสอน

วา่ “เพลงสวดทลูเชิญพระ

วิญญาณของพระเจ้า” และ 

“สร้างความรู้สกึแหง่ความ

คารวะ” (เพลงสวด ix)  ถ้า

ทา่นไมส่ะดวกจะร้องหรือฟัง

เพลงสวดตรงท่ีทา่นศกึษา 

การอา่นเนือ้ร้องเพลงสวดหรือ

ทบทวนในใจก็ได้ผลเชน่กนั

รวมเพลงไว้ในการ

ศกึษาของท่าน
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พระองค ์ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 8 ให้ดวูา่ข้อน้ีสอน
ให้ท่านท�าอะไรและท่านควรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อจะใกล้
ชิดพระเจ้ามากขึน้และรูสึ้กวา่ความรกัของพระองคม์ี
พลังมากขึน้ในชีวติท่าน

อ่าน 1 นีไฟ 8:2, และระบุวา่ลีไฮประสบอะไรขณะอยู่ ใน
แดนทุรกันดาร อ่าน 1 นีไฟ 8:5–12 ดวูา่อะไรเหมือนจะ
เป็นภาพหลักหรอืประเด็นส�าคญัในความฝันของลีไฮ

หลังจากระบุภาพหลักแล้ว ให้เขียนค�าและวลีบางอย่าง
ที่ลีไฮใช้บรรยายผลใน 1 นีไฟ 8:10–11   
 

พระเจ้ามักจะทรงใช้ส่ิงของที่เราคุน้เคยเป็นสัญลักษณ์
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความจรงินิรนัดร ์เพื่อช่วยท่านระบุ
วา่ตน้ไม้และผลในความฝันของลีไฮแทนอะไร ให้อ่าน
ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรนี์ล เอ  แม็กซ์เวลล์แหง่โคว- 
รมัอัครสาวกสิบสอง “ตน้ไม้แห่งชีวติ       คอืความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู1 นีไฟ 11:25) ความรกัที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีตอ่ลูกๆ ของพระองคแ์สดงออกอย่างลึก
ซึง้ที่สุดในของประทานของพระองคซ่ึ์งคอืพระเยซูใน
ฐานะพระผู้ ไถ่ของเรา ‘พระเจ้าทรงรกัโลกดงัน้ี คอืได้
ประทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค’์ (ยอห์น 3:16) 
การรบัส่วนความรกัของพระผู้เป็นเจ้าคอืการรบัส่วนการ
ชดใช้ของพระเยซู รวมทัง้การปลดปล่อย [อิสรภาพจาก

การหน่วงเหน่ียวหรอืบาป] และความสุขซ่ึงส่ิงน้ีน�ามา
ให้” (ด ู“บทเรยีนจากเลมันและเลมิวเอล,” เลียโฮนำ, 
ม ค  2000, หน้า 7)

เพื่อช่วยท่านระบุหลักธรรมพระกิตตคิณุที่อธิบายไวใ้น 
1 นีไฟ 8:10–12 ให้ขีดเส้นใตพ้ระคมัภีรข์องท่านถึงส่ิง
ที่ลีไฮท�ากับผลใน 1 นีไฟ 8:11 และขีดเส้นใตผ้ลลัพธ์
ใน 1 นีไฟ 8:12 นึกถึงวธิีที่ท่านจะ “รบัส่วน” การชดใช้ 
เหมือนลีไฮ “รบัส่วน” ผลไม้

ประสบการณ์ของลีไฮแสดงให้เห็นวา่ การมาหาพระ
เยซูครสิต์และรบัสว่นการชดใช้ของพระองค์ท�าให้
เกิดความสุขและปีติ

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: การชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดท�าให้ชีวิตทา่นเกิด

ความสขุและปีติอยา่งไร

ไตรต่รองวา่เหตใุดเราจึงควรปรารถนาเหมือนลีไฮให้
ครอบครวัเราและเพื่อนๆ ประสบพรของการชดใช้หลัง
จากเราประสบแล้ว อ่าน 1 นีไฟ 8:3–4, 13–18 และดู
วา่สมาชิกในครอบครวัของลีไฮมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การ
เชิญชวนของลีไฮให้รบัผลของตน้ไม้แห่งชีวติ

เราไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่คนอื่นจะเลือกรบัส่วน
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ อย่างไรก็ด ีเช่น
เดยีวกับลีไฮ เราสามารถเชิญชวนและกระตุน้พวกเขา
ได ้พิจารณาวา่ท่านจะเชิญชวนและกระตุน้คนที่ท่าน
รูจ้ักให้มาหาพระครสิตแ์ละรบัพรแห่งการชดใช้ของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไร

1 นีไฟ 8:19–35

ลีไฮเห็นความส�าเร็จของคนบางคนและความลม้เหลวของ

คนอืน่ๆ ขณะพวกเขามายงัตน้ไมแ้ห่งชีวิตและรบัส่วนผล

นัน้

ตอ่มาใน 1 นีไฟท่านจะอ่านวา่นีไฟเห็นนิมิตของตน้ไม้
แห่งชีวติอย่างไร เขาบันทึกวา่สัญลักษณ์และภาพตา่งๆ 
ในนิมิตหมายถึงอะไร ใช้แผนภูมิตอ่ไปน้ีระบุสัญลักษณ์
และการแปลความหมาย คน้ควา้พระคมัภีรเ์พื่อท�าแบบ
ฝึกหัดตอ่ไปน้ีให้เสรจ็ ท่านไดศึ้กษาและเรยีนรูก้ารแปล
ความหมายของสัญลักษณ์สองอย่างแรกไปแล้ว
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สัญลักษณ์จากความฝัน

ของลีไฮ

การแปลความหมายของ

สัญลักษณ์ที่ให้แก่นีไฟ

ต้นไม้ (ด ู1 นีไฟ 8:10; เรียก

วา่ต้นไม้แหง่ชีวิตใน  

1 นีไฟ 15:22)

ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า  

(ด ู1 นีไฟ 11:25)

ผลของต้นไม้  

(ด ู1 นีไฟ 8:10–12)

สิง่ส�าคญัท่ีสดุในบรรดาของ

ประทานของพระผู้ เป็นเจ้า—

พรแหง่การชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ (ด ู1 นีไฟ 15:36)

แมน่�า้ท่ีมีสายน�า้ (สกปรก)  

(ด ู1 นีไฟ 8:13)

  

  

(ด ู1 นีไฟ 12:16; 15:27)

ราวเหลก็  

(ด ู1 นีไฟ 8:19)

  

  

(ด ู1 นีไฟ 11:25; 15:23–24)

หมอกแหง่ความมืด  

(ด ู1 นีไฟ 8:23)

  

  

(ด ู1 นีไฟ 12:17)

อาคารใหญ่และกว้าง  

(ด ู1 นีไฟ 8:26)

  

  

(ด ู1 นีไฟ 11:36; 12:18)

อาจจะช่วยไดถ้้าท�าเครือ่งหมายพระคมัภีรโ์ดยเขียน
ความหมายของสัญลักษณ์แตล่ะอย่าง (ค�าตอบใน
คอลัมน์ที่สองของแผนภูมิข้างตน้) ตดิกับข้อพระ
คมัภีรท์ี่กล่าวถึงสัญลักษณ์น้ัน (ข้อในคอลัมน์แรกของ
แผนภูมิ)

เมื่อท่านอ่านข้อความ
อ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธาน
บอยด ์เค  แพคเกอรแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ให้
ขีดเส้นใตส่ิ้งที่กล่าวไวว้า่
เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้ง
ศึกษาความฝันของลีไฮ

“ท่านอาจจะคดิวา่ความฝัน
หรอืนิมิตของลีไฮไม่มีความ
หมายเป็นพิเศษส�าหรบั
ท่าน แตม่ี ท่านอยู่ ในความ
ฝันน้ัน เราทุกคนอยู่ ใน
ความฝันน้ัน      

“ความฝันหรอืนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับราวเหล็กมีทุกอย่าง
ที่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายตอ้งการอยู่ ในน้ันเพื่อจะเข้าใจการ
ทดสอบของชีวติ” (ด ู“พบตวัเราในความฝันของลีไฮ,” 
เลียโฮนำ, ส ค  2010, หน้า 28)

ขณะศึกษาส่วนที่เหลือของ 1 นีไฟ 8 ให้พิจารณาวา่ส่ิงที่
ท่านก�าลังเรยีนรูส้ามารถช่วยให้ท่าน “เข้าใจการทดสอบ
ของชีวติ” ไดอ้ย่างไร อ่าน 1 นีไฟ 8:21–33 โดยดวูา่แม่น� ้า 
หมอกแห่งความมืด อาคารใหญ่และกวา้งขัดขวางผู้คน
ในความฝันของลีไฮไม่ ให้กินหรอืช่ืนชมผลของตน้ไม้
แห่งชีวติอย่างไร ท่านอาจจะท�าเครือ่งหมายค�าและ
ข้อความส�าคญัในพระคมัภีรข์องท่านที่กล่าวถึงอุปสรรค
เหล่าน้ีและผลกระทบที่มีตอ่ผู้คน

อุปสรรคเหล่าน้ันที่ลีไฮเห็นอยู่ ในชีวติเราทุกวนัน้ี
อย่างไร ขีดเส้นใตอุ้ปสรรคตอ่ไปน้ีที่ท่านเคยเห็นวา่ขัด
ขวางบางคนไม่ ให้มาหาพระผู้ช่วยให้รอดและรูสึ้กปีต ิ
อาทิ ส่ือลามก การแสวงหาการยอมรบัหรอืค�าสรรเสรญิ

หมายเหตท่ีุเขียนไว้ในพระ

คมัภีร์ของทา่นอา่นงา่ยกวา่

ข้อมลูในบนัทกึสว่นตวัหรือใน

แผน่กระดาษ  การเขียนความ

หมายของสญัลกัษณ์ ข้อ

อ้างโยง และข้อมลูอ่ืนในพระ

คมัภีร์ของทา่นจะท�าให้ทา่น

เข้าใจพระคมัภีร์และสอนจาก

ข้อนัน้ในภายหลงัได้งา่ยขึน้

ท�าเคร่ืองหมาย

พระคัมภร์ี
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จากผู้อื่น การเสพตดิ ความเห็นแก่ตวั ความละโมบ การ
อิจฉาผู้อื่น การไม่สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคมัภีร ์
การใช้ความบันเทิงทางอิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป การ
มีส่วนรว่มในกิจกรรมหรอืกีฬามากเกินไป ความไม่
ซ่ือสัตย์ และการท�าอย่างที่คนอื่นท�า นึกถึงตวัอย่างอื่น
ในปัจจุบันของอุปสรรคเหล่าน้ัน

หลักธรรมพระกิตตคิณุตอ่ไปน้ีเป็นวธิีหน่ึงของการสรปุ
ส่ิงที่เราสามารถเรยีนรูจ้ากการศึกษาอุปสรรคใน 1 นีไฟ 
8:21–33: ความหย่ิงจองหอง ความฝักใฝ่ทางโลก 
และการยอมต่อสิง่ล่อลวงสามารถกีดกันเราจากการ
ได้รบัพรของการชดใช้

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

สรุปข้างต้นและความรู้สกึของทา่นเก่ียวกบัความจริงดงั

กลา่วและวิธีท่ีสามารถประยกุต์ใช้ในชีวิตทา่นได้

ไตรต่รองวา่ความสกปรกของโลก การล่อลวงของซาตาน 
และความหยิ่งจองหองของโลกอาจจะขัดขวางหรอืท�าให้
เราก้าวหน้าทางวญิญาณช้าลงอย่างไร

คน้ควา้ 1 นีไฟ 8:21–33 อีกครัง้ คราวน้ีให้หาค�าตอบ
ของค�าถามตอ่ไปน้ี

• ราวเหล็ก (พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า—ซ่ึงรวม
ถึงพระคมัภีร ์ถ้อยค�าที่ไดร้บัการดลใจของศาสดา
พยากรณ์ตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอื่นๆ และการ
เปิดเผยส่วนตวั) จ�าเป็นอย่างไรตอ่คนที่รบัส่วนผล
น้ันไดส้�าเรจ็

• ข้อความใดใน 1 นีไฟ 8:30 บอกส่ิงที่เราตอ้งท�าทัง้น้ี
เพื่อพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะน�าเราไปถึงตน้ไม้
แห่งชีวติอย่างปลอดภัย

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาของทา่นวา่พระวจนะของ

พระผู้ เป็นเจ้าสามารถน�าทางและป้องกนัเราจากการ

ลอ่ลวงได้อยา่งไร

ข้อเหล่าน้ีสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุตอ่ไปน้ี: ถ้าเรา
ยึดม่ันพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า สิง่น้ันจะช่วยให้
เราเอาชนะการล่อลวงและอิทธิพลทางโลก

 4. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเหน็หลกัฐานยืนยนัหลกัธรรมเหลา่นีใ้น

ชีวิตทา่น ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าเคยน�าทางทา่นและป้องกนัทา่น

จากการลอ่ลวง ความหย่ิงจองหอง หรือความฝักใฝ่ทางโลกเม่ือใด

 ข. พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าเคยชว่ยให้ทา่นใกล้ชิดพระผู้ เป็น

เจ้ามากขึน้เม่ือใด

ลีไฮกระตุน้ครอบครวั “ดว้ยความรูสึ้กทัง้มวลของบิดาผู้
อ่อนโยน, เพื่อให้พวกเขาสดบัฟังค�าของท่าน” (1 นีไฟ 
8:37) เขาตอ้งการให้คนเหล่าน้ันประสบปีตแิละพรแห่ง
การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ช่นเดยีวกับเขา

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เป้าหมายส�าหรับปรับปรุงการศกึษาพระวจนะของพระผู้

เป็นเจ้า

ขณะที่ท่านท�าตามและยึดมั่นพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า ท่านย่อมสามารถเอาชนะอุปสรรคอันจะขัดขวาง
ท่านไม่ ให้รบัส่วนการชดใช้และรบัปีตทิี่แท้จรงิ

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 8 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 3: วัน 3

1 นีไฟ 10–11
ค�าน�า

ค�าสอนของลีไฮเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติและค�าพยากรณ์
ของเขาเกี่ยวกับชาวยิวท�าให้นีไฟปรารถนาจะเห็น 
ไดย้ิน และรูด้ว้ยตนเองมากขึน้เกี่ยวกับส่ิงที่บิดาเห็น 
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ขณะที่นีไฟก�าลังไตรต่รองส่ิงที่บิดากล่าวไว ้พระองค์
ทรง “พา [เขา] ไป ในพระวญิญาณของพระเจา้” (1 นีไฟ 
11:1) และเห็นนิมิตเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติดว้ยตนเอง 
ในนิมิตเขาเห็นพระชนม์ชีพ การปฏิบัตศิาสนกิจ และ
การสิน้พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน—นีไฟ
เป็นพยานถึงความรกัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่เรา 
ขณะศึกษาบทน้ี ให้ ไตรต่รองวา่ทา่นสามารถเรยีนรูอ้ะไร
ไดบ้้างจากแบบอย่างการแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั
ของนีไฟ อีกทัง้ใครค่รวญพระชนม์ชีพและพระพันธ-
กิจของพระผู้ช่วยให้รอด ตลอดจนความรกัอันยิ่งใหญ่ที่
ทรงมีตอ่เราทุกคน

1 นีไฟ 10:1–16

ลีไฮพยากรณ์

หลังจากเล่าเรือ่งนิมิตเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติ ลีไฮ
พยากรณ์เกี่ยวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ค�าพยากรณ์ของ 
เขาบันทึกไว ้ใน 1 นีไฟ 10:1–16 อ่าน1 นีไฟ 10:4–6 
และท�าเครือ่งหมายค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีในพระ
คมัภีรข์องท่าน

• ลีไฮพยากรณ์วา่พระเมสสิยาห์—พระผู้ช่วยให้รอด—
จะเสด็จมาเมื่อใด

• ลีไฮกล่าววา่จะเกิดอะไรกับคนที่ไม่ “วางใจในพระผู้ ไถ่
องคน้ี์”

1 นีไฟ 10:17–11:6

นีไฟปรารถนาจะเห็น ไดยิ้น และรู้ความจริงเดียวกนักบั

บิดา

พิจารณาสถานการณ์ตอ่ไปน้ี และตรกึตรองวา่
บุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์เดยีวกันน้ีสามารถมี
ประสบการณ์ตา่งกันไดอ้ย่างไร: เยาวชนสามคนเข้ารว่ม
การประชุมเดยีวกันของศาสนจักร คนหน่ึงคดิวา่การ
ประชุมน่าเบื่อและท�าให้เขาเสียเวลา อีกคนหน่ึงคดิ
วา่การประชุมดแีต ่ไม่ ไดเ้รยีนรูอ้ะไรเลย คนที่สามรูสึ้ก
วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ยกระดบัจิตใจเขา เขาไดร้บัการ
ดลใจและการน�าทางส่วนตวันอกเหนือจากส่ิงที่เขา
เรยีนรู้ ในการประชุม

ขณะที่ท่านศึกษาประสบการณ์ของนีไฟ ใน 1 นีไฟ 
10:17–11:6 ให้สังเกตวา่อะไรท�าให้นีไฟ ไดร้บัการเปิด
เผยเพิ่มเตมินอกเหนือจากที่บิดาสอน

อ่าน 1 นีไฟ 10:17 และขีดเส้นใตค้วามรูสึ้กของนีไฟ
หลังจากไดย้ินเรือ่งนิมิตของลีไฮ

อ่าน 1 นีไฟ 10:19 และหาข้อความที่สอนวา่ความลีล้ับ
ของพระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยตอ่เราอย่างไร

ตามที่กล่าวไว ้ใน1 นีไฟ 10:19 คนที่แสวงหาอย่างขยัน
หมั่นเพียรจะไดร้บัความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า เขียน
ส่ิงที่ท่านคดิวา่หมายถึงการแสวงหาอย่างขยันหมั่น
เพียร   
 

นีไฟ ให้ตวัอย่างที่ดเีลิศของการแสวงหาการเปิดเผย 
อย่างขยันหมั่นเพียร อ่าน 1 นีไฟ 10:17–19 และ 
11:1–6; เลือกสองในสามเรือ่งที่เขียนไว ้ในแผนภูมิ
ดา้นล่าง—ความปรารถนา ความเช่ือ และการไตรต่รอง 
เขียนค�าตอบของค�าถามที่สอดคล้องกันในแผนภูมิ

ความปรารถนา นีไฟปรารถนาจะรู้อะไร   

 

ทา่นคดิวา่ความปรารถนาของเรามีผล 

อยา่งไรตอ่ความสามารถท่ีเราจะรับการ

เปิดเผย   

 

ทา่นปรารถนาจะรู้อะไรจากพระเจ้า   

 

ความเช่ือ หลายเร่ืองท่ีนีไฟเช่ือมีอะไรบ้างท่ีน�าไปสู่

การเปิดเผย   

 

ทา่นคดิวา่ความเช่ือเหลา่นีอ้าจมีผลอยา่ง

ไรตอ่ความสามารถท่ีเราจะรับการเปิดเผย

ในวนันี ้  

 

ทา่นเช่ือสิง่ท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ทา่น

หรือไม ่  
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การไตร่ตรอง 

(ใคร่ครวญอยา่ง

ลกึซึง้; เปิดใจ

และความคดิ

ของทา่นเพ่ือรับ

พระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ)

เกิดอะไรขึน้ขณะท่ีนีไฟนัง่ไตร่ตรอง  

(ด ู1 นีไฟ 11:1)   

 

ทา่นคดิวา่การไตร่ตรองสามารถน�าไปสู่

การเปิดเผยได้อยา่งไร   

 

ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือไตร่ตรองพระ

กิตตคิณุมากขึน้ในชีวิตทา่น   

 

สรปุหลักธรรมพระกิตตคิณุที่ท่านเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ของนีไฟ โดยเตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้
สมบูรณ์: พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจรงิต่อทุก
คนท่ี  
  

 1. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่หรือสองข้อลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยรู้สกึเม่ือใดวา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของทา่นหรือรู้สกึถงึการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณขณะท่ีทา่น

แสวงหาความชว่ยเหลือหรือการน�าทางจากพระเจ้าอยา่งขยนัหมัน่

เพียร

 ข. วิธีหนึง่ท่ีทา่นสามารถแสวงหาการดลใจจากพระเจ้าได้อยา่ง

ขยนัหมัน่เพียรมากขึน้คืออะไร

1 นีไฟ 11: 7–36

นีไฟเป็นพยานถึงพระจริยวตัรอนัอ่อนนอ้มของพระเยซู

คริสต์

นีไฟยังคงไตรต่รองและแสวงหาการน�าทางจากเบือ้ง
บนในระหวา่งนิมิตของเขา อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจาก
ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสอง และระบุส่ิงที่ท่านกล่าววา่เป็นประเด็นหลักใน
นิมิตของนีไฟ

“ค�าพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ปรากฏในพันธ-
สัญญาเดมิ แตพ่ระคมัภีรม์อรมอนบันทึกนิมิตของ
เหตกุารณ์น้ันซ่ึงในพันธสัญญาเดมิมีไม่มากเท่า

“หลังจากผู้คนของลีไฮ [ออกจากเยรซูาเล็ม] ลีไฮเห็น
นิมิตเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติ นีไฟบุตรชายของเขาสวด

อ้อนวอนขอให้รูค้วามหมายของนิมิตน้ัน ในค�าตอบ เขา
ไดร้บันิมิตอันน่าทึ่งเกี่ยวกับพระครสิต์

“ในนิมิตน้ันเขาเห็น:

“• หญิงพรหมจารกี�าลังอุ้มเด็กไวใ้นอ้อมแขน

“• คนที่จะเตรยีมทาง—ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา

“• การปฏิบัตศิาสนกิจของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

“• คนอีกสิบสองคนตดิตามพระเมสสิยาห์

“• ฟ้าสวรรคเ์ปิดและเหล่าเทพปฏิบัตติอ่พวกเขา

“• ฝูงชนไดร้บัพรและการรกัษา

“• การตรงึกางเขนพระครสิต์

“• คนมีปัญญาและคนจองหองของโลกก�าลังตอ่ตา้น
งานน้ี (ด ู1 นีไฟ 11:14–36)

“นิมิตดงักล่าวเป็นข่าวสารหลักของพระคมัภีรม์อร- 
มอน” (“The Things of My Soul,” Ensign, May 1986, 
60–61)

เทพองคห์น่ึงช่วยให้นีไฟคน้พบความหมายของตน้ไม้
แห่งชีวติและถามตอ่จากน้ันวา่ “เจ้ารูค้วามหมายของ
ตน้ไม้ที่บิดาเจ้าเห็นไหม?” (1 นีไฟ 11:21) ทบทวน
ความหมายของตน้ไม้ โดยขีดเส้นใตข้้อความที่นีไฟและ
เทพใช้บรรยายตน้ไม้ ใน 1 นีไฟ 11:21–24

อ่าน 1 นีไฟ 11:16 และขีดเส้นใตค้�าถามก่อนหน้าน้ีที่
เทพถามนีไฟ ท่านอาจจะตอ้งการเขียนในพระคมัภีร์
ของท่านวา่ พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อม หมายถึงเต็มใจลง
จากสถานะอันสูงส่งมาช่วยหรอืเป็นพรแก่ผู้อื่น

ใน 1 นีไฟ 11:17 ระบุค�า
ตอบของนีไฟตอ่ค�าถาม
ของเทพ นีไฟรูอ้ะไร เขา
ไม่รูอ้ะไร หลังจากนีไฟตอบ
ค�าถาม เทพแสดงให้เขา
เห็นวา่ พระจรยิวตัรอัน
อ่อนน้อมของพระเยซู
ครสิต์แสดงให้เห็นความ
รกัท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมี
ต่อเรา

หลังจากท่านเรยีนรูค้วาม
หมายของค�าวา่ พระ- 

การนิยามค�ายากขณะศกึษา

พระคมัภีร์เป็นเร่ืองส�าคญั  น่ี

จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจค�าเหลา่

นัน้ดีขึน้  ตรวจดเูชิงอรรถพระ

คมัภีร์ ใช้พจนานกุรม หรือ

ขอความเหน็จากบดิามารดา

หรือครูถ้าทา่นพบค�าท่ีทา่นไม่

เข้าใจในการศกึษาของทา่น  

การเขียนความหมายของค�า

เหลา่นีใ้นพระคมัภีร์จะชว่ย

ได้มาก

นิยามค�ายาก
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จรยิวตัรอันอ่อนน้อม แล้วให้อ่าน 1 นีไฟ 11:13–21 
จากน้ันให้อ่านข้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์
เจอรลัด ์เอ็น  ลันด ์ผู้รบัใช้เป็นสมาชิกแห่งโควรมั
สาวกเจ็ดสิบในเวลาน้ัน ให้ ไตรต่รองวา่การประสูตขิอง
พระผู้ช่วยให้รอดแสดงพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมและ
ความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่เราอย่างไร “พระเยซูองค์
น้ี—สมาชิกองคห์น่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์พระ
บุตรหัวปีของพระบิดา พระผู้สรา้ง พระเยโฮวาห์แห่ง
พันธสัญญาเดมิ—บัดน้ีทรงละจากสถานะอันศักดิสิ์ทธิ์
และสูงส่งของพระองค ์ปลดเปลือ้งพระองคเ์องจาก
รศัมีภาพและฤทธานุภาพทัง้ปวง และเข้าสู่รา่งกายของ
ทารกน้อย ไม่สามารถช่วยตนเองได ้พึ่งพระมารดาและ
บิดาทางโลกของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์ น่าฉงนยิ่งนักที่
พระองคน่์าจะเสด็จสู่พระราชวงังดงามที่สุดในโลกและ
รบัพระราชทานเพชรนิลจินดาแต ่      กลับเสด็จมายัง
คอกสัตวอ์ันต�า่ตอ้ย จึงไม่แปลกเลยที่เทพกล่าวแก่นีไฟ 
วา่ ‘พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้า!’ ” 
(Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16)

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ 

พระเยซคูริสต์ “ลาจากบลัลงัก์” (“ฉนัเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด, 

บทเพลงท่ี 89) และพระฐานะอนัสงูสง่ของพระองค์ในโลกก่อน 

มรรตยัเพ่ือเกิดมาเป็นทารกน้อยมีความหมายตอ่ทา่นวา่อยา่งไร

อ่าน 1 นีไฟ 11:27 และพิจารณาวา่บัพตศิมาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดแสดงถึงพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของ
พระองคอ์ย่างไร แม้พระองค์ ไม่มีบาป แตพ่ระองคท์รง
รบับัพตศิมาเพื่อแสดงให้เห็นวา่ทรงเช่ือฟังกฎของพระ
ผู้เป็นเจ้า อีกทัง้แสดงให้เห็นเช่นกันวา่พระองคท์รงรกั
เราโดยทรงเป็นแบบอย่างให้เราท�าตาม

อ่าน 1 นีไฟ 11:28–31 และตรกึตรองวา่พระชนม์ชีพ
ของพระครสิต์ ในการรบัใช้ผู้อื่นแสดงถึงพระจรยิวตัร
อันอ่อนน้อมของพระองคอ์ย่างไร

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่สิง่

ท่ีทา่นอา่นใน 1 นีไฟ 11:28–31 แสดงให้เหน็อยา่งไรวา่พระ

ผู้ชว่ยให้รอดทรงรักผู้คนของพระองค์ ทา่นรู้สกึวา่น่ีเช่ือมโยงกบั

ความรักท่ีทรงมีตอ่ทา่นทกุวนันีอ้ยา่งไร

อ่าน 1 นีไฟ 11:32–33 และไตรต่รองวา่การตรงึกางเขน
พระเยซูครสิตแ์สดงถึงพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของ

พระองคอ์ย่างไร อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์
เอิรล์ ซี  ทิงกีย์ผู้รบัใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสาวก
เจ็ดสิบเวลาน้ัน และมองหาส่ิงที่ท่านพูดวา่การชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดแสดงให้เห็นถึงความรกัของ
พระองคแ์ละเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

“ในฐานะผู้ ไดร้บัเลือกให้สนองข้อเรยีกรอ้งของการ
ชดใช้ พระเยซูครสิตท์รงมีพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อม
เสด็จมา       ถูกล่อลวง ถูกทดสอบ ถูกเยาะเย้ย ถูก
ตดัสิน และถูกตรงึกางเขน แม้จะทรงมีพลังอ�านาจ
ป้องกันการกระท�าเหล่าน้ัน

“ประธานจอห์น เทย์เลอรบ์รรยายถึงพระ
จรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระครสิตด์ว้ย
ถ้อยค�าอันไพเราะดงัน้ี ‘จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
พระองคจ์ะเสด็จลงต�า่กวา่ส่ิงทัง้ปวง เพื่อ
พระองคจ์ะทรงยกผู้อื่นให้อยู่เหนือส่ิงทัง้

ปวง      ’ [The Mediation and Atonement (1882), 144]
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“การทนทุกข์ของพระครสิต์ ในสวนเกทเสมนีคอืแบบ
ฉบับของคณุลักษณะอันสูงส่งที่สุดของพระครสิต ์
ความรกัที่สมบูรณ์แบบของพระองค ์ซ่ึงแสดงให้เรา
เห็นวา่พระองคท์รงรกัเราทุกคนอย่างแท้จรงิ      

“การชดใช้คอืเหตกุารณ์ที่ท�าให้เราไดค้นืดกีับพระผู้
เป็นเจ้า       ในแง่ของครอบครวัหมายถึงกลับมาอยู่
ดว้ยกันอีก กลับมาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์หมายถึงความเสียใจเมื่อ
พลัดพรากจะกลายเป็นความสุขเมื่อไดม้าอยู่ดว้ยกัน
อีก” (ด ู“แผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่,” เลียโฮนำ, พ ค  
2006, หน้า 89–90)

การชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ป็นส่วนที่ขาดไม่ ได ้ ใน
พระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระองคแ์ละแสดงให้
ประจักษ์ถึงความรกัยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองคท์รงมีตอ่เรา

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

ตระหนกัในพระจริยวตัรอนัออ่นน้อมของพระเยซคูริสต์มี

ผลอยา่งไรตอ่ความรู้สกึและความรักท่ีทา่นมีตอ่พระองค์

จบการศึกษาวนัน้ีโดยรอ้งเพลง ฟัง หรอือ่านเน้ือรอ้ง
ของเพลงสวด “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 89) สังเกตข้อความที่เป็นพยานถึงส่ิงที่ท่านศึกษา
วนัน้ี ไตรต่รองวา่เหตใุดพรแห่งการชดใช้ของพระเยซู
ครสิตจ์ึง “เป็นที่พึงปรารถนาที่สุด” และ “เป็นความปีติ
ยินดทีี่สุด” แก่ท่าน (ด ู1 นีไฟ 11:22–23) เช่นเดยีวกับ
นีไฟ เมื่อท่านแสวงหาความเข้าใจอย่างขยันหมั่นเพียร
ผ่านการเปิดเผย ท่านจะเข้าใกล้พระเจ้ามากขึน้ ท่านจะ
รูสึ้กถึงเดชานุภาพแห่งการเสียสละของพระองค์ ในชีวติ
ท่านและปีตทิี่เกิดขึน้

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 10–11 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 3: วัน 4

1 นีไฟ 12–14
ค�าน�า

เรือ่งราวเกี่ยวกับนิมิตของนีไฟซ่ึงเริม่ตน้ใน 1 นีไฟ 11 
ด�าเนินตอ่ไป ใน 1 นีไฟ 12–14 ในนิมิตนีไฟเห็น
โศกนาฏกรรมอันน่ากลัว รวมถึงความพินาศในท้าย
ที่สุดของลูกหลาน เขาเห็นคนช่ัวเอาความจรงิที่แจ้งชัด
และมีคา่ออกไปจากพระคมัภีร์ ไบเบิล เป็นเหตใุห้คน
จ�านวนมากสะดดุทางวญิญาณ อย่างไรก็ด ีนิมิตของนี-
ไฟมีเหตผุลให้เขามีความหวงัอย่างมากในอนาคตเช่น
กัน เขาเห็นโคลัมบัสและการตัง้อาณานิคมของอเมรกิา 
เขาเห็นวา่พระเจ้าจะทรงเตรยีมทางเพื่อการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุ รวมถึงการฟ้ืนฟูความจรงิที่แจ้งชัดและมี
คา่มากมายที่หายไปดว้ย นีไฟเป็นพยานวา่ในวนัเวลา
สุดท้ายพระเจ้าจะทรงช่วยและคุม้ครองคนที่ด�าเนิน
ชีวติอย่างชอบธรรมอย่างไร ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 
12–14 ให้ ไตรต่รองความส�าคญัในชีวติท่านของความ
จรงิอันแจ้งชัดและมีคา่ตามที่สอนไว ้ในพระคมัภีรม์อร- 
มอนและพระคมัภีรย์ุคสุดท้ายเล่มอื่น ขณะพยายาม
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมและให้เกียรตพิันธสัญญา
ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะสามารถมีชัยเหนือ
ความช่ัวรา้ยไดด้ว้ย

1 นีไฟ 12

นีไฟเห็นอนาคตของประชาชาติชาวนีไฟและชาวเลมนั

ใน 1 นีไฟ 12 นีไฟบรรยายส่ิงที่เขาเห็นส�าหรบัอนาคต
ของลูกหลานและผลกระทบที่พวกเขาไดร้บัจากอิทธิพล
ตา่งๆ โดยมีหมอกแห่งความมืดกับอาคารใหญ่และกวา้ง
เป็นสัญลักษณ์ เขาใช้ค�าวา่ พงศพ์ันธุ์ เพื่อหมายถึงผู้สืบ
ตระกูล
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นีไฟเห็นวา่ผู้สืบตระกูลบางคนของเขาจะยอมรบัพร
ทัง้หมดของการชดใช้ อย่างไรก็ด ีเขาเห็นเช่นกันวา่ผู้
สืบตระกูลของเขาจะถูกชาวเลมันท�าลายในท้ายที่สุด 
อ่าน 1 นีไฟ 12:19 และขีดเส้นใตเ้หตผุลที่ชาวนีไฟถูก
ท�าลาย ตรกึตรองวา่ท่านจะป้องกันความจองหองและ
หลีกเลี่ยงการล่อลวงของมารไดอ้ย่างไร

1 นีไฟ 13:1–9

นีไฟเห็นศาสนจกัรอนัเรืองอ�านาจและน่าชิงชงั

วงกลมกีฬาตอ่ไปน้ีที่ท่านเล่นหรอืด ูและเพิ่มกีฬาอื่นที่
ท่านเล่นหรอืดลูงไปในรายการ

ฟตุบอล

คริกเก็ต

บาสเกตบอล

เบสบอล

ปิงปอง

เทนนิส

รักบี ้

ฮ็อกกีน้�า้แข็ง

วอลเลย์บอล

อเมริกนัฟตุบอล

ในกีฬาอาชีพ ทีมตา่งๆ มักจะศึกษาการแข่งขันในอดตี
และกลยุทธ์ของคูแ่ข่งก่อนพวกเขาลงแข่ง การเข้าใจ
จุดประสงค ์วธิี และกลยุทธ์ของคูแ่ข่งสามารถช่วยเรา
เตรยีมป้องกันตวั

ใน 1 นีไฟ 13 นีไฟบรรยายส่ิงที่เขาเห็นเกี่ยวกับคนที่จะ
ตอ่ตา้นศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย อ่าน 
1 นีไฟ 13:1–6 ระบุส่ิงที่นีไฟเห็นวา่จะก่อตัง้ในบรรดา
คนตา่งชาตแิละส่ิงที่เทพพูดเกี่ยวกับเรือ่งน้ี

“ศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชัง”  
ที่นีไฟเห็นไม่ ไดห้มายถึงกลุ่มคน นิกาย 
หรอืศาสนจักรใดโดยเฉพาะ เอ็ลเดอร์
บรซู อาร ์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองนิยามวา่เป็น “องคก์รทัง้หมดไม่วา่

จะช่ืออะไรหรอืมีลักษณะอย่างไร       ซ่ึงมุ่งหมายจะพา
มนุษย์ ไปบนวถิีที่น�าพวกเขาออกห่างจากพระผู้เป็นเจ้า
และกฎของพระองค ์ดว้ยเหตน้ีุจึงออกห่างจากความ
รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 137–38) ท่านอาจตอ้งเขียนค�านิยาม
ของเอ็ลเดอรแ์มคคองกีไวข้้างๆ 1 นีไฟ 13:4–6

อ่าน 1 นีไฟ 13:8–9 ระบุความปรารถนาและแรงจูงใจ
ของศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชัง

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องรู้วา่

ซาตานจดัก�าลงัเพ่ือน�าเราออกหา่งจากพระผู้ เป็นเจ้าและกฎของ

พระองค์

ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 13 เพิ่มเตมิ ท่านจะเห็นวธิี
หน่ึงที่ศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังพยายาม
สกัดกัน้คนที่แสวงหาพระผู้ช่วยให้รอด

1 นีไฟ 13:10–42

นีไฟเห็นคนต่างชาติในอนาคตกบัพระคมัภีร์ไบเบิล พระ

คมัภีร์มอรมอน และพระคมัภีร์ยคุสดุทา้ยเล่มอืน่

เพื่อตอ่สู้กับผลกระทบของศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจ
และน่าชิงชัง พระเจ้าจึงทรงเตรยีมทางเพื่อการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระองค ์ใน 1 นีไฟ 13 นีไฟเห็น
เหตกุารณ์ตา่งๆ ล่วงหน้า เช่น โคลัมบัสและคนแปลก
ถิ่นมาที่แผ่นดนิแห่งค�าสัญญาเพราะ “พระวญิญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า       กระท�า [สถิตหรอืท�างาน] กับ 
[พวกเขา]” (ด ู1 นีไฟ 13:12–13) เขาเห็นสงครามแห่ง
อิสรภาพของอเมรกิาล่วงหน้าดว้ย—เมื่อ “คนตา่งชาติ
ซ่ึงออกไปจากการเป็นเชลย” ตอ่สู้กับ “คนตา่งชาตจิาก
มาตภุูมิของพวกเขา [ผู้] มารวมกัน       สู้รบกับพวก
เขา” แตพ่วกเขา “ไดร้บัการปลดปล่อยโดยอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้าให้พ้นจากมือของประชาชาตอิื่นทัง้ปวง” 
(ด ู1 นีไฟ 13:16–19)
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อ่าน 1 นีไฟ 13:20–23 ระบุช่ือหนังสือที่นีไฟเห็นผู้
บุกเบิกอาณานิคมคนตา่งชาตสิมัยแรกในแผ่นดนิแห่ง
ค�าสัญญาจะมีอยู่ ในบรรดาพวกเขา

เขียน “พระคมัภีร์ ไบเบิล” ในพระคมัภีรข์องท่าน
ข้างๆ 1 นีไฟ 13:20 นีไฟอธิบายวา่พระคมัภีร์ ไบเบิล
จะ “มีคณุคา่ยิ่ง” ตอ่เรา (1 นีไฟ 13:23) และเมื่อเขียน
ไวแ้ตแ่รก พระคมัภีรเ์ล่มน้ี “มีความสมบูรณ์ของ
พระกิตตคิณุของพระเจ้า” (1 นีไฟ 13:24) ใช้ 1 นีไฟ 
13:26–27, 29 เพื่อเตมิค�าในช่องวา่งของสรปุใจความ
ส�าคญัตอ่ไปน้ี

ศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังน�าเอา 
“       หลายตอนซ่ึง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  และ       
ที่สุดไป - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; และ       หลายข้อ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ของพระเจ้าพวกเขาเอาไป” จาก
พระคมัภีรไ์บเบิลดว้ย (1 นีไฟ 13:26) พวกเขาน�าเอา
ส่ิงเหล่าน้ีไปเพื่อ “- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ทางที่ถูกตอ้ง
ของพระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ท�าให้
ลูกหลานมนุษย์ตา       และ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ใจ 
     ” (1 นีไฟ 13:27) เพราะส่ิงเหล่าน้ีขาดหายไป “ผู้คน
มากมายยิ่งจึง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1 นีไฟ 13:29) 

อ่านทวนใจความสรปุข้างตน้หลังจากท่านเตมิค�าในช่อง
วา่งแล้ว

จุดประสงคป์ระการหน่ึงของศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจ
และน่าชิงชังคอื “บิดเบือนทางที่ถูกตอ้งของพระเจ้า” 
(1 นีไฟ 13:27) โดยน�าเอาความจรงิที่แจ้งชัดและมีคา่
มากมายไป “บิดเบือน” คอื ท�าให้เบี่ยงเบนหรอืออกห่าง
จากส่ิงที่ถูกตอ้ง ตรกึตรองผลลบของการเบี่ยงเบนหรอื
ออกห่างจาก “ทางที่ถูกตอ้งของพระเจ้า”

ใช้พระคมัภีรข์องท่านตอบค�าถามตอ่ไปน้ี

• ตามที่กล่าวไว ้ใน 1 นีไฟ 13:34 พระเจ้าจะทรงน�า
อะไรออกมาเน่ืองดว้ยพระเมตตาของพระองค ์(อาจ
จะช่วยไดถ้้ารูว้า่ช่ือ “พระเมษโปดก” หมายถึงพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต)์   
 

• ใน 1 นีไฟ 13:35–36 พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ส่ิงใดจะ
ถูกซ่อนไวเ้พื่อออกมาสู่คนตา่งชาต ิ  
 

• ใน 1 นีไฟ 13:36 เทพกล่าววา่ส่ิงที่เขียนอยู่ในบันทึกที่
ซ่อนไวค้อือะไร—พระคมัภีรม์อรมอน   
 

• นอกจากพระคมัภีรม์อรมอนแล้ว “หนังสือเล่มอื่น” 
ใน 1 นีไฟ 13:39 หมายถึงอะไร   
 

อ่าน 1 นีไฟ 13:40–41 และขีดเส้นใตส่ิ้งที่พระคมัภีร์
มอรมอนและ “หนังสือเล่มอื่น” เหล่าน้ีจะท�าให้เป็นที่
รูแ้ก่คนทัง้ปวง ส�าคญัที่เราพึงสังเกตวา่เราตอ้งมาหา
พระผู้ช่วยให้รอด “ตามค�าพยากรณ์ซ่ึงจะบังเกิดโดย
พระโอษฐ์ของพระเมษโปดก” (1 นีไฟ 13:41)—พระ
คมัภีร์

เราเรยีนรูผ้่านนิมิตส่วนน้ีของนีไฟวา่ พระคัมภีรม์อร- 
มอนและพระคัมภีรยุ์คสุดท้ายฟ้ืนฟูความจรงิท่ี 
แจ้งชัดและมีค่าเพ่ือช่วยให้เรารูว้า่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและทรงช่วยให้
เรารูว้า่จะมาหาพระองค์อย่างไร

 2. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ความจริงอนัแจ้งชดัและมีคา่ในพระคมัภีร์มอรมอนและพระ

คมัภีร์ยคุสดุท้ายเลม่อ่ืนมีอิทธิพลอยา่งไรตอ่ประจกัษ์พยานของ

ทา่นในพระเยซคูริสต์

 ข. ความจริงเหลา่นัน้ชว่ยให้ทา่นเข้าใจและด�าเนินชีวิตตามพระ

กิตตคิณุของพระองค์อยา่งไร

ใช้เวลาสักครูป่ระเมิน
วา่การศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่านก�าลังช่วยให้ท่านใกล้
ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมาก
เพียงใด

1 นีไฟ 14:1–17

นีไฟเห็นการสูร้บระหว่าง

ศาสนจกัรอนัเรืองอ�านาจ

เม่ือเขียนความคดิของทา่น

เก่ียวกบัพระคมัภีร์ จงให้เวลา

ตวัทา่นมากพอ  แม้ทา่นจะ

ก�าลงัพยายามท�างานมอบ

หมายให้เสร็จ แตจ่งไตร่ตรอง

ค�าถามอยา่งรอบคอบ  

ค�าถามบางข้อต้องใช้เวลาและ

ความคดิจงึจะตอบได้ดี  จง

แสวงหาการน�าทางของพระ

วิญญาณบริสทุธ์ิขณะท่ีทา่น

เขียน

เขียนความคดิของท่าน

เก่ียวกับพระคัมภร์ี
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และน่าชิงชงักบัศาสนจกัรของพระเมษโปดกของพระผู้

เป็นเจ้า

ใน 1 นีไฟ 14 เราอ่านเกี่ยวกับการสู้รบระหวา่งศาสนจักร
อันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังกับศาสนจักรของพระเมษ
โปดกของพระผูเ้ป็นเจา้ อา่น 1 นีไฟ 14:10–13 และระบุ
วา่ฝ่ายใดจะมีผู้คนมากกวา่กัน สังเกตใน 1 นีไฟ 14:12 
วา่เหตใุดจ�านวนคนที่สนับสนุนศาสนจักรของพระเมษ
โปดกจึงน้อยและเหตใุดศาสนจักรอันเรอืงอ�านาจและ
น่าชิงชังจึงสามารถรวบรวมคนไดม้าก

ท่านจะรูสึ้กอย่างไรหากท่านมีจ�านวนน้อยกวา่และก�าลัง
ตอ่สู้ ในสงคราม อ่าน 1 นีไฟ 14:14 ขีดเส้นใตข้้อความ
ซ่ึงระบุความช่วยเหลือที่ “วสุิทธิชนของศาสนจักร
ของพระเมษโปดก” และ “ผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้า” จะไดร้บัขณะตอ่สู้กับความช่ัวรา้ย

หลักธรรมพระกิตตคิณุส�าคญัที่สอนใน 1 นีไฟ 14:1–17 
คอื เม่ือเราด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมและรกัษา
พันธสญัญาของเรา พระเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าจะช่วยให้เรามีชัยเหนือความช่ัวรา้ย

 3. เขียนยอ่หน้าสัน้ๆ ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่ความเป็นหนึง่ของ “ผู้คนแหง่พนัธสญัญาของ

พระเจ้า” และ “มีอาวธุคือความชอบธรรม” (ด�าเนินชีวิตอยา่งชอบ

ธรรม) ได้ชว่ยทา่นเอาชนะการลอ่ลวงท่ีอาจจะน�าทา่นออกหา่งจาก

พระผู้ เป็นเจ้าและกฎของพระองค์อยา่งไร

นีไฟเห็นวา่ในวนัเวลาสุดท้ายคนที่สนับสนุนศาสนจักร
อันเรอืงอ�านาจและน่าชิงชังจะพบ “ความพินาศสิน้ของ
พวกเขา” (1 นีไฟ 14:3) ท่านสามารถมีความเช่ือมั่นได้
วา่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะมีชัยในวนัเวลาสุดท้าย

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 12–14 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 4: วัน 1

1 นีไฟ 15
ค�าน�า

ใน 1 นีไฟ 15 ท่านจะเห็นการเปรยีบเทียบระหวา่งความ
เพียรพยายามของนีไฟเพื่อรบัการเปิดเผยส่วนตวักับ
ความพยายามโดยไรศ้รทัธาของพี่ๆ ขณะศึกษาบทน้ี 
ให้ ไตรต่รองความพยายามของท่านเพื่อรบัค�าตอบและ
การน�าทางจากพระเจ้า

1 นีไฟ 15:1–11

พี่ๆ  ของนีไฟบ่นว่าพวกเขาไม่สามารถเขา้ใจนิมิตของ 

ลีไฮได้

กิจกรรมมากมายเรยีกรอ้งให้เราพยายามในส่วนของ
เราก่อน จึงจะสามารถช่ืนชมผลได ้นึกถึงกิจกรรมที่ท่าน
มีส่วนรว่ม—เช่น งานโรงเรยีน การเล่นดนตร ีหรอืกีฬา
และไตรต่รองความสัมพันธ์ระหวา่งความพยายามที่ท่าน
ทุ่มเทให้กิจกรรมน้ันกับผลที่ตามมา มองหาแบบฉบับ
คล้ายกับที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 15 สังเกตวา่การทุ่มเท
ความพยายามเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเรยีนรูค้วามจรงิ
ทางวญิญาณและไดร้บัการเปิดเผยจากพระเจ้า

หลังจากแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อให้เข้าใจนิมิต
และค�าสอนของบิดา จากน้ันจึงไดร้บัการเปิดเผยแล้ว 
นีไฟกลับไปยังกระโจมของบิดา ที่น่ันเขาพบพี่ๆ ก�าลัง
โตเ้ถียงกัน จงคน้ควา้ 1 นีไฟ 15:1–3 และระบุส่ิงที่พวก
เขาก�าลังสนทนา

ใน 1 นีไฟ 15:6–7 ขีดเส้นใตส่ิ้งที่ท�าให้พี่ๆ ของนีไฟยุ่ง
ยากใจและก่อให้เกิดการโตเ้ถียง ตามที่กล่าวไว ้ใน  
1 นี-ไฟ 15:3 เหตใุดพวกเขาจึงเข้าใจค�าสอนของลีไฮได้
ยาก  
 

อ่าน 1 นีไฟ 15:8 และขีดเส้นใตค้�าถามที่นีไฟถามพี่ๆ 
เหตใุดน่ีจึงเป็นค�าถามที่นีไฟสมควรถามหลังจากส่ิงที่
เพิ่งประสบ
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ขีดเส้นใตค้�าตอบของพี่ๆ ใน 1 นีไฟ 15:9 พี่ๆ ของนีไฟ
อธิบายวา่ “เราไม่ ไดทู้ลถามพระเจ้าเพราะพระองค์ ไม่
ตรสักับเรา”

 1. สมมตวิา่ทา่นมีเพ่ือนท่ีไมไ่ด้ทลูขอการน�าทางจาก

พระเจ้าเพราะเขาไมเ่ช่ือวา่พระองค์จะทรงตอบ ศกึษา 1 นี-

ไฟ 15:11 และไตร่ตรองค�าแนะน�าท่ีนีไฟให้พ่ีๆ เก่ียวกบัการได้ค�า

ตอบจากพระเจ้า จากนัน้จงเขียนจดหมายให้ก�าลงัใจเพ่ือนลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือกระตุ้นเขาให้ทลูถาม

พระผู้ เป็นเจ้าด้วยศรัทธา แบง่ปันค�าแนะน�าของนีไฟและความรู้สกึ

ของทา่นในจดหมายเก่ียวกบัการสวดอ้อนวอน

หลักธรรมพระกิตตคิณุประการหน่ึงที่เราเรยีนรู้ ไดจ้าก
การกระท�าและประสบการณ์ของนีไฟและพี่ๆ คอืหาก
เราทูลถามพระเจ้าด้วยศรทัธาและเช่ือฟังพระ
บัญญัติของพระองค์ เม่ือน้ันเราจะพรอ้มได้รบัการ
เปิดเผยและการน�าทางจากพระองค์

 2. เลือกค�าถามหนึง่ข้อด้านลา่ง และตอบลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นจะพดูอะไรเพ่ือชว่ยให้สมาชิกใหมข่องศาสนจกัรเข้าใจสิง่ท่ี

เรียกร้องจากเราเพ่ือจะได้รับการสอนและการน�าทางจากพระเจ้า

 ข. การพยายามเรียนรู้ความจริงทางวิญญาณและแสวงหาการน�า

ทางของพระเจ้ามีผลอยา่งไรตอ่ความสามารถท่ีทา่นจะรู้สกึถงึพระ

วิญญาณและเข้าใจพระกิตตคิณุ

ภายในวนัถัดไป ให้แบ่งปันค�าตอบของงานมอบหมาย
ข้างตน้กับบิดามารดา สมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ ผู้น�า
ศาสนจักร หรอืคร ูขณะท�าเช่นน้ันให้เชิญบุคคลดงั
กล่าวแบ่งปันประสบการณ์กับท่านวา่เขาทุ่มเทความ
พยายามและศรทัธาในการแสวงหาความช่วยเหลือและ
การน�าทางจากพระบิดาบนสวรรคเ์มื่อใด

1 นีไฟ 15:12–20

นีไฟอธิบายเร่ืองการกระจดักระจายและการรวมอิสราเอล

พี่ๆ ของนีไฟสับสนเกี่ยวกับค�าพยากรณ์และค�าสอน
ของลีไฮเกี่ยวกับตน้มะกอกและคนตา่งชาต ิ(ด ู 
1 นีไฟ 15:7; ด ู1 นีไฟ 10:12–15 ดว้ย) นีไฟอธิบาย
วา่การกระจัดกระจายของกิ่งเดมิจากตน้มะกอกเป็น
สัญลักษณ์แทนการกระจัดกระจายทางกายและทาง

วญิญาณของเชือ้สายแห่งอิสราเอล (ผู้คนแห่งพันธ-
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้า) เน่ืองดว้ยการไม่เช่ือฟังของ
พวกเขา ในสภาพที่กระจัดกระจายน้ีพวกเขาสูญเสีย
ความรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุ และอัตลักษณ์ของตนใน
ฐานะสมาชิกของเชือ้สายแห่งอิสราเอล ส่วนหน่ึงของ
การรวมเชือ้สายแห่งอิสราเอลในยุคสุดท้ายคอืผู้คนทั่ว
แผ่นดนิโลกจะยอมรบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
และตระหนักวา่พวกเขาเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้า (ด ู1 นีไฟ 15:14–15)

อ่าน 1 นีไฟ 15:14 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่อิสราเอลซ่ึง
กระจัดกระจายจะเข้าใจในยุคสุดท้าย

นีไฟสอนวา่คนที่เข้ารว่มศาสนจักรเสมือนหน่ึงพวก
เขาถูกตอ่กิ่ง “เข้ากับตน้มะกอกเดมิ” (1 นีไฟ 15:16) 
เขากล่าวดว้ยวา่ เช่นเดยีวกับการกระจัดกระจายของ
เชือ้สายแห่งอิสราเอล การตอ่กิ่งหรอืการรวมครัง้น้ีจะ
เกิดขึน้ “ โดยคนตา่งชาต”ิ (1 นีไฟ 15:17) อาจเป็น
ประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ “ ในพระคมัภีร ์คนตำ่งชำต ิมี
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หลายความหมาย บางครัง้เป็นผู้คนที่ ไม่ใช่เชือ้สายชาว
อิสราเอล บางครัง้เป็นผู้คนที่ ไม่ใช่เชือ้สายชาวยิว และ
บางครัง้เป็นประชาชาตทิี่ ไม่มีพระกิตตคิณุ ถึงแม้อาจ
มีสายเลือดชาวอิสราเอลอยู่บ้างในบรรดาผู้คน การใช้ค�า
น้ีในความหมายสุดท้ายเป็นลักษณะพิเศษของค�าที่ ใช้
ในพระคมัภีรม์อรมอน” (คูม่ือพระคมัภีร ์“คนตา่งชาต,ิ” 
scriptures.lds.org)

พระเจ้าทรงรกัษาสัญญาของพระองคแ์ละทรงจดจ�า
พันธสัญญาของพระองคก์ับบุตรธิดาของพระองค ์
พระองคท์รงปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนไดร้บัพร
ของพระกิตตคิณุอันเป็นนิจ (ด ู1 นีไฟ 15:18) ความ
พยายามในการแบ่งปันพระกิตตคิณุกับเพื่อนและ
ครอบครวั และค�ามั่นสัญญาของท่านวา่จะรบัใช้งาน
เผยแผ่อย่างสมเกียรตช่ิวยให้ค�าพยากรณ์ของลีไฮเกิด
สัมฤทธิผล

1 นีไฟ 15:21–36

นีไฟตอบค�าถามของพี่ๆ  เกีย่วกบันิมิตของลีไฮจาก

ประสบการณ์ของเขาเอง

ส่วนที่เหลือของ 1 นีไฟ 15 ครอบคลุมค�าถามที่พี่ๆ ถาม
นีไฟเกี่ยวกับความฝันของลีไฮ พวกเขาถามวา่ “ราว
เหล็กที่บิดาเราเห็น, ซ่ึงน�าไปถึงตน้ไม้น้ัน, หมายถึงส่ิง
ใด?” (1 นีไฟ 15:23) อ่านค�าตอบของนีไฟ ใน 1 นีไฟ 
15:24–25 และระบุพรที่สัญญากับผู้สดบัฟังพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร ในค�ากล่าวตอ่
ไปน้ีจากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเกี่ยวกับพลัง
แห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ให้ขีดเส้นใตข้้อความ
คล้ายกับที่นีไฟสอน

• “พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงน�าเราไปถึงผล
อันพึงปรารถนาเหนือผลอื่นใดทัง้หมดเท่าน้ัน แตใ่น
และโดยผ่านพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เราสามารถ
พบพลังตอ่ตา้นการล่อลวง พลังขัดขวางงานของ
ซาตานและทูตลับของเขา” 

• “พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า       มีพลังเสรมิความ
เข้มแข็งให้วสุิทธิชนและตดิอาวธุให้พวกเขาดว้ยพระ
วญิญาณเพื่อพวกเขาจะสามารถตอ่ตา้นความช่ัว ยึด
มั่นความด ีและพบปีตใินชีวติน้ี”

• “ความส�าเรจ็ในความชอบธรรม พลังหลีกเลี่ยงการ
หลอกลวงและตอ่ตา้นการล่อลวง การน�าทางในชีวติ
ประจ�าวนัของเรา การเยียวยาจิตวญิญาณน่ีเป็นเพียง
ค�าสัญญาเล็กน้อยที่พระเจ้าประทานแก่คนที่จะมาสู่
พระวจนะของพระองค ์      เราอาจจะขยันหมั่นเพียร
มากในดา้นอื่น แตจ่ะพบพรในพระคมัภีรเ์ท่าน้ัน 
ในการมาสู่พระวจนะของพระเจ้าเท่าน้ันและยึดมั่น
ขณะที่เราเดนิฝ่าหมอกแห่งความมืดไปยังตน้ไม้แห่ง
ชีวติ” (“The Power of the Word,” Ensign, May 1986, 
80, 82)

ส�าคญัอย่างยิ่งที่เราจะยึดมั่นพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าผ่านการศึกษาพระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอน และการ
ฟังผู้น�าที่ ไดร้บัการดลใจ

 3. ในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น ให้ออกแบบใบปลวิ

สง่เสริมพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า โดยรวมพรท่ีนีไฟ

สญัญาไว้กบัคนท่ียดึมัน่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า ทา่นอาจ

ต้องการเขียนรายช่ือแหลง่ค้นหาพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าไว้ด้วย

ท่านอาจเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน
ใกล้กับ 1 นีไฟ 15:24–25: การศกึษาและท�าตามพระ
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วจนะของพระผู้เป็นเจ้าทุกวนัท�าให้เรามีพลังต่อ
ต้านการล่อลวงของซาตาน

 4. เพ่ือชว่ยเสริมสร้างประจกัษ์ของทา่นเก่ียวกบัหลกัธรรม

นี ้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น:

 ก. ประสบการณ์ใดเก่ียวกบัการศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัชว่ยให้

ทา่นรู้วา่หลกัธรรมนีเ้ป็นความจริง

 ข. ทา่นจะรู้ได้อยา่งไรวา่หลกัธรรมนีเ้ป็นความจริง

ในความฝันของลีไฮ คนที่ยึดราวเหล็กไวแ้น่นฝ่าหมอก
แห่งความมืดอย่างปลอดภัยไปถึงตน้ไม้แห่งชีวติ ใน 
1 นีไฟ 15:26 พี่ๆ ของนีไฟขอให้เขาอธิบายความหมาย
ของแม่น� ้าที่อยู่ ใกล้ตน้ไม้แห่งชีวติ ดใูน 1 นีไฟ 15:27–
29 และระบุวา่แม่น� ้าเป็นสัญลักษณ์ของอะไร

อ่าน 1 นีไฟ 15:32–36 เหตใุดค�าสอนเหล่าน้ีจึงท�าให้พี่ๆ 
ของนีไฟยุ่งยากใจ 

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ความฝันของลีไฮและการแปลความฝันของนีไฟสว่นใดแสดงถงึ

ความรักและความหว่งใยท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงมีตอ่พ่ีๆ ของนีไฟ

 ข. ทา่นเหน็ความรักและความหว่งใยท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงมีตอ่ทา่น

ใน 1 นีไฟ 15 อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 15 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 4: วัน 2

1 นีไฟ 16
ค�าน�า

พี่ๆ ของนีไฟถ่อมตนตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าเพราะรูสึ้ก
ถึงพลังแห่งค�าพูดของเขา ขณะครอบครวัเดนิทางใน
แดนทุรกันดาร พระเจ้าประทานเลียโฮนาให้น�าทาง
พวกเขาในการเดนิทาง ครอบครวัประสบความยุ่งยาก
มากมายขณะเดนิทาง รวมถึงคนัธนูของพวกเขาสูญ
เสียแรงดดีและคนัธนูของนีไฟหัก ซ่ึงท�าให้หาอาหารได้
น้อยลง แม้คนส่วนใหญ่ในครอบครวัพร�า่บ่นเน่ืองดว้ย
การสูญเสียครัง้น้ี แตนี่ไฟท�าคนัธนูอันใหม่และขอค�า
แนะน�าจากพระเจ้าวา่จะไปล่าสัตวท์ี่ ใด การศึกษา 1 นี-
ไฟ 16 จะเปิดโอกาสให้ท่านไดพ้ิจารณาวา่จะตอบสนอง
การแก้ ไขและความทุกข์อย่างไร พระเจ้าทรงน�าทาง
ครอบครวัของลีไฮให้ผ่านพ้นความยากล�าบากฉันใด 
พระองคจ์ะทรงน�าทางท่านให้ผ่านพ้นปัญหาชีวติฉัน
น้ัน ถ้าท่านแสวงหาและท�าตามค�าแนะน�าของพระองค์

2 นีไฟ 16: 1–6

นีไฟตอบสนองการพร�่าบ่นของพี่ๆ

ท่านเคยเห็นคนไดร้บัการแก้ ไขหรอืถูกต�าหนิเพราะ
ประพฤต ิไม่สมควรหรอืไม่ บุคคลผู้น้ันมีปฏิกิรยิาอย่างไร

เลมันกับเลมิวเอลรูสึ้กวา่ถูกนีไฟต�าหนิเมื่อเขาสอน
วา่คนช่ัวจะถูกปฏิเสธและไม่ ไดร้บัอนุญาตให้รบัส่วน
ตน้ไม้แห่งชีวติ (ด ู1 นีไฟ 15:36–16:1) อ่าน 1 นีไฟ 
16:1–2 และขีดเส้นใตต้รงที่นีไฟกล่าววา่บางคนมี
ปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การไดย้ินความจรงิเมื่อพวกเขาไม่
ด�าเนินชีวติตามน้ัน

ข้อความที่วา่ “บาดพวกเขาถึงส่วนลึกที่สุด” หมายความ
วา่ส่ิงน้ันเปิดโปงความผิดของพวกเขา ท่านคดิวา่ “คน
ผิดรบัความจรงิไดย้าก” หมายความวา่อย่างไร   
 

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

สองสามสิง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือเช่ือฟังแม้เม่ือไมอ่ยากได้ยิน

ความจริงและ “บาด [ทา่น] ถงึสว่นลกึท่ีสดุ” (1 นีไฟ 16:2) ทา่นคิด

วา่เหตใุดเยาวชนบางคนจงึพบวา่การเช่ือฟังความจริงบางอยา่ง

ท�าได้ยาก เปรียบเทียบรายการของทา่นกบัสิง่ท่ีนีไฟบอกเลมนักบั

เลมิวเอลใน 1 นีไฟ 16:3–4

ตามที่กล่าวไว ้ใน 1 นีไฟ 16:5 เลมันกับเลมิวเอล
เลือกตอบสนองตอ่ค�าแนะน�าของนีไฟอย่างไร ค�าหรอื
ข้อความใดในข้อน้ีบอกส่ิงที่เราควรท�าเมื่อความจรงิบาด
เราถึงส่วนลึกที่สุด ท�าเครือ่งหมายค�าตอบของค�าถาม
เหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน

1 นีไฟ 16: 7–33

เลียโฮนาน�าทางครอบครวัของลีไฮ

ตอบค�ากล่าวตอ่ไปน้ีในแบบสอบถามวา่จรงิ (จ) หรอื
เท็จ (ท) โดยวงกลมค�าตอบของท่าน

จ ท นีไฟแตง่งานกับธิดาคนโตของอิชมาเอล

จ ท ลีไฮไดร้บัวตัถุทรงกลมคล้ายเข็มทิศเรยีกวา่ 
เลียโฮนา

จ ท วตัถุทรงกลมมีแกนส่ีแกนบอกทิศทางให้ลี ไฮกับ
ครอบครวั

จ ท หลังจากครอบครวัของลีไฮไดร้บัวตัถุทรงกลม 
พวกเขาเดนิทางในแดนทุรกันดารไดง้่าย

ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 16:7–10 และสรปุหัวบท ให้
ตรวจทานค�าตอบของค�าถามสามข้อแรก (ด ูแอลมา 
37:38 ดว้ย) อ่าน 1 นีไฟ 16:17–19 เพื่อดวูา่ท่านตอบ
ค�าถามข้อส่ีถูกตอ้งหรอืไม่ (ค�าตอบที่ถูกตอ้ง อยู่ท้ายบท
น้ี)

ทัง้ที่เราเช่ือฟัง เราจะยังประสบการทดลอง การทดลอง
มากมายที่เราประสบไม่ใช่ผลของการเลือกผิด แตเ่กิด
ขึน้ตามธรรมชาตขิองชีวติมรรตยั ทวา่เปิดโอกาสให้
เราเรยีนรูแ้ละเตบิโตระหวา่งการเดนิทางในความเป็น
มรรตยัเช่นเดยีวกับพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูคพ  122:7–8) 
การทดสอบอย่างหน่ึงของเราในชีวติคอืเราตอบสนอง
การทดลองเหล่าน้ีอย่างไร
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ตามค�าบรรยายของนีไฟเกี่ยวกับวตัถุทรงกลมใน 1 นี-
ไฟ 16:10 ของประทานดงักล่าวเป็นประโยชน์อย่างไรตอ่
ลีไฮและครอบครวัขณะเดนิทางไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้
หาและท�าเครือ่งหมายวา่เลียโฮนามีประโยชน์อย่างไรตอ่
ครอบครวัของลีไฮใน 1 นีไฟ 16:16

คน้ควา้ 1 นีไฟ 16:20–22 ระบุวา่บางคนในครอบครวั
ของลีไฮมีปฏิกิรยิาอย่างไรเมื่อนีไฟท�าคนัธนูหัก ศึกษา 
1 นีไฟ 16:23–25, 30–32 โดยมองหาปฏิกิรยิาของนี- 
ไฟตอ่การทดลองน้ี ปฏิกิรยิาของเขามีผลตอ่ครอบครวั
อย่างไร

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ทา่นเรียนรู้อะไรบ้างโดยเปรียบเทียบปฏิกิริยาท่ี

ตา่งกนัของนีไฟกบัครอบครัวตอ่การทดลองแบบเดียวกนั

แทนที่จะบ่นวา่ นีไฟกลับท�าคนัธนูอันใหม่แล้วแสวงหา
การน�าทางเพื่อให้รูว้า่จะหาอาหารที่ ใด แบบอย่างของ
นีไฟแสดงให้เห็นวา่หากเราท�าสุดความสามารถและ
แสวงหาค�าแนะน�าจากพระเจ้า เม่ือน้ันพระองค์
ย่อมทรงช่วยเราผ่านความยุ่งยากของเรา

ระหวา่งเหตกุารณ์เหล่าน้ี พระเจ้าทรงอธิบายตอ่ลีไฮวา่
เลียโฮนาท�างานอย่างไร ใน 1 นีไฟ 16:26–29 ให้มองหา
ส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อพระเจ้าทรงน�าทางครอบครวัของลีไฮ
ผ่านเลียโฮนา

 3. สมมตวิา่ทา่นก�าลงัสอนเดก็เก่ียวกบัเลียโฮนา ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้อธิบายด้วยค�าพดู

งา่ยๆ วา่เลียโฮนาน�าทางครอบครัวของลีไฮอยา่งไรและพวกเขา

ต้องท�าอะไรเพ่ือให้เลียโฮนาน�าทางพวกเขาตอ่ไป

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: เลียโฮนาแสดงให้เราเหน็อยา่งไรวา่ “โดย

วธีิเล็กน้อยพระเจ้าทรงท�าให้สิ่งส�าคัญเกดิขึน้ได้” (1 นีไฟ 

16:29)

เช่นเดยีวกับผู้คนของลีไฮ พระเจ้าทรงจัดเตรยีมของ
ประทานมากมายไวช่้วยให้ท่านไดร้บัการน�าทางส่วนตวั 
อ่านข้อความสามตอนตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับของประทานบาง
อย่างและไตรต่รองวา่แตล่ะอย่างจากพระเจ้าคล้ายกับ
เลียโฮนาอย่างไร

ปิตพุร

ประธานโธมัส เอส  มอนสันเรยีกปิตพุรวา่เลียโฮนาส่วน
ตวั

“พระเจ้าองคเ์ดยีวกับที่ทรงจัดเตรยีมเลีย- 
โฮนาให้ลีไฮทรงจัดเตรยีมของประทานอัน
ทรงคณุคา่และหายากให้ท่านและข้าพเจ้า
ในปัจจุบันเพื่อให้การน�าทางแก่ชีวติเรา 
บอกส่ิงที่เป็นอันตรายตอ่ความปลอดภัย

ของเรา วางผังเส้นทาง แม้เส้นทางที่ปลอดภัย—ไม่ ใช่
ไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้แต ่ไปบ้านบนสวรรคข์องเรา ของ
ประทานที่ข้าพเจ้าพูดถึงคอืปิตพุรของท่าน      

“      พรของท่านไม่ ไดม้ี ไว ้ให้ท่านพับเก็บไว ้ใส่กรอบ
หรอืจัดพิมพ์ แตม่ี ไว ้ให้ท่านอ่าน รกั และท�าตาม ปิต-ุ
พรของท่านจะเห็นท่านผ่านคนืมืดมิดที่สุด จะน�าทาง
ท่านผ่านอันตรายของชีวติ       ปิตพุรของท่านเป็นเลีย-
โฮนาส่วนตวัของท่านเพื่อวางผังเส้นทางและน�าทาง
ท่าน” (“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” 
Ensign, Nov. 1986, 65–66)

พระคมัภีร์และถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์

เอ็ลเดอรด์บัเบิลยู  โรล์ฟ เคอรผ์ู้รบัใช้เป็น
สมาชิกสาวกเจ็ดสิบสมัยน้ัน ยืนยันวา่พระ
วจนะของพระครสิตแ์ละผู้รบัใช้ของ
พระองคค์อืเลียโฮนาทางวญิญาณ “พระ
วจนะของพระครสิตเ์ป็นเลียโฮนาส่วนตวั

ส�าหรบัเราทุกคนได ้โดยชีท้างให้เรา ขอเราอย่าได้
เกียจครา้นเพราะความง่ายของทาง ขอให้เราน�าพระ
วจนะของพระครสิตเ์ข้ามาสู่ความคดิและใจเราดว้ย
ศรทัธาดงับันทึกไวใ้นพระคมัภีรอ์ันศักดิสิ์ทธิ์และดงั
ประกาศไว ้โดยศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย 
ขอให้เราดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิตด์ว้ยศรทัธาและ
ความขยันหมั่นเพียรเพราะพระวจนะของพระครสิตจ์ะ
เป็นเลียโฮนาทางวญิญาณโดยบอกเราทุกส่ิงที่เราควร
ท�า” (ด ู“พระค�าของพระครสิต—์เลียโฮนาทางวญิญาณ
ของเรา,” เลียโฮนำ, พ ค  2004, หน้า 47)
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พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์หง่โควรมัอคัร- 
สาวกสิบสองเปรยีบเทียบพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์กับเลียโฮนา “ขณะพยายามปรบั
เจตคตแิละการกระท�าของเราให้ชอบธรรม 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยเราในสมัย

น้ีเฉกเช่นเลียโฮนาช่วยลีไฮและครอบครวัในสมัยของ
พวกเขา องคป์ระกอบอย่างเดยีวกับที่ส่งผลให้เลียโฮนา
ท�างานเพื่อลีไฮจะอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาใน
ชีวติเรา องคป์ระกอบอย่างเดยีวกับที่ส่งผลให้เลียโฮนา
ไม่ท�างานในสมัยก่อนจะส่งผลให้เราถอนตวัจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในสมัยน้ี” (ด ู“เพื่อเราจะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา,” เลียโฮนำ, 
พ ค  2006, หน้า 36)

 5. เขียนสองหรือสามด้านในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นท่ีปิตพุร พระคมัภีร์และถ้อยค�าของศาสดา

พยากรณ์ หรือพระวิญญาณบริสทุธ์ิเปรียบเสมือนเลียโฮนา

 6. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้บรรยาย

เวลาท่ีการท�าตามค�าแนะน�าจากแหลง่หนึง่ข้างต้นน�าทา่น

ให้ได้รับการน�าทางจากพระเจ้า

1 นีไฟ 16:34–39

ธิดาของอิชมาเอลโศกเศร้าเพราะการส้ินชีวิตของเขา และ

เลมนัวางแผนฆ่าลีไฮกบันีไฟ

ใน 1 นีไฟ 16:34–38 เราเรยีนรูว้า่อิชมาเอลตายหลัง
จากเดนิทางในแดนทุรกันดารหลายวนั ธิดาของเขา
เศรา้โศกอย่างยิ่งเพราะการสูญเสียบิดา บางคนใน
ครอบครวัพร�า่บ่นตอ่ตา้นลีไฮกับนีไฟและตอ้งการ
กลับไปเยรซูาเล็ม เลมันถึงกับวางแผนลับเพื่อสังหาร
นีไฟกับลีไฮ อีกครัง้ที่พี่ๆ ของนีไฟแสดงให้เห็นความ
อ่อนแอและความไม่มีศรทัธาเพราะพวกเขาไม่แสวงหา
พระประสงคข์องพระเจ้า พวกเขาปฏิเสธพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และความช่วยเหลือที่พระองคจ์ะประทานแก่
พวกเขา

อ่าน 1 นีไฟ 16:39 และคน้หาวา่พระเจ้าทรงท�าอะไร
ในสถานการณ์น้ี จากส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในข้อน้ี เหตใุด
พระเจ้าทรงตสีอนเรา   
 

พระเจ้าทรงน�าทางและทรงตสีอนเราเพื่อประโยชน์ของ
เรา หากเราท�าตามการน�าทางหรอืการตสีอนที่ ไดร้บัจาก
พระเจ้า พระองคจ์ะทรงอวยพรเรา

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา1 นีไฟ 16 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าตอบของแบบทดสอบจรงิ/เท็จ: (1) ท, (2) จ, (3) ท, 
(4) ท

หน่วย 4: วัน 3

1 นีไฟ 17
ค�าน�า

หลังจากเดนิทางแปดปีในแดนทุรกันดาร ครอบครวั
ของลีไฮก็มาถึงสถานที่แห่งหน่ึงรมิฝ่ังทะเล พวกเขา
เรยีกที่แห่งน้ันวา่อุดมมั่งคัง่ นีไฟเช่ือฟังพระบัญชา 
ของพระเจ้าให้ตอ่เรอื เขาต�าหนิพี่ๆ ดว้ยเพราะความ
ช่ัวรา้ยของคนเหล่าน้ันที่กีดกันไม่ ให้พวกเขาไดร้บัการ
ดลใจจากพระเจา้ ขณะทีท่า่นศึกษา 1 นีไฟ 17 และแบบ 
อย่างของนีไฟ ท่านจะเห็นวา่โดยผ่านการเช่ือฟังท่าน
สามารถท�าทุกอย่างส�าเรจ็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา 
ท่านจะตระหนักมากขึน้เช่นกันวา่พระเจ้าตรสักับท่าน
ผ่านสุรเสียงสงบแผ่วเบา
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1 นีไฟ 17: 1–51

ครอบครวัของลีไฮเดินทางไปอดุมมัง่คัง่ ทีซ่ึ่งนีไฟไดร้บั

พระบญัชาใหต่้อเรือ

ท่านจะบอกไดห้รอืไม่วา่ชีวติท่านง่ายหรอืยาก เพราะ
เหตใุด อ่าน 1 นีไฟ 17:1, 4, 6 และวงกลมค�าที่บ่งบอก
วา่ช่วงเวลาที่นีไฟกับครอบครวัใช้ในแดนทุรกันดารยาก
หรอืง่าย

อ่าน 1 นีไฟ 17:3 และระบุเหตผุลที่นีไฟบอกวา่เหตใุด
ครอบครวัเขาจึงไดร้บัพรในช่วงเวลายุ่งยากน้ี—เริม่ดว้ย
ค�าวา่หำก ท�าเครือ่งหมายหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์อง
ท่าน

ในพระคมัภีรม์ักกล่าว
หลักธรรมพระกิตตคิณุ
ในรปูของ “หาก- เมื่อ
น้ัน” เราจะเห็นรปูแบบ 
“หาก- เมื่อน้ัน”  ในการ
ชีน้�าชีวติแตล่ะคน เช่น
เดยีวกับครอบครวัและทัง้
ประเทศ ค�าวา่หำก บอก
การกระท�าของเรา และ 
เมือ่น้ัน อธิบายผลหรอื
พรที่เราจะไดร้บัส�าหรบั

การกระท�าน้ัน แม้ใน1 นีไฟ 17:3 ไม่มีค�าวา่ เมือ่น้ัน แต่
บอกการกระท�าอย่างหน่ึงและพรที่จะตามมา ท่านจะ
กล่าวหลักธรรมที่นีไฟเป็นพยานดว้ยค�าพูดของท่านเอง
อย่างไร หาก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  เม่ือ
น้ัน   
  

สังเกตวา่ 1 นีไฟ 17:2, 12–13 แสดงตวัอย่างของ
หลักธรรมน้ีอย่างไร ขณะที่ท่านอ่านข้อเหล่าน้ี ให้ท�า
เครือ่งหมายบางวธิีที่พระเจ้าทรงเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งและทรงอวยพรนีไฟกับครอบครวัเมื่อพวกเขา
รกัษาพระบัญญัต ิหาหลักฐานเพิ่มเตมิยืนยันความจรงิ
ของหลักธรรมน้ีขณะท่านยังคงศึกษาประสบการณ์ของ
นีไฟ

ขณะท่ีทา่นศกึษาพระคมัภีร์ให้

มองหาค�าหรือวลีเชน่ “ดงันัน้

เราจงึเหน็” “ฉะนัน้” “ดงันัน้” 

“ดเูถิด” หรือ “หาก . . . เม่ือ

นัน้ . . .”  ค�าเหลา่นีม้กับง่บอก

วา่ก�าลงักลา่วหลกัค�าสอนหรือ

หลกัธรรมพระกิตตคิณุ

ฝึกระบุหลักธรรม

และหลักค�าสอน

 1. ใช้เวลาตอบค�าถามตอ่ไปนีอ้ยา่งมีความหมายลงใน

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น แบบฝึกหดันีจ้ะชว่ยให้

ทา่นเหน็วา่นีไฟยงัคงด�าเนินชีวิตตามหลกัธรรมท่ีเขากลา่วไว้ใน 

1 นีไฟ 17:3 ขณะท่ีคนอ่ืนๆในครอบครัวไมด่�าเนินชีวิตตามนัน้ ตรึก

ตรองวา่หลกัธรรมนีป้ระยกุต์ใช้กบัชีวิตทา่นอยา่งไร

 ก. พระเจ้าทรงบญัชานีไฟให้ท�าอะไร (ด ู1 นีไฟ 17:7–8) อะไรอาจ

ท�าให้เช่ือฟังพระบญัชานีไ้ด้ยาก

 ข. ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัการตอบสนองของนีไฟตอ่พระ

บญัชานี ้(ด ู1 นีไฟ 17:9–11, 15–16) พ่ีๆ ของเขาตอบสนอง

อยา่งไร (ด ู1 นีไฟ 17:17–21) ทา่นเรียนรู้อะไรบ้างจากการตอบ

สนองเหลา่นี ้

 ค. นีไฟตอบพ่ีๆ โดยเลา่ประสบการณ์ของโมเสส พระเจ้าทรงชว่ย

โมเสสท�าภารกิจท่ีทรงบญัชาให้ส�าเร็จอยา่งไร (ด ู1 นีไฟ 17:23–

29) พ่ีๆ ของนีไฟเหมือนลกูหลานของอิสราเอลอยา่งไร (ด ู1 นีไฟ 

17:30, 42)

 ง. มีพระบญัญตัท่ีิยากส�าหรับทา่นบ้างหรือไม ่ทา่นตอบสนอง

อยา่งไรตอ่ภารกิจหรือพระบญัญตัท่ีิยากจากพระผู้ เป็นเจ้าเฉกเชน่

นีไฟและโมเสสท�า

เมื่อท่านท�างานมอบหมายข้างตน้เสรจ็แล้ว ให้อ่านค�า
พูดแสดงศรทัธาของนีไฟใน 1 นีไฟ 17:50

อ่าน 1 นีไฟ 17:51 และประยุกตใ์ช้ข้อน้ีกับตวัท่านโดย
เตมิช่ือท่านตอ่จากค�าวา่ “ข้าพเจ้า” และแทนวลี “ตอ่
เรอื” ดว้ยพระบัญญัตทิี่ท่านเขียนไวใ้นค�าถาม ง ข้างตน้

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เลา่ประสบการณ์ (ของทา่นเองหรือของคนท่ีทา่นรู้จกั) ท่ี

ชว่ยให้ทา่นทราบวา่หากทา่นซ่ือสตัย์ตอ่พระผู้ เป็นเจ้า พระองค์จะ

ทรงชว่ยให้ทา่นท�าส�าเร็จตามท่ีทรงขอให้ทา่นท�า

หลักธรรมที่นีไฟเป็นแบบอย่างใน 1 นีไฟ 17 และตลอด
ชีวติของเขาคอื หากเรารกัษาพระบัญญัติ เม่ือน้ัน
พระเจ้าจะทรงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เราและ
ทรงจัดหาวธีิให้เราท�าส�าเรจ็ในสิง่ซ่ึงพระองค์ทรง
บัญชา

1 นีไฟ 17:45–55

นีไฟต�าหนิพี่ๆ  เพราะความชัว่ร้ายของพวกเขา

อ่าน 1 นีไฟ 17:48, 53–54 และระบุวา่เหตใุดนีไฟจึง 
“เหยียดมือ [ของเขา] ออกไปยังพี่ๆ [ของเขา]
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ตามที่กล่าวไว ้ใน 1 นีไฟ 17:53 พระเจ้าทรงท�าอะไรตอ่
พี่ๆ ของนีไฟ เพราะเหตใุด   
 

การท�าให้พี่ๆ ของนีไฟสะดุง้เป็นหน่ึงในหลายๆ วธิีที่
พระเจ้าทรงพยายามส่ือสารกับพวกเขา อ่าน 1 นีไฟ 
17:45 และระบุวธิีอื่นๆ ที่พระเจ้าทรงพยายามส่ือสารกับ
พวกเขา

ไตรต่รองข้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีจาก
ประธานบอยด ์เค  แพคเกอรแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสอง “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ตรสัดว้ยสุรเสียงที่ท่านรูสึ้ก มากกวา่ที่ท่าน 
ไดย้ิน สุรเสียงดงักล่าวเรยีกวา่ ‘เสียงสงบ

แผ่วเบา’ [คพ  85:6] และขณะที่เราพูดถึง ‘การฟัง’ 
สุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณ ส่วนใหญ่เรามัก
พรรณนาการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณโดยพูดวา่ ‘ฉัน
มี ควำมรูสึ้ก . . .’ ” (“Personal Revelation: The Gift, the 
Test, and the Promise,” Ensign, Nov. 1994, 60)

ทา่นอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย 1 นีไฟ 17:45 และเขยีน 
หลักธรรมตอ่ไปน้ีไวข้้างพระคมัภีรข์้อน้ี: พระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิตรสัด้วยสุรเสยีงสงบแผ่วเบาท่ีเรารูส้กึ
มากกวา่ได้ยิน

 3. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้สึก วา่พระเจ้าตรัสผา่นสรุเสียงสงบแผว่เบาเม่ือใด

 ข. ทา่นท�าอะไรได้บ้างเพ่ือรู้สกึและแยกแยะสรุเสียงสงบแผว่เบาได้

ท�าเครือ่งหมายข้อความตอ่ไปน้ี ใน 1 นีไฟ 17:45: “ท่าน
พูดกับพี่ดว้ยเสียงสงบแผ่วเบา, แต ่ใจพี่เกินกวา่จะรูสึ้ก, 
พี่จึงสัมผัสพระวจนะของพระองค ์ไม่ ได”้ ดปูระโยคแรก
ของ 1 นีไฟ 17:45 อีกครัง้และระบเุหตผุลที ่ใจพี่ๆ  ของนี- 

ไฟ “เกินกวา่จะรูสึ้ก”

บาปสามารถขัดขวางเราจากความรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างไร มีอะไรอีกบ้างที่สามารถท�าให้เราเขว
จากความรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์   
  
 

ประธานเจมส์ อี  เฟาสท์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดใช้อุปมา
นิทัศน์เพื่อระบุบางดา้นที่บาปสามารถขัดขวางเราจาก
ความรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์

“การส่ือสารส่วนใหญ่ ในสมัยของเราจะใช้
โทรศัพท์มือถือ แตบ่างครัง้เราก็พบ
จุดบอดที่รบัสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ได ้
ซ่ึงเกิดขึน้ไดเ้มื่อผู้ ใช้ โทรศัพท์อยู่ ใน
อุโมงคห์รอืหุบเขา หรอืเมื่อมีการรบกวน

อื่นๆ

“การส่ือสารจากสวรรคก็์เช่นกัน       เรามักปล่อย
ตวัเข้าไป ในจุดบอดทางวญิญาณ—สถานที่หรอื
สถานการณ์ที่ปิดกัน้ข่าวสารจากสวรรค ์จุดบอดเหล่า
น้ีอาจไดแ้ก่ ความโกรธ ส่ือลามก การล่วงละเมิด ความ
เห็นแก่ตวั และสถานการณ์อื่นที่ท�าให้พระวญิญาณทรง
ขุ่นเคอืง” (ด ู“ท่านไดข้่าวสารถูกตอ้งหรอืไม่,” เลียโฮนำ, 
พ ค  2004, หน้า 83)
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 4. ไตร่ตรองวา่ทา่นฟังขา่วสารท่ีพระเจ้าทรงหมายมัน่

สื่อสารกบัทา่นเม่ือเร็วๆ นีดี้เพียงใด เขียนลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบั “จดุบอดทางวิญญาณ ”—

สถานการณ์และสถานท่ีซึง่สามารถขดัขวางทา่นจากการได้รับ

สรุเสียงสงบแผว่เบา—และสิง่ท่ีทา่นจะท�าเพ่ือหลีกเลี่ยง

ท่านสามารถรบัการส่ือสารจากพระเจ้าผ่านสุรเสียงสงบ
แผ่วเบาขณะพยายามท�าตนให้มีคา่ควรและเอาใจใส่
การกระตุน้เตอืนที่อ่อนโยนเหล่าน้ี

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 17 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 4: วัน 4

1 นีไฟ 18–19
ค�าน�า

นีไฟกับครอบครวัท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าจนตอ่
เรอืเสรจ็และแล่นเรอืไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้ระหวา่ง 
ทาง เลมันกับเลมิวเอลชักน�าหลายคนบนเรอืให้กบฏ 
ดว้ยเหตน้ีุเลียโฮนาจึงหยุดท�างานและพายุแรงกล้า
คกุคามชีวติทุกคนบนเรอื หลังจากคนกบฏกลับใจและ
นีไฟสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา เลียโฮนาจึงเริม่ท�างาน
และพระเจ้าทรงท�าให้พายุสงบและน�าการเดนิทางของ
พวกเขาอีกครัง้ หลังจากมาถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้นีไฟ  
แนะน�าครอบครวัให้ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและ
เปรยีบพระคมัภีรก์ับพวกเขา ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 
18–19 ให้เปรยีบประสบการณ์ของนีไฟขณะเผชิญการ
ทดลองกับการท้าทายของท่านขณะเผชิญการทดลอง 
จงพยายามท�าตามแบบอย่างของนีไฟ

1 นีไฟ 18:1–8

ครอบครวัของลีไฮเตรียมแล่นเรือไปแผ่นดินทีส่ญัญาไว้

เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร
ควบคูก่ับแสวงหาการน�าทางจากพระเจ้า นีไฟแสดงให้
เห็นคณุสมบัตทิัง้สองน้ีอย่างไรเมื่อตอ่เรอื อ่าน 1 นีไฟ 
18:1–8

 1. ในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนค�าและ

ข้อความทัง้หมดใน 1 นีไฟ 18:1–8 ท่ีบง่บอกการทุม่เท

ความพยายามของนีไฟกบัครอบครัว จากนัน้ให้หาค�าและข้อความ

ทัง้หมดท่ีแสดงให้เหน็วิธีท่ีพระเจ้าทรงน�าทางและทรงชว่ยเหลือ

พวกเขา ทา่นมองเหน็ความสมัพนัธ์อะไรระหวา่งความเพียรของนี-

ไฟกบัความชว่ยเหลือท่ีเขาได้รับจากพระเจ้า

ประสบการณ์ของนีไฟแสดงให้เราเห็นวา่เพ่ือให้ส�าเรจ็
ในสิง่ท่ีพระเจ้าทรงบัญชา เราต้องแสวงหาความช่วย
เหลือจากพระองค์และทุ่มเทความพยายามของเรา

 2. นกึถงึสถานการณ์ท่ีทา่นเป็นอยูใ่นเวลานีซ้ึง่ทา่น

ต้องการความชว่ยเหลือของพระผู้ เป็นเจ้า เขียนในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือ

แสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าและอาจจะต้องพยายามท�าอะไร

บ้าง

1 นีไฟ 18:8–25

เลมนักบัเลมิวเอลน�าการกบฏบนเรือซ่ึงขดัขวางการเดิน

ทางไปแผ่นดินทีส่ญัญาไว้

เมื่อเราประสบการทดลองหรอืความยากล�าบากในชีวติ 
เรามักสงสัยวา่เหตใุดเราประสบความยุ่งยากเช่นน้ัน 
บางทีท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักอาจถามวา่ “ท�าไม” ในยาม
ยากล�าบาก

เอ็ลเดอรแ์อล  วทินีย์ เคลย์ตนัแห่งฝ่ายประธานสาวก
เจ็ดสิบระบุบ่อเกิดสามอย่างของความยากล�าบากที่เรา
ประสบ ขณะที่ท่านอ่านให้ขีดเส้นใตบ้่อเกิดเหล่าน้ัน
ตามที่อธิบายไว้
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“ตามความรูสึ้กโดยทั่วไป ภาระของเรามี
บ่อเกิดอยู่สามอย่าง [1] ภาระบางอย่างเป็น
ผลสืบเน่ืองตามธรรมชาตขิองสภาพใน
โลกที่เราอาศัยอยู่ ความเจ็บป่วย ความ
พิการทางรา่งการ เฮอรร์เิคน และแผ่นดนิ

ไหวเกิดขึน้เป็นครัง้คราว ซ่ึงไม่ใช่ความผิดของเรา
เอง      

“ภาระบางอย่างตกที่เราเพราะการประพฤตผิิดของผู้
อื่น การกระท�าทารณุกรรมและการเสพตดิไม่สามารถ
ท�าให้บ้านเป็นสวรรคบ์นดนิส�าหรบัสมาชิกครอบครวั
ที่บรสุิทธิ์ ได ้บาป ประเพณีที่ ไม่ถูกตอ้ง การข่มขู่ และ
อาชญากรรมท�าให้เหยื่อตอ้งแบกรบัภาระไปตลอดเส้น
ทางชีวติ      

“ความผิดพลาดและข้อบกพรอ่งของเราเองก่อให้เกิด
ปัญหามากมายและท�าให้เราแบกภาระหนักไวบ้นบ่า
ของเรา ภาระหนักที่สุดที่เรามาใส่ตวัเราคอืภาระบาป” 
(ด“ูให้ภาระของท่านเบาลง,” เลียโฮนำ, พ ย  2009, 
หน้า–14)

หลังจากนีไฟและครอบครวัเริม่แล่นเรอืไปแผ่นดนิที่
สัญญาไว ้พวกเขาประสบความยากล�าบากมากมาย ขณะ
ที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 18 ให้มองหาความทุกข์ยากแบบ
หน่ึงที่เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัพูดถึง อ่าน 1 นีไฟ 18:9–11 
และระบุตวัอย่างการเลือกผิดๆ ของคนบางคนบนเรอื

แม้การเตน้ร�า ฟังเพลง หรอืสนุกสนานไม่ ใช่ส่ิงผิด 
แต ่1 นีไฟ 18:9 บอกวา่พวกเขาท�าส่ิงเหล่าน้ีดว้ยความ 
“หยาบคายยิ่งนัก” ค�าวา่ หยำบคำย หมายถึงหยาบ
กระดา้ง กักขฬะ หรอืหยาบโลน ซาตานสามารถใช้การ
เตน้ร�า ดนตร ีหรอืลักษณะการพูดท�าให้ ใจและความ
คดิของเราสกปรกได ้อันเป็นเหตใุห้เราสูญเสียความ
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ตามที่กล่าวไวใ้น 1 นีไฟ 18:10 นีไฟกลัววา่จะเกิดอะไร
ขึน้ถ้าคนที่ก�าลังกบฏไม่กลับใจ   
  

นีไฟท�าอะไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี ท่านจะตอบสนองอย่างไรถ้า
บิดามารดาหรอืผู้น�าศาสนจักรขอให้ท่านเปลี่ยนเพลง
ที่ฟัง ท่าเตน้ร�า หรอืเลิกใช้ภาษาหยาบคาย ท่านจะยอม
ฟังและเปลี่ยนหรอืไม่

อ่าน 1 นีไฟ 18:12–14, 17–19 และหาผลจากการกบฏ
ของพวกเขา นีไฟและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครวัทน
ทุกข์อย่างไรอันเป็นผลจากการกระท�าของผู้อื่น สังเกต
วา่การกบฏของคนบางคนส่งผลอย่างไรตอ่ความสามารถ
ของคนทัง้กลุ่มที่จะรบัการน�าทางจากพระผู้เป็นเจ้า

การกระท�าของคนกบฏแสดงให้เราเห็นวา่บาปท�าให้ตัว
เราเป็นทุกข์และบางครัง้ท�าให้ผู้อ่ืนทุกข์เช่นกัน

 3. การลอ่ลวงทัว่ไปบางอยา่งท่ีวยัรุ่นเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั

รวมถงึการไมเ่คารพบดิามารดาและผู้น�า การโกงท่ีโรงเรียน 

นินทา แตง่กายไมส่ภุาพ ท�าผิดกฎแหง่ความบริสทุธ์ิทางเพศ ท�าผิด

พระค�าแหง่ปัญญา (ยาสบู เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และยาเสพตดิ) 

และดสูื่อลามก เลือกการลอ่ลวงดงักลา่วสองอยา่งหรือมากกวา่นัน้

และเขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่แตล่ะอยา่ง

จะสง่ผลตอ่ครอบครัวและเพ่ือนของคนท่ียอมตอ่การลอ่ลวงนัน้

อยา่งไร
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ส่วนที่เหลือของ 1 นีไฟ 18 สอนเราให้รูว้ธิีตอบสนอง
เมื่อเกิดความยากล�าบาก ไม่วา่จะเกิดจากการเลือกที่ ไม่
ดขีองเราหรอืไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา อ่าน 1 นีไฟ 
18:15–16, 20–23 และท�าเครือ่งหมายข้อความที่สอนวา่
ตอ้งท�าอะไรในสถานการณ์น้ัน

มีหลักค�าสอนและหลักธรรมหลายประการอธิบายไว ้ใน
ข้อเหล่าน้ี หลังจากอ่านข้อความแตล่ะตอนตอ่ไปน้ีแล้ว 
ให้เขียนเลขข้อจาก 1 นีไฟ 18:15–16, 20–23 ที่ท่าน
รูสึ้กวา่เป็นตวัอย่างของความจรงิน้ัน

• เราสามารถพ่ึงพาพระผู้เป็นเจ้าและยังคงซ่ือสตัย์
ในช่วงการทดลองของเรา 

• การสวดอ้อนวอนสามารถช่วยให้เราพบสนัติสุขใน
ช่วงการทดลองของเรา  
 

 4. เลอืกข้อหนึง่ท่ีทา่นใช้ในแบบฝึกหดัก่อนหน้านีท่ี้มีความ

หมายตอ่ทา่นเป็นพิเศษ และอธิบายในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดจงึชอบข้อนัน้ ทา่นเรียนรู้อะไร

จากข้อนัน้ และข้อนัน้สอนอะไรเก่ียวกบัการตอบสนองความทกุข์ 

หากทา่นเคยเหน็ตวัอยา่งท่ีข้อนีส้อนในชีวิตทา่นหรือชีวิตผู้ อ่ืน ให้

เขียนลงไปด้วย

ทัง้ที่ประสบความยากล�าบาก แตสุ่ดท้ายนีไฟกับ
ครอบครวัก็มาถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้ขณะที่ท่าน
แสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าและท�าตามอย่างขยัน
หมั่นเพียร ท่านสามารถประสบความส�าเรจ็ในการเดนิ
ทางที่พระเจ้าทรงส่งท่านมาโลกน้ีเพื่อให้มีสัมฤทธิผล
เช่นกัน

เอ็ลเดอรแ์อล  วทินีย์ เคลย์ตนัมอบประจักษ์พยานน้ี

“ไม่วา่เราจะเผชิญภาระใดในชีวติซ่ึงเป็นผลมาจาก
สภาพตามธรรมชาต ิการประพฤตผิิดของผู้อื่น หรอื
ความผิดพลาดและข้อบกพรอ่งของเราเอง เราทุกคน
คอืบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา ผู้ทรง
ส่งเรามาแผ่นดนิโลกอันเป็นส่วนหน่ึงในแผนนิรนัดร์
ของพระองคเ์พื่อการเตบิโตและความก้าวหน้าของเรา 
ประสบการณ์เฉพาะตวัเราสามารถช่วยเราเตรยีมกลับ
ไปหาพระองค ์ได ้ความยากล�าบากและความทุกข์ที่เป็น
ของเรา ไม่วา่จะยากเพียงใด จากมุมมองของสวรรค ์จะ
คงอยู่ ‘เพียงช่ัวครู;่ และจากน้ัน, หาก [เรา] อดทนมัน
ดว้ยด,ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยก [เรา] ให้สูงส่ง’ [คพ  
121:7–8] เราตอ้งท�าทุกอย่างที่เราท�าไดเ้พื่อแบกภาระ
ของเราให้ ‘ด’ี ไม่วา่ ‘ช่ัวครู’่ จะคงอยู่ยาวนานเพียงใด
ก็ตาม      

“      ข้าพเจ้าทราบวา่เมื่อเรารกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าและพันธสัญญาของเรา พระองคท์รงช่วยแบก
ภาระของเรา พระองคท์รงเพิ่มพละก�าลังให้เรา เมื่อเรา
กลับใจ พระองคท์รงให้อภัยเราและทรงอวยพรเราดว้ย
สันตสุิขแห่งมโนธรรมและปีต”ิ (ด ู“ ให้ภาระของท่าน
เบาลง,” หน้า 14–17)

1 นีไฟ 19

นีไฟบนัทึกค�าพยากรณ์เกีย่วกบัพระเยซูคริสต์เพือ่ชกัชวน

เราใหร้ะลึกถึงพระองค์

หลังจากมาถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้นีไฟพยากรณ์เกี่ยว
กับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดและผู้คนจะ
ตอ้นรบัพระองคอ์ย่างไร อ่าน 1 นีไฟ 19:8–10, และระบุ
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ข้อความที่สอนเกี่ยวกับพระลักษณะและพระอุปนิสัย
ของพระเยซูครสิต์

 5. บนัทกึในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่สิง่

ท่ีทา่นเรียนรู้ใน 1 นีไฟ 19:8–10 เพ่ิมพนูความรักท่ีทา่นมี

ตอ่พระผู้ชว่ยให้รอดอยา่งไร

สรปุบทเรยีนวนัน้ีโดยอ่าน 1 นีไฟ 19:18–19, 23 ขีด
เส้นใตส่ิ้งที่นีไฟปรารถนาจะชักชวนผู้คนของเขาและ
ทุกคนที่อ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้ท�า วนัน้ี หาโอกาส
แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านกับเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด หรอืแสดงประจักษ์
พยานในการประชุมศาสนจักร การท�าเช่นน้ันจะช่วยให้
พวกเขาระลึกถึงและเช่ือในพระผู้ ไถ่ของพวกเขา

 6. บนัทกึวิธีตา่งๆ ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นซึง่จะชว่ยทา่นท�าตามแบบอยา่งของนีไฟในชีวิตทา่น

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 18–19 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 5: วัน 1

1 นีไฟ 20–22
ค�าน�า

ใน 1 นีไฟ 20–21 นีไฟอ้างค�าพยากรณ์ของอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ในพันธสัญญาเดมิผู้ซ่ึงงานเขียนของ
เขาอยู่ ในแผ่นจารกึทองเหลืองที่นีไฟกับพี่ๆ ถูกส่ง
กลับไปน�ามาจากเลบันที่เยรซูาเล็ม อิสยาห์สอนวา่แม้
อิสราเอลสมัยโบราณไม่รกัษาพันธสัญญา แตพ่ระเจ้ายัง
คงรกัพวกเขาและเชิญชวนพวกเขาให้กลับใจและมาหา
พระองค ์ขณะทีท่า่นศึกษาบทเหลา่น้ี ใหมุ้ง่เน้นส่ิงทีอ่สิ- 

ยาห์สอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละความปรารถนาที่จะ
ทรงไถ่ผู้คนของพระองค์

1 นีไฟ 20

พระเจ้าทรงตีสอนอิสราเอลและทรงเชิญชวนพวกเขาให้

กลบัมาหาพระองค์

ท่านนึกออกหรอืไม่เมื่อครัง้ท่านท�าบางส่ิงไม่สอดคล้อง
กับพันธสัญญาที่ท�าไวห้รอืไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของศาสนจักร ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการตดัสินใจ
ของท่าน อ่าน 1 นีไฟ 20:1–2 (“พึ่งพา” ในข้อ 2 หมาย
ถึงวางใจ) อิสยาห์ก�าลังพูดถึงใคร ใครคอื “เชือ้สายแห่ง
ยาโคบ”

ในพันธสัญญาเดมิ ยาโคบเป็นบุตรของอิสอัคและ
เป็นหลานชายของอับราฮัม พระเจ้าทรงตัง้ช่ือเขาวา่
อิสราเอล (ด ูปฐมกาล 32:28) “เชือ้สายแห่งอิสราเอล” 
หมายถึงผู้สืบตระกูลของเขาและบางครัง้เรยีกวา่ “เชือ้
สายแห่งยาโคบ” อีกทัง้หมายถึงผู้เช่ือในพระเยซูครสิต์
อย่างแท้จรงิเช่นกัน (ด ูBible Dictionary, “Israel”; ด ู
Bible Dictionary, “Israel, Kingdom of” ดว้ย) เฉกเช่น
ในสมัยโบราณ คนที่ท�าพันธสัญญา (เช่นบัพตศิมา) กับ
พระผู้เป็นเจ้าทุกวนัน้ีถือวา่เป็นสมาชิกแห่งพันธสัญญา
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล
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คน้ควา้ 1 นีไฟ 20:3–4, 8, 18 และขีดเส้นใตค้�าหรอื
ข้อความที่บอกวา่เชือ้สายแห่งอิสราเอลไม่ซ่ือสัตย์ตอ่
พระเจ้า ข้อความที่วา่ “คอของเจ้าเป็นเอ็นเหล็ก, และ
หน้าผากของเจ้าเป็นทองเหลือง” (1 นีไฟ 20:4) เป็น
สัญลักษณ์ของสภาพที่พระคมัภีรเ์รยีกซ�า้ๆ วา่ “ความ
ดือ้รัน้” ค�าอธิบายประการหน่ึงที่เป็นไปไดข้องข้อความ
น้ีคอืสัตวต์า่งๆ เช่นววัและลาดือ้รัน้จนนายของพวกมัน
ไม่สามารถน�าทางได ้ค�าอธิบายอีกประการหน่ึงคอืคนไม่
ยอมก้มศีรษะเป็นคนดือ้รัน้ ท�านองเดยีวกัน เชือ้สาย
แห่งอิสราเอลดือ้รัน้เพราะความจองหองช่ัวรา้ยและไม่
ยอมให้พระเจ้าน�าทาง

เพื่อให้เข้าใจข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีดขีึน้และเปรยีบกับ
สมัยของเรา ให้ตรกึตรองวา่ค�าพรรณาเหล่าน้ีเกี่ยวกับ
เชือ้สายแห่งอิสราเอลบอกการกระท�าของคนบางคนใน
ปัจจุบันอย่างไร

ขณะที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 
20:9–14, 16 ให้ ไตรต่รอง
วา่ข้อเหล่าน้ีสอนอะไร
เกี่ยวกับพระเจ้าและ
พระองคท์รงมีพระ
ลักษณะอย่างไร

 1. เขียนค�าตอบสัน้ๆ 

ของค�าถามตอ่ไปนีล้ง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

ก. ถงึแม้ผู้คนเคยกบฏมาก่อน 

แตพ่ระเจ้าทรงตอบสนองตอ่

พวกเขาอยา่งไร เพราะเหตใุด 

(ด ู1 นีไฟ 20:9–11, 14)

ข. พระเจ้าทรงต้องการให้ผู้คน

แหง่พนัธสญัญาของพระองค์

ท�าอะไร (ด ู1 นีไฟ 20:12, 16)

จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีน
รูว้า่พระเจ้าทรงเชือ้
เชิญคนท่ีไม่เช่ือฟังให้
กลับใจและกลับมาหา

พระองค์ ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

แหง่ฝ่ายประธานสงูสดุสอน

วา่ “การอา่น ศกึษา และ

ไตร่ตรองไมเ่หมือนกนั  เรา

อา่นพระค�าและเราอาจได้

แนวคิด  เราศกึษาและค้นพบ

รูปแบบและความเช่ือมโยงใน

พระคมัภีร์ แตเ่ม่ือเราไตร่ตรอง

เราเชือ้เชิญการเปิดเผยโดย

พระวิญญาณ  การไตร่ตรอง

ส�าหรับข้าพเจ้าคือการคิดและ

สวดอ้อนวอนหลงัจากอา่น

และศกึษาพระคมัภีร์อยา่ง

ถ่ีถ้วนแล้ว” (“รับใช้ด้วยพระ

วิญญาณ,”  เลียโฮนา, พ.ย. 

2010, หน้า 76)  การศกึษา

พระคมัภีร์ในสถานท่ีเงียบสงบ

ท่ีทา่นสามารถไตร่ตรองได้จะ

ชว่ยให้ทา่นรู้สกึถงึอิทธิพลของ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

การไตร่ตรอง

ดเีทอร ์เอฟ  อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด ให้ขีด
เส้นใตข้้อความหน่ึงหรอืมากกวา่น้ันที่ยืนยันความจรงิน้ี

“[ซาตาน] ตอ้งการให้เรารูสึ้กวา่เราไม่สามารถรบัการให้
อภัยไดอ้ีก (ด ูววิรณ์ 12:10) ซาตานตอ้งการให้เราคดิวา่
เมื่อเราท�าบาปเราเลย ‘จุดที่กลับไม่ ได’้ —สายเกินกวา่
จะเปลี่ยนเส้นทางของเรา      

“พระครสิตเ์สด็จมาเพื่อช่วยให้เรารอด ถ้าเราเดนิ
ผิดทาง การชดใช้ของพระเยซูครสิตส์ามารถให้ความ
มั่นใจแก่เราไดว้า่บาป ไม่ ใช่ จุดที่กลับไม่ ได ้การกลับที่
ปลอดภัยอยู่ในวสัิยท�าไดถ้้าเราจะท�าตามแผนของพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อความรอดของเรา” (ด ู“จุดกลับที่ปลอดภัย,” 
เลียโฮนำ, พ ค  2007, หน้า 123, 124)

1 นีไฟ 21:1–17

อิสยาห์พยากรณ์ว่าพระเมสสิยาห์จะไม่ทรงลืมผูค้นแห่ง

พนัธสญัญาของพระองค์

ใน 1 นีไฟ 21:1–13 นีไฟบันทึกค�าพยากรณ์เรือ่งหน่ึง
ของอสิยาหเ์กีย่วกบัพระเยซคูรสิตผ์ูจ้ะทรงเป็นพระเมส- 
สิยาห์ พระครสิต ์(ค�าภาษากรกี) และ พระเมสสิยำห ์
(ค�าภาษาฮีบร)ู ทัง้สองค�าหมายถึง “ผู้ ไดร้บัการเจิม” 
หรอื “ผู้ ไดร้บัเลือก” พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือกให้
เป็นพระผู้ ไถ่ของทัง้อิสราเอลและคนตา่งชาติ

ขณะที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 21:6–13 ให้ท�าเครือ่งหมาย
ข้อความเหล่าน้ันในพระคมัภีรข์องท่านที่พูดถึงพระ
เยซูครสิตแ์ละส่ิงที่พระองคจ์ะทรงท�าในฐานะพระผู้ ไถ่
ของอิสราเอล

เน่ืองดว้ยบาปของพวกเขา ลูกหลานแห่งอิสราเอลจึง
ท�าให้ตนห่างเหินจากพระเจ้าและรูสึ้กวา่พระองคท์รง
ลืมและทอดทิง้พวกเขา (ด ู1 นีไฟ 21:14) แม้พวกเขา
รูสึ้กวา่พระเจ้าทรงทอดทิง้ แตจ่งคน้ควา้ 1 นีไฟ 21:14–
16 เพื่อหาหลักฐานวา่พระเจ้าทรงรกัเราและพระองค์
จะไม่ทรงลืมเรา ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายในข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่มีความหมายตอ่ท่าน

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองอธิบายวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเก็บบาดแผลจาก
การตรงึกางเขนไวเ้ป็นหลักฐานยืนยันวา่พระองคจ์ะไม่
ทรงลืมเรา “พระครสิตจ์ะไม่ทรงลืมบุตรธิดาที่พระองค์
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ทรงไถ่หรอืพันธสัญญาที่พระองคท์รงท�ากับพวกเขา
เพื่อความรอดในไซอัน เครือ่งเตอืนใจอันแสนเจ็บปวด
ของความห่วงใยและพันธสัญญา [ของพระองค]์ คอืรอย
ตะปูที่ชาวโรมันจารกึไวบ้นฝ่าพระหัตถ์ของพระองค”์ 
(Christ and the New Covenant [1997], 84)

 2. เขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดบางครัง้ผู้คนจงึรู้สกึวา่พระเจ้าทรงลืมพวกเขา

 ข. ทา่นคดิวา่ถกูจารึกไว้บนฝ่าพระหตัถ์ของพระผู้ชว่ยให้รอด

หมายความวา่อยา่งไร สิง่นีช้ว่ยให้ทา่นเหน็คณุคา่ความทกุขเวทนา

ของพระผู้ชว่ยให้รอดบนกางเขนอยา่งไร

 ค. ประสบการณ์ใดชว่ยให้ทา่นทราบวา่พระเจ้าไมท่รงลืมทา่น

 3. สมมตทิา่นมีเพ่ือนท่ีพดูวา่เขารู้สกึวา่ไมมี่คา่ควรจะเข้า

โบสถ์อีกแล้วเพราะบาปในอดีตของเขา ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนจดหมายสัน้ๆ เพ่ือให้ก�าลงัใจ

เพ่ือน โดยใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จาก 1 นีไฟ 20–21 และค�ากลา่วของ

ประธานอคุท์ดอร์ฟในหมวดศกึษาส�าหรับ 1 นีไฟ 20
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1 นีไฟ 21:18–22:22

นีไฟอธิบายค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกีย่วกบัการกระจดั

กระจายและการรวมอิสราเอล

นีไฟ ไดร้วมค�าพยากรณ์เรือ่งหน่ึงของอิสยาห์เกี่ยวกับ
การรวมอิสราเอลไว ้ในบันทึกของเขา ซ่ึงอยู่ ใน 1 นีไฟ 
21:18–26 ใน 1 นีไฟ 22 นีไฟ ให้ค�าอธิบายและความคดิ
เห็นของเขาเองเกี่ยวกับค�าพยากรณ์ของอิสยาห์ ขณะ
ที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 22:4–12 ให้หาค�าอธิบายของนีไฟวา่
พระเจ้าจะทรงรวมอิสราเอลในวนัเวลาสุดท้ายอย่างไร

อาจจะช่วยไดถ้้าทราบวา่ในพระคมัภีรม์อรมอน ค�า
วา่ “คนตา่งชาต”ิ มักหมายถึงคนที่ ไม่ ใช่ผู้สืบตระกูล
ของยูดาห์ วลี “งานน่าอัศจรรย์” หมายถึงการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุในยุคสุดท้าย อีกทัง้สังเกตดว้ยวา่นีไฟ

กล่าวถึงพันธสัญญาบ่อยเพียงใด—ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายเหล่าน้ี ในพระคมัภีรข์องท่าน

พระเจ้าทรงสญัญาจะฟ้ืนฟูพระกิตติคุณและรวม
อิสราเอลในยุคสุดท้าย ท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีร์
ของท่านถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้กับซาตานเน่ืองดว้ยความ
ชอบธรรมของผู้คนขณะที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 22:17, 
19–22, 25–28

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 1 นีไฟ 20–22 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

2 นีไฟ
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
หนงัสือ 2 นีไฟจะชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจหลกัค�าสอนพืน้ฐานของ

พระกิตตคิณุ เชน่ การตกของอาดมัและเอวา การชดใช้ของพระ

เยซคูริสต์ และสทิธ์ิเสรี นอกจากนี ้หนงัสือดงักลา่วยงัเตม็ไปด้วย

ค�าพยากรณ์จากนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์ผู้ เป็นพยานพิเศษของ

พระผู้ชว่ยให้รอด พวกทา่นพยากรณ์เร่ืองการฟืน้ฟพูระกิตตคิณุใน

ยคุสดุท้าย การกระจดักระจายและการรวมผู้คนแหง่พนัธสญัญา

ของพระผู้ เป็นเจ้า การเสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซคูริสต์ และ

มิลเลเนียม หนงัสือ 2 นีไฟบรรจคุ�าอธิบายของนีไฟเก่ียวกบัหลกัค�า

สอนของพระคริสต์เชน่กนัและทิง้ท้ายด้วยประจกัษ์พยานของนีไฟ

เก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอด

ใครเขียนหนังสือนี ้
นีไฟบตุรของลีไฮเขียน 2 นีไฟ นีไฟเป็นศาสดาพยากรณ์และผู้น�า

ท่ีย่ิงใหญ่คนแรกของผู้คนชาวนีไฟ งานเขียนของเขาเปิดเผยวา่เขา

ประสบกบัเดชานภุาพแหง่การไถ่ของพระเจ้า (ด ู2 นีไฟ 4:15–35; 

33:6) และปรารถนาสดุจิตวิญญาณท่ีจะน�าความรอดมาให้ผู้คน

ของเขา (ด ู2 นีไฟ 33:3–4) เพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์นี ้เขาจงึสร้าง

พระวิหารและสอนผู้คนให้เช่ือในพระเยซคูริสต์

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน

นีไฟเร่ิมเขียนเร่ืองราวท่ีกลายเป็น 2 นีไฟประมาณ 570 ปี ก่อน

คริสตกาล— 30 ปีหลงัจากเขาและครอบครัวออกจากเยรูซาเลม็  

(ด ู2 นีไฟ 5:28–31) เขาเขียนเม่ืออยูใ่นแผน่ดนิแหง่นีไฟ (ด ู2 นีไฟ 

5:8, 28–34)

หน่วย 5: วัน 2

2 นีไฟ 1
ค�าน�า

ขณะที่ท่านศึกษา 2 นีไฟ 1 จงสังเกตวา่หนังสือน้ีมี
ถ้อยค�าของบิดาที่รกัและผู้น�าฐานะปุโรหิตที่จวนจะสิน้
ชีวติ บิดาลีไฮขอรอ้งครอบครวัให้เช่ือฟังพระบัญญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู2 นีไฟ 1:16) เขาพยากรณ์วา่ถ้า
คนเหล่าน้ันเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า พวก
เขาจะรุง่เรอืงในแผ่นดนิที่สัญญาไว ้เขาชักชวนบุตร
ธิดาและคนที่มาจากเยรซูาเล็มกับพวกเขาให้ท�าตาม
การน�าของศาสดาพยากรณ์นีไฟดว้ย ขณะที่ท่านศึกษา
บทน้ี จงประเมินการเช่ือฟังของตวัท่านตอ่พระบัญญัติ
ของพระเจ้า ท่านท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�าศาสนจักร
ดเีพียงใด

2 นีไฟ 1:1–23

ลีไฮแนะน�าผูค้นของเขาใหด้�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

สมมตวิา่ท่านตอ้งจากครอบครวักะทันหันและจะไม่พบ
พวกเขาอีก ท่านมี โอกาสพูดกับพวกเขาเป็นครัง้สุดท้าย 
ท่านจะพูดอะไรกับพวกเขาในสถานการณ์น้ี

ใน 2 นีไฟ 1–4 นีไฟบันทึกค�าแนะน�าครัง้สุดท้ายที่ลีไฮ
ให้แก่ครอบครวัเขา ขณะที่ท่านศึกษาบทเหล่าน้ี ให้
นึกถึงวธิีประยุกต ์ใช้ค�าสอนที่บันทึกไวเ้ป็นครัง้สุดท้าย
ของลีไฮกับตวัท่าน

อ่าน 2 นีไฟ 1:1–4 และระบุวา่ “ส่ิงส�าคญัยิ่ง [อะไร] ที่
พระเจ้าทรงท�า” เพื่อครอบครวัของลีไฮ

 1. เขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาตอ่ครอบครัวของลีไฮในด้านใด

 ข. พระเจ้าทรงท�า “สิง่ส�าคญั” อะไรเพ่ือทา่นและครอบครัว ทา่นมี

ความรู้สกึอยา่งไรตอ่พระเจ้าเม่ือทา่นคดิวา่พระองค์ทรงเมตตาทา่น

และครอบครัวมากเหลือเกิน

ลีไฮสอนครอบครวัของเขาวา่การเลือกรกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าจะก�าหนดวา่พวกเขาจะยังคงไดร้บั 
“ส่ิงส�าคญั” และ “พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า”  ใน 
ชีวติพวกเขาหรอืไม่
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 2. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเหน็

วา่ พระเจ้าประทาน

พรเราเม่ือเรารักษาพระ

บญัญัต ิและพระองค์ทรงยัง้

พรไว้เม่ือเราไม่รักษาพระ

บญัญัตขิองพระองค์ ให้วาด

แผนภาพคล้ายด้านลา่งลงใน

สมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น 

อา่น 2 นีไฟ 1:7–11 และระบุ

การกระท�า (“ถ้า”) ท่ีลีไฮกลา่ว

วา่จะก่อให้เกิดผลลพัธ์บาง

อยา่ง (“เม่ือนัน้”) เขียนสิง่ท่ี

ทา่นค้นพบไว้ใต้คอลมัน์ท่ี

เหมาะสมของแผนภาพใน

สมดุบนัทกึการศกึษาของทา่น

ถ้า (การกระท�า) เม่ือนัน้ (ผลลัพธ์)

ลีไฮเป็นห่วงสภาพทางวญิญาณของเลมันกับเลมิวเอล
เป็นพิเศษและทราบดวีา่พวกเขาตอ้งกลับใจ ขณะ
แนะน�าคนทัง้สอง ลีไฮใช้สัญลักษณ์หลายอย่างเพื่อช่วย
ให้พวกเขาเข้าใจเรือ่งบาปและการกลับใจ คน้ควา้ 2 นี-
ไฟ 1:13–14 เพื่อหาสัญลักษณ์ที่ลีไฮใช้กระตุน้บุตรชาย

การเรียนรู้วิธีระบหุลกัค�าสอน

และหลกัธรรมพระกิตตคิณุท่ี

พบในพระคมัภีร์ต้องใช้ความ

พยายามผา่นการพิจารณา

ไตร่ตรองและการฝึกฝน  การ

เขียนความจริงท่ีทา่นค้นพบใน

พระคมัภีร์ในรูปของ “ถ้า- เม่ือ

นัน้” จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจหลกั

ธรรมท่ีหลงัจากนัน้สามารถ

ประยกุต์ใช้กบัชีวิตทา่นได้

ระบุหลักค�าสอน

และหลักธรรม

ให้กลับใจ และเขียนค�าตอบของท่านไว ้ในช่องวา่งดา้น
ล่าง

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  จาก       สนิท 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  จาก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  จาก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของ

ทา่น: การกลบัใจเปรียบเสมือนแตล่ะวลีในแบบฝึกหดัข้าง

ต้นอยา่งไร

อ่าน 2 นีไฟ 1:15 และท�าเครือ่งหมายวลีสามข้อความใน
พระคมัภีรข์องท่านที่ลีไฮใช้พูดถึงพรที่เขาไดร้บัเพราะ
การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า เปรยีบเทียบ
พรเหล่าน้ีกับผลลัพธ์ดา้นลบใน 2 นีไฟ 1:17–18, 22 ที่
ลีไฮกล่าววา่จะเกิดกับคนที่ ไม่รกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้า

ท�าเครือ่งหมายค�าแนะน�าของลีไฮใน 2 นีไฟ 1:23 
และไตรต่รองส่ิงที่ท่านตอ้งท�าในชีวติเพื่อ “ตืน่” หรอื 
“สะบัดให้หลุดจาก” หรอื “ลุกขึน้” เพื่อท่านจะไดร้บัพร
ที่ลีไฮพูดถึงในบทน้ี

2 นีไฟ 1:24–32

ลีไฮแนะน�าบตุรชายใหท้�าตามการน�าของศาสดา

พยากรณ์นีไฟ

ลีไฮเตอืนครอบครวัและคนอื่นๆ ให้นึกถึงแหล่งที่มา
ของการน�าทางและการดลใจที่พวกเขาเคยไดร้บัเพื่อ
ช่วยให้พวกเขาตดัสินใจไดอ้ย่างชอบธรรมในชีวติ อ่าน 
2 นีไฟ 1:24 และระบุแหล่งที่มาดงักล่าว

ขณะที่ท่านอ่าน 2 นีไฟ 1:24–27 ให้ดวูา่ลีไฮกระตุน้
ผู้คนให้ท�าตามนีไฟอย่างไร ตรกึตรองค�าตอบของท่าน
ส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ี

• ลีไฮเน้นคณุสมบัตอิะไรบ้างที่จะช่วยให้ท่านไว ้ใจผู้น�า
อย่างนีไฟ

• เหตใุดท่านจึงวางใจผู้น�าที่มีคณุสมบัตเิหล่าน้ี
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• ท่านเคยเห็นผู้น�าศาสนจักรในปัจจุบันแสดงให้เห็น
คณุสมบัตแิบบเดยีวกันน้ีอย่างไร

อ่าน 2 นีไฟ 1:28–32 และท�าเครือ่งหมายในพระ 
คมัภีรข์องท่านเกี่ยวกับสัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ผู้
ที่จะท�าตามการน�าของนีไฟ ค�าสัญญาเหล่าน้ีแสดงให้
เห็นวา่ เม่ือเราท�าตามคนท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก
ให้น�าเรา เราย่อมได้รบัพรด้วยความรุง่เรอืงและ
ความม่ันคงทางวญิญาณ ไตรต่รองส่ิงที่ผู้น�าศาสนจักร
สอนท่านเมื่อเรว็ๆ น้ีวา่การเช่ือฟังค�าแนะน�าที่ ไดร้บัการ
ดลใจสามารถน�าท่านไปสู่ความรุง่เรอืงและความมั่นคง
ทางวญิญาณอย่างไร

อ่านข้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธาน
วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ และขีดเส้นใตค้�าสัญญา
ที่ท่านให้ ไวถ้้าเราจะท�าตามค�าแนะน�าจาก
ผู้รบัใช้ของพระเจ้า “ข้าพเจ้าหวงัวา่เราทุก
คนจะด�าเนินตามวถิีที่ผู้รบัใช้ของพระเจ้า

วางไว ้ให้เรา เพราะหากเราท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าทราบวา่
เราจะปลอดภัยในโลกน้ี ไดร้บัความสุขและความสูงส่ง
ในโลกหน้า       หากเราซ่ือสัตย์เขาจะน�าเราในทางแห่ง
ชีวติ และตราบที่เรามีศรทัธาจนเช่ือในค�าแนะน�าของ
เขา ในการสอนของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ผ่านเขา เรา
ย่อมอยู่ ในเส้นทางปลอดภัยเสมอ และจะไดร้บัรางวลั
ของเรา” (ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: วลิฟอรฟ์  
วดูรฟัฟ์ [2004], หน้า 204)

 4. เขียนในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดการ

เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าและค�าแนะน�าจากผู้ รับใช้

ของพระองค์จงึเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องท�าตลอดชีวิตทา่น

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 1 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 5: วัน 3

2 นีไฟ 2
ค�าน�า

ใน 2 นีไฟ 2 ลี ไฮสอนเจคอบบุตรชายวา่เหตใุดพระบิดา
บนสวรรคจ์ึงทรงวางบุตรธิดาของพระองค ์ไว ้ในโลกที่
มีความทุกข์ โทมนัส บาป และความตาย เพื่อช่วยให้
เจคอบเข้าใจจุดประสงคข์องความเป็นมรรตยั เขาได้
อธิบายหลักค�าสอนพืน้ฐานเรือ่งแผนแห่งการไถ่—รวม
ถึงสิทธิ์เสร ีการตกของอาดมั และการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์การศึกษาความจรงิที่สอนไว ้ใน 2 นีไฟ 2 จะ
ช่วยให้ท่านส�านึกคณุมากขึน้วา่การชดใช้ของพระเยซู
ครสิตเ์อาชนะผลของการตกและท�าให้เราแตล่ะคนได้
ท�าการเลือกซ่ึงจะน�าไปสู่ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

2 นีไฟ 2:1–25

ลีไฮสอนเร่ืองการตกของอาดมัและการชดใชข้องพระเยซู

คริสต์

ตรกึตรองการท้าทายบางอย่างที่ท่านเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน 
ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่เหตใุดชีวติจึงมีการท้าทายเช่น
น้ัน ขณะที่ท่านอ่าน 2 นีไฟ 2:1 ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่ลีไฮใช้พูดถึงวยัเยาวข์องเจคอบ 
จากน้ันให้อ่าน 2 นีไฟ 2:2 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ลีไฮ
สัญญากับเจคอบวา่จะเป็นผลจากความทุกข์ของเขา 
ความหมายหน่ึงของค�าวา่ อุทิศ คอืท�าให้ศักดิสิ์ทธิ์ ลีไฮดู
เหมือนก�าลังสัญญากับเจคอบวา่พระเจ้าจะทรงอุทิศการ
ทดลองของเจคอบไวเ้พื่อประโยชน์ ในท้ายที่สุดของเขา

ลีไฮสอนเจคอบเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการตกของ 
อาดมัและเราตอ้งการการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ใน
แผนของพระบิดาบนสวรรค ์เขาตอ้งการให้เจคอบรู้
วา่การตกและการชดใช้ท�าให้เราได ้ใช้สิทธิ์เสรเีพื่อเรา
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จะสามารถเตบิโตและเจรญิก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร ์อ่าน 
2 นีไฟ 2:15–18 และเขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่
ไปน้ี

• พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรยีมอะไรไว ้ให้อาดมัและเอวา
ในสวนเอเดนเพือ่พวกเขาจะได ้ใช้สิทธิ์เสร ี(ด ู2 นีไฟ 
2:15–16)   
 

• ซาตานแสวงหาอะไรในสวนเอเดน (ด ู2 นีไฟ 2:17–
18) ท่านเห็นซาตานด�าเนินจุดประสงคเ์ดยีวกันน้ัน
อย่างไรในทุกวนัน้ี   
  
 

 1. วาดแผนภมิูด้านลา่งลงในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของ

ทา่น ค้นคว้า 2 นีไฟ 2:19–25 ระบวุา่ผลลพัธ์จะเป็น

อยา่งไรถ้าอาดมักบัเอวาไมไ่ด้กินผลไม้ต้องห้ามและไมต่ก ระบุ

ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้เพราะการตก

ถ้าอาดมัและเอวาไม่ตก 

(2 นีไฟ 2:22–23)

เพราะอาดมัและเอวาตก 

(2 นีไฟ 2:19–20, 25)

หลังจากเตมิแผนภูมิแล้ว ให้พิจารณาวา่เหตใุด การ
ตกของอาดัมและเอวาเป็นสว่นจ�าเป็นในแผนแห่ง
ความสุขของพระบิดาบนสวรรค์

 2. สมมตเิพ่ือนคนหนึง่บอกทา่นวา่อาดมัและเอวา

ท�าความผิดเพราะรับสว่นผลไม้ต้องห้าม ให้ใช้สิง่ท่ีทา่น

เรียนรู้ใน 2 นีไฟ 2:19–25 เขียนข้อความหนึง่ยอ่หน้าลงในสมดุ

บนัทกึพระคมัภีร์ของทา่นอธิบายวา่เหตใุดการตกจงึจ�าเป็นตอ่แผน

ของพระบดิาบนสวรรค์เพ่ือความรอดของเรา

ถึงแม้การตกของอาดมั
และเอวาจะเปิดทางให้
เราก้าวหน้า แตก็่เป็นการ
แนะน�าให้เราทราบถึงผล
ลัพธ์อื่นๆ ดว้ย ก่อนการ
ตก อาดมัและเอวาอยู่ ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
ในสวนเอเดน หลังจากรบั
ส่วนผลไม้ตอ้งห้ามพวกเขา
ตอ้งออกจากที่ประทับของ
พระองค์

อ่าน 2 นีไฟ 2:5 และระบุ
วลีที่บ่งบอกวา่อาดมักับ
เอวาแยกจากพระผู้เป็น
เจ้าหลังจากการตก “กฎ
ฝ่ายโลก” หมายถึงกฎทาง
กายซ่ึงมีผลมาจากการตก 
ฉะน้ัน การถูก “ตดัขาด” ตาม “กฎฝ่ายโลก” จึงหมายถึง
สภาพมรรตยับนแผ่นดนิโลกที่เราไดร้บัเป็นมรดกใน
ฐานะผู้สืบตระกูลของอาดมัและเอวา เพราะกฎเหล่าน้ี
เราจึงถูกแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าทางกาย
และตอ้งประสบกับโทมนัส ความเจ็บปวด ความทุกข์ 
และความตายทางกาย การถูก “ตดัขาด” ตาม “กฎฝ่าย
วญิญาณ” หมายถึงการถูกแยกจากที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้าเพราะบาปของเรา

ไตรต่รองวา่ท่านเคยประสบผลลัพธ์เหล่าน้ีของการตก
อย่างไรโดยใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านเคยประสบกับความทุกข์ ความเจ็บปวด และ
โทมนัสอะไรบ้างในชีวติน้ี

• ท่านรูจ้ักใครที่สิน้ชีวติแล้ว ความตายของบุคคลน้ีส่ง
ผลตอ่ท่านอย่างไร

• ท่านรูสึ้กถูกแยกทางวญิญาณจากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด

ขณะที่ท่านอ่าน 2 นีไฟ 2:6–10 ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าหรอืวลีส�าคญัๆ ที่แสดงให้เห็นวา่ โดย
ผ่านการชดใช้ พระเยซูครสิต์ทรงไถ่เราจากผลของ
การตกและทรงเสนอการไถ่จากบาปของเรา ใน  

จะมีคนขอให้ทา่นอธิบาย

ความเช่ือและค�าสอนของพระ

กิตตคิณุตลอดชีวิตทา่น—เม่ือ

เป็นผู้สอนศาสนา ในการ

เรียกของศาสนจกัร หรือตอ่

ครอบครัวทา่น มิตรสหาย และ

คนรู้จกั  เม่ือทา่นฝึกอธิบาย

พระกิตตคิณุโดยการเขียน นัน่

จะเป็นประโยชน์ถ้าทา่นสมมติ

วา่ก�าลงัเขียนถงึคนๆ หนึง่  

สิง่นีจ้ะชว่ยให้ทา่นมุง่ท�าให้

ขา่วสารของพระกิตตคิณุเป็น

เร่ืองใกล้ตวับคุคลนัน้

ฝึกอธิบายความ

จริงพระกติตคุิณ
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 ข. “ขณะอยูบ่นโลกนี ้ทา่นก�าลงัพิสจูน์ให้เหน็วา่ทา่นจะใช้สทิธ์ิเสรี

แสดงความรักตอ่พระผู้ เป็นเจ้าโดยการรักษาพระบญัญตัขิอง

พระองค์หรือไม”่

 ค. “ถงึแม้ทา่นมีอิสระท่ีจะเลือกวิถีการกระท�าของทา่น แตท่า่นไมมี่

อิสระท่ีจะเลือกผล”

 ง. “การเลือก . . . ท่ีเป็นบาปถ่วงความก้าวหน้าของทา่นและน�าไป

สูค่วามปวดร้าวใจและความเศร้าหมอง”

 จ. “การเลือกท่ีชอบธรรมน�าไปสูค่วามสขุอนัเป็นนิจและชีวิตนิ- 

รันดร์”

อ่าน 2 นีไฟ 2:26–27 ท่านเป็นอิสระที่จะเลือกอะไร 
อ่าน 2 นีไฟ 2:28 และท�าเครือ่งหมายส่ิงอื่นที่พระผู้เป็น
เจ้าประทานแก่ท่านเพื่อช่วยท่าน “เลือกชีวตินิรนัดร”์ 
ไตรต่รองการเลือกที่ท่านท�าในชีวติท่านเองซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่ท่านไดเ้ลือกชีวตินิรนัดร์

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 2:27
พยายามท่องจ�าข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์2 นีไฟ 2:27 
อ่านหลายๆ ครัง้แล้วปิดพระคมัภีร ์และใช้อักษรตวัแรก
ของแตล่ะค�าในข้อน้ีเพื่อพยายามท่องให้ตนเองหรอื
ครอบครวัฟัง ท�าแบบฝึกหัดน้ีซ�า้จนท่านรูสึ้กวา่สามารถ
ท่องไดถู้กตอ้ง

ด, ม ป อ ต น; ล ส ท ซ ส ก ม ป ห พ  ล พ ป อ ท จ ล ส 
ล ช น, ด ผ พ ท ย ข ม, ร จ ล ก ป ช ล ค ต, ต ก ป ช ล 
อ ข ม; พ ข ส พ จ ห ม ท ศ ห ห ต ข 

 5. ใช้เฉพาะอกัษรตวัแรกของแตล่ะค�าใน 2 นีไฟ 2:27 ข้าง

ต้น เขียนผู้ เช่ียวชาญพระคมัภีร์ข้อนีล้งในสมดุบนัทกึพระ

คมัภีร์ของทา่น อยา่แอบด!ู

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

2 นีไฟ 2:9–10 ค�าวา่ กำรวงิวอนแทน หมายถึงกระท�า
เพื่อประโยชน์ของอีกคนหน่ึง

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 2:25
ขณะที่ลีไฮก�าลังสอนเจคอบเกี่ยวกับการตกของอาดมั
และการตรงกันข้ามที่เราประสบในความเป็นมรรตยั 
เขาเน้นเรือ่งผลดา้นบวกของการตกอันเกิดแก่มวล
มนุษย์

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. จากสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้เก่ียวกบัการตก การตกน�าปีติมาสู่

มนษุยชาตอิยา่งไร

 ข. ทา่นเคยประสบปีตเิพราะผลลพัธ์ด้านบวกของการตกเม่ือใด

2 นีไฟ 2:11–18, 26–30

ลีไฮสอนเร่ืองสิทธ์ิเสรีและผลจากการเลือกของเรา

ตรกึตรองการเลือกครัง้ส�าคญัอย่างหน่ึงที่ท่านท�าเมื่อ
เรว็ๆ น้ีและส่ิงที่อาจเป็นผลระยะยาวของการเลือกน้ัน 
ลีไฮสอนผู้คนของเขาให้รูค้วามส�าคญัพืน้ฐานของสิทธิ์
เสรี ในแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค ์เพื่อ
ช่วยให้ท่านเข้าใจวา่ เราเป็นอิสระท่ีจะเลือกเสรภีาพ
และชีวตินิรนัดรห์รอืการเป็นเชลยและความตาย 
(ด ู2 นีไฟ 2:27) ให้ท�ากิจกรรมดา้นล่าง

 4. เขียนข้อความตอ่ไปนีท่ี้น�ามาจาก เพือ่ความเขม้แข็ง

ของเยาวชน ([จลุสาร, 2011], หน้า 2–3) ลงในสมดุบนัทกึ

พระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้ ขณะท่ีทา่นอา่นแตล่ะข้อใน2 นีไฟ 

2:11–18, 26–29 ให้หยดุครู่หนึง่และเขียนเลขข้อตอ่จากข้อความท่ี

ทา่นคดิวา่สนบัสนนุกนั ควรเขียนเลขข้อแตล่ะข้อตอ่จากข้อความ

หนึง่ตอน ข้อความหนึง่อาจใช้มากกวา่หนึง่ข้อ และข้อหนึง่อาจ

สมัพนัธ์กบัข้อความมากกวา่หนึง่ตอน ตวัอยา่งเชน่ ข้อท่ีเขียน

ส�าหรับข้อความแรก—ความจริงประการหนึง่ท่ีลีไฮสอนไว้ใน  

2 นีไฟ 2:16 คือเราได้รับความสามารถให้กระท�าด้วยตนเอง

 ก. “พระบดิาบนสวรรค์ประทานสทิธ์ิเสรีแก่ทา่น ความสามารถใน

การเลือกสิง่ถกูจากสิง่ผิดและกระท�าด้วยตนเอง” 2 นีไฟ 2:16
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หน่วย 5: วัน 4

2 นีไฟ 3
ค�าน�า

ใน 2 นีไฟ 3 ลีไฮให้ค�าแนะน�าและพรแก่ โจเซฟบุตร
ชายคนเล็ก ในการท�าเช่นน้ัน ลีไฮไดเ้ล่าค�าพยากรณ์
ของโยเซฟ ในอียิปตเ์กี่ยวกับบทบาทของโจเซฟ สมิธ 
จูเนียรศ์าสดาพยากรณ์ผู้เลิศเลอในการน�าพระคมัภีร์
มอรมอนออกมา ในบทน้ีท่านจะม ีโอกาสไดเ้ห็นคณุคา่
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธมากขึน้และมีประจักษ์
พยานเข้มแข็งขึน้เกี่ยวกับบทบาทที่เบือ้งบนก�าหนดให้
ท่านฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

2 นีไฟ 3:1–25

ลีไฮเล่าค�าพยากรณ์ของโยเซฟในอียิปต์เกีย่วกบัศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ลีไฮยังคงแนะน�าครอบครวัเป็นครัง้สุดท้ายโดยสอนโจ-
เซฟบุตรชายเกี่ยวกับชายอีกสามคนที่ช่ือโจเซฟเหมือน
กัน ลากเส้นจากพระคมัภีรอ์้างอิงใน 2 นีไฟ 3 ไปหาโจ-
เซฟที่ท่านเรยีนรู้ ในข้อน้ัน

บทน้ีจะมุ่งเน้นค�าพยากรณ์ของโยเซฟ ในอียิปตเ์กี่ยว
กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ—ให้ ไวเ้มื่อ 3,000 กวา่
ปีก่อนโจเซฟ สมิธเกิด!

1

โยเซฟใน
อียิปต์

2

โจเซฟ บตุร
ของลีไฮ

3

โจเซฟ สมิธ 
ซีเนียร์

4

โจเซฟ สมิธ 
จเูนียร์

2 นีไฟ 3:3 2 นีไฟ 3:4 2 นีไฟ 3:14 2 นีไฟ 3:15

 1. เร่ิมเขียนลงในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่นถงึ

เหตกุารณ์และค�าสอนท่ีเข้ามาในความคิดทา่นขณะนกึถงึ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและบทบาทของทา่นในการฟืน้ฟพูระ

กิตตคิณุ ทา่นจะเพ่ิมเข้าไปในรายการนีเ้ม่ือทา่นค้นพบข้อมลูเพ่ิม

เตมิตลอดบทเรียน ดงันัน้ทา่นจงึต้องเว้นท่ีวา่งไว้เขียนเพ่ิม

อ่าน 2 นีไฟ 3:6–8 ระบุค�า
และวลีที่ โยเซฟ ในอียิปต์
ใช้พูดถึงศาสดาพยากรณ์
โจ-เซฟ สมิธและงานที่
ท่านจะท�าส�าเรจ็ เพิ่มค�า
และวลีใดวลีหน่ึงเหล่า
น้ีที่ท่านรูสึ้กวา่ส�าคญั
เข้าไป ในรายการเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ัน
ในสมุดบันทึกพระคมัภีร์
ของท่าน ในข้อเหล่าน้ีโย
เซฟ ในอียิปตเ์ป็นพยาน
วา่ พระเจ้าทรงยกศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ขึน้มาช่วยท�าให้เกิดการ
ฟ้ืนฟูพระกิตติคุณ ขณะที่ท่านยังคงศึกษา 2 นีไฟ 3 
ให้มองหาความจรงิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธที่สามารถเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของ
ท่านในพันธกิจอันศักดิสิ์ทธิ์ของเขาและเพิ่มเข้าไป ใน
รายการของท่าน

เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจค�าพยากรณ์ของโยเซฟ ใน
อียิปตม์ากขึน้ ให้สังเกตวา่ค�า ผู้หยั่งรู ้เกิดขึน้บ่อยเพียง
ใดใน 2 นีไฟ 3:6–7, 11, และ 14 ท่านอาจตอ้งการเขียน
หมายเหตตุรงช่องวา่งรมิหน้าข้างๆ ข้อใดข้อหน่ึงเหล่าน้ี
วา่ผู้หยั่งรูค้อืบุคคลผู้รูส่ิ้งที่เกิดขึน้ในอดตี ปัจจุบัน และ
อนาคต (ดโูมไซยาห์ 8:13–17)

รายการจะชว่ยทา่นจดั

ระเบียบสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้

จากพระคมัภีร์และศาสดา

พยากรณ์ทัง้นีเ้พ่ือทา่นจะจ�า

ได้และพร้อมแบง่ปันสิง่ท่ีทา่น

รู้ให้กบัผู้ อ่ืน  เม่ือท�ารายการ 

ให้เขียนหวัเร่ืองให้ชดัเจนและ

มีข้อมลูมากพอเพ่ือทา่นจะ

สามารถจ�าจดุประสงค์ของ

รายการนัน้ได้เม่ือกลบัมาอา่น

ภายหลงั

ท�ารายการ
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ใน 2 นีไฟ 3:7 โยเซฟ ในอียิปตก์ล่าววา่พระเจ้ารบัส่ังกับ
เขาวา่โจเซฟ สมิธจะ “ท�างาน       ซ่ึงจะมีคา่ยิ่ง” แก่ผู้
สืบตระกูลของเขา คน้ควา้ 2 นีไฟ 3:11–15, 19–21 โดย
ดวูา่ งาน “มีคา่ยิ่ง” อะไรที่พระเจ้าจะทรงท�าส�าเรจ็ผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ส่ิงช่วยศึกษาที่มี ให้ท่าน (สรปุ
บท เชิงอรรถ คูม่ือพระคมัภีร ์และอื่นๆ) สามารถช่วยให้
ท่านเข้าใจรายละเอียดมากมายที่ โยเซฟ ในอียิปตก์ล่าว
ถึง เมื่อท่านพบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับบทบาทของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ให้เพิ่มเข้าไป ในรายการในสมุด
บันทึกพระคมัภีรข์องท่านดว้ย

เมื่อพระคมัภีรก์ล่าวถึง “เลือดเน้ือเชือ้ไข [ของบางคน]” 
พระคมัภีรก์�าลังกล่าวถึงผู้สืบตระกูลของบุคคลน้ัน โย-
เซฟ ในอียิปตพ์ยากรณ์วา่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ผู้สืบตระกูลคนหน่ึงของเขา จะน�าพระคมัภีรม์อรมอน 
ออกมาในยุคสุดท้าย

ใน 2 นีไฟ 3:12 ข้อความวา่ “เลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้า 
[ผู้สืบตระกูลของโยเซฟ ในอียิปต]์ จะเขียน” หมายถึง
บันทึกพระคมัภีร—์พระคมัภีรม์อรมอน—ที่ผู้สืบตระกูล
ของโยเซฟเขียน (ด ู2 นีไฟ 3:4) มีพยากรณ์วา่พระ

คมัภีรม์อรมอนจะ “เข้ามารวม” กับพระคมัภีร์ ไบเบิล 
บันทึกศักดิสิ์ทธิ์ที่เขียนโดย “เลือดเน้ือเชือ้ไขของยู-
ดาห์” คน้ควา้ 2 นีไฟ 3:12 เพื่อหาข้อความซ่ึงพูดถึง
ผลกระทบที่พระคมัภีรม์อรมอนและพระคมัภีร์ ไบเบิลมี
ตอ่โลกเมื่อทัง้สองเข้ามารวมกัน

โยเซฟ ในอียิปตพ์ยากรณ์เช่นกันวา่ศาสดาพยากรณ์โจ-
เซฟ สมิธจะมีบทบาทส�าคญัในแผนของพระบิดาบน
สวรรคเ์พื่อ “น�าผู้คนของข้าพเจ้าไปสู่ความรอด”  
(2 นีไฟ 3:15)

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของ

ทา่นเพ่ือชว่ยให้ทา่นยงัคงเหน็คณุคา่บทบาทของโจเซฟ  

สมิธมากขึน้ในแผนแหง่ความรอดของพระบดิาบนสวรรค์

 ก. มีตวัอยา่งอะไรบ้างของพนัธสญัญา สทิธิอ�านาจ หรือศาสนพิธี

ท่ีได้รับการฟืน้ฟผูา่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธท่ีสามารถชว่ยน�า

ผู้คนมาสูค่วามรอด

 ข. พรเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิดความแตกตา่งอะไรบ้างในชีวิตทา่น

มองหาค�าหรอืวลีที่พูดถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ใน 2 นีไฟ 3:24 และเพิ่มเข้าไปในรายการในสมุดบันทึก
พระคมัภีรข์องท่าน ขณะที่ท่านอ่านข้อความอ้างอิงตอ่
ไปน้ีจากประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ ให้เพิ่มค�าสอน
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเข้าไป
ในรายการของท่านซ่ึงยืนยันวา่เขาเป็น “เครือ่งมือใน
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า”:

“ข้าพเจ้าขออนุญาตบอกหลักค�าสอนและการปฏิบัติ
บางประการซ่ึงท�าให้เราแตกตา่งจากศาสนจักรอื่น และ
ทัง้หมดล้วนมาจากการเปิดเผยตอ่ท่านศาสดาพยากรณ์
วยัหนุ่ม [ โจเซฟ สมิธ]       

“เรือ่งแรก แน่นอนวา่คอืการปรากฏองคข์องพระผู้เป็น
เจ้าและพระบุตรที่รกัของพระองค ์พระเจ้าพระเยซู
ครสิตผ์ู้ทรงฟ้ืนคนื      

“ความรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงปิดไว ้ไม่ ให้ โลกรูม้าหลาย
ศตวรรษ คอืเรือ่งส�าคญัเรือ่งแรกที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เปิดเผยตอ่ผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงเลือก      

“พระคมัภีรม์อรมอนออกมาโดยของประทานและ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า      
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“[ผลงานอีกอย่างหน่ึงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ] 
คอืฐานะปุ โรหิตที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู      

“การเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมและโดดเดน่อีกเรือ่งหน่ึงที่
ประทานให้ศาสดาพยากรณ์คอืแผนส�าหรบัชีวตินิรนัดร์
ของครอบครวั      

“ความไรเ้ดยีงสาของเด็กเล็กคอืการเปิดเผยอีกเรือ่ง
หน่ึงซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทานผ่านการเป็นเครือ่งมือ
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ      

“      หลักค�าสอนที่ยอดเยี่ยมเรือ่งความรอดของคนตาย
มีเฉพาะในศาสนจักรน้ี      

“ธรรมชาตนิิรนัดรข์องมนุษย์ไดร้บัการเปิดเผย      

“      มีอีกเรือ่งหน่ึงที่ตอ้งพูดถึง น่ันคอืหลักธรรมของ
การเปิดเผยยุคปัจจุบัน      

“      ระหวา่งช่วงชีวติสัน้ๆ 38 ปีครึง่ มีการหลั่งรนิความรู ้ 
ของประทาน และหลักค�าสอนผ่านมาทางท่าน” (ด ู
“เรือ่งส�าคญัซ่ึงพระเจ้าทรงเปิดเผย,” เลียโฮนำ, พ ค  
2005, หน้า 100–103)

หลังจากมรณสักขีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ประธานจอห์น เทย์เลอรเ์ขียนส่ิงที่กลายเป็นหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 135 อ่าน หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 135:3 และไตรต่รองส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในบทน้ี
เกี่ยวกับบทบาทของโจเซฟ สมิธในแผนของพระบิดา
บนสวรรคเ์พื่อการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

 3. เขียนค�าตอบของค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. วนันีข้ณะศกึษา 2 นีไฟ 3 ทา่นได้เรียนรู้หรือรู้สกึวา่อะไรเสริม

สร้างประจกัษ์พยานของทา่นเก่ียวกบัศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

 ข. โจเซฟ สมิธท�า สอน หรือฟืน้ฟอูะไรท่ีทา่นรู้สกึวา่ “มีคา่ย่ิง” 

(2 นีไฟ 3:7) ตอ่ทา่น

หาวธิีรว่มกับการสวดอ้อนวอนเพื่อแบ่งปันประจักษ์
พยานที่ท่านมีตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกับเพื่อน
และครอบครวัของท่านเพื่อช่วยให้พวกเขารูจ้ักส่ิงตา่งๆ 
มากมายซ่ึงมีคา่ยิ่งและฟ้ืนฟูผ่านโจเซฟ สมิธ

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 3 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 6: วัน 1

2 นีไฟ 4–5
ค�าน�า

ใน 2 นีไฟ 4 ท่านจะอ่านเรือ่งลีไฮเรยีกลูกหลานมารวม
กันเพื่อให้ค�าแนะน�าและให้พรพวกเขาเป็นครัง้สุดท้าย
ก่อนสิน้ชีวติ หลังจากมรณกรรมของลีไฮ เลมันกับเล-
มิวเอลโกรธนีไฟเพราะส่ังสอนพวกเขาเรือ่ง “การตกั
เตอืนของพระเจ้า” (ด ู2 นีไฟ 4:13–14) เน่ืองจากทุกข์
ใจกับเจตคตแิละการกระท�าของพี่ๆ อีกทัง้ความอ่อนแอ
และบาปของพวกเขา นีไฟจึงบันทึกความรูสึ้กออกมา
เป็นภาษากว ี(ด ู2 นีไฟ 4:15–35) ดงับันทึกไว ้ใน 2 นี-
ไฟ 5 พระเจ้าทรงเตอืนนีไฟกับคนที่สนับสนุนเขาให้
หลบหนีจากเลมัน เลมิวเอล และพวกบุตรของอิชมา-
เอล หลังจากการแยกตวัครัง้น้ี ชาวนีไฟด�าเนินชีวติดว้ย
ความชอบธรรมและความสุข ส่วนคนที่อยู่กับเลมันและ
เลมิวเอลตดัขาดตนเองทางวญิญาณจากพระเจ้า การ
อุทิศตนตอ่พระเจ้าท�าให้นีไฟมีพลังเอาชนะบาปและ
ความท้อแท้ จากน้ันนีไฟบันทึกวา่เขากับผู้คนของเขา 
“มีชีวติอยู่ตามทางแห่งความสุข” (2 นีไฟ 5:27)

2 นีไฟ 4:3–11

ลีไฮแนะน�าและใหพ้รครอบครวัเขา

นึกถึงเวลาที่ท่านไดร้บัค�าแนะน�าจากมารดา บิดา หรอื
ผู้น�า ท่านท�าตามค�าแนะน�าหรอืไม่ เหตใุดท่านจึงท�า
หรอืไม่ท�าตามค�าแนะน�าน้ัน ท่านมีความเสียใจบ้างหรอื
ไม่ ใน 2 นีไฟ 4:1–11 นีไฟบันทึกค�าแนะน�าและพร
ครัง้สุดท้ายที่ลีไฮให้แก่ครอบครวัเขา อ่าน 2 นีไฟ 4:4–5 
ระบุค�าแนะน�าที่ลีไฮให้บุตรธิดาซ่ึงประยุกต์ ใช้กับท่าน
ไดเ้ช่นกัน บิดามารดา สมาชิกครอบครวั หรอืผู้น�าของ
ท่านเคยให้ค�าแนะน�าคล้ายกันน้ีหรอืไม่

 1. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัพรบางอยา่งท่ีเข้ามาในชีวิตทา่นจากการฟังค�า

แนะน�าของคนท่ีหว่งใยทา่น พรใดบ้างมาจากการเช่ือฟังพระ

บญัญตัิของพระเจ้า

2 นีไฟ 4:12–35

นีไฟแสดงความไวว้างใจพระเจ้าและยอมรบัความอ่อนแอ

ของตน

ใน 2 นีไฟ 4:12–35 นีไฟเขียน “เรือ่งจิตวญิญาณ [ของ
เขา]” (2 นีไฟ 4:15) อ่าน 2 นีไฟ 4:15–16 และมองหา
เรือ่งที่นีไฟเบิกบาน

ตรกึตรองถึงส่ิงดงีามที่ท�าให้ท่านปลืม้ปีตอิย่างยิ่ง 
เตมิข้อความตอ่ไปน้ีดว้ยค�าตอบหลายๆ ค�าตอบ: จิต
วญิญาณข้าพเจ้าเบิกบานใน   
  

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์วา่ทา่นคดิ

วา่การเบกิบานในเร่ืองของพระเจ้าหมายความวา่อยา่งไร

นีไฟกล่าววา่ “ ใจ [เขา] ไตรต่รอง” (2 นีไฟ 4:15) 
พระคมัภีร ์การไตรต่รองมิเพียงหมายถึงครุน่คดิและ
พิจารณาอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับพระคมัภีรแ์ตห่มายถึงเปิด
ใจเรารบัการเปิดเผยและความเข้าใจดว้ย
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นีไฟประสบช่วงเวลา 
ของความปลืม้ปีตอิย่าง 
ยิ่งหลายครัง้ในชีวติเขา 
แตก็่ประสบกับช่วงเวลา
ของความยุ่งยากเช่นกัน 
ย้อนกลับไปด ู2 นีไฟ  
4:12–13 เพื่อคน้หา
ปัญหายุ่งยากบางอย่าง 
ที่นีไฟพบเจอ ณ เวลา
น้ันในชีวติเขา

อ่าน 2 นีไฟ 4:17–18 
และหาส่ิงอื่นที่ท�าให้นีไฟ

สลดใจ ขณะที่ท่านอ่านขอให้นึกถึงนิยามตอ่ไปน้ี: น่ำ
เวทนำ หมายถึงเศรา้หมองหรอืไรค้า่ เน้ือหนัง หมายถึง
ความอ่อนแอในสภาพมรรตยัของเรา ห้อมล้อม หมาย
ถึงแวดล้อมหรอืกดดนัทุกดา้น ท�าให้ทุกข์ ใจ หรอืท�าให้
ล�าบากใจ ถึงแม้นีไฟรูสึ้กสลดใจเพราะบาปของตน แต่
ท่านไม่ควรเข้าใจผิดคดิวา่หมายถึงเขาไดท้�าการล่วง
ละเมิดรา้ยแรงบางอย่าง

นึกถึงครัง้หน่ึงในชีวติท่านเมื่อท่านสามารถเช่ือมโยง
กับความรูสึ้กของนีไฟ (เช่นเมื่อท่านสูญเสียบุคคลอัน
เป็นที่รกั คนอื่นโกรธท่านเพราะท่านท�าตามพระเจ้า 
ท่านเผชิญความยากล�าบากหรอืความผิดหวงั หรอืท่าน
รูสึ้กสลดใจเพราะบาป ความอ่อนแอ และการล่อลวง
ของท่าน) อ่าน 2 นีไฟ 4:19 และระบุวลีที่แสดงความ
หวงัของนีไฟทัง้ที่เขาสลดใจ ท่านคดิวา่นีไฟหมายถึง
อะไรเมื่อเขากล่าววา่ “ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าไดว้างใจผู้ ใด” 
ท่านจะวางใจพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ไดอ้ย่างไร

ขณะที่ท่านศึกษาตอ่ไป ให้มองหาหลักฐานยืนยันหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่วา่ พระผู้เป็นเจ้าทรงสนับสนุน
คนท่ีวางใจในพระองค์

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามในแผนภมิูตอ่ไปนี ้

นบัวา่มีคณุคา่อยา่งย่ิงในการ

ไตร่ตรองความหมายของค�า

และวลีในพระคมัภีร์  เม่ือทา่น

ฝึกไตร่ตรองและจากนัน้กลา่ว

ทวนวลีพระคมัภีร์ด้วยค�าพดู

ของทา่นเองตามท่ีทา่นหมาย

ถงึ นัน่จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจ

ความจริงนัน้มากขึน้

ไตร่ตรองค�าและ

วลีในพระคัมภร์ี

พระคัมภร์ี

อ้างองิ

ข้อเหล่านีป้ระยุกต์

ใช้กับนีไฟอย่างไร

ข้อเหล่านีจ้ะ

ประยุกต์ใช้กับท่าน

ได้อย่างไร

2 นีไฟ 

4:20–25

 ก. พระเจ้าประทาน

พรนีไฟในอดีต

อยา่งไรเพราะ

เขามอบความไว้

วางใจในพระองค์

 ข. พระเจ้าประทาน

พรทา่นอยา่งไร

เม่ือทา่นวางใจใน

พระองค์

2 นีไฟ 

4:26–30

 ค. การท่ีนีไฟระลกึถงึ

พรของเขาสง่ผล

ให้เขาปรารถนา

เป็นคนชอบธรรม

อยา่งไร

 ง. พรจากพระเจ้า

สง่ผลให้ทา่น

ปรารถนาจะเป็น

คนชอบธรรม

อยา่งไร

2 นีไฟ 

4:31–33

 จ. นีไฟสวดอ้อนวอน

ขออะไร

 ฉ. ทา่นจะประยกุต์ใช้

ข้อเหลา่นีก้บัการ

สวดอ้อนวอนของ

ทา่นอยา่งไร

อ่าน 2 นีไฟ 4:34–35 และท�าเครือ่งหมายวลีที่แสดง
ความมั่นใจของนีไฟ ในพระเจ้า

 4. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นเรียนรู้อะไรจากการศกึษา 2 นีไฟ 4:17–35 และวิธีท่ี

ทา่นจะเพ่ิมความไว้วางใจในพระเจ้า

2 นีไฟ 5:1–8

พระเจ้าทรงแยกชาวนีไฟจากชาวเลมนั

ขณะที่ท่านศึกษา 2 นีไฟ 5 ให้นึกถึงปัญหายุ่งยากและ
การตดัสินใจที่ท่านอาจจะก�าลังประสบหรอืเคยประสบ 
ในบทน้ีนีไฟอธิบายวา่พี่ๆ “หมายมั่นเอาชีวติข้าพเจ้า
(2 นีไฟ 5:2) สังเกตใน 2 นีไฟ 5:1 นีไฟท�าอะไรเพื่อหา
วธิีแก้ไขปัญหา จากน้ันให้ท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีร์
ของท่านวา่พระเจ้าทรงท�าอะไรเพื่อช่วยนีไฟ ใน  
2 นีไฟ 5:5 
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เน่ืองดว้ยการเตอืนครัง้น้ี นีไฟกับ “ทุกคน       ที่เช่ือใน
ค�าเตอืนและการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 
5:6) จึงออกจากแผ่นดนิแห่งมรดกแรกของพวกเขา 
พวกเขาเดนิทาง “เป็นเวลาหลายวนั” (2 นีไฟ 5:7) และ
ตัง้ถิ่นฐานในที่แห่งหน่ึงเรยีกวา่นีไฟ ประสบการณ์น้ี
แสดงให้เห็นวา่ ความปลอดภัยมาจากการเช่ือฟังการ
เปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า

อ่านประจักษ์พยานตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรพ์อล ว ี จอห์น-
สันแห่งสาวกเจ็ดสิบ “ไม่ ใช่เรือ่งแปลกใจที่ ในการเผชิญ
หน้ากับความช่ัวรา้ยและการล่อลวงมากมาย พระเจ้าไม่
ทรงทอดทิง้ให้เราหาทางออกดว้ยตนเอง โดยแท้แล้ว
มีการน�าทางมากพอให้เราแตล่ะคนถ้าเราจะฟัง ท่าน
ไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อชีน้�า
และดลใจท่าน ท่านมีพระคมัภีร ์บิดามารดา ผู้น�าและ
ครใูนศาสนจักร ท่านมีถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ผู้
หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยที่มีชีวติอยู่ในสมัยของเรา มีการน�า
ทางและการชีน้�ามากมายจนท่านจะไม่ท�าความผิดรา้ย
แรงในชีวติเวน้แตท่่านจงใจละเลยการน�าทางที่ท่านได้
รบั” (“พรของการประชุมใหญ่สามัญ,” เลียโฮนำ, พ ย  
2005, หน้า 61)

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนค�า

เตือนท่ีทา่นเคยได้รับจากพระเจ้า ศาสดาพยากรณ์ของ

พระองค์ หรือผู้น�าศาสนจกัรทา่นอ่ืน ทา่นก�าลงัท�าอะไรเพ่ือเอาใจ

ใสค่�าเตือนนัน้ การเอาใจใสค่�าเตือนนัน้ได้ชว่ยทา่นอยา่งไรในชีวิต

ทา่น และจะชว่ยทา่นอยา่งไรในอนาคต

2 นีไฟ 5:9–18, 26–27

ชาวนีไฟมีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสขุ

หลังจากเล่าสภาวการณ์ที่น�าไปสู่การแบ่งแยกครอบครวั
ของลีไฮ นีไฟบรรยายวา่ชีวติเป็นอย่างไรในบรรดา 
“ผู้คนของนีไฟ” (2 นีไฟ 5:9) อ่าน 2 นีไฟ 5:27 และท�า
เครือ่งหมายวลีที่บ่งบอกวา่ชาวนีไฟมีชีวติอย่างไร ท่าน
คดิวา่มีชีวติอยู่ “ตามทางแห่งความสุข” หมายความวา่
อย่างไร

 6. ตัง้ใจอา่น 2 นีไฟ 5:10–18, 26และท�าเคร่ืองหมายใน

พระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบัสิง่ท่ีชาวนีไฟเคยท�าหรือท�าอยู่

เพ่ือเอือ้ตอ่ความสขุของพวกเขา เลือกมาหนึง่อยา่งและเขียนลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การกระท�าหรือเจตคติ

นัน้เอือ้ตอ่ความสขุของทา่นอยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ ถ้าทา่นเลือก

ความจริงท่ีวา่ชาวนีไฟสร้างพระวิหาร (ด ู2 นีไฟ 5:16) ทา่นอาจ

เขียนวา่พระวิหารน�าความสขุมาให้ทา่นและครอบครัวทา่นมากขึน้

อยา่งไร

การกระท�าและเจตคตทิี่ท่านระบุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ 2 นีไฟ 5:27: เม่ือพระกิตติคุณของ
พระเยซูครสิต์กลายเป็นวถีิชีวติของเรา เราจะมี
ความสุขเพ่ิมขึน้ น่ีเป็นจรงิส�าหรบัชาวนีไฟแม้ ในช่วง
เวลาของความยุ่งยากใหญ่หลวง ส�ารวจชีวติท่านและ
พิจารณาส่ิงที่ท่านจะท�าเพื่อมีชีวติตามวถิีแห่งความสุข
อย่างเต็มที่มากขึน้ จดลงไป ในบันทึกส่วนตวัหรอืใน
พระคมัภีรข์องท่าน หลักธรรมที่ท่านศึกษาวนัน้ีน�าไปสู่
ความสุข

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 4–5 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 6: วัน 2

2 นีไฟ 6–8
ค�าน�า

บันทึกของนีไฟเกี่ยวกับโอวาทส่วนแรกที่เจคอบน้อง
ชายของเขาสอนอยู่ใน 2 นีไฟ 6–8 ( โอวาทส่วนที่สอง
ของเจคอบอยู่ใน 2 นีไฟ 9–10) เจคอบพยากรณ์วา่นับ
ตัง้แตเ่วลาที่ลี ไฮออกจากเยรซูาเล็ม ชาวยิวถูกจับไป
เป็นเชลยและกระจัดกระจายเพราะความช่ัวรา้ยของ
พวกเขา อย่างไรก็ด ีพระเจ้าจะทรงเมตตารวมชาวยิว
กลับมาเยรซูาเล็ม เจคอบพยากรณ์ดว้ยวา่ชาวยิวจะ
กระจัดกระจายครัง้ที่สองหลังจากพวกเขาปฏิเสธพระ
ผู้ช่วยให้รอดในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็น
มรรตยั พระเจ้าจะทรงแสดงความเมตตาอีกครัง้และ
ทรงรวมพวกเขาในวนัเวลาสุดท้ายเมื่อพวกเขามาสู่
ความรูเ้รือ่งพระผู้ช่วยให้รอด นอกจากน้ีเจคอบยังได้
อ้างค�าพยากรณ์ของอิสยาห์ดว้ยอันแสดงให้เห็นความ
ภักดขีองพระผู้ช่วยให้รอดตอ่ผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค ์พระเมตตาของพระองค ์และความส�าคญัยิ่ง
แห่งพระสัญญาตอ่คนซ่ือสัตย์

2 นีไฟ–6

เจคอบพยากรณ์เร่ืองการกระจดักระจายและการรวม

อิสราเอล

ท่านจะกระท�าอย่างไรถ้าคนที่ท่านรกัปฏิบัตติอ่ท่าน
อย่างไรเ้มตตา จะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาแสดงให้เห็น
โดยการกระท�าหรอืเจตคตขิองพวกเขาวา่ความสัมพันธ์
ของท่านไม่ส�าคญัตอ่พวกเขาอีก ไตรต่รองวา่ท่านเคย
กระท�าแบบน้ีตอ่พระเจ้าหรอืไม่ ใน 2 นีไฟ 6–8 เจคอบ
สอนวา่พระเจ้าทรงตอบสนองอย่างไรตอ่คนที่ปฏิเสธ
พระองค์ โดยเจตคตแิละการกระท�าของพวกเขา

อ่าน 2 นีไฟ 6:3–5; 9:1, 3 และมองหาเหตผุลวา่ท�าไม 
เจคอบกล่าวโอวาทน้ี

ขณะที่ท่านศึกษาวนัน้ี ให้
ดวูา่ค�าสอนของเจคอบ
สามารถช่วยท่านให้ “เรยีน
รูแ้ละสรรเสรญิพระนาม
พระผู้เป็นเจ้าของท่าน” 
(2 นีไฟ 6:4) เข้าใจพันธ-
สัญญาที่ท่านท�าไวก้ับ
พระเจ้าไดด้ขีึน้ (ด ู2 นีไฟ  
9:1) และให้ท่านมีเหต ุ
“ช่ืนชมยินด,ี และเงยหน้า
ของท่านตลอดกาล”  
(2 นีไฟ 9:3) อย่างไร

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เจคอบเร่ิมโอวาทของเขาโดย

พยากรณ์สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัชาวยิว

หลงัลีไฮออกจากเยรูซาเลม็

เพราะพวกเขาปฏิเสธพระเจ้า 

เขาพดูถงึเร่ืองนีอ้ยา่งไรใน  

2 นีไฟ 6:8

 ข. ลีไฮ เยเรมีย์ และศาสดาพยากรณ์ทา่นอ่ืนพยากรณ์เก่ียวกบั

ความพินาศครัง้นี ้เม่ือชาวบาบโิลนชนะชาวยิวราว 587 ปี ก่อน

คริสตกาล คนจ�านวนมากเสียชีวิตและหลายคนถกูจบัไปเป็นเชลย

ในบาบโิลน ในท่ีสดุชาวยิวก็ใจออ่นตอ่พระเจ้า ตามท่ีกลา่วไว้ใน

ประโยคแรกของ 2 นีไฟ 6:9 เจคอบพยากรณ์วา่จะเกิดอะไรขึน้กบั

พวกเขา

 ค. เจคอบพยากรณ์วา่พระผู้ชว่ยให้รอดจะด�าเนินพระชนม์ชีพ

มรรตยัในบรรดาชาวยิวหลงัพวกเขากลบัจากการเป็นเชลย ตามท่ี

กลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 6:9–10 ชาวยิวจะกระท�าและรู้สกึอยา่งไรตอ่

พระผู้ชว่ยให้รอด

 ง. ตามท่ีกลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 6:10–11 จะเกิดอะไรขึน้กบัชาวยิวผู้

ปฏิเสธพระผู้ชว่ยให้รอด

อ่าน 2 นีไฟ 6:11, 14 และมองหาวลีที่บอกวา่พระเจ้า
ทรงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับเชือ้สายแห่งอิสราเอลถึงแม้
พวกเขาปฏิเสธพระองค ์ท่านอาจตอ้งการวงกลมรอบวลี 
“เมตตาพวกเขา” และ “น�าพวกเขากลับคนื” ในพระ
คมัภีรข์องท่าน

นบัวา่เป็นประโยชน์ถ้าเอาใจ

ใสข้่อความหรือวลีท่ีบง่บอกวา่

เหตใุดผู้พดูหรือผู้ เขียนในพระ

คมัภีร์จงึสอนสิง่นัน้  ตวัอยา่ง

เชน่ วลี “ข้าพเจ้าพดูกบัทา่น 

. . . เพ่ือทา่นจะเรียนรู้และ

สรรเสริญพระนามพระผูเ้ป็น

เจ้าของท่าน” (2 นีไฟ 6:4; 

เน้นตวัเอน) และ “เพ่ือทา่น

จะรู้เกีย่วกบัพนัธสญัญาของ

พระเจ้าทีพ่ระองค์ทรงท�าไวก้บั

เชือ้สายแห่งอิสราเอลทัง้หมด” 

(2 นีไฟ 9:1; เน้นตวัเอน) ชว่ย

ให้เราเข้าใจเจตนาของเจคอบ  

วลีเชน่นัน้จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจ

มากขึน้และมุง่เน้นแนวคิด

หลกัตลอดจนหลกัธรรมใน

พระคมัภีร์

มองหาเจตนา

ของผู้เขียน
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 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนค�า

ตอบของค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. “น�า [บางคนหรือบางสิง่] กลบัคืน” หมายความวา่อยา่งไร

 ข. การท่ีพระเจ้าเตม็พระทยัน�าอิสราเอลกลบัคืนเป็นครัง้ท่ีสอง

แสดงให้เหน็พระเมตตาของพระองค์อยา่งไร

ในข้อเดยีวกันน้ีเจคอบสอนวา่ชาวยิวตอ้งท�าอะไรจึง
จะไดร้บัพรเหล่าน้ีจากพระเจ้า อ่าน 2 นีไฟ 6:11, 14 
อีกครัง้และหาวลี “เวลาที่พวกเขาจะ” และ “เมื่อพวก
เขาจะ” ในแตล่ะข้อ ใช้ปากกาเน้นข้อความที่เตมิวลี
ให้ครบถ้วน ตามที่กล่าวไว ้ในข้อเหล่าน้ี อิสราเอลจะมี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัพระเมตตาของพระเจ้าอย่างไร ข้อ
เหล่าน้ีสอนหลักธรรมวา่ พระเจ้าทรงเมตตาคนท่ีกลับ
มาหาพระองค์

 3. ไตร่ตรองด้านตา่งๆ ท่ีทา่นเหน็พระเมตตาของพระเจ้า

และความเตม็พระทยัจะให้อภยัคนท่ีกลบัมาหาพระองค์ 

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนวา่ ฉนัรู้ว่า

พระเจ้าทรงเมตตาเพราะ . . . จากนัน้ให้เตมิข้อความด้วยความคดิ

และความรู้สกึของทา่นเอง ทา่นอาจต้องการท�าแบบฝึกหดันีซ้�า้

ขณะนกึถงึด้านตา่งๆ ท่ีพระเจ้าทรงแสดงให้เหน็วา่พระองค์ทรงมี

พระเมตตา

ใน 2 นีไฟ 6 มีสัญญาอันส�าคญัยิ่งของความหวงัส�าหรบั
อิสราเอล—ซ่ึงรวมถึงเราทุกคน อ่าน 2 นีไฟ 6:17–18 
และเตมิค�าสัญญาตอ่ไปน้ีของพระผู้ช่วยให้รอดให้ครบ
ถ้วน

“พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรง 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (2 นีไฟ 6:17) 

“เน้ือหนังทัง้ปวงจะรูว้า่ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (2 นีไฟ 6:18) 

2 นีไฟ 7–8

เจคอบอา้งค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกีย่วกบัความภกัดี

ของพระผูช่้วยใหร้อดต่อผูค้นแห่งพนัธสญัญาและพระ

ปรีชาสามารถในการไถ่เรา

ดงับันทึกไวใ้น 2 นีไฟ 7–8 เจคอบอ้างค�าพยากรณ์ของ
อิสยาห์เกี่ยวกับความปรารถนาและพระปรชีาสามารถ
ในการไถ่อิสราเอลจากความทุกข์เวทนาอันเกิดจาก

บาปของพวกเขา อ่าน 2 นีไฟ 7:1–2 และระบุค�าถามที่
พระเจ้าตรสัถามอิสราเอลซ่ึงบ่งบอกวา่พระองคย์ังทรง
รกัพวกเขาและทรงตอ้งการไถ่พวกเขา

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่พระเจ้าทรงใช้ภาษา
เชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการหย่าและการเป็นทาส ตลอด
จนธรรมเนียมทางสังคมที่คนสมัยน้ันคุน้เคย เพื่อ 

สอนพวกเขาในวธิีที่เกิดประสิทธิผลและสามารถจ�าได ้
วลี “หย่าจากเจ้า” “หนังสือหย่าของแม่เจ้า” และ “ขาย
เจ้า” กล่าวถึงแนวคดิเรือ่งการฝ่าฝืนหรอืตดัขาดพันธ- 
สัญญา ท่านอาจจะเรยีบเรยีงค�าถามใหม่ดงัน้ี “เราหันไป
จากเจ้าหรอื เราทิง้พันธสัญญาที่เราท�าไวห้รอื” ค�าตอบ
ของค�าถามเหล่าน้ีคอื “ไม่” พระเจ้าจะไม่ทรงหันไปจาก
เราหรอืลืมพันธสัญญาที่ทรงท�าไว ้ค�าถามของพระองค์
เป็นวธิีเน้นวา่พระองคจ์ะไม่ทรงเลิกล้มพันธสัญญาของ
พระองคก์ับอิสราเอลเป็นอันขาด

ตอนท้ายของ 2 นีไฟ 7:1 ให้ขีดเส้นใตค้�าอธิบายของ
พระเจ้าวา่เหตใุดอิสราเอลจึงถูกแยกจากพระผู้เป็นเจ้า
และทนทุกข์ในการเป็นเชลย

 4. ตอบค�าถามข้อหนึง่ตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องเข้าใจวา่ความคดิ การตดัสนิใจ และ

การกระท�าของเราสามารถแยกเราจากพระผู้ เป็นเจ้าได้

 ข. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องรู้วา่พระเจ้าไมท่รงลืมหรือทอดทิง้เรา 

ถงึแม้เราจะลืมและทอดทิง้พระองค์ก็ตาม

ใน 2 นีไฟ 7:2 พระเจ้าทรงถามค�าถามส�าคญัยิ่งกับ
อิสราเอลที่ประยุกตใ์ช้กับเราแตล่ะคนได ้หาและใช้
ปากกาเน้นข้อความของค�าถามน้ัน

ท่านคดิวา่พระเจ้าทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองคต์รสั
ถามวา่ “มือเราสัน้จนไม่สามารถไถ่ ไดห้รอื?” เพื่อช่วย
ให้ท่านเห็นภาพ สมมตวิา่ท่านก�าลังยื่นมือออกไปเพื่อ
พยายามเอือ้มให้ถึงคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ หาก
ท่านตอ้งเอือ้มไกลออกไปอีก ท่านจะพยายามท�าอะไร
เพื่อคนน้ัน ถ้าท่านหดมือหรอืดงึมือกลับ น่ันบอกอะไร
เกี่ยวกับความปรารถนาของท่านในการช่วยบุคคลดงั
กล่าว ท่านคงนึกภาพออกเมื่อจะใช้ค�าถามที่พระเจ้า
ตรสัถามอิสราเอลในอีกลักษณะหน่ึงวา่ “เราก�าลังดงึมือ
กลับและไม่เอือ้มออกไปไถ่เจ้าหรอื”
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ข้อความที่วา่ “เราไม่มีพลังความสามารถที่จะปลดปล่อย
หรอื?” เชือ้เชิญอิสราเอลให้ ไตรต่รองดว้ยศรทัธาวา่
พระเจ้าทรงมีเดชานุภาพในการไถ่พวกเขาจากความ
ทุกข์เวทนาอันเกิดจากบาปของพวกเขา

ในส่วนที่เหลือของ 2 นีไฟ 7–8 อิสยาห์ยกตวัอย่างหลาย
ตวัอย่างเกี่ยวกับความปรารถนาและเดชานุภาพของ
พระผู้ช่วยให้รอดในการไถ่ผู้คนแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์

อ่าน 2 นีไฟ 7:5–7 และมองหาวลีในค�าพยากรณ์น้ีที่
บอกวา่พระเมสสิยาห์จะทรงท�าและประสบอะไรอัน
เป็นส่วนหน่ึงของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของ
พระองคเ์พื่อไถ่เรา ใน 2 นีไฟ 7:6, เชิงอรรถ ก มีข้อ
อ้างโยงที่อธิบายและแสดงให้เห็นสัมฤทธิผลของค�า
พยากรณ์น้ี ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย มัทธิว 
27:26 ในเชิงอรรถ จากน้ันอ่าน มัทธิว 27:26–31 โดย
มองหาดา้นตา่งๆ ที่ค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกิดสัมฤทธิ
ผล

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: 2 นีไฟ 7:2, 5–7 แสดงให้เราเหน็อะไรเก่ียว

กบัความปรารถนาและความเตม็พระทยัของพระผู้ชว่ยให้รอดเพ่ือ

ไถ่เรา

เพื่อช่วยให้ท่านคน้พบหลักฐานเพิ่มเตมิเกี่ยวกับพระ
เมตตาและเดชานุภาพของพระเจ้าในค�าพยากรณ์ที่
เหลือของอิสยาห์ ให้สมมตวิา่ผู้น�าขอให้ท่านเป็นผู้พูด
ที่โบสถ์เกี่ยวกับหลักธรรมน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ปรารถนาจะไถ่ผู้คนแห่งพันธสญัญาของพระองค์
และทรงมีเดชานุภาพจะท�าเช่นน้ัน เพื่อเตรยีม
ค�าพูดของท่าน ให้อ่าน 2 นีไฟ 8:3, 11–13, 16, 22 
และเลือกวลีที่ท่านรูสึ้กให้ความมั่นใจวา่พระเจ้าทรง
ปรารถนาและทรงมีเดชานุภาพจะไถ่เรา

 6. เขียนโครงร่างค�าพดูของทา่นลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์โดยท�าดงันี ้

 ก. เขียนสองหรือสามวลีท่ีโดดเดน่ส�าหรับทา่นและอธิบายวา่แตล่ะ

วลีเป็นตวัอยา่งความปรารถนาของพระผู้ชว่ยให้รอดเพ่ือไถ่เราหรือ

เดชานภุาพของพระองค์ในการท�าเชน่นัน้อยา่งไร

 ข. เลือกมาหนึง่วลีและบอกวา่ทา่นเคยประสบหรืออยากประสบ

พรนัน้ในชีวิตทา่นอยา่งไร

เมื่อท่านจบบทเรยีนน้ี จ�าไวว้า่เจคอบสอนความจรงิ
ที่ท่านศึกษาวนัน้ี “เพื่อท่านจะเรยีนรูแ้ละสรรเสรญิ
พระนามพระผู้เป็นเจ้าของท่าน” (2 นีไฟ 6:4) “เพื่อ
ท่านจะรูเ้กี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจ้า” (2 นีไฟ 9:1) 
และ “เพื่อท่านจะช่ืนชมยินด,ี และเงยหน้าของท่าน
ตลอดกาล” (2 นีไฟ 9:3) วนัน้ีให้มองหาโอกาสแบ่งปัน
ความส�านึกในพระกรณุาธิคณุที่ท่านมีตอ่พระเจ้าและ
ความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่ท่าน

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 6–8 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 6: วัน 3

2 นีไฟ 9
ค�าน�า

การศึกษาโอวาทของเจคอบซ่ึงท่านเริม่ใน 2 นีไฟ 6–8 
ด�าเนินตอ่ไป ใน 2 นีไฟ 9 ใน 2 นีไฟ 6–8 ท่านศึกษา
ค�าสอนของเจคอบเกี่ยวกับพระเมตตาและเดชานุภาพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในการปลดปล่อยเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลจากสภาพที่หลงไปและกระจัดกระจายของ
พวกเขา ในบทที่ 9 ท่านจะศึกษาประจักษ์พยานของเจ
คอบเกี่ยวกับเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อปลดปล่อยเราจากผลของการตก รวมไปถึง
ความตายทางรา่งกายและทางวญิญาณ เช่นเดยีวกับผล
จากบาปของเรา ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ 
2 นีไฟ 9 เป็น “ปาฐกถากระจ่างชัดที่สุดครัง้หน่ึงที่เคย
กล่าวเกี่ยวกับการชดใช้       ทุกคนที่แสวงหาความรอด
ควรอ่านอย่างละเอียด” (Answers to Gospel Questions, 
comp  Joseph Fielding Smith Jr , 5 vols  [1957–66], 
4:57)
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2 นีไฟ 9:1–9

เจคอบสอนว่าการตกน�าความตายทางร่างกายและทาง

วิญญาณมาสู่มนษุยชาติทัง้ปวง

เมื่อนึกถึงค�าวา่ อสูร ท่านนึกถึงอะไร

ค�าวา่ อสูร มักหมายถึงบางอย่างที่น่ากลัวและสามารถ
ก่อให้เกิดภัยใหญ่หลวงได ้ถึงแม้คนจ�านวนมากนึกถึง
แตเ่พียงสัตวป์ระหลาดเมื่อพวกเขานึกถึงอสูร แตล่อง
นึกดวูา่มีส่ิงใดหรอืไม่ที่สามารถน�าภัยอันไม่รูจ้บมาสู่
ท่านไดแ้ละดว้ยเหตน้ีุจึงน่ากลัวมาก เจคอบใช้ภาพ
อสูรเป็นสัญลักษณ์แทนสภาพน่ากลัวที่เราทุกคนพบ
เจอในความเป็นมรรตยั อ่าน 2 นีไฟ 9:10 และระบุองค์
ประกอบสองอย่างของอสูรที่เจคอบพูดถึง จากน้ันให้
เตมิค�าลงในช่องวา่งในแผนภูมิดา้นล่าง

อสูรร้าย

ค- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - น- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“ค- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ของ

ร่- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”
“ค- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ของ

วิ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

เป็นเรือ่งส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่เมื่อเจคอบสอนเกี่ยวกับ 
“ความตายของวญิญาณ” เขามิไดห้มายความวา่วญิญาณ
ของเราจะตายจรงิๆ แตเ่ราจะถูกแยกหรอืถูดตดัขาด
ทางวญิญาณจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู2 นีไฟ 
9:6) การแยกดงักล่าวมักเรยีกในพระคมัภีรว์า่ความตาย
ทางวญิญาณ ท่านอาจตอ้งการเขียนวลี ถูกตดัขำดจำก
ทีป่ระทับของพระผู้เป็นเจ้ำ ตรงช่องวา่งรมิหน้าในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้กับ “ความตายของวญิญาณ”  ใน  
2 นีไฟ 9:10
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อ่าน 2 นีไฟ 9:6 และสังเกตวา่เจคอบเริม่โดยพูดเรือ่ง
ความตายของรา่งกายและลงท้ายโดยพูดถึงการถูก
ตดัขาดจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า คน้ควา้ข้อน้ี
อย่างละเอียด เหตกุารณ์ใดน�าทัง้ความตายทางรา่งกาย
และความตายทางวญิญาณมาสู่มนุษยชาต ิ  
 

อ่าน 2 นีไฟ 9:7–9 ระบุส่ิงที่เจคอบสอนวา่จะเกิดแก่
รา่งกายและวญิญาณของเราถ้าไม่มีการชดใช้และความ
ตายทางรา่งกายกับความตายทางวญิญาณคงอยู่ตลอด
กาล ก่อนท่านอ่าน การรูค้วามหมายของค�าตอ่ไปน้ีที่
เจคอบใช้ ในข้อ 7 จะช่วยท่าน: วลี “การพิพากษาแรก
ซ่ึงมาสู่มนุษย์” (2 นีไฟ 9:7) หมายถึงผลจากการตก
ของอาดมัและเอวา ค�าวา่ ควำมเน่ำเป่ือย หมายถึงรา่ง
กายมรรตยัเพราะไม่สมบูรณ์และจะตายในที่สุด ค�าวา่ 
ควำมไม่เน่ำเป่ือย หมายถึงรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติแล้ว ซ่ึง
จะมีชีวติตลอดกาล

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนวลี

สองสามวลีท่ีทา่นระบไุว้ใน 2 นีไฟ 9:7–9 ซึง่บอกวา่จะเกิด

อะไรขึน้กบัร่างกายและวิญญาณของเราถ้าไมมี่การชดใช้ 

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟ-
เฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเพื่อชีแ้จงวา่ชะตา
กรรมของเราจะเป็นอย่างไรหากปราศจากการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์“ถ้าการแยกเราจากพระผู้เป็นเจ้าและ
ความตายทางรา่งกายของเราอยู่ถาวร สิทธิ์เสรทีางศีล-
ธรรมคงไม่มีความหมาย ใช่ เราคงมีอิสระที่จะท�าการ
เลือก แตอ่ะไรจะเป็นจุดมุ่งหมาย ผลลัพธ์สุดท้ายคง
เหมือนเดมิตลอดไม่วา่การกระท�าของเราจะเป็นอะไร 
น่ันคอื ความตายที่ ไรค้วามหวงัเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ
และไรค้วามหวงัเรือ่งสวรรค ์เราอาจจะเลือกเป็นคนดี
หรอืเป็นคนเลวก็ได ้แตสุ่ดท้ายแล้วเราจะกลายเป็น 
‘เหล่าเทพของมาร’” (“Moral Agency,” Ensign, June 
2009, 50)

 2. เขียนหนึง่ประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยอธิบายด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่ทา่น

คดิวา่เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนัก�าลงัพดูอะไรเก่ียวกบัสภาพท่ีตก

แล้วของเรา เพ่ิมค�าอธิบายสัน้ๆ วา่ทา่นคิดวา่เหตใุดเจคอบจงึ

เปรียบความตายทางร่างกายและการถกูแยกจากพระผู้ เป็นเจ้ากบั 

“อสรูร้าย”

2 นีไฟ 9:10–27

เจคอบสอนว่าการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดปลดปล่อย

เราจากผลของการตกและผลสืบเนือ่งจากบาปอย่างไร

พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงปล่อยให้เรารบัผลทัง้หมดของ 
“อสูรรา้ยน้ัน, ความตายและนรก” อ่าน 2 นีไฟ 9:10 และ 
ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีมไว ้ให้เรา

อ่านแนวเทียบตอ่ไปน้ีจากประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ
ซ่ึงอธิบายวา่เราจ�าเป็นตอ้งมีพระผู้ช่วยให้รอด

“ชายคนหน่ึงก�าลังเดนิไปตามถนนแล้วตกลงไป ใน
หลุมลึกและมืดมากจนเขาไม่สามารถปีนขึน้มาบนปาก
หลุมและไดอ้ิสรภาพคนื เขาจะช่วยให้ตนเองรอดจาก
สภาพอันตรายน้ันไดอ้ย่างไร เขาไม่มีทางขึน้มาจากหลุม
ไดด้ว้ยความพยายามของเขาเองเพราะไม่มีทางหนีใน
หลุม เขารอ้งขอความช่วยเหลือและมีคนประสงคด์บีาง
คนไดย้ินเสียงรอ้งขอความช่วยเหลือของเขา รบีมาช่วย 
และหย่อนบันไดลงไปให้เขาเพื่อเป็นทางให้เขาปีนขึน้
มาอยู่บนพืน้ดนิไดอ้ีกครัง้

“น่ีคอืสภาพเดยีวกับที่อาดมัท�าให้ตนเองกับลูกหลาน
อยู่เมื่อเขารบัส่วนผลไม้ตอ้งห้าม สัตภาวะทัง้หมดอยู่
ดว้ยกันในหลุม ไม่มี ใครสามารถขึน้มาบนปากหลุมและ
ช่วยคนอื่นได ้หลุมคอืการถูกเนรเทศจากที่ประทับของ
พระเจ้าและความตายทางโลก การย่อยสลายของรา่งกาย 
และสัตภาวะทัง้หมดอยู่ภายใตค้วามตาย ไม่มี ใครจัดหา
ทางหนีให้ ได้

“ดว้ยเหตน้ีุ ในพระเมตตาอันไม่มีขอบเขต พระบิดา
ทรงไดย้ินเสียงรอ้งของลูกๆ พระองคแ์ละทรงส่งพระ
บุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระองคผ์ู้ ไม่ทรงอยู่ภาย
ใตค้วามตายหรอืบาปหาจัดหาทางหนีให้เรา พระองค์
ทรงท�าส่ิงน้ีผ่านการชดใช้อันไม่มีขอบเขตและพระ
กิตตคิณุอันเป็นนิจ” (Doctrines of Salvation, ed  
Bruce R  McConkie, 3 vols  [1954–56], 1:126–27)

ข่าวสารส่วนใหญ่ของเจคอบในบทที่ 9 มุ่งเน้นวธิีที่
พระเจ้าทรงเตรยีมไว ้ ให้เราหนีพ้นผลของความตายทาง
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รา่งกายและทางวญิญาณ และรบัรองกับเราวา่เราจะได้
รบัการปลดปล่อย

 3. ค้นคว้า 2 นีไฟ 9:5, 19–21 และตอบค�าถามตอ่ไปนีล้ง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ตามท่ีกลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 9:5, 21 พระผู้ชว่ยให้รอดทรงประสบ

อะไรเพ่ือเราจะสามารถได้รับการปลดปลอ่ยจากความตายและ

นรก

 ข. ตามท่ีกลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 9:21 พระผู้ชว่ยให้รอดทรงทนทกุข์เพ่ือ

ใคร

ตรกึตรองวา่คนมากมายเพียงใด “เป็นของครอบครวั
อาดมั” (2 นีไฟ 9:21) น่ีรวมถึงทุกคนที่เคยมีชีวติอยู่ มี
ชีวติอยู่เวลาน้ี และจะมีชีวติบนแผ่นดนิโลก—รวมทัง้
ตวัท่าน ท่านอาจตอ้งการเขียนช่ือของท่านใกล้กับ  
2 นีไฟ 9:21 เพือ่ระลกึถึงการพลพีระชนมชี์พของพระผู้- 
ช่วยให้รอดเพื่อท่าน

เจคอบสอนวา่ความ
ทุกขเวทนาของพระผู้
ช่วยให้รอดจะช่วยให้
เราหนีพ้นจากอสูรรา้ย
—ความตายทางรา่งกาย
และการถูกตดัขาดจาก
ที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้าตลอดกาล อ่าน 
2 นีไฟ 9:22 และระบุ
ข้อความหน่ึงที่กล่าว

การใช้ช่ือของทา่นในพระ

คมัภีร์ข้อหนึง่ชว่ยท�าให้การ

สอนเป็นเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้  

หลงัจากอา่นข้อท่ีทา่นคดิวา่

ประยกุต์ใช้กบัทา่นได้ การ

ใสช่ื่อของทา่นจะชว่ยให้ทา่น

เปรียบขา่วสารนัน้กบัชีวิตทา่น

การใส่ช่ือของท่าน

ในพระคัมภร์ี

วา่เราจะสามารถเอาชนะความตายทางรา่งกายไดแ้ละ
ข้อความหน่ึงที่แสดงให้เห็นวา่เราจะอยู่ในที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้ เขียนส่ิงที่ท่านระบุลงในประโยค
ดา้นล่าง

เพราะการตก รา่งกายของเราจะตาย แตเ่พราะความ
ทุกขเวทนาของพระครสิต ์รา่งกายของเราจะ   
  

เพราะการตก เราถูกตดัขาดจากที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้า และเพราะความทุกขเวทนาของพระครสิต ์เรา
ทุกคนจะยืน   
  

จากค�าสอนของเจคอบเราเรยีนรูห้ลักค�าสอนดงัน้ี พระ
เยซูครสิต์ทรงปลดปล่อยมวลมนุษย์จากความตาย
ทางรา่งกายและทางวญิญาณอันเน่ืองจากการตก

นอกจากข่าวสารแห่งความหวงัดงักล่าวแล้ว เจคอบ
ยังสอนอีกวา่ความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอด
สามารถปลดปล่อยเราจากความตายทางวญิญาณอัน
เกิดจากบาปของเราดว้ย อ่าน 2 นีไฟ 9:27 และระบุวา่
เจคอบพูดถึงสภาพของคนที่ล่วงละเมิดหรอืท�าบาปวา่
อย่างไร อ่าน 2 นีไฟ 9:15–16 และท�าเครือ่งหมายความ
ปวดรา้วหรอืความทรมานทางวญิญาณที่บาปของเราจะ
ท�าให้เกิดกับเราถ้าเราไม่กลับใจ

นอกจากความทรมานดงักล่าวแล้ว ให้สังเกตวลี “พวก
เขาจะออกไป” ใน 2 นีไฟ 9:16 เพราะการชดใช้ 
มนุษยชาตทิัง้ปวงจะกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อรบัการพิพากษา แตถ่้าเราไม่กลับใจจากบาป 
เราจะถูกแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้ 
แม้การปลดปล่อยจากการตกเป็นของประทานส�าหรบั
มนุษยชาตทิัง้ปวง แตก่ารปลดปล่อยเราจากผลของบาป
ส่วนตวัขึน้อยู่กับความปรารถนาและการกระท�าของเรา 
อ่าน 2 นีไฟ 9:21, 23–24 เพราะการชดใช้ เราจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อไดร้บัการช่วยให้รอดจากผลนิรนัดรข์องบาป

หลังจากอ่านถ้อยค�าของเจคอบแล้ว ให้เตมิหลักธรรม
ตอ่ไปน้ี: โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ เรา
สามารถเอาชนะผลของบาป ได้ถ้าเรา  
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ใช้เวลาสักครูใ่ครค่รวญส่ิงที่ท่านสามารถท�าไดเ้พื่อให้
รูสึ้กเต็มที่มากขึน้ถึงเดชานุภาพในการช�าระให้สะอาด
อันเน่ืองมาจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด มีส่ิงที่
พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ท่านกลับใจหรอืไม่ ไตรต่รองวา่
ท่านจะกลับใจจากส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร ท่านจะสดบัฟัง
สุรเสียงของพระองคม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร

 4. เขียนยอ่หน้าสัน้ๆ ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่ทา่นรู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบัการพลีพระชนม์ชีพ

เพ่ือชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอด

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 9 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 6: วัน 4

2 นีไฟ 9–10
ค�าน�า

ในบทก่อนท่านศึกษาประจักษ์พยานของเจคอบเกี่ยว
กับส่ิงที่พระเยซูจะทรงท�าเพื่อเราผ่านการชดใช้ของ
พระองค ์ในบทน้ีท่านจะศึกษา 2 นีไฟ 9 จนจบ ศึกษา
โอวาทวนัแรกของเจคอบ และเรยีนรูส่ิ้งที่เราตอ้งท�า
เพื่อไดร้บัพรของการชดใช้ เจคอบเตอืนเรือ่งการตดัสิน
ใจที่น�าไปสู่การแยกจากพระผู้เป็นเจ้า เขาเชือ้เชิญคน
ทัง้ปวงให้มาหาพระครสิตแ์ละรบัการช่วยให้รอด ท่าน
จะอ่าน 2 นีไฟ 10 ดว้ยและศึกษาส่ิงที่เจคอบบอกผู้คน
ในวนัรุง่ขึน้ เจคอบสอนอีกครัง้วา่ถึงแม้อิสราเอลจะ
กระจัดกระจายเพราะบาป แตพ่ระเจ้าจะทรงระลึกถึง
พันธสัญญาของพระองคก์ับพวกเขา พระองคจ์ะทรง
รวมพวกเขาเมื่อพวกเขากลับใจและกลับมาหาพระองค ์
เจคอบกล่าววา่ “ไม่มีประชาชาตอิื่นในแผ่นดนิโลกจะ
ตรงึพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาไวบ้นกางเขน ” (2 นีไฟ 
10:3) เขาท�านายวา่อเมรกิาจะเป็นแผ่นดนิแห่งเสรภีาพ 

ไดร้บัการเสรมิก�าลังตา้นประเทศอื่นทัง้สิน้ และไม่มี
กษัตรยิ์ปกครอง เจคอบเป็นพยานวา่คนๆ หน่ึงตอ้ง
ยอมรบัพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและจดจ�าวา่โดย
ผ่านพระคณุของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่พวกเขาจะรอด
ได้

2 นีไฟ 9:28–54

เจคอบเตือนเร่ืองการกระท�าและเจตคติทีแ่ยกเราจาก 

พระผูเ้ป็นเจ้าและเชือ้เชิญคนทัง้ปวงใหม้าหาพระคริสต์

เน่ืองจากการตกและบาปส่วนตวัของเรา เราแตล่ะคน
จึงตอ้งการพระผู้ช่วยให้รอด เจคอบเป็นพยานวา่โดย
ผ่านการชดใช้เราจึงเป็นอิสระจากผลของการตกและ
สามารถเอาชนะบาปของเราและไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เจ- 
คอบใช้จินตภาพของประตแูละวถิีเพื่ออธิบายเรือ่งน้ี 
อ่าน 2 นีไฟ 9:41 และดวูา่เจคอบพูดถึงวถิีที่เราตอ้งเดนิ
เพื่อให้ ไดชี้วตินิรนัดรว์า่อย่างไร ไตรต่รองค�าถามตอ่
ไปน้ี ท่านคดิวา่ “มาหาพระเจ้า” หมายความวา่อย่างไร 
(พิจารณาวา่ท่านอยู่บนวถิีที่จะน�าท่านให้ ใกล้ชิดพระผู้- 
ช่วยให้รอดมากขึน้หรอืไม่) “ทาง [ไปหาพระผู้ช่วยให้
รอด] แคบ, แตว่างอยู่ ในวถิีทางตรง” มีความหมายตอ่
ท่านวา่อย่างไร

เจคอบเรยีกพระผู้ช่วยให้รอดวา่ “ทวารบาล” น่ีคอื
สัญลักษณ์แสดงบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะ
ผู้พิพากษา พระองคค์อืผู้ทรงเผื่อแผ่พรของการชดใช้
มาถึงเราตามเจตคตแิละการกระท�าของเรา เจคอบสอน
เราเฉพาะเจาะจงมากขึน้เช่นกันวา่เจตคตแิละการ 
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กระท�าของเราส่งผลตอ่ความสามารถของเราในการมา
หาพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

 1. เพ่ือชว่ยทา่นระบเุจตคต ิความคดิ และการกระท�าท่ี

สามารถน�าเราไปหาพระผู้ชว่ยให้รอด ให้ท�าดงันีใ้นสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ลากเส้นแนวตัง้กลางหน้ากระดาษในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น และเขียนด้านหนึง่วา่ ท�าใหต้วัเราเหินห่างจากพระ

คริสต์ และเขียนอีกด้านหนึง่วา่มาหาพระคริสต์

 ข. อา่น 2 นีไฟ 9:27–39 และระบกุารกระท�าหรือเจตคตท่ีิเจคอบ

เตือนวา่สามารถท�าให้เราเหินหา่งจากพระผู้ชว่ยให้รอดได้ ท�า

รายการสิง่ท่ีทา่นพบวา่เป็นสว่นหนึง่ในคอลมัน์ “ท�าให้ตวัเราเหิน

หา่งจากพระคริสต์” ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

ทา่นอาจต้องการท�าเคร่ืองหมายสิง่ท่ีพบในพระคมัภีร์ของทา่นด้วย 

(สงัเกตวา่ 2 นีไฟ 9:28–29 เป็นข้อผู้ เช่ียวชาญพระคมัภีร์) ทา่น

อาจต้องการท�าเคร่ืองหมายข้อนีใ้ห้ชดัเจนเพ่ือทา่นจะหาเจอใน

ภายหน้า)

 ค. เลือกการกระท�าหรือเจตคตอิยา่งหนึง่ท่ีทา่นระบไุว้ และตอบ

ค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นอีก

หน้าหนึง่แยกตา่งหาก: การกระท�าหรือเจตคตนีิจ้ะกีดกนัทา่นจาก

การมาหาพระคริสต์และได้รับพรอนับริบรูณ์ของการชดใช้ได้

อยา่งไร

 ง. นอกจากจะเตือนเร่ืองการกระท�าและเจตคติท่ีท�าให้เราเหินหา่ง

จากพระเจ้าแล้ว เจคอบยงัสอนเร่ืองการกระท�าและเจตคตท่ีิจะ

ชว่ยให้เรามาหาพระเยซคูริสต์ด้วย อา่น 2 นีไฟ 9:23, 42, 45–46, 

49–52 และหาสิง่ท่ีเจคอบสอนวา่จะน�าเรามาหาพระเจ้า เขียนสิง่ท่ี

ทา่นพบลงในแผนภมิูตรงคอลมัน์ “มาหาพระคริสต์” 

เมื่อศึกษา 2 นีไฟ 9:28–54 ท่านเรยีนรูห้ลักธรรมน้ี: 
โดยเลือกมาหาพระเจ้าและด�าเนินชีวติตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ เราจะได้รบัพรอันบรบูิรณ์ของ
การชดใช้

 2. เพ่ือชว่ยทา่นประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ ให้เขียนค�า

ตอบของค�าถามในงานมอบหมายด้านลา่งสองงานหรือ

มากกวา่นัน้ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ใน 2 นีไฟ 9:23 เราอา่นวา่พระเจ้าทรงบญัชาเราให้กลบัใจและ

รับบพัตศิมา ถงึแม้ทา่นจะรับบพัตศิมาแล้ว แตก่ารตอ่พนัธสญัญา

บพัตศิมาผา่นศีลระลกึชว่ยให้ทา่นมาหาพระเจ้าและได้รับพรแหง่

การชดใช้ของพระองค์อยา่งไร

 ข. ทา่นคดิวา่การมี “ศรัทธาอนัสมบรูณ์ในพระผู้บริสทุธ์ิแหง่

อิสราเอล” หมายความวา่อยา่งไร (2 นีไฟ 9:23) ปัจจบุนัทา่นแสดง

ศรัทธาในพระเจ้าด้วยวิธีใดบ้าง

 ค. “หนัหลงัให้บาปของทา่น” หมายความวา่อยา่งไร (2 นีไฟ 9:45) 

ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือหนัหลงัให้บาปของทา่น

 ง. มีตวัอยา่งอะไรบ้างของการใช้เงิน “เพ่ือสิง่ท่ีไมมี่คา่” หรือ

ท�างาน “เพ่ือสิง่ท่ีท�าความพอใจให้ไมไ่ด้” (2 นีไฟ 9:51) การหลีก

เลี่ยงงานท่ีชัว่ร้ายหรือไมส่�าคญัชว่ยทา่นมาหาพระเจ้าอยา่งไร ทา่น

จะท�าให้การใช้เวลากบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีโรงเรียน การศกึษา 

ศาสนจกัร นนัทนาการ และสงัคมสมดลุมากขึน้ได้อยา่งไร

 จ. ทา่นสามารถ “ด่ืมด�่าสิง่ท่ีไมเ่สื่อมถอย” ด้วยวิธีใดได้บ้าง  

(2 นีไฟ 9:51)

 ฉ. เจคอบกระตุ้นผู้คนให้ “น้อมขอบพระทยั” และ “ให้ใจทา่นเบกิ

บาน” (2 นีไฟ 9:52) ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องท�าตามค�า

แนะน�านีเ้ม่ือทา่นพยายามมาหาพระผู้ชว่ยให้รอด

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

กระท�าและเจตคตหินึง่อยา่งหรือมากกวา่นัน้ท่ีทา่นศกึษา

ได้น�าทา่นให้ใกล้ชิดพระผู้ชว่ยให้รอดมากขึน้อยา่งไร
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 9:28–29
ท่านก�าลังท�าอะไรเพื่อท�าให้โอกาสการศึกษาในปัจจุบัน
ของท่านเกิดประโยชน์สูงสุด อะไรคอืแผนในอนาคต
ส�าหรบัการศึกษาของท่าน   
  
 

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ 
และขีดเส้นใตพ้รที่จะมาจากการเรยีนรู:้ “พวกท่าน
เผชิญกับการท้าทายที่อยู่เบือ้งหน้า พวกท่านก�าลังมุ่งไป
สู่โลกแห่งการแข่งขันอันโหดรา้ย จงแสวงหาความรู้ ให้
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได ้พระองคท์รงชี ้ให้เห็นถึงความ
ส�าคญัของการศึกษา ซ่ึงจะท�าให้ท่านมีคณุสมบัตเิหมาะ
สมส�าหรบัโอกาสที่รออยู่เบือ้งหน้า ถ้าท่านตอ้งการเรยีน
ที่วทิยาลัย จงไปเรยีน แตถ่้าไม่ตอ้งการเรยีนวทิยาลัย
ก็ ไปเรยีนที่ โรงเรยีนฝึกอาชีพที่จะท�าให้ท่านมีความ
สามารถในการท�างาน” (ด ู“ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและคน
หนุ่ม,” เลียโฮนำ, ก ค  1997, หน้า–60)

อ่าน 2 นีไฟ 9:28 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่เจคอบกล่าว
วา่เป็นหลุมพรางของการเรยีนรูด้ว้ยเจตคตทิี่ ไม่ถูกตอ้ง

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่ข้อความ “เม่ือพวกเขาเป็นผู้คงแก่เรียนพวกเขาคดิวา่

ตนฉลาด” หมายความวา่อยา่งไร

 ข. อะไรคืออนัตรายของการคดิวา่เราฉลาดกวา่บดิามารดา อธิการ

หรือประธานสาขา ศาสดาพยากรณ์ หรือพระบดิาบนสวรรค์ของ

เรา

อ่าน 2 นีไฟ 9:29 และระบุส่ิงที่ท่านตอ้งจดจ�าขณะ
ศึกษาหาความรู้

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนี:้ การศกึษาพระคมัภีร์อยา่งขยนัหมัน่เพียร

ชว่ยทา่นด�าเนินชีวิตตามหลกัธรรมใน 2 นีไฟ 9:29 อยา่งไร

2 นีไฟ 10

เจคอบกระตุน้ผูค้นให ้ชืน่ชมยินดีและมาหาพระเจ้า

ในช่วงการสอนวนัที่สอง เจคอบเป็นพยานอีกครัง้ถึง
เดชานุภาพของพระเจ้าในการปลดปล่อยจากผลของ
บาป เจคอบสอนผู้คนดว้ยวา่พวกเขาควรตอบสนอง
อย่างไรตอ่ของประทานอันเป่ียมดว้ยเมตตาของการ
ชดใช้ อ่าน 2 นีไฟ 10:20, 23–25 และท�าเครือ่งหมายวลี
ซ่ึงบ่งบอกส่ิงที่เจคอบสอนวา่เราควรท�าในการตอบรบั
การพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเรา

 6. ตอบค�าถามอยา่งน้อยหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. โดยพิจารณาสิง่ท่ีทา่นศกึษาเก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอด เหตใุด

ทา่นจงึต้อง “จดจ�าพระองค์” ตลอดเวลา (2 นีไฟ 10:20)

 ข. เหตใุดทา่นจงึรู้สกึวา่การละทิง้หรือกลบัใจจากสิง่ท่ีทา่นท�าผิด

จะแสดงวา่ทา่นกตญัญแูละรักพระผู้ชว่ยให้รอด

 ค. ทา่นเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอดท่ีชว่ยให้ทา่นรู้สกึมี

ความหวงัแทนท่ีจะ “คอตก” ด้วยความท้อใจ

วลีส�าคญัในบทน้ีคอื “คนืดกีับพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 10:24) น่ันหมายความวา่เราควรสรา้ง
ความสัมพันธ์อันแนบแน่นอีกครัง้กับพระเจ้าซ่ึงน่ัน
จะท�าให้เราเช่ือฟังและสอดคล้องกับพระประสงคข์อง
พระองค ์ทบทวนพระคมัภีรต์รงที่ท่านท�าเครือ่งหมายไว้
ใน 2 นีไฟ 9–10 จงแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์เมื่อท่านก�าหนดบางส่ิงที่ท่านสามารถท�าได้
เพื่อให้ตวัท่านคนืดกีับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 9–10 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 7: วัน 1

2 นีไฟ 11–16
ค�าน�า

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์มีชีวติก่อนสมัยของนีไฟ
ประมาณ 100 ปี (อิสยาห์เริม่พยากรณ์ประมาณก่อน 
740 ปี ก่อนครสิตกาล และยังคงพยากรณ์อีก 40 ปีจนถึง 
701 ปี ก่อนครสิตกาล; ด ูคูม่ือพระคมัภีร,์ “อิสยาห์”) ใน
หลายๆ ดา้นนีไฟอาจจะเคยมีความรูสึ้กช่ืนชมและรกัอสิ- 
ยาห์เหมือนที่เรารูสึ้กตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธใน
ปัจจุบัน เรารูจ้ากงานเขียนของนีไฟวา่เขา “เบิกบาน” 
ในถ้อยค�าของอิสยาห์ (ด ู2 นีไฟ 11:2) ดงับันทึกไว ้ใน 
2 นีไฟ 12–16 นีไฟอ้างอิงงานเขียนของอิสยาห์ซ่ึงพบ
บนแผ่นจารกึทองเหลือง งานเขียนเหล่าน้ีพูดถึงความ
จองหองและความช่ัวรา้ยของอิสราเอลสมัยโบราณและ
การพิพากษาที่รอคอยพวกเขา อิสยาห์เล่าเรือ่งนิมิตจาก
พระเจ้าเช่นกัน ซ่ึงในนิมิตน้ันเขาไดร้บัการช�าระให้
สะอาดจากบาป

2 นีไฟ 11:1–8

นีไฟเบิกบานในประจกัษ์

พยานของอิสยาห์เกีย่วกบั

พระเยซูคริสต์

นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้ก
ประทับใจในประจักษ์
พยานของคนบางคน
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
อ่าน 2 นีไฟ 11:2–3 ระบุ
วา่นีไฟ เจคอบ และอิส-
ยาห์มีประสบการณ์อะไร
บ้างกับพระเยซูครสิต์

พระเจ้าทรงเรยีกศาสดา
พยากรณ์ให้เป็นพยาน
ถึงพระองค ์เราสามารถ
เสรมิสรา้งศรทัธาของเรา

ถงึแม้ทา่นจะพบวา่บทอิสยาห์

ในพระคมัภีร์มอรมอนเข้าใจ

ยาก แตป่ระธานบอยด์ เค. 

แพคเกอร์ ประธานโควรัมอคัร-

สาวกสบิสองให้ค�าแนะน�าท่ีสง่

เสริมก�าลงัใจดงันี ้“อยา่หยดุ

อา่น!  อา่นบทค�าพยากรณ์ใน

พนัธสญัญาเดิมท่ีเข้าใจยาก

เหลา่นัน้ตอ่ไปถงึแม้ทา่นจะ

เข้าใจน้อยมากก็ตาม  จงอา่น

ตอ่ไปถ้าทัง้หมดท่ีทา่นท�าคือ

อา่นผา่นๆ และเพียงแคเ่ก็บ

ความประทบัใจตรงนัน้ตรงนี”้ 

(“The Things of My Soul,” 

Ensign, May 1986, 61)

การศกึษาอสิยาห์

ในพระเยซูครสิตแ์ละช่ืนชมยินด ีในพระองค ์ได ้โดย
ศึกษาประจักษ์พยานของเหล่าพยานถึงพระเยซูครสิต์

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

ความคดิของทา่นวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องมีพยานของพระ

เยซคูริสต์จากศาสดาพยากรณ์หลายทา่น

หาข้อความที่นีไฟกล่าววา่ “จิตวญิญาณข้าพเจ้าเบิก
บาน” ส่ีครัง้ ใน 2 นีไฟ 11:4–6 ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าเหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน

การ “เบิกบาน” ในบางส่ิงบ่งบอกวา่บุคคลน้ันเกิดความ
พอใจอย่างมากในส่ิงน้ันและท�าให้เกิดความปลืม้ปีติ
อย่างยิ่ง

 2. เขียนข้อความ “จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบกิบาน” สาม

ข้อความหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นเพ่ือแสดงให้เหน็องค์ประกอบของพระกิตตคิณุท่ี

ทา่นเบกิบาน อธิบายวา่เหตใุดแตล่ะอยา่งนีจ้งึท�าให้ทา่นเกิดปีติ

อ่าน 2 นีไฟ 11:8 และเขียนส่ิงที่นีไฟหวงัวา่จะเป็นผล
จากการที่ท่านศึกษางานเขียนของอิสยาห์   
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2 นีไฟ 12:1–5

อิสยาห์พยากรณ์ว่าจะมีการสถาปนาพระวิหารในวนัเวลา

สดุทา้ย

ลองนึกภาพภูเขาสูงใหญ่ ท่านนึกถึงการเปรยีบเทียบ
ระหวา่งภูเขากับพระวหิารออกหรอืไม่

อ่าน 2 นีไฟ 12:2–3, 5 โดยมองหาส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสัญญาจะสถาปนาในวนัเวลาสุดท้าย ค�าวา่ “ศิขรนิ
แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า” หมายถึงพระวหิารของ
พระเจ้า ตามที่กล่าวไว ้ในข้อเหล่าน้ี พรใดมาจากพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าในวนัเวลาสุดท้าย

ท่านอาจตอ้งการเขียนในพระคมัภีรข์องท่านท�านอง
น้ีวา่ พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งพระวหิารเพื่อสอนเราให้
รูว้ถิีของพระองคแ์ละช่วยให้เราเดนิในเส้นทางของ
พระองค ์(ด ู2 นีไฟ 12:3)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. พระวิหารชว่ยให้เราเดนิในวิถีของพระเจ้าอยา่งไร

 ข. ทา่นจะเตรียมตวัเข้าพระวิหารได้อยา่งไร

2 นีไฟ 12–15
บทน้ีจะไม่ช่วยให้เข้าใจ 2 นีไฟ 12–15 โดยละเอียดแต่
ขณะที่ท่านอ่านและไตรต่รองบทเหล่าน้ีในการอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นส่วนตวั ให้มองหาผลของความ
จองหองและบาป ข้อคดิเห็นหรอืค�าอธิบายตอ่ไปน้ีจะ
ช่วยท่านในการอ่านเช่นกัน

2 นีไฟ 12:6–18. จงเอาใจใส่ข้ออ้างอิงทัง้หมดที่กล่าวถึง
การกราบไหวร้ปูเคารพเป็นพิเศษ เช่นเดยีวกับค�าและ
ภาพลักษณ์ที่บ่งบอกความหยิ่งจองหอง—อาทิ ยโส เย่อ
หยิ่ง จองหอง ล�ำพอง และ สูง น่ีจะช่วยให้ท่านเข้าใจวา่
เหตใุดการพิพากษารนุแรงเช่นน้ันจึงรอคอยคนเหล่าน้ี

2 นีไฟ 12:9–11 “คนต�า่ช้า” (ข้อ 9) หมายถึงคนธรรมดา
หรอืสามัญชนทั่วไป ทัง้ “คนต�า่ช้า” และ “คนใหญ่โต” 
ถ้าพวกเขาจองหอง จะถูกก�าราบ ณ การเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิต ์(ดขู้อ 11)

2 นีไฟ 12:12–13 “วนัของพระเจ้า” คอืวลีที่หมายถึง
เวลาของการพิพากษา การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
ครสิตจ์ะเป็น “วนัของพระเจ้า” เมื่อคนช่ัวรา้ยจะถูก
ท�าลาย

2 นีไฟ 13–14 ใน 2 นีไฟ 13 อิสยาห์ยังคงบรรยาย 
ส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าชาวอิสราเอลยังขืนอยู่ ในความช่ัว
รา้ย อิสยาห์เรยีกสตรชีาวอิสราเอลวา่ “ธิดาของไซอัน” 
(ข้อ 16) โดยบอกเป็นนัยวา่พวกเธอเป็นลูกหลานแห่ง
พันธสัญญา อิสยาห์เปรยีบพวกเธอกับหญิงจองหองที่
พระเจ้าทรงสาปแช่ง และทรงพรากเครือ่งเพชรพลอย
ทัง้หมดตลอดจนเครือ่งประดบักายอื่นๆ ของพวกเธอไป 
(ด ู2 นีไฟ 13:16–26) ในทางตรงกันข้าม 2 นีไฟ 14 มี
ค�าบรรยายของอิสยาห์เกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าธิดาของ
ไซอันนอบน้อมถ่อมตน กลับใจ และหันมาหาพระเจ้า 
หากท่านมีพระคมัภีร ์ไบเบิลฉบับแอลดเีอส ให้ ใช้
เชิงอรรถส�าหรบั อิสยาห์ 3 เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ  
2 นีไฟ 13:16–26

2 นีไฟ 15:8–22 ค�าวา่ วบิัต ิหมายถึงสภาพของความ
เสียใจอย่างสุดซึง้ อิสยาห์
ใช้ค�าน้ีหกครัง้ในข้อเหล่า
น้ีเมื่อพูดถึงบาปของชาว
อิสราเอล อิสยาห์รูว้า่ถ้าชาว
อิสราเอลไม่กลับใจ ผลจาก
บาปพวกเขาจะก่อให้เกิด
ความเสียใจอย่างสุดซึง้
—โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลา
พิพากษา ถ้าอิสยาห์เป็น
ศาสดาพยากรณ์บนแผ่น
ดนิโลกเวลาน้ี เขาจะพบ
บาปอย่างเดยีวกับที่เขาเห็นในบรรดาชาวอิสราเอลหรอื
ไม่

 4. อา่น 2 นีไฟ 15:20 เขียนบางด้านท่ีผู้คนในปัจจบุนั

เรียกสิง่ดีวา่ชัว่หรือเรียกสิง่ชัว่วา่ดีลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น
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2 นีไฟ 16:1–8

อิสยาห์ไดร้บัเรียกใหร้บัใชเ้ป็นศาสดาพยากรณ์

งานเขียนของอิสยาห์มีสัญลักษณ์มากมาย สัญลักษณ์
เป็นวธิีหน่ึงที่พระเจ้าทรงสอนเราเกี่ยวกับหลักธรรม
พระกิตตคิณุ ดงับันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 16 อิสยาห์บรรยาย
ประสบการณ์ที่เขาเห็นพระเจ้า ขณะที่ท่านอ่าน 2 นีไฟ  

16 ให้นึกถึงสัญลักษณ์ตอ่ไปน้ีและความหมายที่เป็น 

ไปได้

เสรำฟิม: เหล่าเทพผู้พ�านักในที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้า ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ “เทพของพระ
ผู้เป็นเจ้าไม่มีปีก” (History of the Church, 3:392) ปีก
ของเทพเป็นสัญลักษณ์ของพลังความสามารถในการ
เคลื่อนไหวและกระท�า

ควนั: อาจบ่งบอกที่ประทับของพระเจ้า (ด ูววิรณ์ 15:8)

รมิฝีปำกไม่สะอำด: ความไม่มีคา่ควร

ถ่ำนหินลุกแดง (ไฟ): การท�าให้สารบรสุิทธิ์ เหมือน
เดชานุภาพการช�าระให้สะอาดของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แท่นบูชำ: โดยแท้แล้วแท่นบูชาคอืสถานที่ถวายเครือ่ง
พลีบูชา ในที่น้ีอาจหมายถึงการพลีบูชาที่พระเยซูครสิต์
ทรงท�าเพื่อเรา—การชดใช้

 5. อา่น 2 นีไฟ 16:1–7 และบนัทกึค�าตอบของค�าถามตอ่

ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เสราฟิมทา่นหนึง่กลา่วอะไรเก่ียวกบัพระเจ้าจอมโยธา

 ข. ทา่นคดิวา่อิสยาห์หมายถงึอะไรเม่ือเขากลา่ววา่ “วิบตัเิกิดแก่

ข้าพเจ้า! เพราะข้าพเจ้าถกูท�าลาย; เพราะข้าพเจ้าเป็นคนท่ีริม

ฝีปากไมส่ะอาด” อะไรท�าให้เขารู้สกึเชน่นัน้อยา่งฉบัพลนั (3 นีไฟ 

27:19 อาจให้ข้อเสนอแนะบางอยา่ง)

 ค. เกิดอะไรขึน้เพ่ือเปลี่ยนความรู้สกึไมมี่คา่ควรของอิสยาห์

 ง. ประสบการณ์นีจ้ะเตรียมอิสยาห์ให้ออกไปในบรรดาผู้คนและ

สอนการกลบัใจอยา่งไร

ความจรงิส�าคญัยิ่งประการหน่ึงที่สอนในการเรยีกอิส-
ยาห์คอื เราสามารถรบัการช�าระให้สะอาดจากความ
ไม่มีค่าควรได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ 

ไตรต่รองเวลาที่ท่านรูสึ้กถึงเดชานุภาพการช�าระให้
สะอาดของการชดใช้ ในชีวติท่าน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 11–16 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 7: วัน 2

2 นีไฟ 17–20
ค�าน�า

ใน 2 นีไฟ 17–20 นีไฟบันทึกวา่อิสยาห์พยายามชักชวน
กษัตรยิ์แห่งยูดาห์และผู้คนของเขาให้วางใจพระเจ้า
แทนพันธมิตรทางโลก อิสยาห์ ใช้รปูแบบและภาพ
ลักษณ์—สัญลักษณ์หรอืส่ิงแทนเพื่อสอนและเป็น
พยานถึงความจรงิอันส�าคญัยิ่ง—พยากรณ์เกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ ในสมัยของเขา การประสูตขิองพระเยซู
ครสิต ์และความพินาศของคนช่ัวรา้ย ณ การเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระเจ้า

2 นีไฟ 17–18 

อาณาจกัรแห่งยูดาห์ไดร้บัพรเมือ่พวกเขามอบความไว้

วางใจในพระเยซูคริสต์

เพื่อช่วยเตรยีมท่านให้พรอ้มสอนบทเรยีนวนัน้ี ลอง
นึกถึงเวลาที่ท่านเผชิญกับสถานการณ์น่ากลัว ท่านจ�า
ปฏิกิรยิาแรกของท่านไดห้รอืไม่ ขณะที่ท่านศึกษา  
2 นีไฟ 17–18 ให้พยายามระบุค�าแนะน�าของอิสยาห์ตอ่
คนที่รูสึ้กตวัวา่ตนเองตกอยู่ ในสถานการณ์ยุ่งยากหรอื
น่ากลัว

ส�าหรบัการศึกษา 2 นีไฟ 17–18 ท่านจะตอ้งรูเ้กี่ยวกับ
ประเทศเล็กๆ สามประเทศอยา่งซีเรยี อสิราเอล และย-ู 
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ดาห์ เช่นเดยีวกับจักรวรรดอิัสซีเรยีที่ ใหญ่กวา่มาก ซ่ึง
หมายมั่นพิชิตประเทศเล็กๆ ทัง้สาม ทบทวนแผนที่ตอ่
ไปน้ีและแผนภูมิที่ ให้มา

ประเทศ ซีเรีย อิสราเอล 

(เอฟราอิม)

ยดูาห์

กษัตริย์ เรซีน เปคาห์ อาหสั

เมืองหลวง ดามสักสั สะมาเรีย เยรูซาเลม็

น

ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน

ทะเล 

กาลิลี

ทะเลตาย

ซีเรีย

ดามสักสั

อาณาจกัรทางเหนือของ

อิสราเอล

สะมาเรีย

เยรูซาเล็ม

อาณาจกัรทางใตข้อง

ยูดาห์

เผ่าต่างๆ ทางตอนเหนือ

เอฟราอิม
รูเบน
สเิมโอน
เลวี
ดาน
นฟัทาลี

กาด
อาเชอร์
อิสสาคาร์
เศบลูนุ

โยเซฟ

เผ่าต่างๆ ทางตอนใต้

ยดูาห์

เบนยามิน

อ่าน 2 นีไฟ 17:1–2 และดแูผนที่ “ซีเรยีเป็นพันธมิตร
กับเอฟราอิม” หมายความวา่สองประเทศน้ีสรา้ง
พันธมิตรหรอืท�าข้อตกลงกัน พยายามพิจารณาวา่ใคร
ก�าลังโจมตีใคร และรบัรูว้า่วลี “เชือ้สายแห่งดาวดิ”  ใน
ข้อ 2 หมายถึงอาหัสกับผู้คนของยูดาห์

อาณาจักรแห่งอิสราเอลและซีเรยีตอ้งการพิชิต
อาณาจักรแห่งยูดาห์และบังคบัยูดาห์ ให้มาเป็น
พันธมิตรกับพวกเขาเพื่อตอ่สู้กับจักรวรรดอิัสซีเรยีที่
เรอืงอ�านาจ อัสซีเรยีก�าลังขู่จะยึดครองภูมิภาคหน่ึง
ของโลก ณ เวลาน้ัน อิสราเอลและซีเรยีเช่ือวา่โดยยึด
ครองยูดาห์ พวกเขาจะมีคนมากขึน้และมีก�าลังมากขึน้
เพื่อตอ่สู้กับอัสซีเรยีที่เข้าประชิด (ด ู2 นีไฟ 17:5–6) 
กษัตรยิ์อาหัสคดิจะผูกไมตรกีับอิสราเอลและซีเรยี

พิจารณาวา่ท่านจะท�าอะไรถ้าท่านเป็นกษัตรยิ์อาหัส 
ดา้นหน่ึงอัสซีเรยีก�าลังขู่จะโจมตผีู้คนของท่าน อีกดา้น
หน่ึงซีเรยีและอิสราเอลก�าลังขู่จะโจมตถี้าท่านไม่ผูก
ไมตรกีับพวกเขาตอ่สู้กับอัสซีเรยี อิสยาห์มีชีวติอยู่ใน
อาณาจักรแห่งยูดาห์ และพระเจ้าทรงส่งเขาไปหาอา-
หัสพรอ้มข่าวสาร ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
ข่าวสารจากศาสดาพยากรณ์ถ้าท่านเป็นกษัตรยิ์อาหัส

 1. อา่น 2 นีไฟ 17:3–8 และขีดเส้นใต้ขา่วสารของพระเจ้า

ถงึอาหสัและผู้คนของเขา ตามท่ีประทานผา่นศาสดา

พยากรณ์อิสยาห์ (ค�าวา่ “ปลายคบควนักรุ่น” ในข้อ 4 หมายถงึคบ

เพลงิท่ีไฟมอดแล้ว เป็นสญัลกัษณ์ของอาณาจกัรทัง้สองนีท่ี้ก�าลงั

แตกสลายและปราชยั) สมมตวิา่ทา่นได้ยินอิสยาห์กลา่วเชน่นีต้อ่

อาหสั ตอ่มาเพ่ือนคนหนึง่ถามทา่นวา่อิสยาห์กลา่วอะไร ให้เขียน

สองหรือสามประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นเพ่ืออธิบายวา่ทา่นจะตอบเพ่ือนวา่อยา่งไร

อิสยาห์พยายามช่วยกษัตรยิ์และผู้คนของเขาให้พึ่ง
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่ ใช่วางใจในพันธมิตร
ทางการเมืองที่ ไม่มีเสถียรภาพ

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีเราต้องหนัมาหาพระเจ้าเม่ือเราต้องการความ

ชว่ยเหลือแทนท่ีจะพึง่เฉพาะคนอ่ืนให้ชว่ยเรา
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 ข. ในด้านใดบ้างท่ีเยาวชนอาจถกูลอ่ลวงให้วางความสมัพนัธ์ของ

พวกเขากบัคนอ่ืนก่อนความสมัพนัธ์ของพวกเขากบัพระบดิาบน

สวรรค์และพระเยซคูริสต์

พระเจ้าตรสัวา่พระองคจ์ะประทานเครือ่งหมายแก่อา-
หัสและอาณาจักรแห่งยูดาห์วา่พระองคจ์ะทรงคุม้ครอง
พวกเขาและพวกเขาไม่จ�าเป็นตอ้งพึ่งพันธมิตรทางโลก 
อ่าน 2 นีไฟ 17:14 เพื่อพิจารณาเครือ่งหมาย วงกลมค�า
วา่ อิมมำนูเอลในข้อน้ี ให้เขียนไวข้้างๆ ข้อน้ีวา่ “มัทธิว 
1:22–23” อ่าน มัทธิว 1:22–23 เพื่อคน้หาความหมาย
ของช่ืออิมมานูเอล

เครือ่งหมายที่หมายถึง “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา” 
จะช่วยอาหัสในครัง้น้ีอย่างไร ค�าพยากรณ์ดงักล่าวโดย
อิสยาห์ ไดอ้้างถึงการประสูตขิองพระเยซูครสิต์ ในอีก
หลายศตวรรษตอ่มาอย่างไร

เพื่อเข้าใจเครือ่งหมายของเด็กคนหน่ึงที่
จะเกิดมามากขึน้ ให้พิจารณาค�าอธิบายตอ่
ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 

“ค�าพยากรณ์น้ีมีองคป์ระกอบอมากมายหรอืคล้ายกัน
มากกับงานเขียนส่วนใหญ่ของอิสยาห์ ความหมายตรง
ตวัที่สุดน่าจะอยู่ที่ภรรยาของอิสยาห์ หญิงบรสุิทธิ์และดี
ผู้ ให้ก�าเนิดบุตรชายคนหน่ึงประมาณเวลาน้ี [ด ู2 นีไฟ 
18:3] เด็กผู้จะกลายเป็นรปูแบบและภาพลักษณ์ของ
สัมฤทธิผลที่ส�าคญักวา่ของค�าพยากรณ์ซ่ึงจะเกิดขึน้
ภายหลังในการประสูตขิองพระเยซูครสิต”์ (Christ and 
the New Covenant [1997], 79)

อิสยาห์พยากรณ์วา่ก่อนเด็กเตบิใหญ่ อัสซีเรยีจะชนะ
กองทัพของทัง้อิสราเอล (เอฟราอิม) และซีเรยี (ด ู 
2 นีไฟ 17:15–25) เครือ่งหมายที่หมายถึง “พระผู้เป็น
เจ้าทรงอยู่กับเรา” มุ่งหมายจะรบัรองกับกษัตรยิ์อาหัส 
วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเราเม่ือเราวางใจ
พระองค์ แม้ ในช่วงเวลาของความยุ่งยากและความ
กลัว ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไว ้ในพระคมัภีรข์อง
ท่าน

อ่าน 2 นีไฟ 18:6–8 และขีดเส้นใตว้ลี “ผืนน� ้าแห่งชีโล- 
อาห์” ผืนน� ้าแห่งชิโลอาห์เป็นสัญลักษณ์ที่อิสยาห์ ใช้
แทนอิทธิพลและเดชานุภาพอันสงบน่ิง มั่นคง และตอ่
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เน่ืองของพระผู้เป็นเจ้าที่ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ 

ทางการเมืองของประเทศ (ด ู2 นีไฟ 18:6) อิสยาห์ ใช้
การอ้างถึงผืนน� ้าแห่งชิโลอาห์เป็นการเปรยีบเทียบ
เพราะผู้คนของอิสราเอลกับผู้คนของยูดาห์ปฏิเสธพระ
เมสสิยาห์—“ผืนน� ้าแห่งชิโลอาห์” หรอืเดชานุภาพอัน
สงบน่ิง นุ่มนวล มั่นคง และตอ่เน่ืองของพระผู้เป็น
เจ้า ฉะน้ัน ดงัที่อิสยาห์พยากรณ์ไว ้กษัตรยิ์แห่งอัส
ซีเรยีและอิทธิพลอันน่าหวาดหวัน่ตลอดจนพลังรนุแรง
ของกองทัพที่เป็นฝ่ายรกุของเขา—แทนดว้ย “น� ้าจาก
แม่น� ้า, ซ่ึงไหลเช่ียวและหลายสาย”—จึงชนะซีเรยีและ
อิสราเอล

กวอีย่างอิสยาห์ ใช้กระแสน� ้าที่ตา่งกันอย่างมากสองสาย
เพื่ออธิบายส่ิงที่จะเกิดขึน้กับยูดาห์ ตอ่จากน้ันกองทัพ
อัสซีเรยีจู่ โจมยูดาห์—แทนดว้ยค�าวา่ แผ่นดนิ แต่
กองทัพน้ันไม่ชนะเยรซูาเล็ม—แทนดว้ยข้อความวา่ 
“เขาจะไหลบ่าหรอืท่วม, เขาจะท่วมถึงแม้คอ”

อ่าน 2 นีไฟ 18:9–12 และสังเกตวา่พระเจ้าทรงแนะน�า
ยูดาห์กี่ครัง้ไม่ ให้รว่มมือกับซีเรยีและอิสราเอล ดงั
บันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 18:13 พระเจ้าทรงแนะน�ายูดาห์
ผ่านอิส-ยาห์ ให้ ไปขอความช่วยเหลือจากที่ ใดแทน

ในขณะที่ชาวอัสซีเรยีรกุรานยูดาห์และก�าลังข่มขู่
เยรซูาเล็ม อาณาจักรแห่งยูดาห์มีกษัตรยิ์องค ์ใหม่ ช่ือ
ของเขาคอืเฮเซคยีาห์ เขาวางใจพระเจ้าและศาสดา
พยากรณ์อิสยาห์ ในที่สุดทหารอัสซีเรยี 185,000 นาย
ถูกเทพของพระเจ้าสังหารในคา่ยของตน (ด ู2 พงศ์-
กษัตรยิ์ 19:35; อิสยาห์ 37:36)

 3. ตอบค�าถามอยา่งน้อยหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคืออนัตรายของการวางใจในสิง่ของและอิทธิพลทางโลก

แทนท่ีจะวางใจพระเจ้า (ทา่นอาจต้องการนกึถงึสถานการณ์ท่ีอาจ

ลอ่ลวงทา่นให้ตดัสนิใจบนพืน้ฐานของความกลวั)

 ข. ทา่นหนัไปพึง่พลงัจากพระเจ้าเม่ือทา่นเร่ิมถกูลอ่ลวงให้หนัไป

หาแหลง่อ่ืนเม่ือใด ทา่นเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี ้

 ค. ภายใต้กษัตริย์เฮเซคียาห์ ผู้คนของยดูาห์ได้รับการละเว้นจาก

ความพินาศเพราะพวกเขาท�าตามค�าแนะน�าจากพระเจ้าของอิส-

ยาห์ การท�าตามศาสดาพยากรณ์ยคุปัจจบุนัสามารถป้องกนัทา่น

จากภยัทางวิญญาณได้อยา่งไร

2 นีไฟ 19:1–7

อิสยาห์พดูเกีย่วกบัพระเมสสิยาห์

ท่านเคยไปที่ ใดนานๆ โดยไม่เห็นดวงอาทิตย์หรอืรูสึ้ก
ถึงความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์หรอืไม่ ถ้าไม่เคย ให้
สมมตวิา่ท่านมีรม่เงาบังท่านตลอดเวลา ไม่ ไดร้บัแสง
สวา่งและความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ (เหมือนอยู่ ใน
ห้องมืดตลอดเวลา) อิสยาห์ ใช้ภาพลักษณ์คล้ายกันเพื่อ
อธิบายสภาพทางวญิญาณของคนที่ด�าเนินชีวติโดย
ปราศจากแสงสวา่งของพระเยซูครสิต์

มีแผ่นดนิสองแห่งกล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 19:1–2 อ่านข้อ
เหล่าน้ีและท�าเครือ่งหมายช่ือแผ่นดนิสองแห่งน้ัน

ตลอดหลายศตวรรษก่อนเวลาที่อิสยาห์เขียนข้อเหล่า
น้ี เกิดสงครามหลายครัง้เพื่อพยายามควบคมุบรเิวณ
ที่เวลาน้ีเรยีกวา่แผ่นดนิศักดิสิ์ทธิ์ บางคนเรยีกบรเิวณ
ดงักล่าววา่ “แผ่นดนิของเงามรณะ” เพราะคนจ�านวน
มากเสียชีวติในการรบที่น่ัน ในช่วงสมัยพันธสัญญาใหม่ 
นาซาเรธ็ คาเปอรนาอูม นาอิน และคานาตัง้อยู่ในเขต
แควน้ที่เรยีกอย่างเป็นทางการวา่แผ่นดนิเศบูลุนและ
แผ่นดนินัฟทาลี มีหลายเมืองที่พระเยซูครสิตท์รงใช้
เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้คนในอีก 500 ปีตอ่
มา ปัจจุบันเรยีกบรเิวณน้ันวา่กาลิลี

ท�าเครือ่งหมาย 2 นีไฟ 19:2 เกี่ยวกับส่ิงที่อิสยาห์กล่าววา่
ในที่สุดผู้คนแถบน้ีจะเห็น

ข้อความของอิสยาห์ที่วา่คนเหล่าน้ันผู้ “เดนิในความ
มืด” และพ�านักอยู่ ใน “แผ่นดนิของเงามรณะ” ได ้
“เห็นความสวา่งเจิดจ้า” เป็นค�าพยากรณ์เกี่ยวกับพระ
พันธกิจขณะทรงเป็นมรรตยัของพระเยซูครสิต ์ใน
ภูมิภาคน้ีของโลก ผู้คนที่อยู่ ในบรเิวณกาลิลีก�าลังเดนิ
ในความมืดทางวญิญาณ แตเ่มื่อพระเยซูครสิตท์รง
พระชนม์และปฏิบัตศิาสนกิจท่ามกลางพวกเขา พวก
เขาเห็น “ความสวา่งเจิดจ้า”

 4. อา่น 2 นีไฟ 19:6–7 และพิจารณาวา่พระนามใดของ

พระผู้ชว่ยให้รอดในข้อ 6 นา่จะมีความหมายพิเศษตอ่ผู้คน

ของยดูาห์ในสภาวการณ์ของพวกเขา ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นให้เขียนวา่พระนามหนึง่พระนามหรือมากกวา่นัน้

บอกความรู้สกึของทา่นเก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอดอยา่งไร
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2 นีไฟ 19–20

อิสยาห์พรรณนาความพินาศของคนชัว่ร้าย ณ การเสด็จ

มาครัง้ทีส่อง

ค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับความพินาศของอัส-
ซีเรยี ดงับันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 20 เป็นค�าพยากรณ์เกี่ยว
กับความพินาศของคนช่ัวรา้ย ณ การเสด็จมาครัง้ที่สอง
ดว้ย ขณะที่ท่านอ่านบทน้ีให้จ�าไวว้า่เฉกเช่นเฮเซค-ี
ยาห์วางใจในค�าแนะน�าจากพระเจ้าของอิสยาห์และได้
รบัพร หากท่านเช่ือมั่นในพระเจ้า ท่านไม่ตอ้งกลัวการ
พิพากษาที่จะเกิดกับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดนิโลกในเวลา
ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สอง

ประโยคใดกล่าวซ�า้ใน 2 นีไฟ 19:12, 17, 21 และ 2 นี-
ไฟ 20:4 ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายประโยคน้ีใน
พระคมัภีรข์องท่าน เขียนประโยคในสมุดบันทึกการ
ศึกษาของท่าน และขีดเส้นใตค้�าวา่ ควำมกริว้ และค�าวา่ 
พระหัตถ ์ใตค้�าวา่ ควำมกริว้ ให้เขียนวา่ กำรพิพำกษำ 
และใตค้�าวา่พระหัตถ์ ให้เขียนวา่พระเมตตำ อ่านออก
เสียงประโยคน้ันโดยใช้ค�าวา่ กำรพิพำกษำ และพระ
เมตตำ แทน (“เพราะทัง้หมดน้ี [การพิพากษา] ของ
พระองคย์ังไม่คลาย, แต ่[พระเมตตา] ของพระองคย์ัง
คงยื่นออกมา”)

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ประโยคในแบบฝึกหดัข้างต้นพดูอยา่งไรเก่ียวกบัวิธีท่ีพระเจ้า

ทรงตอบสนองตอ่ประชาชาติ ครอบครัว หรือบคุคลท่ีปฏิเสธ

พระองค์

 ข. ทา่นจะประยกุต์ใช้ความจริงตอ่ไปนีใ้นชีวิตทา่นได้อยา่งไร พระ

เยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งการพพิากษาและความ

เมตตา พระเมตตาของพระองค์เผ่ือแผ่ไปถงึคนที่กลับใจและ

รักษาพระบญัญัตขิองพระองค์

 6. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นเช่ือฟังพระบญัญตัข้ิอหนึง่และรู้สกึถงึ

พระเมตตาของพระผู้ เป็นเจ้า

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 17–20 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 7: วัน 3

2 นีไฟ 21–24
ค�าน�า

ค�าพยากรณ์มากมายของอิสยาห์ ในพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นเรือ่งเกี่ยวกับวนัเวลาสุดท้าย เขาพยากรณ์เกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
การเสด็จมาครัง้ที่สอง และความพินาศของคนช่ัวรา้ย 
เขาเห็นล่วงหน้าวา่พระเจ้าจะทรง “ชักธงสัญญาณเพื่อ
ประชาชาต”ิ เพื่อรวมผู้คนของพระองค์ ในวนัเวลา
สุดท้าย (ด ู2 นีไฟ 21:11–12) อิสยาห์เป็นพยานเช่นกัน
วา่พระเจ้าจะทรงมีชัยชนะเหนือซาตานและทรงน�าเข้า
สู่มิลเลเนียม ยุคแห่งสันตสุิขและปีติ

2 นีไฟ 21:1–4, 10–12

อิสยาห์เห็นล่วงหนา้ถึงการฟ้ืนฟพูระกิตติคณุของพระเยซู

คริสต์ในยคุสดุทา้ย

หยุดคดิสักครู ่และจินตนาการวา่แสงสวา่งก�าลังเริม่
ปรากฏตอ่หน้าท่าน แสงสวา่งจ้าขึน้เรือ่ยๆ ทันใดน้ันผู้
ส่งสารจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่ตรงหน้า
ท่าน เขาบอกท่านวา่ค�าพยากรณ์สมัยโบราณจะเกิดสัม-
ฤทธิผลและท่านจะช่วยในสัมฤทธิผลน้ัน อะไรจะเป็น
ปฏิกิรยิา ความคดิ และค�าถามแรกของท่าน
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ในคนืที่ โมโรไนปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธครัง้แรก—
21 กันยายน ค ศ 1823—ท่านอ้าง อิสยาห ์11 ซ่ึงพบใน 
2 นีไฟ 21 โมโรไนบอกโจเซฟ สมิธวา่ค�าพยากรณ์ในบท
น้ันก�าลังจะ “เกิดสัมฤทธิผล” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:40) ขณะที่ท่านศึกษาค�าพยากรณ์เหล่าน้ีจากอิสยาห์ 
จงใครค่รวญวา่เหตใุดนีไฟจึงบันทึกไวบ้นแผ่นจารกึเล็ก
และเหตใุดโมโรไนจึงอ้างค�าพยากรณ์ดงักล่าวกับโจเซฟ 
สมิธ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธไดร้บัการเปิดเผย
ที่ชีแ้จงความหมายของ
ค�าพยากรณ์ซ่ึงบันทึกไว้
ใน 2 นีไฟ 21 นักวชิาการ
หลงใหลมานานกับการ
พยายามเข้าใจความ
หมายของสัญลักษณ์ที่
ใช้ ในบทน้ี พระคมัภีร์
มอรมอนและศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันได้
ช่วยให้เราเข้าใจความ
หมายมากขึน้ ตวัอย่าง
เช่น อสิยาห์ ใช้ภาพตน้ไม้ 
หรอืพืช อ่าน 2  นีไฟ 
21:1, 10 และระบุส่วน
ของตน้ไม้หรอืพืชที่อิส
ยาห์กล่าวถึง จากน้ันให้
อ่าน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 113:1–6 
เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ

ความหมายของสัญลักษณ์เหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์ถ้า
เขียนการตคีวามของสัญลักษณ์เหล่าน้ีไว ้ในพระคมัภีร์
ของท่าน

ล�ำตน้ของเจสซี— พระเยซูครสิต์

หน่อออกมำจำกล�ำตน้ของเจสซี— ผู้รบัใช้คนหน่ึงของ
พระเยซูครสิต์

รำกของเจสซี— บุคคลผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต

พระคมัภีร์ของเราท�างาน

ด้วยกนัเพ่ือชว่ยให้เราเข้าใจ

ความจริงพระกิตตคิณุและค�า

พยากรณ์  ตวัอยา่งเชน่ บทนี ้

อ้างถงึ หลกัค�าสอนและพนัธ- 

สญัญา 113 เพ่ือชว่ยชีแ้จง

ค�าพยากรณ์และค�าสอนของ

อิสยาห์  นีไฟชว่ยให้เราเข้าใจ

ถ้อยค�าของอิสยาห์เชน่กนั  

เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี

แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง

ตัง้ข้อสงัเกตวา่ “พระคมัภีร์มอร-

มอนเป็นข้อคดิเหน็ยอดเย่ียม

ท่ีสดุของโลกเก่ียวกบัหนงัสือ

ของอิสยาห์” (“Ten Keys to 

Understanding Isaiah,” 

Ensign, Oct. 1973, 81)

การใช้พระคัมภร์ีเพ่ือ

เข้าใจพระคัมภร์ี

พิจารณาค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมค-
คองกีผู้อธิบายวา่ทัง้ “รากของเจสซี” และ “หน่อออกมา
จากล�าตน้ของเจสซี” หมายถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ “เราพูดผิดหรอืวา่ศาสดาพยากรณ์ที่กล่าวถึง [ ใน 
คพ 113:5–6] คอืโจเซฟ สมิธ ผู้ซ่ึงฐานะปุ โรหิตมาถึง
ท่าน ผู้ ไดร้บักุญแจของอาณาจักร และผู้ยกธงสัญญาณ
เพื่อรวมผู้คนของพระเจ้าในสมัยการประทานของเรา 
และท่านไม่เป็น ‘ผู้รบัใช้คนหน่ึงในพระหัตถ์ของพระ
ครสิต,์ ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผู้สืบตระกูลของเจสซีเช่น 

เดยีวกับของเอฟราอิม, หรอืของเชือ้สายแห่งโยเซฟ,  
ผู้ซ่ึงมีอ�านาจให ้ไวม้าก’ หรอกหรอื [คพ  113:3–4]”  
(The Millennial Messiah [1982], 339–40)

อ่าน 2 นีไฟ 21:10, 12 และมองหาส่ิงที่อิสยาห์พยากรณ์
วา่พระเจา้จะทรงท�าผา่น “รากของเจสซี” ( โจเซฟ สมิธ) 
ค�าวา่ ธงสัญญำณ หมายถึง “ธง” ให้ผู้คนมารวมกัน

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนความจรงิตอ่ไปน้ี: พระเจ้า
ทรงฟ้ืนฟูพระกิตติคุณและศาสนจักรของพระองค์
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ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและเวลาน้ีทรง
ก�าลังรวบรวมผู้คนของพระองค์ในวนัเวลาสุดท้าย

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ศาสนจกัรของพระเยซคูริสต์แหง่วิสทุธิชน

ยคุสดุท้ายเป็นธงสญัญาณตอ่โลกอยา่งไร

2 นีไฟ 21:6–9; 22:1–6

อิสยาห์พดูถึงมิลเลเนียม

เรือ่งที่สนทนากันมากที่สุดเรือ่งหน่ึงในบรรดาครสิต-์
ศาสนิกชนคอืการปกครองมิลเลเนียมของพระผู้ช่วยให้
รอด ท่านเคยตรกึตรองเกี่ยวกับเรือ่งน้ีหรอืไม่ สมมตวิา่
เพื่อนคนหน่ึงถามวา่ท่านเช่ืออะไรเกี่ยวกับมิลเลเนียม 
ท่านจะบอกวา่อย่างไร

อิสยาห์พยากรณ์วา่หลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอดจะมีการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นดนิโลก
ซ่ึงจะคงอยู่เป็นเวลาหน่ึงพันปี เราเรยีกช่วงเวลาแห่ง
สันตสุิขน้ีวา่มิลเลเนียม อ่าน 2 นีไฟ 21:6–9 โดยดวูา่
แผ่นดนิโลกจะมีสภาพเป็นอย่างไรในช่วงมิลเลเนียม

ตามที่กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 21:9 ค�าพยากรณ์หน่ึงเกี่ยวกับ
มิลเลนียมคอื “แผ่นดนิโลกจะเต็มไปดว้ยความรูเ้กี่ยว

กับพระเจ้า” ไตรต่รองวา่สัมฤทธิผลของค�าพยากรณ์น้ี
จะส่งผลตอ่คนทั่วโลกอย่างไร อ่าน 2 นีไฟ 22:1–6 และ
สังเกตวญิญาณของการนมสัการทีผู่ค้นจะมีในช่วงมลิเล- 
เนียม เราจะพัฒนาเจตคตเิดยีวกันน้ันในปัจจุบันได้
อย่างไร

ข้อที่ท่านศึกษาสอนความจรงิน้ี: ในช่วงมิลเลเนียม 
แผ่นดินโลกจะเป็นสถานท่ีแห่งความสงบสุขเพราะ
จะเต็มไปด้วยความรูเ้ก่ียวกับพระเจ้า ท่านประสงค์
จะให้มีมิลเลเนียมในแง่มุมใดบ้างในชีวติท่านเวลาน้ี 
ไตรต่รองสักครูว่า่ท่านสามารถท�าอะไรบ้างเพื่อให ้ไดร้บั
พรบางประการเหล่าน้ี

ท่านอาจตอ้งการรอ้งเพลง ฟัง หรอือ่านเน้ือรอ้งของ
เพลง “พระเจ้าเป็นแสงฉัน” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 37) เพื่อเสรมิการศึกษา 2 นีไฟ 22 ของท่าน

2 นีไฟ 23–24

อิสยาห์พดูถึงการตกของบาบิโลน การตกของคนชัว่ และ

การตกของลูซิเฟอร์

ดงับันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 23–24 อิสยาห์ประณามความ
ช่ัวรา้ยของเชือ้สายแห่งอิสราเอลและเปรยีบเทียบความ
พินาศของคนช่ัวรา้ยในวนัเวลาสุดท้ายกับความพินาศ
ของบาบิโลนสมัยโบราณ บาบิโลนคอืประเทศช่ัวรา้ย
มากในสมัยของอิสยาห์และกลายเป็นสัญลักษณ์แทน
ความช่ัวรา้ยของโลกนับแตน้ั่น (ด ูคพ  133:14)

ศึกษาส่ิงที่อิสยาห์พยากรณ์วา่จะเกิดขึน้กับคนช่ัวรา้ยใน
วนัเวลาสุดท้ายโดยอ่าน 2 นีไฟ 23:1, 4–9, 11, 15, 19, 
และ 22

อิสยาห์เปรยีบเทียบความพินาศของบาบิโลนสมัย
โบราณกับการตกจากสวรรคข์องลูซิเฟอร ์(ของซาตาน) 
เขาบอกวา่ลูซิเฟอรเ์ป็นกษัตรยิ์เชิงสัญลักษณ์ของบา- 
บิโลน หมายถึงชาวโลกที่ช่ัวรา้ยทัง้หมด อิสยาห์ ใช้การ
ตกของลูซิเฟอร์ ในโลกก่อนเกิดมาอธิบายวา่คนช่ัวรา้ย
จะผิดหวงัและตก ศึกษา 2 นีไฟ 24:12–14 และท�า
เครือ่งหมายวลีที่เน้นความโอหังและความจองหองของ
ซาตาน

ท่านสังเกตเห็นการใช้ค�า เรำ ในข้อเหล่าน้ี ท่านอาจ
ตอ้งการวงกลม เรำ ในพระคมัภีรข์องท่าน ประธาน
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เอ็น  เอลดนั แทนเนอรแ์ห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวไว้
วา่ซาตาน “เป็นห่วงช่ือเสียงเกียรตยิศมากกวา่ผล การ
ยกย่องสรรเสรญิเป็นจุดหมายของเขา” (“For They 
Loved the Praise of Men More Than the Praise of 
God,” Ensign, Nov  1975, 76)

คน้ควา้ 2 นีไฟ 24:15–16 เพื่อดวูา่สุดท้ายแล้วจะเกิด
อะไรขึน้กับซาตานและผู้คนจะรูสึ้กอย่างไรตอ่เขาเมื่อ
เห็นส่ิงที่เขาเป็น

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
“ ในสภาก่อนเกิด ความจองหองท�าให้ลูซิเฟอร‘์บุตรแห่ง
รุง่อรณุ’ตก (2 นีไฟ 24:12–15; ด ูคพ  76:25–27; โมเสส 
4:3)       ลูซิเฟอรย์ื่นข้อเสนอแข่งกับแผนของพระบิดา
ขณะที่พระเยซูครสิตท์รงสนับสนุน (ด ูโมเสส 4:1–3) 
เขาประสงคจ์ะไดร้บัเกียรตเิหนือคนอื่นทัง้หมด (ด ู 
2 นีไฟ 24:13) สรปุคอื ความปรารถนาอันเหิมเกรมิ
ของเขาคอืโคน่บัลลังก์พระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ  29:36; 
76:28)” (“Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 4–5)

ใน 2 นีไฟ 23:22 เราเรยีนรูว้า่ท่านจะไดร้บัการ
ปลอบโยนถ้าท่านเป็นคนชอบธรรม พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงเมตตาท่าน แตค่นช่ัวรา้ยจะพินาศ

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ฉนัจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างในชีวิตฉนัเพ่ือจะเช่ือฟังมากขึน้

 ข. ฉนัจะตัง้ใจเช่ือฟังตอ่ไปได้อยา่งไร

จงสวดอ้อนวอนขอโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านเกี่ยวกับความจรงิที่ท่านเรยีนรู้ ใน 2 นีไฟ 23

 3. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 21–24 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 7: วัน 4

2 นีไฟ 25
ค�าน�า

หลังจากบันทึกค�าพยากรณ์ของอิสยาห์แล้ว (2 นีไฟ 
12–24) ศาสดาพยากรณ์นีไฟเน้นความส�าคญัของค�า
พยากรณ์เหล่าน้ีและอธิบายวา่คนที่มีวญิญาณแห่งการ
พยากรณ์จะสามารถเข้าใจและเห็นคณุคา่ถ้อยค�าของ
อิสยาห์ (2 นีไฟ 25) เขาอธิบายวา่จุดประสงคข์องงาน
เขียนของเขาคอื “เพื่อชักชวนลูกหลานของเรา, และพี่
น้องเราดว้ย, ให้เช่ือในพระครสิต,์ และให้คนืดกีับพระ
ผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 25:23) เขาเชือ้เชิญคนทัง้ปวงให้
เช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละ “นมัสการพระองคด์ว้ยสุด
พลัง, ความนึกคดิ, และพละก�าลังของท่าน, และทัง้จิต
วญิญาณของท่าน” (2 นีไฟ 25:29)

2 นีไฟ 25:1–8

นีไฟสอนว่าเราสามารถเขา้ใจถอ้ยค�าของอิสยาห์ไดเ้มือ่

เรามีวิญญาณแห่งการพยากรณ์

คนทั่วไปมักใช้แม่กุญแจล็อคเก็บสมบัตมิีคา่ไว ้ให้
ปลอดภัย พวกเขาอาจจะเพียงแตเ่ก็บลูกกุญแจไว ้หรอื
พวกเขาอาจจะมอบส�าเนาลูกกุญแจอีก
ดอกหน่ึงให้เพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัที่ ไว ้ใจได ้นีไฟรูว้า่ค�า
พยากรณ์ของอิสยาห์ “มีคา่ใหญ่
หลวง” (2 นีไฟ 25:8) เขา
ตอ้งการให้ทุกคนเข้าใจค�า
พยากรณ์ดงักล่าว เขาให้กุญแจ
กับทุกคนที่ตอ้งการไขความ
หมายถ้อยค�าของอิสยาห์
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อ่านประโยคแรกใน 2 นีไฟ 25:4 และมองหากุญแจไข
ความเข้าใจถ้อยค�าของอิสยาห์ การมี “วญิญาณแห่งการ
พยากรณ์” หมายความวา่อย่างไร ท่านคดิวา่วญิญาณ
แห่งการพยากรณ์จะช่วยให้ท่านเข้าใจพระคมัภีร ์โดย
เฉพาะถ้อยค�าของอิสยาห์ ได ้ดขีึน้อย่างไร

วญิญาณแห่งการพยากรณ์หมายถึงวญิญาณแห่งการ
เปิดเผย น่ีหมายความวา่เมื่อท่านศึกษาพระคมัภีรอ์ย่าง
ขยันหมั่นเพียรรว่มกับการสวดอ้อนวอนและพยายาม
เข้าใจความหมาย ท่านสามารถมีวญิญาณแห่งการเปิด
เผยได ้และพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงให้ความสวา่งแก่
ความคดิและความเข้าใจของท่าน พระคมัภีรส์อนเช่น
กันวา่ “ค�าพยานของพระเยซูน้ันเป็นหัวใจของการเผย
พระวจนะ” (ววิรณ์ 19:10) ขณะที่ท่านเพิ่มพูนความ
รูแ้ละประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ความ
เข้าใจพระคมัภีรข์องท่านรวมถึงค�าสอนของอิสยาห์—
จะเพิ่มตามและท่านจะเข้าใจดขีึน้วา่ค�าสอนเกี่ยวข้อง
กับท่านอย่างไร

นีไฟแบ่งปันแนวคดิอื่นที่สามารถยกระดบัความเข้าใจ
ของเราในถ้อยค�าของอิสยาห์ จงคน้ควา้พระคมัภีรต์อ่ไป
น้ี และระบุกุญแจไขความเข้าใจถ้อยค�าของอิสยาห์เพิ่ม
เตมิ

• 2 นีไฟ 25:1   
 

• 2 นีไฟ 25:5–6   
 

• 2 นีไฟ 25: 7–8   
 

จ�าไวว้า่ภาษาเชิงสัญลักษณ์และบทกวมีักใช้ ในค�า
พยากรณ์ของชาวยิวสมัยโบราณ (ด ู2 นีไฟ 25:1) การ
ศึกษาวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์และภูมิศาสตรข์อง
อิสราเอลโบราณจะช่วยให้ท่านเข้าใจถ้อยค�าของอิสยาห์ 
(ด ู2 นีไฟ 25:5–6) การด�าเนินชีวติในวนัเวลาสุดท้าย
และเห็นสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์มากมายช่วยให้เรา
เข้าใจค�าพยากรณ์เช่นกัน (ด ู2 นีไฟ 25:7–8)

2 นีไฟ 25:9–19

นีไฟพยากรณ์เกีย่วกบัชาวยิว

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 25:9–19 นีไฟพยากรณ์เกี่ยว
กับชาวยิวและบ้านเกิดของพวกเขาในเยรซูาเล็มและ
พืน้ที่ โดยรอบ เขากล่าววา่ชาวยิวที่ถูกจับไปเป็นเชลยใน
บาบิโลนหลังจากความพินาศของเยรซูาเล็มจะกลับสู่ 
“แผ่นดนิแห่งมรดกของพวกเขา” (ด ู2 นีไฟ 25:9–11) 
พระเยซูครสิต ์พระเมสสิยาห์ จะด�าเนินพระชนม์ชีพ
ในบรรดาพวกเขา แตค่นมากมายจะปฏิเสธพระองค์
และตรงึพระองคท์ี่กางเขน (ด ู2 นีไฟ 25:12–13) หลัง
จากการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด เยรซูาเล็มจะถูกท�าลายอีกครัง้ ชาวยิวจะ
กระจัดกระจายและถูกประชาชาตอิื่นโบย (ด ู2 นีไฟ 
25:14–15) ในที่สุดพวกเขาจะเช่ือในพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค ์พระเจ้าจะทรงน�าพวกเขา
กลับคนื “จากสภาพที่หลงไปและตกของพวกเขา”  
(ด ู2 นีไฟ 25:16–19)
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2 นีไฟ 25:20–30

นีไฟเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

ตรกึตรองวา่ท่านจะตอบสนองอย่างไรตอ่คนที่อ้างวา่ว-ิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เช่ือในพระเยซูครสิต ์ขณะที่ท่าน
ศึกษาส่วนที่เหลือของ 2 นีไฟ 25 ให้มองหาข้อความที่
ท่านจะใช้แบ่งปันในสถานการณ์เช่นน้ันได้

อ่าน 2 นีไฟ 25:20–30 อย่างรวดเรว็และท�าเครือ่งหมาย
พระนาม “พระครสิต”์ ทุกครัง้ที่ปรากฏ

 1. อา่น 2 นีไฟ 25:28–29 และระบสุิง่ท่ีนีไฟกลา่ววา่เป็น 

“ทางท่ีถกูต้อง” ค้นคว้า 2 นีไฟ 25: 23–26 เพ่ือหาเหตผุล

วา่ท�าไมการเช่ือในพระเยซคูริสต์จงึเป็น “ทางท่ีถกูต้อง” สงัเกตวา่ 

2 นีไฟ 25:23, 26 เป็นข้อผู้ เช่ียวชาญพระคมัภีร์ ทา่นอาจต้องการ

ท�าเคร่ืองหมายข้อนีใ้ห้ชดัเจนเพ่ือจะหาเจอได้ในภายหลงั) บนัทกึ

ค�าตอบของทา่นไว้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ค�าวา่ คนืด ี2 นีไฟ 25:23 หมายถึงท�าให้สอดคล้องกับ
พระผู้เป็นเจ้า “พระคณุ” ของพระเจ้าสุดท้ายแล้วคอืวธิี
ที่การคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึน้ อ่านค�าอธิบายตอ่ไป
น้ีเกี่ยวกับพระคณุของพระเจ้า

“ค�าวา่ พระคณุ ตามที่ ใช้ ในพระคมัภีร ์โดยเบือ้งตน้
หมายถึงความช่วยเหลือจากสวรรคแ์ละพลังที่เราไดร้บั
ผ่านการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์      

“      โดยพระคณุ ซ่ึงเป็นผลจากการเสียสละอัน
เป็นการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด คนทัง้ปวงจะฟ้ืน
คนืชีวติและไดร้บัความเป็นอมตะ [แตถ่้าเราตอ้งการ
มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัชีวตินิรนัดร์ ในที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้า เราตอ้งไดร้บัการท�าให้สะอาดจากบาปผ่าน
พระคณุของพระองค]์

“ข้อความ ‘หลังจากเราท�าทุกส่ิงจนสุดความสามารถ
แล้ว’ [2 นีไฟ 25:23] สอนวา่เราตอ้งพยายามในส่วนของ
เราเพื่อจะรบัความบรบิูรณ์แห่งพระคณุของพระเจ้า
และมีคา่ควรที่จะอยู่กับพระองค ์พระเจ้าทรงบัญชาเรา
ให้เช่ือฟังพระกิตตคิณุของพระองค ์ซ่ึงรวมถึงการมี
ศรทัธาในพระองค ์กลับใจจากบาป รบับัพตศิมา รบัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนถึง
ที่สุด      

“นอกจากจะตอ้งการพระคณุเพื่อความรอดขัน้สูงสุด
ของท่านแล้ว ท่านยังตอ้งการพลังหนุนเช่นน้ีทุกวนัใน
ชีวติท่านดว้ย เมื่อท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคด์ว้ย
ความพากเพียร ความนอบน้อม และความอ่อนโยน 
พระองคจ์ะทรงส่งเสรมิและเพิ่มความเข้มแข็งให้ท่าน
โดยผ่านพระคณุของพระองค”์ (แน่วแน่ตอ่ศรทัธำ:  
ศพัทำนุกรมพระกิตตคิณุ 2004 หน้า 182–183)

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนค�า

ตอบของค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. อะไรคือความสมัพนัธ์ระหวา่งพระคณุของพระเจ้ากบัความ

พยายามของเราในการด�าเนินชีวิตตามพระกิตตคิณุ

 ข. รับการชว่ยให้รอดโดยพระคณุหมายความวา่อยา่งไร

 ค. ข้อความ “ท�าทกุสิง่จนสดุความสามารถของเรา” มีความหมาย

ตอ่ทา่นอยา่งไร

ไตรต่รองความจรงิตอ่ไปน้ี: เพราะพระเยซูครสิต์ 
เราจึงรอดได้โดยพระคุณหลังจากเราท�าสุดความ
สามารถแล้ว ลองนึกถึงเวลาที่ท่านท�าทุกส่ิงจนสุดความ
สามารถและไดร้บัพรดว้ยความช่วยเหลือและพลังจาก
สวรรค์

ความจรงิอีกประการหน่ึงที่
นีไฟสอน (ด ู2 นีไฟ 25:26) 
คอื โดยผ่านการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด เรา
สามารถรบัการปลดบาป
ได้

ท่านอาจจะเขียนจดหมาย
ถึงเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัเกี่ยวกับความ
เช่ือของท่านในพระเยซู
ครสิตห์รอืเป็นพยานถึง
ความเช่ือของท่านในการ
ประชุมประจักษ์พยาน
หรอืสภาวะแวดล้อมอื่นที่
เหมาะสม

การนกึถงึประสบการณ์เม่ือ

พระเจ้าประทานพรทา่นด้วย

ความชว่ยเหลือสามารถเพ่ิม

พลงัให้ทา่นในยามยากล�าบาก  

การแบง่ปันประสบการณ์เหลา่

นัน้โดยแสดงประจกัษ์พยาน 

เขียนในบนัทกึสว่นตวั หรือ

อธิบายให้คนสนิทฟังไมเ่พียง

ชว่ยทา่นเทา่นัน้ แตจ่ะเพ่ิม

พลงัให้คนอ่ืนๆ ด้วย พวกเขา

อาจจะอยูใ่นสภาวการณ์ยุง่

ยากและต้องการการสนบัสนนุ

เพ่ือชว่ยให้พวกเขาเช่ือวา่

พระผู้ เป็นเจ้าทรงด�ารงอยูจ่ริง

และทรงมีเดชานภุาพในการ

ชว่ยเรา

นึกถงึประสบการณ์
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 3. อา่น 2 นีไฟ 25:26 อีกครัง้ จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไป

นีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

 ก. ทา่นนมสัการหรือแสดงความคารวะพระเยซคูริสต์ในวิธีใดบ้าง 

กิจกรรมใดแสดงให้ผู้ อ่ืนเหน็วา่ทา่นเช่ือและนมสัการพระเยซคูริสต์

 ข. ทา่นสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือนมสัการพระผู้ชว่ยให้รอดด้วย

สดุพลงั ความนกึคดิ และพละก�าลงัของทา่น

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 

25:23, 26
ใช้รปูแบบตอ่ไปน้ีช่วยท่านท่องจ�า 2 นีไฟ 25:26

“และเราพูดถึงพระครสิต์
เราช่ืนชมยินดี ในพระครสิต์
เราส่ังสอนเรือ่งพระครสิต์
เราพยากรณ์ถึงพระครสิต์
และเราเขียนตามค�าพยากรณ์ของเรา
เพื่อลูกหลานของเราจะรู้
วา่พวกเขาจะมองหาแหล่งใด
เพื่อการปลดบาปของพวกเขา”

หลังจากพูดข้อความน้ีซ�า้สองสามครัง้ ให้เอามือปิด
บรรทัดบนสุดและพยายามท่องอีกครัง้ จากน้ันให้ปิดอีก
บรรทัดหน่ึง และท�าตอ่ไปจนกระทั่งท่านรูสึ้กวา่ท่านจ�า
ไดท้ัง้ข้อ

 4. ทอ่ง 2 นีไฟ 25:26 ให้สมาชิกครอบครัวฟัง และเขียน

สิง่ท่ีทา่นทอ่งจ�าลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 25 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 8: วัน 1

2 นีไฟ 26–27
ค�าน�า

นีไฟเห็นล่วงหน้าวา่พระเยซูครสิตจ์ะเสด็จเยือนพืน้ที่
ของทวปีอเมรกิาและเห็นความพินาศอันจะเกิดแก่
ผู้คนของเขาหลังจากน้ัน นีไฟเห็นคนที่มีชีวติอยู่ ใน
วนัเวลาสุดท้ายล่วงหน้าเช่นกันและเตอืนพวกเขาเรือ่ง
ความจองหอง การมั่วสุมลับ และการฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุ โรหิต เพื่ออธิบายวา่พระเจ้าจะทรงจัดหาวธิี ให้เรา
เอาชนะผลของความช่ัวรา้ยและการละทิง้ความเช่ือ นี-
ไฟจึงพูดถึงค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย
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2 นีไฟ 26

นีไฟพยากรณ์เกีย่วกบัวนัเวลาสดุทา้ยและเชือ้เชิญคนทัง้

ปวงใหม้าหาพระคริสต์

ท่านเคยอยู่ ในเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว พายุฝนฟ้า
คะนองอย่างรนุแรง หรอืมหันตภัยอื่นๆ หรอืเห็นใน
ภาพถ่ายหรอืวดีทิัศน์หรอืไม่ นีไฟเห็นวา่ในยุคสุดท้าย
ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดนิโลก “จะถูกเยือนดว้ยฟ้าค�ารน
ค�าราม, และสายฟ้าฟาด, และแผ่นดนิไหว, และการ
ท�าลายล้างทุกอย่าง” (2 นีไฟ 26:6) ท่านนึกถึงอะไร 
เมื่อท่านอ่านเกี่ยวกับ “ความกริว้ของพระเจ้า” (2 นี- 

ไฟ 26:6) หรอื “การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นี-
ไฟ 25:3) การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งหมายจะ
เป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค—์เพื่อน�าคนช่ัวรา้ย
มาสู่การกลับใจและคุม้ครองคนชอบธรรม ใน 2 นีไฟ 
26:1–11 นีไฟพยากรณ์ถึงความพินาศที่จะเกิดขึน้ก่อน
การเสด็จเยือนพืน้ที่ทวปีอเมรกิาของพระเยซูครสิต์
และความพินาศในท้ายที่สุดของผู้คนเน่ืองดว้ยความช่ัว
รา้ยของพวกเขา อา่น 2 นีไฟ 26:8–9 และมองหาพรทีนี่- 
ไฟกล่าววา่จะมาถึงผู้สืบตระกูลที่ชอบธรรมของเขา จาก
น้ันให้อ่าน 2 นีไฟ 26:12–13 และมองหาส่ิงที่สัญญาไว้
กับเราเมื่อเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

 1. พระเยซคูริสต์ทรงแสดงองค์ให้ประจกัษ์ตอ่คนท่ีใช้

ศรัทธาในพระองค์และอดทนในความชอบธรรม บนัทกึค�า

ตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 ก. พระเยซคูริสต์ทรงแสดงองค์ให้ประจกัษ์ตอ่คนท่ีใช้ศรัทธาใน

พระองค์อยา่งไร (ด ู2 นีไฟ 26:13)

 ข. ทา่นเคยเหน็หรือประสบปรากฏการณ์บางอยา่งเหลา่นีข้องพระ

เยซคูริสต์อยา่งไร

ใน 2 นีไฟ 26:14–19 นีไฟพยากรณ์วา่ในยุคสุดท้าย 
หลังจากผู้คนของเขาและพงศ์พันธุ์ของพี่น้องเขา
อ่อนแอเพราะความไม่เช่ือ พระคมัภีรม์อรมอนจะออก
มา ใน 2 นีไฟ 26:20–22 เขาบรรยายวา่คนมากมายใน
ยุคสุดท้ายจะเต็มไปดว้ยความจองหอง ปฏิเสธปาฏิหารยิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า พึ่งพาสตปิัญญาและความรูข้องตน 
ท่านเคยเห็นตวัอย่างค�าพยากรณ์ของนีไฟเกิดสัมฤทธิ-
ผลในดา้นใดบ้าง

นีไฟเตอืนเราวา่มารใช้ความจองหอง ความละโมบ 
และงานลับท�าลายเรา ในพระคมัภีรข์องเราใกล้ 2 นี-
ไฟ 26:22 ให้ท�าเครือ่งหมายวา่ซาตานพยายามมัดเรา
อย่างไร ใยป่านคอืดา้ยลินินเส้นบางๆ ที่ขาดง่าย อย่างไร
ก็ด ีเมื่อน�าดา้ยหลายเส้นมาฟ่ันเป็นเกลียวมันจะกลาย
เป็นเชือกเหนียว อ่าน 2 นีไฟ 26:32 และสังเกตตวัอย่าง 
“งานในความมืด” ที่พระเจ้าทรงบัญชาเราให้หลีกเลี่ยง 
ไตรต่รองวา่ดา้ยเส้นเดยีวจะสามารถเป็น “เชือกอันแข็ง
แรง” ใน 2 นีไฟ 26:32 ไดอ้ย่างไร

 2. สมมตวิา่ทา่นก�าลงัสอนเพ่ือนให้รู้วิธีหลีกเลี่ยงกบัดกั

ของมาร (ซาตาน) ให้ใช้ 2 นีไฟ 26:20–22, 32 เขียน

ข้อความหนึง่ยอ่หน้าลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เพ่ืออธิบายขัน้ตอนท่ีมารพยายามมดัเรา สงัเกตเป็นพิเศษใน 2 นี-

ไฟ 26:22 วา่ปฏิปักษ์ใช้ใยป่านอยา่งไรจนมดัเหย่ือของเขาด้วย

เชือกท่ีแข็งแรงขึน้ และยกตวัอยา่ง

นีไฟเห็นความพินาศอันเกิดจากปฏิปักษ์และเตอืน
เรือ่งกับดกัและอิทธิพลของซาตานในวนัเวลาสุดท้าย 
ตรงข้ามกับงานแห่งความมืดของซาตาน นีไฟสอนวา่
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าเผื่อแผ่มาถึงคนทัง้ปวงและ
จุดประสงคข์องพระองคค์อืช่วยคนมากเท่าที่จะมาหา
พระองค์ ให้รอด อ่าน 2 นีไฟ 26:23–24 และใช้ปากกา
เน้นข้อความที่ค�าและวลีซ่ึงบอกวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�างานกับลูกๆ ของพระองคอ์ย่างไร ตามที่กล่าวไว ้ใน 
2 นีไฟ 26:24 อะไรคอืจุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าใน
ทุกส่ิงที่พระองคท์รงท�า ท่านอาจตอ้งการเน้นข้อความ
ตรงวลีที่สอนหลักค�าสอนน้ี: ทุกอย่างท่ีพระเจ้าทรงท�า
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของโลก

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: การเข้าใจวา่ทกุอยา่งท่ีพระเจ้าทรงท�าเพ่ือ

ประโยชน์ของโลกชว่ยทา่นเพ่ิมพนูศรัทธาในพระบดิาบนสวรรค์

และท�าให้ทา่นมีสนัตสิขุตลอดจนความมัน่ใจในชีวิตนีอ้ยา่งไร

อ่าน 2 นีไฟ 26:25–28, 33 ครา่วๆ และท�าเครือ่งหมาย
ทกุครัง้ทีค่�าวา่ ทัง้ปวง ผู้ใด และ ไม่มี ใคร ปรากฏ จาก
น้ันให้กลับไปอ่านทวนข้อเหล่าน้ีโดยเอาใจใส่ค�าเหล่า
น้ีเป็นพิเศษและนีไฟสอนอย่างไรวา่ พระเจ้าทรงรกั
คนทัง้ปวงและเชือ้เชิญคนทัง้ปวงให้มาหาพระองค์
และรบัสว่นความรอดของพระองค์ ไตรต่รองวา่
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หลักธรรมน้ีส่งผลอย่างไรตอ่วธิีที่ท่านมองพระบัญญัต ิ
มาตรฐาน และคนอื่นๆ 

 4. อา่น 2 นีไฟ 26:29–31 ให้เขียนลกัษณะสองสามอยา่ง

ของการฉ้อฉลในอ�านาจปโุรหิตดงัระบไุว้ใน ข้อ 29 ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น แล้วตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการฉ้อฉลในอ�านาจปโุรหิตจงึสง่ผลเสียตอ่

ศาสนจกัร

 ข. ตามท่ีกลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 26:30 เราจะป้องกนัการฉ้อฉลใน

อ�านาจปโุรหิตอยา่งไร

2 นีไฟ 27:1–23

นีไฟพยากรณ์ถึงการมาปรากฏของพระคมัภีร์มอรมอน

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นรู้ได้อยา่งไร (หรือเหตใุดทา่นจงึเช่ือ) 

วา่พระคมัภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า

พระเจ้าทรงเปิดเผยรายละเอียดตอ่ศาสดาพยากรณ์อิส- 
ยาห์เกี่ยวกับการมาปรากฏของพระคมัภีรม์อรมอน ซ่ึง
นีไฟบันทึกไวใ้น 2 นีไฟ 27 หลังจากอิสยาห์พยากรณ์
วา่ในวนัเวลาสุดท้ายคนมากมายจะเต็มไปดว้ยความช่ัว
ช้าสามานย์และปฏิเสธศาสดาพยากรณ์แล้ว เขาสอนวา่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยหนังสือที่มีงานเขียนสมัย
โบราณดว้ย (ด ู2 นีไฟ 27:1–7) อ่าน 2 นีไฟ 27:12–14 
และมองหาส่ิงที่ข้อน้ีสอนวา่พระเจ้าจะทรงท�าอะไรเพื่อ

สถาปนาความจรงิของหนังสือที่จะออกมาในวนัเวลา
สุดท้าย

วธิีหน่ึงที่พระเจ้าทรงสถาปนาความจรงิของพระคมัภีร์
มอรมอนคอืยอมใหค้นอืน่เป็นพยานถงึแผน่จารกึทองค�า 
ออลิเวอร ์คาวเดอร,ี เดวดิ วติเมอร,์ และมารต์นิ แฮรร์สิ
ไดร้บัคดัเลือกให้เป็นพยานสามคนและกล่าวถึงใน  
2 นีไฟ 27:12 (ด ู“ประจักษ์พยานของพยานสามคน” 
อยู่ข้างหน้าพระคมัภีรม์อรมอน)

“ไม่กี่คน” ที่กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 27:13 รวมถึงพยานแปด
คนเช่นกัน (ด ู“ประจักษ์พยานของพยานแปดคน” 
ตน้เล่มพระคมัภีรม์อรมอน) ท่านอาจท�าเครือ่งหมายที่
ข้อความวา่ “พยานหลายตอ่หลายปากเท่าที่พระองคท์รง
เห็นวา่ด”ี  ใน 2 นีไฟ 27:14 เมื่อท่านไดร้บัและแบ่งปัน
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ท่านกลาย
เป็นพยานถึงความจรงิของหนังสือน้ีเช่นกัน ท่านอาจ
ตอ้งการเขยีนช่ือของท่านไวข้า้งๆ 2 นีไฟ 27:14 ในฐานะ 
พยานเพิ่มเตมิอีกคนหน่ึงถึงความจรงิของพระคมัภีร์
มอรมอน

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองกล่าวค�าพยานของท่านถึงพระคมัภีรม์อรมอน
ดงัน้ี

“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ไม่มี ใครเกิดศรทัธา
เต็มเป่ียมในงานยุคสุดท้ายน้ี—และดว้ย
เหตน้ัุนจึงพบสันตสุิขและความสบายใจ
เต็มขนาดในสมัยของเรา—จนกวา่เขาจะ
น้อมรบัความศักดิสิ์ทธิข์องพระคมัภรีม์อร- 

มอนและพระเจ้าพระเยซูครสิตผ์ู้ซ่ึงพระคมัภีรเ์ล่มน้ี
เป็นพยานถึง      

“ข้าพเจ้าขอให้ประจักษ์พยานที่ข้าพเจ้ากล่าววนัน้ี
ภายใตค้�าปฏิญาณและต�าแหน่งของข้าพเจ้าเองเกี่ยว
กับพระคมัภีรม์อรมอนและทัง้หมดที่พระคมัภีรเ์ล่ม
น้ีหมายถึง ถูกบันทึกไว ้โดยผู้คนบนแผ่นดนิโลกและ
เทพในสวรรค ์      ข้าพเจ้าตอ้งการให้เห็นอย่างชัดเจน
เมื่อข้าพเจ้ายืนตอ่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็น
เจ้าวา่ข้าพเจ้าประกาศตอ่โลกดว้ยภาษาตรงไปตรงมา
ที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะรวบรวมไดว้า่พระคมัภีรม์อรมอน
จรงิ พระคมัภีรด์งักล่าวออกมาตามวธิีที่ โจเซฟกล่าว
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ไว ้และประทานไวเ้พื่อน�าความสุขและความหวงัมาให้
คนซ่ือสัตย์ ในความล�าบากของยุคสุดท้าย” (ด ู“ความ
ปลอดภัยให้จิตวญิญาณ,” เลียโฮนำ, พ ย  2009, หน้า 
110–)

ใครค่รวญส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อเสรมิสรา้งความเช่ือมั่น
ของท่านถึงความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอน

 6. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้จดสิง่ท่ี

ทา่นจะท�าปีนีเ้พ่ือเพ่ิมพลงัพยานของทา่นถงึความจริงของ

พระคมัภีร์มอรมอน

เพื่อท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน ท่านจะตอ้งอ้างถึงโจ
เซฟ สมิธ—ประวตั ิซ่ึงอยู่ ในพระคมัภีร์ ไข่มุกอันล�า้คา่ 
อ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:63–65 และระบุช่ือคนใน
เรือ่ง จากน้ันให้อ่านข้อที่ก�าหนดจาก 2 นีไฟ 27 ใน
แผนภูมิดา้นล่างและจับคูช่ื่อกับข้อพระคมัภีรแ์ตล่ะชุด

 ก. ชาร์ลส์ แอนธนั

 ข. โจเซฟ สมิธ

 ค. มาร์ตนิ แฮร์ริส

- - - - - - -  คนท่ีไมมี่การศกึษา (ด ู2 นีไฟ 

27:9, 15, 19–20)

- - - - - - -  คนท่ีน�าถ้อยค�า หรืออกัขระไป

ให้คนมีการศกึษา (ด ู2 นีไฟ 27:15, 17)

- - - - - - -  คนมีการศกึษา (ด ู2 นีไฟ 

27:15, 18)

ค�าวา่ อักขระ ใน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:63–65 หมาย
ถึงอักขระอียิปตป์ฏิรปูที่ โจเซฟ สมิธคดัลอกและ
แปลจากแผ่นจารกึทองค�าแล้วมารต์นิ แฮรร์สิมอบ

ให้ศาสตราจารย์ชารล์ส์ แอนธัน ชารล์ส์ แอนธันเป็น
อาจารย์ที่วทิยาลัยโคลัมเบียและมีช่ือเสียงในความรูด้า้น
ภาษาโบราณ หลังจากบอกและรบัรองวา่การแปลอักขระ
ของโจเซฟ สมิธถูกตอ้ง ศาตราจารย์แอนธันฉีกเอกสาร
รบัรองการแปลเมื่อรบัทราบวธิี ไดแ้ผ่นจารกึมาอย่าง 
น่าอัศจรรย์ เขาเสนอตวัแปลบันทึก เมื่อมารต์นิ แฮรร์สิ 
อธิบายวา่แผ่นจารกึบางแผ่นถูกผนึกไว ้ศาสตราจารย์
แอนธันกล่าววา่เขาไม่สามารถอ่านหนังสือที่ผนึกไวไ้ด ้
ตามที่กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 27:16 เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่ท�าให้ชารล์ส์ แอนธันตอ้งการแปลแผ่นจารกึ

อ่าน 2 นีไฟ 27:20–23 และท�าเครือ่งหมายวลีที่กล่าวซ�า้
ในข้อ 20 และ 21

 7. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่สิง่

ท่ีทา่นศกึษาจนถงึวนันีใ้น 2 นีไฟ 27:1–23 ยืนยนัอยา่งไร

วา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงสามารถท�างานของพระองค์ได้ (หากทา่น

ต้องการข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการมาปรากฏของพระคมัภีร์มอร- 

มอน ให้ด ูคพ. 20:8–12)

ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีร์
ของท่าน: การมาปรากฏของพระคัมภีรม์อรมอนเป็น
วธีิหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงบรรลุผลส�าเรจ็ในการ
ท�างานของพระองค์ในยุคสุดท้าย

 8. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: สมัฤทธิผลแหง่ค�าพยากรณ์สมยัโบราณ

เก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนเสริมสร้างประจกัษ์พยานของทา่นใน

หนงัสือนีแ้ละบทบาทของหนงัสือดงักลา่วในการฟืน้ฟศูาสนจกัร

ของพระเจ้าอยา่งไร

2 นีไฟ 27:24–35

นีไฟพยากรณ์ถึงผลกระทบในทางบวกของพระกิตติคณุที่

ไดร้บัการฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต์

พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกชายหนุ่มนามโจเซฟ สมิธให้
เป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟูและน�างานอัศจรรย์
ของพระองคอ์อกมาในวนัเวลาสุดท้าย “งานอัศจรรย์” 
ดงักล่าวไว ้ในพระคมัภีรค์อืการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงรวมถึงการมาปรากฏของพระ
คมัภีรม์อรมอน อ่าน 2 นีไฟ 27:25–26 ท�าเครือ่งหมาย
วลี “งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง” และระบุสภาพ
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บางอย่างที่จะด�ารงอยู่เมื่อพระเจ้าทรงเริม่งานอัศจรรย์
น้ี ไตรต่รองวา่พระคมัภีรม์อรมอนและการฟ้ืนฟูไดช่้วย
ท่านหลีกเลี่ยงสภาพเหล่าน้ันอย่างไร

อ่าน 2 นีไฟ 27:29–30, 34–35 และท�าเครือ่งหมายพรที่
เกิดขึน้เน่ืองดว้ยการมาปรากฏของพระคมัภีรม์อรมอน
และการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ พระคัมภีรม์อรมอนและ
พระกิตติคุณท่ี ได้รบัการฟ้ืนฟูจะท�าให้คนท่ีศกึษา
และยอมรบัเกิดปีติและความเข้าใจ

 9. บนัทกึค�าตอบส�าหรับค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: การฟืน้ฟพูระกิตตคิณุซึง่

รวมถงึการมาปรากฏของพระคมัภีร์มอรมอน เป็น “งานอศัจรรย์” 

ในชีวิตทา่นอยา่งไร

 10. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 26–27 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 8: วัน 2

2 นีไฟ 28
ค�าน�า

นีไฟพยากรณ์ถึงสภาพท้าทายบางอย่างของยุคสุดท้าย 
รวมถึงค�าสอนเท็จและความจองหองของศาสนจักร
เทียมเท็จที่จะถูกสรา้งขึน้ เขาสอนให้รูว้ธิีแยกแยะหลัก
ค�าสอนเท็จกับเจตคตทิางโลกและระบุวธิีที่ซาตานจะ
พยายามท�าให้ชายหญิงหลงแนวทางจากชีวติแห่งความ
ชอบธรรม

2 นีไฟ 28:1–19

นีไฟพดูถึงศาสนจกัรปลอมและแนวคิดจอมปลอมในสมยั

ของเรา

ในวฒันธรรมส่วนใหญ่มีป้ายจราจรเตอืนนักเดนิทาง
เมื่ออันตรายอยู่บนถนนหรอืเส้นทางข้างหน้า ใน
ประเทศและเมืองที่ท่านอยู่ ป้ายจราจรที่เตอืนผู้ขับขี่
ให้ระวงัอันตรายที่อยู่ข้างหน้ามีรปูแบบและสีอะไร ใน
ท�านองเดยีวกัน สารพิษและสารอันตรายอื่นๆ มักมี
สัญลักษณ์และค�าเตอืนบนบรรจุภัณฑ์และภาชนะ 
ประเทศที่ท่านอยู่ท�าเครือ่งหมายบนส่ิงเหล่าน้ีอย่างไร

เช่นเดยีวกับป้ายเตอืนทางกายภาพเหล่าน้ี พระคมัภีร์
มอรมอนบรรจุค�าเตอืนเพื่อช่วยท่านหลีกเลี่ยงอิทธิพล
ที่เป็นภัยตอ่วญิญาณท่าน ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็น-
สันระบุวา่พระคมัภีรม์อรมอนสามารถเตอืนและเพิ่ม
พลังให้ท่านตอ่ตา้นแผนช่ัวของซาตานไดอ้ย่างไร “พระ
คมัภีรม์อรมอนเปิดโปงศัตรขูองพระครสิต ์หักล้างหลัก
ค�าสอนเท็จและยุตกิารโตแ้ย้ง (ด ู2 นีไฟ 3:12) เสรมิ
ก�าลังผู้ตดิตามที่อ่อนน้อมของพระครสิต์ ให้มีแรงตา้น
แผนช่ัว กลอุบาย และหลักค�าสอนของมารในสมัย 
ของเรา รปูแบบของผู้ละทิง้ความเช่ือในพระคมัภีรม์อร- 
มอนคล้ายกับรปูแบบที่เรามีในปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้า 
ดว้ยความรูล้่วงหน้าอันไม่มีขอบเขตของพระองค ์ 

ทรงพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนเพื่อให้เราเห็นความผิด
พลาดและรูว้ธิีตอ่กรกับแนวคดิผิดๆ ดา้นการศึกษา 
การเมือง ศาสนา และปรชัญาในสมัยของเรา” (“The 
Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, 
Jan  1988, 3)

พระคัมภีรม์อรมอนเผยแนวคิดอันเป็นเท็จของมาร
และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เรามีแรงต้านแผน
ช่ัวของเขา ดงับันทึกไว ้ใน 2 นีไฟ 28 นีไฟชี้ให้เห็น
ค�าสอนเท็จบางอย่างของมารที่มี ให้เห็นทุกรุน่ คน้ควา้ 
2 นีไฟ 28:3–9 และท�าเครือ่งหมายค�าสอนเท็จและ
การหลอกลวงของซาตานที่ท่านเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ี 
(สังเกตวา่ 2 นีไฟ 28:7–9 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อท่าน
จะหาเจอได ้โดยง่าย)

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บนัทกึ

ค�าสอนเทจ็หนึง่อยา่งจาก2 นีไฟ 28:3–9 ท่ีทา่นคิดวา่สง่ผล

เสียตอ่เยาวชนทกุวนันีม้ากท่ีสดุ และอธิบายเหตผุลของทา่น ยก

ตวัอยา่งด้วยวา่เยาวชนจะถกูค�าสอนเทจ็ชกัจงูได้อยา่งไร

อ่าน 2 นีไฟ 28:12–14 และมองหาส่ิงที่นีไฟเตอืนวา่จะ
เกิดขึน้กับศาสนจักรและคนมากมาย แม้แต ่“ผู้ตดิตาม
ที่ถ่อมตน [บางคน] ของพระครสิต”์ (ข้อ 14) ส่ิงเหล่า
น้ีเกิดจากความจองหองและหลักค�าสอนเท็จที่ท่าน
อ่านใน 2 นีไฟ 28:3–9 อ่าน 2 นีไฟ 28:15–16, 19 และ
ระบุผลลัพธ์บางอย่างของค�าสอนเท็จเหล่าน้ี ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลีใน 2 นีไฟ 28:19 ซ่ึงอธิบายส่ิง
ที่มารจะท�ากับคนที่ ไม่กลับใจ

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 28:7–9

 2. อา่นออกเสียง 2 นีไฟ 28:7–9 ใช้เวลาทอ่งจ�า 2 นีไฟ 

28:8 ทา่นอาจต้องการเขียนข้อนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นจากความทรงจ�าหรือทอ่งให้สมาชิก

ครอบครัวหรือเพ่ือนฟัง ในวนัเวลาสดุท้ายคนมากมายจะสอนหลกั

ค�าสอนเทจ็ เหลวไหล และโงเ่ขลา ให้เขียนสองสามวิธีลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นท่ีสง่เสริมหลกัค�าสอนอนัโง่

เขลาและอธิบายพอสงัเขปวา่ทา่นจะสามารถแยกแยะหลกัค�าสอน

เทจ็ของโลกและหลีกเลี่ยงได้อยา่งไร
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2 นีไฟ 28:20–32

นีไฟเตือนเร่ืองการหลอกลวงของซาตาน

ขณะเตรยีมศึกษาส่วนที่เหลือของ 2 นีไฟ 28 ให้อ่าน
ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีของประธานบอยด ์เค  แพคเกอร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเมื่อคราวไปเยือนเขตสงวน
พันธุ์สัตวป่์าระหวา่งท�างานมอบหมายในแอฟรกิา

“เราแวะที่แอ่งน� ้าเพื่อดสัูตวม์ากินน� ้า ฤดรูอ้นอากาศ
รอ้นมากและมีน� ้าไม่มาก แคห่ล่มโคลน      

“กวางตืน่กลัวมากเป็นพิเศษ มันเข้าใกล้
หลุมโคลนเพียงเพื่อหันหลังวิง่หนีดว้ย
ความตกใจอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเห็นวา่ที่น่ัน
ไม่มีสิงโตจึงถามมัคคเุทศก์วา่ท�าไมพวก
มันไม่ดืม่น� ้า ค�าตอบของเขา และน่ีเป็น

บทเรยีน คอื ‘จระเข้’

“ข้าพเจ้ารูว้า่เขาคงพูดเล่นจึงถามอย่างจรงิจังวา่ ‘ปัญหา
คอือะไรครบั’ เขาตอบอีกครัง้วา่ ‘จระเข้ครบั’      

“‘เหลวไหล’ ข้าพเจ้าพูด ‘ไม่มีจระเข้ที่น่ันสักหน่อย ถ้ามี
คงเห็นแล้ว’      

“เขาคงดอูอกวา่ข้าพเจ้าไม่เช่ือและข้าพเจ้าคดิวา่เขา
ตัง้ใจจะสอนบทเรยีนแก่ข้าพเจ้า เราขับรถไปอีกจุดหน่ึง
ตรงที่รถยนตอ์ยู่บนตลิ่งเหนือหลุมโคลนที่เรามองลงไป
ได ้‘น่ันไง’ เขาบอก ‘ดใูห้เห็นกับตาเลยคณุ’

“ข้าพเจ้ามองไม่เห็นอะไรนอกจากโคลน น� ้านิดหน่อย 
และสัตวต์ืน่กลัวที่อยู่ ไกลๆ แล้วทันใดน้ันข้าพเจ้าก็
เห็น!จระเข้ตวัใหญ่ นอนน่ิงอยู่ ในโคลน ก�าลังรอสัตว์
พาซ่ือบางตวัที่กระหายมากพอจะมากินน� ้า

“ข้าพเจ้ากลายเป็นผู้เช่ือในบัดดล! เมื่อเขาเห็นวา่
ข้าพเจ้าเต็มใจฟัง เขาจึงสอนบทเรยีนตอ่ไปวา่ ‘มีจระเข้
อยู่ทั่วอุทยาน’ เขาบอก ‘ ไม่ ใช่แค ่ในแม่น� ้า แหล่งน� ้าทุก
แห่งที่น่ีมีจระเข้ป้วนเป้ียนอยู่ ใกล้ๆ คณุเช่ือเถอะ’      

“ระหวา่งเดนิทางไปแอฟรกิาอีกครัง้ ข้าพเจ้าสนทนา
ประสบการณ์น้ีกับเจ้าหน้าที่ดแูลอุทยานอีกแห่ง
หน่ึง      

“จากน้ันเขาพาข้าพเจ้าไปดสูถานที่เกิดเหตนุ่าสลดใจ 
ชายหนุ่มคนหน่ึงจากอังกฤษมาท�างานที่ โรงแรมพัก

หน่ึง ทัง้ที่เตอืนซ�า้ๆ สม�่าเสมอเขาก็ยังลอดรัว้ออกไป
ส�ารวจบางอย่างบรเิวณน� ้าตืน้ที่ลึกไม่ถึงตาตุม่

“เขาเดนิไม่ถึงสองก้าว’ เจ้าหน้าที่อุทยานเล่า ‘ก็ถูก
จระเข้คาบไป เราช่วยอะไรเขาไม่ไดเ้ลย’” (“Spiritual 
Crocodiles,” Ensign, May 1976, 30–31)

อะไรคอือันตรายของการสงสัยวา่มีจระเข้เมื่อท่านมอง
ไม่เห็น ประสบการณ์ของประธานแพคเกอรแ์ละชาย
หนุ่มคนน้ันเปรยีบเหมือนส่ิงที่นีไฟบรรยายไว ้ใน  
2 นีไฟ 28:22 อย่างไร

ประธานแพคเกอรอ์ธิบายวา่:

“คนที่อาบน� ้ารอ้นมาก่อนท่านไดต้รวจสอบแอ่งน� ้ามา
บ้างแล้วและเปล่งเสียงเตอืนให้ระวงัจระเข้ ไม่เพียง
จระเข้สีเทาตวัใหญ่เท่าน้ันที่จะกัดท่านเป็นชิน้ๆ ได ้
แต ่จระเข้ทำงวญิญำณ อันตรายกวา่มาก ลวงตามากกวา่
และเห็นยากกวา่สัตวเ์ลือ้ยคลานเหล่าน้ันในแอฟรกิาที่
พรางตวัเก่งมาก

“จระเข้ทางวญิญาณเหล่าน้ีสามารถฆ่าหรอืท�าให้จิต
วญิญาณท่านเสียหายได ้มันสามารถท�าลายความสงบสุข
ของใจท่านและความสงบสุขของใจคนที่รกัท่าน มันคอื
จระเข้ที่เราตอ้งระวงั และเวลาน้ีแทบไม่มีแหล่งน� ้าใด
ในความเป็นมรรตยัที่มันไม่เข้าไปรงัควาน” (“Spiritual 
Crocodiles,” 31)

ตอบค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นบรรทัดตอ่ไปน้ี: จระเข ้ใน
แอฟรกิาคล้ายกับการล่อลวงและกลยุทธ์ของซาตานใน
ดา้นใด   
  
 

อ่าน 2 นีไฟ 28:20–21, 24–26 และมองหาวธิีที่ซาตาน
พยายามท�าลายเรา (อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ค�า 
ปลอบโยน ใน 2 นีไฟ 28:21 หมายถึงท�าให้สงบ กล่อม 
หรอืท�าให้นอนหลับทางวญิญาณ) ตามที่กล่าวไว ้ในข้อ
เหล่าน้ี ซาตานใช้วธิีใดบ้างเพื่อพยายามปลอบโยนเรา
และน�าเราเข้าไปตกอยู่ในอ�านาจของเขา   
  

หลักธรรมส�าคญัที่สอนในข้อเหล่าน้ีคอื ซาตานใช้
กลยุทธ์มากมายเพ่ือพยายามครอบง�าเรา เช่น ปลุก
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ป่ันเราให้โกรธ ปลอบโยนเรา กล่อมเรา และหวา่น
ล้อมเรา

 3. ตอบค�าถามอยา่งน้อยหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ซาตานใช้ความโกรธหลอกลวงและท�าลายแตล่ะบคุคล 

ครอบครัว และชมุชนอยา่งไร

 ข. สิง่ดีอะไรบ้างท่ีซาตานชกัจงูแตล่ะบคุคลให้โกรธ

 ค. อธิบายอยา่งน้อยสองตวัอยา่งวา่คนบางคนได้รับการปลอบโยน

และมองไมเ่หน็อนัตรายของซาตานอยา่งไร

อ่านค�าอธิบายตอ่ไปน้ีจากอธิการรชิารด์ ซี  
เอชลีย์ ที่ปรกึษาในฝ่ายอธิการควบคมุเกี่ยว
กับขัน้ตอนแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปที่ซาตาน
ใช้ดกัเรา “เราไม่สามารถพูดไดว้า่เราจะ
หวา่นโอ๊ตป่าเล็กน้อยในวยัเยาวห์หรอืเรา

แคเ่ดนิเล่นรอบๆ บาป ไม่มีรอบๆ บาป การกระท�าทุก
อย่าง ดหีรอืไม่ด ีมีผลตามมาเสมอ การท�าดทีุกครัง้
ปรบัปรงุความสามารถของเราในการท�าดแีละยืนหยัด
มั่นคงขึน้ในการตอ่ตา้นบาปหรอืความล้มเหลว การล่วง
ละเมิดทุกอย่าง ไม่วา่เล็กน้อยเพียงใด ท�าให้เราหวัน่ไหว
ง่ายขึน้ตอ่อิทธิพลของซาตานเมื่อเขาล่อลวงเราครัง้ตอ่
ไป ซาตานพาเราไปทีละน้ิว โดยหลอกเราเกี่ยวกับผล
ของบาปที่เรยีกวา่เล็กน้อยจนเขาจับเราไว ้ในการล่วง
ละเมิดรา้ยแรง นีไฟเรยีกเทคนิคน้ีวา่เทคนิคของการ
ปลอบโยน กล่อม และหวา่นล้อมเราจนซาตาน ‘จับ 
[เรา] ไวด้ว้ยโซ่อันน่าพรัน่พรงึ, ซ่ึงจากน้ันย่อมไม่มีการ
ปลดปล่อย’ (2 นีไฟ 28:22; ด ูข้อ 21ดว้ย)” (“That Thy 
Confidence Wax Strong,” Ensign, Nov  1994, 40) 

ซาตานใช้กลยุทธ์อันแยบยลเหล่าน้ีชักชวนเราให้คดิ 
พูด และท�าส่ิงผิด อ่าน 2 นีไฟ 28:27–29 และมองหาค�า
เตอืนเพิ่มเตมิ

พระเจ้าประทานค�าเตอืนและพรอีกประการหน่ึงซ่ึงรวม
ไวเ้กือบท้ายบทน้ี อ่าน 2 นีไฟ 28:30–32 และไตรต่รอง
ค�าถามตอ่ไปน้ี: เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกบางคน
วา่ผู้เป็นสุข การสดบัฟังค�าแนะน�าของพระผู้เป็นเจ้าจะ
ช่วยเราเอาชนะกลยุทธ์ของมารอย่างไร

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนสิง่

ท่ีทา่นเรียนรู้จากบทนีซ้ึง่จะชว่ยทา่นเอาชนะกลยทุธ์ของ

ซาตาน ทา่นต้องการหลีกเลี่ยงสถานท่ี กิจกรรม หรือเจตคตใิดบ้าง

เพ่ือทา่นจะไมเ่ปิดรับอิทธิพลของซาตาน

 5. ตรึกตรองการสนทนาเร่ืองป้ายเตือนตอนต้นบทเรียน 

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้วาดป้าย

เตือนอนัตรายทางวิญญาณท่ีทา่นคิดวา่ต้องเตือนเยาวชนในทกุวนั

นี ้จงพร้อมแบง่ปันสิง่นีก้บัครูและสมาชิกชัน้เรียนของทา่น

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 28 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 8: วัน 3

2 นีไฟ 29–30
ค�าน�า

ข่าวสารของนีไฟเกี่ยวกับงานอัศจรรย์แห่งการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุด�าเนินตอ่ไปใน 2 นีไฟ 29–30 เขาเป็นพยาน
วา่ในวนัเวลาสุดท้ายพระคมัภีรท์ัง้หมดจะท�างานดว้ย
กันเพื่อแสดงให้ทุกประชาชาต ิตระกูล ภาษา และผู้คน
เห็นวา่พระเจ้าทรงจดจ�าบุตรธิดาของพระองค ์บันทึก
เหล่าน้ีเป็นพยานและประจักษ์พยานวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา นีไฟพยากรณ์วา่คน
มากมายจะปฏิเสธพระคมัภีรม์อรมอนแตค่นที่เช่ือจะ
เข้ามารวมกันในศาสนจักร นอกจากน้ี นีไฟยังสอนวา่
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าคอืคนที่กลับใจ
และเช่ือในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
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2 นีไฟ 29:1–14

พระเจ้ารบัสัง่กบันีไฟว่าในวนัเวลาสดุทา้ยคนมากมายจะ

ปฏิเสธพระคมัภีร์มอรมอน

นีไฟเห็นวา่คนมากมายในยุคสุดท้ายจะเช่ือวา่พระ
คมัภีร์ ไบเบิลเป็นพระคมัภีรเ์ล่มเดยีวที่ ไดร้บัการเปิด
เผยจากพระผู้เป็นเจ้าและจะปฏิเสธพระคมัภีรม์อร- 
มอน ท่านจะตอบอย่างไรถ้าเพื่อนคนหน่ึงถามท่านวา่ 
“ท�าไมชาวมอรมอนจึงมีพระคมัภีร์ ไบเบิลอีกเล่ม”

นีไฟ ให้ค�าตอบบางประการของค�าถามน้ีโดยบันทึกพระ
วจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับบทบาทของพระคมัภีรม์อร-
มอนในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุยุคสุดท้าย ซ่ึงพระเจ้า
ทรงเรยีกวา่ “งานอัศจรรย์” (2 นีไฟ 29:1) อ่าน 2 นีไฟ 
29:1–2 และระบุวา่พระวจนะของพระเจ้าจะท�าอะไร
ในวนัเวลาสุดท้าย (พระวจนะจะ “ออกไป” สู่พงศ์พันธุ์
หรอืผู้สืบตระกูลของนีไฟ และจะ “ส่งเสียงเรยีกไปยังสุด
แดนแผ่นดนิโลก”) (“ส่งเสียงเรยีก” หมายถึง “ผิวปาก
เรยีก” ซ่ึงบอกเป็นนัยถึงการส่งสัญญาณให้มารวมกัน 
(ดอูิสยาห์ 5:26 ) 

ค�าวา่ ธงสัญญำณ ใน 2 นีไฟ 29:2 หมายถึงส่ิงที่ ใช้รวม
คนให้เป็นหน่ึงเดยีว เรามักจะเรยีกธงวา่ธงสัญญาณ 
ตามที่กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 29:2 อะไรคอืธงสัญญาณที่จะ
ออกไป “ยังสุดแดนแผ่นดนิโลก” เพื่อรวมผู้คนของ
พระเจ้า (ทา่นอาจตอ้งการเขยีนท�านองน้ี พระคมัภรีม์อร-
มอน—ถ้อยค�ำของพงศพ์ันธุ์หรอืผู้สืบตระกูลของนีไฟ 
ใกล้กับ 2 นีไฟ 29:2)

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ 

ตามท่ีกลา่วไว้ใน 2 นีไฟ 29:1–2 อะไรคือจดุประสงค์ของ

พระเจ้าในการจดัเตรียมพระคมัภีร์เพ่ิมเตมิเชน่พระคมัภีร์มอรมอน

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์หง่โคว- 
รมัอัครสาวกสิบสองแบ่งปันข้อคดิตอ่ไป 
น้ีเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน “พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นถ้อยแถลงที่ยอดเยี่ยมเกี่ยว
กับพันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ากับ

บุตรธิดาของพระองคท์ี่น่ีบนแผ่นดนิโลกและความรกัที่
ทรงมีตอ่พวกเขา” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 4)

ใน 2 นีไฟ 29 ค�าวา่ คนตำ่งชำต ิหมายถึงคนที่ ไม่เป็น
ของเชือ้สายแห่งอิสราเอล ค�าวา่ ชำวยิว หมายถึงคนที่
เป็นของเชือ้สายแห่งอิสราเอล รวมไปถึงครอบครวัและ
ผู้สืบตระกูลของลีไฮ อ่าน 2 นีไฟ 29:3–6 โดยมองหา
ปฏิกิรยิาที่คนตา่งชาตบิางคนจะมีตอ่พระคมัภีรเ์พิ่ม
เตมิ เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีลงในช่องวา่งที่
เตรยีมไว้

บางคนจะมีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิ   
 

พระเจ้าตรสัอะไรเกี่ยวกับคนที่มีปฏิกิรยิาเช่นน้ี   
 

นีไฟพยากรณ์โดยบรรยายปฏิกิรยิาของผู้คนตอ่พระ
คมัภีรม์อรมอน ผู้คนทุกวนัน้ีมักแสดงความสงสัยเกี่ยว
กับพระคมัภีรม์อรมอนเพราะพวกเขามีพระคมัภีร์
ไบเบิลอยู่แล้ว ใช้ปากกาเน้นข้อความที่ค�าหรอืวลี ใน 
2 นีไฟ 29:7–11 ที่พูดถึงจุดประสงคข์องพระเจ้าใน
การให้พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิ ตรกึตรองวา่ท่านจะอธิบาย
จุดประสงคเ์หล่าน้ีกับคนที่ ไม่เข้าใจความจ�าเป็นหรอื
คณุคา่ของการไดร้บัการเปิดเผยเพิ่มเตมิจากพระผู้เป็น
เจ้าอย่างไร

 2. ใช้สิง่ท่ีทา่นท�าเคร่ืองหมายไว้ใน 2 นีไฟ 29:7–11 เขียน

ค�าตอบของค�าถามท่ีน�าเสนอตอนต้นบทเรียนนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น “ท�าไมชาวมอรมอนจงึมีพระ

คมัภีร์ไบเบลิอีกเลม่”

พระเจ้าทรงจัดเตรยีมพระคัมภีรใ์ห้เป็นพยานท่ีสอง
และรวมผู้คนมาสูพั่นธสญัญาของพระองค์ อ่าน 2 นี-
ไฟ 29:13–14 และมองหาพรที่เกิดขึน้เมื่อมีพระคมัภีร์
—“ถ้อยค�าของชาวนีไฟ” (พระคมัภีรม์อรมอน) “ถ้อยค�า
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ของชาวยิว” (พระคมัภีร์ ไบเบิล) และ “ถ้อยค�าจาก
บรรดาเผ่าของอิสราเอลที่สูญหายไป” —อยู่ ในบรรดา
ผู้คน

2 นีไฟ 30:1–8

นีไฟพยากรณ์ถึงบทบาทของพระคมัภีร์มอรมอนในวนั

เวลาสดุทา้ย

หลังจากสอนวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจดจ�าเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล นีไฟตกัเตอืนผู้คนของเขาไม่ ให้คดิวา่ตนชอบ
ธรรมกวา่คนตา่งชาต ิเขาเตอืนคนเหล่าน้ันดว้ยวา่ทุก
คนสามารถเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า
ได ้อ่าน 2 นีไฟ 30:2 และในช่องวา่งที่เตรยีมไว ้ให้เขียน
สองส่ิงที่ผู้คนจ�าเป็นตอ้งท�าก่อนพระเจ้าจะทรงเข้าสู่
พันธสัญญากับพวกเขา   
  
 

ใช้เวลาสักครู่ไตรต่รองผลที่พระคมัภีรม์อรมอนมีตอ่
ท่านหรอืคนสนิทของท่าน จากน้ันให้อ่าน 2 นีไฟ 
30:3–8 และท�ากิจกรรมตอ่ไปน้ีโดยเตมิวลีที่พูดถึงผล
ของพระคมัภีรม์อรมอนตอ่คนที่ ไดร้บั

กลุ่มคน ผลของพระคัมภร์ีมอรมอน

ผู้สืบตระกลูของลีไฮ  

(2 นีไฟ 30:3–6)

ชาวยิว (2 นีไฟ 30:7)

กลุ่มคน ผลของพระคัมภร์ีมอรมอน

คนตา่งชาต ิหรือบรรดา

ประชาชาตทิัง้ปวง  

(2 นีไฟ 30:8) 

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเฮนรยี ์บี  อายรงิก์
แห่งฝ่ายประธานสูงสุดและใช้ปากกาเน้นข้อความตรง
เหตผุลที่วา่ท�าไมพระคมัภีรม์อรมอนจึงเป็นเครือ่งมือ
เผยแผ่ศาสนาที่มีประสิทธิผลยิ่ง

“พระคมัภีรม์อรมอนเป็นศนูย์รวมของงาน
เผยแผ่ศาสนาตัง้แตฟ้ื่นฟูพระกิตตคิณุ
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ เราใช้พระ
คมัภีรม์อรมอนทุกวนัในงานเผยแผ่ 
ศาสนา ข้อเท็จจรงิประการหน่ึงเกี่ยวกับ

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นกุญไจไขพลังในงานเผยแผ่
ศาสนาแตล่ะส่วนคอื พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยาน
หลักฐานของพระเยซูครสิต ์หน้าปกในบอกเราวา่จุด
ประสงคข์องหนังสือเล่มน้ีคอืเพื่อแสดงให้เห็นส่ิงที่ยิ่ง
ใหญ่ซ่ึงพระเจ้าทรงท�าเพื่อผู้คนของพระองค ์เพื่อช่วย
ให้พวกเขารูว้า่พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับผู้คนของ
พระองคย์ังคงมีผล และเพื่อให้คนทัง้ปวงมั่นใจวา่พระ
เยซูคอืพระครสิต”์ (“Why the Book of Mormon?” 
New Era, May 2008, 6, 8)

การศึกษา 2 นีไฟ 30:1–8 แสดงให้เราเห็นวา่ พระ
คัมภีรม์อรมอนสามารถช่วยให้คนทัง้ปวงมารูจั้กพระ
เยซูครสิต์และด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณของ
พระองค์

 3. เลือกค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนีเ้พ่ือตอบลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระคมัภีร์มอรมอนได้ชว่ยให้ทา่นมารู้จกัพระผู้ชว่ยให้รอด

อยา่งไร

 ข. ทา่นจะใช้พระคมัภีร์มอรมอนชว่ยให้คนอ่ืนๆ มารู้จกัพระผู้ชว่ย

ให้รอดอยา่งไร
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2 นีไฟ 30:9–18

นีไฟพยากรณ์ถึงสภาพของแผ่นดินโลกในช่วงมิลเลเนียม

อ่าน 2 นีไฟ 30:9–10 และมองหาส่ิงที่จะเกิดขึน้ใน
บรรดาผู้คนก่อนมิลเลเนียม—1,000 ปีของความชอบ
ธรรมและสันตสุิขหลังจากการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระเยซูครสิตจ์ะทรง “ปกครอง
แผ่นดนิโลกดว้ยพระองคเ์อง” (หลักแห่งความเช่ือ 
1:10) ท่านเคยเห็น “การแบ่งแยกอันใหญ่หลวง”  
(2 นีไฟ 30:10) แยกคนชอบธรรมจากคนช่ัวรา้ย 
อย่างไร สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึน้กับคนช่ัวรา้ย

อ่าน 2 นีไฟ 30:12–18 โดยดวูา่ชีวติจะเป็นเช่นไรในช่วง
มิลเลเนียม

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

พาดหวัขา่วหนงัสือพิมพ์ (เหตกุารณ์ส�าคญัหรือสรุปเพียง

ไมก่ี่ค�า) บอกสภาพมิลเลเนียมท่ีทา่นตัง้ตารอมากท่ีสดุ หลงัจาก

เขียนพาดหวัขา่วเสร็จแล้ว ให้อธิบายวา่พาดหวัขา่วนัน้เป็นตวับง่ชี ้

สนัตสิขุท่ีจะมีอยูท่ัว่ไปบนแผน่ดนิโลกในชว่งมิลเลเนียมอยา่งไร

พิจารณาวา่จะเป็นเช่นไรเมื่อซาตานจะไม่มีอ�านาจ
เหนือใจของผู้คนในช่วงมิลเลเนียม และความชอบ
ธรรมและความสงบสุขจะมีอยู่ท่ัวไป ตรกึตรองวา่
โรงเรยีนหรอืชุมชนของท่านจะตา่งไปอย่างไรถ้าสภาพ
เหล่าน้ันมีอยู่ทั่วไปในทุกวนัน้ี

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัสิง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือชว่ยตวัทา่นเอง ครอบครัว และคน

อ่ืนๆ เตรียมรับชว่งเวลาแหง่สนัตสิขุและความชอบธรรมดงักลา่ว

ข้อคดิเหน็และข้อมูลภมูหิลัง

บนัทึกพระคมัภีร์เพ่ิมเติมจะออกมาอย่างไร

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าววา่บันทึกที่ 2 นีไฟ 
29:12–14 พูดถึงจะ “ออกมาในวธิีที่น่า
อัศจรรย์ ตามการก�ากับดแูลของประธาน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน

ยุคสุดท้ายซ่ึงเป็นผู้เปิดเผยและผู้แปล และผู้ถือกุญแจ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (The Millennial 

Messiah [1982], 217) เรารูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จ
เยือนอิสราเอลบางเผ่าที่หายไปหลังจากการฟ้ืนคนื
พระชนม์และเสด็จไปหาชาวนีไฟและพวกเขาจะเขียน
เรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์ ในบรรดาพวก
เขาหลังจากพระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์ดว้ย (ด ู3 นีไฟ 
16:1–3; 17:4)

“ชาวยิว . . . จะเร่ิมเชือ่ในพระคริสต์” เมือ่ใด

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีพูดถึงการเปลี่ยนเลื่อมใส
ของชาวยิวที่พยากรณ์ไว้

“‘และเหตกุารณ์จะบังเกิดขึน้คอืชาวยิวซ่ึง
กระจัดกระจายไปจะเริม่ เช่ือในพระครสิตด์ว้ย; และ
พวกเขาจะเริม่รวมกันบนผืนแผ่นดนิ;’ (2 นีไฟ 30:7) 
ความเคยีดแคน้ที่ชาวยิวในสมัยโบราณส่วนใหญ่มีตอ่
พระครสิต์ ไดห้มดลงแล้ว เวลาน้ีหลายคนยอมรบัวา่
พระองคท์รงเป็นแรบไบผู้ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ ไม่ ใช่พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า บางคนยอมรบัอย่างเต็มที่ เข้ามาสู่
ศาสนจักรที่แท้จรงิพรอ้มดว้ยผู้คนที่ยังเหลืออยู่ทัง้หมด
ของเอฟราอิมและมิตรสหายของเขา

“แตก่ารเปลี่ยนใจเลื่อมใสครัง้ยิ่งใหญ่ของชาวยิว การ 

กลับไปสู่ความจรงิในฐานะประชาชาต ิก�าหนดไว ้ให้เกิด
ขึน้หลังการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเมสสิยาห์ของ
พวกเขา ผู้ที่สามารถทนอยู่ ได ้ในวนัน้ัน ในความทุกข์
ยากและเสียใจจะถามวา่ ‘แผลเหล่าน้ีที่มือของท่านและ
ที่เท้าของท่านคอือะไร ? เมื่อน้ันพวกเขาจะรูว้า่เราคอื
พระเจ้า; เพราะเราจะกล่าวแก่พวกเขาวา่: แผลเหล่าน้ี
เป็นแผลซ่ึงเราไดร้บับาดเจ็บในบ้านของเพื่อนเรา  เรา
คอืคนที่ถูกยกขึน้  เราคอืเยซูที่ถูกตรงึกางเขน  เราคอื
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ’ (คพ  45:51–52;  เศคาร-ิ
ยาห์ 12:8–14; 13:6)” (Mormon Doctrine, [1966], 
722–23)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 29–30 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 8: วัน 4

2 นีไฟ 31
ค�าน�า

นีไฟสอนหลักค�าสอนของพระครสิตด์งัน้ี เราตอ้งใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์กลับใจจากบาปของเรา รบับัพ-
ตศิมา รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่ เขาเป็นพยานเช่นกันวา่เมื่อเราประยุกต์ ใช้ค�า
สอนเหล่าน้ี พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพรเราดว้ยความ
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และน�าเราสู่ชีวตินิ
รนัดร์

2 นีไฟ 31:1–21

นีไฟสอนว่าพระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นแบบอย่างทีส่มบูรณ์

พร้อมส�าหรบัเรา

พระเยซูเสด็จไปหายอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเพื่อรบับัพ-
ตศิมา เน่ืองจากพระเยซูไม่ทรงท�าบาป ท่านคดิวา่เหตุ
ใดพระองคจ์งึทรงรบับัพตศิมา เหตใุดทา่นจึงรบับัพตศิ-
มา การไตรต่รองค�าถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านเตรยีมเรยีน
บทน้ี

อ่าน 2 นีไฟ 31:2, 21 และท�าเครือ่งหมายวลี “หลักค�า
สอนของพระครสิต”์ สังเกตวา่ในข้อ 2 นีไฟกล่าววา่เขา 
“ตอ้งพูดเกี่ยวกับหลักค�าสอนของพระครสิต”์ จากน้ัน
ในข้อ 21 เขากล่าววา่เขาไดพู้ดถึง “หลักค�าสอนของพระ
ครสิต”์ ไปแล้ว ใน 2 นีไฟ 31:3–20 เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ความจรงิเหล่าน้ันที่นีไฟเรยีกวา่ “หลักค�าสอนของพระ
ครสิต”์ ความจรงิสองประการที่เราเรยีนรูค้อื พระเยซู
ครสิต์ทรงท�าให้ความชอบธรรมทัง้หมดสมบูรณ์โดย
เช่ือฟังพระบัญญัติทัง้หมดของพระบิดา และ เรา
ต้องท�าตามแบบอย่างการเช่ือฟังของพระเยซูครสิต์
โดยรบับัพติศมาและรบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

 1. เขียนหวัข้อตอ่ไปนีเ้ป็นสองคอลมัน์คูก่นัในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: เหตผุลทีพ่ระเยซูทรงรบับพั-

ติศมา และ เหตผุลทีเ่รารบับพัติศมา จากนัน้ให้อา่น 2 นีไฟ 31:4–

12 และเขียนสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ไว้ใต้แตล่ะหวัข้อ

ตามที่กล่าวไวใ้น 2 นีไฟ 31:11 อะไรตอ้งมาก่อนบัพตศิ-
มา

เพื่อช่วยอธิบายวา่เหตใุดจึงตอ้งบัพตศิมาโดยน� ้า ให้อ่าน
ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ “บัพ-
ตศิมาเป็นเครือ่งหมายตอ่พระผู้เป็นเจ้า ตอ่เหล่าเทพ 
และตอ่ฟ้าสวรรคว์า่เราท�าตามพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้า และไม่มีวธิีอื่นใดภายใตท้้องฟ้าที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงก�าหนดให้มนุษย์มาหาพระองคเ์พื่อรบัความ
รอดและเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ยกเวน้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์การกลับใจ และบัพตศิมาเพื่อ
การปลดบาป และวถิีทางอื่นไรป้ระโยชน์ หลังจากน้ัน
ท่านมีสัญญาวา่จะไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณ
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บรสุิทธิ์” (ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], หน้า 98)

 2. สมมตวิา่เพ่ือนคนหนึง่ท่ีไมเ่ป็นสมาชิกของศาสนจกัร

ถามทา่นวา่เหตใุดบพัตศิมาจงึส�าคญัมาก เขียนค�าตอบ

ของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

ท�าตามแบบอยา่งของพระเยซคูริสต์โดยรับบพัตศิมามีผล

และเป็นพรตอ่ชีวิตทา่นอยา่งไร

มีส่ิงตา่งๆ ให้เราท�าอีกมากหลังจากเรารบับัพตศิมา อ่าน 
2 นีไฟ 31:13 และท�าเครือ่งหมายวลีที่พูดถึงเจตคตซ่ึิง
บางคนควรมีขณะพวกเขาท�าตามแบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอด

ตามที่กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 31:13 เมื่อเราท�าพันธสัญญา
ของเราดว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่วและดว้ยเจตนาแท้จรงิ 
พระบิดาในสวรรคท์รงสัญญาอะไรกับเราเป็นการ
ตอบแทน (ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อน้ีในพระ
คมัภีรข์องท่าน) อ่านวลีสุดท้ายใน 2 นีไฟ 31:17 และ
ระบุวา่เหตใุดเราจึงตอ้งไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้
เขียนหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมลงในช่องวา่งที่เตรยีม
ไว ้โดยอิงกับพระคมัภีรท์ี่อธิบายวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะทรงท�าอะไรเพื่อเรา   
 

เราใช้ ไฟท�าให้วตัถุตา่งๆ บรสุิทธิ์ อย่างเช่นโลหะ ไฟเผา
ความไม่บรสุิทธิ์ออกไป เหลือแตว่ตัถุที่สะอาดกวา่ น่ี
คล้ายกับส่ิงที่เกิดขึน้กับเราทางวญิญาณเมื่อเราไดร้บั
ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรารูก้ันวา่เป็น 
“บัพตศิมาดว้ยไฟ” (ด ู2 นีไฟ 31:13) พระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิทรงเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตรและ
ทรงท�าให้เกิดการปลดบาป ประธานมาเรยีน จ ี รอม- 
นีย์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่ “การบัพตศิมาดว้ย
ไฟและดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์       ช�าระจิตวญิญาณ
ให้สะอาด เยียวยา และท�าให้จิตวญิญาณบรสุิทธิ์” 
(Learning for the Eternities, comp  George J  
Romney [1977], 133)

เพื่อหาองคป์ระกอบอีกอย่างหน่ึงของ “หลักค�าสอนของ
พระครสิต”์ ให้อ่าน 2 นีไฟ 31:15–16 และใช้ปากกา
เน้นข้อความตรงส่ิงที่ท่านพบ โยงวลีที่ท่านคน้พบใน 
2 นีไฟ 31:13 กับค�าแนะน�าที่ ให ้ไว ้ใน 2 นีไฟ 31:15–16 
ตรกึตรองวา่ท่านจะอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ดว้ย 
“เจตนาแท้จรงิ” และ “ความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว” ไดอ้ย่างไร

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ค�าวา่ “ด้วยความตัง้ใจเดด็เด่ียว” “ไมท่�าการหน้าซ่ือใจคด” 

และ “ด้วยเจตนาแท้จริง” จะประยกุต์ใช้กบักิจกรรมตา่งๆ เชน่การ

ศกึษาพระคมัภีร์ประจ�าวนัหรือการเข้าร่วมการประชมุของ

ศาสนจกัรได้อยา่งไร

 ข. อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งคนท่ี “กลา่วค�าสวดอ้อนวอนของ

พวกเขา” และคนท่ีสวดอ้อนวอน “ด้วยความตัง้ใจเดด็เด่ียว”

 ค. อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งคนท่ี “รับสว่นศีลระลกึ” กบัคนท่ี

รับสว่นศีลระลกึ “ด้วยเจตนาแท้จริง”

อ่าน 2 นีไฟ 31:18 และดวูา่เราอยู่จุดใดหลังจากเราผ่าน
ประตแูห่งการกลับใจและบัพตศิมา เมื่อเราใช้ศรทัธา 
กลับใจ รบับัพตศิมา และไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรา
เข้าไปใน “ทางคบัแคบและแคบ” คบัแคบ หมายถึง
แคบ เครง่ครดั ถูกตอ้งแม่นย�า และไม่ยอมหันเห ตามที่
กล่าวไว ้ใน 2 นีไฟ 31:18 เราจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่เราอยู่บน
ทางคบัแคบและแคบ   
 

การประสบกับของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่
เพียงเป็นความรูสึ้กดทีี่เราไดร้บัเป็นครัง้คราวเท่าน้ัน 
ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืพยานจาก
พระผู้เป็นเจ้าวา่เราอยู่บนเส้นทางที่น�าไปสู่ชีวตินิรนัดร์

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้ทา่นอยูบ่นทาง

คบัแคบและแคบอยา่งไร

 ข. พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพรแก่ชีวิตทา่นในด้านใดอีกบ้าง
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อ่าน 2 นีไฟ 31:19–21  
และท�ารายการในพระ
คมัภีรข์องท่านโดยเขียน
เลขก�ากับส่ิงอื่นที่เราตอ้ง
ท�าเพื่ออยู่บนเส้นทาง 
(สังเกตวา่ 2 นีไฟ 31:19–
20 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญ
พระ คมัภีร ์ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมาย
ข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อท่าน
จะหาเจอในภายหลัง)

 6. ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น ให้เขียนหนึง่ประโยค

บรรยายวา่ “มุง่หน้าด้วยความ

แนว่แนใ่นพระคริสต์” มีความหมายตอ่ทา่นอยา่งไร (2 นีไฟ 31:20)

ในช่องวา่งที่เตรยีมไว ้ให้สรปุ 2 นีไฟ 31:19–20 โดยใช้
ข้อความน้ี

ถ้าเรา 
เม่ือน้ันเราย่อม 
(ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์อง
ท่าน)

เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองให้ค�าแนะน�าอันเป่ียมดว้ยความหวงัน้ีกับคนที่
รูสึ้กวา่ตนพลัดหลงจากทางคบัแคบและแคบ “ ในการ
เดนิทางผ่านเส้นทางชีวติของท่าน ท่านจะพบอุปสรรค
มากมายและท�าผิดในบางครัง้ การน�าทางจากพระคมัภีร์
ช่วยให้ท่านตระหนักถึงข้อผิดพลาดและแก้ ไขส่ิงที่
จ�าเป็น ท่านจะหยุดเดนิไป ในทิศทางที่ผิด ท่านตอ้ง
ศึกษาแผนที่จากพระคมัภีรอ์ย่างรอบคอบ จากน้ันท่าน
จะด�าเนินไปสู่การกลับใจและชดเชยบางอย่างเพื่อกลับ
มาสู่ ‘ทางคบัแคบและแคบซ่ึงน�าไปสู่ชีวตินิรนัดร’์  
[2 นีไฟ 31:18]” (“ ให้พระคมัภีรน์�าทางชีวติท่าน,”  
เลียโฮนำ, ม ค  2001, หน้า 23)

ไตรต่รองวา่ค�ากล่าวข้างตน้และพระคมัภีรท์ี่ท่านศึกษา
วนัน้ีน�า “ความเจิดจ้าแห่งความหวงั” มาให้ท่านอย่างไร 
(2 นีไฟ 31:20)

เม่ือทา่นพบรายการในพระ

คมัภีร์ ทา่นอาจต้องการท�า

เคร่ืองหมายเพ่ือชว่ยให้ทา่น

เข้าใจสิง่ท่ีพระเจ้าและศาสดา

พยากรณ์ของพระองค์ก�าลงั

สอน  การเขียนเลขก�ากบั

แตล่ะข้อจะชว่ยให้ทา่นเหน็

แตล่ะข้อในบทความได้โดย

งา่ย  การตัง้ช่ืองา่ยๆ ให้กบั

รายการนัน้และเขียนเลข

ก�ากบัแตล่ะข้อจะชว่ยให้ทา่น

เหน็แตล่ะข้อได้โดยงา่ยและ

ชว่ยให้ทา่นจดจ�าสิง่ท่ีเรียนรู้

การท�ารายการ
ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ  

31:19–20

 7. ใช้เวลาห้านาทีทอ่งจ�า 2 นีไฟ 31:20 ให้สมาชิก

ครอบครัวหรือเพ่ือนทดสอบความรู้ของทา่นหรือทา่นอาจ

จะเลือกเอามือปิดพระคมัภีร์ข้อนีแ้ล้วพยายามพดูโดยไมต้่องด ู

พยายามเขียนข้อนีจ้ากความทรงจ�าลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 8. ใช้ 2 นีไฟ 31:20 เลือกหนึง่อยา่งท่ีเราต้องท�าเพ่ืออยูบ่น

ทางถกูต้องท่ีทา่นก�าลงัประสบความส�าเร็จ จากนัน้ให้เขียน

อธิบายในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นก�าลงัท�า

อยา่งไร แล้วเลือกด้านหนึง่ท่ีทา่นประสงค์จะปรับปรุง และเขียนวา่

ทา่นจะท�าอยา่งไร

ข้อคดิเหน็และข้อมูลภมูหิลัง

เราจะหลีกเลีย่งความหนา้ซ่ือใจคดไดอ้ย่างไร

นีไฟเตอืนเรือ่งความหน้าซ่ือใจคดใน 2 นีไฟ 31:13 
ควำมหน้ำซือ่ใจคดหมายถึงเสแสรง้หรอืแกล้งท�าให้ผู้
อืน่เห็นส่ิงที่ ไมส่ะทอ้นตวัตนแทจ้รงิของเรา เอ็ลเดอร์โจ- 

เซฟ บี  เวริธ์ลินแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดถึงการ
ไม่กระท�าดว้ยความหน้าซ่ือใจคดไวด้งัน้ี

“โดยแท้แล้ว เราด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุจรงิหรอืไม่ หรอืเราเพียงแค ่
แสดง เปลือกนอกของความชอบธรรมเพื่อ
ให้คนรอบข้างเรา สันนิษฐำน วา่เรา
ซ่ือสัตย์ทัง้ที่ความจรงิแล้วใจเราและการ 

กระท�าที่มองไม่เห็น ไม ่ตรงกับค�าสอนของพระเจ้า

“เรารบัเอาเฉพาะ ‘รปูแบบของความเป็นเหมือนพระผู้-
เป็นเจ้า’ แตป่ฏิเสธ ‘อ�านาจในน้ัน’ หรอืไม่ [โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:19]

“เราชอบธรรมจรงิหรอื หรอืวา่เราแสรง้ท�าเป็นเช่ือฟัง
เฉพาะเมื่อมีคนมองเราอยู่

“พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นชัดเจนวา่จะใช้เปลือกนอก
หลอกพระองค์ ไม่ได ้พระองคท์รงเตอืนเราวา่อย่าหลอก
ลวงพระองคห์รอืผู้อื่น พระองคท์รงตกัเตอืนเราให้ระวงั
คนหน้าไหวห้ลังหลอก คนที่ข้างนอกสุกใสข้างในเป็น
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โพรง’ (“True to the Truth,” Ensign, May 1997, 
15–16)

เรา “อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่” อย่างไร

ค�าวา่ “อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่” (2 นีไฟ 31:16) ใช้
บ่อยครัง้เพื่อบอกวา่เราจ�าเป็นตอ้งอดทนรบัความยาก
ล�าบากตลอดชีวติเรา เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี  เวริธ์ลินอธิ-
บายวา่การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่หมายความดว้ยวา่
เราจะยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระครสิตจ์วบจนวาระสุดท้าย
ของชีวติเรา

“การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่คอืหลักค�าสอนของการ
ด�าเนินตอ่ไปบนเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดรห์ลังจากเข้าสู่
เส้นทางน้ันแล้วโดยผ่านศรทัธา การกลับใจ บัพตศิมา 
และการรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่เรยีกรอ้งใจทัง้ดวง      

“การอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่หมายความวา่เราไดว้าง
ชีวติอย่างมั่นคงบนดนิพระกิตตคิณุ อยู่ ในกระแสหลัก
ของศาสนจักร รบัใช้เพื่อนมนุษย์ดว้ยความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ด�าเนินชีวติเฉกเช่นพระครสิตแ์ละรกัษาพนัธ- 
สัญญาของเรา คนที่อดทนจะหนักแน่น เสมอตน้เสมอ
ปลาย อ่อนน้อมถ่อมตน ปรบัปรงุตนเองตลอดเวลา 
และไม่เสแสรง้ ประจักษ์พยานของเขามิไดอ้ยู่บนหลัก
เหตผุลทางโลก—แตอ่ยู่บนความจรงิ ความรู ้
ประสบการณ์ และพระวญิญาณ” (ด ู“จงมุ่งหน้าตอ่ไป,” 
เลียโฮนำ, พ ย  2004, หน้า 125)

 9. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 31 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 9: วัน 1

2 นีไฟ 32
ค�าน�า

หลังจากสอนเรือ่ง “ทางคบัแคบและแคบซ่ึงน�าไปสู่
ชีวตินิรนัดร”์ (2 นีไฟ 31:18) นีไฟเห็นวา่ผู้คนของเขา
สงสัยวา่พวกเขาควรท�าอะไรหลังจากเริม่อยู่บนทางน้ัน 
เขาตอบค�าถามโดยกระตุน้คนเหล่าน้ันให้ “ดืม่ด�า่พระ
วจนะของพระครสิต”์ และ “สวดอ้อนวอนเสมอ” (2 นี-
ไฟ 32:3, 9) เขารบัรองกับคนเหล่าน้ันวา่ถ้าพวกเขาจะ
ท�าส่ิงเหล่าน้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้พวกเขา
รูว้า่ตอ้งท�าอะไร

2 นีไฟ 32:1–7

นีไฟแนะน�าเราใหแ้สวงหาการน�าทางจากเบือ้งบนผ่าน

พระวจนะของพระเยซูคริสต์

นึกถึงเวลาที่มีคนบอกทางท่านจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 
การเข้าใจทางเหล่าน้ันง่ายหรอืยาก เหตใุดจึงส�าคญัที่
ตอ้งมีคนบอกทางไดชั้ดเจน

ในบทกอ่นทา่นศึกษาค�าแนะน�าบางอยา่งทีนี่ไฟ ให้
ผู้คนของเขา หลังจากแบ่งปันค�าแนะน�าเหล่าน้ีเขา
กล่าววา่ “น่ีคอืทางน้ัน” (2 นีไฟ 31:21) คน้ควา้ 2 นีไฟ 
31:17–18 อย่างรวดเรว็และทบทวนวา่บางคนเริม่อยู่บน
ทางสู่ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร จากน้ันให้อ่าน 2 นีไฟ 32:1 
และมองหาค�าถามที่อยู ่ในใจผู้คนเกี่ยวกับส่ิงที่นีไฟสอน
พวกเขา อธิบายค�าถามของคนเหล่าน้ันดว้ยค�าพูดของ
ท่านเอง   
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อ่าน 2 นีไฟ 32:2–3 และมองหาส่ิงที่นีไฟกล่าววา่เรา
ตอ้งท�าหลังจากเราเข้าไป ในทางน้ันแล้ว อาจจะเป็น
ประโยชน์ถ้ารูว้า่การพูดดว้ยลิน้ของเทพตามที่ประธาน
บอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าว “หมายความเพียงวา่ท่านสามารถพูดไดด้ว้ย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (“The Gift of the 
Holy Ghost: What Every Member Should Know,” 
Ensign, Aug  2006, 50)

ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี “ดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระครสิต”์ ใน 2 นีไฟ 32:3 (ข้อน้ีเป็นข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร)์ นีไฟ ใช้วลี “พระวจนะของพระ
ครสิต”์ เพื่อพูดถึงค�าสอนที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ดลใจ เขียนบางวธิีหรอืบางแห่งที่ท่านสามารถอ่าน 
ไดย้ิน หรอืรบัค�าสอนที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงดลใจ   
 

พระวจนะของพระครสิตร์วมถึงพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยท่านไตรต่รอง
วา่ “ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต”์ หมายความวา่
อย่างไร ให้อ่านข้อความอ้างอิงตอ่ไปน้ี

เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองสอนวา่ “การดืม่ด�า่มีความ
หมายมากกวา่ชิมรส ดืม่ด�า่หมายถึงลิม้รส
ดว้ยความอรอ่ย เราดืม่ด�า่พระคมัภีร์ โดย
ศึกษาดว้ยมุ่งหมายจะคน้พบอย่างเบิกบาน

ใจและเช่ือฟังอย่างซ่ือสัตย์ เมื่อเราดืม่ด�า่พระวจนะของ
พระครสิต ์พระวจนะ       กลายเป็นส่วนส�าคญัของ
ธรรมชาตวิสัิยของเรา” (ด ู“ ให้พระคมัภีรน์�าทางชีวติ
ท่าน,” เลียโฮนำ, ม ค  2001, หน้า 23)

เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี เฮลส์ แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “หากท่านและข้าพเจ้าอยากดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระครสิต ์เราตอ้งศึกษาพระคมัภีรแ์ละซึมซับพระ
วจนะของพระองคผ์่านการไตรต่รองและท�าให้เป็นส่วน
หน่ึงของความคดิและการกระท�าทุกอย่าง” (ด ู“การ
บ�าบัดรกัษาจิตวญิญาณและรา่งกาย” เลียโฮนำ, ม ค  
1999, หน้า 15)

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

ด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่ด่ืมด�่าพระวจนะของพระคริสต์

หมายความวา่อยา่งไร

ไตรต่รองความแตกตา่งระหวา่งค�าวา่ ดืม่ด�่ำ กินทีละ
น้อย และ อดอยำก คดิสักครูว่า่วธิีศึกษาพระวจนะของ
พระครสิตท์ี่เกิดผลน้อยจะเทียบไดอ้ย่างไรกับการกินที
ละน้อยหรอืแม้ถึงกับอดอยาก

เตมิในส่วนที่เหลือของหลักธรรมตอ่ไปน้ีตามที่กล่าว
ไว ้ใน 2 นีไฟ 32:3: เม่ือเราด่ืมด�่าพระวจนะของพระ
ครสิต์ พระวจนะของพระครสิต์ย่อม  
  

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เก่ียวกบัเวลาท่ีการด่ืมด�่าพระวจนะของพระคริสต์ชว่ยให้

ทา่นรู้วา่ต้องท�าอะไรในชีวิตหรือไมก็่เลา่สถานการณ์ท่ีทา่นพบเจอ

เวลานีท่ี้การด่ืมด�่าพระวจนะของพระคริสต์สามารถชว่ยทา่นได้

เตมิในช่องวา่งดา้นล่างเพื่อประเมินวา่ท่านก�าลังดืม่ด�า่
พระวจนะของพระครสิตด์เีพียงใดและท่านจะปรบัปรงุ
ไดอ้ย่างไร ในแตล่ะตวัอย่างดา้นล่าง ให้เขียนค�า —ดืม่ด�่ำ 
กินทีละน้อย หรอือดอยำก— ซ่ึงบอกไดด้ทีี่สุดวา่ท่านมุ่ง
หมายจะรูพ้ระวจนะของพระครสิต์ ในสภาวะแวดล้อม
น้ันดเีพียงใด ตวัอย่างเช่น ท่านอาจจะ ดืม่ด�่ำ พระ
คมัภีร์ ในการศึกษาส่วนตวัแตก่ินทีละน้อยส�าหรบัพระ
วจนะของพระครสิต์ ในการประชุมใหญ่สามัญ

การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั  

การประชุมศีลระลึก  

การประชุมใหญ่สามัญ  

การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นครอบครวั  

เซมินาร ี 

การสังสรรค์ ในครอบครวั  

การประชุมโควรมัฐานะปุ โรหิตแห่งอาโรนหรอืชัน้เรยีน
เยาวชนหญิง  

โรงเรยีนวนัอาทิตย์  

การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตวั  
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 3. ใช้เวลาสกัครู่เลือก

กิจกรรมหนึง่อยา่งท่ี

ทา่นเขียนวา่ปัจจบุนัทา่น “กิน

ทีละน้อย” หรือ “อดอยาก” 

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นจะ

ด่ืมด�่าพระวจนะของพระคริสต์

ในสภาวะแวดล้อมนัน้ให้ดีขึน้

อยา่งไร จากนัน้ให้พยายามท�า

ตอ่ไปจนส�าเร็จ

อ่าน 2 นีไฟ 32:4–7 และ
ไตรต่รองค�าตอบของ
ค�าถามตอ่ไปน้ี (ท่านจะ
เขียนค�าตอบของค�าถาม

หน่ึงข้อส�าหรบังานมอบหมาย 4):

• ในข้อ 4 ท่านคดิวา่ “ทูลถาม” หรอื “เคาะ” หมายความ
วา่อย่างไร การสวดอ้อนวอนน่าจะเป็นตวัอย่างที่ดขีอง
การทูลถามหรอืเคาะอย่างไร

• ในข้อ 4 นีไฟกล่าววา่อะไรคอืผลอันเกิดแก่ผู้ที่จะไม่
ทูลถามหรอืเคาะ

• ในข้อ 5 นีไฟสัญญาวา่เราจะมีพรอะไรบ้างเมื่อเรารบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ในข้อ 7 ผู้คนของนีไฟมีเจตคตอิะไรที่ท�าให้เขาโศก
เศรา้เพราะคนเหล่าน้ัน ท่านคดิวา่เหตใุดเจตคติ
เหล่าน้ีจึงกีดกันผู้คนไม่ ให้คน้ควา้และเข้าใจ “ความรู้
อันส�าคญัยิ่ง”

 4. เขียนความจริงประการหนึง่ท่ีทา่นเรียนรู้จาก 2 นีไฟ 

32:4–7 ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ และอธิบาย

วา่เหตใุดความจริงนีจ้งึส�าคญัในชีวิตทา่น

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 32:3

 5. ทา่นคดิวา่ทา่นนา่จะใช้เวลาทอ่งจ�า 2 นีไฟ 32:3 นาน

เทา่ใดถ้าทา่นทอ่งทกุครัง้ท่ีรับประทานอาหาร เขียนข้อนีล้ง

บนบตัรแข็งหรือกระดาษแผน่เลก็ และพกตดิตวั ห้าวนัถดัจากนีใ้ห้

ด่ืมด�่าพระวจนะของพระคริสต์โดยพยายามทอ่งจ�า 2 นีไฟ 32:3 

ก่อนและหลงัจากรับประทานอาหารแตล่ะมือ้ รายงานในสมดุ

เม่ือเราใช้เวลาประเมินอยา่ง

ซ่ือสตัย์วา่เราก�าลงัด�าเนินชีวิต

ตามหลกัธรรมใดหลกัธรรม

หนึง่ดีเพียงใด เราเปิดโอกาส

ให้พระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ย

ให้เราตระหนกัเราก�าลงัท�าดี

เพียงใดและเราจะปรับปรุงได้

อยา่งไร  ขณะประเมินตนเอง 

ทา่นจงพยายามแสวงหา

การน�าทางของพระวิญญาณ

ศกัดิ์สทิธ์ิและซ่ือสตัย์อยา่ง

แท้จริง

การประเมนิชีวติเรา
บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นรับประทานอาหารก่ีมือ้

กวา่จะทอ่งพระคมัภีร์ข้อนัน้ได้

2 นีไฟ 32:8–9

นีไฟแนะน�าเราใหส้วดออ้นวอนเสมอ

คนจ�านวนมากกล่าววา่หลังจากพวกเขาท�าบาปแล้ว
พวกเขาไม่ตอ้งการสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบน
สวรรค ์ตรกึตรองสักครูว่า่เหตใุดจึงเป็นเช่นน้ัน ใคร
ไม่ตอ้งการให้ท่านสวดอ้อนวอนโดยเฉพาะหลังจากที่
ท่านท�าบาป เพราะเหตใุด ดใูน 2 นีไฟ 32:8 เพื่อหาส่ิง
ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสอนเราให้ท�าเกี่ยวกับการ
สวดอ้อนวอน ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี ท่านคดิวา่เหตุ
ใดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านสวดอ้อนวอน ท่านคดิวา่
เหตใุดซาตานไม่ตอ้งการให้ท่านสวดอ้อนวอน

อ่าน 2 นีไฟ 32:9 พิจารณาวา่เราควรสวดอ้อนวอนบ่อย
เพียงใดและพระเจ้าทรงสัญญาพรอะไรบ้างถ้าเราสวด
อ้อนวอน ขณะที่ท่านอ่านข้อน้ี อาจจะเป็นประโยชน์ถ้า
รูว้า่ อุทิศ หมายถึงทุ่มเทรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าหรอืท�าให้
ศักดิสิ์ทธิ์

จาก 2 นีไฟ 32:9 เราเรยีนรูห้ลักธรรมน้ี เม่ือเราสวด
อ้อนวอนเสมอ เราย่อมสามารถท�าได้ทุกอย่างท่ี
พระเจ้าทรงประสงค์ ให้เราท�าเพ่ือความผาสุกของ
จิตวญิญาณเรา (สังเกตวา่ 2 นีไฟ 32:8–9 เป็นข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อ
น้ีให้ชัดเจนเพื่อท่านจะหาเจอได ้ในภายหลัง)

ไตรต่รองวา่การสวดอ้อนวอนเสมอหมายความวา่อย่างไร 
ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  
เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ให้ขีดเส้นใตห้น่ึง
วธิีหรอืมากกวา่น้ันที่เราสามารถท�าตามพระบัญชาให้ 
“สวดอ้อนวอนเสมอ”

“เราอาจมีหลายอย่างในบุคลิกลักษณะ 
พฤตกิรรม หรอืเรือ่งที่เกี่ยวกับการเตบิโต
ทางวญิญาณของเราซ่ึงเราตอ้งการปรกึษา
กับพระบิดาบนสวรรค์ ในการสวดอ้อนวอน
ตอนเช้า หลังจากกล่าวขอบพระทัยส�าหรบั

พรที่ ไดร้บั เราวงิวอนขอความเข้าใจ แนวทาง และ
ความช่วยเหลือเพื่อท�าส่ิงที่เราไม่สามารถท�าไดด้ว้ยก�าลัง
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ของเราเอง ตวัอย่างเช่น เมื่อเราสวดอ้อนวอนเราอาจท�า
ดงัน้ี      

“ตลอดทัง้วนั เราสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอความช่วย
เหลือและการน�าทางตลอดเวลา      

“เราสังเกตวา่ระหวา่งวนัที่ท�าแบบน้ีจะมีเหตกุารณ์ซ่ึง
โดยปกตเิรามีแนวโน้มจะใช้ค�าพูดรนุแรงแตเ่ราไม่ท�า 
หรอืเรามีแนวโน้มที่จะโกรธแตเ่ราไม่ โกรธ เราเห็นถึง
ความช่วยเหลือและพลังจากสวรรคพ์รอ้มทัง้น้อมรบัค�า
ตอบจากการสวดอ้อนวอนของเรา แม้ ในยามที่ยอมรบั
เราก็สวดอ้อนวอนขอบพระทัยในใจ

“เมื่อสิน้สุดวนั เราคกุเข่าอีกครัง้และรายงานพระบิดา
ของเรา เราทบทวนเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในวนัน้ันและ
ขอบพระทัยอย่างจรงิใจส�าหรบัพรและความช่วยเหลือ
ที่เราไดร้บั เรากลับใจและดว้ยความช่วยเหลือจากพระ
วญิญาณของพระเจ้าเราหาวธิีที่เราสามารถท�าไดด้กีวา่
เดมิ และเป็นคนดกีวา่เดมิในวนัรุง่ขึน้ ดงัน้ันการสวด
อ้อนวอนในตอนเย็นของเราจึงเสรมิสรา้งและสืบเน่ือง
มาจากการสวดอ้อนวอนในตอนเช้าของเรา การสวด

อ้อนวอนในตอนเย็นของเราเป็นการเตรยีมส�าหรบัการ
สวดอ้อนวอนในตอนเช้าอย่างมีความหมาย

“การสวดอ้อนวอนในตอนเช้าและตอนกลางคนื—และ
การสวดอ้อนวอนระหวา่งน้ันทัง้หมด—ใช่วา่จะเป็น
เหตกุารณ์ที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน ตรงกันข้ามเหตกุารณ์เหล่า
น้ีเช่ือมโยงกันเป็นวนั เป็นสัปดาห์ เป็นเดอืน และเป็น
ปี น่ีเป็นส่วนหน่ึงที่เราจะท�าให้เกิดสัมฤทธิผลตามค�า
กล่าวเตอืนในพระคมัภีร์ ให้ “สวดอ้อนวอนเสมอ” (ลูกา 
21:36; 3 นีไฟ 18:15, 18; คพ  31:12) การสวดอ้อนวอน
ที่มีความหมายเช่นน้ันเป็นเครือ่งมือในการไดร้บัพร
สูงสุดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีมไว ้ให้ลูกๆ ที่ซ่ือสัตย์
ของพระองค”์ (ด ู“สวดอ้อนวอนเสมอ,” เลียโฮนำ, พ ย  
2008, –หน้า 52)

 6. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่การท�าตามค�าแนะน�าของเอล็เดอร์เบดนาร์เก่ียว

กบัการ “สวดอ้อนวอนเสมอ” จะชว่ยทา่นในชีวิตทา่นได้อยา่งไร
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เพื่อสรปุบทน้ี ให้อ่านประจักษ์พยานตอ่ไปน้ีจากเอ็ล-
เดอรร์ส์เป็นเซอร ์เจ  คอนดผีู้รบัใช้เป็นสมาชิกสาวก
เจ็ดสิบเวลาน้ันเกี่ยวกับการดืม่ด�า่พระวจนะของพระ
ครสิต ์“ท่านอาจจะก�าลังเผชิญการตดัสินใจเกี่ยวกับ
งานเผยแผ่ อาชีพในอนาคต และสุดท้ายการแตง่งาน 
เมื่อท่านอ่านพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอนขอการน�า
ทาง ท่านอาจจะไม่เห็นค�าตอบในรปูแบบถ้อยค�าที่พิมพ์
บนกระดาษ แตเ่มื่อท่านอ่าน ท่านจะไดร้บัความรูสึ้ก
ที่ชัดเจนและการกระตุน้เตอืน ดงัที่สัญญาไวว้า่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ‘จะทรงแสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่
ท่านควรท�า ’ [2 นีไฟ 32:5]” (ด ู“กลับเป็นประโยชน์อัน
ยิ่งใหญ่ตอ่เพื่อนมนุษย์ของเรา,” เลียโฮนำ, ก ค  2002, 
หน้า 56)

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—2 นีไฟ 32:8–9

 7. ในชว่ง 24 ชัว่โมงถดัไปจงพยายามน�าสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้

เก่ียวกบัการ “สวดอ้อนวอนเสมอ” มาใช้ในชีวิตทา่น ตอน

เร่ิมบทเรียนถดัไป ครูจะเชือ้เชิญให้ทา่นรายงานความคดิและความ

รู้สกึของทา่นเก่ียวกบัประสบการณ์นี ้เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่การพยายาม “สวดอ้อนวอนเสมอ” สามารถ

สร้างความแตกตา่งในการสวดอ้อนวอนของทา่นอยา่งไร

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 32 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 9: วัน 2

2 นีไฟ 33
ค�าน�า

นีไฟสรปุบันทึกของเขาโดยประกาศวา่ถ้อยค�าที่เขา
เขียนเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละชักชวนผู้คนให้
ท�าดแีละอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ เขากล่าววา่ถึงแม้
เขาเขียน “ขณะมีความอ่อนแอ” แตข่่าวสารของเขา “มี
คณุคา่ใหญ่หลวง” และถ้อยค�าของเขา “จะมีอานุภาพ” 
ส�าหรบัคนที่จะอ่าน (ด ู2 นีไฟ 33:3–4) เขาเป็นพยาน
วา่งานเขียนของเขาเป็น “พระวจนะของพระครสิต”์ 
และผู้คนจะตอ้งชีแ้จงตอ่พระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัการ
ตอบสนองของพวกเขาตอ่พระวจนะเหล่าน้ี (ด ู2 นีไฟ 
33:10–15)

 1. ในบทก่อน ครูเชือ้เชิญทา่นให้พยายาม “สวดอ้อนวอน

เสมอ” เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ให้เขียนความคดิและความรู้สกึ

ของทา่นเก่ียวกบัประสบการณ์นีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

2 นีไฟ 33:1–15

นีไฟอธิบายจดุประสงค์ในการเขียนของเขา

คดิเหตผุลสักครูว่า่ท�าไมท่านตอ้งการให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์น�าข่าวสารมาสู่ ใจท่าน
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อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งข่าวสารเข้า ถึง ใจคนบาง
คนกับข่าวสารเข้าไป สู่ ใจคนบางคน

อ่าน 2 นีไฟ 33:1 และดวูา่นีไฟ ใช้ค�าวา่—ถึง หรอื สู่
— เมื่อพูดถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าข่าวมาสู่เรา 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ท่านพบ

ท่านคดิวา่เหตใุดจึงน่าสนใจที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
น�าความจรงิไป ถึง ใจเราแตไ่ม่ไป สู่ ใจเรา   
 

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าวดงัน้ีเกี่ยวกับ 2 นีไฟ 33:1: “ โปรดสังเกตวา่
อ�านาจของพระวญิญาณน�าข่าวสารไป ถึง แต ่ไม่ ไป สู่ 
ใจอย่างไร คร ูสามารถอธิบาย สาธิต ชักชวน และเป็น
พยาน ท�าส่ิงเหล่าน้ีดว้ยพลังยิ่งใหญ่ทางวญิญาณและ
ความมีประสิทธิผล อย่างไรก็ด ีสุดท้ายแล้ว เน้ือหาของ
ข่าวสารและพยานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์แทรกเข้าไป
ในใจไดก็้ตอ่เมื่อผู้รบัยินยอมให้เข้าไป การเรยีนรูโ้ดย
ศรทัธาเปิดเส้นทาง สู่ ใจ” (“Seek Learning by Faith,” 
Ensign, Sept  2007, 61)

เอ็ลเดอรเ์จรลัด ์เอ็น  ลันดผ์ู้รบัใช้เป็น
สมาชิกสาวกเจ็ดสิบเวลาน้ันอธิบายวา่เหตุ
ใดพระวญิญาณบรสุิทธิ์จึงน�าถ้อยค�ามาถึง 
แตไ่ม่มา สู่ ใจเรา: “เหตใุดจึงมาถึงใจ
เท่าน้ัน สิทธิ์เสรขีองแตล่ะบุคคลศักดิสิ์ทธิ์

ยิ่งนักจนพระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่ทรงบังคบัใจมนุษย์ 
แม้ดว้ยเดชานุภาพทัง้ปวงอันหาที่สุดมิไดข้องพระองค ์
หลายคนพยายามท�าเช่นน้ันแตพ่ระผู้เป็นเจ้าไม่ท�า 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เราเป็นผู้
คุม้ครอง หรอืเป็นคนเฝ้าประตใูจของเราเอง เราตอ้ง
เปิดใจเรารบัพระวญิญาณดว้ยความสมัครใจของเราเอง 
เพราะพระองคจ์ะไม่ทรงบังคบัเรา” (“เปิดใจเรา,” เลีย- 
โฮนำ, พ ค  2008, หน้า 40)

ท่านคดิวา่ผู้คนจ�าเป็นตอ้งท�าอะไรเพื่อเปิดใจรบัพระ
วญิญาณ   
 

ถงึ สู่

อ่าน 2 นีไฟ 33:2 และระบุส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อผู้คนเลือก
ท�าใจแข็งกระดา้ง อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่วลี “ส่ิงไร้
คา่” หมายถึง “ ไม่มีคา่”

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

พฤตกิรรมและเจตคตใิดบ้างท่ีผู้ มีใจเปิดรับบางคนจะแสดง

ให้เหน็ในระหวา่งการศกึษาพระคมัภีร์เป็นสว่นตวั ในระหวา่งเซมิ-

นารีภาคการศกึษาท่ีบ้าน และในระหวา่งการประชมุศีลระลกึ

ใน 2 นีไฟ 33:1–2 เราเรยีนรูห้ลักธรรมน้ี: เม่ือเราเปิด
ใจเรา ข่าวสารจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิย่อมสามารถ
เข้าไป ในใจเราได้ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ี
ไว ้ในพระคมัภีรข์องท่าน

 3. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีไ้ว้ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น:

 ก. ทา่นรู้สกึเม่ือใดวา่ขา่วสารพระกิตตคิณุเข้ามาสูใ่จทา่น อะไรคือ

สภาพการณ์ และอะไรคือผล

 ข. สิง่นีบ้อกอะไรทา่นเก่ียวกบัใจทา่นเวลานัน้

อ่าน 2 นีไฟ 33:3–7 โดยมองหาความหวงัของนีไฟ
ส�าหรบัคนที่จะอ่านถ้อยค�าของเขา จากน้ันให้เตมิ
ประโยคตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้ค�าพูดของท่านเอง
หรอืค�าพูดของนีไฟ จงทราบวา่บางวลีอาจมีมากกวา่หน่ึง
ค�าตอบ

2 นีไฟ 33:3—ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนตลอดเวลาเพื่อ   
  

2 นีไฟ 33:4—ข้าพเจ้ารู ้  
  

2 นีไฟ 33:6—ข้าพเจ้าปลาบปลืม้   
  

2 นีไฟ 33:7—ข้าพเจ้ามี   
  

เมื่อท่านศึกษา 2 นีไฟ 33 จบแล้ว ให้จ�าไวว้า่ข้อเหล่าน้ี
เป็นประจักษ์พยานสุดท้ายของนีไฟที่บันทึกไว ้ในพระ
คมัภีร ์อ่าน 2 นีไฟ 33:10–14 และสมมตวิา่ท่านไดย้ิน
ถ้อยค�าเหล่าน้ีจากนีไฟเอง ท่านอาจจะขีดเส้นใตว้ลีที่มี
ความหมายตอ่ท่าน
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 4. เขียนบางวลีจาก 2 นีไฟ 33:10–14 ท่ีมีความหมายตอ่

ทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์และอธิบายวา่

เพราะเหตใุด ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นด้วย: ถ้าผู้คนเช่ือในพระคริสต์ พวกเขาจะรู้สกึ

อยา่งไรเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน (ด ู2 นีไฟ 33:10)

อา่น 2 นีไฟ 33:15 และไตรต่รองถอ้ยค�าสุดทา้ยของนีไฟ 
“ข้าพเจ้าตอ้งเช่ือฟัง” ท่านอาจตอ้งการเขียน “1 นีไฟ 
3:7” เป็นข้ออ้างโยงในพระคมัภีรใ์กล้กับ 2 นีไฟ 33:15 
ทบทวน 1 นีไฟ 3:7 และระบุวา่สองข้อน้ีสัมพันธ์กัน
อย่างไร

 5. ใช้เวลาสองสาม

นาทีทบทวน 1 นีไฟ

และ 2 นีไฟ โดยระบตุวัอยา่ง

การเช่ือฟังของนีไฟ ให้เขียน

บางตวัอยา่งท่ีพบลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น และมองหาข้อความ

ท่ีทา่นช่ืนชอบหรือมีความ

หมายท่ีชกัชวนทา่นให้ท�าดี 

เป็นคนดีขึน้ หรือเช่ือในพระผู้

ชว่ยให้รอดดงันีไฟกลา่ว (ด ู

2 นีไฟ 33:1) เขียนข้อความนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ประจักษ์พยานสุดท้ายของนีไฟและค�าเตอืนที่เขาให้แก่
ผู้ที่อาจจะปฏิเสธถ้อยค�าของเขาเพิ่มภาระรบัผิดชอบแก่
วธิีที่เราปฏิบัตติอ่พระคมัภีรม์อรมอน ประธานโจเซฟ  
ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามี
ความรบัผิดชอบในการศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน

“ส�าหรบัข้าพเจ้าดเูหมือนวา่สมาชิกศาสนจักรน้ีจะไม่มี
วนัไดร้บัความพึงพอใจจนกวา่จะไดอ้่านพระคมัภีรม์อร-
มอนหลายตอ่หลายครัง้ และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อ 

จะเป็นพยานไดว้า่แท้จรงิแล้วน่ีคอืบันทึกที่มีการดลใจ
จากพระผู้ทรงฤทธานุภาพอยู่ ในน้ัน และประวตัขิอง
บันทึกดงักล่าวเป็นความจรงิ      

“      ไม่มีสมาชิกคนใดของศาสนจักรน้ีผู้
ไม่ตัง้ใจอ่านพระคมัภีรม์อรมอนอย่าง

ข้ออ้างโยงคือพระคมัภีร์อ้างอิง

ท่ีจะน�าทา่นไปสูข้่อมลูและ

ข้อคดิเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัหวัข้อท่ี

ก�าลงัศกึษา  ขณะศกึษาทา่น

จะได้ประโยชน์มากโดยเขียน

ข้ออ้างโยงลงในพระคมัภีร์เม่ือ

ทา่นพบข้อท่ีชว่ยให้ทา่นเข้าใจ

พระคมัภีร์อีกข้อหนึง่หรือพระ

คมัภีร์หวัข้อหนึง่

การใช้ข้ออ้างโยง

จรงิจังจะสามารถยืนในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได”้ 
(ใน Conference Report, Oct  1961, 18)

ท่านมี โอกาสตดัสินใจวา่ท่านจะปฏิบัตอิย่างไรตอ่ถ้อยค�า
ของนีไฟและพระคมัภีรม์อรมอน

 6. ประเมินความพยายามของทา่นในการศกึษาพระคมัภีร์

มอรมอน และเขียนวิธีหนึง่ท่ีทา่นจะปรับปรุงการศกึษาของ

ทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

เพื่อสรปุบทน้ี ให้อ่านค�าสัญญาของประธานกอรด์อน บี  
ฮิงคล์ีย์กับทุกคนที่ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนอย่างขยัน
หมั่นเพียร “ ไม่วา่ท่านจะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนมา
แล้วกี่ครัง้ ท่านจะมีพระวญิญาณของพระเจ้ามากขึน้
ในชีวติและในบ้านของท่าน มีปณิธานแน่วแน่มากขึน้
วา่จะด�าเนินในการเช่ือฟังพระบัญญัต ิและมีประจักษ์
พยานเข้มแข็งมากขึน้ถึงการทรงพระชนม์อยู่จรงิของ
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” (“ประจักษ์พยานอันแน่ว
แน่และมีพลัง,” เลียโฮนำ, ส ค  2005, หน้า 6)

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 2 นีไฟ 33 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

เจคอบ
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
โดยศกึษาหนงัสือของเจคอบ ทา่นจะได้เรียนรู้บทเรียนส�าคญัจาก

ชายคนหนึง่ผู้ มีศรัทธาในพระเยซคูริสต์โดยไมห่วัน่ไหว เจคอบเป็น

พยานหลายครัง้ถงึพระผู้ชว่ยให้รอดและเชือ้เชิญคนของเขาและ

คนท่ีจะอา่นถ้อยค�าของเขาให้กลบัใจ  เขาสอนและแสดงให้เหน็

ความส�าคญัของการมีสมัฤทธิผลในการเรียกจากพระเจ้าอยา่ง

ขยนัหมัน่เพียร เขาเตือนผู้คนให้ระวงัอนัตรายของความจองหอง 

ความมัง่คัง่ และการผิดศีลธรรม เจคอบอ้างและแสดงความเหน็

เก่ียวกบัอปุมานิทศัน์ของซีนสัเร่ืองต้นมะกอก ซึง่แสดงถงึความ

พยายามอยา่งไมเ่หน็แก่เหน็ดเหน่ือยของพระผู้ชว่ยให้รอดเพ่ือให้

ความรอดเกิดแก่ลกูทกุคนของพระผู้ เป็นเจ้า ในการเผชิญหน้ากบั

เชเร็มผู้ตอ่ต้านพระคริสต์ เจคอบแสดงให้เหน็วิธีตอบสนองอยา่ง

ชอบธรรมตอ่คนท่ีสงสยัหรือวิพากษ์วิจารณ์ความเช่ือของเรา

ใครเขียนหนังสือนี ้
เจคอบบตุรชายคนท่ีห้าของซาไรยาห์กบัลีไฮเขียนหนงัสือนี ้ เขา

เกิดในแดนทรุกนัดารระหวา่งครอบครัวเดนิทางไปแผน่ดนิท่ี

สญัญาไว้  ในวยัเยาว์เจคอบ “รับความทกุข์และโทมนสัย่ิง, เพราะ

ความรุนแรงจากพ่ีๆ [ของเขา]” (2 นีไฟ 2:1)  อยา่งไรก็ดี ลีไฮ

สญัญากบัเขาวา่พระผู้ เป็นเจ้าจะทรง “อทิุศความทกุข์ [ของเจ-

คอบ] ให้เป็นพร [ของเขา]” และเขาจะใช้วนัเวลาของเขา “ในการ

รับใช้พระผู้ เป็นเจ้า [ของเขา]” (2 นีไฟ 2:2–3)  ในวยัเยาว์เจคอบ

เหน็รัศมีภาพของพระผู้ชว่ยให้รอด (ด ู2 นีไฟ 2:3–4)  นีไฟอทิุศ

ถวายเจคอบเป็นปโุรหิตและผู้สอนของชาวนีไฟ (ด ู2 นีไฟ 5:26) 

และตอ่มาได้ฝากฝังแผน่จารึกเลก็ของนีไฟไว้กบัเขา (ด ูเจคอบ 

1:1–4)  ผู้น�าฐานะปโุรหิตและครูท่ีซ่ือสตัย์อยา่งเจคอบท�างาน

อยา่งขยนัหมัน่เพียรเพ่ือชกัชวนผู้คนให้เช่ือในพระคริสต์ (ด ูเจคอบ 

1:7)  เขาได้รับการเปิดเผยเก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอด ประสบกบั

การปฏิบตัศิาสนกิจของเหลา่เทพ และได้ยินสรุเสียงของพระเจ้า 

(ด ูเจคอบ 7:5) เขาเหน็พระผู้ ไถ่ของเขา (ด ู2 นีไฟ 11:2–3)  เจ-

คอบเป็นบดิาของอีนสัผู้ ท่ีเขาฝากฝังแผน่จารึกไว้ก่อนสิน้ชีวิต

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
หนงัสือของเจคอบเร่ิมต้นประมาณ 544 ปี ก่อนคริสตกาล เม่ือนี- 

ไฟฝากฝังแผน่จารึกเลก็ไว้กบัเจคอบ  และจวบจนกระทัง่ใกล้

บัน้ปลายชีวิตของเจคอบเม่ือเขาสง่ตอ่แผน่จารึกให้อีนสับตุรชาย  

เจคอบเขียนบนัทกึนีข้ณะอยูใ่นแผน่ดนิแหง่นีไฟ

หน่วย 9: วัน 3

เจคอบ 1–2
ค�าน�า

หลังจากนีไฟสิน้ชีวติ ชาวนีไฟเริม่ “ยอมตนท�าช่ัวกัน
บ้าง” ภายใตก้ารปกครองของกษัตรยิ์องค์ ใหม่ (เจคอบ 
1:15) นีไฟอุทิศถวายเจคอบและโจเซฟน้องชายสอง
คนของเขาให้เป็นปุ โรหิตและผู้สอนของผู้คน พวก
เขาท�างานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อชักชวนผู้คนให้
กลับใจมาหาพระครสิต ์เจคอบเช่ือฟังค�าส่ังของนีไฟ
ให้บันทึกค�าสอนอันศักดิสิ์ทธิ์ การเปิดเผย และค�า
พยากรณ์ไวบ้นแผ่นจารกึเล็ก เจคอบซ่ือตรงตอ่ความ
รบัผิดชอบที่ ไดร้บัจากเบือ้งบนโดยเรยีกผู้คนมาสู่การก
ลับใจ เตอืนคนเหล่าน้ันเรือ่งบาปของความจองหอง 
การรกัความมั่งคัง่ และการผิดศีลธรรมทางเพศ เขา
สอนเรือ่งอันตรายและผลของบาปที่แพรห่ลายสามอย่าง
น้ี

เจคอบ 1:1–2:11

เจคอบเตือนผูค้นเร่ืองความชัว่ร้ายของพวกเขา

พิจารณาส่ิงที่ท่านจะพูดในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี เพื่อน
คนหน่ึงของท่านที่ โบสถ์แสดงเจตคตดิา้นลบตอ่ผู้น�า
ฐานะปุ โรหิตของเขาและพูดวา่ “ดเูหมือนพวกเขาไม่
ตดิตอ่กับโลกจรงิ พวกเขาพร�า่เตอืนเกี่ยวกับการเลือก
ซ่ึงไม่ใช่เรือ่งใหญ่เลย ฉันไม่อยากให้พวกเขาใช้เวลา
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มากนักกับการบอกเราแตเ่รือ่งไม่ดทีี่เราตอ้งหลีกเลี่ยง 
พวกเขาควรพูดแตเ่รือ่งดีๆ ”

ตรกึตรองวา่เหตใุดบางครัง้ผู้น�าฐานะปุ โรหิตจึงเตอืน
ไม่ ให้ท�าบาป เจคอบบันทึกวา่หลังจากมรณกรรมของ
นีไฟ (ด ูเจคอบ 1:9) ผู้คนเริม่พัวพันกับการปฏิบัตช่ัิว
บางอย่าง อ่าน เจคอบ 1:15–16 และระบุวา่ผู้คนก�าลังท�า
อะไรที่เจคอบเป็นห่วง

ท่านอาจตอ้งการวงกลมค�าวา่ เริม่ ใน เจคอบ 1:15–16 
เหตใุดจึงเป็นพรเมื่อเรามีผู้น�าฐานะปุ โรหิตคอยเตอืน
เราเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึน้หรอืแม้ก่อนเกิดปัญหา   
 

อ่าน เจคอบ 1:6–8 และระบุวา่ เหตใุด เจคอบกับเพื่อน
ผู้น�าของเขาจึงแนะน�าผู้คนของนีไฟ ให้ระวงับาป ท่าน
คดิวา่เหตใุดผู้น�าฐานะปุ โรหิตในครอบครวัท่าน ตลอด
จนผู้น�าฐานะปุ โรหิตระดบัท้องที่และระดบัสามัญจึง
เตอืนท่านเกี่ยวกับบาปและสอนพระกิตตคิณุท่านอย่าง
ขยันหมั่นเพียร ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี ใน 
เจคอบ 1:7 ที่สอนความจรงิตอ่ไปน้ี: ผู้น� าฐานะปุโรหิต
ท�างานอย่างขยันหม่ันเพียรเพ่ือช่วยให้เรามาหา
พระครสิต์

อ่าน เจคอบ 1:17–19 และมองหาเหตผุลเพิ่มเตมิที่เจ-
คอบกับโจเซฟน้องชายท�างานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อ
สอนผู้คน

ท่านคดิวา่ การไดร้บั “งานมอบหมายจากพระเจ้า” 
หมายความวา่อย่างไร (เจคอบ 1:17)   
 

ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลีอื่นอีกที่ช่วยสอนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ี: ผู้น� าฐานะปุ โรหิตได้รบัหน้าท่ีรบัผิด
ชอบอันศกัด์ิสทิธ์ิให้สอนพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าและเตือนไม่ให้ท�าบาป

ไตรต่รองสักครูว่า่เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่ผู้น�า
ศาสนจักรมีภาระรบัผิดชอบตอ้งพยายามสอนเราในส่ิงที่
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรารู้

ขณะที่ท่านอ่าน เจคอบ 2:1–3, 6–7, 10–11 ให้มองหา 
วลีที่บ่งบอกวา่เจคอบรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับภารกิจยุ่งยาก
ของการเรยีกผู้คนมาสู่การกลับใจ

 1. ตรึกตรองสิง่ท่ีข้อความตอ่ไปนีส้อนทา่นเก่ียวกบัแรง

จงูใจให้เจคอบท�าภารกิจยุง่ยากของเขาจนส�าเร็จ “วนันี ้

ข้าพเจ้าถกูถ่วงด้วยความปรารถนาและความกงัวลมากเพ่ือความ

ผาสกุของจิตวิญญาณทา่น” (เจคอบ 2:3) และ “ข้าพเจ้าต้องท�า

ตามพระบญัชาอนัเคร่งครัดของพระผู้ เป็นเจ้า” (เจคอบ 2:10) 

เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้สกึถงึความรักและความหว่งใยของผู้น�าฐานะปโุรหิตเม่ือ

ใด

 ข. ทา่นรู้สกึเม่ือใดวา่ค�าพดูหรือการกระท�าของผู้น�าฐานะปโุรหิตได้

รับการดลใจจากพระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือชว่ยทา่น

ใครค่รวญสถานการณ์ที่น�าเสนอตอนเริม่บทเรยีนอีก
ครัง้ ตรกึตรองวา่ท่านจะตอบเพื่อนอย่างไรโดยใช้ส่ิงที่
ท่านศึกษาวนัน้ี

เจคอบ 2:12–21

เจคอบต�าหนิผูค้นเพราะ

ความจองหองของพวกเขา

เพื่อช่วยท่านเตรยีมศึกษา
ส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชาเจ- 
คอบให้สอน จงตรกึตรอง
พรที่พระเจ้าประทานแก่
ท่านแล้วในดา้นตอ่ไป
น้ี ครอบครวั เพื่อน ผู้น�า
และครใูนศาสนจักร ความ
สามารถดา้นศิลปะและ
ดนตร ีทักษะดา้นกีฬา 
พรสวรรค ์การศึกษา โอกาส
ให้เตบิโต ความรู้ ในพระ
กิตตคิณุ และทรพัย์สิน
ทางโลก นึกถึงดา้นอื่นที่
พระเจ้าประทานพรท่าน

อ่าน เจคอบ 2:12–13 และ
ระบุส่ิงที่ชาวนีไฟก�าลังแสวงหา สังเกตวา่เจคอบสอนวา่ 
“พระหัตถ์แห่งการอารกัขา” อวยพรให้ชาวนีไฟมีความ
มั่งคัง่ วลีน้ีหมายถึงพระบิดาในสวรรคข์องเรา

ขณะท่ีทา่นศกึษาพระคมัภีร์ 

ส�าคญัท่ีต้องหยดุไตร่ตรองวา่

จะสามารถประยกุต์ใช้หลกั

ธรรมนัน้ๆ ในชีวิตทา่นได้

อยา่งไร  ตรึกตรองวา่ทา่นจะ

กระท�าอยา่งไรถ้าทา่นเข้าใจ

และด�าเนินชีวิตตามหลกัธรรม

ท่ีสอนในพระคมัภีร์  ในกรณี

นี ้การไตร่ตรองวา่ทา่นจะตอบ

เพ่ือนท่ีมีเจตคตด้ิานลบเก่ียว

กบัผู้น�าฐานะปโุรหิตอยา่งไร

จะชว่ยให้ทา่นเข้าใจวา่เหตใุด

ผู้น�าจงึเตือนเราไมใ่ห้ท�าบาป

การเช่ือมโยงพระ

คัมภร์ีกับชีวติ

ประจ�าวันของเรา
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 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตุ

ใดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องจ�าไว้วา่พระเจ้าประทานพรและ

ความสามารถท่ีทา่นมี

ถ้าเราไม่ระวงั เราจะยอมให้ตวัเราทะนงตนดว้ยความ
ถือดหีลังจากเราไดร้บัพรที่เราแสวงหา เหมือนชาวนีไฟ 
ในช่องวา่งที่เตรยีมไว ้ให้เขียนวา่ท่านคดิวา่ “ทะนงตน
ดว้ยความถือดี ในใจท่าน” หมายถึงอะไร   
 

ดงับันทึกไว ้ใน เจคอบ 2:13 เจคอบกล่าววา่อะไรเป็น
สาเหตหุลายอย่างของความถือดขีองชาวนีไฟ   
 

นึกถึงคนหรอืกลุ่มคนยุคปัจจุบันที่ปฏิบัติไม่ด ีเพิกเฉย 
หรอืข่มเหงคนอื่นๆ เพราะพวกเขา “ ไดร้บัมากมาย
กวา่” คนที่พวกเขาปฏิบัติ ไม่ด ี(เจคอบ 2:13) ตวัอย่าง
เช่น เพราะบางคนมีเงิน มีเพื่อน มีความสามารถดา้น
กีฬา หรอืแม้มีความรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุมากกวา่คนอื่น 
พวกเขาจึงคดิผิดๆ วา่ตนดกีวา่คนอื่นหรอืแม้ข่มเหงคน
เหล่าน้ัน ไตรต่รองวา่มีสักครัง้ในชีวติท่านหรอืไม่ที่ท่าน
แสดงกิรยิาจองหอง

อ่าน เจคอบ 2:17–21 และท�าเครือ่งหมายวลีที่สามารถ
ช่วยท่านเอาชนะความจองหองได้

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนวลี

สองข้อความหรือมากกวา่นัน้ท่ีทา่นพบใน เจคอบ 2:17–21 

และอธิบายวา่วลีเหลา่นัน้จะชว่ยให้ทา่นเอาชนะความจองหองได้

อยา่งไร ค�าถามบางข้อตอ่ไปนีอ้าจจะเป็นประโยชน์ขณะท่ีทา่น

ท�างานมอบหมายดงักลา่ว ทา่นคิดวา่การแสวงหาอาณาจกัรของ

พระผู้ เป็นเจ้าหมายความวา่อยา่งไร การได้รับความหวงัในพระ

คริสต์หมายความวา่อยา่งไร การแสวงหาอาณาจกัรของพระผู้ เป็น

เจ้าและการได้รับความหวงัในพระคริสต์จะมีอิทธิพลอยา่งไรตอ่

การมองและการปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืนของทา่น

สมมตวิา่บิดามารดาหรอืผู้น�าถามวา่ท่านศึกษาอะไรวนัน้ี 
ให้จดหลักธรรมหน่ึงข้อจาก เจคอบ 2:17–21 ที่ท่านจะ
ใช้ตอบพวกเขา   
 

หลักธรรมข้อหน่ึงใน เจคอบ 2:17–21 คอื: เราควร
แสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเหนือความสน
ใจอ่ืนๆ ทัง้หมด

 4. เขียนหนึง่วิธีลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ท่ี

ทา่นสามารถใช้พรและโอกาสท่ีพระเจ้าประทานแก่ทา่น

ชว่ยสร้างอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้าและเป็นพรแก่ชีวิตผู้ อ่ืน

เจคอบ 2:22–30

เจคอบต�าหนิผูค้นของเขาเร่ืองการผิดศีลธรรมทางเพศ

ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีมาจากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
ให้ทายวา่ค�าสองค�าในช่องวา่งคอือะไร

“บาปที่แพรห่ลายอย่างรนุแรงของคนรุน่น้ีคอื 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (“Cleansing 
the Inner Vessel,” Ensign, May 1986, 4; ดคู�าตอบที่
ถูกตอ้งท้ายบทเรยีน)

อ่าน เจคอบ 2:22–23, 28 และท�าเครือ่งหมายวลีที่เจ-
คอบใช้พูดถึงความรนุแรงของการผิดศีลธรรมทางเพศ 
อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ค�าวา่ กำรผิดประเวณี 
หมายถึงบาปทางเพศ

เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จ ี สก็อตตแ์หง่โควรมัอคัร- 
สาวกสิบสองอธิบายการกระท�าบางอย่างที่
ละเมิดกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศของ
พระเจ้า “ความสัมพันธ์ทางเพศทุกกรณี
นอกพันธะของการสมรส—ข้าพเจ้าหมาย

ถึงการจงใจสัมผัสส่วนลับและศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกายอีก
ฝ่ายหน่ึง ทัง้มีหรอืไม่มีเสือ้ผ้า—เป็นบาปและพระผู้เป็น
เจ้าทรงห้าม การจงใจปลุกเรา้อารมณ์เหล่าน้ีภายใน
รา่งกายของท่านเองถือเป็นการล่วงละเมิดเช่นกัน” 
(“Making the Right Choices,” Ensign, Nov  
1994, 38)

การกระท�ารกัรว่มเพศและการดภูาพลามกถือวา่ละเมิด
กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศของพระเจ้าเช่นกัน

สังเกตวา่ชาวนีไฟพยายามแก้ตวัให้บาปของพวกเขา ดงั
บันทึกไว ้ในเจคอบ 2:23–24 ใช้เวลาสักครูต่รกึตรองวา่
ผู้คนพยายามแก้ตวัให้การผิดศีลธรรมทางเพศในทุกวนั
น้ีอย่างไร

บาปอย่างหน่ึงของชาวนีไฟคอืการปฏิบัตกิารแตง่ภรรยา
หลายคนโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เจคอบสอนวา่พระบัญญัติ
ของพระเจ้าคอืชายคนหน่ึงแตง่งานกับภรรยาเพียงคน
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เดยีว (ด ูเจคอบ 2:27) การมีภรรยามากกวา่หน่ึงคนโดย
ไม่ ไดร้บัอนุญาตจากพระเจ้าผ่านผู้น�าฐานะปุ โรหิตที่
พระองคท์รงแตง่ตัง้เป็นตวัอย่างหน่ึงของบาปทางเพศ 
ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า บาปทางเพศรา้ย
แรงมาก (ด ูแอลมา 39:5)

ผู้คนของพระเจ้าไดร้บัอนุญาตให้ปฏิบัตกิารแตง่ภรรยา
หลายคนก็ตอ่เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาเท่าน้ัน (ด ูเจ- 
คอบ 2:30) มีบางช่วงในประวตัศิาสตร์ โลกที่พระเจ้า 
ทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ ให้ปฏิบัตกิารแตง่ภรรยา
หลายคน ตวัอย่างเช่น มีการปฏิบัตกิารแตง่ภรรยาหลาย 
คนในสมัยพันธสัญญาเดมิโดยอับราฮัมและซาราย 
(ด ูปฐมกาล 16:1–3; คพ  132:34–35, 37) และโดย
ยาโคบบหลานชายของพวกเขา (ด ูคพ  132:37) และ
ปฏิบัตช่ัิวคราวในช่วงสมัยเริม่แรกของศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟู โดยเริม่จากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
(ด ูคพ  132:32–33, 53) อย่างไรก็ด ีพระผู้เป็นเจ้าทรง
บัญชาศาสดาพยากรณ์วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ ให้ยุตกิาร
ปฏิบัตกิารแตง่ภรรยาหลายคน (ด ูข้อประกาศอย่างเป็น
ทางการ 1 ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา)

อ่าน เจคอบ 2:31–35 และท�าเครือ่งหมายวลีที่แสดงให้
เห็นผลในแง่ลบบางอย่างของบาปทางเพศ

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น:

 ก. ตามท่ีเจคอบกลา่ว การผิดศีลธรรมทางเพศสง่ผลตอ่ครอบครัว

อยา่งไร

 ข. เยาวชนบางคนอาจแก้ตวัวา่พวกเขาสามารถผิดศีลธรรมทาง

เพศได้เพราะพวกเขายงัไมแ่ตง่งาน ด้วยเหตนีุจ้งึไมถื่อวา่ไมซ่ื่อสตัย์

ตอ่คูค่รอง และพวกเขาไมมี่บตุร การผิดศีลธรรมอาจสง่ผลตอ่วยั

รุ่นและครอบครัวของเขาอยา่งไร

 ค. ทา่นคดิวา่เหตใุดพระเจ้าทรงถือวา่การผิดศีลธรรมทางเพศเป็น

บาปร้ายแรง

ทบทวนช่วงตน้ของ เจคอบ 2:28 และท�าเครือ่งหมาย
ส่ิงที่พระเจ้าทรงช่ืนชม (สังเกตวา่แม้เจคอบจะกล่าว
เจาะจงถึงสตรี ในข้อน้ี แตพ่ระเจ้าทรงช่ืนชมในความ
บรสุิทธิ์ทางเพศของบุรษุเท่าเทียมกัน) ข้อน้ีสอนหลัก
ธรรมวา่ พระเจ้าทรงช่ืนชมความบรสุิทธ์ิทางเพศ

จากส่ิงที่ท่านเรยีนรูว้นัน้ี ให้พิจารณาวา่เหตใุดพระเจ้า
ทรงช่ืนชมความบรสุิทธิ์ทางเพศของบุตรธิดาพระองค ์
นึกถึงครอบครวัท่าน และครอบครวัที่ท่านหวงัจะมี ใน
อนาคต การด�าเนินชีวติตามกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทาง
เพศของพระเจ้าจะเป็นพรแก่ท่านและพวกเขาอย่างไร 
ไตรต่รองวา่การเลือกวา่ท่านจะสะอาดและบรสุิทธิ์ทาง
เพศท�าให้พระเจ้าทรงช่ืนชมอย่างไร

ท่านสามารถสะอาดอยู่เสมอได ้หากท่านเคยท�าบาป
เรือ่งกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ ท่านสามารถกลับ
ใจและสะอาดไดผ้่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์จง
แสวงหาการน�าทางของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ขณะที่
ท่านนึกถึงวธิีหน่ึงหรอืมากกวา่น้ันที่ท่านจะสามารถ
ป้องกันตนเองไม่ ให้ท�าผิดกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ
ไดด้ขีึน้ หากท่านเคยท�าการล่วงละเมิดทางเพศ จงท�า
ส่ิงจ�าเป็น รวมไปถึงการพบกับอธิการและประธานสาขา
เพื่อสารภาพส่ิงที่ท่านท�าในการละเมิดกฎแห่งความ
บรสุิทธิ์ทางเพศของพระเจ้า

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา เจคอบ 1–2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

เตมิค�าที่หายไป ในข้อความอ้างอิงตอนตน้บทน้ี 
ประธานเบ็นสันกล่าววา่ “บาปที่แพรห่ลายอย่างรนุแรง
ของคนรุน่น้ีคอื กำรผิดศลีธรรมทำงเพศ

หน่วย 9: วัน 4

เจคอบ 3–4
ค�าน�า

เจคอบ 3 เป็นการสรปุ โอวาทที่เจคอบกล่าวแก่ผู้คนของ
เขา ในการสรปุน้ี เจคอบกล่าวถ้อยค�าปลอบโยนและ
ค�าสัญญาพอสังเขปกับผู้มี ใจบรสุิทธิ์ เขาตเิตยีนคน
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จองหองและคนไม่บรสุิทธิ์ทางเพศในบรรดาผู้คนของ
เขาดว้ย โดยเตอืนคนเหล่าน้ันเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึน้
ถ้าพวกเขาจะไม่กลับใจ เจคอบ 4 มีถ้อยค�าที่เจคอบได้
รบัการดลใจให้เขียนเพื่อคนที่จะอ่านบันทึกของเขาใน
วนัหน้า เขาเป็นพยานถึงการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
และชักชวนผู้อ่านให้คนืด ี(กลับมาปรองดอง) กับพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาผ่านการชดใช้ เขาเปล่งเสียงเตอืนชาว
ยิวผู้จะปฏิเสธพระเยซูครสิตแ์ละความชัดเจนของพระ
กิตตคิณุ

เจคอบ 3

เจคอบใหก้�าลงัใจผูมี้ใจบริสทุธ์ิ และกระตุน้คนอืน่ๆ  

ใหก้ลบัใจ

ตรกึตรองวา่ท่านจะให้ค�าแนะน�าอะไรแก่เยาวชนชาย
หรอืเยาวชนหญิงในสถานการณ์ตอ่ไปน้ี

• เยาวชนหญิงที่พยายามด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม
ทุกข์ ใจเพราะคณุพ่อของเธอตดิสุรา

• เยาวชนชายที่ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุสุดความ
สามารถล�าบากมากเน่ืองจากการหย่ารา้งของพ่อแม่

• เยาวชนหญิงพยายามรกัครอบครวัของเธอ แตเ่ธอ
ล�าบากใจมากที่บ้านเพราะความเห็นแก่ตวัและความ
ไม่เกรงใจของพี่สาว

ไตรต่รองเวลาที่ท่านประสบกับการทดลองแม้ท่านก�าลัง
พยายามด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม เจคอบสอนเราวา่
ตอ้งท�าอะไรในสถานการณ์เช่นน้ัน อ่านประโยคแรก

ของ เจคอบ 3:1 และระบุวา่เจคอบกล่าวแก่ใครก่อนใน
บทที่ 3

เจคอบกล่าววา่เน่ืองดว้ยความจองหองและการผิดศีล-
ธรรมของผู้อื่น (ซ่ึงเขาเคยเตอืนก่อนหน้าน้ี ดงับันทึก
ไว ้ในเจคอบ 2) ผู้มีใจบรสุิทธิ์จึงทุกข์ใจ อ่าน เจคอบ 
3:1–2 และเตมิค�าในแผนภูมิตอ่ไปน้ี

เจคอบชักชวนผู้มีใจ

บริสุทธ์ิให้ท�าอะไร

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา

อะไรกับผู้มีใจบริสุทธ์ิ

 1. ทบทวนค�าตอบของทา่นในคอลมัน์แรก เพ่ือชว่ยทา่น

พิจารณาหลกัธรรมนีเ้พ่ิมเตมิให้ตอบค�าถามสองข้อตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เยาวชนสามารถ “มองพระผู้ เป็นเจ้าด้วยจิตใจมัน่คง” 

ได้อยา่งไร

 ข. ทา่นคดิวา่ การสวดอ้อนวอนพระผู้ เป็นเจ้า “ด้วยศรัทธาย่ิง” ใน

ชว่งเวลาของการทดลองหมายความวา่อยา่งไร

 ค. ทา่นคดิวา่เยาวชนสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือจะได้ “รับพระ

วจนะของพระผู้ เป็นเจ้าซึง่เป็นท่ีนา่พอใจ”

 2. ทบทวนค�าตอบของทา่นในคอลมัน์ท่ีสอง ข้อเหลา่นี ้

สอนวา่ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบประโลมผู้มีใจ

บริสุทธ์ิในยามทกุข์ เพ่ือชว่ยทา่นพิจารณาหลกัธรรมนีเ้พ่ิมเตมิ 

ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระผู้ เป็นเจ้าทรงปลอบประโลมทา่นในความทกุข์อยา่งไรเม่ือ

ทา่นพยายามท�าตามพระองค์

 ข. การสวดอ้อนวอน “ด้วยศรัทธาย่ิง” ได้ชว่ยทา่นอยา่งไรในชว่ง

เวลาของการทดลอง

 ค. การได้รับพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าได้ชว่ยให้ทา่นรู้สกึถงึ

ความรักของพระองค์เม่ือใด

หลังจากพูดกับผู้มี ใจบรสุิทธิ์แล้ว เจคอบกล่าวแก่คนที่
ใจไม่บรสุิทธิ์ อ่านเจคอบ 3:3–4, 10–12 และระบุส่ิงที่เจ- 
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คอบกระตุน้คนเหล่าน้ีให้ท�า อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารู้
วา่วลี “ปลุกพลัง” หมายถึงปลุกความสามารถและความ
รูสึ้ก และค�าวา่ กำรผิดประเวณี และ กำมตณัหำ หมาย
ถึงบาปทางเพศและตณัหา

ใน เจคอบ 3:3–4, 10–12 เราอ่านค�าเตอืนของเจคอบ
เช่นกันเกี่ยวกับส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าผู้คนของเขาไม่กลับใจ 
หลังจากศึกษาข้อเหล่าน้ี ให้วงกลมวลีที่พูดถึงผลลัพธ์
ตอ่ไปน้ี (ก) ชาวเลมันจะท�าลายพวกเขา (ข) ตวัอย่าง
ของพวกเขาจะน�าลูกหลานไปสู่ความพินาศ (ค) พวก
เขาจะประสบกับความตายครัง้ที่สอง หรอือีกนัยหน่ึงคอื
การแยกจากพระผู้เป็นเจ้า

พิจารณาสักครูว่า่ค�าเตอืนของเจคอบนับเป็นพรอย่างยิ่ง
ตอ่ผู้คนของเขาไดอ้ย่างไร

ดงับันทึกไว ้ใน เจคอบ 3:5–7 เจคอบกล่าวอย่างกล้า
หาญวา่ชาวเลมัน “ชอบธรรมยิ่งกวา่” ชาวนีไฟเพราะ 
“สามีของคนเหล่าน้ันรกัภรรยาตน, และภรรยาของ
คนเหล่าน้ันก็รกัสามีตน; และสามีและภรรยาของคน
เหล่าน้ันรกัลูกของตน” ชาวนีไฟจ�าเป็นตอ้งกลับใจจาก
บาปทัง้หมด โดยเฉพาะบาปที่ชักน�าให้รกัและวางใจใน
ครอบครวัตนน้อยลง

ไตรต่รอง เจคอบ 3:11–12 และสรปุข่าวสารดว้ยค�าพูด
ของท่านเอง   
 

ใช้เวลาสักครูต่รกึตรอง
การล่อลวงที่ท่านพบเจอ
และผลอันน่าสะพรงึกลัว
ที่ท่านหนีพ้นเมื่อท่าน
กลับใจจากการท�าผิดของ
ท่าน

เพ่ือสรุปพระคมัภีร์ด้วยค�าพดู

ของทา่นเอง จงพยายามเข้า 

ใจสิง่ท่ีพระคมัภีร์สอน จาก

นัน้ให้ตรึกตรอง พดู หรือ

เขียนขา่วสารในแบบท่ีทา่น

เข้าใจ  การท�าเชน่นีจ้ะชว่ย

ทา่นประยกุต์ใช้ความจริงใน

พระคมัภีร์กบัชีวิตทา่น  หลงั

จากสรุปข้อพระคมัภีร์แล้ว จง

อา่นทวนเพ่ือให้แนใ่จวา่สรุป

ของทา่นตรงกบัประเดน็หลกั

ของข้อนัน้

การสรุปพระคัมภร์ีด้วย

ค�าพูดของท่านเอง

เจคอบ 4

เจคอบชกัชวนผูค้นของเขาใหมี้ความหวงัว่าพวกเขา

สามารถกลบัไปยงัทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจ้าได้

เพื่อเตรยีมศึกษา เจคอบ 4 ให้ยกปากกาหรอืดนิสอของ
ท่านสูงจากหนังสือคูม่ืออย่างน้อยสองฟุตหรอืหน่ึงเมตร 
และพยายามปล่อยให้ตกลงมากระทบกลางเป้า—“เป้า
หมาย” ท่านอาจตอ้งลองท�าหลายๆ ครัง้ ตรกึตรองวา่
ความพยายามของท่านจะเกิดผลน้อยลงอย่างไรถ้าท่าน
ไม่มองเป้าแตม่องที่อื่น ท่านคดิวา่ผู้คนจะยิงธนูไดด้ี
เพียงใดถ้าพวกเขาไม่มองเป้าหรอืเป้าหมายขณะยิงหรอื
ถ้าพวกเขามองข้ามเป้าหมาย อ่าน เจคอบ 4:14 และ
ระบุลักษณะของผู้คนที่เจคอบพยากรณ์วา่จะมอง “ข้าม
เป้าหมาย”

ท่านอาจตอ้งการเขียนในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ   
เจคอบ 4:14 วา่ “เป้าหมายคอืพระครสิต”์ (นีล เอ  
แม็กซ์เวลล์, “Jesus of Nazareth, Savior and King,” 
Ensign, May 1976, 26) ท�านองเดยีวกัน เปาโลสอนวา่ 
“ข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะไดร้บัรางวลัคอื
การทรงเรยีกแห่งเบือ้งบนซ่ึงมีในพระเยซูครสิต”์  

(ฟีลิปปี 3:14)

ศาสดาพยากรณ์เจคอบก�าลังกล่าวถึงชาวยิวผู้เข้าใจผิด
เรือ่งกฎของโมเสสและเจตนาของกฎในการน�าพวก
เขาไปหาพระผู้ช่วยให้รอด ชาวยิวจ�านวนมากก�าลังมอง
หาการปลดปล่อยตา่งจากการปลดปล่อยในแบบที่พระ
เยซู พระเมสสิยาห์ ทรงเสนอให้พวกเขา—พวกเขามอง
หาการปลดปล่อยจากการปกครองและการกดขี่จากตา่ง
ประเทศ
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 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่มองข้ามเป้าหมาย (พระเยซคูริสต์) หมายความวา่

อยา่งไร

 ข. เจตคตแิละการกระท�าใดใน เจคอบ 4:14 ท�าให้ชาวยิวมืดบอด

และสะกดักัน้พวกเขาจากการยอมรับพระเยซคูริสต์

 ค. ทกุวนันีมี้ตวัอยา่งอะไรบ้างของการมองข้ามเป้าหมายหรือไม่

มุง่ความสนใจไปท่ีพระผู้ชว่ยให้รอด

เจคอบตอ้งการให้คนที่จะอ่านบันทึกของเขามีเจตคติ
ตา่งออกไป โดยสิน้เชิงจากเจตคตขิองชาวยิวผู้พลาดเป้า
หมาย อ่าน เจคอบ 4:4 และระบุส่ิงที่เจคอบตอ้งการให้
ทุกคนที่จะอ่านบันทึกของเขารู ้อ่าน เจคอบ 4:12 ดว้ย
และท�าเครือ่งหมายวลี “เหตใุดจึงไม่พูดถึงการชดใช้
ของพระครสิต”์ ดงับันทึกไว ้ใน เจคอบ 4:4–12 เจคอบ
ให้เหตผุลหลายประการวา่ท�าไมเขาจึงเช่ือในพระเยซู
ครสิตแ์ละท�าไมเขารูสึ้กวา่เป็นส่ิงส�าคญัที่ตอ้งให้คน
อื่นๆ รูเ้รือ่งการชดใช้

 4. เขียนพระคมัภีร์อ้างอิงตอ่ไปนีไ้ว้ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น และจากนัน้ให้เขียนสรุปยอ่สิง่ท่ี

เจคอบสอนเก่ียวกบัพระเยซคูริสต์หรือการชดใช้ในอ้างอิงแตล่ะข้อ

 ก. เจคอบ 4:4–6

 ข. เจคอบ 4:7–8

 ค. เจคอบ 4:9–10

 ง. เจคอบ 4:11

ค�าหรอืวลี ใดใน เจคอบ 4:4–6 บ่งบอกวา่ผู้คนของเจ-
คอบเข้าใจธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่การ “ถวายเป็นผลแรกของ
พระครสิตต์อ่พระผู้เป็นเจ้า” (เจคอบ 4:11) หมายถึง
การยืนอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าโดยคูค่วรเข้า
ในอาณาจักรซีเลสเชียล ส�าคญัเช่นกันที่ตอ้งเข้าใจวา่
ถ้าเราอยากมี “ความหวงัในรศัมีภาพ [ของพระผู้ช่วยให้
รอด]” (เจคอบ 4:4) เราตอ้งเช่ือวา่พระเยซูครสิตท์รง
จัดเตรยีมวธิี ให้เราไดร้บัการไถ่จากบาปของเราและฟ้ืน
คนืชีวติเพื่อเราจะสามารถกลับไปยังที่ประทับของพระ
บิดาบนสวรรค์ ได้

ความจรงิประการหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู้ ใน เจ-
คอบ 4 คอื โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ เรา
สามารถเป่ียมด้วยความหวงัและท�าให้ตัวเราคืนดี
กับพระผู้เป็นเจ้า

 5. เขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทบทวนความจริงเก่ียวกบัพระเยซคูริสต์ท่ีทา่นศกึษาใน เจคอบ 

4:4–12 และเลือกความจริงอยา่งหนึง่ท่ีจงูใจทา่นเป็นพิเศษให้

ต้องการพดูเร่ืองการชดใช้ เขียนความจริงดงักลา่ว และอธิบายวา่

เหตใุดทา่นจงึเลือกความจริงนัน้

 ข. เหตผุลสว่นตวัอะไรอีกบ้างท่ีจงูใจทา่นให้ต้องการพดูถงึพระเยซู

คริสต์และการชดใช้

ขณะที่ท่านสรปุบทน้ี ให้ ไตรต่รองวา่เหตใุดท่านจึง
ส�านึกในพระกรณุาธิคณุของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจ
จะแบ่งปันเหตผุลของท่านกับสมาชิกครอบครวัหรอื
เพื่อนสนิท

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา เจคอบ 3–4 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 10: วัน 1

เจคอบ 5–6
ค�าน�า

เจคอบ 5 ประกอบดว้ยอุปมานิทัศน์เรือ่งตน้มะกอกสวน
กับตน้มะกอกป่าซ่ึงแตเ่ดมิให้ ไว ้โดยศาสดาพยากรณ์
นามวา่ซีนัส เจคอบใช้อุปมานิทัศน์เรือ่งน้ีสอนวา่
พระเจ้าทรงท�างานอยู่ตลอดเวลาเพื่อน�าความรอดมาสู่
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค ์ทัง้ที่พวกเขาหันหลัง
ให้พระองค ์อุปมานิทัศน์เรือ่งน้ีแสดงให้เห็นวา่พระเจ้า
ทรงท�าให้เชือ้สายแห่งอิสราเอล—ผู้คนแห่งพันธสัญญา
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ของพระองค—์กระจัดกระจายไปทั่วโลกและพระองคจ์ะ
ทรงรวมผู้คนของพระองค์ ในยุคสุดท้าย อุปมานิทัศน์มี
การประยุกต์ ใช้เฉพาะเจาะจงเป็นส่วนตวักับเราทุกวนั
น้ีในฐานะสมาชิกของเชือ้สายแห่งอิสราเอลและผู้รบัใช้
ของพระเจ้า ใน เจคอบ 6 เจคอบเน้นพระเมตตาและ
ความยุตธิรรมของพระเจ้าขณะกระตุน้ผู้คนของเขา—
และเรา—ให้กลับใจ

เจคอบ 5:1–12

เจคอบอา้งค�าพดูของซีนสัผูเ้ป รียบเชือ้สายแห่งอิสราเอล

กบัตน้มะกอกสวน

ท่านรูจ้ักเพื่อนหรอืบุคคลที่ท่านรกัสงสัยในความรกัที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่เขาหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเวลาของการทดลองเมื่อบุคคลน้ันอาจหันหลังให้
พระองค ์พิจารณาตวัอย่างตอ่ไปน้ี

• ผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตวยัหนุ่มท�าบาปจนเป็นนิสัย เขา
เช่ือวา่คนอื่นยกโทษให้เขาได ้แตเ่ขาไม่แน่ใจวา่
พระเจ้าจะทรงยอมรบัการกลับใจของเขา

• เยาวชนหญิงล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ้อหน่ึง เธอ
ประสบความรูสึ้กผิด รูสึ้กไม่ดกีับตนเอง และสงสัยวา่
พระเจ้ายังคงรกัเธอหรอืไม่

เจคอบพยากรณ์วา่ชาวยิวจะปฏิเสธพระเยซูครสิต ์(ด ู
เจคอบ 4:15) เขาพยากรณ์เช่นกันวา่พระเยซูครสิตจ์ะ
ยังทรงท�างานเพื่อความรอดของผู้คนแม้หลังจากพวก
เขาปฏิเสธพระองค ์เพื่ออธิบายความจรงิน้ี เจคอบอ้าง
อุปมานิทัศน์ที่ ให้ ไว ้โดยศาสดาพยากรณ์นามซีนัส (ด ู
เจคอบ 5:1) อุปมานิทัศน์เหมือนอุปมาคอืเป็นเรือ่งที่
ใช้คน วตัถุส่ิงของ และการกระท�าเป็นสัญลักษณ์สอน
ความจรงิ ขณะที่ท่านศึกษา เจคอบ 5 ให้พิจารณาวา่
พระเจ้าทรงเอือ้มพระหัตถ์มาให้ท่านเสมอแม้เมื่อท่าน
ท�าบาปอย่างไร

อ่าน เจคอบ 5:2 และท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีรข์อง
ท่านวา่ซีนัสจงใจสอนเรือ่งน้ีกับใคร

เพราะท่านไดท้�าพันธสัญญากับพระเจ้าผ่านบัพตศิมา 
ท่านจึงเป็นสมาชิกของเชือ้สายแห่งอิสราเอล ท่านเป็น
ส่วนหน่ึงของเรือ่งที่กล่าวไว ้ใน เจคอบ 5 อ่าน เจคอบ 
5:3 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ซีนัสใช้ ในอุปมานิทัศน์เพื่อ
หมายถึงเชือ้สายแห่งอิสราเอล อีกทัง้ท�าเครือ่งหมายส่ิง
ที่เริม่จะเกิดกับตน้มะกอกสวนดว้ย

สังเกตวา่ เชิงอรรถ ง ในเจคอบ 5:3 บง่บอกวา่ความโทรม 
ของตน้หมายถึงการละทิง้ความเช่ือ การละทิง้ความเช่ือ

สวนองุ่นคือที่ดนิส่วนหน่ึงซึ่งใช้ปลูกต้นองุ่นและต้นมะกอก  ต้นมะกอกมีค่ายิ่งในอสิราเอลสมัยโบราณ  มะกอกใช้เป็นอาหาร น�า้มันมะกอกใช้ปรุง

อาหาร ยา และเชือ้เพลิงส�าหรับตะเกียง  อย่างไรกด็ ีต้นมะกอกต้องการการดแูลเอาใจใส่มากเพื่อช่วยให้ออกผลดี
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เกิดขึน้เมื่อบุคคลหรอืกลุ่มคนหันหลังให้พระเจ้าและ
พระกิตตคิณุของพระองค์

แผนภูมิตอ่ไปน้ีระบุสัญลักษณ์ที่ช่วยให้เข้าใจความ
หมายในอุปมานิทัศน์ของซีนัส และระบุข้อที่สัญลักษณ์
เหล่าน้ีปรากฏครัง้แรกดว้ย ท�าเครือ่งหมายสัญลักษณ์
เหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน ท่านอาจตอ้งการเขียน
ความหมายของสัญลักษณ์บางอย่างไวต้รงช่องวา่งรมิ
หน้าในพระคมัภีรข์องท่าน

เจคอบ 5: อุปมานิทศัน์เร่ืองต้นมะกอกสวนและต้น

มะกอกป่า

สัญลักษณ์ ความหมาย

ต้นมะกอกสวน (ข้อ 3) เชือ้สายแหง่อิสราเอล ผู้คนแหง่

พนัธสญัญาของพระผู้ เป็นเจ้า

สวนองุน่ (ข้อ 3) โลก

โทรม (ข้อ 3) บาปและการละทิง้ความเช่ือ

เจ้าของสวนองุน่ (ข้อ 4) พระเยซคูริสต์

การลดิก่ิง พรวนดนิ และ

บ�ารุงเลีย้ง (ข้อ 4)

ความพยายามของพระเจ้าใน

การชว่ยให้เราเป็นคนชอบธรรม

และสร้างงานดี

ก่ิง (ข้อ 6) กลุม่คน

ต้นมะกอกป่า (ข้อ 7) คนตา่งชาตคินท่ีไมไ่ด้ท�าพนัธ-

สญัญากบัพระเจ้า ตอ่มาอปุมา

นิทศัน์เรียกต้นมะกอกเดมิ อนั

หมายถงึสว่นตา่งๆ ของเชือ้สาย

แหง่อิสราเอลในการละทิง้ความ

เช่ือ วา่เป็นต้นมะกอก “ป่า” 

ด้วย

เจคอบ 5: อุปมานิทศัน์เร่ืองต้นมะกอกสวนและต้น

มะกอกป่า

สัญลักษณ์ ความหมาย

การหกัก่ิงและการตอ่ก่ิง 

(ข้อ 7–8)

การกระจดักระจายและการ

รวมผู้คนแหง่พนัธสญัญาของ

พระเจ้า นอกจากนีก้ารตอ่ก่ิง

มะกอกป่าเข้ากบัก่ิงมะกอก

สวนยงัหมายถงึการเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของคนตา่งชาตผิู้กลาย

เป็นสว่นหนึง่ของผู้คนแหง่พนัธ-

สญัญาของพระเจ้าผา่นบพัตศิ- 

มาด้วย

การเผาก่ิง (ข้อ 7) การพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้า

บนคนชัว่ร้าย

ผล (ข้อ 8) ชีวิตหรืองานของผู้คน

รากของต้นมะกอกสวน 

(ข้อ 11)

พนัธสญัญาท่ีพระเจ้าทรงท�ากบั

คนท่ีตดิตามพระองค์ รากอาจ

หมายถงึบคุคลท่ีพระเจ้าทรงท�า

พนัธสญัญาด้วยในสมยัโบราณ 

อาทิ อบัราฮมั อิสอคั และยา-

โคบ (ด ูเจคอบ 6:4)

อ่าน เจคอบ 5:4–6 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่เจ้าของสวน
องุ่นท�าเป็นอันดบัแรกเพื่อช่วยชีวติตน้มะกอกสวน ดู
แผนภูมิข้างตน้ สังเกตวา่เจ้าของสวนองุ่นคอืใคร การ
ลิดกิ่ง พรวนดนิ และการบ�ารงุเลีย้งของพระองคห์มาย
ถึงอะไร
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ในขัน้ตอนการต่อกิ่ง กิ่งที่สมบรูณ์จะถูกตดัออกจากต้นและน�าไปเสียบ

ลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหน่ึงเพื่อให้เตบิโต

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่อุปมา
นิทัศน์มุ่งหมายจะให้เป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
อะไร ขณะที่ท่านอ่านค�าอธิบาย ให้ขีดเส้น
ใตค้วามหมายที่ลึกซึง้กวา่น้ันของอุปมา

นิทัศน์เรือ่งน้ี

“อุปมานิทัศน์ที่เจคอบเล่าน้ีมาจากจุดเริม่ตน้ที่เจตนา
จะหมายถึงพระครสิต ์[เจ้าของสวนองุ่น]      

“ถึงแม้พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและคนงานของพระองค์
พยายามค�า้ล�าตน้ ลิดกิ่ง ช�าระล้าง และใช้วธิีอื่นๆ เพื่อ
ท�าให้ตน้ไม้เกิดผลซ่ึงเป็นการแสดงเรือ่งราวทาง
ประวตัศิาสตรข์องการกระจัดกระจายและการรวบรวม
อิสราเอลภายในหน่ึงบท แตม่ีความหมายอันลึกซึง้
ของการชดใช้ที่หนุนและครอบคลุมงานของพวกเขา” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 165)

แม้ เจคอบ 5 เหมือนจะเป็นเรือ่งเกี่ยวกับตน้มะกอก 
แตอุ่ปมานิทัศน์เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งเกี่ยวกับคนที่หันหลัง
ให้พระเจ้าในบาปและความพยายามของพระเจ้าในการ
ช่วยให้พวกเขากลับมาหาพระองค ์บทน้ีสอนวา่พระเจ้า
ทรงรกัเราและทรงท�างานอย่างขยันหม่ันเพียรเพ่ือ
ความรอดของเรา ขณะที่ท่านศึกษาอุปมานิทัศน์
ตอ่ไป ให้มองหาหลักฐานยืนยันความจรงิน้ีโดยเอาใจ
ใส่มากขึน้กับความรูสึ้กที่พระเจ้าทรงมีตอ่อิสราเอล
—ตน้มะกอกสวน—และความพยายามอย่างไม่เห็น
แก่เหน็ดเหน่ือยของพระองคเ์พื่อช่วยพวกเขาให้รอด 
ตวัอย่างเช่น อ่าน เจคอบ 5:7 และไตรต่รองข้อความที่วา่ 

ทา่นอาจจะใสค่�าวา่ฉนั หรือ 

ขา้พเจ้าแทนค�าท่ีเหมาะสมใน

พระคมัภีร์  การปฏิบตัเิชน่นีจ้ะ

ชว่ยให้ทา่นมีสว่นในการศกึษา

พระคมัภีร์ท่ีมีความหมายและ

เหน็วา่ข้อความนัน้ๆ จะเช่ือม

โยงกบัทา่นได้อยา่งไร

การแทนช่ือของท่าน

ในข้อทีท่่านศกึษา

“มันท�าให้เราเศรา้โศกที่เราจะสูญเสียตน้ไม้น้ี” ท่านคดิ
วา่พระเจ้าทรงแสดงอารมณ์อย่างไรในข้อน้ี และเพราะ
เหตใุด   
 

อ่านประโยคน้ันอีกครัง้ และคราวน้ีให้ ใส่ช่ือท่านแทน
ค�าวา่ “ตน้ไม้น้ี” “มันท�าให้เราเศรา้โศกที่เราจะสูญเสีย 
[ช่ือของท่าน]” โดยใส่ช่ือท่านทั่ว เจคอบ 5 ในจุดที่มี
ความหมายและเหมาะสม ท่านจะสามารถโยงอุปมา
นิทัศน์กับตวัท่านไดแ้ละเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับความ
ห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีตอ่ท่าน

อ่าน เจคอบ 5:7–11 และ
มองหาส่ิงที่พระเจ้าแห่ง
สวนองุ่นทรงท�าตอ่จากน้ัน
เพื่อช่วยให้ตน้มะกอกสวน
อยู่รอด

 1. ใช้ความหมายของ

สญัลกัษณ์ในแผนภมิู

เขียนค�าอธิบายลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัสิง่ท่ีพระเจ้าแหง่สวน

องุน่และผู้ รับใช้ของพระองค์ทรง

ท�าใน เจคอบ 5:7–11 เพ่ือ

พยายามชว่ยให้บตุรธิดาของพระบดิาบนสวรรค์รอด

พระเจ้าทรงน�าคนที่ ไม ่ไดเ้ป็นของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลไปตอ่กิ่งเข้ากับอิสราเอล โดยทรงท�าให้พวกเขา
เป็นส่วนหน่ึงของผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค ์
เพื่อช่วยให้เชือ้สายแห่งอิสราเอลรอด พระองคท์รงหัก
กิ่ง (คน) ช่ัวรา้ยที่สุดและท�าลายพวกเขา

อ่าน เจคอบ 5:13–14 มองหาส่ิงที่พระเจ้าทรงท�ากับกิ่ง
อ่อนและงามจากตน้มะกอกสวนดงัที่กล่าวไว ้ในข้อ 6 
ท่านอาจตอ้งการเขียนตรงช่องวา่งรมิหน้าวา่ ท้ำย หมาย
ถึงมองเห็นไดต้�า่สุดหรอืน้อยที่สุด

 2. ใช้ความหมายของสญัลกัษณ์ในแผนภมิูอธิบายในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เราจะเปรียบ

ครอบครัวของลีไฮกบัก่ิงออ่นและงามท่ีถกูซอ่นไว้ท้ายสวนองุน่ได้

อยา่งไร
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ประธานโจเซฟ ฟิงดงิก์ สมิธอธิบายวา่ผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า “น�าบางกิ่งไปตอ่กับกิ่งของตน้มะกอกป่า
ทัง้หมด ใครคอืตน้มะกอกป่า คนตา่งชาต ิและพระเจ้า
ทรงส่งผู้รบัใช้ของพระองค์ ไปทุกส่วนของสวนองุ่นซ่ึง
คอืโลก และปลูกกิ่งเหล่าน้ีของตน้      

“บัดน้ีในอุปมาเรือ่งน้ัน ตน้มะกอกคอืเชือ้
สายแห่งอิสราเอล       ในที่ดนิเดมิมันเริม่
ตาย ดว้ยเหตน้ีุพระเจ้าจึงทรงน�ากิ่งตา่งๆ
ไปยังส่วนอื่นของแผ่นดนิโลก เช่นเดยีว
กับชาวนีไฟ เช่นเดยีวกับเผ่าที่หายไป และ

คนอื่นๆ ที่พระเจ้าทรงน�าออกไปซ่ึงเราไม่รูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พวกเขาเลย พระองคท์รงปลูกกิ่งเหล่าน้ันไวท้ั่วสวน
องุ่นของพระองคซ่ึ์งคอืโลก แน่นอนวา่พระองคท์รงส่ง
บางกิ่งไปญี่ปุ่น ไปเกาหลี ไปจีน ไม่มีข้อสงสัยในเรือ่งน้ี 
เพราะพระองคท์รงส่งพวกเขาไปทั่วทุกภูมิภาคของ
โลก” (Answers to Gospel Questions, comp  Joseph 
Fielding Smith Jr , 5 vols  [1957–66], 4:204–5)

ประธานสมิธสอนดว้ยวา่ “การแปลความหมายของอุปมา
น้ี       เป็นเรือ่งการกระจัดกระจายของอิสราเอลและ
การผสมเลือดของอิสราเอลกับตน้มะกอกป่า หรอืคน
ตา่งชาต ิในทุกภูมิภาคของโลก ดว้ยเหตน้ีุเราจึงพบใน
จีน ญี่ปุ่น อินเดยี และในประเทศอื่นทัง้หมดที่มีคน
ตา่งชาตอิาศัยอยู่วา่เลือดของอิสราเอลกระจัดกระจาย 
หรอื ‘ตอ่กิ่ง’ อยู่ในบรรดาพวกเขา” (Answers to Gospel 
Questions, 4:40–41)

เจคอบ 5:15–77

พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและผูร้บัใชข้องพระองค์ท�างานเพือ่

ช่วยใหส้วนองุ่นออกผลดี

หลายข้อใน เจคอบ 5 พูดถึงช่วงเวลาและเหตกุารณ์ตา่ง
กันเกี่ยวกับส่วนตา่งๆ ของเชือ้สายแห่งอิสราเอลที่ก�าลัง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกและงานของพระผู้ช่วยให้รอด
เพื่อรวมพวกเขา บทน้ีจบลงดว้ยมิลเลเนียมและการ
ช�าระโลกให้สะอาดเป็นครัง้สุดท้าย

เพื่อเน้นความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีตอ่ตน้ไม้ ในสวน
องุ่นของพระองคแ์ละความพยายามอย่างตอ่เน่ืองเพื่อ
ทรงช่วยพวกเขา ซีนัสจึงย�า้วลีส�าคญัๆ สองสามวล ี

ตลอดอุปมานิทัศน์ของเขา อ่าน เจคอบ 5:20, 23–25, 
28, 31 และท�าเครือ่งหมายทุกครัง้ที่พระเจ้าตรสัถึง
ความพยายามของพระองค์ ในการบ�ารงุเลีย้งตน้ไม ้ใน
สวนองุ่นของพระองค์

ทัง้ที่พระเจ้าและผู้รบัใช้ของพระองคพ์ยายามช่วยให้
สวนองุ่นออกผลด ีแตสุ่ดท้ายผลทัง้หมดของสวนองุ่น
กลับเน่าเสีย (ด ูเจคอบ 5:39) อ่าน เจคอบ 5:41–42, 
46–47 และท�าเครือ่งหมายวล ีในพระคมัภีรข์องท่านที่
แสดงถึงความรกั ความห่วงใย หรอืโทมนัสของพระเจ้า
เพราะสวนองุ่นของพระองค์

เพราะตน้ก�าลังออกผลช่ัวทัง้ที่พระองคท์รงท�าทุกอย่าง
แล้ว พระเจ้าแห่งสวนองุ่นจึงพิจารณาให้ โคน่ทุกตน้ 
(ด ูเจคอบ 5:49) อ่านเจคอบ 5:50–51 ส่วนที่เหลือของ 
เจคอบ 5หมายถึงความพยายามของพระเจ้าและผู้รบั
ใช้ของพระองค์ ในการช่วยให้คนที่มีชีวติอยู่ ในวนัเวลา
สุดท้ายรอด พระองคท์รงรวมผู้คนของพระองคแ์ละทรง
บ�ารงุเลีย้งพวกเขาเป็นครัง้สุดท้าย (ด ูเจคอบ 5:52–77)

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่การรวมอิสราเอล
ดงักล่าวไว ้ใน เจคอบ 5 ก�าลังเกิดขึน้เวลาน้ี “ ในการ
รวมสมัยน้ีพระเจ้าทรงก�าลังท�าให้บรรลุจุดประสงคข์อง
พระองคแ์ละทรงเรยีกลูกหลานของอับราฮัมกลับเข้า
คอกของพระเมษบาลองคจ์รงิ” (Answers to Gospel 
Questions, 4:41)

 3. เขียนสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จาก เจคอบ 5 ลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบัความรักท่ีพระเจ้า

ทรงมีตอ่ทา่น บนัทกึตวัอยา่งวา่ทา่นเคยเหน็ความรักของพระองค์

ประจกัษ์ในชีวิตทา่นหรือในชีวิตคนท่ีทา่นรู้จกัอยา่งไร

เจคอบ 6

เจคอบสอนเร่ืองพระเมตตาและความยติุธรรมของพระผู้

เป็นเจ้าและเชือ้เชิญเราใหก้ลบัใจ

เจคอบ 6 เป็นการสรปุของเจคอบเกี่ยวกับความจรงิ
ส�าคญัๆ จากอุปมานิทัศน์เรือ่งตน้มะกอก อ่าน เจคอบ 
6:4–6 มองหาส่ิงที่เจคอบเน้นเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของ
พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะใช้ค�าใดสรปุส่ิงที่เจคอบตอ้งการ
ให้เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า   
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เจคอบสรปุข่าวสารของเขาใน เจคอบ 6:7–13 โดย
เป็นพยานวา่เป็นการฉลาดท่ีจะเตรยีมตัวรบัการ
พิพากษาตัง้แต่เด๋ียวน้ีโดยการกลับใจและรบัพระ
เมตตาจากพระเจ้า

 4. ทบทวน เจคอบ 6:5 สงัเกตวา่เจคอบกระตุ้นเราให้ 

“แนบสนิทกบัพระผู้ เป็นเจ้าดงัท่ีพระองค์ทรงแนบสนิทกบั

ทา่น” แนบสนิทหมายถงึตดิแนน่หรือยดึไว้ให้มัน่ ตอบค�าถามตอ่ไป

นีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเรียนรู้อะไรจากอปุมานิทศัน์เร่ืองต้นมะกอกซึง่อธิบายวา่

พระผู้ เป็นเจ้าทรงแนบสนิทหรือยดึทา่นไว้มัน่

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือแนบสนิทกบัพระองค์มากขึน้ดงั

พระองค์ทรงแนบสนิทกบัทา่น

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาเจคอบ 5–6 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 10: วัน 2

เจคอบ 7
ค�าน�า

เจคอบพึ่งพาประจักษ์พยานของตนและพระเจ้าเพื่อ
เอาชนะแนวคดิผิดๆ และการโตเ้ถียงของเชเรม็ผู้ตอ่
ตา้นพระครสิต ์ผู้ตอ่ตา้นพระครสิตค์อืคนที่ตอ่ตา้น
พระครสิตอ์ย่างแข็งขันหรอืรนุแรงและพยายามท�าลาย
ศรทัธาที่ผู้อื่นมีตอ่พระองค ์ศาสนจักรที่แท้จรงิของ
พระองค ์พระกิตตคิณุ หรอืแผนแห่งความรอดของ
พระองค์

เพื่อขัดขวางความพยายามของเชเรม็ เจคอบดงึพลังมา
จากประสบการณ์ในอดตีที่ ไดเ้พิ่มพูนศรทัธาของเขาใน
พระเยซูครสิต ์เขาพึ่งพาการน�าทางของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์ ความรูข้องเขาในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์ ตลอดจนประจักษ์พยานของเขาใน
พระเยซูครสิตด์ว้ย เมื่อเชเรม็เรยีกรอ้งเครือ่งหมายเพื่อ
พิสูจน์วา่ค�าพูดของเจคอบเป็นความจรงิ เขาถูกพระผู้
เป็นเจ้าลงทัณฑ์ เจคอบสรปุบันทึกของเขาโดยบรรยาย
วา่ชาวนีไฟวางใจในพระเจ้าอย่างไรเมื่อพวกเขาเสรมิ
ก�าลังตนเองตอ่ตา้นชาวเลมัน ก่อนเจคอบสิน้ชีวติ เขา
ฝากฝังแผ่นจารกึเล็กไวก้ับอีนัสบุตรชาย

เจคอบ 7:1–14 

เจคอบวางใจพระเจ้าขณะเผชิญหนา้กบัเชเร็มผูต่้อตา้น

พระคริสต์

เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนวา่ “การทดสอบอันหนักหน่วงอย่างหน่ึงของมนุษย์
เกิดขึน้เมื่อความเช่ือของเราถูกตัง้ค�าถามหรอืวพิากษ์
วจิารณ์ ในช่ัวขณะน้ัน เราอาจตอ้งการตอบโตอ้ย่าง
ก้าวรา้ว       แตน่ี่คอืโอกาสส�าคญัของการใครค่รวญ สวด
อ้อนวอน และด�าเนินตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอด จ�าไวว้า่ องคพ์ระเยซูเองก็ถูกโลกดหูมิ่นและปฏิเสธ 
      เมื่อเราโตต้อบผู้กล่าวรา้ยเราดงัเช่นพระผู้ช่วยให้
รอดทรงท�า เราไม่เพียงเป็นเหมือนพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
แตเ่ราจะเชือ้เชิญคนอื่นๆ ให้รูสึ้กถึงความรกัของ
พระองคแ์ละตดิตามพระองคเ์ช่นกัน” (“ความกล้าหาญ
แบบชาวครสิต:์ คณุคา่แหง่ความเป็นสานุศิษย,์” เลยีโฮ- 
นำ, พ ย  2008, หน้า 89)

นึกถึงเวลาที่ความเช่ือของท่านถูกตัง้ค�าถามหรอืถูก
วพิากษ์วจิารณ์ ขณะที่ท่านศึกษา เจคอบ 7 ท่านจะ
เรยีนรูว้า่เจคอบประสบกับการวพิากษ์วจิารณ์ศรทัธา
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ของเขาจากชายช่ือเชเรม็อย่างไรและเขาตอบสนองการ
ท้าทายน้ีส�าเรจ็อย่างไร

อ่าน เจคอบ 7:1–5 มองหาค�าและวลีที่บ่งบอก (1) ส่ิง
ที่เชเรม็พยายามท�า และ (2) วธิีที่เขาพยายามท�าให้
เป้าหมายของตนบรรลุผลส�าเรจ็ ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่าน

ตามที่กล่าวไว ้ใน เจคอบ 7:3 เชเรม็มีผลกระทบอะไรตอ่
ผู้คน   
 

 1. สงัเกตใน เจคอบ 7:4 วา่เชเร็ม “มีการศกึษา” และ “ใช้

พลงัแหง่วาทศลิป์ได้มาก” เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดบางครัง้จงึยากจะปกป้องศรัทธาของ

ทา่นจากคนท่ีเป็นเหมือนเชเร็ม

จ�าไวว้า่ทุกคนที่ตัง้ค�าถามหรอืวพิากษ์วจิารณ์ศรทัธา
ของเราใช่วา่จะมีเจตนาเดยีวกับเชเรม็ แม้คนบางคน
จะจงใจพยายามท�าลายศรทัธาเหมือนเชเรม็ แตห่ลาย
คนอาจตัง้ค�าถามเกี่ยวกับศรทัธาของเราเพราะพวกเขา
อยากรูห้รอืบางทีพวกเขาอาจจะไดข้้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับ
ความเช่ือของเรา

ขณะที่ท่านอ่าน เจคอบ 7:5–14 ให้ ไตรต่รองวา่ท่าน
จะตอบสนองอย่างไรตอ่คนที่เป็นเหมือนเชเรม็ ขณะ
ศึกษาการตอบสนองของเจคอบ ท่านจะเห็นวา่ เม่ือเรา
วางใจพระเจ้าเราสามารถเอาชนะการท้าทายศรทัธา
ของเราได้ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีไวต้รง
ช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับข้อเหล่าน้ี 
มองหาวธิีที่เจคอบแสดงให้เห็นหลักธรรมดงักล่าวขณะ
เผชิญหน้ากับเชเรม็

ในแผนภูมิดา้นล่าง ให้อ่านข้อความจาก เจคอบ 7:5–14 
ในคอลัมน์แรกและจับคูข่้ออ้างอิงน้ันกับข้อความใน
คอลัมน์ที่สองซ่ึงบรรยายไดด้ทีี่สุดวา่เจคอบวางใจ
พระเจ้าอย่างไรในข้อน้ัน เขียนตวัอักษรของข้อความไว้
บนบรรทัดตดิกับพระคมัภีรอ์้างอิง

สิ่งที่เจคอบท�าเพื่อวางใจพระเจ้า

 1. - - - - - - -  เจคอบ 7:5

 2. - - - - - - -  เจคอบ 7:8

 3. - - - - - - -  เจคอบ 7:10–11

 4. - - - - - - -  เจคอบ 7:12

 5. - - - - - - -  เจคอบ 7:13–14

 ก. เขาเป็นพยานถงึพระคมัภีร์

และถ้อยค�าของศาสดา

พยากรณ์

 ข. เขาปลอ่ยผลไว้ในพระหตัถ์

ของพระผู้ เป็นเจ้า

 ค. เขาพึง่การน�าทางและพลงั

จากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

 ง. เขานกึถงึประสบการณ์

ในอดีตท่ีเคยเสริมสร้าง

ศรัทธาของเขา

 จ. เขาแบง่ปันประจกัษ์พยาน

ท่ีได้รับผา่นพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ

ท่านสามารถตรวจค�าตอบของกิจกรรมจับคูน้ี่โดยดคู�า
ตอบที่ถูกตอ้งท้ายบทน้ี

ท่านสามารถเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่านได้
อย่างไรทัง้น้ีเพื่อจะไม่หวัน่ไหวเมื่อส่ิงที่ท่านเช่ือถูกตัง้
ค�าถามหรอืถูกวพิากษ์วจิารณ์ สังเกตใน เจคอบ 7:5 วา่
เจคอบแสดงให้เห็นความจรงิตอ่ไปน้ี: ไม่มี ใครท�าเรา
หวัน่ไหวในศรทัธาได้ถ้าประจักษ์พยานของเราตัง้
อยู่บนการเปิดเผยและประสบการณ์แท้จรงิทาง
วญิญาณ ไตรต่รองพลังแห่งประจักษ์พยานของท่าน
ในพระเยซูครสิตแ์ละส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานน้ัน

วธิีที่เจคอบตอบสนองเชเรม็เป็นแบบอย่างให้เรา
ด�าเนินตามเมื่อเราตอบสนองบุคคลที่ตัง้ค�าถามหรอื
วพิากษ์วจิารณ์ศรทัธาของเรา

 2. ตอบค�าถามสามข้อด้านลา่งลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือชว่ยทา่นตรึกตรองสิง่ท่ีเจคอบท�า

เพ่ือวางใจพระเจ้าและการกระท�าเดียวกนันีไ้ด้ชว่ยหรือจะชว่ยทา่น

ได้อยา่งไรเม่ือคนอ่ืนๆ ท้าทายศรัทธาของทา่น

 ก. สงัเกตใน เจคอบ 7:5 วา่เน่ืองด้วยประสบการณ์ทางวิญญาณ

ก่อนหน้านีข้องเจคอบ ศรัทธาของเขาจงึไมห่วัน่ไหว มี

ประสบการณ์อะไรบ้างเสริมสร้างศรัทธาของทา่น การจดจ�าหรือ
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บนัทกึประสบการณ์เหลา่นีส้ามารถชว่ยทา่นได้อยา่งไรเม่ือมีคนตัง้

ค�าถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ศรัทธาของทา่น

 ข. ใน เจคอบ 7:8 เจคอบกลา่ววา่ “พระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าทรงเท 

พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณข้าพเจ้า” ทา่น

จ�าเป็นต้องท�าอะไรจงึจะสามารถมีพระวิญญาณเทเข้ามาในจิต

วิญญาณทา่นได้ พระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงชว่ยทา่นอยา่งไรขณะ

ทา่นรับมือกบัค�าถามหรือค�าวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัศรัทธาของ

ทา่น

 ค. นิสยัประจ�าวนัของการศกึษาพระคมัภีร์และถ้อยค�าของศาสดา

พยากรณ์ยคุสดุท้ายจะชว่ยทา่นได้อยา่งไรในสภาวการณ์ท่ีคนอ่ืน

ตัง้ค�าถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ศรัทธาของทา่น (ด ูเจคอบ 7:10–11)

 ง. ทา่นได้แบง่ปันประจกัษ์พยานกบัคนท่ีตัง้ค�าถามหรือวิพากษ์

วิจารณ์ศรัทธาของทา่นเม่ือใด (ดเูจคอบ 7:12) อะไรคือผลท่ีเกิด

ขึน้

 จ. แทนท่ีจะพยายามพิสจูน์ความจริงของประจกัษ์พยานของเขา

เม่ือเชเร็มแสวงหาเคร่ืองหมาย เจคอบกลบัปลอ่ยผลลพัธ์ไว้ใน

พระหตัถ์ของพระเจ้า (ด ูเจคอบ 7:14) สิง่นัน้สามารถชว่ยให้ทา่นรู้

ได้อยา่งไรวา่ทา่นไมจ่�าเป็นต้องพิสจูน์ความจริงของประจกัษ์พยาน

ของทา่นกบัคนท่ีท้าทายศรัทธาของทา่น

เจคอบ 7:15–23

เชเร็มถูกลงทณัฑ์ สารภาพ และส้ินชีวิต อนัเป็นเหตใุหฝ้งู

ชนชาวนีไฟหนัมาหาพระเจ้า

เอ็ลเดอรโ์รเบิรต์ ด ี เฮลส์สอนวา่

“เมื่อเราไม่ตอบโต—้เมื่อเราหันแก้มอีก
ข้างหน่ึงให้และสกัดกัน้ความรูสึ้กโกรธ
—เรา       ยืนหยัดกับพระผู้ช่วยให้รอด       
เราแสดงความรกัของพระองคอ์อกไป ซ่ึง
เป็นพลังเพียงอย่างเดยีวที่จะสยบปฏิปักษ์

และตอบโตผู้้กล่าวรา้ยเราโดยไม่กล่าวรา้ยพวกเขา
เป็นการตอบแทน น่ันไม่ใช่ความอ่อนแอ น่ันคอืความ
กล้าหาญแบบชาวครสิต์

“ตลอดหลายปีเราเรยีนรูว้า่การท้าทายศรทัธาของเรา
ไม่ ใช่เรือ่งใหม่ และก็ ไม่น่าจะสูญสิน้ไป ในเรว็ๆ น้ี 
แตส่ำนุศษิย์ทีแ่ท้จรงิของพระครสิตม์องเห็นโอกำส
ท่ำมกลำงกำรตอ่ตำ้น . . .

“      นับเป็นเรือ่งดทีี่พระเจ้าทรงรู้ ใจผู้ที่กล่าวรา้ยเรา
และวธิีที่เราจะโตต้อบคนเหล่าน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด เมือ่สำนุศษิย์ทีแ่ท้จรงิแสวงหำกำรน�ำทำงจำกพระ
วญิญำณ พวกทำ่นไดร้บักำรดลใจทีพ่อเหมำะพอดกีับ
ทุกส่ิงทีท่่ำนเผชิญ และในทุกส่ิงที่เผชิญ สำนุศษิย์ทีแ่ท้
จรงิโตต้อบในวธิีทีอ่ัญเชิญพระวญิญำณของพระเจ้ำ” 
(“ความกล้าหาญแบบชาวครสิต:์ คณุคา่แห่งความเป็น
สานุศิษย์,” หน้า–90)

ท่านคดิวา่ “มองเห็นโอกาสท่ามกลางการตอ่ตา้น” 
หมายความวา่อย่างไร   
 

ผลดเีกิดขึน้ไดเ้มื่อเราตอบสนองคนที่ท้าทายศรทัธา
ของเราในวธิทีีอ่ญัเชิญพระวญิญาณของพระเจา้ อา่นเจ- 
คอบ 7:15–23 และมองหาผลดอีันเกิดจากการที่เจคอบ
เผชิญหน้ากับเชเรม็

ท่านเห็นหลักฐานอะไรบ้างใน เจคอบ 7:21–22 ที่ยืนยัน
วา่เจคอบปรารถนาให้ประสบการณ์ของเขากับเชเรม็
ช่วยผู้อื่น   
 

ตามที่กล่าวไว ้ใน เจคอบ 7:23 การที่เจคอบเผชิญหน้า
กับเชเรม็สุดท้ายแล้วมีผลตอ่ฝูงชนอย่างไร   
 

 3. หลกัธรรมข้อหนึง่ซึง่เราเรียนรู้จากการท่ีเจคอบเผชิญ

หน้ากบัเชเร็มคือเม่ือเราตอบค�าถามหรือตอบโต้การ

วพิากษ์วจิารณ์ศรัทธาของเราในวธีิที่อัญเชญิพระวญิญาณ 

เราสามารถช่วยให้ผู้อ่ืนหนัมาหาพระเจ้าได้ เขียนค�าตอบของ

ค�าถามตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบัหลกัธรรมดงักลา่วลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การรู้หลกัธรรมนีท้�าให้ทา่นชว่ยคนอ่ืนๆ หนัมาหาพระเจ้าได้

อยา่งไร

 ข. ทา่นจะพยายามประยกุต์ใช้หลกัธรรมนีอ้ยา่งไร
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เจคอบ 7: 24–27

เจคอบพดูถึงชาวนีไฟรบัมือกบัชาวเลมนัและสรุปบนัทึก

ของเขา

อ่าน เจคอบ 7:24–27 ใช้ปากกาเน้นข้อความข้อหน่ึงใน 
เจคอบ 7:25 ที่เสรมิข่าวสารของเจคอบเกี่ยวกับความ
ส�าคญัของการวางใจพระเจ้าขณะที่เราเผชิญการท้าทาย

 4.  ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: สิง่หนึง่ท่ีทา่นจะท�าเพ่ือเตรียมรับเวลาท่ีมี

คนท้าทายศรัทธาของทา่นคืออะไร

ถ้าท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับวธิีรบัมือกับค�าถามหรอืค�า
วพิากษ์วจิารณ์ศรทัธาของท่าน ให้ศึกษาคูม่ือ แน่ว-  

แน่ตอ่ศรทัธำ: ศพัทำนุกรมพระกิตตคิณุ, ค�าปราศรยั
การประชุมใหญ่ของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด ี เฮลส์เรือ่ง 
“ความกล้าหาญแบบชาวครสิต:์ คณุคา่แห่งความเป็น
สานุศิษย์” (เลียโฮนำ, พ ย  2008, หน้า 89–93) และ
แหล่งข้อมูลอื่นใน LDS org และ youth lds org

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาเจคอบ 7 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าตอบส�าหรบักิจกรรมจับคูต่อนเริม่บทเรยีนน้ีคอื: 
1) ง, 2) ค, 3) ก, 4) จ, 5) ข
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ค�าน�า 

อีนสั
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
หนงัสือของอีนสัแสดงให้เหน็เดชานภุาพแหง่การชดใช้ของพระ

เยซคูริสต์ในการช�าระผู้คนให้สะอาดจากบาปและท�าให้พวกเขา

สมบรูณ์ อีนสัตอ่สู้ตอ่พระพกัตร์พระผู้ เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน

อยา่งสดุก�าลงัก่อนท่ีบาปของเขาจะได้รับการให้อภยั จากนัน้เขา

สวดอ้อนวอนขอความผาสกุทางวิญญาณของชาวนีไฟและชาวเล-

มนั เขาใช้ชีวิตท่ีเหลือท�างานเพ่ือความรอดของคนเหลา่นัน้ ขณะ

ท่ีทา่นศกึษาหนงัสือของอีนสั ทา่นจะค้นพบบทเรียนส�าคญัๆ เก่ียว

กบัการสวดอ้อนวอน การกลบัใจ และการเปิดเผย ทา่นสามารถ

เรียนรู้ได้เชน่กนัวา่เม่ือบคุคลได้รับพรแหง่การชดใช้ พวกเขาจะ

ปรารถนาแบง่ปันพรเหลา่นัน้กบัผู้ อ่ืน

ใครเขียนหนังสือนี ้
อีนสับตุรชายของเจคอบและหลานชายของลีไฮกบัซาไรยาห์เป็น

ผู้ เขียนหนงัสือนี ้อีนสับนัทกึวา่บดิาสอนเขา “ตามการเลีย้งดแูละ

การตกัเตือนของพระเจ้า” (อีนสั 1:1) ใกล้บัน้ปลายชีวิต อีนสัเขียน

วา่เขาได้ประกาศ “พระวจนะตามความจริงท่ีมีอยูใ่นพระคริสต์” 

(อีนสั 1:26) ตลอดวนัเวลาของเขา ก่อนสิน้ชีวิต อีนสัสง่ตอ่แผน่

จารึกเลก็ของนีไฟให้เจรอมบตุรชาย อีนสัสรุปบนัทกึของเขาโดย

ช่ืนชมยินดีในวนัท่ีเขาจะยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระผู้ ไถ่ เขาประกาศ

วา่ “เม่ือนัน้ข้าพเจ้าจะเหน็พระพกัตร์พระองค์ด้วยความสขุใจ, และ

พระองค์จะตรัสแก่ข้าพเจ้า: จงมาหาเราเถิด, เจ้าผู้ ได้รับพร, มีท่ี

เตรียมไว้ให้เจ้าอยูใ่นปราสาทของพระบดิาแหง่เรา” (อีนสั 1:27)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน

อีนสัจบบนัทกึของเขาโดยประกาศวา่ 179 ปีผา่นไปตัง้แตล่ีไฮออก

จากเยรูซาเลม็ (ด ูอีนสั 1:25) แสดงวา่ชว่งเวลาท่ีเขาเขียนบนัทกึ

อยูร่ะหวา่งประมาณ 544 ปี ก่อนคริสตกาล (เม่ือเจคอบจบบนัทกึ

ของเขา) กบั 420 ปี ก่อนคริสตกาล อีนสัเขียนบนัทกึนีข้ณะอยูใ่นแผน่

ดนิแหง่นีไฟ

หน่วย 10: วัน 3

อีนสั
ค�าน�า

หลังจากใครค่รวญถ้อยค�าของบิดา อีนัสสวดอ้อนวอนทูล
ขอและไดร้บัการปลดบาป จากน้ันเขาสวดอ้อนวอนขอ
ความผาสุกทางวญิญาณของชาวนีไฟกับชาวเลมัน และ
ใช้ชีวติท�างานเพื่อความรอดของคนเหล่าน้ัน

อีนัส 1:1–8

หลงัจากใคร่ครวญถอ้ยค�าของบิดา อีนสัสวดออ้นวอนทูล

ขอและไดร้บัการปลดบาปของเขา

อ่าน อีนัส 1:1, 3 และสังเกตอิทธิพลที่เจคอบมีตอ่อีนัส  
ถึงแม้อีนัสเป็นบุตรชายและหลานชายของศาสดา
พยากรณ์ แตเ่ขายังตอ้งประสบกับเดชานุภาพแห่งการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตด์ว้ยตนเอง

นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้กหิวมาก วงกลมค�าบางค�าดา้นล่างที่
บอกวา่ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านหิว

ท้องวา่ง

ออ่นแอ

ไมพ่อใจ

หิวมาก

แสบท้อง

กระวนกระวาย

หิวจดั

ใช้ปากกาเน้นข้อความที่วลี “จิตวญิญาณข้าพเจ้า
หิวโหย” ใน อีนัส 1:4 ท่านคดิวา่วลีน้ีหมายความวา่
อย่างไร   
 

วลี “จิตวญิญาณข้าพเจ้าหิวโหย” อาจเกี่ยวข้องกับความ
รูสึ้กเช่น ความวา่งเปล่าทางวญิญาณหรอืความเจ็บปวด
หรอืความปรารถนาจะเตมิเต็มทางวญิญาณ อีนัสเขียน
เกี่ยวกับเวลาที่เขาประสบความหิวโหยทางวญิญาณ เขา
เขียนวา่ถ้อยค�าของบิดา “ฝังลึกอยู ่ในใจ [เขา]” (อีนัส 
1:3) ขณะที่เขาใครค่รวญถ้อยค�าเหล่าน้ัน เขาประสบ
กับความปรารถนาซ่ึงน�าเขาให้ปฏิบัตดิว้ยศรทัธา การ 
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กระท�าดว้ยศรทัธาน�าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวติเขา
และพรจากพระเจ้า

 1. เร่ิมท�าชดุแบบฝึกหดัเพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจ

ประสบการณ์ของอีนสัและเช่ือมโยงกบัชีวิตทา่นโดยแบง่

หนึง่หน้ากระดาษในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นออก

เป็นหกชอ่งและเขียนแตล่ะชอ่งดงันี ้

สิง่ท่ีอีนสัปรารถนา: สิง่ท่ีฉนัปรารถนา:

สิง่ท่ีอีนสัท�า: สิง่ท่ีฉนัต้องท�า:

สิง่ท่ีอีนสัประสบ: ประสบการณ์ของฉนั:

 2. อา่น อีนสั 1:2–3 และมองหาวลีในแตล่ะข้อท่ีบง่บอกวา่

อีนสัปรารถนาจะมีอะไรในชีวิตเขา เขียนวลีเหลา่นีล้งใน

ชอ่งท่ีเขียนวา่ “สิง่ท่ีอีนสัปรารถนา” ในแผนภมิูสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ความปรารถนาการปลดบาปของอีนัสช่วยให้เราเข้าใจส่ิง
ที่เขาหมายถึงใน อีนัส 1:4 เมื่อเขาเขียนวา่ “จิตวญิญาณ
ข้าพเจ้าหิวโหย” นอกจากหิวโหยการให้อภัยแล้ว อีนัสยัง

ปรารถนา “ชีวตินิรนัดร,์ และปีตขิองวสุิทธิชน” ดว้ย  
(อีนัส 1:3) เขาตอ้งการรูสึ้กถึงความสุขอันเกิดจากการ 
มีคา่ควรอยู่กับพระเจ้าและคนชอบธรรมคนอื่นๆ

 3. พิจารณาวา่ทา่นมีความรู้สกึหิวโหยทางวิญญาณแบบ

เดียวกบัท่ีอีนสับรรยายหรือไม ่ในแผนภมิูสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ในชอ่งท่ีเขียนวา่ “สิง่ท่ีฉนัปรารถนา” ให้

เขียนความปรารถนาทางวิญญาณบางอยา่งท่ีทา่นหิวโหยในชีวิต

ทา่น

ความปรารถนาของอีนัสน�าเขาให ้ใช้ศรทัธาและปฏิบัต ิ
ใน อีนัส 1:2 ให้ระบุและท�าเครือ่งหมายค�าที่อีนัสใช้
บรรยายความพยายามของเขา สังเกตวา่อีนัสไม่เขียนวา่
ตอ่สู้ กับ พระผู้เป็นเจ้าแต ่ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า
ในการสวดอ้อนวอน การตอ่สู้เช่นน้ันเกี่ยวข้องกับการ
ดิน้รนทางใจและทางวญิญาณเพื่อแสดงให้พระบิดาบน
สวรรคเ์ห็นความจรงิใจในความปรารถนาของเราและ
ความเต็มใจของเราที่จะกลับใจและท�าการเปลี่ยนแปลง
ที่จ�าเป็นในชีวติ ใน อีนัส 1:4 อีนัสบันทึกรายละเอียด
บางอย่างเกี่ยวกับการตอ่สู้ของเขา

 4. อา่น อีนสั 1:4 และท�าเคร่ืองหมายสิง่ท่ีอีนสัท�าเพ่ือ

แสดงให้เหน็วา่เขาจริงใจขณะแสวงหาการปลดบาป เขียน

สิง่ท่ีทา่นระบไุว้ใต้ “สิง่ท่ีอีนสัท�า” ในแผนภมิูสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

ค�าวา่ กำรวงิวอน ใน อีนัส 1:4 หมายถึงทูลขออย่าง
นอบน้อมและดว้ยความปรารถนาอย่างยิ่ง ค�าสวด
อ้อนวอนของเราอาจไม่ยาวเท่าของอีนัส แตต่อ้งจรงิใจ

 5. ในแผนภมิูสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ใต้ 

“สิง่ท่ีฉนัต้องท�า” ให้เขียนความคดิของทา่นวา่ทา่นจะแสดง

ให้พระเจ้าเหน็ความจริงใจของทา่นได้อยา่งไรขณะท่ีทา่นสวด

อ้อนวอนและแสวงหาพรทางวิญญาณของพระองค์

 6. ความพยายามอนัเป่ียมด้วยศรัทธาและจริงใจของอีนสั

น�าไปสูพ่รมากมายในชีวิตเขา อา่น อีนสั 1:5–8 ท�า

เคร่ืองหมายสิง่ท่ีอีนสัประสบ เขียนสิง่เหลา่นีล้งในชอ่ง “สิง่ท่ีอีนสั

ประสบ” ของแผนภมิูสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

ขณะท่ีทา่นอา่นข้อ 5 และ 6 ให้สงัเกตวา่อีนสัรู้ได้อยา่งไรวา่เขาได้

รับการให้อภยัแล้ว สรุเสียงท่ีกลา่วไว้ในข้อ 5 คือสรุเสียงท่ีเข้ามาใน

จิตใจอีนสั (ด ูอีนสั 1:10)
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อีนัส 1:7–8 สอนวา่ เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต์ บาปของเราจะได้รบัการให้อภัยและเราจะได้
รบัการท�าให้สมบูรณ์ ความปรารถนาจะปรบัปรงุ การ
สวดอ้อนวอนที่จรงิใจ และความพยายามที่จะกลับใจ
เป็นวธิีที่เราสามารถแสดงให้เห็นวา่เรามีศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์

ประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
อธิบายวา่ความรูสึ้กผิดของเราจะหมดไปเมื่อเราใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละกลับใจจากบาปของเรา

“เมื่อเรากลับใจอย่างแท้จรงิแล้ว พระ
ครสิตจ์ะทรงน�าภาระอันเกิดจากความผิด
บาปของเราไป เราจะรูด้ว้ยตนเองวา่เราได้
รบัการให้อภัยและไดร้บัการช�าระให้สะอาด 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะยืนยันส่ิงน้ีแก่เรา 

พระองคท์รงเป็นพระผู้ทรงช�าระให้บรสุิทธิ์ ไม่มี
ประจักษ์พยานแห่งการให้อภัยใดจะยิ่งใหญ่เกินกวา่
น้ี      

“[พระเจ้า] ทรงประกาศวา่ ‘ดเูถิด, คนที่กลับใจจากบาป
ของเขา, คนคนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, พระเจ้า, 
ไม่จ�ามันอีก’ (คพ  58:42)

“ซาตานจะพยายามท�าให้เราเช่ือวา่บาปของเราไม ่ได้
รบัการให้อภัยเพราะเรำสามารถจะจดจ�าบาปเหล่าน้ัน 
ซาตานเป็นนักพูดปด เขาพยายามบดบังวสัิยทัศน์ของ
เราและน�าเราไปจากหนทางแห่งการกลับใจและให้อภัย 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ไดท้รงสัญญาวา่ เรำ จะจ�าบาปของเรา
ไม่ ได ้การจ�าจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการท�าผิดพลาดเช่น
เดมิอีก แตถ่้าเรามั่นคงและซ่ือสัตย์ ความทรงจ�าเกี่ยว
กับบาปของเราจะน้อยลงไปเรือ่ยๆ ส่ิงน้ีจะเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการที่จ�าเป็นของการรกัษาและการ
ท�าให้บรสุิทธิ์” (“จุดกลับที่ปลอดภัย,” เลียโฮนำ, พ ค  
2007, หน้า 126)

เพื่อช่วยท่านประยุกต์ ใช้ค�าพูดของประธานอุคท์- 
ดอรฟ์ จงใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี: ท่านเคยรูสึ้กเมื่อ
ใดวา่พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของท่าน ท่านรูไ้ดอ้ย่างไร
วา่ท่านไดร้บัการให้อภัย ท่านรูสึ้กถึงการให้อภัยของ
พระเจ้าเมื่อเรว็ๆ น้ีหรอืไม่

 7. หลงัจากไตร่ตรองค�าถามข้างต้น ให้บนัทกึ

ประสบการณ์ท่ีทา่นมีกบัความรู้สกึของการให้อภยัลงใน

ชอ่ง “ป ระสบการณ์ของฉนั” ในแผนภมิูสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น หรือทา่นอาจจะเขียนวา่ทา่นหวงัจะประสบอะไร

เม่ือทา่นใช้ศรัทธาในพระเยซคูริสต์

อีนัส 1:9–27

อีนสัสวดออ้นวอนเพือ่ชาวนีไฟกบัชาวเลมนัและท�างาน

กบัคนอืน่ๆ เพือ่ความรอดของพวกเขา

แผนภาพน้ีอธิบายการสวดอ้อนวอนของอีนัส เขา
สวดอ้อนวอนให้ตนเองก่อน จากน้ันก็ขยายการสวด
อ้อนวอนให้คนอื่นๆ ดว้ย อ่าน อีนัส 1:9–10 และท�า
เครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่านวา่อีนัสสวดอ้อนวอน
ให้ ใครเป็นคนที่สอง อ่าน อีนัส 1:11–14 และท�า
เครือ่งหมายคนที่อีนัสสวดอ้อนวอนให้เป็นคนที่สาม

 8. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: จากค�าบรรยายของอีนสัเก่ียวกบัเจตนา

ของชาวเลมนัในอีนสั 1:14 ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัการสวด

อ้อนวอนของอีนสัเพ่ือคนเหลา่นัน้

เราเรยีนรูจ้ากตวัอย่างของอีนัสวา่เม่ือเราได้รบัพรแห่ง
การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ เราจะพยายามช่วยผู้
อ่ืนให้ได้รบัความรอด เพื่อช่วยท่านจดจ�าความจรงิน้ี 
ท่านอาจตอ้งการเขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีทัง้หมดหรอืบาง
ส่วนจากประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอร์ ไวต้รงช่อง
วา่งรมิหน้าพระคมัภีรข์องท่าน

“ทุกครัง้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพรแห่ง
การชดใช้ ในชีวติ เราอดห่วงความผาสุก
ของพี่น้องเราไม่ได ้     

“ตวับ่งชีอ้ันส�าคญัยิ่งของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสส่วนตวัของคนๆ หน่ึงคอืความปรารถนาจะ
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น” (The Teachings of 

ตนเอง

?
?
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Howard W. Hunter, ed  Clyde J  Williams [1997], 
248–49)

อ่าน อีนัส 1:19–20, 26 และท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่
แสดงให้เห็นความจรงิใจในความปรารถนาของอีนัสตอ่
ชาวนีไฟและชาวเลมันหลังจากเขาสวดอ้อนวอนให้คน
เหล่าน้ัน

อ่าน อีนัส 1:27 และมองหาหลักฐานยืนยันปีตทิี่อีนัส
ประสบเพราะความพยายามของเขาและความเช่ือมั่นวา่
เขาจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์

 9. เพ่ือชว่ยทา่นประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ในบทนี ้จง

ตดัสนิใจร่วมกบัการสวดอ้อนวอนเพ่ือหาวิธีหนึง่หรือ

มากกวา่นัน้ท่ีทา่นสามารถท�าตามแบบอยา่งของอีนสั เลือก

ข้อความหนึง่ข้อด้านลา่ง และเตมิค�าให้ครบถ้วนลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เชน่เดียวกบัอีนสั ฉนัปรารถนาจะได้รับการปลดบาปของฉนั 

ฉนัจะแสดงให้พระเจ้าเหน็วา่ฉนัจริงใจในความปรารถนานีโ้ดย . . .

 ข. เชน่เดียวกบัอีนสั ฉนัปรารถนาจะชว่ยให้สมาชิกครอบครัวและ

เพ่ือนๆ มาหาพระเยซคูริสต์ บคุคลหนึง่ท่ีฉนัจะพยายามชว่ยคือ 

(ช่ือบคุคลนัน้) ฉนัจะพยายามชว่ยบคุคลนีโ้ดย . . .

 ค. อีนสัสวดอ้อนวอนให้ชาวเลมนัผู้ ถือได้วา่เป็นศตัรูของเขา เชน่

เดียวกบัอีนสั ฉนัต้องการแสดงความรักของพระเจ้าตอ่คนท่ีแล้ง

น�า้ใจตอ่ฉนั วิธีหนึง่ท่ีฉนัจะท�าสิง่นีคื้อ . . .

จงพยายามท�าส่ิงที่ท่านเขียนไว ้ในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีร ์ให้ส�าเรจ็ เมื่อท่านใช้ศรทัธาในการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตแ์ละกลับใจ ท่านย่อมสามารถประสบกับ
การให้อภัย ปีต ิและปรารถนาจะช่วยผู้อื่นมากขึน้

 10. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา อีนสั 1 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

เจรอม
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษาหนงัสือของเจรอม ทา่นจะเหน็วา่พระผู้ เป็นเจ้า

ทรงรักษาสญัญาวา่จะประทานพรคนท่ีเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง

พระองค์ ทา่นจะเรียนรู้เชน่กนัเก่ียวกบัความพยายามของกษัตริย์

ชาวนีไฟ ศาสดาพยากรณ์ ผู้สอน และปโุรหิตในสมยัของเจรอมใน

การชว่ยผู้คนให้กลบัใจและหลีกเลี่ยงความพินาศ

ใครเขียนหนังสือนี ้
เจรอมบตุรชายของอีนสัเขียนหนงัสือนี ้เชน่เดียวกบับดิาและ

เชน่เดียวกบัเจคอบปู่ ของเขาและลีไฮปู่ ทวดของเขา—เจรอมมี

วิญญาณแหง่การพยากรณ์และการเปิดเผย (ด ูเจรอม 1:2) เม่ือ

เขาจบบนัทกึ เขาสง่ตอ่แผน่จารึกของนีไฟให้ออมไนบตุรชาย

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน

หนงัสือของเจรอมครอบคลมุประมาณ 59 ปี ตัง้แตร่าวๆ 420 

ปี ก่อนคริสตกาล จนถงึ 361 ปี ก่อนคริสตกาล (ด ูอีนสั 1:25; เจรอม 

1:13) หนงัสือนีเ้ขียนในแผน่ดนิแหง่นีไฟ

ค�าน�าของ 

ออมไน
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
โดยผา่นการศกึษาหนงัสือของออมไน ทา่นจะเรียนรู้วา่พระเจ้าทรง

คุ้มครองชาวนีไฟท่ีชอบธรรมและน�าพวกเขาไปสูแ่ผน่ดนิแหง่เซ- 

ราเฮ็มลา (ด ูออมไน 1:7, 12–13) หนงัสือของออมไนกลา่วถงึคน

กลุม่อ่ืนด้วย—ชาวมิวเลค็ (หรือผู้คนของเซราเฮ็มลา) และชาวเจ-

เร็ดผู้ ท่ีพระเจ้าทรงน�าทางไปสูแ่ผน่ดนิท่ีสญัญาไว้

ใครเขียนหนังสือนี ้
หนงัสือของออมไนเขียนโดยชายห้าคน ได้แก่ ออมไน อเมรัน เค- 

มิช อบนิาดมั และอแมลไิค ออมไนเป็นบตุรชายของเจรอมและ 

เป็นโหลนของลีไฮกบัซาไรยาห์ ออมไนเรียกตนเองวา่ “คนชัว่ 

ร้าย” ผู้  “มิได้รักษา . . . พระบญัญตัขิองพระเจ้า” (ออมไน 1:2)  

อแมรัน (บตุรชายของออมไน) เคมิช (น้องชายของอเมรัน) และอบ-ิ 

นาดมั (บตุรชายของเคมิช) ตา่งเพ่ิมข้อความสัน้ๆ เข้าไป อแมลไิค

บตุรชายของอบนิาดมัเขียนหนงัสือออมไนสว่นใหญ่และเป็นคน

สดุท้ายท่ีเขียนบนแผน่จารึกเลก็ของนีไฟ เขาฝากฝังแผน่จารึกไว้

กบักษัตริย์เบน็จามิน

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน

ผู้ เขียนหนงัสือของออมไนแตล่ะคนเขียนในชว่งระหวา่ง 361 ปี ก่อน

คริสตกาล และ 130 ปี ก่อนคริสตกาล สี่คนแรกเขียนในแผน่ดนิแหง่นี-

ไฟ สว่นอแมลไิคท�าบนัทกึของเขาในแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา

หน่วย 10: วัน 4

เจรอมและออมไน
ค�าน�า

หนังสือของเจรอมและออมไนบรรจุงานเขียนสุดท้าย
จากแผ่นจารกึเล็กของนีไฟ เจรอมไดร้บัแผ่นจารกึจาก 
อีนัสบิดา เขาบันทึกการตอ่สู้ดิน้รนและพรของชาวนี- 
ไฟตลอดช่วงเวลาประมาณ 60 ปี จากน้ันจึงส่งตอ่แผ่น
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จารกึให้ออมไนบุตรชาย หนังสือของออมไนบรรจุงาน
เขียนของผู้จดบันทึกชาวนีไฟห้าคนและครอบคลุม
ประมาณ 230 ปี

เจรอม 1:1–15; ออมไน 1:5–7

เจรอมบรรยายว่าชาวนีไฟรุ่งเรืองอย่างไรเมือ่พวกเขา

รกัษาพระบญัญติัของพระเจ้า

เพื่อเตรยีมศึกษาหลักธรรมส�าคญัที่สอนไว ้ในเจรอม
และออมไน ให้อ่านประสบการณ์ตอ่ไปน้ีที่ประธานด-ี 

เทอร ์เอฟ อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดแบ่งปัน

“ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่เมื่อเตรยีมตวัรบัการฝึกเป็นนักบิน
เครือ่งบินรบ เราใช้เวลาของการฝึกเบือ้งตน้ทางทหาร
ส่วนใหญ่ไปกับการออกก�าลังกาย ข้าพเจ้ายังไม่คอ่ย
แน่ใจวา่เหตใุดการวิง่อย่างไม่มีวนัหยุดถือวา่เป็นการ
เตรยีมที่ส�าคญัของการเป็นนักบิน แตก่ระน้ัน เราก็วิง่ 
วิง่ และวิง่ตอ่ไปอีก

“เมื่อข้าพเจ้าวิง่ก็เริม่เห็นบางส่ิงซ่ึงจรงิๆ แล้วรบกวน
ข้าพเจ้า บ่อยครัง้คนที่สูบบุหรี ่ดืม่เหล้า และท�าทุกส่ิง
ขัดกับพระกิตตคิณุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระค�าแห่ง
ปัญญา วิง่แซงข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่ตนเองคดิวา่ ‘เดีย๋วก่อน ฉันน้ันควรจะ
วิง่และไม่เหน่ือยอ่อนไม่ใช่หรอื’ แตข่้าพเจ้าเหน่ือยอ่อน 
และถูกคนที่ ไม่ท�าตามพระค�าแห่งปัญญาวิง่แซงหน้าไป 
ข้าพเจ้าสารภาพวา่ในตอนน้ันส่ิงน้ีรบกวนข้าพเจ้า จาก
น้ันข้าพเจ้าถามตนเองวา่ค�าสัญญาน้ีจรงิหรอืไม่” (“จง
อดทนตอ่ไป,” เลียโฮนำ, พ ค  2010, หน้า 72)

ท่านเคยสงสัยไหมวา่พระเจ้าจะทรงท�าตามสัญญาของ
พระองคว์า่จะประทานพรท่านส�าหรบัการรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองคห์รอืไม่และอย่างไร

ศาสดาพยากรณ์เจรอมผู้เป็นบุตรชายของอีนัสอธิบาย
วา่สัญญาของพระเจ้ากับบิดาเขาเป็นจรงิ หรอืไดร้บั
การพิสูจน์วา่เป็นจรงิอย่างไร อ่าน เจรอม 1:9 และท�า
เครือ่งหมายสัญญาที่พระเจ้าทรงพิสูจน์กับผู้คนวา่เป็น
ความจรงิ

 1. เจรอมแสดงให้เหน็วา่ เม่ือเราเช่ือฟังพระบญัญัติ

ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะรุ่งเรือง เพ่ือดตูวัอยา่งของ

ความจริงนี ้ให้ศกึษาพระคมัภีร์อ้างอิงแตล่ะข้อด้านลา่ง และตอบ

ค�าถามท่ีให้มาลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เจรอม 1:4–5, 8 มีตวัอยา่งอะไรบ้างท่ีแสดงให้เหน็วา่ชาวนีไฟ

เช่ือฟังอยา่งไรและพวกเขาได้รับพรอยา่งไร

 ข. เจรอม 1:7, 10–12 ศาสดาพยากรณ์และผู้น�าคนอ่ืนๆ มี

บทบาทอะไรในการชว่ยให้ชาวนีไฟเช่ือฟังและรุ่งเรือง

 ค. ออมไน 1:5–7 สญัญาของพระผู้ เป็นเจ้าได้รับการพิสจูน์วา่เป็น

จริงตา่งวิธีออกไปในเวลาตอ่มาอยา่งไร

อ่านส่ิงที่ประธานอุคท์ดอรฟ์สอนและเป็น
พยานเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านเมื่อ
สงสัยวา่พระเจ้าจะทรงรกัษาสัญญาที่
ประทานไว ้ในพระค�าแห่งปัญญาหรอืไม่ 
“ค�าตอบไม ่ไดม้าในทันที แตใ่นที่สุด

ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ค�าสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าไม ่ไดเ้กิด
ขึน้อย่างรวดเรว็หรอืในวธิีที่หวงัไวเ้สมอไป ค�าตอบมาใน
เวลาและวถิีของพระองค ์หลายปีตอ่มา ข้าพเจ้าเห็น
หลักฐานชัดเจนของพรทางโลกที่มีตอ่ผู้เช่ือฟังพระค�า
แห่งปัญญา—นอกเหนือจากพรทางวญิญาณซ่ึงมาใน
ทันทีจากการเช่ือฟังกฎใดๆ ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อมอง
ย้อนกลับไป ข้าพเจ้ารูแ้น่วา่ค�ำสัญญำของพระเจำ้บำงที
ก็ไม่เกิดขึน้ในทันทีเสมอไป แตจ่ะเกิดขึน้อย่ำง
แน่นอน” (ด ู“จงอดทนตอ่ไป,” 58, เน้นตวัเอน)

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เลา่

ประสบการณ์เม่ือพระเจ้าประทานพรหรือท�าให้ทา่นรุ่งเรือง

เพราะรักษาพระบญัญตัขิองพระองค์ จากประสบการณ์ของทา่น 

ทา่นสามารถเป็นพยานอะไรเก่ียวกบัพระเจ้าและค�าสญัญาของ

พระองค์

ออมไน 1:1–30

ผูจ้ดบนัทึกเล่าประวติัชาวนีไฟ

ผู้สืบตระกูลของเจรอมเขียนหนังสือของออมไนซ่ึง
ครอบคลุมประมาณ 230 ปี ท�าเครือ่งหมายช่ือแตล่ะคน
ที่เก็บรกัษาแผ่นจารกึเล็กตอ่จากเจรอม ท่านสามารถหา
ช่ือเหล่าน้ีได ้ใน ออมไน 1:1, 4, 9, 10, 12, และ 25

หนังสือของออมไนบรรยายเหตกุารณ์ส�าคญัหลายเรือ่ง
ในประวตัศิาสตรพ์ระคมัภีรม์อรมอน ท่านอาจจะจ�าได้
วา่ในสมัยของนีไฟชาวนีไฟจากชาวเลมันไปตัง้ถิ่นฐาน
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ในที่แห่งหน่ึงเรยีกวา่แผ่นดนิแห่งนีไฟ การอพยพครัง้
น้ีมีลูกศรบอกไวบ้นแผนที่จากแผ่นดนิแห่งมรดกแรก
ไปยังแผ่นดนิแห่งนีไฟ

อ่าน ออมไน 1:12–13 และระบุวา่ชาวนีไฟมาอาศัยอยู่
ในแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลาอย่างไร ท่านอาจตอ้งการขีด
เส้นใตว้ลี ในข้อเหล่าน้ีที่บ่งบอกวา่ชาวนีไฟเดนิทางตาม
การชีน้�าและเดชานุภาพของพระเจ้า บนแผนที่มีลูกศร
แสดงการอพยพครัง้น้ีจากแผ่นดนิแห่งนีไฟไปแผ่นดนิ
แห่งเซราเฮ็มลา

อ่าน ออมไน 1:14–19 มองหาความคล้ายคลึงและความ
แตกตา่งกันระหวา่งชาวนีไฟกับผู้คนที่พวกเขาคน้พบ
ในแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. การขาดพระคมัภีร์มีผลอยา่งไรตอ่ผู้คนของเซราเฮ็มลา

 ข. การรู้เชน่นีช้ว่ยให้ทา่นส�านกึคณุมากขึน้ตอ่พระคมัภีร์และ

ศกึษาพระคมัภีร์อยา่งขยนัหมัน่เพียรมากขึน้อยา่งไร

หนังสือของออมไนแนะน�าให้รูจ้ักคนอีกสองกลุ่มซ่ึง
ท่านจะศึกษาตอ่ไป ในพระคมัภีรม์อรมอน เพื่อระบุ
ช่ือคนกลุ่มหน่ึงในสองกลุ่มน้ี ให้อ่าน ออมไน 1:20–22 
และเขียนค�าวา่ ชำวเจเรด็ ลงไป ในพระคมัภีรข์องท่าน
ใกล้กับข้อเหล่าน้ี โครแิอนทะเมอรเ์ป็นหน่ึงในผู้รอด
ชีวติสองคนสุดท้ายของประชาชาตเิจเรด็ และอีกคน
หน่ึงคอืศาสดาพยากรณ์อีเธอร ์ท่านจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ชาวเจเรด็ในการศึกษาหนังสือของอีเธอร์

เพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับคนกลุ่มสุดท้ายที่กล่าวไว ้ในออมไน 
ให้สังเกตลูกศรบนแผนที่ซ่ึงลากยาวตัง้แตแ่ผ่นดนิแหง่
เซราเฮ็มจนเกอืบถงึแผน่ดนิแหง่นีไฟแลว้กลบัไปเซรา- 
เฮ็มลา และลูกศรตัง้แตแ่ผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลาซ่ึงลาก
ยาวตลอดทางไปจนถึงแผ่นดนิแห่งนีไฟ ลูกศรเหล่า
น้ีแสดงการอพยพของผู้คนของซีนิฟฟ์ผู้ถูกกล่าวถึง

ค�าอธิบายพอสังเขปเก่ียว

กับการอพยพของชาวนีไฟ

แผ่นดนิรกร้าง
(ท่ีซึง่กระดกูชาวเจเร็ด “กองเกลื่อนกลาดในแผน่ดนิ

ทางเหนือ” [ออมไน 1:22])

แผ่นดนิแห่งเซราเฮม็ลา
(ท่ีซึง่ชาวนีไฟรวมเป็นหนึง่เดียวกบัชาวมิวเลค็)

แผ่นดนิแห่งนีไฟ
(บ้านของชาวนีไฟหลงัจากพวกเขา

แยกจากชาวเลมนั)

แผ่นดนิแห่งมรดกแรก
(ท่ีซึง่กลุม่ของลีไฮตัง้ถ่ินฐานครัง้แรก;  

ถ่ินพ�านกัดัง้เดิมของชาวเลมนั)

ทะเลตะวันตก

ความพยายามกลบั
ไปแผน่ดนิแหง่นีไฟ

ล้มเหลว

ความพยายามกลบัไปแผน่
ดนิแหง่นีไฟครัง้สอง

ภายใต้ซีนิฟฟ์
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ในออมไน 1:27–30 (ท่านอาจตอ้งการเขียน “ผู้คนของ
ซีนิฟฟ์” ใกล้กับข้อเหล่าน้ี) ท่านจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับคน
กลุ่มน้ีขณะศึกษาหนังสือของโมไซยาห์

พระคมัภีรม์อรมอนไม่ ไดอ้้างวา่เป็นบันทึกของคน
ทัง้หมดผู้เคยอาศัยอยู่ ในพืน้ที่ของทวปีอเมรกิา 
นอกจากชาวเจเรด็ ผู้คนของเซราเฮ็มลา และผู้สืบ
ตระกูลของลี ไฮแล้ว ยังมีคนอื่นๆ มาทวปีอเมรกิา
เช่นกัน ประธานแอนโธนี ดบัเบิลยู  ไอวนิส์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าวที่การประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน ค ศ  1929 วา่: “พระคมัภีรม์อรมอน      ไม ่ได้
บอกเราวา่ไม่มีคนอยู่ที่น่ีมาก่อน [ผู้คนสมัยพระคมัภีร์
มอรมอน] อีกทัง้ไม่ ไดบ้อกเราวา่ไม่มีคนมาที่น่ีหลังจาก
น้ัน” (  ใน Conference Report, Apr  1929, 15)

สังเกตใน ออมไน 1:23–24 วา่ส่วนสุดท้ายของหนังสือ 
น้ีเขยีนโดยอแมลิไค เขามชีีวติอยู่ ในช่วงสมยัของกษัตรยิ์ 
เบ็นจามนิหลังจากชาวนีไฟอพยพไปแผน่ดนิแหง่เซ- 
ราเฮ็มลา อ่าน ออมไน 1:25–26 และท�าเครือ่งหมายค�า
เชือ้เชิญที่อแมลิไคกล่าวสามครัง้

สังเกตวา่ค�าเชือ้เชิญให้
มาหาพระครสิตท์ัง้สาม
ครัง้ใน ออมไน 1:25–26 
ตามมาดว้ยค�าวา่ และ 
รวมทัง้ค�าแนะน�าเฉพาะ
เจาะจงที่ช่วยให้เรารูว้ธิี
มาหาพระครสิต ์อ่าน 
ออมไน 1:25–26 อีกครัง้
และท�าเครือ่งหลายส่ิงที่
อแมลิไคกระตุน้เราให้ท�า
เพื่อมาหาพระครสิต์

ท่านควรพบค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับวธิีมาหาพระ
ครสิต์

• เช่ือ

คนท่ีเขียนพระคมัภีร์มกัเน้น

ความจริงส�าคญัๆ ผา่นการ

กลา่วซ�า้ ขณะท่ีทา่นค้นพบ

ค�า วลี และแนวคดิซ�า้ๆ ให้

พยายามเข้าใจวา่เหตใุดจงึ

เน้นและพระเจ้าทรงประสงค์

ให้ทา่นเรียนรู้อะไรจากสิง่นัน้

มองหาค�า วลี และแนว

คดิซ�า้ๆ ในพระคัมภร์ี

• รบัส่วนความรอดของพระองค ์( ไดร้บัพรแห่งการ
ชดใช้ของพระองค)์

• ถวายทัง้จิตวญิญาณของท่านแดพ่ระองค ์(ถวาย
ใจ ความปรารถนา และความพยายามจนสุดความ
สามารถของท่าน—ไม่รัง้ส่ิงใดไว)้

• อดอาหารและสวดอ้อนวอน

• อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่

อแมลิไคให้สัญญาไวท้้ายออมไน 1:26กับคนที่ท�าตาม
ค�าแนะน�าน้ี หาค�าสัญญา และเตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้
ครบถ้วน: ถ้าเรามาหาพระครสิต์และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ เรา  
  

 4. เลือกหนึง่วลีในค�าแนะน�าเก่ียวกบัวิธีมาหาพระคริสต์

ดงัระบไุว้ข้างต้น และเขียนหรือท�าโครงร่างค�าพดูหนึง่ถงึ

สองนาทีลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นอธิบายวา่

เราจะมาหาพระคริสต์ได้อยา่งไรโดยประยกุต์ใช้หลกัธรรมนัน้

ตวัอยา่งเชน่ ทา่นอาจจะเขียนค�าพดูวา่การอดอาหารและการสวด

อ้อนวอนจะชว่ยให้เรามาหาพระคริสต์ได้อยา่งไร ค�าพดูของทา่น

อาจรวมถงึ (1) อา่น ออมไน 1:25–26 และอธิบายวลีท่ีทา่นเลือก

ด้วยค�าพดูของทา่นเอง (2) พระคมัภีร์เพ่ิมเตมิท่ีชีแ้จงหรือเพ่ิม

ความหมายของวลีนัน้ (3) ประสบการณ์จากชีวิตทา่นหรือจากชีวิต

คนท่ีทา่นรู้จกัซึง่แสดงตวัอยา่งของวลีดงักลา่ว และ (4) ความคดิ 

ความรู้สกึ และประจกัษ์พยานของทา่น

ครขูองท่านอาจจะขอให้ท่านแบ่งปันค�าพูดครัง้ตอ่
ไปเมื่อพบกัน ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันค�าพูดที่การ
สังสรรค์ ในครอบครวัหรอืในสภาวะแวดล้อมอื่นดว้ย

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาเจรอม–ออมไนและศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

ถ้อยค�าของ
มอรมอน
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
โดยผา่นการศกึษาถ้อยค�าของมอรมอน ทา่นจะเพ่ิมพนูศรัทธาได้

วา่ “พระเจ้าทรงรู้ทกุเร่ือง” (ถ้อยค�าของมอรมอน 1:7) และพระองค์

ทรงน�าทางผู้ รับใช้ของพระองค์ให้บรรลจุดุประสงค์ของพระองค์ 

ตามเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์หนงัสือดงักลา่วท�าหน้าท่ีเป็นสะพาน

เช่ือมระหวา่งแผน่จารึกเลก็ของนีไฟ (1 นีไฟ–ออมไน) กบัความ

ยอ่ของมอรมอนจากแผน่จารึกใหญ่ของนีไฟ (โมไซยาห์–4 นีไฟ) 

ถ้อยค�าของมอรมอนสามารถชว่ยให้ทา่นเข้าใจดีขึน้วา่มอรมอนยอ่

บนัทกึใดขณะท่ีเขารวบรวมพระคมัภีร์มอรมอน อีกทัง้แนะน�าทา่น

ให้รู้จกัศรัทธาและความส�าเร็จของกษัตริย์เบน็จามินด้วย

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนเขียนหนงัสือนี ้เขาเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้จดบนัทกึ ผู้ยอ่

และผู้รวบรวมพระคมัภีร์มอรมอนสว่นใหญ่ พระคมัภีร์มอรมอนตัง้

ช่ือตามเขา เขาเป็นแมท่พัชาวนีไฟและเป็นบดิาท่ีชอบธรรมด้วย 

ศาสดาพยากรณ์โมโรไนเป็นบตุรชายของเขา

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ ไหน

มอรมอนเขียนหนงัสือนีป้ระมาณ ค.ศ. 385 หลงัจาก “เหน็ความ

พินาศเกือบทัง้หมดของชาวนีไฟ, ผู้คน [ของเขา]” (ถ้อยค�าของมอร- 

มอน 1:1) มอรมอนไมไ่ด้บนัทกึวา่เขาอยูท่ี่ใดเม่ือเขียนหนงัสือนี ้

ค�าน�า 

โมไซยาห์
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ในการศกึษาหนงัสือของโมไซยาห์ นกัเรียนจะอา่นประจกัษ์พยาน

อนัทรงพลงัเก่ียวกบัพระพนัธกิจของพระเยซคูริสต์ พวกเขาจะเรียน

รู้เชน่กนัเก่ียวกบัผู้คนท่ีพระเจ้าทรงปลดปลอ่ยจากความเป็นทาส

ของบาปหรือจากการกดข่ีทางกาย นอกจากนีน้กัเรียนจะเรียนรู้ 

วา่ความพยายามอนัชอบธรรมของคนอยา่งเชน่กษัตริย์เบน็จา- 

มิน อบนิาได และแอลมาน�าพรใหญ่หลวงมาสูผู่้ อ่ืนอยา่งไร ตรง

กนัข้าม ทา่นจะเหน็วา่การเลือกท่ีไมดี่ของคนอยา่งเชน่ซีนิฟฟ์และ

กษัตริย์โนอาห์บตุรของเขาน�าผลลบมาสูต่นเองและผู้คนของพวก

เขาอยา่งไร

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนรวบรวมและยอ่บนัทกึของผู้ เขียนอีกหลายคนเพ่ือสร้าง

หนงัสือของโมไซยาห์ หนงัสือนีช่ื้อวา่โมไซยาห์ผู้ เป็นบตุรของ 

กษัตริย์เบน็จามิน โมไซยาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ ผู้ เปิดเผย 

และกษัตริย์ผู้ปกครองในเซราเฮ็มลาตัง้แตป่ระมาณ 124 ปี ถงึ 91 

ปี ก่อนคริสตกาล เขามีช่ือตามโมไซยาห์ปู่ ของเขาผู้ เป็นกษัตริย์ของ 

เซราเฮ็มลาเชน่กนั (ดอูอมไน 1:12–13, 19) 

มอรมอนดงึจากบนัทกึจ�านวนหนึง่มารวบรวมเป็นหนงัสอืของโมไซ-

ยาห์ เขายอ่และอ้างจากบนัทกึท่ีโมไซยาห์จดไว้บนแผน่จารึกใหญ่

ของนีไฟซึง่เลา่รายละเอียดประวตัขิองชาวนีไฟในแผน่ดนิแหง่เซรา- 

เฮ็มลา (ด ูโมไซยาห์ 1–7; 25–29) เขาดงึมาจากบนัทกึของซีนิฟฟ์

ด้วยซึง่เลา่ประวตัผิู้คนของซีนิฟฟ์นบัแตเ่วลาท่ีพวกเขาออกจาก 

เซราเฮ็มลาจนพวกเขากลบัมา (ด ูโมไซยาห์ 7–22) นอกจากนีม้อร- 

มอนยงัได้อ้างจากและยอ่งานเขียนหลายสว่นของโมไซยาห์ผู้ปก

ปักรักษาถ้อยค�าของอบนิาได (ด ูโมไซยาห์ 17:4) และเก็บรักษา

บนัทกึของผู้คนของเขา (ด ูโมไซยาห์ 18; 23–24)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ ไหน

บนัทกึดัง้เดมิท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูส�าหรับหนงัสือของโมไซยาห์นา่

จะเขียนระหวา่ง 200 ปี ก่อนคริสตกาล และ 91 ปี ก่อนคริสตกาล 

มอรมอนยอ่บนัทกึเหลา่นีใ้นชว่งเวลาระหวา่ง ค.ศ. 345 และ 385 

มอรมอนไมไ่ด้บนัทกึวา่ทา่นเขียนท่ีใดเม่ือทา่นรวบรวมหนงัสือนี ้
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หน่วย 11: วัน 1

ถ้อยค�าของมอรมอน 

–โมไซยาห์ 2
ค�าน�า

ถ้อยค�าของมอรมอนท�าหน้าที่เป็นสะพานเช่ือมระหวา่ง
แผ่นจารกึเล็กของนีไฟกับความย่อของมอรมอนจาก
แผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟ หนังสือน้ีเขียนราว 400 ปี
หลังจากการประสูตขิองพระเยซูครสิต ์มีค�าอธิบายโดย
สังเขปวา่แผน่จารกึเล็กของนีไฟคอือะไรและเหตใุดมอร- 
มอนจึงรูสึ้กวา่ตอ้งรวมไวก้ับงานเขียนศักดิสิ์ทธิ์อื่นๆ 
ถ้อยค�าของมอรมอนให้ข้อคดิอันทรงคณุคา่วา่เหตใุด
กษัตรยิ์เบ็นจามินจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับผู้คนของเขา

แผ่นจารกึเล็กของนีไฟส่วนใหญ่เป็นเรือ่งทางวญิญาณ 
การปฏิบัตศิาสนกิจ และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ 
แผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟส่วนมากมีประวตัศิาสตรท์าง
โลกของผู้คนที่กษัตรยิ์ทัง้หลายเขียนไว ้เริม่จากนีไฟ 
(ด ู1 นีไฟ 9:2–4) อย่างไรก็ด ีนับตัง้แตเ่วลาของโมไซ-
ยาห์ แผ่นจารกึใหญ่รวมเรือ่งราวทางวญิญาณที่มีความ
ส�าคญัมากไวด้ว้ย

แผ่นจารกึของมอรมอน หรอืแผ่นจารกึทองค�าที่มอบ
ให้ โจเซฟ สมิธ มีความย่อของมอรมอนจากแผ่นจารกึ
ใหญ่ของนีไฟ พรอ้มข้อคดิเห็นมากมาย แผ่นจารกึ
ทองค�าเหล่าน้ียังมีความตอ่เน่ืองของประวตัศิาสตร ์โดย
มอรมอนและส่วนเพิ่มเตมิโดยโมโรไนบุตรชายของเขา
ดว้ย

1 นีไฟถงึ
ออมไน

แผน่จารึกเลก็

ถ้อยค�าของมอรมอน

โมไซยาห์ถงึ 
4 นีไฟ

แผน่จารึกใหญ่

โมไซยาห ์1 เป็นบนัทกึเกีย่วกับค�าสอนของกษัตรยิเ์บ็น- 
จามินที่ ให้บุตรชายของเขา เขาสอนบุตรชายวา่พระ
คมัภีรช่์วยให้เราระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค ์เมื่อกษัตรยิ์เบ็นจามินใกล้ถึงวาระ
สุดท้ายของชีวติ เขาปรารถนาจะกล่าวแก่ผู้คนเกี่ยวกับ
การรบัใช้เป็นกษัตรยิ์ของเขาและกระตุน้คนเหล่าน้ัน
ให้เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า ค�าพูดของกษัตรยิ์เบ็นจามิน 
บันทึกไว ้ใน โมไซยาห์ 2–5 กล่าวถึงความทุกขเวทนา
และการชดใช้ของพระครสิต ์บทบาทของความยุตธิรรม
และความเมตตา ความจ�าเป็นในการรบัพระนามของ
พระครสิต ์ไวก้ับเราโดยพันธสัญญา ตอนเริม่ค�าพูดของ
เขาซ่ึงบันทึกไว ้ใน โมไซยาห ์2 กษัตรยิ์เบ็นจามินเน้น
ความจ�าเป็นของการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าโดยรบัใช้ผู้อื่น
และสภาพอันเป็นสุขของคนที่รกัษาพระบัญญัติ
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ถ้อยค�าของมอรมอน 1:1–11

มอรมอนสอนว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงปกปักรกัษาบนัทึก

ต่างๆ ไวเ้พือ่จดุประสงค์อนัสขุมุ

นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้กวา่พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้ 
ท�าบางส่ิงบางอย่าง ท่านรูห้รอืไม่วา่ทุกอย่างจะเกิดผล 
อย่างไรถ้าท่านท�าตามการกระตุน้เตอืนน้ี อะไรท�าให้
ท่านเกิดความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการท�าตามการ 
กระตุน้เตอืน

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนไดร้บับัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้ย่อบันทึกผู้คนของเขาซ่ึงเก็บรกัษาไวบ้นแผ่นจารกึ
ของนีไฟ ประมาณ ค ศ  385 เมื่อจะมอบบันทึกที่ย่อ
แล้วให้ โมโรไนบุตรชาย เขาท�าตามการกระตุน้เตอืนแม ้
ไม่รูผ้ลที่จะเกิดขึน้

มอรมอนพบบางอย่างเมื่อเขาก�าลังคน้ควา้บันทึก อ่าน 
ถ้อยค�าของมอรมอน 1:3 เพื่อคน้หาส่ิงที่เขาพบ (“แผ่น
จารกึเหล่าน้ี” หมายถึงแผ่นจารกึเล็กของนีไฟ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1 นีไฟจนถงึออมไน) อา่น ถอ้ยค�าของมอร- 
มอน 1:4–6 และท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่าน
วา่เหตใุดมอรมอนจึงพอใจเมื่อเขาคน้พบส่ิงที่อยู่บน
แผ่นจารกึเล็กเหล่าน้ี

อ่าน ถ้อยค�าของมอรมอน 1:7 ระบุวา่เหตใุดมอรมอน
จึงรวมแผ่นจารกึเล็กเหล่าน้ีไวก้ับความย่อของเขาจาก
แผ่นจารกึของนีไฟ ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย
หลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน “พระเจ้าทรงรูทุ้ก
เรือ่ง” โดยเข้าใจและเช่ือความจรงิน้ีท่านย่อมสามารถ
พัฒนาศรทัธาในการเช่ือฟังการกระตุน้เตอืนจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ที่ท่านไดร้บั

พระเจ้าทรงบัญชานีไฟ ให้ท�าแผ่นจารกึเล็กและเขียน
เรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ของผู้คนของเขาไวบ้นน้ัน (ด ู1 นีไฟ  
9:3) เวลาน้ันนีไฟประกาศวา่ “พระเจ้าทรงบัญชา
ข้าพเจ้าให้ท�าแผ่นจารกึเหล่าน้ีเพื่อพระประสงคอ์ัน
สุขุมในพระองค,์ ซ่ึงพระประสงคน้ั์นข้าพเจ้าหารู ้ไม่”  
(1 นีไฟ 9:5)

พระประสงคด์งักล่าวชัดเจนในอีกหลายศตวรรษตอ่
มาในปี ค ศ  1828 เมื่อศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ
เริม่แปลแผ่นจารกึทองค�า เขาแปลตน้ฉบับ 116 หน้า

จากความย่อของมอรมอนจากแผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟ
ก่อน จากน้ันหน้าเหล่าน้ีหายไปหรอืถูกขโมยเมื่อโจเซฟ
อนุญาตให้มารต์นิ แฮรร์สิน�าออกไป พระเจ้ารบัส่ังกับ
โจเซฟ ไม่ให้แปลส่วนที่หายไปซ�า้เพราะคนช่ัววางแผน
จะปรบัเปลี่ยนค�าในหน้าที่หายเพื่อท�าลายความน่าเช่ือ
ถือของพระคมัภีรม์อรมอน พระเจ้ารบัส่ังให้เขาแปล
ประวตัศิาสตรบ์นแผ่นจารกึเล็กซ่ึงครอบคลุมช่วงเวลา
เดยีวกัน ประวตัศิาสตรด์งักล่าวเน้นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์
มากกวา่ (ด ูคพ  10:10, 41–43; ด ู1 นีไฟ 9:3–4 ดว้ย)

ประสบการณ์น้ีเป็นหลักฐานส�าคญัที่ยืนยันวา่พระเจ้า
ทรงทราบทุกเรือ่งที่จะเกิดขึน้ พระองคท์รงทราบวา่จะ
ตอ้งใช้ประวตัศิาสตรบ์นแผ่นจารกึเล็ก และพระองค์
ทรงกระตุน้เตอืนมอรมอนให้รวมแผ่นจารกึไวก้ับความ
ย่อของเขา

การรูค้วามจรงิน้ีสามารถช่วยท่านไดอ้ย่างไรเมื่อท่านได้
รบัการกระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณ

 1. บรรยายลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เวลาท่ีทา่นหรือคนรู้จกักระท�าตามการกระตุ้นเตือนจาก

พระวิญญาณบริสทุธ์ิแม้ทา่นหรือพวกเขาอาจไมเ่ข้าใจการกระตุ้น

เตือนนัน้ในตอนแรก เขียนวา่ทา่นคดิวา่จะเตรียมให้ดีขึน้ได้อยา่งไร

เพ่ือให้รู้แจ้งชดัและตอบสนองการกระตุ้นเตือนจากพระเจ้า จ�าไว้

วา่เม่ือทา่นซ่ือสตัย์ตอ่การกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณของ

พระเจ้า พระองค์จะทรงท�างาน “ใน [ทา่น] เพ่ือให้ท�าตามพระ

ประสงค์ของพระองค์” (ถ้อยค�าของมอรมอน 1:7)

ถ้อยค�าของมอรมอน 1:12–18

กษัตริย์เบ็นจามินปราบชาวเลมนัและปกครองดว้ยความ

ชอบธรรม

กษัตรยิ์เบ็นจามินเป็นกษัตรยิ์ที่ชอบธรรมผู้พบเจอ
อุปสรรคมากมายระหวา่งการปกครองของเขา รวมทัง้
สงครามกับชาวเลมันและความขัดแย้งดา้นหลักค�าสอน
ในบรรดาผู้คน กษัตรยิ์เบ็นจามินน�ากองทัพของชาวนี-
ไฟ “ดว้ยพละก�าลังของพระเจ้า” ตอ่ตา้นศัตรแูละท้าย
ที่สุดสถาปนาสันตภิาพในแผ่นดนิ (ด ูถ้อยค�าของมอร- 
มอน 1:13–14) ดว้ยความช่วยเหลือของ “คนบรสุิทธิ์
จ�านวนมาก” เขาท�างานเพื่อตเิตยีนศาสดาปลอมและผู้
สอนปลอมผู้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในบรรดาผู้คน ดว้ย
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วธิีน้ีจึงสถาปนาสันตภิาพอันเกิดจากความชอบธรรม  
(ด ูถ้อยค�าของมอรมอน 1:15–18)

อ่าน ถ้อยค�าของมอรมอน 1:12–18 และเตมิเลขข้อใน
ช่องวา่งดา้นล่างซ่ึงสอนความจรงิตอ่ไปน้ีไดด้ทีี่สุด

• พระเจ้าทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์ผู้สามารถน�าผู้คน
ไปสู่สันตสุิขแม้มีการท้าทาย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• เราพบสันตสุิขได ้โดยท�าตามการน�าดว้ยการดลใจของ
ศาสดาพยากรณ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• ดว้ยพละก�าลังของพระเจ้า เราสามารถเอาชนะการ
ท้าทายได ้- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

โมไซยาห์ 1:1–18

กษัตริย์เบ็นจามินสอนบตุรชายใหรู้้ความส�าคญัของพระ

คมัภีร์

คดิดวูา่ชีวติท่านจะเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่เคยมีพระ
คมัภีร ์ให้อ่าน ศึกษา และเรยีนรู้

กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนบุตรชายวา่ชีวติพวกเขาจะตา่ง 
ไปอย่างไรถ้าพวกเขาไม่มีพระคมัภีร ์ดงับันทึกไว ้ในโม- 
ไซยาห์ 1:3–5 เขาใช้วลี “หากมิ ใช่เพราะส่ิงเหล่าน้ี 

[พระคมัภีร]์” ตา่งกันสามครัง้เพื่อช่วยให้บุตรชายเข้าใจ
ความส�าคญัของพระคมัภีร์

 2. ขณะท่ีทา่นอา่น โมไซยาห์ 1:1–8 ให้มองหาพรท่ีชาวนี-

ไฟจะสญูเสียถ้าพวกเขาไมมี่พระคมัภีร์ เปรียบเทียบสิง่ท่ี

ทา่นเรียนรู้กบั ออมไน 1:17–18 เขียนประโยคสามถงึสี่ประโยคใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นโดยเตมิค�าในประโยคท่ีวา่ 

ถ้าฉนัไมมี่พระคมัภีร์ . . .

ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีรข์อง
ท่านใกล้กับ โมไซยาห์ 1:1–8: การค้นควา้พระคัมภีร์
ช่วยให้เรารูจั้กและรกัษาพระบัญญัติ

กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนผู้คนของเขาให้รูค้วามส�าคญัของ
การซ่ือสัตย์ตอ่พระบัญญัตแิละอธิบายวา่เกิดอะไรขึน้กับ
คนที่กลายเป็นคนช่ัวรา้ยหลังจากเป็นคนซ่ึง “พระเจ้า
ทรงโปรดปรานอย่างมาก” ( โมไซยาห์ 1:13) อ่าน โม-
ไซยาห์ 1:13–17 และเปรยีบเทียบ โมไซยาห์ 1:13 กับ 
แอลมา 24:30 จากน้ันให้ระบุผลอย่างน้อยห้าประการ
อันเกิดแก่คนเหล่าน้ันผู้หันหลังให้พระเจ้า ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายหรอืเขียนเลขก�ากับผลเหล่าน้ัน
ในพระคมัภีรข์องท่าน
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โมไซยาห์ 2:1–41

ชาวนีไฟมารวมกนัฟังถอ้ยค�าของกษัตริย์เบ็นจามิน

อ่าน โมไซยาห์ 2:1–9 และเขียนค�าตอบของค�าถามตอ่
ไปน้ี

• ใครมารวมกัน   
 

• พวกเขามารวมกันที ่ใด   
 

• ท�าอะไรเพื่อให้คนกลุ่มใหญ่สามารถไดย้ินถ้อยค�าของ 
กษัตรยิ์เบ็นจามิน   
 

เพื่อให้เข้าใจอุปนิสัยของกษัตรยิ์เบ็นจามินดขีึน้ ให้อ่าน 
โมไซยาห์ 2:11–15 ระบุวลีที่แสดงวา่กษัตรยิ์เบ็นจามิน 
มุ่งเน้นความชอบธรรมและการรบัใช้ไม่ใช่สถานะหรอื
เกียรตยิศช่ือเสียง

จากน้ันให้ไตรต่รองค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของ
ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอร ์“อย่า
กังวลเกินเหตกุับสถานะ ท่านจ�าพระด�ารสั
แนะน�าของพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับคน
เหล่าน้ันผู้แสวงหา ‘ที่น่ังอันมีเกียรต’ิ หรอื 

‘ที่น่ังโดดเดน่’ ไดห้รอืไม่ ‘คนที่เป็นใหญ่ในพวกท่าน
ย่อมตอ้งปรนนิบัตทิ่าน’ (มัทธิว  23:6, 11) ส�าคญัที่ตอ้ง
เห็นคณุคา่ แตจุ่ดศนูย์รวมของเราควรอยู่ที่ความชอบ

ธรรม ไม่ ใช่ค�ากล่าวขวญั อยู่ที่การรบัใช้ ไม ่ใช่สถานะ” 
(“To the Women of the Church,” Ensign, Nov  
1992, 96)

ศึกษา โมไซยาห์ 2:16–17 ท�าเครือ่งหมายหลักธรรมที่
เราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับการรบัใช้ไดจ้ากกษัตรยิ์เบ็น-
จามิน เม่ือเราก�าลังรบัใช้เพ่ือนมนุษย์ของเรา เท่ากับ
เราก�าลังรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า ( โมไซยาห์ 2:17 เป็นข้อ
ผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย
ข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถหาเจอในภายหลัง)

นึกถึงเวลาที่มีบางคนเป็นพรแก่ชีวติท่านโดยรบัใช้ท่าน 
ท่านแสดงให้เห็น (หรอืสามารถแสดงให้เห็น) อย่างไร
วา่ท่านส�านึกคณุพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัคนที่รบัใช้ทัง้
ท่านและพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความชอบธรรม ท่านแสดง
ให้เห็นอย่างไรวา่ท่านส�านึกคณุบุคคลน้ัน

หลังจากสอนผู้คนเกี่ยวกับความจ�าเป็นของการรบั
ใช้ผู้อื่นแล้ว กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนวา่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพรเราในหลายๆ ดา้นและเราจ�าเป็นตอ้งส�านึก
ในพระกรณุาธิคณุของพระองค์

 3. ขณะท่ีทา่นศกึษา โมไซยาห์ 2:19–24, 34 ให้พิจารณา

หลายๆ ด้านซึง่พระผู้ เป็นเจ้าประทานพรทา่น ตรึกตรองวา่

ทา่นจะสามารถแสดงความกตญัญตูอ่พระองค์ได้อยา่งไร จากนัน้

ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 ก. เหตใุดกษัตริย์เบน็จามินจงึกลา่วถงึตนเอง ผู้คนของเขา และ

เราวา่เป็น “ผู้ รับใช้ท่ีไมส่มคา่”

 ข. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีเราต้องจดจ�าวา่เราเป็นหนีพ้ระผู้ เป็นเจ้า

ถ้อยค�าของกษัตรยิ์เบ็นจามินสอนเราวา่ เม่ือเรารูส้กึ
เป็นหน้ีพระผู้เป็นเจ้า เราจะอยากรบัใช้ผู้อ่ืนและ
ความกตัญญูของเราเพ่ิมขึน้

ใน โมไซยาห์ 2:34 กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนวา่เราควร 
“ถวาย” ทัง้หมดที่เรามีและเป็นแดพ่ระผู้เป็นเจ้า ถวำย 
หมายถึง “ ให้หรอืมอบ” ท่านอาจตอ้งการเขียนนิยาม
ไวข้้างๆ ค�าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน ใครค่รวญวา่ท่าน
จะถวายทัง้หมดที่ท่านมีและเป็นแดพ่ระผู้เป็นเจ้าได้
อย่างไร จ�าไวว้า่เมื่อท่านรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้าและพยายามให้การรบัใช้ที่จรงิใจ พระองคย์่อม
ประทานพรท่านส�าหรบัการกระท�าน้ัน
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ขอ้ทา้ยๆ ของ โมไซยาห ์2 มคี�าเตอืนทีส่�าคญัจากกษัตรยิ ์
เบ็นจามินถึงผู้คนของเขา ท่านเคยเห็นป้ายบอกท่าน
ให้ “ระวงั” หรอืไม่ (ตวัอย่างเช่นป้ายอาจจะเตอืนท่าน
ให้ระวงัสายไฟฟ้าแรงสูง หินถล่ม สัตวป่์า หรอืน� ้าเช่ียว) 
อ่าน โมไซยาห์ 2:32–33, 36–38 เพื่อคน้หาส่ิงที่กษัตรยิ์
เบ็นจามินบอกผู้คนให้ระวงั (ค�าวา่ วบิัต ิในข้อ 33 หมาย
ถึง “ โทมนัสและความเศรา้หมอง”) เขียนข้อความหน่ึง
ประโยคบรรยายส่ิงที่จะเกิดกับคนที่ “กบฏตอ่พระผู้เป็น
เจ้าอย่างเปิดเผย” (ข้อ 37) หรอืคนที่เจตนาฝ่าฝืนพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า   
 

อ่านข้อความตอ่ไปน้ี “บางคนเจตนาฝ่าฝืนพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า โดยวางแผนวา่จะกลับใจภายหลัง 
เช่น ก่อนไปพระวหิารหรอืรบัใช้งานเผยแผ่ บาปที่
จงใจเช่นน้ันท�าให้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเปล่า
ประโยชน์” (เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน [จุลสาร, 
2011], หน้า 29)

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความส�าคญัของการรูแ้จ้งชัดวา่
เราอาจจะก�าลังถอนตวัจากพระวญิญาณ

“เราควรพยายามมองให้ออกวา่เมื่อใดที่เรา 
‘ถอนตวั [เรา] ไปจากพระวญิญาณของ
พระเจ้า     ’ ( โมไซยาห์ 2:36)      

“มีมาตรฐานชัดเจน ถ้าบางส่ิงที่เราคดิ 
เห็น ไดย้ิน หรอืท�าน�าเราออกห่างจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราควรหยุดคดิ หยุดมอง หยุดฟัง หรอืหยุดท�า
ส่ิงน้ัน ตวัอย่างเช่น ถ้าส่ิงที่ ให้ความบันเทิงท�าให้เรา
เหินห่างจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ แน่นอนวา่ความ
บันเทิงประเภทน้ันไม่เหมาะกับเรา เพราะพระวญิญาณ
ทนไม่ ไดก้ับเรือ่งต�า่ช้า หยาบคาย หรอืไม่สุภาพ จึงเห็น
ไดชั้ดวา่เรือ่งเช่นน้ันไม่เหมาะกับเรา เพราะเราเหินห่าง
จากพระวญิญาณของพระเจ้าเมื่อเราเข้ารว่มกิจกรรมที่
เรารูว้า่ควรหลีกเลี่ยง เรือ่งเช่นน้ันจึงไม่เหมาะกับเรา” 
(“เพื่อเราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอด
เวลา,” เลียโฮนำ, พ ค  2006, หน้า 35)

ไตรต่รองส่ิงที่ผู้คนสูญเสีย—บางครัง้ไม่รูต้วัดว้ยซ�า้—
เมื่อพวกเขาถอนตวัจากพระวญิญาณ อ่าน โมไซยาห์ 
2:40–41 และระบุส่ิงที่กษัตรยิ์เบ็นจามินตอ้งการให้เรา
พิจารณาและส่ิงที่เขาตอ้งการให้เราจดจ�า

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ก. บนัทกึประสบการณ์บางอยา่งท่ีสอนทา่นวา่ถ้าทา่นเช่ือ

ฟังพระเจ้า ทา่นจะได้รับพรทัง้ทางโลกและทางวิญญาณ

 ข. เลือกหนึง่ด้านในชีวิตทา่นซึง่ทา่นประสงค์จะเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ของพระผู้ เป็นเจ้ามากขึน้ เขียนเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงด้านนัน้

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมไซยาห์ 2:17
อ่าน มัทธิว 22:36–40; 25:40; และโมไซยาห์ 2:17 ท�า
รายการพระคมัภีร ์ห่วงโซ่ หรอืจัดกลุ่มโดยอ้างโยงพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีเข้าดว้ยกัน การศึกษาพระคมัภีร ์โดยใช้
เทคนิคน้ีจะช่วยอธิบายความหมายและขยายความ
เข้าใจ

อธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งข้อความที่ท่านเช่ือมโยง
กัน   
 

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านรูสึ้กเมื่อใดวา่ท่านก�าลังรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าโดย
รบัใช้บุคคลอีกคนหน่ึง

• ท่านสามารถท�าส่ิงใดเป็นพิเศษให้ผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน
ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�าถ้าพระองคป์ระทับอยู่
ที่น่ี

 5. หลงัจากทา่นพยายามทอ่งจ�า โมไซยาห์ 2:17 แล้วให้

เขียนข้อความข้อนีจ้ากความทรงจ�าลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาถอ้ยค�าของมอรมอน–โมไซยาห์ 2 และศึกษาเสร็จวนัที ่

(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 11: วัน 2

โมไซยาห์ 3
ค�าน�า

ขณะยังคงกล่าวปราศรยักับผู้คน กษัตรยิ์เบ็นจามินบอก 
พวกเขาวา่เทพองคห์น่ึงไดก้ล่าวแก่เขาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระเยซูครสิต ์กษัตรยิ์เบ็นจามิน
เป็นพยานวา่โดยผ่านศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการ 
กลับใจ คนทีท่�าบาปสามารถรบัความรอดได ้เขาสอนดว้ย
วา่โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ตล่ะบุคคล
สามารถเอาชนะความเป็นมนุษย์ปุถุชนได ้โดยยอมตอ่
การชักจูงของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์

โมไซยาห์ 3:1–10

กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวถอ้ยค�าของเทพเกีย่วกบัการชดใช้

ขณะที่ท่านศึกษา โมไซยาห ์3 ให้มองหาแหล่งของ 
“ข่าวอันน่ายินดแีห่งความปรดียีิ่ง” ( โมไซยาห์ 3:3)

อ่าน โมไซยาห์ 3:1–5 และมองหาส่ิงที่เทพบอกกษัตรยิ์ 
เบ็นจามิน เทพประกาศวา่ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามิน 
มีเหตใุห้ช่ืนชมยินดแีละเป่ียมดว้ยปีติ

อะไรในข่าวสารของเทพที่สามารถท�าให้ชาวนีไฟเป่ียม
ดว้ยปีต ิ  
 

วาดน�า้เทา่ท่ีทา่นอยากรินใสแ่ก้วถ้าทา่น

ต้องการเพียงรู้รสชาติ

วาดน�า้เทา่ท่ีทา่นอยากรินใสแ่ก้วถ้าทา่น

ต้องการดบักระหาย

วาดน�า้เทา่ท่ีทา่นอยากรินใสแ่ก้วถ้าทา่นรู้วา่

น�า้เป็นตวัแทนของความสขุ

อ่าน โมไซยาห์ 3:5–10 และท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลี
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการปฏิบัตศิาสนกิจของ
พระองคท์ี่ช่วยให้ท่านเห็นคณุคา่ของการปฏิบัตศิาสน-
กิจดงักล่าวมากขึน้ขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
มรรตยั

 1. เลือกวลีสองวลีท่ีทา่นท�าเคร่ืองหมายไว้ และเขียนค�า

อธิบายลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัสิง่ท่ีวลีเหลา่นัน้สอนทา่นเพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจและเหน็คณุคา่

การปฏิบตัศิาสนกิจของพระผู้ชว่ยให้รอดมากขึน้

มีหลักค�าสอนและหลักธรรมมากมายสอนไว ้ในโมไซ
ยาห์ 3:5–10 ส่ิงส�าคญัที่สุดประการหน่ึงคอื พระเยซู
ครสิต์ทรงทนทุกข์เพ่ือเราจะได้รบัการช่วยให้รอด
จากบาป ท่านอาจจะเขียนหลักค�าสอนน้ีไว ้ในพระ
คมัภีรใ์กล้กับ โมไซยาห์ 3:7–9

หลังจากอ่าน โมไซยาห์ 3:7–9 ให้อ่าน ลูกา 22:44 และ 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 19:16–18 โมไซยาห์ 3ให้
ข้อคดิเพิ่มเตมิอะไรบ้าง โมไซยาห์ 3 ช่วยให้เราเห็น
คณุคา่ส่ิงที่เกิดขึน้กับพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จมส์ อี  ทาลเมจแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับความทุกขเวทนาของ
พระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนี

“คนที่มีความคดิจ�ากัดไม่อาจหยั่งถึงความ
เจ็บปวดรวดรา้วของพระครสิต ์ในสวนได ้
ทัง้ในเรือ่งของความสาหัสและสาเหต ุ      
พระองคท์รงดิน้รนและครวญครางภายใต้
ภาระซ่ึงไม่มีสัตภาวะใดผู้เคยอยู่บนแผ่น

ดนิโลกเข้าใจได ้ไม่ ใช่ความเจ็บปวดทางกาย ทัง้ไม่ใช่
ความปวดรา้วทางใจแตอ่ย่างเดยีวที่เป็นเหตใุห้พระองค์
ทรงทนทุกขเวทนาจนพระโลหิตออกจากทุกขุมขน แต่
ความเจ็บปวดรวดรา้วทางวญิญาณของจิตวญิญาณดว้ย 
ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันทรงสามารถประสบได ้      ใน
โมงแห่งความปวดรา้ว พระครสิตท์รงประสบและทรง
เอาชนะความน่าพรัน่พรงึทัง้หลายที่ซาตาน ‘ผู้ครอง
โลก’ [ยอห์น 14:30] ก่อให้เกิดขึน้      

“ ในวธิีการบางอย่าง จรงิแท้แน่นอนและจรงิอย่างยิ่งจน
มนุษย์ ไม่อาจเข้าใจได ้พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัเอาภาระ
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แห่งบาปของมนุษยชาตติัง้แตอ่าดมัจนถึงจุดจบของ
โลก” (Jesus the Christ, 3rd ed  [1916], 613)

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เลา่ประสบการณ์ท่ีชว่ยให้ทา่นทราบวา่พระเยซคูริสต์ทรง

เป็นพระผู้ชว่ยให้รอด การจดจ�าประสบการณ์นีเ้พ่ิมปีติให้แก่ชีวิต

ทา่นอยา่งไร

โมไซยาห์ 3:11–27

กษัตริย์เบ็นจามินบอกวิธี

เอาชนะความเป็นมนษุย์

ปถุชุน

ขณะที่กษัตรยิ์เบ็นจามิน
ยังคงสอนผู้คนเขาสอน
คนเหล่าน้ันวา่การชดใช้
เป็นพรแก่บุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร เขา
สอนดว้ยวา่เราจะสามารถ
เอาชนะความเป็นมนุษย์
ปุถุชนและกลับเป็นว-ิ
สุทธิชนผ่านการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด

อย่างไร

เพื่อเข้าใจมากขึน้วา่การชดใช้เป็นพรแก่ลูกๆ ของพระ
ผู้เป็นเจ้าอย่างไร ให้อ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีและเขียน
บรรยายลักษณะของกลุ่มคนที่ข้อน้ันเป็นพยานวา่จะได้
รบัพรผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• โมไซยาห์ 3:11   
 

• โมไซยาห์ 3:16   
 

ส�าคญัที่ตอ้งรูว้า่แม้พระเยซูครสิตท์รงชดใช้บาปของ
คนที่ ไม่รูจ้ักพระกิตตคิณุ—คนที่สิน้ชีวติในความเขลา
—แตพ่วกเขายังตอ้งกลับใจและใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์ในโลกวญิญาณจึงจะไดร้บัการช่วยให้รอด (ด ูคพ  
131:6; 138:31–34) พระเจ้าทรงเปิดเผยเช่นกันวา่เด็ก
เกิดมาไรเ้ดยีงสาในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

เม่ือทา่นใคร่ครวญ

ประสบการณ์ทางวิญญาณ

ท่ีเคยมี พระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ทรงเป็นพยานตอ่ทา่นอีกครัง้

ถงึความจริงท่ีทา่นเรียนรู้ การ

เขียนประสบการณ์เหลา่นี ้

ไว้ในบนัทกึสว่นตวัของทา่น

แสดงให้พระเจ้าทรงเหน็

วา่ทา่นปรารถนาจะจดจ�า

พระหตัถ์ของพระองค์ในชีวิต

ทา่นและชว่ยให้ทา่นจดจ�า

ประสบการณ์เหลา่นัน้

การจดจ�าประสบการณ์

และซาตานไม่มีอ�านาจล่อลวงพวกเขา เด็กเล็กไดร้บั
การช่วยให้รอดผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์โดยไม่
ตอ้งกลับใจหรอืรบับัพตศิมาจนกวา่พวกเขาจะเริม่รบั
ผิดชอบไดเ้มื่ออายุแปดขวบ (ด ูโมโรไน 8:8–15; คพ  
29:46–47; 137:10)

เราตอ้งปฏิบัตติามความรูท้ี่เรามี ในพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์อ่าน โมไซยาห์ 3:12–13 ขีดเส้นใตค้�า
และวลีที่สอนวา่ เราจะได้รบัการช่วยให้รอดจากบาป
เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และกลับใจ

นึกถึงภาพถ้วยที่เต็มไปดว้ย “ความสุข” จดจ�าถ้อยค�า
ของเทพที่ประกาศวา่ปีตเิกิดจากการเข้าใจพระพันธ-
กิจและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูโมไซยาห์ 
3:4–5) เพื่อเข้าใจดา้นตรงข้ามของภาพน้ีให้อ่าน โมไซ- 

ยาห์ 3:24–27 ขีดเส้นใตส่ิ้งที่ผู้เลือกไม่กลับใจจะดืม่ใน
วนัพิพากษา
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จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่เลือกไม่ ใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิตแ์ละไม่กลับใจ   
 

หลังจากสอนผู้คนเรือ่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
กับความจ�าเป็นของการกลับใจและมีศรทัธาในพระผู้
ช่วยให้รอดแล้ว กษัตรยิ์เบ็นจามินไดส้อนวธิีทิง้ส่วนที่
เป็นบาป ในอุปนิสัยของพวกเขาและกลับเป็นวสุิทธิชน
ผ่านการชดใช้

อ่าน โมไซยาห์ 3:19 และระบุค�าหรอืวลีที่ท่านไม่เข้าใจ 
อาจเป็นประโยชน์ถ้าเขียนนิยามของค�าสามค�าไว ้ใน
พระคมัภีรข์องท่านใกล้ข้อน้ี “มนุษย์ปุถุชน” คอืคนที่
เลือกให้กิเลสตณัหา ความปรารถนา และความอยาก
ของเน้ือหนังมีอิทธิพลตอ่พวกเขาแทนการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ “ยอม” หมายถึงยอม
ตามบางคนหรอืบางส่ิง “การชักจูง” คอืการเชือ้เชิญ
ที่ โน้มน้าวใจหรอืน่าพอใจ โมไซยาห์ 3:19เป็นข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อ
น้ีให้ชัดเจนเพื่อจะหาเจอได ้ในภายหลัง

 3. เขียนหวัข้อ “ทิง้ความเป็นมนษุย์ปถุชุน” ในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ใต้หวัข้อนีใ้ห้เขียนรายการสิง่

ท่ี โมไซยาห์ 3:19 สอนวา่เราต้องท�าเพ่ือเอาชนะ “ความเป็นมนษุย์

ปถุชุน” วงกลมการกระท�าหนึง่ท่ีทา่นรู้สกึวา่ส�าคญัท่ีสดุท่ีทา่นนา่

จะท�าเวลานี ้วางแผนประยกุต์ใช้การกระท�าดงักลา่ว

หลักธรรมข้อหน่ึงที่ โมไซยาห์ 3:19สอนคอืถ้าเรายอม
ตอ่การชักจูงของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ เราย่อมสามารถ
เอาชนะความเป็นมนุษย์ปุถุชนผ่านการชดใช้ของพระ
ครสิต์

ในค�าพูดของท่านเอง การยอม “ตอ่การชักจูงของพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” หมายความวา่อย่างไร   
 

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรนี์ล เอ  แม็กซ์เวลล์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับการทิง้ความเป็น

มนุษย์ปุถุชน “ความชอบธรรม การนมัสการ การสวด
อ้อนวอน และการศึกษาพระคมัภีร ์เป็นส่วนตวั ส�าคญั
อย่างยิ่งตอ่การ ‘ทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชน’ (โมไซยาห์ 
3:19)” (“The Tugs and Pulls of the World,” Ensign, 
Nov  2000, 36)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ทา่นก�าลงัพยายามยอมตอ่การชกัจงูของพระ

วิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิในชีวิตทา่นในด้านใดบ้าง

 5. ทา่นสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือยอม “ตอ่การชกัจงูของ

พระวิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิ” ในชีวิตทา่นอยา่งสมบรูณ์มากขึน้ 

เขียนเป้าหมายหนึง่ข้อในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เพ่ือชว่ยทา่นปรับปรุงด้านนีใ้นสปัดาห์นี ้ทา่นอาจจะพฒันา

คณุลกัษณะอยา่งหนึง่ท่ีชว่ยให้เราเป็นเหมือนเดก็ ดงัระบไุว้ในโม-

ไซยาห์ 3:19—ตวัอยา่งเชน่ เป็นคนวา่งา่ยมากขึน้ ออ่นโยน ถ่อม

ตน อดทน เป่ียมด้วยความรัก หรือเตม็ใจยอมในสิง่ทัง้ปวงท่ี

พระเจ้าทรงเหน็ “ควรจะอบุตัแิก่” ทา่น

 6. เขียนอปุสรรคบางอยา่งในชีวิตทา่นท่ีขดัขวางทา่นไมใ่ห้

ยอมตอ่การชกัจงูของพระวิญญาณลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมไซยาห์ 3:19

 7. เพ่ือชว่ยให้ทา่นจดจ�าหรือทอ่งจ�าโมไซยาห์ 3:19 ทา่น

อาจต้องการอา่นข้อนีส้ามรอบ การอา่นซ�า้จะชว่ยให้ทา่น

คุ้นเคยกบัเนือ้หาของข้อนัน้ หลงัจากอา่นแล้วจงพยายามเขียนข้อ

ดงักลา่ว หรือเขียนแนวคดิในข้อให้มากเทา่ท่ีทา่นจะท�าได้ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นโดยไมด่พูระคมัภีร์ 

พยายามทอ่งออกเสียงหลายๆ ครัง้ เชน่ ขณะก�าลงัเดิน ออกก�าลงั

กาย หรือจดัท่ีนอน การท�าเชน่นีห้ลายๆ วนัติดตอ่กนัจะชว่ยให้ทา่น

ทอ่งจ�าและจ�าหลกัธรรมส�าคญัๆ ในข้อนีไ้ด้

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 3 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 11: วัน 3

โมไซยาห์ 4
ค�าน�า

ค�าสอนของกษัตรยิ์เบ็นจามินมีผลลึกซึง้ตอ่คนที ่ไดย้ิน
เขา ผู้คนเหล่าน้ีใช้ศรทัธาในการชดใช้ กลับใจ และได้
รบัการปลดบาป กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนพวกเขาตอ่จาก
น้ันวา่พวกเขาตอ้งท�าอะไรจึงจะท�าให้การปลดบาปมี
อยู่เสมอ เขาประกาศวา่เราเป็นเหมือนขอทานเพราะ
เราพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าทัง้หมดเพื่อความรอดของเรา 
กษัตรยิ์เบ็นจามินเตอืนวา่เราตอ้งระวงัความนึกคดิ ค�า
พูด และการกระท�าของเราเสมอ

โมไซยาห์ 4:1–8

ฝงูชนหมดก�าลงัโดยพระวิญญาณและไดร้บัการปลดบาป

สมมตวิา่เพื่อนคนหน่ึงถามวา่ ฉันจะรู ้ไดอ้ย่างไรวา่ฉัน
ไดร้บัการให้อภัยบาปน้ันหรอืไม่ ท่านจะตอบวา่อย่างไร

ศึกษา โมไซยาห์ 4:1–3 และมองหาแนวคดิเพื่อช่วย
ท่านตอบค�าถามของเพื่อน เขียนวา่ท่านจะตอบอย่างไร  
 
 

หลักธรรมข้อหน่ึงที่สอนในข้อเหล่าน้ีคอื เม่ือเราใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และกลับใจอย่างจรงิใจ เรา
ได้รบัการปลดบาปของเรา การกลับใจเช่นน้ันเป็นองค์
ประกอบส�าคญัในการไดปี้ตแิละความสงบของมโนธรรม

เมื่อมีคนถามค�าถามเป็นธรรมดาที่เราตอ้งการให้ค�า 

ตอบ ครัง้น้ี ขณะที่ท่านก�าลังคดิหาวธิีตอบค�าถามของ
เพื่อน ให้พิจารณาวา่ท่านจะตอบค�าถามดว้ยค�าถาม
ไดอ้ย่างไร ใครค่รวญโมไซยาห์ 4:1–3 และค�ากล่าว
ตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์อฟ  เบอรต์นั ฮาเวริด์ สมาชิก
เกียรตคิณุแห่งสาวกเจ็ดสิบ “เมื่อท่านกลับใจอย่าง
สมบูรณ์ ท่านรูสึ้กถึงสันตสุิขในใจ ท่านรูว้า่ท่านไดร้บั
การให้อภัยเพราะภาระที่ท่านแบกไวม้านาน บัดน้ีไม่มี

อีกแล้ว มัน ผ่ำนไปแล้ว และ ทำ่นรู ้วา่มันผ่านไปแล้ว” 
(“Repentance,” Ensign, May 1983, 59) 

นึกถึงค�าถามที่ท่านจะถามเพื่อนเพื่อช่วยให้เขาคน้พบ
วา่เราจะรู ้ไดอ้ย่างไรวา่เราไดร้บัการให้อภัยแล้ว

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจค�าศัพท์สองค�าใน โมไซ-
ยาห์ 4:1–3 ขณะที่ท่านนึกถึงค�าถามที่จะถาม การมอง
เห็นตนเองใน “สภาพทางเน้ือหนัง” ของเราหมายถึง
การรูแ้จ้งชัดถึงสภาพที่ตกแล้วหรอืสภาพทางโลกของ
เรา การมองเห็นตนเอง “น้อยกวา่ผงธุลีของแผ่นดนิ
โลก” หมายถึงผงธุลีของแผ่นดนิโลกเช่ือฟังพระบัญชา
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูฮีลามัน 12:7–8) แตบุ่ตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่เช่ือฟังพระบัญชาของพระองคเ์สมอไป

ตวัอย่างการตอบค�าถามของเพื่อนดว้ยค�าถามอาจไดแ้ก่ 
คณุรูสึ้กถึงความสงบในมโนธรรมหรอืไม่เมื่อคณุนึกถึง
การกลับใจจากบาปของคณุ คณุเป่ียมดว้ยปีตหิรอืไม่

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ผู้คนของกษัตริย์เบน็จามินได้รับการให้อภยัเพราะ “ศรัทธาย่ิงท่ี

พวกเขามีในพระเยซคูริสต์” (โมไซยาห์ 4:3) ดงับนัทกึไว้ใน โมไซ-

ยาห์ 4:1–2 การกระท�าใดแสดงให้เหน็ศรัทธาของพวกเขา ทา่นควร

มีเจตคตแิละความรู้สกึอยา่งไรซึง่นา่จะคล้ายคลงึกบัเจตคตแิละ

ความรู้สกึของผู้คนของโมไซยาห์

 ข.  ทา่นสามารถใช้ศรัทธาของทา่นในพระเยซคูริสต์ได้

อยา่งไรขณะท่ีทา่นแสวงหาการปลดบาป

หลังจากเห็นเจตคตทิี่แสดงวา่ผู้คนของเขากลับใจแล้ว  
กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนพวกเขาบางอย่างที่พวกเขา
ตอ้งท�าเพื่อให ้ไดค้วามรอด ขณะที่ท่านอ่าน โมไซยาห์ 
4:4–8 ให้มองหาส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อไดร้บัความรอด

อธิบายหรอืยกตวัอย่างวา่ท่านก�าลังพยายามท�าส่ิงที่
กษัตรยิ์เบ็นจามินบอกอย่างไร

“มอบความไวว้างใจ [ของท่าน] ในพระเจ้า”   
 

“ขยันหมั่นเพียรในการรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค”์  
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“ด�าเนินตอ่ไปดว้ยความเช่ือแม้จนถึงที่สุดของชีวติ 
[ท่าน]”   
 

โมไซยาห์ 4: 9–30

กษัตริย์เบ็นจามินสอนวิธีท�าใหก้ารปลดบาปมีอยู่เสมอ

หลังจากชาวนีไฟ ไดร้บัการปลดบาปแล้ว กษัตรยิ์เบ็น-
จามินสอนพวกเขาให้รูว้ธิีท�าให้ (หรอืรกัษา) สภาพที่
สะอาดบรสุิทธิ์มีอยู่เสมอ คน้ควา้โมไซยาห์ 4:9–11, 26, 
28, 30 โดยมองหาส่ิงที่เราตอ้ง เชือ่ และ ท�ำ เพื่อให้การ
ปลดบาปของเรามีอยู่เสมอ บันทึกส่ิงที่ท่านคน้พบลงใน
แผนภูมิตอ่ไปน้ี

ท�าให้การปลดบาปมีอยู่เสมอ

เช่ือ ท�า

กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนผู้คนหลายเรือ่ง ดงับันทึกไว ้ใน 
โมไซยาห์ 4:9–30 แตห่ลักธรรมส�าคญัที่สุดข้อหน่ึงที่เขา
สอนคอื หากเรานอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตรพ์ระ
ผู้เป็นเจ้าและพยายามพัฒนาคุณลักษณะเฉกเช่น
พระครสิต์ เราย่อมสามารถท�าให้การปลดบาปของ
เรามีอยู่เสมอ

 2. กษัตริย์เบน็จามินสอนวา่เราต้อง “เช่ือในพระผู้ เป็นเจ้า” 

(โมไซยาห์ 4:9) และระลกึถงึ “ความย่ิงใหญ่ของพระผู้ เป็น

เจ้า” เสมอ (โมไซยาห์ 4:11) ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นให้บอกเลา่ประสบการณ์ท่ีทา่นหรือคนรู้จกัเคยมีซึง่ได้ชว่ย

ให้ทา่นตระหนกัวา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงด�ารงอยูจ่ริง พระองค์เป่ียม

ด้วยเดชานภุาพ และพระองค์ทรงรักทา่น ทา่นคิดวา่เหตใุดจงึ

ส�าคญัท่ีต้องเข้าใจและจดจ�าเดชานภุาพ พระคณุความดี และ

ความรักของพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือทา่นจดจ�าสิง่เหลา่นี ้จะสง่ผลตอ่

ชีวิตทา่นอยา่งไร

กษัตรยิ์เบ็นจามินพูดถึงการกระท�าของคนที่ก�าลัง
พยายามท�าให้การปลดบาปของพวกเขามีอยู่เสมอ 
ศึกษา โมไซยาห ์4:12–16 เพือ่เรยีนรูก้ารกระท�าบางอยา่ง
ที่กษัตรยิ์เบ็นจามินระบุ (ค�าวา่ ช่วยเหลือ ใน โมไซยาห์ 

4:16 หมายถึงให้การบรรเทาทุกข์หรอืความช่วยเหลือใน
ยามตอ้งการ)

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

กระท�าท่ีกษัตริย์เบน็จามินพดูถงึแสดงให้เหน็อยา่งไรวา่คน

บางคนก�าลงัพยายามท�าให้การปลดบาปของเขามีอยูเ่สมอ ทา่น

สามารถเขียนการกระท�าอีกสองสามอยา่งได้หรือไมท่ี่จะแสดงให้

เหน็วา่คนบางคนก�าลงัพยายามท�าให้การปลดบาปมีอยูเ่สมอ 

เขียนหนึง่หรือสองด้านซึง่ทา่นได้ให้ความชว่ยเหลือแก่คนเหลา่นัน้

ท่ีต้องการ

กษัตรยิ์เบ็นจามินเปรยีบเทียบเราแตล่ะคนกับขอทาน 
เพราะเราแตล่ะคนพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าทัง้หมดส�าหรบั
ทุกส่ิงที่เรามี การเปรยีบเทียบน้ีสามารถช่วยให้เราเห็น
คณุคา่ของพรที่เราไดร้บัจากพระเจ้า อ่าน โมไซยาห์ 
4:19–21 โดยดวูา่เราแตล่ะคนเป็นเหมือนขอทานใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

นึกถึงการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าของท่าน พรประการหน่ึง
ที่ท่านจะขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคใ์นขณะน้ีคอื
อะไร

หลังจากสอนวา่เราตอ้งการความช่วยเหลือจากพระผู้
เป็นเจ้าเสมอ กษัตรยิ์เบ็นจามินขอให้เราตรกึตรองวา่
เราควรปฏิบัตอิย่างไรตอ่คนที่ขอให้เราช่วย ศึกษา โม-
ไซยาห์ 4:26–27 โดยดวูา่เราควรปฏิบัตอิย่างไรตอ่คนที่
ตอ้งการความช่วยเหลือ

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้บนัทกึ

ค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนี:้ การจดจ�าค�าสอนของกษัตริย์ 

เบน็จามินใน โมไซยาห์ 4 สามารถชว่ยให้ทา่นมีความกรุณาตอ่คน

ท่ีต้องการความชว่ยเหลือทางโลกหรือทางวิญญาณอยา่งไร

 5. ใช้เวลาสกัครู่ไตร่ตรองพระคมัภีร์ท่ีทา่นศกึษาวนันี ้ทา่น

รู้สกึถงึความประทบัใจจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิเก่ียวกบั

สิง่ท่ีทา่นควรท�าโดยอาศยัสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากค�าสอนของกษัตริย์ 

 เบน็จามินหรือไม ่เขียนความประทบัใจนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

พึงระลึกวา่พระเจ้าทรงมีความรกัลึกซึง้ตอ่ท่าน ขณะที่
ท่านกลับใจจากการท�าผิดและท�าสุดความสามารถเพื่อ
ท�าตามแบบอย่างของพระองค ์ท่านสามารถท�าให้การ
ปลดบาปของท่านมีอยู่เสมอ

เอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์

แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง

กระตุ้นเราให้จดความประทบั

ใจท่ีเราได้รับ “จดสิง่ส�าคญัท่ี

ทา่นเรียนรู้จากพระวิญญาณ

ไว้ในท่ีปลอดภยั ทา่นจะพบ

วา่เม่ือทา่นจดความประทบั

ใจอนัล�า้คา่ ความประทบัใจ

เหลา่นัน้มกัจะเกิดบอ่ยขึน้ อีก

ทัง้ความรู้ท่ีทา่นได้รับจะมีผล

ชัว่ชีวิตทา่น จงพยายามรับรู้

และตอบรับการน�าทางของ

พระวิญญาณเสมอ วนัหรือคืน 

ไมว่า่ทา่นอยูท่ี่ใด ไมว่า่ทา่น

ก�าลงัท�าอะไร” (“To Acquire 

Knowledge and the 

Strength to Use It Wisely,” 

Ensign, June 2002, 32)

การจดความประทับ

ใจทีท่่านได้รับ
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมไซยาห์ 4:30
อ่านออกเสียง โมไซยาห์ 4:30 อะไรคอืความสัมพันธ์
ระหวา่งความนึกคดิ ค�าพูด และการกระท�าของท่าน

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพูดถึงความสัมพันธ์ดงั
กล่าววา่ “จงมีความนึกคดิที่สะอาด คนมีความนึกคดิ
สะอาดไม่ท�าเรือ่งสกปรก ท่านไม่เพียงตอ้งรบัผิดชอบ
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัการกระท�าของท่านเท่าน้ันแต่
รบัผิดชอบการควบคมุความนึกคดิของท่านดว้ย       
ภาษิตเก่าแก่ยังคงเป็นจรงิที่วา่ท่านหวา่นความนึกคดิ 
ท่านเก็บเกี่ยวการกระท�า ท่านหวา่นการกระท�า ท่าน
เก็บเกี่ยวนิสัย ท่านหวา่นนิสัย ท่านเก็บเกี่ยวอุปนิสัย 
และอุปนิสัยก�าหนดจุดหมายนิรนัดรข์องท่าน ‘มนุษย์
คดิฉันใด เขาย่อมเป็นฉันน้ัน’ (ด ูสุภาษิต 23:7)” ( ใน 
Conference Report, Oct  1964, 60)

 6. เม่ือทา่นฝึกควบคมุความนกึคดิของทา่น ทา่นจะเก็บ

เก่ียวพรของการเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้ในค�าพดูและการก

ระท�าของทา่น เขียนหนึง่วิธีหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นซึง่ทา่นสามารถควบคมุความนกึคดิและ

รักษาความนกึคดิของทา่นให้เหมือนพระคริสต์มากขึน้

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 4 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ความนกึคดิ

ค�าพดู

การกระท�า

หน่วย 11: วัน 4

โมไซยาห์ 5–6
ค�าน�า

โมไซยาห์ 5 สรปุค�าปราศรยัของกษัตรยิ์เบ็นจามินตอ่
ผู้คนของเขาซ่ึงเริม่ใน โมไซยาห ์2 เน่ืองดว้ยศรทัธา
ของพวกเขาในถ้อยค�าของกษัตรยิ์เบ็นจามินผู้คนจึง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจ พวกเขาเข้า
สู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและรบัพระนามของ
พระเยซูครสิต ์ไวก้ับตนเอง ดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห์ 6 
กษัตรยิเ์บ็นจามินโอนอ�านาจปกครองอาณาจกัรให ้โมไซ- 
ยาห์บุตรชาย และโมไซยาห์ปกครองในความชอบธรรม
ตามแบบอย่างของบิดา

โมไซยาห์ 5:1–4

ผูค้นของกษัตริย์เบ็นจามินประสบกบัการเปลีย่นแปลงอนั

ลึกล�้า

ตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี: ท่านเคยประสงคจ์ะให้ท่าน
สามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับตวัท่านหรอืไม่ 
ท่านท�าอะไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ 
สองพูดถึงความจ�าเป็นที่เราแตล่ะคนตอ้งประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในชีวติเราดงัน้ี “เน้ือแท้
ของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตท์�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันเป็นพืน้ฐานและถาวรของนิสัยเราซ่ึง
เกิดขึน้ไดจ้ากการทีเ่ราวางใจใน ‘ความดงีาม, และพระ
เมตตา, และพระคณุของพระเมสสิยาหผู้์บรสุิทธิ’์ (2 นี- 
ไฟ 2:8) ขณะที่เราเลือกท�าตามพระอาจารย์ เราเลือกรบั
การเปลี่ยนแปลง—บังเกิดใหม่ทางวญิญาณ” (“ท่านทัง้
หลายตอ้งบังเกิดใหม่,” เลียโฮนำ, พ ค  2007, หน้า 25)

ท่านอาจตอ้งการเขียนข้อความตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ โมไซยาห์ 5:2: “ขณะที่เราเลือกท�า
ตามพระอาจารย์ เราเลือกรบัการเปลี่ยนแปลง”
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ท่านคดิวา่เราเลือกเปลี่ยนแปลงในดา้นใดบ้างเมื่อเรา
เลือกท�าตามพระเยซูครสิต ์  
 

ทบทวนสรปุบทส�าหรบั โมไซยาห ์3 และ โมไซยาห ์4 
เพื่อนึกถึงประเด็นหลักในค�าปราศรยัของกษัตรยิ์เบ็น-
จามิน ในช่วงสรปุ โอวาทของเขากษัตรยิ์เบ็นจามินถาม
ผู้คนวา่พวกเขาเช่ือถ้อยค�าที่เขาสอนเกี่ยวกับการชดใช้
ของพระเยซูครสิตห์รอืไม่ (ด ูโมไซยาห์ 5:1) อ่าน โมไซ- 
ยาห์ 5:2–4 และดวูา่อะไรเปลี่ยนแปลงในใจผู้คนหลัง
จากพวกเขาฟังถ้อยค�าของกษัตรยิ์ ขณะที่ท่านอ่าน จะ
เป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ “ ใจ” ( โมไซยาห์ 5:2) หมายถึง
เจตคต ิความปรารถนา หรอืนิสัยใจคอของบุคคล

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  
เบดนาร ์“พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ครอบคลุมมากกวา่การหลีกเลี่ยง เอาชนะ 
สะอาดหมดจดจากบาปและอิทธิพลช่ัวรา้ย
ในชีวติเรา พระกิตตคิณุยังรวมถึงการ

ท�าความด ีการเป็นคนด ีและการท�าตนให้ดขีึน้ดว้ย       
การท�าให้จิตใจเราเปลี่ยนโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์จน 
‘เราไม่มี ใจที่จะท�าความช่ัวอีก, แตจ่ะท�าความด ีโดย
ตลอด’ ( โมไซยาห ์5:2) เหมอืนผูค้นของกษัตรยิเ์บ็นจา- 
มิน เป็นความรบัผิดชอบทางพันธสัญญาที่เรารบัไว ้การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้น้ีไม ่ไดเ้ป็นผลอันเกิดจากการ
ท�างานหนักขึน้หรอืพัฒนาความมีวนัิยของตนเองไดด้ี
ขึน้ แตเ่ป็นผลของการเปลี่ยนแปลงพืน้ฐานในความ
ปรารถนาของเรา แรงจูงใจของเราและธรรมชาตขิองเรา
ในเวลาตอ่มาซ่ึงบังเกิดขึน้ได ้โดยผ่านการชดใช้ของ
พระครสิตพ์ระเจ้า จุดประสงคท์างวญิญาณของเราคอื
การเอาชนะทัง้บาปและความปรารถนาที่จะท�าบาป” 
(“มือสะอาดและใจบรสุิทธิ์,” เลียโฮนำ, พ ย  2007, หน้า 
104–105)

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่การประสบกบั “การเปลี่ยนแปลงอนัลกึล�า้” ในใจเรา

หมายความวา่อยา่งไร (โมไซยาห์ 5:2)

 ข. เม่ือเราเลือกท�าตามพระเยซคูริสต์ เหตใุดเราจงึต้อง

เปลี่ยนแปลงใจเราไมเ่พียงเปลี่ยนพฤตกิรรมของเราเทา่นัน้

 ค. ทา่นคดิวา่เหตใุดการชดใช้ของพระเยซคูริสต์จงึจ�าเป็นตอ่การ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในเรา

ศึกษา โมไซยาห์ 5:2, 4 โดยมองหาส่ิงที่ผู้คนท�าเพื่อยอม
ให้การเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจเกิดขึน้ในพวกเขา 
ท่านอาจจะท�าเครือ่งหมายส่ิงเหล่าน้ีในพระคมัภีรข์อง
ท่าน จ�าไวว้า่ถ้อยค�าของกษัตรยิ์เบ็นจามินเป็นเรือ่งเกี่ยว
กับพลังแห่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์และผู้คนมี
ศรทัธาอย่างยิ่งในถ้อยค�าเหล่าน้ี

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ีคอื เม่ือเรา
ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และได้รบัพระวญิญาณ
ศกัด์ิสทิธ์ิ เราสามารถประสบกับการเปล่ียนแปลงอัน
ลึกล�า้ในใจ

 2. จากการศกึษา โมไซยาห์ 5:1–4 และหลกัธรรมข้างต้น 

ให้เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นสามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือใช้ศรัทธามากขึน้ในพระผู้ชว่ยให้

รอด สิง่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้างท่ีทา่นสามารถท�าได้ตัง้แตว่นันีเ้พ่ือ

ใช้ศรัทธามากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือทา่นจะสามารถสง่เสริมและรักษาการ

เปลี่ยนแปลงอนัลกึล�า้ในใจไว้ในชีวิตทา่น

โมไซยาห์ 5:5–15

ผูค้นของกษัตริย์เบ็นจามินเขา้สู่พนัธสญัญากบัพระผูเ้ป็น

เจ้าและไดร้บัชือ่ใหม่

หลังจากผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามินประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจ พวกเขาปรารถนาจะเข้าสู่
พันธสัญญากับพระเจ้า ระบุค�าหรอืวลีในโมไซยาห์ 5:5 
ซ่ึงแสดงระดบัความมุ่งมั่นที่ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจา- 
มินรูสึ้กตอ่การท�าและรกัษาพันธสัญญาน้ี

เมื่อเราท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รง
ก�าหนดเงื่อนไขส�าหรบัพันธสัญญา และเราตกลงรบั
เงื่อนไข จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรที่แน่นอน
ส�าหรบัการเช่ือฟังของเรา (ด ูคพ  82:10) การท�าพันธ-
สัญญาเป็นวธิีหน่ึงที่เราแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่เรา
จรงิใจในความปรารถนาจะรบัใช้พระองค์

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น
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 ก. วลีใดใน โมไซยาห์ 5:5 เตือนทา่นให้นกึถงึสญัญาท่ีเราตอ่ทกุ

ครัง้เม่ือรับสว่นศีลระลกึ

 ข. ทา่นคดิวา่การท�าและรักษาพนัธสญัญาชว่ยให้ทา่นรักษา “การ

เปลี่ยนแปลงอนัลกึล�า้ในใจ” ไว้ได้อยา่งไร

กลับไปด ูโมไซยาห์ 1:11–12 จุดประสงคป์ระการหน่ึง
ของกษัตรยิ์เบ็นจามินในการวมผู้คนของเขาคอืให้ช่ือ
แก่คนเหล่าน้ัน อ่าน โมไซยาห์ 5:6–7 ท�าเครือ่งหมาย
ช่ือที่กษัตรยิ์เบ็นจามินให้ผู้คนของเขาหลังจากคนเหล่า
น้ันไดท้�าพันธสัญญากับพระเจ้า

ข้อเหล่าน้ีสอนหลักธรรมน้ี: เรารบัพระนามของพระ
เยซูครสิต์ ไวกั้บเราผ่านพันธสญัญาศกัด์ิสทิธ์ิ อ่าน 
โมไซยาห์ 5:8–14 ดวูา่เหตใุดจึงจ�าเป็นที่เราตอ้งรบั
พระนามของพระเยซูครสิต ์ไวก้ับเรา

การให้พระนามของพระเยซูครสิตจ์ารกึไว ้ในใจเรามีพร
อะไรบ้าง   
 

อะไรสามารถเป็นเหตใุห้ช่ือถูก “ลบ” จากใจท่านหรอืใจ
บางคน   
 

อ่าน โมไซยาห์ 5:15 มองหาสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับ
คนที่รกัษาพันธสัญญาของพวกเขา

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนวา่

ทา่นรู้สกึอยา่งไรเม่ือนกึถงึการให้พระนามของพระเยซู

คริสต์จารึกไว้ในใจทา่น เขียนเหตผุลประการหนึง่หรือมากกวา่นัน้

วา่ท�าไมทา่นต้องการรักษาพระนามนีไ้ว้ไมใ่ห้สญูหาย

โมไซยาห์ 6:1–7

โมไซยาห์เร่ิมเป็นกษัตริย์ปกครอง

อ่าน โมไซยาห์ 6:3 ระบุส่ิงที่กษัตรยิ์เบ็นจามินท�าก่อนให้
ฝูงชนแยกย้ายกันไป

กษัตรยิ์เบ็นจามินท�าอะไรเพื่อช่วยให้ผู้คนของเขาจดจ�า
พันธสัญญาที่ท�าไว ้  
 

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้จดวา่

ผู้น�าฐานะปโุรหิตและครูชว่ยทา่นรักษาพนัธสญัญาอยา่งไร

กษัตรยิ์เบ็นจามินสิน้ชีวติหลังจากกล่าวปราศรยัไดส้าม
ปี อ่าน โมไซยาห์ 6:6–7 และดวูา่กษัตรยิ์ โมไซยาห์ท�า
ตามแบบอย่างการเป็นผู้น�าที่ชอบธรรมของบิดาอย่างไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 5–6 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 12: วัน 1

โมไซยาห์ 7–8
ค�าน�า

กษัตรยิ์ โมไซยาห์เป็นบุตรชายของกษัตรยิ์เบ็นจามิน
ผู้เป็นบุตรชายของโมไซยาห์ที่หน่ึงดงัที่กล่าวไว ้ใน
พระคมัภีรม์อรมอน ประมาณ 80 ปีก่อนโมไซยาห์เป็น
กษัตรยิ์ ชายช่ือซีนิฟฟ์น�าชาวนีไฟกลุ่มหน่ึงออกจากเซ
ราเฮ็มลากลับไปอยู่ในแผ่นดนิแห่งนีไฟ (ด ูออมไน  
1:27–30) โมไซยาห์ 7 อธิบายวา่กษัตรยิ์ โมไซยาห์มอบ
อ�านาจให้ “คนแข็งแรงและมีพละก�าลัง” ช่ือแอมัน  
( โมไซยาห ์7:3) และคนกลุ่มเล็กเดนิทางไปแผน่ดนิแหง่ 
นีไฟ (บางครัง้เรยีกวา่แผ่นดนิแห่งลีไฮ- นีไฟ) และ
ก�าหนดชะตากรรมกลุ่มของซีนิฟฟ์ แอมันคน้พบผู้สืบ
ตระกูลผู้คนของซีนิฟฟ์ ผู้ซ่ึงเวลาน้ีมีลิมไฮหลานชาย
ของซีนิฟฟ์เป็นผู้น�าของพวกเขา การมาถึงของแอมัน
น�าความหวงัมาให้ลิมไฮกับผู้คนของเขา ผู้ซ่ึงความช่ัว
ช้าสามานย์ท�าให้พวกเขาตกอยู่ ในความเป็นทาสของ
ชาวเลมัน ก่อนหน้าน้ี ขณะพยายามหาเซราเฮ็มและ
ขอความช่วยเหลือ คนของลิมไฮกลุ่มหน่ึงพบแผ่นจารกึ
ทองค�า 24 แผ่นพรอ้มอักขระบนน้ัน เมื่อลิมไฮถามแอ-
มันวา่เขาแปลอักขระไดห้รอืไม่ แอมันอธิบายวา่ผู้หยั่งรู้
เช่นกษัตรยิ์ โมไซยาห์สามารถแปลบันทึกโบราณได้
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ค�าอธิบายพอสังเขปของโมไซยาห์ 7–24 
ท่านเคยตอ้งการไดร้บัการปลดปล่อยจากความรูสึ้กไม่
ด ีสถานการณ์ที่เจ็บปวด สภาวการณ์ท้าทายหรอืบีบ
คัน้หรอืความรูสึ้กผิดจากบาปหรอืไม่ ประสบการณ์ของ

ผู้คนที่ท่านจะศึกษาใน โมไซยาห์ 7–24 สามารถสอน
ท่านไดเ้กี่ยวกับการปลดปล่อย—จะแสวงหาการปลด
ปล่อยที่ ใด จะเชือ้เชิญการปลดปล่อยอย่างไร และแม้
กระทั่งวา่จะรอคอยการปลดปล่อยอย่างไร จงมองหาวธิีที่
ท่านสามารถประยุกต ์ใช้เรือ่งราวของผู้คนของซีนิฟฟ์
และผู้สืบตระกูลของเขา รวมถึงความปรารถนาจะไดร้บั
การปลดปล่อยจากส่ิงที่ก�าลังบีบคัน้พวกเขา

ก่อนศึกษา โมไซยาห ์7 จะเป็นประโยชน์ถ้าท่านคุน้
เคยกับการเดนิทางแตล่ะครัง้ดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห์ 
7–24 กิจกรรมตอ่ไปน้ีจะให้ค�าอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับ
การเดนิทางเหล่าน้ีซ่ึงเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 
80 ปี (200 ปี ก่อนครสิตกาล ถึง 120 ปี ก่อนครสิตกาล) ข้อมูล
ในกรอบส่ีเหลี่ยมแรเงาบนแผนภูมิอธิบายส่ิงที่เกิดขึน้
ระหวา่งการเดนิทาง

การเดนิ

ทาง

ใครเดนิทางไปที่ใด

1 ซีนิฟฟ์กบัชาวนีไฟคนอ่ืนๆ เดนิทางจากเซราเฮ็ม-

ลาไปแผน่ดินแหง่นีไฟ ซึง่ถกูชาวเลมนัยดึครอง 

ชาวนีไฟเหลา่นีต้อ่สู้กนัเองและบรรดาคนท่ีรอด

ชีวิตกลบัไปเซราเฮ็มลา (ด ูออมไน 1:27–28;  

โมไซยาห์ 9:1–2)

2 ซีนิฟฟ์และคนอ่ืนๆ ออกจากเซราเฮ็มลาไปตัง้

ถ่ินฐานในแผน่ดนิแหง่นีไฟ (ด ูออมไน 1:29–30; 

โมไซยาห์ 9:3–7)

หลงัจากซีนิฟฟ์สิน้ชีวิต โนอาห์บตุรชายปกครองด้วยความ

ชัว่ร้าย พระเจ้าทรงสง่ศาสดาพยากรณ์อบนิาไดมาเตือนผู้คน

ให้กลบัใจ แอลมาปโุรหิตคนหนึง่ของกษัตริย์โนอาห์เช่ือฟัง

ขา่วสารของอบนิาไดและสอนคนอ่ืนๆ (ด ูโมไซยาห์ 11–18) 

3 แอลมาหนีไปผืนน�า้แหง่มอรมอนและตอ่มาน�า

ผู้ เช่ือกลุม่หนึง่ไปแผน่ดนิแหง่ฮีลมั (ดโูมไซยาห์ 

18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20)

ชาวเลมนัโจมตีผู้คนของโนอาห์ในแผน่ดนิแหง่นีไฟ ตอ่มาโน-

อาห์เสียชีวิต และลมิไฮบตุรชายปกครองแทน ผู้คนของลมิไฮ

อยูใ่นความเป็นทาสของชาวเลมนั (ด ูโมไซยาห์ 19–20)
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การเดนิ

ทาง

ใครเดนิทางไปที่ใด

4 ลมิไฮสง่ชาวนีไฟกลุม่หนึง่ไปหาเซราเฮ็มลา หลงั

จากหลงทางในแดนทรุกนัดารคนกลุม่นัน้ค้นพบ

ซากปรักหกัพงัของประชาชาตหินึง่ท่ีถกูท�าลาย

และบนัทกึท่ีเขียนไว้บนแผน่จารึกทองค�า 24 แผน่ 

(ด ูโมไซยาห์ 8:7–9; 21:25–27)

5 แอมนักบัคนอ่ืนๆ อีก 15 คนเดนิทางจากเซราเฮ็ม- 

ลาไปหาคนท่ีกลบัไปแผน่ดนิแหง่นีไฟ  

(ด ูโมไซ-ยาห์ 7:1–6; 21:22–24)

6 ลมิไฮกบัผู้คนของเขาหนีจากชาวเลมนัและแอมนั

กบัพ่ีน้องของเขาพาไปเซราเฮ็มลา (ด ูโมไซยาห์ 

22:10–13)

การเดนิ

ทาง

ใครเดนิทางไปที่ใด

หลงัจากผู้คนของลมิไฮหนีไป ชาวเลมนัสง่กองทพัไลต่าม 

กองทพัหลงทางในแดนทรุกนัดารเม่ือพวกเขาค้นพบแอลมากบั

ผู้คนของเขาในแผน่ดนิแหง่ฮีลมั ชาวเลมนัน�าพวกเขาไปเป็น

ทาส ผู้คนของแอลมาสวดอ้อนวอนขอความชว่ยเหลือเพ่ือให้

หนีพ้น (ด ูโมไซยาห์ 22–24)

7 พระเจ้าทรงปลดปลอ่ยแอลมากบัผู้คนของเขา

และทรงน�าทางพวกเขาไปเซราเฮ็มลา  

(ด ูโมไซ-ยาห์ 24:20–25)

ใส่ตวัเลขของการเดนิทางแตล่ะครัง้ในวงกลมที่เหมาะ
สมบนแผนที่

แผ่นดนิแห่งเซราเฮม็ลา

แผ่นดนิแห่งนีไฟ 

(ลีไฮ- นีไฟ)

แผน่จารึกทองค�าย่ีสบิสี่

แผน่ (หนงัสือของอีเธอร์)

แผ่นดนิแห่งฮีลัม

ผืนน�า้แห่งมอรมอน

ซากปรักหกัพงัของประชาชาตเิจเร็ด  

(ไมท่ราบวา่แผน่ดนิของชาวเจเร็ดอยูห่า่งจากทางเหนือของเซราเฮ็มลาเทา่ใด)
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โมไซยาห์ 7:1–8:4

แอมนัพบแผ่นดินแห่งนีไฟ (ลีไฮ–นีไฟ) และกษัตริย์ลิมไฮ

อธิบายว่าผูค้นของเขาอยู่ในความเป็นทาสอย่างไร

ใน โมไซยาห์ 7 แอมันกับคนแข็งแรงอีก 15 คนเดนิทาง
จากเซราเฮ็มลาไปดวูา่เกิดอะไรขึน้กับผู้คนที่ซีนิฟฟ์พา
ไปแผ่นดนิแห่งนีไฟเมื่อ 80 ปีก่อน (ด ูโมไซยาห์ 7:2; ดู
การเดนิทาง 5 บนแผนที่ดว้ย) เมื่อมาถึงแผ่นดนิแห่งนี
ไฟ แอมันกับพี่น้องสามคนถูกจับเข้าเรอืนจ�า (ดโูม- 
ไซยาห์ 7:6–11) สองวนัตอ่มาพวกเขาถูกน�าตวัออกจาก
เรอืนจ�าไปให้กษัตรยิ์ลิมไฮผู้เป็นหลานชายของซีนิฟฟ์
ซักถาม อ่าน โมไซยาห์ 7:12–15 เพื่อดวูา่แอมันอธิบาย
การปรากฏตวัของเขาในแผ่นดนิแห่งนีไฟอย่างไรและ
ลิมไฮตอบสนองอย่างไร

สังเกตวา่เชิงอรรถ ข ส�าหรบั โมไซยาห์ 7:14 บอกให้
ท่านด ูโมไซยาห์ 21:25–26 อ่านข้อเหล่าน้ีเพื่อเข้าใจ
มากขึน้วา่เหตใุดลิมไฮจึง “ยินดยีิ่ง” เมื่อรูว้า่แอมันมา
จากไหน

ใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ใน โม-
ไซยาห์ 21:25–26 อธิบาย
โดยสังเขปวา่เหตใุดลิมไฮ
จึงดีใจเมื่อทราบวา่แอมัน
มาจากเซราเฮ็มลา   
 

กลุ่มที่ลิมไฮส่งไปขอความ
ช่วยเหลือพบซากปรกั
หักพังของประชาชาตเิจ-
เรด็ พวกเขาเช่ือผิดๆ วา่
เป็นเซราเฮ็มลาและชาว
นีไฟที่น่ันถูกท�าลายแล้ว 
(ดกูารเดนิทาง 4 บน
แผนที่) ท่านจะเรยีนรู้
เกี่ยวกับประชาชาตเิจเรด็
ในหนังสือของอีเธอร์

กษัตรยิ์ลิมไฮให้ผู้คนของเขามารวมกันเพื่อแนะน�า
แอมันให้รูจ้ัก ลิมไฮพูดกับผู้คนของเขาเกี่ยวกับการ
เป็นทาสชาวเลมันและแสดงความหวงัวา่อีกไม่นาน
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขา (ด ูโมไซยาห์ 

เชิงอรรถมีข้ออ้างอิงท่ีเป็น

ประโยชน์โยงกบัพระคมัภีร์ข้อ

อ่ืนตลอดจนหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง

ในดชันีและคูมื่อพระคมัภีร์ 

การใช้เชิงอรรถจะชว่ยให้

ทา่นเข้าใจหลกัค�าสอนและ

หลกัธรรม โครงเร่ือง และค�า

หรือแนวคดิยากๆ ดีขึน้ ลอง

ศกึษาเชิงอรรถหลายๆ ข้อ

หรือบทหนึง่ขณะท่ีทา่นอา่น

งานมอบหมาย ทา่นอาจท�า

เคร่ืองหมายเชิงอรรถท่ีเป็น

ประโยชน์อยา่งย่ิง

การใช้เชงิอรรถ

7:17–19) อ่านโมไซยาห์ 7:20, 24–26 ท�าเครือ่งหมาย
เหตผุลที่ผู้คนของลิมไฮถูกน�ามาสู่ความเป็นทาส 
(ศาสดาพยากรณ์ที่ โมไซยาห์ 7:26 กล่าวถึงคอือบินาได 
ท่านถูกผู้คนเผาจนถึงแก่ความตายในช่วงการปกครอง
ของกษัตรยิ์ โนอาห์ที่ช่ัวรา้ยก่อนแอมันมาถึงแผ่นดนิ
น้ัน)

ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายตรงประโยคที่วา่ “มี
เหตผุลอยู่มากที่เราจะโศกเศรา้” ใน โมไซยาห์ 7:24 
เพื่อช่วยให้ท่านจดจ�าวา่ความช่ัวช้าสามานย์หรอืบาปมี
ผลของมัน ในกรณีน้ี หลายคนถูกสังหารขณะชาวเลมัน
โจมตแีละผู้คนถูกน�าไปสู่ความเป็นทาส โศกเศรา้หมาย
ถึงรูสึ้กเสียใจหรอืเศรา้โศก ไตรต่รองสักครูว่า่ท่านเคย
โศกเศรา้ “เพราะความช่ัวช้าสามานย์” หรอืไม่

ถึงแม้ไม่ท�าบาปจะดกีวา่ แตก่ารเรยีนรูจ้ากความผิด
พลาด หันไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า และ
กลับใจท�าให้ท่านใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ อ่าน โม-
ไซยาห์ 7:29–32 มองหาหลักฐานเพิ่มเตมิที่ยืนยันวา่
ลิมไฮเข้าใจความเช่ือมโยงระหวา่งความช่ัวช้าสามานย์
ของผู้คนกับความเสียใจที่พวกเขาก�าลังประสบ (“เก็บ
เกี่ยวแกลบ” ในข้อ 30 หมายถึงไดร้บัส่ิงไรป้ระโยชน์; 
“เก็บเกี่ยวลมตะวนัออก” ในข้อ 31 หมายถึงถูกท�าลาย)

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ผลของบาปสามารถเป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตทา่นในด้านใดบ้าง 

เราสามารถประยกุต์ใช้การเรียนรู้ของเราและไมท่�าบาปซ�า้ได้

อยา่งไร

 ข. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องส�านกึและยอมรับวา่บาปของเราร้ายแรง

เพียงใด เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องรู้สกึเสียใจตามพระประสงค์ของ
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พระเจ้าเพราะบาปเหลา่นัน้ (ด ู2 โครินธ์ 7:10; ความเสียใจตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้าคือความตระหนกัในสว่นลกึวา่การกระท�า

ของเราสร้างความขุน่เคืองให้พระบดิาในสวรรค์) เหตใุดจงึส�าคญัท่ี

ต้องไมผ่ดัผอ่นความส�านกึและรู้สกึเสียใจเพราะบาปของเรา

หลังจากลิมไฮอธิบายให้ผู้คนเข้าใจความรา้ยแรงของ
บาปที่พวกเขาท�า เขากระตุน้คนเหล่าน้ันให้ท�าบาง
อย่าง ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ลิมไฮกระตุน้ให้ผู้คนท�าใน  

โมไซยาห์ 7:33

จากประสบการณ์ของผู้คนของลิมไฮ เราเรยีนรูว้า่ การ
ส�านึกผิดและรูส้กึเสยีใจเพราะความช่ัวช้าสามานย์
ของเราสามารถน�าเราให้หันไปหาพระเจ้าเพ่ือขอ
การปลดปล่อย

สมมตวิา่เพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัส�านึกผิดที่เขา
ท�าบาปและมีความปรารถนาจะกลับใจหันไปหาพระเจ้า
อย่างจรงิใจแต ่ไม่แน่ใจวา่จะท�าอยา่งไร ใหค้น้ควา้ โมไซ- 
ยาห์ 7:33 ทบทวนวลีที่สอนวธิี “หันมาสู่พระเจ้า” จรงิๆ 
อย่างไร

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

จดหมายถงึเพ่ือนหรือสมาชิกครอบครัวคนนีเ้พ่ือสอนเขาให้

รู้วิธีหนัไปหาพระเจ้า แบง่ปันวลีสามวลีจาก โมไซยาห์ 7:33 ท่ีทา่น

ค้นพบ และอธิบายความหมายของแตล่ะวลีโดย (1) อธิบายด้วย

ค�าพดูของทา่นเองหรือ (2) ยกตวัอยา่งการกระท�าหรือเจตคตท่ีิเรา

เหน็ในชีวิตของคนท่ีก�าลงัพยายามประยกุต์ใช้วลีนัน้

พิจารณาวา่ท่านมีบาปที่ ไม่ ไดก้ลับใจอันอาจส่งผลให้
ท่านและคนที่ท่านรกัเกิดความเศรา้โศกเสียใจหรอืไม่ 
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ให้ค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการเริม่ขัน้ตอนการกลับ
ใจ “จงศึกษาและไตรต่รองเพื่อพิจารณาวา่พระเจ้าทรง
นิยามการล่วงละเมิดของท่านรา้ยแรงเพียงใด ส่ิงน้ัน
จะเยียวยาความเสียใจและความส�านึกผิด อีกทัง้ท�าให้
เกิดความปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงอย่างจรงิใจและ
เต็มใจยอมรบัข้อเรยีกรอ้งทัง้หมดส�าหรบัการให้อภัย” 
(“Finding Forgiveness,” Ensign, May 1995, 76)

โมไซยาห์ 8:5–21

แอมนัทราบเร่ืองแผ่นจารึกชาวเจเร็ด 24 แผ่นและบอก 

ลิมไฮเกีย่วกบัผูห้ยัง่รู้ทีส่ามารถแปลแผ่นจารึกเหล่านัน้ได้

เราคงจ�าไดจ้ากแผนที่การเดนิทาง 4 ตอนตน้บทเรยีน
น้ีวา่คนที่พยายามหาทางไปเซราเฮ็มลาคน้พบซากปรกั
หักพังของประชาชาตหิน่ึงที่ถูกท�าลายไปแล้ว พวกเขา
พบแผ่นจารกึทองค�า 24 แผ่นที่พวกเขาน�ากลับมาให้
ลิมไฮ (ด ูโมไซยาห์ 8:5–9) ลิมไฮถามแอมันวา่เขารูจ้ัก
คนที่สามารถแปลแผ่นจารกึไดห้รอืไม่ (ด ูโมไซยาห์ 
8:12) แอมันอธิบายวา่มีบางคนไดร้บัพลังความสามารถ
จากพระผู้เป็นเจ้าให้แปล อ่าน โมไซยาห์ 8:13 และท�า
เครือ่งหมายค�าที่แอมันเรยีกคนเหล่าน้ันผู้ไดร้บัความ
สามารถน้ี

แอมันอธิบายวา่โมไซยาห์กษัตรยิ์ชาวนีไฟ ในเซราเฮ็ม- 
ลาเป็นผู้หยั่งรู ้คน้ควา้ โมไซยาห์ 8:16–18 และท�า
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เครือ่งหมายความสามารถที่ผู้หยั่งรู ้ไดร้บันอกเหนือจาก
พลังความสามารถในการแปล

ข้อเหล่าน้ีสอนวา่ พระเจ้าทรงจัดเตรยีมศาสดา
พยากรณ์ ผู้หย่ังรู ้และผู้เปิดเผยเพ่ือประโยชน์ของ
มนุษยชาติ ปัจจุบันสมาชิกแตล่ะท่านในฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองคอืศาสดาพยากรณ์  
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย

เอ็ลเดอรนี์ล แอล  แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนวา่ “บุรษุ 15 ท่านซ่ึงเราสนับสนุนในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยไดร้บัอ�านาจจาก
สวรรค ์ให้เห็นในส่ิงที่บางครัง้ [คนอื่น] ไม่เห็น” (“จง
ระวงัความช่ัวรา้ยที่ซ่อนอยู่หลังนัยน์ตาที่แย้มยิม้,”  
เลียโฮนำ, พ ค  2005, หน้า 60)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการฟังคนเหลา่นัน้ผู้สามารถเหน็สิง่ท่ีทา่นไม่

เหน็จงึเป็นความฉลาด

 ข. ทา่นได้รับประโยชน์อยา่งไรจากการฟังศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ 

และผู้ เปิดเผยยคุปัจจบุนั

 ค. ทา่นสามารถเรียนรู้ด้านใดบ้างจากศาสดาพยากรณ์ ผู้หยัง่รู้ 

และผู้ เปิดเผยยคุปัจจบุนั

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 7–8 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 12: วัน 2

โมไซยาห์ 9–10
ค�าน�า

ในช่วงการปกครองของกษัตรยิ์เบ็นจามิน ซีนิฟฟ์
น�าชาวนีไฟกลุ่มหน่ึงจากเซราเฮ็มลาไปตัง้ถิ่นฐานใน

บรรดาชาวเลมันในแผ่นดนิแห่งนีไฟ เพราะกษัตรยิ์
ของชาวเลมันวางแผนน�าผู้คนของซีนิฟฟ์มาสู่ความ
เป็นทาส เขาจึงยอมให้คนเหล่าน้ันอยู่ ประเพณีผิดๆ 
ของชาวเลมันและความเกลียดชังชาวนีไฟน�าไปสู่
สงครามในท้ายที่สุด เมื่อชาวเลมันหมายมั่นน�าพวกเขา
มาสู่ความเป็นทาส ผู้คนของซีนิฟฟ์จึงหันไปพึ่งพระเจ้า
ผู้ทรงเสรมิก�าลังพวกเขาและช่วยพวกเขาขับไล่ชาวเล-
มันออกจากแผ่นดนิ

โมไซยาห์ 9:1–13

ซีนิฟฟ์น�าชาวนีไฟกลุ่มหน่ึงกลบัไปแผ่นดินแห่งนีไฟ

ท่านเคยตอ้งการบางส่ิงอย่างมากหรอืไม่ วนัน้ีท่านจะ
เรยีนรูเ้กี่ยวกับชายคนหน่ึงที่ตอ้งการบางส่ิงอย่างมาก
และผลจากการท�าตามความปรารถนาของเขา

ดแูผนที่การเดนิทางจากบทที่แล้ว ท่านจ�าการเดนิทาง
ของแอมันเมื่อเขาพบลิมไฮกับผู้คนของลิมไฮไดห้รอื
ไม่ เปิดพระคมัภีรข์องท่านใน โมไซยาห์ 7–8 และดปีูที่
เหตกุารณ์ในบทเหล่าน้ีเกิดขึน้ (พบในหัวบท) เปรยีบ
เทียบกับปีที่เช่ือมโยงกับโมไซยาห์ 9:1 เรากลับไปกี่ปี ใน
ช่วงเวลาระหวา่ง โมไซยาห ์8 กับ โมไซยาห์ 9 

อ่านค�าน�าของมอรมอน
ส�าหรบับันทึกของซีนิฟฟ์
ก่อน โมไซยาห์ 9

ซีนิฟฟ์ปู่ของลิมไฮน�าชาว
นีไฟกลุ่มหน่ึงกลับไปแผ่น
ดนิแห่งนีไฟ เขาตอ้งการ
บางอย่างมากจนเขาไม่
ค�านึงวา่ความปรารถนาของ 
เขาจะน�าไปที ่ใด อ่านใน โม-
ไซยาห์ 9:1–4 เกี่ยวกับส่ิงที่ซีนิฟฟ์ท�าเพื่อให ้ไดส่ิ้งที่ตน
ตอ้งการ (“มุ่งหวงั–เกินไป” หมายถึงอยากไดห้รอืสนใจ
บางส่ิงมากเกินไป)

ความมุ่งหวงัเกินไปของซีนิฟฟ์น�าเขาให้ถูกกษัตรยิ์
ชาวเลมันหลอก อ่าน โมไซยาห์ 9:5–7, 10 เพื่อดผูลจาก
ความมุ่งหวงัเกินไปของซีนิฟฟ์

ใช้โอกาสสงัเกตปีในพระคมัภีร์

มอรมอน ความคุ้นเคยกบัปี

เหลา่นี ้(พบในหวับท) จะชว่ย

ให้ทา่นเข้าใจล�าดบัเหตกุารณ์

ท่ีก�าลงัศกึษาได้ดีขึน้

ปีในพระคัมภร์ี
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 1. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ซีนิฟฟ์ไมต่ระหนกัอะไรเน่ืองด้วยความปรารถนาท่ีมุง่หวงัเกิน

ไปเพ่ือให้ได้แผน่ดนิแหง่นีไฟ

 ข. มีตวัอยา่งยคุปัจจบุนัอะไรบ้างของสิง่ท่ีเยาวชนบางคนอาจจะ

มุง่หวงัอยากได้มากเกินไป

 ค. ทา่นคดิวา่อะไรคืออนัตรายของความเช่ืองช้าในการระลกึถงึ

พระเจ้าขณะท�าการเลือกในชีวิตทา่น

12 ปีตอ่มาผู้คนของซีนิฟฟ์รุง่เรอืงมาก กษัตรยิ์ชาวเล-
มันกังวลใจมากขึน้เรือ่ยๆ เกรงวา่ตนจะไม่สามารถน�า
พวกเขามาสู่ความเป็นทาสไดต้ามแผนแรกเริม่ของ
เขา ดว้ยเหตน้ีุกษัตรยิ์จึงเตรยีมคนไปท�าสงครามกับคน
เหล่าน้ัน (ด ูโมไซยาห์ 9:11–13)

โมไซยาห์ 9:14–10:22

ชาวเลมนัพยายามน�าผูค้นของซีนิฟฟ์มาอยู่ในความเป็น

ทาส

วงกลมดา้นใดก็ ไดต้อ่ไปน้ีในชีวติท่านซ่ึงท่านประสงค์
จะไดก้ารสนับสนุนหรอืพลังมากขึน้: การบ้านจาก
โรงเรยีน การตอ่ตา้นการล่อลวง ความสัมพันธ์กับเพื่อน 
การเป็นผู้น�า การท�างาน ความสัมพันธ์กับสมาชิก
ครอบครวั การพัฒนาทักษะ พรสวรรค ์และความ
สามารถ

ขณะที่ท่านศึกษา โมไซยาห์ 9–10 ให้ดหูลักธรรมหน่ึง
ซ่ึงจะช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อไดร้บัพลังมาก
ขึน้ในดา้นเหล่าน้ีของชีวติท่าน: โมไซยาห์ 9–10 มี
บันทึกของช่วงเวลาตา่งกันสองช่วงเมื่อชาวเลมันมาสู้
รบกับซีนิฟฟ์และผู้คนของเขา

 2. คดัลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยเว้นชอ่งวา่งใต้พระคมัภีร์อ้างอิงแตล่ะข้อ

ให้มากพอจะเขียนค�าตอบ ศกึษาข้อท่ีระบ ุและมองหาสิง่ท่ีผู้คน

ของซีนิฟฟ์และชาวเลมนัท�าเพ่ือพบพลงั เติมข้อมลูท่ีทา่นพบลงใน

แผนภมิู

ผู้คนท�า

อะไรเพื่อ

เตรียม

พวกเขาท�า

อะไรเพื่อ

มอบความ

ไว้วางใจใน

พระเจ้า

ผลลัพธ์คือ

อะไร

ซีนิฟฟ์กบัผู้คน

ของเขา

โมไซยาห์ 

9:14–16

โมไซยาห์ 

9:17

โมไซยาห์ 

9:18

ชาวเลมนั โมไซยาห์ 

10:6–8

โมไซยาห์ 

10:11

โมไซยาห์ 

10:9–20

• ท่านเห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างระหวา่งวธิีที่ผู้คน
ของซีนิฟฟ์กับชาวเลมันท�าการสู้รบ   
 

• ท่านเห็นความแตกตา่งอะไรบ้างระหวา่งวธิีที่ผู้คนของ
ซีนิฟฟ์กับชาวเลมันท�าการสู้รบ   
 

บทเรยีนบทหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้าก โมไซยาห์ 9:17–18 คอื 
พระเจ้าจะทรงเพ่ิมพลังให้เราเม่ือเราท�าสุดความ
สามารถและมอบความไวว้างใจในพระองค์

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของ

ทา่น: ฉนัสามารถวางใจพระเจ้าอยา่งเตม็ท่ีมากขึน้และทลู

ขอพระองค์ให้ทรงเพ่ิมพลงัแก่ฉนัในด้านใดได้บ้างของชีวิตฉนั

 4. ท�าเคร่ืองหมายสามบรรทดัแรกของโมไซยาห์ 9:18 จาก

นัน้ขอให้ผู้ใหญ่คนหนึง่ท่ีไว้ใจได้ (บดิามารดา ผู้น�า

ศาสนจกัร หรือครู) แบง่ปันประสบการณ์กบัทา่นเม่ือครัง้ท่ีเขาทลู

ขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้าและรู้สกึวา่พระองค์ทรงเพ่ิมพลงัให้

เขา ฟังสิง่ท่ีบคุคลนัน้ท�าเพ่ือให้ได้รับพลงัจากพระเจ้า เขียนสิง่ท่ี

ทา่นเรียนรู้ลงในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น

ท่านเคยโกรธคนบางคนหรอือาฆาตแคน้—รูสึ้กเหมือน
ท่านไม่สามารถให้อภัยหรอืลืมส่ิงที่บุคคลน้ันท�าหรอืไม่ 
ท่านเคยรูจ้ักคนที่ดเูหมือนจะเกลียดท่านหรอืไม่ ก่อน
ที่ซีนิฟฟ์กับผู้คนของเขาไปรบครัง้ที่สอง ซีนิฟฟ์สอน
ผู้คนของเขาวา่เหตใุดชาวเลมันจึงเต็มไปดว้ยความ
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เกลียดชังตอ่ชาวนีไฟ ขณะที่ท่านศึกษาถ้อยค�าของซี
นิฟฟ์ ใน โมไซยาห์ 10:11–18 อาจจะเป็นประโยชน์
ถ้ารูว้า่ “ปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม” คอืรูสึ้กขุ่นเคอืง
หรอืปฏิบัตอิย่างไม่ยุตธิรรมหรอืในวธิีที่ ไม่สมควรและ 
“โกรธ” คอืโมโหมาก ศึกษา โมไซยาห์ 10:11–18 มอง
หาเหตผุลที่วา่เหตใุดผู้สืบตระกูลของเลมันกับเลมิวเอล
ยังคงเกลียดชังผู้สืบตระกูลของนีไฟ ท�าเครือ่งหมายค�า
วา่ ปฏิบัตอิย่ำงไม่เป็นธรรม และ โกรธ ขณะที่ท่านอ่าน

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี

• เหตใุดชาวเลมันจึงเกลียดชังชาวนีไฟอย่างมาก

• ส่ิงน้ันท�ารา้ยใครเมื่อท่านโกรธหรอืไม่ยอมให้อภัย

• ความโกรธและความอาฆาตแคน้จะส่งผลตอ่
ครอบครวัท่านหรอืลูกๆ ในอนาคตของท่านไดอ้ย่างไร

อ่านประสบการณ์ตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์โดนัลด ์แอล  
ฮอลล์สตรอมแห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบและมองหา
ส่ิงที่ท่านแนะน�าให้เราท�าเมื่อเรารูสึ้กขุ่นเคอืงหรอืโกรธ
คนบางคน

“หลายปีมาแล้ว ข้าพแห็นเรือ่งเศรา้ซ่ึง
กลายเป็นโศกนาฏกรรม หนุ่มสาวคูห่น่ึง
ก�าลังจะให้ก�าเนิดบุตรคนแรก ชีวติพวก
เขาเต็มไปดว้ยความคาดหวงัและความตืน่
เตน้ตอ่ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่น้ี ระหวา่ง

คลอดเกิดภาวะแทรกซ้อนและเด็กเสียชีวติ เรือ่งเศรา้
กลายเป็นความทุกข์ ความทุกข์กลายเป็นความโกรธ 
ความโกรธกลายเป็นการกล่าวโทษ และการกล่าวโทษ
กลายเป็นการแก้แคน้แพทย์ผู้ซ่ึงรบัผิดชอบอย่างเต็มที่
แล้ว พ่อแม่และสมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องดว้ยเพื่อหาทางท�าลายช่ือเสียงและอาชีพของ
แพทย์คนน้ัน ความคบัแคน้เกาะกินใจครอบครวั จาก
สัปดาห์กลายเป็นหลายเดอืนจนพวกเขารอ้งทูลพระเจ้า
วา่ ‘พระองคท์รงยอมให้เกิดเรือ่งรา้ยเช่นน้ีไดอ้ย่างไร’ 
พวกเขาไม่ยอมรบัการปลอบประโลมทางวญิญาณและ
ทางอารมณ์จากผู้น�าศาสนจักรและสมาชิก เวลาน้ี
ครอบครวัส่ีรุน่ไดร้บัผลกระทบที่เคยมีศรทัธาและการ
อุทิศตนตอ่พระเจ้าและศาสนจักร กลายเป็นวา่หลายสิบ
ปีมาน้ีไม่มีสักคนในครอบครวัแข็งขันทางวญิญาณ
เลย      

“คณุปู่คณุย่ามีบุตรสองคน ชายหน่ึงคน (คณุพ่อ
ข้าพเจ้า) และหญิงหน่ึงคน       [บุตรสาวของพวกเขา] 
แตง่งานในปี 1946 และตัง้ครรภ์ในอีกส่ีปีตอ่มา       ไม่มี
ใครรูว้า่เธอตัง้ครรภ์ลูกแฝด น่าเศรา้ที่เธอกับลูกแฝด
เสียชีวติระหวา่งคลอด

“คณุปู่คณุย่าเสียใจมาก แตค่วามทุกข์ท�าให้พวกท่าน
หันมาสู่พระเจ้าและการชดใช้ของพระองคท์ันที ท่าน
ไม่หมกมุ่นครุน่คดิวา่ท�าไมเกิดเรือ่งเช่นน้ีและจะโทษ
ใคร แตมุ่่งด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม      

“ความซ่ือสัตย์ของ [คณุปู่คณุย่า] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเผชิญกับความยากล�าบาก เวลาน้ีมีอิทธิพลตอ่คนส่ี
รุน่ที่ตามมา ส่งผลโดยตรงและอย่างลึกซึง้ตอ่บุตรชาย
ของพวกท่าน (คณุพ่อข้าพเจ้า) และคณุแม่ข้าพเจ้า
เมื่อลูกสาวซ่ึงเป็นลูกคนเล็กสุดของคณุพ่อคณุแม่
ข้าพเจ้าเสียชีวติเน่ืองจากภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด
บุตร       เพราะแบบอย่างที่เห็นในคนรุน่ก่อน คณุ
พ่อคณุแม่ข้าพเจ้าจึงหันไปขอการปลอบใจจากพระเจ้า
—โดยไม่ลังเล—      

“ถ้าท่านรูสึ้กวา่—คนใด (สมาชิกครอบครวั เพื่อน 
สมาชิกอีกคนหน่ึงของศาสนจักร ผู้น�าศาสนจักร ผู้รว่ม
ธุรกิจ) หรอืส่ิงใด (ความตายของคนรกั ปัญหาสุขภาพ 
การเงินพลิกผัน การกระท�าทารณุกรรม การเสพตดิ) 
—ผิดตอ่ท่าน ให้จัดการเรือ่งน้ันโดยตรงและดว้ยสุด
พลังที่ท่านมี       จงหันมาหาพระองค ์อย่าไดร้อช้า ใช้
ศรทัธาทัง้หมดที่ท่านมี ในพระองค ์ให้พระองคท์รงแบ่ง
รบัภาระของท่าน ให้พระคณุของพระองคแ์บ่งเบาภาระ
ของท่าน       อย่าปล่อยให้สภาวการณ์ทางโลกท�าให้ท่าน
ไรค้วามสามารถทางวญิญาณ” (ด ู“หันมาสู่พระเจ้า,” 
เลียโฮนำ, พ ค  2010, หน้า 97–100)

สังเกตวา่ตวัอย่างทัง้สองตวัอย่างของชาวเลมันกับ
ครอบครวัชายหนุ่มหญิงสาวที่สูญเสียบุตรคนแรก ความ
โกรธและความขุ่นเคอืงส่งผลตอ่คนหลายรุน่

 5. นกึถงึเม่ือครัง้ทา่นมีความรู้สกึวา่ได้รับการปฏิบตัอิยา่ง

ไมเ่ป็นธรรมหรือโกรธคนบางคน ทา่นมีความรู้สกึเหลา่นัน้

ขณะนีบ้้างหรือไม ่ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ฉนัจะได้รับความชว่ยเหลือขณะพยายามให้อภยัได้อยา่งไร
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 ข. ฉนัจะท�าตามแบบอยา่งคณุปู่ คณุยา่ของเอล็เดอร์ฮอลล์สตรอม

และประยกุต์ใช้ค�าแนะน�าของทา่นในค�าพดูอ้างอิงยอ่หน้าสดุท้าย

ในชีวิตฉนัวนันีไ้ด้อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 9–10 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 12: วัน 3

โมไซยาห์ 11–14
ค�าน�า

กษัตรยิ์ โนอาห์พอใจมากกับการใช้ชีวติมัวเมาและน�า
คนเป็นอันมากไปสู่ความช่ัวรา้ย พระเจ้าทรงส่งศาสดา
พยากรณ์อบินาไดมาเรยีกผู้คนของโนอาห์ ให้กลับใจ
และเตอืนพวกเขาเรือ่งความเป็นทาสที่ ใกล้จะเกิดขึน้ 
ผู้คนเลือกไม่เอาใจใส่ค�าเตอืน และอบินาไดถูกจ�าคกุ
เพราะค�าพยากรณ์ของเขา เมื่อพวกปุ โรหิตของกษัตรยิ์
โนอาห์ซักถามอบินาได ศาสดาพยากรณ์ตเิตยีนพวกเขา
เพราะไม่ด�าเนินชีวติหรอืสอนพระบัญญัต ิพระผู้เป็น
เจ้าทรงคุม้ครองอบินาไดและประทานพลังอ�านาจให้
เขาจบข่าวสารที่ ให้แก่กษัตรยิ์ โนอาห์และพวกปุ โรหิต 
อบินาไดอ้างค�าพูดของอิสยาห์โดยเป็นพยานวา่คนทัง้
ปวงจ�าเป็นตอ้งพึ่งพาพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค์

โมไซยาห์ 11:1–19

กษัตริย์โนอาห์น�าผูค้นไปสู่ความชัว่ร้าย

พิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านจะท�าอะไรถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรอืผู้น�าบอก
ท่านวา่เพื่อนบางคนของท่านก�าลังมีอิทธิพลไม่ดตีอ่
ท่าน

• ท่านจะท�าอะไรถ้าพ่อหรอืแม่หรอืผู้น�าศาสนจักรขอให้
ท่านแตง่กายเหมาะสมมากขึน้เมื่อมารว่มพิธีนมัสการ
วนัอาทิตย์หรอืกิจกรรมอื่นๆ ของศาสนจักร

• ท่านจะท�าอะไรถ้าศาสดาพยากรณ์กล่าววา่ท่านตอ้ง
เปลี่ยนมาตรฐานความบันเทิงของท่าน

ผู้คนอาจมีปฏิกิรยิาตา่งกันตอ่ค�าถามข้างตน้ ขณะที่
ท่านศึกษาบทน้ี ให้ดวูา่พระเจ้าจะทรงตอ้งการให้ท่าน
ตอบสนองอย่างไรตอ่คนที่พระองคท์รงส่งมาช่วยท่าน
ให้ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม

ขณะที่ท่านเตรยีมศึกษา โมไซยาห ์11 อาจจะเป็น
ประโยชน์ถ้ารูว้า่หลังจากซีนิฟฟ์สิน้ชีวติ โนอาห์บุตร
ชายของเขาปกครองชาวนีไฟผู้อยู่ ในแผ่นดนิแห่งนี-
ไฟ อ่าน โมไซยาห์ 11:1–2, 5–7, 14–19 ท�าเครือ่งหมาย
ค�าและวลีที่พูดถึงการกระท�าของโนอาห์และส่ิงที่เขา
แสวงหาหลังจากเป็นกษัตรยิ์ จากน้ันให้อ่าน โมไซยาห์ 
11:2, 6–7, 15, 19 และใช้สีตา่งจากเดมิท�าเครือ่งหมาย 
(ถ้าท่านสามารถท�าได)้ อิทธิพลที่การกระท�าของโนอาห์
มีตอ่คนในอาณาจักร

ข้อเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่คนที่เราคบหาอาจมีอิทธิพล
ตอ่การกระท�าของเราไดอ้ย่างไร พิจารณาวา่เพื่อนวยั
เดยีวกับท่านมีอิทธิพลตอ่การเลือกของท่านอย่างไร 
ไตรต่รองสักครูว่า่ผู้คนในโลกทุกวนัน้ีบางครัง้ท�าอะไร
ที่สามารถเปรยีบไดก้ับการท�างานหนักอย่าง “ยิ่งเพื่อ
ค�า้จุนความช่ัวช้าสามานย์” ( โมไซยาห์ 11:6)

โมไซยาห์ 11:20–12:17

อบินาไดกระตุน้ผูค้นใหก้ลบัใจและเตือนพวกเขาเร่ือง

ความเป็นทาส

ถึงแม้กษัตรยิ์ โนอาห์และผู้คนของเขาเลือกความช่ัวรา้ย 
แตพ่ระเจ้ายังทรงรกัพวกเขาและตอ้งการช่วยพวกเขา 
อ่านส่ีบรรทัดแรกของ โมไซยาห์ 11:20 ระบุส่ิงที่พระเจ้า
ทรงท�าเพื่อช่วยผู้คนของโนอาห์

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องท่านตดิกับ โม-
ไซยาห์ 11:20: พระผู้เป็นเจ้าทรงสง่ศาสดาพยากรณ์
มาช่วยให้เรากลับใจและหลีกเล่ียงความเศรา้หมอง

พระเจ้าทรงบัญชาอบินาไดสองครัง้ให้เตอืนผู้คน
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 1. คดัลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยเว้นชอ่งวา่งใต้พระคมัภีร์อ้างอิงแตล่ะข้อ

ให้พอเขียนสรุป ศกึษาข้อท่ีระบแุละเขียนสรุปค�าเตือนของอบนิาได

และปฏิกิริยาของผู้คน

ข่าวสารของอบ-ิ 

นาได

ปฏกิริิยาของผู้คน

การเตือน

ครัง้แรก

โมไซยาห์ 11:20–25 โมไซยาห์ 11:26–29

การเตือน

ครัง้ท่ีสอง

โมไซยาห์ 12:1–8 โมไซยาห์ 12:9–10, 

13–17

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นเก่ียวกบัปฏิกิริยาท่ีผู้คนมีตอ่ค�าเตือนของอบนิาได

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดผู้คนจงึมีทา่ทีโกรธอบนิาไดผู้พยายามชว่ย

พวกเขา ทา่นคดิวา่เหตใุดพวกเขาจงึปกป้องกษัตริย์โนอาห์ผู้น�า

พวกเขาไปสูค่วามเศร้าหมอง

 ข. สงัเกตวลี “ดวงตาของผู้คนมืดบอด” ใน โมไซยาห์ 11:29 มี

ตวัอยา่งอะไรบ้างของพฤตกิรรมและอิทธิพลท่ีทา่นเช่ือวา่ซาตาน

ก�าลงัท�างานอยา่งขยนัขนัแข็งเพ่ือให้คนดีๆ กลบั “มืดบอด” ในโลก

ทกุวนันี ้

 ค. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือแสดงความออ่นน้อมถ่อมตนเม่ือ

สมาชิกครอบครัว ผู้น�าศาสนจกัร และศาสดาพยากรณ์กระตุ้นทา่น

ให้ท�าตามพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า

โมไซยาห์ 12:18–13:26

พระผูเ้ป็นเจ้าทรงคุม้ครองอบินาไดขณะเขาติเตียน

กษัตริย์โนอาห์กบัพวกปโุรหิตเพราะพวกเขาไม่ถือปฏิบติั

และสอนพระบญัญติั

ก่อนศึกษา โมไซยาห ์12 ตอ่ ให้ประเมินตวัท่านตาม
ระดบั 1 ถึง 10 (10 คอืเห็นดว้ยเต็มที่) วา่ข้อความตอ่ไป
น้ีพูดถึงท่านในขณะน้ีไดด้เีพียงใด

- - - - - - -  ฉันรูว้า่ฉันควรจะด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์
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- - - - - - -  ฉันด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์

ขณะที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับกษัตรยิ์ โนอาห์และพวก
ปุ โรหิตของเขา พึงพิจารณาวา่คนเหล่าน้ันรู ้ดเีพียง
ใดและพวกเขา ด�ำเนินชีวติตามพระบัญญัตดิเีพียง
ใด หลังจากโนอาห์น�าอบินาไดออกจากเรอืนจ�า พวกปุ 
โรหิตเริม่ซักถามเขาเกี่ยวกับพระคมัภีร ์อ่าน โมไซยาห์ 
12:26–30 และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่อบินาไดกล่าวตเิตยีน
โนอาห์และพวกปุ โรหิต

ท่านคดิวา่โนอาห์กับพวกปุ โรหิตจะประเมินระดบั 1 ถึง 
10 ของการรูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตขิอง
ตนดเีพียงใด ท่านคดิวา่การปรบั “ ใจสู่ความเข้าใจ” (ด ู
โมไซยาห์ 12:27) ของเราหมายความวา่อย่างไร ดใูน โม- 
ไซยาห์ 12:33 ขีดเส้นใตห้ลักธรรมหน่ึงซ่ึงบ่งบอกวา่
เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้ง ด�ำเนินชีวติ ตามพระบัญญัติ

อบินาไดประกาศความจรงิน้ี: ถ้าเรารกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะได้รบัการช่วยให้รอด เหตุ
ใด กำรรู ้วธิีด�าเนินชีวติจึงไม่มากพอจะท�าให้ตวัเรามี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัความรอด   
 

อบินาไดบอกกษัตรยิ์ โนอาห์และพวกปุ โรหิตของเขา
วา่พวกเขาไม่ ไดด้�าเนินชีวติหรอืสอนพระบัญญัต ิและ
เขาเริม่บอกพระบัญญัตสิิบประการเป็นข้อๆ ส่ิงน้ีท�าให้
กษัตรยิ์ โกรธและส่ังลงโทษอบินาไดให้ถึงแก่ความ
ตาย พระผู้เป็นเจ้าทรงคุม้ครองอบินาไดและประทาน
พลังให้เขาสอนพระบัญญัตสิิบประการตอ่ไป ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายและเขียนเลขก�ากับใน โมไซ-
ยาห์ 12:35–36 และ โมไซยาห์ 13:12–24 แผนภูมิตอ่ไป
น้ีจะช่วยท่านบอกช่ือพระบัญญัตสิิบประการแตล่ะข้อ

อบนิาไดสอนเร่ืองพระบญัญตัสิบิประการ

 1. โมไซยาห์ 12:35

 2. โมไซยาห์ 12:36; 13:12–13

 3. โมไซยาห์ 13:15 

 4. โมไซยาห์ 13:16–19

 5. โมไซยาห์ 13:20

 6. โมไซยาห์ 13:21 

 7. โมไซยาห์ 13:22

 8. โมไซยาห์ 13:22 

 9. โมไซยาห์ 13: 23

 10.โมไซยาห์ 13:24 

อบินาไดตเิตยีนโนอาห์และพวกปุ โรหิตอย่างองอาจ
เพราะไม่รกัษาพระบัญญัตสิิบประการ โดยกล่าววา่ 
“ข้าพเจ้าส�าเหนียกวา่ไม่มีเขียนอยู ่ในใจท่านเลย” ( โม-
ไซยาห์ 13:11) เพื่อช่วยให้ท่านตรกึตรองวา่ท่านก�าลัง
ด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตสิิบประการดเีพียงใด ให้
กรอกแบบประเมิน–ตนเองตอ่ไปน้ี

ข้อความด้านล่างจะบ่งบอกว่า

พระบญัญัตสิิบประการเขียน

อยู่ในใจท่านดเีพยีงใด ท�า

เคร่ืองหมายว่าข้อความเหล่านี ้

เป็นจริงส�าหรับท่านบ่อยเพยีงใด แท
บ

จะ
ไม่

บ
าง

ครั
ง้

ส่ว
น

ม
าก

เกื
อบ

เป็
น

ป
ระ

จ�า

ฉนัรักพระบดิาบนสวรรค์ของฉนั

ฉนัให้พระผู้ เป็นเจ้ามาเป็นอนัดบั

แรกในชีวิต (ก่อนเพ่ือนๆ งานอดเิรก 

ทรัพย์สมบตั ิความปรารถนาสว่น

ตวั และสิง่อ่ืน)

ฉนักลา่วพระนามของพระเจ้าด้วย

ความคารวะ

ฉนัรักษาวนัสะบาโตให้ศกัดิ์สทิธ์ิ

โดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีดงึฉนัให้ใกล้

ชิดพระเจ้ามากขึน้ ฉนัตระหนกัวา่

นัน่เป็นวนัของพระองค์ ไมใ่ชว่นั

ของฉนั

ฉนัให้เกียรตบิดิามารดาโดยเช่ือฟัง

และเคารพพวกทา่น
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ข้อความด้านล่างจะบ่งบอกว่า

พระบญัญัตสิิบประการเขียน

อยู่ในใจท่านดเีพยีงใด ท�า

เคร่ืองหมายว่าข้อความเหล่านี ้

เป็นจริงส�าหรับท่านบ่อยเพยีงใด แท
บ

จะ
ไม่

บ
าง

ครั
ง้

ส่ว
น

ม
าก

เกื
อบ

เป็
น

ป
ระ

จ�า

ฉนัควบคมุความโกรธและไมท่�า

รุนแรงตอ่ผู้ อ่ืน

ฉนัประพฤตตินให้บริสทุธ์ิทางเพศ 

ฉนัหลีกเลี่ยงภาพ ภาษา และการ 

กระท�าท่ีเป็นเร่ืองของตณัหา

ฉนัละเว้นจาการลกัขโมยและโกง

ฉนัพดูความจริง

ฉนัหลีกเลี่ยงความโลภ (ซึง่หมายถงึ

ปรารถนาบางอยา่งท่ีเป็นของผู้ อ่ืน

อยา่งไมส่มควร)

 3. ย้อนกลบัไปดคู�าตอบของทา่นและตัง้เป้าหมายวา่จะ

ด�าเนินชีวิตตามพระบญัญตัสิบิประการให้ดีขึน้หนึง่ข้อ 

เขียนเป้าหมายของทา่นลงในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์

โมไซยาห์ 13:27–14:12

อบินาไดสอนเร่ืองการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

อ่าน โมไซยาห์ 13:28, 32–35 ท�าเครือ่งหมายค�าหรอื
วลีที่สามารถเตมิค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรด์ลั-
ลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้ครบถ้วน 
“หลังจากการเช่ือฟังและงานดทีัง้หมดของเรา เราไม่
สามารถรบัการช่วยให้รอดจากความตายหรอืผลของบาป
ส่วนตวัไดห้ากปราศจาก  
 ”

ค�าพูดอ้างอิงทัง้หมดของเอ็ลเดอร ์โอ๊คส์อ่านไดด้งัน้ี 
“หลังจากการเช่ือฟังและงานดทีัง้หมดของเรา เราไม่
สามารถรบัการช่วยให้รอดจากความตายหรอืผลของบาป
ส่วนตวัไดห้ากปราศจากพระคณุที่ขยายมาถึงเราโดย
การชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ (“Another Testament 
of Jesus Christ,” Ensign, Mar  1994, 67)

ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิน้ีใกล้กับ โมไซยาห์ 
13:28: ไม่มีคนใดได้รบัการช่วยให้รอดเวน้แต่จะ
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ใช้เวลาสักสองสามนาทีศึกษา โมไซยาห์ 14:1–12 ท�า
เครือ่งหมายค�าและวลีที่บอกวา่พระเยซูครสิตท์รงท�า
อะไรในความเป็นมรรตยัเพื่อช่วยให้ท่านกลับบ้านไปหา
พระบิดาในสวรรคข์องเรา นึกถึงความโศกเศรา้ โทมนัส 
และบาปที่พระเยซูครสิตท์รงแบกรบัแทนท่าน ข้อเหล่า
น้ีสอดคล้องกับอิสยาห์ 53:1–12 อบินาไดก�าลังอ้างส่ิงที่
อิสยาห์เขียนไว ้(ดโูมไซยาห์ 14:1)

 4. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะอธิบายสิง่ท่ี โมไซยาห์ 14:4–5สอนเก่ียวกบัพระเยซู

คริสต์ให้เพ่ือนฟังอยา่งไร

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 11–14 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 12: วัน 4

โมไซยาห์ 15–17
ค�าน�า

บันทึกเรือ่งศาสดาพยากรณ์อบินาไดส่ังสอนกษัตรยิ์ โน- 
อาห์และพวกปุ โรหิตของเขาด�าเนินตอ่ไปใน โมไซยาห์ 
15–17 เขาเป็นพยานถึงบทบาทของพระเยซูครสิต ์ใน
ฐานะพระผู้ ไถ่ แอลมาปุ โรหิตคนหน่ึงของโนอาห์เช่ือ
อบินาได กษัตรยิ์ โนอาห์ขับไล่แอลมาออกจากราชส�านัก
และให้เผาอบินาไดจนถึงแก่ความตาย อบินาไดซ่ือตรง
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในทุกสภาวการณ์
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โมไซยาห์ 15–16

อบินาไดสอนเกีย่วกบับทบาทของพระเยซูคริสต์ในฐานะ

พระผูไ้ถ่

ใช้เวลาสองสามนาทีหาและวงกลมค�าวา่ ทรงไถ่ และ 
กำรไถ ่ใน โมไซยาห์ 15–16 การกล่าวซ�า้ค�าหน่ึงในช่วง
พระคมัภีรม์ักส่งสัญญาณให้เห็นประเด็นส�าคญัใน
ข่าวสารของผู้เขียน ขณะที่ท่านศึกษาวนัน้ี ให้ดวูา่ 

อบินาไดสอนอะไรเกี่ยวกับการไถ่

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจบทบาทของพระเยซูครสิต ์ใน
ฐานะพระผู้ ไถ่ ให้พิจารณาแผนภาพตอ่ไปน้ี

สมมตวิา่ท่านท�าผิดกฎข้อหน่ึงและถูกตดัสินให้รบัโทษ
รนุแรงที่สุดตามกฎหมาย การลงโทษอาจไดแ้ก่ จ่าย
คา่ปรบัก้อนโต ตดิคกุ หรอืแม้ตอ้งโทษประหาร ท่าน
จะรูสึ้กอย่างไรกับการรบัโทษดงักล่าว ท่านคดิหาวธิีที่
ซ่ือสัตย์และถูกตอ้งตามกฎหมายเพื่อให้พ้นโทษเหล่าน้ี
ไดห้รอืไม่

เขียน ฉัน ใตค้�าวา่ ผู้ท�ำผิด และ ควำมยุตธิรรม ใตค้�า
วา่กำรลงโทษ เราทุกคนล้วนท�าผิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า
บางช่วงและตอ้งสนองข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม 
ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมตอ้งการให้คนบาปแตล่ะ
คนไดร้บัโทษอันเกี่ยวเน่ืองกับบาป

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  
สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง และ
ขีดเส้นใตผ้ลลัพธ์สองประการจากการท�า
ผิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า “ความยุตธิรรม
เรยีกรอ้ง       วา่กฎทุกข้อที่ถูกฝ่าฝืนตอ้งมี

การชดใช้ เมื่อท่านเช่ือฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าท่านได้
รบัพร แตไ่ม่มีเกียรตคิณุที่จะสรา้งสมไวเ้พื่อมาชดเชย
กฎที่ท่านฝ่าฝืน หากไม่แก้ไขกฎที่ถูกฝ่าฝืนสามารถ
ท�าให้ชีวติท่านเศรา้หมองและขัดขวางท่านจากการกลับ
ไปหาพระผู้เป็นเจ้า” (“การชดใช้จะเป็นหลักประกัน

ผู้ท�าผิด

คา่ปรับ? 

คกุ? ความ

ตาย?

การลงโทษ

สันตแิละความสุขของท่านได,้” เลียโฮนำ, พ ย  
2006, หน้า 52)

ผลจากการท�าผิดกฎของพระผู้เป็นเจ้ารวมถึงความเศรา้
หมองและไม่สามารถอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได ้อ่าน โมไซ-
ยาห์ 15:1, 7–9 และท�าเครือ่งหมายวลีที่บ่งบอกวา่การ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดสนองข้อเรยีกรอ้งของความ
ยุตธิรรมอย่างไร

ใช้พจนานุกรมเพื่อหานิยามของค�าตอ่ไปน้ี

ไถ่ ( โมไซยาห์ 15:1)   
 

การวงิวอนแทน ( โมไซยาห์ 15:8)   
 

ระหวา่ง ( โมไซยาห์ 15:9)  

ท่านอาจตอ้งการเขียนส่วนหน่ึงของนิยามเหล่าน้ีใกล้
กับข้อพระคมัภีร์

บางครัง้ผู้คนสับสนกับค�าอธิบายของอบินาไดเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์ใน โมไซยาห์ 15:2–5 ในฐานะ (1) พระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา และ (2) ในฐานะ
พระบิดา ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายพระ
ลักษณะอันสูงส่งของพระเยซูครสิตด์งัน้ี “ตามที่อบินา- 

ไดสอน พระครสิตท์รง “ปฏิสนธิ โดยเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า’ (โมไซยาห์ 15:3) ดว้ยเหตน้ีุจึงทรงมี
เดชานุภาพของพระบิดาอยู่ ในพระองค ์นอกจากความ
สัมพันธ์สายตรงกับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระครสิตท์รง
เป็นพระบิดาดว้ยซ่ึงในน้ันพระองคท์รงเป็นพระผู้สรา้ง
สวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก [ด ูโมไซยาห์ 15:4] ทรงเป็น
พระบิดาแห่งการเกิดใหม่ทางวญิญาณและความรอด
ของเรา ทรงซ่ือสัตย์ ในการให้เกียรต—ิและดว้ยเหตุ
น้ีจึงทรงเรยีกรอ้งเดชานุภาพแห่ง—พระประสงคข์อง
พระบิดาเหนือพระประสงคข์องพระองคเ์อง” (Christ 
and the New Covenant [1997], 183–84)

ศึกษา โมไซยาห์ 15:5–7 โดยนึกถึงราคาที่พระเยซูทรง
จ่ายเพื่อไถ่ท่าน หรอืยืนอยู่ระหวา่งท่านกับข้อเรยีกรอ้ง
ของความยุตธิรรม เขียน พระเยซูครสิต ์บนแผนภาพ
ข้างตน้ระหวา่ง ผู้ท�ำผิด กับ กำรลงโทษ
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นับเป็นส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รง
ลบข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมแตท่รงยืนอยู่ระหวา่ง
ความยุตธิรรมกับเรา ถ้าเรากลับใจ พระองคท์รงสนอง
ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมโดยทรงรบัโทษแทนเรา

 1. ท�ากิจกรรมตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น

ก. เขียน คนทีเ่ลือกรบัการไถ่ (โมไซยาห์ 15:11–12; 

16:13) จากนัน้ให้ค้นคว้า โมไซยาห์ 15:11–12; 16:13 โดยดวูา่

ใครจะได้รับการไถ่ อธิบายสิง่ท่ีทา่นพบ

 ข. เขียน คนทีไ่ม่ยอมรบัการไถ่ (โมไซยาห์ 15:26–27; 16:2–5, 12) 

จากนัน้ให้ค้นคว้า โมไซยาห์ 15:26–27; 16:2–5, 12 โดยดวูา่เหตุ

ใดบางคนจงึจะไมไ่ด้รับการไถ่ อธิบายสิง่ท่ีทา่นพบ

 2. ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ในงานมอบหมายก่อนหน้านีต้อบ

ค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรจะก�าหนดวา่ใครจะได้รับการไถ่จากบาปของพวกเขา

 ข. ทา่นเรียนรู้อะไรจากการเปรียบเทียบ “พระประสงค์” ของพระ

เยซคูริสต์ใน โมไซยาห์ 15:7 กบั “ความประสงค์” ของคนท�าชัว่ใน 

โมไซยาห์ 16:12

พระเยซูครสิต์ทรงสนองข้อเรยีกรอ้งของความ
ยุติธรรมส�าหรบัทุกคนท่ีจะกลับใจ ราคาที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงจ่ายเพื่อเราเป็นของประทานส่วนตวัส�าหรบั
คนที่เลือกกลับใจและท�าตามพระประสงคข์องพระบิดา 
อ่าน โมไซยาห์ 15:10 ขีดเส้นใตข้้อความ “พระองคจ์ะ
ทอดพระเนตรพงศ์พันธุ์ของพระองค”์

อ่าน โมไซยาห์ 15:10–12 และค�ากล่าวตอ่
ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิ เจ  เบทแมน
สมาชิกเกียรตคิณุแห่งสาวกเจ็ดสิบ

“ศาสดาพยากรณ์อบินาได       กล่าว
วา่ ‘เมื่อจิตวญิญาณของพระองคเ์ป็นเครือ่งพลีบูชา
ทดแทนบาปแล้ว พระองคจ์ะทอดพระเนตรพงศ์ 
พันธุ์ของพระองค’์ ( โมไซยาห์ 15:10) จากน้ันอบินา- 
ไดบอกวา่พงศ์พันธุ์ของพระผู้ช่วยให้รอดคอืศาสดา
พยากรณ์และคนที่ท�าตามพวกท่าน ข้าพเจ้าคดิอยู่นาน
หลายปีวา่ประสบการณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดในสวน
และบนกางเขนเป็นที่ซ่ึงบาปมากมายถมทับพระองค ์
แตถ่้อยค�าของแอลมา อบินาได อิสยาห์ และศาสดา
พยากรณ์ท่านอื่นๆ ท�าให้ความเห็นของข้าพเจ้าเปลี่ยน
ไป พระเยซูทรงรูสึ้กถึง ‘ความอ่อนแอของเรา’ (ฮีบร ู

4:15) ทรง ‘[แบก] ความเจ็บไข้ของพวกเรา       หอบ
ความเจ็บปวดของเราไป       [และ] บอบช�า้เพราะความ
บาปผิดของเรา’ (อิสยาห์ 53:4–5)

“การชดใช้คอืประสบการณ์ส่วนพระองคซ่ึ์งท�าให้พระ
เยซูทรงทราบวา่จะทรงช่วยเราแตล่ะคนอย่างไร” (แบบ
ฉบับส�าหรบัทุกคน,” เลียโฮนำ, พ ย  2005, หน้า–89)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่การเป็นพงศ์พนัธุ์ของพระเยซคูริสต์หมายความวา่

อยา่งไร (ด ูโมไซยาห์ 15:12)

 ข. ทา่นก�าลงัท�าอะไรเพ่ือให้แนใ่จวา่ทา่นถกูนบัอยูใ่นบรรดาพงศ์

พนัธ์ของพระเยซคูริสต์
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ท่านอาจตอ้งการท�าให้ โมไซยาห์ 15:10 เป็นเรือ่งใกล้ตวั
โดยเขียนช่ือท่านแทนค�าวา่ “พงศ์พันธุ์ของพระองค”์ 
ในส่วนของข้อที่ท่านขีดเส้นใต ้ไว ้ไตรต่รองสักครูว่า่การ
มีพระผู้ ไถ่ผู้ทอดพระเนตรและรูจ้ักเราเป็นส่วนตวั
หมายความวา่อย่างไร

อะไรคอืผลของการที่บางคนไม ่ไดร้บัการไถ่ ด ูโมไซยาห์ 
16:5 อีกครัง้ เกิดอะไรขึน้ในแผนภาพที่เขียนไวช่้วงตน้
ของบทเรยีนน้ีถ้าผู้ท�าผิดยังขืนท�าบาปและไม่ยอมกลับ
ใจ อ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 19:16–17 เพื่อคน้
พบวา่จะเกิดอะไรขึน้กับคนที่ ไม่ยอมรบัการไถ่ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดผ่านการกลับใจ

อบินาไดสอนวา่การไถ่ของพระเยซูครสิต ์ไม่เพียง
ครอบคลุมการช่วยชีวติจากบาปเท่าน้ันแตจ่ากความ
ตายดว้ย ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติ แตบ่างคนจะฟ้ืนคนื
ชีวติก่อนคนอื่น อบินาไดใช้ค�าวา่ “การฟ้ืนคนืชีวติครัง้
แรก” เพื่ออธิบายวา่คนชอบธรรมและผู้บรสุิทธิ์จะฟ้ืน
คนืชีวติก่อนคนกบฏ (ด ูโมไซยาห์ 15:21–22) คนชอบ
ธรรมจะได้รบัการไถ่จากความตายในการฟ้ืนคืนชีวติ
ครัง้แรก และคนช่ัวรา้ยตอ้งรอฟ้ืนคนืชีวติจนหลังจาก 
มิลเลเนียม (ด ูคพ  76:85, 106)

 4. ใคร่ครวญข้อท่ีทา่นศกึษาใน โมไซยาห์ 15 สมมติวา่

ทา่นมีโอกาสให้ผู้สง่สารสง่ขา่วสารจากทา่นไปถงึพระผู้ชว่ย

ให้รอด บนัทกึสิง่ท่ีทา่นจะเขียนในขา่วสารนัน้โดยอ้างอิงกบัสิง่ท่ี

พระองค์ทรงท�าเพ่ือทา่น

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการน�าเรากลับไป ในที่ประทับ
ของพระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงวงิวอนแทน เป็น
ส่ือกลาง และขอรอ้งแทนเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงจ่าย
ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมให้เราถ้าเราจะกลับใจ

โมไซยาห์ 17

แอลมาเชือ่อบินาไดและถูกขบัไล่ อบินาไดเสียชีวิต

ท่านเคยเห็นคนยืนหยัดเพื่อส่ิงถูกตอ้งทัง้ที่เขาท�าได้
ยากหรอืไม่ ผลที่เกิดขึน้คอือะไร

เมือ่อบนิาไดสรปุขา่วสารของเขา ปุ โรหิตคนหน่ึงช่ือแอล- 

มาพยายามโน้มน้าวกษัตรยิ์ ให้เช่ือวา่อบินาไดพูดความ
จรงิและควรปล่อยตวัท่าน กษัตรยิ์ขับไล่แอลมาออกไป

และส่งคนรบัใช้ ไปสังหารเขา แอลมาซ่อนตวัและเขียน
ถ้อยค�าของอบินาได

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมามีความส�าคญั เพราะ
เขาบันทึกถ้อยค�าของอบินาได คนหลายรุน่และคน
จ�านวนมากจึงไดร้บัพร ผลการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
แอลมาจะชัดเจนมากขึน้เมื่อท่านศึกษาบทตอ่ๆ ไป 
กษัตรยิ์และพวกปุ โรหิตหารอืกันเป็นเวลาสามวนัก่อน
ตดัสินลงโทษอบินาไดให้ถึงแก่ความตาย (ด ูโมไซยาห์ 
17:1–6, 13)

 5. โมไซยาห์ 17:7–10 และ โมไซยาห์ 17:11–12 เปรียบ

เทียบการเลือกของอบนิาไดกบักษัตริย์โนอาห์ หลงัจาก

ศกึษาข้อเหลา่นี ้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีส้ัน้ๆ ลงในสมดุบนัทกึพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นประทบัใจถ้อยค�าสดุท้ายของอบนิาไดถ้อยค�าใดมากท่ีสดุ

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดถ้อยค�าของอบนิาไดจงึสง่ผลตอ่กษัตริย์โนอาห์

แบบนัน้

 ค. พวกปโุรหิตมีอิทธิพลแบบใดตอ่กษัตริย์โนอาห์

 ง. แบบอยา่งของอบนิาไดชว่ยดลใจทา่นให้ ซ่ือตรงต่อพระผู้เป็น

เจ้าในทกุสภาวการณ์อยา่งไร

ประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ประกาศวา่ “จงเข้มแข็ง
—ในกำรยืนหยัดเพือ่ควำมถูกตอ้ง เราอยู่ ในยุคของการ
ประนีประนอมและการคล้อยตาม ในสถานการณ์ซ่ึงเรา
เผชิญอยู่ทุกวีว่นั เรารูว้า่อะไรถูก แตภ่ายใตแ้รงกดดนั
จากเพื่อนวยัเดยีวกันและเสียงหลอกลวงของคนที่อยาก
ชักชวนเรา เรายอมจ�านน เราประนีประนอม เราคล้อย
ตาม เราโอนอ่อนผ่อนตาม และเราละอายใจ       เราตอ้ง
สรา้งพลังเพื่อท�าตามความเช่ือมั่นของเรา” (“Building 
Your Tabernacle,” Ensign, Nov  1992, 52)

เขียนวา่ ฉันสำมำรถซือ่ตรงตอ่พระผู้เป็นเจ้ำในทุก
สภำวกำรณ์ ในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับโมไซยาห์ 
17:9–12

 6. เพ่ือให้ความกล้าหาญทางศีลธรรมและความเช่ือมัน่

สว่นตวัของอบนิาไดเป็นเร่ืองใกล้ตวั ให้อา่นโมไซยาห์ 

17:20 และเตมิประโยคตอ่ไปนีใ้ห้ครบถ้วนลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: ฉนัจ�าเป็นตอ้งซ่ือตรงต่อพระผูเ้ป็นเจ้า

เมือ่ . . .
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ขณะที่ท่านสรปุบทเรยีนวนัน้ี ให้นึกถึงสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อนที่อาจไดป้ระโยชน์จากการฟังส่ิงที่
ท่านเรยีนรูแ้ละรูสึ้กวนัน้ี หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้แบ่ง
ปันกับเขาถึงส่ิงที่ท่านเรยีนรูแ้ละความปรารถนาจะ
ซ่ือตรงตอ่พระเจ้าในยามยากล�าบาก

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 15–17 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 13: วัน 1

โมไซยาห์ 18
ค�าน�า

แอลมาผู้เป็นปุ โรหิตของกษัตรยิ์ โนอาห์ที่ช่ัวรา้ยเช่ือ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์อบินาไดและกลับใจจากบาป 
ของเขา หลังจากมรณกรรมของอบินาได แอลมาสอน
คนอืน่ๆ ดว้ยตนเองเกีย่วกบัพระเยซคูรสิต ์คนทีเ่ช่ือแอล-
มาปรารถนาจะมาอยู่ ในคอกของพระผู้เป็นเจ้า พวก
เขาเข้าสู่พันธสัญญาแห่งบัพตศิมา ณ สถานที่แห่งหน่ึง
เรยีกวา่ผืนน� ้าแห่งมอรมอน ขณะที่ท่านศึกษา โมไซ-
ยาห์ 18 ให้มองหาส่ิงที่แอลมาสอนเกี่ยวกับสัญญาที่ท่าน
ท�าเมื่อรบับัพตศิมาและส่ิงที่พระเจ้าทรงท�าเพื่อท่าน
ขณะที่ท่านรกัษาสัญญาเหล่าน้ัน
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โมไซยาห์ 18:1–16

แอลมาสอนและใหบ้พัติศมาผูค้น

นึกถึงบัพตศิมาของท่าน ท่านจ�ารายละเอียดอะไรไดบ้้าง
เกี่ยวกับประสบการณ์น้ี ท่านไดร้บัการเตรยีมอย่างไร
ส�าหรบับัพตศิมาของท่าน ท่านจ�าความรูสึ้กอะไรได้
บ้างเกี่ยวกับบัพตศิมาของท่าน ไตรต่รองส่ิงที่ท่านเห็น
คณุคา่เกี่ยวกับบัพตศิมาของท่านตอนน้ีแม้มากกวา่
ตอนที่ท่านรบับัพตศิมา

โมไซยาห์ 18 ช่วยให้เราเข้าใจพันธสัญญาที่เราท�ากับ
พระผู้เป็นเจ้าเมื่อครัง้รบับัพตศิมา พันธสัญญาคอื “ข้อ
ตกลงระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ แตพ่ระองคแ์ละ
มนุษย์ ไม่กระท�าในฐานะผู้เท่าเทียมกันในข้อตกลง 
พระผู้เป็นเจ้าประทานเงื่อนไขส�าหรบัพันธสัญญา และ
มนุษย์ตกลงจะท�าให้ส่ิงที่พระองคท์รงขอให้พวกเขา
ท�า จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรบางอย่างกับ
มนุษย์ส�าหรบัการเช่ือฟังของพวกเขา” (คูม่ือพระคมัภีร,์ 
“พันธสัญญา,” scriptures lds org)

เพื่อดวูา่ โมไซยาห์ 18 ช่วยให้เราเข้าใจพันธสัญญาบัพ-
ตศิมาอย่างไร ใหสั้งเกตโครงรา่งตอ่ไปน้ีของบทน้ี: โมไซ- 

ยาห์ 18:1–7, เตรยีมรบัพันธสัญญา; โมไซยาห์ 18:8–16, 
ท�าพันธสัญญา; และ โมไซยาห์ 18:17–30, ด�าเนินชีวติ
ตามพันธสัญญา ท่านอาจตอ้งการเขียนแตล่ะหัวข้อ 
(ตวัอย่างเช่น เตรยีมรบัพันธสัญญำ) ใกล้กับข้อที่
สอดคล้องกันในพระคมัภีรข์องท่าน

อ่าน โมไซยาห์ 18:1–2, 6–7 โดยมองหาหลักค�าสอนและ
หลักธรรมที่แอลมาสอนผู้คนเพื่อช่วยเตรยีมพวกเขาให้
พรอ้มรบับัพตศิมา ในช่องวา่งดา้นล่าง ให้เขียนวา่การ
เข้าใจส่ิงที่แอลมาสอนผู้คนของเขาจะช่วยบางคนใน
ปัจจุบันเตรยีมรบับัพตศิมาอย่างไร   
  
 

โมไซยาห์ 18:8–11 บันทึกวา่แอลมาช่วยให้ผู้คนของเขา
เข้าใจสัญญาที่พวกเขาจะท�าและไดร้บัผ่านพันธสัญญา
แห่งบัพตศิมาอย่างไร

 1. วาดแผนภาพด้านลา่งลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ค้นคว้า โมไซยาห์ 18:8–11 เพ่ือดวูา่แอลมา

สอนอะไรเก่ียวกบัสญัญาท่ีเราท�ากบัพระผู้ เป็นเจ้า (สิง่ท่ีเรา 

“เตม็ใจ” ท�า) และสญัญาท่ีพระเจ้าทรงท�ากบัเราเม่ือเรารับบบัพัตศิ- 

มา เขียนสิง่ท่ีทา่นค้นพบลงในคอลมัน์ท่ีเหมาะสมของแผนภาพ

ฉันสัญญา พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา

หลักธรรมพระกิตตคิณุข้อหน่ึงที่ประจักษ์ชัดใน โมไซ-
ยาห์ 18:8–11 คอื: เราได้รบัพระวญิญาณของพระเจ้า
และสญัญาถึงชีวตินิรนัดรโ์ดยท�าและรกัษาพันธ-
สญัญาแห่งบัพติศมา

 2. ด้านลา่งของแผนภาพในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ให้เขียนสรุปสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้เก่ียวกบัความ

ส�าคญัของการท�าและรักษาพนัธสญัญาบพัติศมา

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร ์โจเซฟ บี  เวริธ์ลิน 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองและขีดเส้นใตพ้รที่
สามารถมาถึงเราเมื่อเราเข้าใจสัญญาที่เราท�าและได้
รบัเมื่อครัง้บัพตศิมา “ข้าพเจ้าสังเกตมาตลอดชีวติวา่
เมื่อผู้คนเข้าใจพรและพลังของพันธสัญญาบัพตศิมา
อย่างถ่องแท้ ไม่วา่จะเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หรอื
เป็นสมาชิกศาสนจักรมาช่ัวชีวติ ปีต ิใหญ่หลวงจะมา
สู่ชีวติพวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัตหิน้าที่ของตนใน
อาณาจักรดว้ยความกระตอืรอืรน้ตลอดเวลา” (“Alma 
the Elder: A Role Model for Today,” in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 84)

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

พนัธสญัญาบพัตศิมาสามารถสง่ผลตอ่วิธีท่ีทา่นด�าเนิน

ชีวิตในแตล่ะวนัอยา่งไร (ตวัอยา่งเชน่ สญัญาของทา่นวา่จะ “ยืน

เป็นพยานเก่ียวกบัพระผู้ เป็นเจ้าทกุเวลา” เก่ียวข้องกบัวิธีทา่น

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน รวมไปถงึวิธีท่ีทา่นปฏิบตัติอ่สมาชิกครอบครัว 

สิง่ท่ีทา่นสนทนากบัเพ่ือนและคนรู้จกั ภาษาท่ีทา่นใช้ รายการ

ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ท่ีทา่นด ูเพลงท่ีทา่นฟัง ความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมและการออกเดท ตลอดจนวิธีท่ีทา่นตอบสนองตอ่คนท่ี

วิพากษ์วิจารณ์ความเช่ือของทา่น)

คน้ควา้ โมไซยาห์ 18:12–16 อย่างละเอียด และระบุ
ตวัอย่างวธิีที่พระเจ้าทรงท�าพันธสัญญาในส่วนของ
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พระองคก์ับแอลมาและผู้คนของเขาหลังจากบัพตศิมา 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ท่านพบ

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พระเจ้าประทานพรทา่นด้วยพระ

วิญญาณของพระองค์เม่ือทา่นรักษาสญัญาท่ีท�าไว้เม่ือครัง้บพัติศ-

มาวา่จะรับใช้พระองค์

โมไซยาห์ 18:17–30

แอลมาสถาปนาศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์ในบรรดา

ผูค้น

ท่านนึกถึงพันธสัญญาที่ท�าไวเ้มื่อครัง้บัพตศิมาและ
ตอ่ใหม่เมื่อท่านรบัส่วนศีลระลึกบ่อยเพียงใด ท่านควร
นึกถึงบ่อยเพียงใด โดยปกตทิ่านใช้เวลานึกถึงพันธ-
สัญญาเหล่าน้ีเมื่อใด

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดสอนเรือ่งความส�าคญัของ
การรกัษาพันธสัญญาของเรากับพระเจ้า
ดงัน้ี “วสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืผู้คนแห่ง
พันธสัญญา นับตัง้แตว่นับัพตศิมาผ่าน

ประสบการณ์ทางวญิญาณในชีวติเรือ่ยมา เราท�าสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้าและพระองคท์รงท�าสัญญากับเรา 
พระองคท์รงรกัษาสัญญาที่ ให้ผ่านผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบ
อ�านาจจากพระองคเ์สมอ แตก่ารทดสอบครัง้ส�าคญัยิ่ง
ของชีวติเราคอืเพื่อดวูา่เราจะท�าและรกัษาพันธสัญญา
ของเรากับพระองคห์รอืไม่” (ด ู“เป็นพยานของพระผู้
เป็นเจ้า,” เลียโฮนำ, ม ค  1997, หน้า 33)

อ่าน โมไซยาห์ 18:17–18, 20–23, 27–29 โดยดวูา่
สมาชิกของศาสนจักรในสมัยของแอลมารกัษาพันธ-
สัญญาบัพตศิมาของพวกเขาอย่างไร ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายค�าและวลีเฉพาะเจาะจงใน โมไซยาห์ 
18:22, 26, 30 ที่บ่งบอกวา่ พรมากมายมาถึงคนท่ีรกัษา
พันธสญัญาบัพติศมาของพวกเขา

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: สิง่หนึง่ท่ีทา่นจะท�าเพ่ือรักษาพนัธสญัญาท่ี

ท�าไว้เม่ือครัง้บพัตศิมาให้ดีขึน้คืออะไร ทา่นจะรักษาค�ามัน่นี ้

อยา่งไร

โมไซยาห์ 18:31–35

คนทีเ่ป็นของศาสนจกัรหนีรอดจากการข่มเหงของกษัตริย์

โนอาห์

ศึกษา โมไซยาห์ 18:31–33 เพื่อเรยีนรูส่ิ้งที่กษัตรยิ์ โน-
อาห์ท�าในเมืองแห่งล ีไฮ- นีไฟขณะที่แอลมากับผู้คน
ของเขาก�าลังช่ืนชมพรมากมายใกล้ผืนน� ้าแห่งมอรมอน 
อ่าน โมไซยาห์ 18:34 และ โมไซยาห์ 23:1–2 เพื่อดวูา่
แอลมา “ ไดร้บัแจ้ง” เรือ่งอันตรายที่ผู้คนของเขาพบ
เจออย่างไร

ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิน้ีใกล้กับโมไซยาห์ 
18:34: พระเจ้าทรงเตือนคนชอบธรรมเม่ือพวกเขา
อยู่ในอันตราย

อ่านประสบการณ์ตอ่ไปน้ีที่แบ่งปันโดยเอ็ลเดอร์
นีล แอล  แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
เพื่ออธิบายความจรงิดงักล่าว

“ โดยทีท่�างานเป็นสายสืบพเิศษของเอฟบี- 
ไอ เพื่อนข้าพเจ้าสอบสวนองคก์ร
อาชญากรรมกลุ่มหน่ึงซ่ึงขนยาผิด
กฎหมายเข้าสหรฐั

“มีครัง้หน่ึง เพื่อนคนน้ีและสายสืบอีกคนบุกเข้า
อพารต์เมนตซ่ึ์งเช่ือวา่มีนักคา้ยาช่ือดงัคนหน่ึงก�าลัง
ขายโคเคนอยู่ เพื่อนข้าพเจ้าเล่าเรือ่งที่เกิดขึน้ให้ฟังวา่

“ ‘เราเคาะประตหู้องนักคา้ยา ผู้ตอ้งสงสัยเปิดประต ูพอ
เห็นเราก็พยายามยืนบังสายตา แตส่ายเกินไป เราเห็น
โคเคนอยู่บนโตะ๊ของเขา

“ ‘ชายหน่ึงหญิงหน่ึงซ่ึงอยู่ที่ โตะ๊รบีเก็บโคเคนทันที เรา
ตอ้งป้องกันไม่ให้พวกเขาท�าลายหลักฐานดงัน้ันผมจึง
ผลักผู้ตอ้งสงสัยคา้ยาที่ยืนขวางประตอูอกไป ขณะผม
ผลักเขา เราสบตากัน แปลกที่เขาไม่แสดงวา่โกรธหรอื
กลัว เขายิม้ให้ผม

“ ‘ตาและรอยยิม้ของเขาท�าให้ผมรูสึ้กวา่เขาไม่มีอัน- 
ตรายใดๆ ผมรบีละเขาตรงไปที่ โตะ๊ทันที ผู้ตอ้งสงสัยจึง
อยู่ดา้นหลังผม ช่ัวขณะน้ันเอง ผมฉุกคดิขึน้ไดว้า่ “จง
ระวงัความช่ัวรา้ยที่ซ่อนอยู่หลังนัยน์ตาที่แย้มยิม้”
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“ ‘ผมหันขวบัไปหาผู้ตอ้งสงสัยคนน้ันทันที มือเขาล้วง
อยู่ในกระเป๋าเสือ้ใบใหญ่ดา้นหน้า โดยไม่ตอ้งคดิผมควา้
มือเขาแล้วดงึออกมาจากกระเป๋า เท่าน้ันแหละ ส่ิงที่
ผมเห็นก็คอืปืนพกกึ่งอัตโนมัตพิรอ้มยิงที่เขาก�าอยู ่ใน
มือ ความชุลมุนวุน่วายตามมา และผมปลดอาวธุชายคน
น้ัน’      

“      พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเตอืนเพื่อนข้าพเจ้าถึง
อันตรายทางรา่งกาย พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเตอืน
ท่านถึงอันตรายทางวญิญาณดว้ย” (“จงระวงัความช่ัว
รา้ยที่ซ่อนอยู่หลังนัยน์ตาที่แย้มยิม้,” เลียโฮนำ, พ ค  
2005, หน้า 58–60)

 6. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัความรู้สกึท่ีทา่นเคยมีจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิหรือ

ประสบการณ์ท่ีทา่นจ�าได้ซึง่ทา่นได้รับการเตือนหรือความคุ้มครอง

ให้พ้นจากอนัตรายทางร่างกายหรือทางวิญญาณ หรือเขียนเลา่

ประสบการณ์ของคนท่ีทา่นรู้จกัหรือเคยอา่นหรือเคยได้ยิน

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 18 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 13: วัน 2

โมไซยาห์ 19–20
ค�าน�า

หลังจากแอลมากับผู้คนของเขาหนีจากกองทัพของ
กษัตรยิ์vโนอาห์ คนที่ยังอยู่กับโนอาห์เริม่ไดร้บัผลตาม
ที่อบินาไดพยากรณ์ ไว ้เรือ่งราวของชาวนีไฟ ในแผ่น
ดนิแห่งลี ไฮ- นีไฟเตอืนเราวา่เมื่อเราไม่ยอมรบัค�า
แนะน�าจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า เราย่อมประสบผลรา้ย
แรง อีกนัยหน่ึง เมื่อเราเช่ือฟังศาสดาพยากรณ์ เราได้
รบัสันตสุิขและความปลอดภัยแม้ท่ามกลางการทดลอง
ของเรา ขณะที่ท่านศึกษาบทน้ี ให้ตรกึตรองวา่ท่านจะ
ไดร้บัสันตสุิขและความปลอดภัยที่มาจากการสดบัฟังค�า
แนะน�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันของพระเจ้าได้
อย่างไร
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โมไซยาห์ 19–20

ชาวนีไฟในแผ่นดินแห่งลีไฮ- นีไฟประสบสมัฤทธิผลจาก

ค�าพยากรณ์ของอบินาได

อ่านประสบการณ์ตอ่ไปน้ีที่แบ่งปันโดยเอ็ลเดอร์
เดวดิ อาร ์สโตนผู้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัสาวกเจ็ด
สิบเวลาน้ันและนึกถึงความส�าคญัของค�าเตอืนทาง
วญิญาณที่เราไดร้บัผ่านศาสดาพยากรณ์

“เช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึง       เราตืน่ขึน้ในวนัที่สวยงาม
ของนครซานโตโดมิงโกในสาธารณรฐัโดมินิกัน 
พระอาทิตย์ที่คารเิบียนก�าลังสาดแสงจ้าและท้องฟ้า
ปลอดโปรง่ สายลมโชยเบาๆ เพียงแคท่�าให ้ใบไม้ ไหว 
เป็นวนัที่อากาศอบอุ่น สงบและสงัด แตไ่กลออกไปที่
ทะเล ไกลเกินกวา่ที่ตาจะมองเห็นได ้ในวนัน้ัน ส่ิงที่
สรา้งความพินาศอย่างใหญ่หลวงก�าลังเคลื่อนใกล้เข้ามา 
โดยไม่อาจยับยัง้หรอืตา้นทานได ้ศนูย์พายุเฮอรเิคนมี
ความรบัผิดชอบที่จะตอ้งตดิตามและพยากรณ์ทิศทาง
การเคลื่อนไหวของพายุเฮอรเิคนจอรจ์ ให้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาทางอินเทอรเ์น็ต ในเช้าวนัที่เงียบ
สงบและเป่ียมไปดว้ยสันตสุิขน้ัน ดาวเทียมที่ศนูย์พายุ
เฮอรเิคนท�าให้ข้าพเจ้ามองเห็นทิศทางการเคลื่อนไหว
ของพายุที่พยากรณ์ไวล้่วงหน้าวา่เล็งเป้าหมายราวกับลูก
ธนูแล่นเข้าสู่ใจกลางนครซานโตโดมิงโก

“ภายในเวลา 48 ช่ัวโมงพายุก็เข้าโหมกระหน�่ าเกาะ
ดว้ยความหนักหน่วง       โหดรา้ย ทิง้รอ่งรอยของความ
พินาศ ความเศรา้สลด และความตายไวต้ลอดเส้นทางที่
มันผ่านไป      

“พายุรา้ยเฮอรเิคนก่อให้เกิดความเสียหาย ความพินาศ 
และความตายไดอ้ย่างใหญ่หลวง แตพ่ายุเฮอรเิคนทาง
วญิญาณจะก่อให้เกิดความเศรา้สลดในชีวติผู้คนไดม้าก
ยิ่งกวา่ พลังอันรนุแรงของมันจะสรา้งความพินาศได้
มากกวา่พายุรา้ยที่เราเห็นกันอยู่ เพราะมันจะท�าลายจิต
วญิญาณของเราและจะปล้นเอาทัศนะและสัญญา 
นิรนัดรข์องเราไป      

“เราวางชีวติของเราไว ้ในทศิทางการเคลือ่นไหวของเฮอ- 
รเิคนทางวญิญาณเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับความโกรธ ส่ิง
มึนเมา การกระท�าทารณุกรรม ตณัหา ความหลงระเรงิ 
การผิดประเวณีและส่ือลามก ยาเสพตดิ ความจองหอง 
ความละโมบ ความรนุแรง ความอิจฉารษิยา และการ
กล่าวเท็จ—รายการเหล่าน้ียาวเหยียด      

“แตเ่รามีผู้คอยเฝ้าสังเกตการณ์พายุเฮอรเิคนทาง
วญิญาณของเราเช่นกัน ผู้ซ่ึงการเรยีกของเขาคอืเฝ้า
ดแูลและตกัเตอืน ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความเสียหาย 
ความพินาศ และแม้ความตายทางวญิญาณ เจ้าหน้าที่
รกัษาการณ์บนหอคอยของเราตา่งก็ทราบกันดวีา่ท่าน
คอือัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ ท่านเป็นเครือ่ง
มือทางวญิญาณที่คอยจับกระแสความเคลื่อนไหวใน
ท้องฟ้าให้แก่เรา ท่านทราบโดยผ่านการดลใจ การหยั่งรู ้
และสตปิัญญาอันบรสุิทธิ์วา่พายุเหล่าน้ีจะเคลื่อนตวัไป
ในทิศทางใด ท่านเปล่งเสียงเตอืนเราอย่างตอ่เน่ืองเพื่อ
บอกเราถึงผลของความหายนะของการตามใจตนเอง
และการล่วงละเมิดพระบัญญัตขิองพระเจ้าโดยเจตนา 
การจงใจเพิกเฉยตอ่ค�าเตอืนจะน�ามาซ่ึงความทุกข์ยาก 
ความเศรา้โศก และความพินาศ การปฏิบัตติามท่านคอื
การปฏิบัตติามผู้รบัใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกแล้วเพื่อน�าเรา
เข้าสู่ทุ่งหญ้าแห่งสันตสุิขและความอุดมสมบูรณ์ทาง
วญิญาณ” (ด ู“พายุรา้ยทางวญิญาณ,” เลียโฮนำ, ม ค  
2000, หน้า 35–36)

ใช้เวลาสักครู ่ไตรต่รองวา่ท่านไดย้ินศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกเตอืนเราเกี่ยวกับอันตรายอะไรบ้าง 
ถ้อยค�าของพวกท่านสามารถคุม้ครองเราจาก “เฮอรเิคน
ทางวญิญาณ” ไดอ้ย่างไร

พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งอบินาไดมาเตอืนผู้คนแห่งลี ไฮ- นี-
ไฟเกี่ยวกับความพินาศที่จะเกิดขึน้ถ้าพวกเขาไม่กลับใจ

 1. ลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยเหลือท่ีวา่งให้มากพอจะเขียนใต้ข้อ

อ้างอิงแตล่ะข้อ



166

ค�าพยากรณ์เก่ียวกบัผู้คนของ

กษัตริย์โนอาห์ (โมไซยาห์ 

12:1–2)

สมัฤทธิผล (โมไซยาห์ 19:10, 

14–15; 20:20–21; 21:3–4, 

8, 10–13)

ค�าพยากรณ์เก่ียวกบักษัตริย์

โนอาห์ (โมไซยาห์ 12:3)

สมัฤทธิผล (โมไซยาห์ 

19:18–20)

ก. ข.

ทบทวนค�าพยากรณ์ของอบนิาไดเก่ียวกบัชาวนีไฟในแผน่ดนิแหง่

ลีไฮ- นีไฟโดยอา่นพระคมัภีร์อ้างอิงในคอลมัน์ซ้ายมือของแผนภมิู 

ใต้พระคมัภีร์อ้างอิงท่ีเหมาะสม ให้เขียนผลท่ีอบนิาไดกลา่ววา่

กษัตริย์โนอาห์กบัผู้คนของเขาจะประสบถ้าพวกเขาไมก่ลบัใจ ด้าน

ลา่งสดุของคอลมัน์ (ก) ซ้ายมือ ให้เขียนวา่ทา่นคิดวา่ทา่นจะรู้สกึ

อยา่งไรและทา่นจะท�าอะไรถ้าทา่นได้ยินค�าเตือนของอบนิาได

กอ่นเริม่ท�าคอลมัน์ขวาของแผนภมู ิใหท้�ากจิกรรมดา้น
ลา่งในคูม่อื กจิกรรมน้ีจะช่วยใหท้า่นคุน้เคยมากขึน้กบั
เหตกุารณ์ ใน โมไซยาห ์19–20 และรูแ้จง้ชัดถงึสัมฤทธิ
ผลแหง่ค�าพยากรณ์ของอบินาไดดงับนัทกึไว ้ในบทเหลา่น้ี

ขณะที่ท่านศึกษา โมไซยาห์ 19–20 ให้เขียนเลขเรยีง
ล�าดบัเหตกุารณ์ 11 เหตกุารณ์ซ่ึงเกิดขึน้ในพระคมัภีร ์
สรปุบทในช่วงตน้บทแตล่ะบทจะให้แนวคดิที่เป็น
ประโยชน์เพื่อช่วยน�าทางท่าน

- - - - - - -  กิเดียนหมายมัน่จะสงัหารกษัตริย์โนอาห์

- - - - - - -  สตรีและเดก็ชาวนีไฟขอร้องชาวเลมนัไมใ่ห้สงัหารพวกเขา

- - - - - - -  กษัตริย์โนอาห์ทนรับความตายด้วยไฟ

- - - - - - -  กองทพัชาวเลมนัเข้ามาในชายแดนของเช็มลอน

- - - - - - -  พวกปโุรหิตของกษัตริย์โนอาห์ลกัพาตวัธิดา 24 คนของชาวเลมนั

- - - - - - -  กษัตริย์ชาวเลมนัขอร้องกองทพัของเขาให้ไว้ชีวิตผู้คนของลมิไฮ

- - - - - - -   ผู้คนบางสว่นของโนอาห์หลบหนีไปซึง่หน้าชาวเลมนัโดยทิง้สตรี

และเดก็ไว้เบือ้งหลงั

- - - - - - -  ลมิไฮสัง่ผู้คนของเขาไมใ่ห้สงัหารกษัตริย์ชาวเลมนั

- - - - - - -  มีสนัตภิาพระหวา่งชาวนีไฟกบัชาวเลมนัเป็นเวลาสองปี

- - - - - - -  ลมิไฮสญัญาวา่ผู้คนของเขาจะจา่ยทรัพย์สนิกึง่หนึง่ให้ชาวเลมนั

- - - - - - -   ชาวนีไฟต้านทานการโจมตีของชาวเลมนัและจบักษัตริย์ชาวเลมนั

เป็นเชลย

(ค�าตอบของกิจกรรมน้ีอยู่ท้ายบทน้ี)

 2. หลงัจากทา่นเรียงล�าดบัทัง้ 11 ข้อส�าเร็จแล้วให้กลบัมา

ดแูผนภมิูในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

ค้นคว้าพระคมัภีร์ในคอลมัน์ขวาเพ่ือดรูายละเอียดวา่ค�าพยากรณ์

ของอบนิาไดเกิดสมัฤทธิผลอยา่งไร บนัทกึรายละเอียดเหลา่นีล้งใน

แผนภมิูของทา่นในคอลมัน์ขวา ด้านลา่งสดุของคอลมัน์ (ข) ขวา

มือ ให้อธิบายสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้เก่ียวกบัผลของการไมย่อมรับค�า

เตือนของศาสดาพยากรณ์

อา่น โมไซยาห ์20:21 ท�าเครือ่งหมายค�ากลา่วของกิเดยีน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นความเข้าใจของเขาวา่ การไม่ยอมรบั
ถ้อยค�าของผู้รบัใช้พระเจ้าก่อให้เกิดความทุกข์และ
โทมนัส

อ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 133:63, 70–72 เพื่อ
ดวูา่หลักธรรมน้ีประยุกต ์ใช้อย่างไรกับคนเหล่าน้ัน
ในวนัเวลาสุดท้ายผู้จะไม่ฟังพระเจ้าหรอืผู้รบัใช้ของ
พระองค ์ท่านอาจตอ้งการเขียนข้ออ้างอิงข้อน้ีลงใน
พระคมัภีรข์องท่านเป็นข้ออ้างโยงส�าหรบั โมไซยาห์ 
20:21 ดคู�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุด
ในนิตยสาร Ensign หรอื เลียโฮนำ (ฉบับพฤษภาคม
และพฤศจิกายน) หรอืใน LDS org เพื่อหาถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี

ไตรต่รองค�าถามน้ี: ท่านเคยไดย้ินศาสดาพยากรณ์สอน
อะไรเมื่อเรว็ๆ น้ีที่จะช่วยแตล่ะบุคคล ครอบครวัและ
ประชาชาตใิห้หลีกเลี่ยงความทุกข์และโทมนัส

เพื่อดตูวัอย่างของโทมนัสและความทุกข์ที่สามารถเกิด
จากการไม่ยอมรบัศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ให้ดผูล
ที่เอ็เลดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่จะเกิดแก่คนเหล่าน้ันผู้พัวพันกับส่ือลามก

“ส่ือลามกท�าให้เราช่ืนชมความสัมพันธ์
ทางอารมณ์ ทางใจ และทางวญิญาณตาม
ปกตกิับเพศตรงข้ามไดน้้อยลง มันท�าลาย
ส่ิงกีดขวางทางศีลธรรมที่ป้องกัน
พฤตกิรรมไม่เหมาะสม ผิดปกต ิและผิด

กฎหมาย เมื่อจิตส�านึกเย็นชา ผู้เสพส่ือลามกจะถูก
ชักน�าให้ท�าตามส่ิงที่เห็นโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบอัน
จะเกิดแก่ชีวติตนเองและชีวติผู้อื่น



167

“ส่ือลามกยังท�าให้ลุ่มหลงอีกดว้ย ทัง้ยังบั่นทอนความ
สามารถในการตดัสินใจและ ‘เกี่ยว’ ผู้ ใช้มันโดยดงึเขา
ให้กลับมาลุ่มหลงมากขึน้เรือ่ยๆ” (“ส่ือลามก,” เลียโฮ-
นำ, พ ค  2005, หน้า 110)

นึกถึงตวัอย่างบางเรือ่งของโทมนัสและความทุกข์อัน
เกิดจากการเพิกเฉยค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
เกี่ยวกับเรือ่งตา่งๆ เช่น การพนัน ส่ือลามก พระค�าแห่ง
ปัญญา การโกง รอยสัก การเจาะตามรา่งกาย การแตง่
กายไม่สุภาพ หรอืการออกเดทก่อนอาย ุ16 ปี 

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: การท�าตามค�าแนะน�าจากผู้ รับใช้ของ

พระเจ้าในหวัข้อตา่งๆ เชน่การเสริมสร้างครอบครัว การด�าเนินชีวิต

ตามกฎแหง่ความบริสทุธ์ิทางเพศ หรือการเช่ือฟังพระค�าแหง่

ปัญญา จะชว่ยให้แตล่ะบคุคลและครอบครัวหลีกเลี่ยงความทกุข์

และโทมนสับางอยา่งท่ีพวกเขาประสบได้อยา่งไร

เอ็ลเดอรโ์รเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองเป็นพยานวา่เราสามารถมีสันตสุิขและกลับไป
ยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได ้โดยท�าตามศาสดา
พยากรณ์

“ข้าพเจ้าให้ประจักษ์พยานวา่ศาสดาพยากรณ์ ใน
ปัจจุบันน้ีมีคณุสมบัตเิดยีวกันกับศาสดาพยากรณ์ ใน
สมัยโบราณและศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆในสมัยการ
ประทานน้ี      

“ความปลอดภัยทางวญิญาณขึน้อยู่กับการฟังเสียงอัน
ชัดเจนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ของเรา หากเรา
ฟังเสียงของท่านและเช่ือฟังค�าแนะน�าของท่าน เรา
จะมีชีวติอยู่ดงัที่พระครสิตท์รงตอ้งการให้เราเป็นและ
สามารถอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ เพื่อวา่วนัหน่ึงเรา
และครอบครวัของเราจะกลับไปอยู่ ในที่ประทับของพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู
ครสิต”์ (ด ู“จงฟังเสียงของศาสดาและปฏิบัตติาม,”  
เลียโฮนำ, ส ค 9 1995, หน้า 11)

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นอยากจะให้การศกึษา โมไซยาห์ 19–20 สง่ผลอยา่งไร

ตอ่วิธีทา่นฟังค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า นกึถงึ

ประสบการณ์ท่ีทา่นได้รับสนัตสิขุและความปลอดภยัทางวิญญาณ

โดยท�าตามค�าแนะน�าจากผู้ รับใช้ของพระเจ้าและบนัทกึไว้ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 19–20 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าตอบของกิจกรรมเรยีงล�าดบั: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 
7, 6, 9

หน่วย 13: วัน 3

โมไซยาห์ 21–24
ค�าน�า

ผู้คนของลิมไฮตกอยู่ ในความเป็นทาสของชาวเลมัน
เน่ืองจากความช่ัวรา้ยของพวกเขา (ด ูโมไซยาห์ 20:21) 
การเป็นทาสท�าให้พวกเขาถ่อมตนและหันไปพึ่งพระ
ผู้เป็นเจ้า ผู้คนของแอลมาถูกน�าไปสู่ความเป็นทาส
อันเป็นการทดลองศรทัธาของพวกเขา (ด ูโมไซยาห์ 
23:21) ทัง้สองกลุ่มสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังเพื่อให ้
ไดร้บัการปลดปล่อยจากความเป็นทาส ถึงแม้ ในที่สุด
ทัง้สองกลุ่มจะไดร้บัการปลดปล่อยและมาถึงเซราเฮ็มลา 
แตพ่ระเจ้าทรงช่วยแตล่ะกลุ่มในวธิีตา่งกัน จากการ
ศึกษาการทดลองและการปลดปล่อยกลุ่มของลิมไฮ ท่าน
จะเห็นไดว้า่พระเจ้าจะทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา
ในวธิีและเวลาของพระองคเ์องเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน 
จากการศึกษาการทดลองและการปลดปล่อยผู้คนของ
แอลมา ท่านจะไดเ้รยีนรูว้ธิีพึ่งพาพระเจ้าเพื่อให้มีพละ
ก�าลังท่ามกลางการตอ่สู้ดิน้รนและการท้าทายของเรา
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โมไซยาห์ 21–24

ชาวนีไฟในแผ่นดินแห่งลีไฮ- นีไฟประสบสมัฤทธิผลแห่งค�า

พยากรณ์ของอบินาได

สมมตวิา่ท่านมีชีวติอยู่ในแผ่นดนิแห่งลี ไฮ- นีไฟ ใน
ระหวา่งการปกครองของกษัตรยิ์ โนอาห์และไม่ยอมรบั
ค�าสอนของอบินาได เวลาน้ีท่านและผู้คนของท่านเป็น
ทาสชาวเลมัน ตามที่อบินาไดพยากรณ์ ไว ้ท่านคดิวา่
ท่านจะท�าอะไร

ตอนน้ีให้นึกถึงการทดลองหรอืความยากล�าบากที่ท่าน
ประสบในปัจจุบัน อ่านข้อตอ่ไปน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน
และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่สอนเกี่ยวกับการแสวงหาและ
ไดร้บัการปลดปล่อย: โมไซยาห์ 21:5, 14; 22:1–2; 23:23; 
และ 24:21 โดยปรกต ิไดร้บัการปลดปล่อยหมายถึงได้
รบัอิสรภาพ ไดร้บัความช่วยเหลือ หรอืมีผู้พาไป ให้พ้น
บางส่ิง

ขณะทีท่า่นอา่นค�ากลา่วตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอร ์

รชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวก 
สิบสอง ให้ขีดเส้นใตส้าเหตสุองประการ
ของการทดลองและความทุกข์ที่เราประสบ
ในชีวติเรา “ ไมม่ ีใครอยากใหค้วามทุกขย์าก 

เกิดขึน้กับตนเอง การทดลอง ความผิดหวงั ความเสียใจ 
และความปวดรา้วใจน้ันเกิดขึน้กับเราดว้ยสาเหตพุืน้
ฐานที่แตกตา่งกันสองประการ สาเหตแุรก ผู้ล่วงละเมิด
กฎของพระผู้เป็นเจ้าจะตอ้งไดร้บัการท้าทายเหล่าน้ัน
เสมอ อีกสาเหตหุน่ึงของความทุกข์ยากก็คอืเพื่อให้เรา
บรรลุจุดประสงคข์องพระเจ้าในชีวติเราซ่ึงเราจะไดร้บั
การช�าระให้บรสุิทธิ์ผ่านการทดลอง นับเป็นส่ิงส�าคญัยิ่ง

ส�าหรบัเราแตล่ะคนที่จะตอ้งแยกแยะให้ออกวา่ปัญหา
และการท้าทายตา่งๆ ที่เกิดขึน้น้ัน เกิดจากสาเหตใุด 
เพื่อจะไดท้ราบวา่เราจะตอ้งท�าอะไรบ้างเพื่อเอาชนะ
ความทุกข์ยากน้ัน” (“จงวางใจในพระเจ้า,” เลียโฮนำ, 
ม ค  1996, หน้า 15)

ผู้คนของลิมไฮถูกน�ามาสู่ความเป็นทาสเพราะการไม่
เช่ือฟัง ส่วนผู้คนที่ชอบธรรมของแอลมาประสบความ
ยากล�าบากซ่ึงจะขัดเกลาพวกเขา ความเป็นทาสท�าให้
ผู้คนของลิมไฮอ่อนน้อมถ่อมตนและมาหาพระผู้เป็น
เจ้า การศึกษาเรือ่งราวการปลดปล่อยทัง้สองเรือ่งน้ี
สามารถช่วยท่านเพิ่มพูนศรทัธาเพื่อรอ้งทูลพระเจ้า
ให้ทรงปลดปล่อยจากความทุกข์ใดก็ตามที่ท่านก�าลัง
ประสบ

 1. แผนภมิูด้านลา่งตอบค�าถามข้อแรกให้ทา่น—พวกเขา

มาอยูใ่นความเป็นทาสได้อยา่งไร— ให้ตอบค�าถามข้อสอง

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ค�าถามคือ พวกเขา

ได้รับการปลดปลอ่ยอยา่งไร

ผู้คนของลิมไฮ ผู้คนของแอลมา

พวกเขามาอยูใ่น

ความเป็นทาสได้

อยา่งไร

(โมไซยาห์ 20:21–

22; 21:1–4)

เพราะผู้คนไม่

กลบัใจ พระเจ้าจงึ

ประทานอ�านาจให้

ชาวเลมนัน�าผู้คน

มาสูค่วามเป็น

ทาส

(โมไซยาห์ 

23:1–4, 19–20, 

25–38; 24:8–9)

ผู้คนรักษาพนัธ-

สญัญาของพวก

เขา แตพ่วกเขาถกู

คนชัว่ร้ายหกัหลงั 

จบัเป็นเชลย และ

ถกูขม่เหง

พวกเขาได้รับการ

ปลดปลอ่ยอยา่งไร

(โมไซยาห์ 

22:1–9, 13–14)

(โมไซยาห์ 

24:17–25)
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ไตรต่รองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับผู้คนของ
ลิมไฮ

• ตามที่กล่าวไว ้ใน โมไซยาห์ 21:6 มีหลักฐานอะไรบ้าง
ที่ยืนยันวา่กลุ่มของลิมไฮยังไม่ถ่อมตนและหันไปพึ่ง
พระเจ้า เรือ่งน้ีเปรยีบเทียบไดอ้ย่างไรกับวธิีที่ผู้คน
ของแอลมาตอบสนองตอ่ความเป็นทาสของพวกเขา 
เมื่อใครค่รวญประสบการณ์ ในกลุ่มของลิมไฮ ท่าน
เรยีนรูอ้ะไรที่อาจจะช่วยท่านตอบสนองอย่างเหมาะ
สมตอ่การทดลองของท่าน

• ถึงแม้ผู้คนของลิมไฮไม ่ไดร้บัการปลดปล่อยทันที
จากความทุกข์ของพวกเขา แตพ่ระเจ้าประทานพร
พวกเขาอย่างไร (ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี 
“รุง่เรอืงขึน้เป็นล�าดบั” ใน โมไซยาห์ 21:16) ท่าน
เคยรูสึ้กหรอืไม่วา่พระเจ้าทรงช่วยให้ท่านผ่านพ้นการ
ทดลองทีละน้อย

• ท่านคดิวา่เจตคตขิองผู้คนดงับรรยายไว ้ใน โมไซยาห์ 
21:30–33 เอือ้ประโยชน์อย่างไรตอ่การปลดปล่อยพวก
เขาในท้ายที่สุด

 2. เลือกความจริงประการหนึง่ตอ่ไปนีโ้ดยดงึมาจากสิง่ท่ี

ทา่นศกึษาเก่ียวกบัการทดลองและการปลดปลอ่ยผู้คนของ

ลมิไฮ ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนหนึง่

ยอ่หน้าอธิบายวา่ทา่นจะประยกุต์ใช้ความจริงนัน้ในชีวิตทา่นได้

อยา่งไร

 ก. เม่ือเราถ่อมตน เรียกหาพระเจ้า และกลับใจจากบาปของ

เรา พระองค์จะทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของเราและผ่อนปรน

ภาระบาปของเราในเวลาของพระองค์

 ข. เม่ือเราท�าพนัธสัญญาว่าจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรักษา

พระบญัญัตขิองพระองค์ พระเจ้าจะทรงหาวธีิปลดปล่อยเรา

ตรกึตรองความทุกข์และการปลดปล่อยกลุ่มของแอลมา 
ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  
สก็อตต ์“เมื่อทุกส่ิงทุกอย่างดเูหมือนจะด�าเนินไป
ดว้ยด ีการท้าทายหรอืการทดลองตา่งๆ นานา ก็มักจะ
ถาโถมเข้ามาในเวลาเดยีวกัน หากการทดลองดงักล่าว
ไม่ ไดเ้ป็นผลจากการไม่เช่ือฟังของท่าน ส่ิงน้ันก็จะ
เป็นเครือ่งพิสูจน์วา่พระเจ้าทรงรูสึ้กวา่ท่านพรอ้มแล้ว
ที่จะเตบิโตมากยิ่งขึน้ (ด ูสุภาษิต 3:11–12) ดว้ยเหตน้ีุ
พระองคจ์ึงประทานประสบการณ์ที่จะท�าให้ท่านเจรญิ
เตบิโต มีความเข้าใจ และมีความเมตตากรณุาซ่ึงจะ

ช�าระท่านให้บรสุิทธิ์เพื่อประโยชน์อันถาวรของท่าน 
การดงึท่านออกจากจุดที่ท่านอยู่ ไปยังจุดที่พระองคท์รง
มีพระประสงค ์ให้ท่านอยู่จ�าเป็นตอ้งใช้ความพยายาม
อย่างมากและโดยทั่วไปแล้วท่านจะตอ้งแบกรบัความ
ทุกข์ยากและความเจ็บปวดเช่นกัน” (ด ู“จงวางใจใน
พระเจ้า,” หน้า 15–)

ท�าเครือ่งหมายค�าและวล ีใน โมไซยาห์ 23:21–22 ที่
แสดงให้เห็นวา่ พระเจ้าจะทรงทดสอบความอดทน
และศรทัธาของเราเพ่ือช่วยเราเพ่ิมความไวว้างใจใน
พระองค์ (ด ูคพ  122:5–7 ดว้ย)

เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี ในคูม่ือของท่าน

• ท่านคดิวา่อะไรจะเป็นการทดลองที่อดทนไดย้าก
ที่สุดถ้าท่านอยู่ ในบรรดาผู้คนของแอลมาระหวา่ง
เหตกุารณ์ที่บันทึกไว ้ใน โมไซยาห์ 23–24 เพราะเหตุ
ใด   
 

• ท่านสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากวธิีที่แอลมาและ
ผู้คนของเขาตอบสนองตอ่การทดลอง (ด ูโมไซยาห์ 
24:1–12, 15–16)   
 

• ถึงแม้พระเจ้าไม ่ไดท้รงปลดปล่อยผู้คนของแอลมา
ทันที แตพ่ระองคท์รงท�าส่ิงใดเพื่อพวกเขาในเบือ้ง
ตน้ (ด ูโมไซยาห์ 24:15)   
 

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้าก
ประสบการณ์ของกลุ่มแอลมาคอืเม่ือเรายอมรบัพระ
ประสงค์ของพระเจ้าอย่างอดทน พระองค์จะทรง
เพ่ิมพลังและทรงปลดปล่อยเราจากการทดลองใน
เวลาของพระองค์

 3. อธิบายในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ 

การยอมรับประสงค์ของพระเจ้าอยา่งอดทนในชว่งเวลา

ของการทดลองหมายความวา่อยา่งไร การท�าเชน่นัน้สามารถ

เตรียมทา่นให้พร้อมรับพลงัและพรท่ีพระองค์จะทรงจดัเตรียมไว้

ชว่ยทา่นให้ผา่นพ้นเวลายุง่ยากนัน้ได้อยา่งไร

ตอนเริม่บทเรยีนน้ี ครขูอให้ท่านนึกถึงการทดลองหรอื
ความยากล�าบากที่ท่านเผชิญอยู ่ในปัจจุบัน ขณะนึกถึง
ส่ิงเหล่าน้ัน ท่านอาจจะเขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี
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ลงในบันทึกส่วนตวัของท่านหรอืในแผ่นกระดาษแยก
ตา่งหาก

• ฉันก�าลังรบัมือกับการทดลองอะไรบ้างในชีวติฉันเวลา
น้ี

• ฉันจ�าเป็นตอ้งท�าอะไรเพื่อเตรยีมตนเองให้พรอ้มรบั
เดชานุภาพแห่งการปลดปล่อยของพระเจ้าในชีวติ
ฉัน

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 21–24 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 13: วัน 4

โมไซยาห์ 25
ค�าน�า

ดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห ์25 ผู้คนของลิมไฮและผู้
ตดิตามแอลมาเดนิทางไปเซราเฮ็มลาเพื่อรวมกันอย่าง
ปลอดภัยภายใตก้ารปกครองของกษัตรยิ์ โมไซยาห์ 
ขณะที่ชาวนีไฟสองกลุ่มน้ีมาดว้ยกัน พวกเขาตระหนัก
ถึงพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้าและเดชานุภาพ
ของพระองคเ์พื่อปลดปล่อยพวกเขา พวกเขาสถาปนา
ศาสนจักรที่เป็นหน่ึงเดยีวกันดว้ย ขณะที่ท่านศึกษา
บทน้ี ท่านอาจจะไดป้ระโยชน์จากการตรกึตรองวา่ท่าน
เห็นพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้าในชีวติท่านและ
พรของการเป็นส่วนหน่ึงในศาสนจักรที่แท้จรงิของพระ
เยซูครสิตอ์ย่างไร

โมไซยาห์ 25:1–13

คนทีม่ารวมกนัในเซราเฮ็มลาเป็นหน่ึงเดียวกนัและเป็นทีรู้่

กนัในชือ่ว่าชาวนีไฟ

อ่านเรือ่งตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคนหน่ึงที่ ไดร้บั
ความคุม้ครองจากการฟังพระวญิญาณขณะไตเ่ขาไปกับ
กลุ่มเยาวชนหญิงของเธอ

“ขากลับ ดฉัินอยู่ ในกลุ่มล้าหลังเพื่อน มีเด็กผู้หญิงห้า
คนกับผู้น�าของเรา พวกเขามัวแตถ่่ายภาพ ดว้ยเหตน้ีุ
ดฉัินจึงตดัสินใจเดนิล่วงหน้าไปก่อน ขณะเดนิลงเขา
ดฉัินไดย้ินเสียงแม่ววั [ฟังเหมือนมันก�าลังใกล้ตาย] 
เสียงเตอืนหนักแน่นทวา่แผ่วเบาบอกวา่ ‘หันกลับ’ 
ดฉัินแทบไม่สนใจเสียงใด แตเ่สียงน้ันกลับมาอีก คราว
น้ีดฉัินฟังและกลับไปหากลุ่ม เมื่อเราเริม่เดนิลงมา เรา
เห็นววัผู้สีด�าตวัใหญ่มากสองตวัก�าลังเดนิขึน้เขามา
อย่างรวดเรว็และเกรีย้วโกรธ ตวัใหญ่สุดเริม่ตะกุยดนิ
ขณะจ้องหน้าเรา       เรากลัวจนขวญัหนีดฝ่ีอ แตผู่้น�า
ฐานะปุ โรหิตของเราเบี่ยงเบนความสนใจของมัน และ
เราสามารถปีนข้ามรัว้ไปยังที่ปลอดภัยได้

“ขณะเข้าไป ในคา่ยอีกครัง้ ดฉัินตระหนักวา่ถ้าดฉัิน
ไม่ฟังการเตอืนจากพระวญิญาณ ดฉัินคงไดร้บับาด
เจ็บสาหัสหรอืไม่ก็ถึงกับเสียชีวติ ดฉัินรูว้า่พระบิดาบน
สวรรคท์รงห่วงใยดฉัินเป็นส่วนตวัและทรงคุม้ครอง
ดฉัินให้ปลอดภัย ดฉัินขอบพระทัยพระเจ้าอย่างยิ่ง
ส�าหรบัการเตอืนน้ัน ประสบการณ์น้ีเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของดฉัินและท�าให้ดฉัินรกัพระเจ้ามากยิ่ง
ขึน้” (Marissa W , “Turn Back,” New Era, Nov  
2010, 47)

การไดย้ินหรอือ่านประสบการณ์ของคนอื่นๆ ที่แสดง
ตวัอย่างพระกรณุาธิคณุและเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าในชีวติพวกเขาท�าให้ท่านเข้มแข็งขึน้อย่างไร
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ขณะที่ผู้คนของลิมไฮและผู้คนของแอลมาไปรวมกับ
ผู้คนในเซราเฮ็มลา กษัตรยิ์ โมไซยาห์ ไดอ้่านบันทึกของ
พวกเขาให้คนทัง้หมดฟัง (ด ูโมไซยาห์ 25:1–6) คน้ควา้ 
โมไซยาห์ 25:7 เพื่อดวูา่ผู้คนของกษัตรยิ์ โมไซยาห์ตอบ
สนองอย่างไรขณะฟังเรือ่งราวการตดิตอ่ของพระผู้เป็น
เจ้ากับผู้คนเหล่าน้ี

 1. ส�าหรับแตล่ะข้อจากสี่ข้อใน โมไซยาห์ 25:8–11 ให้

บนัทกึการตอบสนองของผู้คนลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นเม่ือพวกเขาได้ยินเร่ืองราวของพ่ีน้องพวกเขา 

ตวัอยา่งเชน่ใน โมไซยาห์ 25:8 เม่ือพวกเขาเหน็คนเหลา่นัน้ได้รับ

การปลดปลอ่ยจากความเป็นทาสของชาวเลมนั ผู้คน “เป่ียมด้วย

ความปรีดีย่ิง” 

 ก. โมไซยาห์ 25:8

 ข. โมไซยาห์ 25:9

 ค. โมไซยาห์ 25:10

 ง. โมไซยาห์ 25:11

ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้า
ในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ โมไซยาห์ 25:8–11 วา่ 
โดยศกึษาบันทึกการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้ากับ
คนอ่ืนๆ เราจะรูส้กึได้ถึงปีติและความกตัญญูต่อ
พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า

นึกถึงแหล่งตา่งๆซ่ึงท่านอาจจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับผู้ที่เคย
ประสบพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้า อาทิ พระ
คมัภีร ์ประวตัศิาสนจักร นิตยสารศาสนจักร ค�าปราศรยั
การประชุมใหญ่สามัญ บันทึกประวตัคิรอบครวัของท่าน

แผ่นดนิแห่งเซรา- 

เฮม็ลา

ผู้คนของลมิไฮหลบหนี

แผ่นดนิแห่งนีไฟ 
(ลีไฮ- นีไฟ) ผืนน�า้แห่งมอร-

มอน

แอลมากบัผู้คนของเขา
ออกเดนิทาง

แผ่นดนิแห่งฮีลัม

แอลมากบัผู้คน
ของเขาหลบหนี

เอง การประชุมประจักษ์พยาน ชัน้เรยีนของโรงเรยีน
วนัอาทิตย์ ฐานะปุ โรหิต และเยาวชนหญิง นึกถึงเวลา
ที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระคณุความดขีองพระผู้เป็นเจ้า
จากแหล่งเหล่าน้ี จากน้ันให้ ไตรต่รองค�าตอบของท่าน
ส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ี

• ฉันเคยมีประสบการณ์ที่การเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระคณุ
ความดขีองพระผู้เป็นเจ้าตอ่ผู้อื่นช่วยให้ฉันรูสึ้กถึง
ปีตหิรอืความกตญัญูหรอืไม่

• อะไรบ้างที่อาจเป็นผลระยะยาวถ้าฉันศึกษา
ประสบการณ์เกี่ยวกับพระคณุความดขีองพระผู้เป็น
เจ้าเป็นประจ�าในการตดิตอ่ของพระองคก์ับคนอื่นๆ
—ไม่วา่จะในพระคมัภีรห์รอืแหล่งช่วยอื่นๆ

ในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง ท่านอาจคน้ควา้แหล่งหน่ึง
ซ่ึงท่านนึกถึงเพื่อศึกษาเรือ่งราวเกี่ยวกับพระคณุความ
ดขีองพระผู้เป็นเจ้าอันจะท�าให้ท่านเป่ียมดว้ยความ
พิศวง ประหลาดใจ ปีต ิหรอืขอบพระทัย ท่านอาจเขียน
ลงในบันทึกส่วนตวัวา่ท่านเรยีนรูอ้ะไรบ้างและน่ันส่ง
ผลตอ่ท่านอย่างไร ท่านอาจใช้เรือ่งน้ีที่การสังสรรค ์ใน
ครอบครวัเพื่อสอนครอบครวัเกี่ยวกับพระคณุความดี
ของพระผู้เป็นเจ้า หรอืท่านอาจจะแบ่งปันเรือ่งน้ีกับชัน้
เรยีนเซมินารหีรอืกับเพื่อนคนหน่ึง

โมไซยาห์ 25:14–24

แอลมาสถาปนาศาสนจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าทัว่ทัง้แผ่น

ดินแห่งชาวนีไฟ

หลังจากโมไซยาห์จบการพูดและการอ่านบันทึกให้ผู้คน
ฟัง แอลมาก็พูดกับพวกเขา อ่าน โมไซยาห์ 25:14–16 
ระบุส่ิงที่แอลมาสอน เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีลง
ในคูม่ือ

• ส่ิงที่แอลมาสอนเป็นบทสรปุที่เหมาะสมส�าหรบั
ประสบการณ์ของผู้คนของลิมไฮและผู้ตดิตามแอลมา
อย่างไร   
 

• ท่านคดิวา่เหตใุดถ้อยค�าของแอลมาจึงส�าคญัที่ผู้คน
ตอ้งไดย้ินหลังจากพวกเขาไดฟ้ังประวตัขิองผู้คนของ
ซีนิฟฟ์   
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ก่อนอ่านเพิ่มเตมิใน โมไซยาห์ 25 ให้นึกถึงเวลาที่ท่าน
เข้ารว่มการประชุมของวอรด์หรอืสาขาวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายที่ ไม่ ใช่สาขาหรอืวอรด์บ้านของท่าน นึกถึงความ
คล้ายคลึงที่ท่านสังเกตเห็นระหวา่งสาขาหรอืวอรด์บ้าน
ของท่านกับวอรด์ที่ท่านไปเยี่ยม

อ่าน โมไซยาห์ 25:17–22 ดวูา่ศาสนจักรในบรรดา
ชาวนีไฟ ในสมัยของแอลมาปกครองอย่างไร การเรยีก 
“ศาสนจักร” ใน โมไซยาห์ 25:21 คล้ายคลึงกับวธิีที่เรา
เรยีกวอรด์และสาขาในศาสนจักรปัจจุบัน เช่นเดยีวกับ
ในสมัยของแอลมา พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกผู้น� าให้
ก�ากับดูแลศาสนจักรของพระองค์ในปัจจุบัน

ใน โมไซยาห์ 23:16 ท่านเรยีนรูว้า่แอลมา “เป็นมหา
ปุโรหิตของพวกเขา” และ “ผู้ก่อตัง้ศาสนจักรของพวก
เขา” ( โมไซยาห์ 23:16) ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ
อธิบายวา่ “กลุ่มหลักของชาวนีไฟภายใตก้ษัตรยิ์ โมไซ- 
ยาห์ที่สองยังคงอยู่ ในแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา ข้อ
อ้างอิงที่กล่าววา่แอลมาเป็นผู้ก่อตัง้ศาสนจักรของพวก
เขามีการอ้างถึงเฉพาะผู้อพยพที่หลบหนีมาจากแผ่น
ดนิแห่งมรดกแรกของชาวนีไฟเท่าน้ัน ระหวา่งน้ันพวก
เขาพบทางกลับไปหากลุ่มหลักของศาสนจักรและแอ
ลมาไดร้บัการอุทิศถวายเป็นมหาปุ โรหิตดแูลศาสนจักร

ทั่วแผ่นดนิที่ชาวนีไฟครอบครอง” (Answers to Gospel 
Questions, comp  Joseph Fielding Smith Jr , 5 vols  
[1957–66], 3:39- 40)

 2. เขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ศาสนจกัรชาวนีไฟคล้ายกบัศาสนจกัรปัจจบุนัในด้านใด

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีผู้น�าต้องได้รับเรียกโดยแอลมาผู้ มี

สทิธิอ�านาจจากพระผู้ เป็นเจ้า

 ค. เหตใุดจงึส�าคญัท่ีผู้น�าต้องสอนความจริงเดียวกนันีแ้ก่สมาชิก

ทกุคนของศาสนจกัรทัว่โลก

ขณะที่ท่านอ่าน โมไซยาห์ 25:23–24 ให้มองหาวลีที่พูด
ถึงผู้เข้ารว่มศาสนจักรของพระครสิตซ่ึ์งปัจจุบันเรยีกวา่
สมาชิกศาสนจักรของพระเจ้าดว้ย หลักธรรมข้อหน่ึงที่
เราเรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ีคอื: เม่ือเรารบัพระนามของ
พระเยซูครสิต์ ไวกั้บเราและด�าเนินชีวติตามน้ัน 
พระเจ้าจะทรงเทพระวญิญาณของพระองค์ลงมา 
บนพวกเรา

 3. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น
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 ก. ข้อความใน โมไซยาห์ 25:23–24 ท่ีพดูถงึสมาชิกศาสนจกัรชาว

นีไฟประยกุต์ใช้กบัสมาชิกศาสนจกัรในปัจจบุนัอยา่งไร

 ข. การจดจ�าวา่ทา่นได้รับพระนามของพระเยซคูริสต์ไว้กบัตวัทา่น

แล้วสามารถสร้างความแตกตา่งในความนกึคดิและการเลือก

ประจ�าวนัของทา่นอยา่งไร

สังเกตใน โมไซยาห์ 25:24 วา่ “พระเจ้าทรงเทพระ
วญิญาณของพระองคล์งมา” ให้ผู้คนของพระองค ์
เอ็ลเดอร ์โจเซฟ บี  เวริธ์ลินแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองเน้นคณุคา่ในของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ส�าหรบัสมาชิกศาสนจักรดงัน้ี

“ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ซ่ึง
คอืสิทธิ์ที่จะมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
เพื่อนตลอดเวลา ไดม้าดว้ยเงื่อนไขของ
ศรทัธาในพระครสิต ์การกลับใจ บัพตศิมา
โดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั และการวางมือโดย

ผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัมอบอ�านาจและด�ารงฐานะปุ โรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคเท่าน้ัน เป็นของประทานล�า้คา่ที ่ให้เฉพาะ
สมาชิกผู้มีคา่ควรของศาสนจักรของพระเจ้าเท่าน้ัน

“      ของประทานดงักล่าวเป็นบ่อเกิดของประจักษ์
พยานและของประทานฝ่ายวญิญาณ ท�าให้ความคดิ
สวา่ง ท�าให้จิตวญิญาณเป่ียมปีต ิสอนเราทุกส่ิง และ
น�าความรูท้ี่ลืมเลือนกลับสู่ความทรงจ�าของเรา พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ‘จะทรงแสดงแก่ [เรา] ถึงส่ิงทัง้ปวงที่ 
[เรา] ควรท�า’ [2 นีไฟ 32:5]” (“ของประทานที ่ไม่อาจ
กล่าวได,้” เลียโฮนำ, พ ค  2003, หน้า 32)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. การมีสว่นร่วมในศาสนจกัรของพระเยซคูริสต์ชว่ยให้ทา่นรู้สกึ

ถงึพระวิญญาณในด้านใด

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือเพ่ิมความซ่ือสตัย์และการกระท�าอนั

ชอบธรรมของทา่นทัง้นีเ้พ่ือทา่นจะรู้สกึใกล้ชิดพระวิญญาณมาก

ขึน้

จงหาโอกาสแบ่งปันกับบางคนวา่ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพรแก่ชีวติท่านอย่างไร พรที่ท่าน
ประสบผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพิ่มขึน้ไดเ้มื่อท่าน
ขวนขวายให้มีคา่ควรแก่ความเป็นเพื่อนของพระองค์

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 25 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 14: วัน 1

โมไซยาห์ 26
ค�าน�า

ดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห ์26 ชาวนีไฟบางคนซ่ึงเป็น
อนุชนรุน่หลังที่ ไม่เช่ือไดชั้กจูงสมาชิกศาสนจักรดว้ย
ค�าพูดป้อยอและชักน�าพวกเขาให้ท�าบาป แอลมา
สวดอ้อนวอนขอให้รูว้ธิีตดัสินสมาชิกเหล่าน้ีตามพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ทรงเปิดเผยตอ่แอล- 
มาวา่จะให้สมาชิกศาสนจักรรบัผิดชอบบาปของพวก 
เขาอย่างไร พระเจ้าทรงเสนอเงื่อนไขส�าหรบัการกลับใจ 
แอลมาเรยีนรูเ้กี่ยวกับความเต็มพระทัยของพระผู้เป็น
เจ้าที่จะให้อภัยคนเหล่าน้ันผู้กลับใจอย่างแท้จรงิ

โมไซยาห์ 26:1–6

อนชุนรุ่นหลงัจ�านวนมากไม่เชือ่และพวกเขาท�าบาป

ใช้เวลาสักครูต่รกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี: ท่านคดิวา่เหตใุด
เยาวชนบางคนจึงไม่มีประจักษ์พยานหรอืไม่มีประจักษ์
พยานที่เข้มแข็ง ทัง้ที่พวกเขาเคยฟังศาสดาพยากรณ์
และไดร้บัการสอนจากบิดามารดามาแล้ว

โมไซยาห์ 26 ให้ข้อคดิเกี่ยวกับค�าถามน้ี ศึกษาข้อพระ
คมัภีรแ์ละตอบค�าถามในแผนภูมิตอ่ไปน้ี (เขียนค�าตอบ
ลงในคูม่ือของท่าน)

โมไซยาห์ 

26:1–2

สิง่ท่ีอนชุนรุ่นหลงัจ�านวนมากไมเ่ช่ือสาม

สิง่มีอะไรบ้าง   
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โมไซยาห์ 26:3 การอา่นพระคมัภีร์หรือฟังศาสดา

พยากรณ์ด้วยเจตคตขิองความไมเ่ช่ือจะมี

ผลตอ่เราได้อยา่งไร   

 

โมไซยาห์ 26:4 เหตผุลหลกัข้อหนึง่ท่ีคนเหลา่นีไ้มมี่

ศรัทธาในพระผู้ชว่ยให้รอดและไมเ่ข้าร่วม

ศาสนจกัรคืออะไร   

 

เขียนหลกัธรรมหนึง่ข้อท่ีทา่นเรียนรู้จากการศกึษาข้อเหลา่นี ้  

 

วลี “ประเพณีบรรพบุรษุของตน” ใน โมไซยาห์ 26:1 
หมายถึงความจรงิพระกิตตคิณุที่ถ่ายทอดมาจากคนรุน่
ก่อน วลีดงักล่าวบางครัง้อาจหมายถึงแนวคดิผิดๆ ดว้ย 
(ตวัอย่างเช่น ด ูแอลมา 9:16) หลักธรรมหน่ึงข้อที่สอน
ใน โมไซยาห์ 26:1–4 คอื: ความปรารถนาจะเช่ือและ
ความพยายามสว่นตัวจ�าเป็นต่อการพัฒนาประจักษ์
พยาน

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่ง
ฝ่ายประธานสูงสุด และขีดเส้นใตก้ารกระท�าที่จ�าเป็น
ตอ่การไดร้บัและรกัษาประจักษ์พยาน

“ประจักษ์พยานเรยีกรอ้งการบ�ารงุเลีย้ง
โดยการสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา ความ
หิวโหยพระค�าของพระผู้เป็นเจ้าในพระ
คมัภีร ์และการเช่ือฟังความจรงิที่เราไดร้บั 
มีอันตรายเมื่อเราละเลยการสวดอ้อนวอน 

มีอันตรายของประจักษ์พยานของเราเมื่อเราเพียงศึกษา
และอ่านพระคมัภีรแ์บบขอไปที ส่ิงเหล่าน้ันเป็นสาร
อาหารที่จ�าเป็นตอ่ประจักษ์พยานของเรา      

“การดืม่ด�า่พระค�าของพระผู้เป็นเจ้า การสวดอ้อนวอน
ดว้ยความจรงิใจ และการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้า
ตอ้งน�ามาประยุกต ์ใช้อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าเพื่อ
ให้ประจักษ์พยานของท่านเจรญิงอกงาม” (“ประจักษ์
พยานที่มีชีวติ,” เลียโฮนำ, พ ค  2011, หน้า 162)

สังเกตวา่ในสมัยของแอลมา อนุชนรุน่หลังไม่ท�าส่ิงที่
ประธานอายรงิก์กล่าว

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ในประสบการณ์ของทา่น เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องมีเจตคติของผู้

เช่ือเม่ือทา่นสวดอ้อนวอน อา่นพระคมัภีร์ และพยายามเช่ือฟังพระ

บญัญตัิ

 ข. บรรยายประสบการณ์เม่ือการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา การ

อา่นพระคมัภีร์ หรือการเช่ือฟังพระบญัญตัิเสริมสร้างประจกัษ์

พยานของทา่น

พิจารณาสักครูว่า่ท่านเคยเห็นคนไม่มีประจักษ์พยาน
ในพระกิตตคิณุมีอิทธิพลตอ่สมาชิกศาสนจักรหรอืไม่ 
อ่าน โมไซยาห์ 26:5–6 และดวูา่ผู้ ไม่เช่ือมีอิทธิพลตอ่
คนในศาสนจักรอย่างไร

ขณะที่ท่านศึกษาตอ่ไป จะเป็นประโยชน์ถ้ารูค้วาม
หมายของข้อความน้ีจาก โมไซยาห์ 26:6 “จึงสมควรที่
คนซ่ึงอยู่ ในศาสนจักรซ่ึงกระท�าบาป, จะถูกศาสนจักร
ตกัเตอืน [เตอืนและแก้ ไข]” น่ีหมายความวา่สมาชิก
ศาสนจักรที่กบฏจ�าเป็นตอ้งถูกตดัสินตามบาปของพวก
เขาและมี โอกาสกลับใจ

โมไซยาห์ 26:7–39

แอลมาสอบถามวิธีตดัสินคนทีท่�าบาป

เพื่อเตรยีมศึกษาส่วนที่เหลือของ โมไซยาห์ 26 ให้
สมมตวิา่ท่านเป็นอธิการของวอรด์หน่ึงและมีสมาชิก
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บางคนท�าบาปรา้ยแรง ในฐานะอธิการ พระเจ้าทรงมอบ
หน้าที่ ให้ท่านดแูลสมาชิกที่ท่านรบัผิดชอบและช่วยให้
พวกเขากลับใจ พิจารณาวา่ท่านจะปฏิบัตติอ่สมาชิก
เหล่าน้ีอย่างไรและท่านจะช่วยพวกเขาให้ดทีี่สุดได้
อย่างไร

สถานการณ์เช่นน้ียากส�าหรบัแอลมา เฉกเช่นผู้น�า
ฐานะปุ โรหิตที่ ไดร้บัมอบอ�านาจในปัจจุบัน เขามีความ
รบัผิดชอบในการช่วยให้สมาชิกศาสนจักรที่ท�าบาปรา้ย
แรงกลับใจ ไดร้บัการให้อภัย และหวนคนืสู่ความแข็ง
ขันและน่ายกย่องในศาสนจักร อ่าน โมไซยาห์ 26:7–14 
ดวูา่แอลมามีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่สถานการณ์น้ีและเขา
ท�าอะไรเพื่อให ้ไดร้บัค�าตอบจากพระเจ้า

 2. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

เหตใุดจงึส�าคญัท่ีเราต้องรู้วา่ผู้น�าฐานะปโุรหิตแสวงหาและ

ได้รับการน�าทางของพระเจ้าเม่ือชว่ยคนเหลา่นัน้ท่ีท�าบาป

จ�าไวว้า่แอลมาเคยเป็นปุ โรหิตของกษัตรยิ์ โนอาห์ที่ช่ัว
รา้ยก่อนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส อ่าน โมไซยาห์ 26:15–18 
ระบุส่ิงที่แอลมาและผู้คนของเขาท�าเพื่อกลับมาหา
พระเจ้าและพระเจ้าประทานพรอะไรแก่พวกเขา

 3. อา่น โมไซยาห์ 26:29–30 จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไป

นีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อ

 ก. อธิบายวา่ทา่นคดิวา่เหตใุดทกุคนจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจหลกัธรรม

ตอ่ไปนี ้รวมถงึคนท่ีอาจจะท�าบาปร้ายแรง: พระเจ้าจะทรงให้

อภยัคนที่กลับใจด้วยน�า้ใสใจจริงแห่งใจพวกเขา

 ข. เขียนประจกัษ์พยานของทา่นเก่ียวกบัหลกัธรรมตอ่ไปนี ้

พระเจ้าจะทรงให้อภยัคนที่กลับใจด้วยน�า้ใสใจจริงแห่งใจ

พวกเขา

หลังจากแอลมาสวดอ้อนวอนขอการน�าทางเกี่ยวกับวธิี
ช่วยสมาชิกศาสนจักรที่ท�าบาปรา้ยแรง พระเจ้าประทาน
ค�าแนะน�าแก่เขา เขาตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกกลับ
ใจ แตถ่้าพวกเขาไม่กลับใจ พวกเขาจะไม่ถูกนับอยู่ ใน
บรรดาผู้คนของพระเจ้า ค�าแนะน�าเหล่าน้ี ให้ข้อคดิที่
ส�าคญัเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งการกลับใจ อ่าน โมไซยาห์ 
26:21–31 โดยมองหาข้อคดิเรือ่งการกลับใจ

 4. เพ่ือชว่ยทา่นวิเคราะห์สิง่ท่ีทา่นอา่นในข้อเหลา่นี ้ให้

ตอบค�าถามสองข้อตอ่ไปนีห้รือมากกวา่นัน้ลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นจะสรุปพระด�ารัสของพระผู้ชว่ยให้รอดใน โมไซยาห์ 26:23 

วา่อยา่งไร ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีเราต้องตระหนกัวา่พระผู้

ชว่ยให้รอดทรงช�าระคา่บาปของเราด้วยพระองค์เอง

 ข. วลีใดใน โมไซยาห์ 26:21–31 แสดงให้เหน็วา่พระผู้ชว่ยให้รอด

ทรงเช่ือมัน่และไว้วางใจแอลมาผู้น�าฐานะปโุรหิต การมีความชว่ย

เหลือของผู้น�าฐานะปโุรหิตสามารถชว่ยเหลือคนท่ีตอ่สู้กบับาปหรือ

การลอ่ลวงยากๆ ได้อยา่งไร

 ค. ทา่นคดิวา่การกลบัใจ “ด้วยน�า้ใสใจจริงแหง่ใจ [คนๆ นัน้]” 

หมายความวา่อยา่งไร (โมไซยาห์ 26:29)

 ง. ทา่นคดิวา่เหตใุดเราจงึต้องให้อภยัผู้ อ่ืนเพ่ือเราจะได้รับการให้

อภยัจากพระเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 26:31)

เขียนหลักธรรมหน่ึงข้อที่ท่านคน้พบใน โมไซยาห์ 
26:21–31 ดว้ยค�าพูดของท่านเอง   
 

ถึงแม้ท่านอาจจะระบุหลักธรรมตา่งกัน หรอืท่านอาจใช้
ค�าพูดตา่งกัน แตต่อ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างของหลักธรรมที่
สอนใน โมไซยาห์ 26:21–31:

• อธิการและประธานสาขาเป็นตัวแทนของพระเจ้า
ในการช่วยให้เรากลับใจและได้รบัการให้อภัย

• การสารภาพบาปของเราน�าไปสูก่ารให้อภัย (เรา
ตอ้งสารภาพบาปทัง้หมดตอ่พระผู้เป็นเจ้า และควร
สารภาพบาปรา้ยแรงตอ่ผู้น�าฐานะปุโรหิตผู้สามารถ
ช่วยเรือ่งขัน้ตอนการกลับใจ)

• เราต้องให้อภัยผู้อ่ืนจึงจะได้รบัการให้อภัยจาก
พระเจ้า

 5. เพ่ือชว่ยทา่นวิเคราะห์หลกัธรรมเหลา่นี ้ให้อา่นกรณี

ศกึษาตอ่ไปนี ้เลือกกรณีศกึษาหนึง่กรณีและเขียนลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ข้อพระคมัภีร์และหลกั

ธรรมท่ีทา่นศกึษาวนันีจ้ะชว่ยผู้คนในสถานการณ์ดงัท่ีบรรยายไว้

อยา่งไร

 ก. เยาวชนหญิงคนหนึง่ท�าบาปร้ายแรง แตเ่ธอกลวัไมก่ล้าพดูกบั

อธิการ

 ข. เยาวชนชายคนหนึง่ปรารถนาจะกลบัใจ แตเ่ขาไมรู้่วิธี
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 ค. เยาวชนหญิงคนหนึง่กลบัไปท�าบาปท่ีเคยท�า เธอกงัวลวา่

พระเจ้าจะไมท่รงให้อภยัเธออีก

 ง. เยาวชนชายคนหนึง่ตดัสนิใจกลบัใจ แตเ่ขาไมย่อมให้อภยัคนท่ี

ท�าให้เขาขุน่เคือง

 6. เลือกหลกัธรรมท่ีระบไุว้ในบทนีม้าหนึง่หลกัธรรมและ

ไตร่ตรองวา่ทา่นจะประยกุต์ใช้กบัการพยายามกลบัใจของ

ทา่นได้อยา่งไร เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะประยกุต์ใช้หลกัธรรมนีอ้ยา่งไร

อ่าน โมไซยาห์ 26:37–39 เพื่อคน้พบวา่เกิดอะไรขึน้เมื่อ
แอลมาปฏิบัตติามค�าแนะน�าของพระเจ้า ประสบการณ์
ของแอลมากับผู้คนของเขาสอนวา่เมื่อเรากลับใจและ
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม เราสามารถมีสันตสุิขและ
รุง่เรอืงไดเ้ช่นกัน

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 26 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 14: วัน 2

โมไซยาห์ 27
ค�าน�า

โมไซยาห์ 27 เล่าเรือ่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมา 
(บุตรของแอลมา) กับพวกบุตรของกษัตรยิ์ โมไซยาห์ 
พูดถึงการพยายามก่อจลาจลเพื่อท�าลายศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า การเยือนของเทพ การเปลี่ยนแปลงอัน
น่าอัศจรรย์ของแอลมา และความพยายามของชายหนุ่ม
เหล่าน้ีเพื่อชดเชยความเสียหายที่ท�าไว ้เรือ่งราวการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาเน้นความจ�าเป็นของการที่
ทุกคนตอ้งเกิดใหม่อีกครัง้และด�าเนินชีวติในความชอบ
ธรรม บทน้ีแสดงให้เห็นพรของการสวดอ้อนวอนให้คน
ที่เลือกไม่ท�าตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์ว้ย

โมไซยาห์ 27:1–23

เทพเรียกแอลมาผูบ้ตุรและพวกบตุรของโมไซยาห์มาสู่

การกลบัใจ

นึกถึงคนที่ท่านรูจ้ักผู้ ไม่มีประจักษ์พยานในพระ
กิตตคิณุหรอืตกไปจากศาสนจักร ท่านจะท�าอะไรถ้า
หน่ึงในน้ันปฏิเสธความพยายามทัง้หมดของท่านเพื่อ
ช่วยเขา มองหาข้อคดิของค�าถามข้อน้ีขณะที่ท่านศึกษา
วนัน้ี

อ่าน โมไซยาห์ 27:8–10 ระบุวา่ข้อเหล่าน้ีพูดถึงแอลมา
และพวกบุตรของโมไซยาห์วา่อย่างไร แอลมาและพวก
บุตรของโมไซยาห์ก�าลังพยายามท�าอะไรกับศาสนจักร
และสมาชิก

ค�าบรรยายส่วนใดเกี่ยวกับแอลมาและพวกบุตรของโม- 
ไซยาห์ โดดเดน่ที่สุดส�าหรบัท่าน เพราะเหตใุด   
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บางครัง้เราอาจรูสึ้กถูกล่อลวงให้เช่ือวา่คนๆ น้ันจะไม่มี
วนัเปลี่ยนและมาหาพระเจ้า นึกถึงเจตคตน้ีิขณะที่ท่าน
ยังคงศึกษา โมไซยาห ์27 

อ่าน โมไซยาห์ 27:11–14 ขีดเส้นใตว้า่เหตใุดเทพจึงมา
หาแอลมาและพวกบุตรของโมไซยาห์

โมไซยาห์ 27:14 สอนหลักธรรมน้ี: พระเจ้าทรงตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนท่ีซ่ือสตัย์ของเราเพ่ือผู้อ่ืน ท่านอาจ
ตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ี ในพระคมัภีรข์องท่านตดิ
กับ โมไซยาห์ 27:14 ใช่วา่ทุกคนที่ตอ้งกลับใจและใช่วา่
ทุกคนที่เราสวดอ้อนวอนให้จะไดร้บัการเยือนจากเทพ 
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนที่ซ่ือสัตย์ของเราเพื่อผู้
อื่นตามพระปรชีาญาณของพระองค์

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้สกึเม่ือใดวา่ค�าสวดอ้อนวอนของทา่นสง่ผลตอ่ชีวิตของ

คนบางคน

 ข. การเช่ือวา่พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนท่ีซ่ือสตัย์ของเรา

เพ่ือผู้ อ่ืนสามารถสง่ผลตอ่วิธีท่ีทา่นสวดอ้อนวอนอยา่งไร

ไตรต่รองวา่ท่านจะเปรยีบเรือ่งราวของแอลมากับพวก
บุตรของโมไซยาห์กับชีวติท่านอย่างไร ท่านสามารถสวด
อ้อนวอนตอ่ไป ให้คนที่ท่านรูจ้ักและรกัผู้เลือกกระท�า
ตรงข้ามกับค�าสอนของพระเจ้า ท่านสามารถจ�าไวว้า่
พระเจ้าทรงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของท่านและทรง
ตอบในวธิีและเวลาของพระองค ์ทัง้ยังทรงให้แตล่ะ
คนมีสิทธิ์เสรขีองเขา ตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ีเช่นกัน: 
ใครอาจจะก�าลังสวดอ้อนวอนเพื่อความผาสุกของท่าน 
พระเจ้าอาจจะทรงตอ้งการให้ท่านเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
ท่านตอ้งท�าอะไรเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดขึน้

อ่านถ้อยค�าที่เหลือของเทพดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห์ 
27:15–16 จ�าไวว้า่เทพพูด “ดว้ยเสียงของฟ้ารอ้ง, ซ่ึง
ท�าให้แผ่นดนิโลก       ส่ันสะเทือน” ( โมไซยาห์ 27:11) 
ลองจินตนาการวา่ประสบการณ์น้ีจะส่งผลตอ่ท่าน
อย่างไรถ้าท่านอยู่กับแอลมาและพวกบุตรของโมไซยาห์
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ท่านจะสรปุข่าวสารของเทพวา่อย่างไร   
 

หลังจากข่าวสารของเทพ แอลมาพูดไม่ ได ้เขา
อ่อนเพลีย และเขาถูก “หามไป [หาบิดาของเขา] อย่าง
ช่วยตนเองไม่ได”้ ( โมไซยาห์ 27:19) เมื่อบิดาของแอล-
มาไดย้ินเรือ่งราวที่เกิดขึน้ ท่าน “ช่ืนชมยินด,ี เพราะ
ท่านรูว้า่น่ันคอืเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” ( โมไซ- 
ยาห์ 27:20) ท่านให้ผู้คนมารวมกันเพื่อพวกเขา “จะ
เป็นพยานถึงส่ิงที่พระเจ้าไดท้รงกระท�ากับบุตรท่าน” 
( โมไซยาห์ 27:21) บิดาของแอลมาขอให้พวกปุ โรหิต
อดอาหารและสวดอ้อนวอนทัง้น้ีเพื่อบุตรชายของเขา
จะไดร้บัก�าลังและสามารถพูดได ้(ด ูโมไซยาห์ 27:22) 
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของพวกเขา

โมไซยาห์ 27:24–31

แอลมาผูบ้ตุรและพวกบตุรของโมไซยาห์กลบัใจและเกิด

ใหม่

อ่าน โมไซยาห์ 27:23–24, 28–30 เพื่อคน้ดวูา่แอลมา
ผู้บุตรเปลี่ยนแปลงเน่ืองดว้ยประสบการณ์ของเขากับ
เทพอย่างไร ในแผนภูมิตอ่ไปน้ี ให้เขียนค�าหรอืวลีจาก
ข้อเหล่าน้ีที่พูดถึงสภาพทางวญิญาณของแอลมาก่อน
และหลังการเปลี่ยนแปลงในใจ

ก่อน หลัง

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้จดวลี

หนึง่ซึง่ทา่นเขียนไว้ในคอลมัน์ หลงั ท่ีทา่นหวงัจะให้พดูถงึ

ทา่นตลอดชีวิตทา่น อธิบายวา่เพราะเหตใุด

ทบทวน โมไซยาห์ 27:24, 28 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่แอล-
มาท�าและส่ิงที่พระเจ้าทรงท�าอันส่งผลให้แอลมาเกิด
การเปลี่ยนแปลงในใจ

 3. จดในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ี

ต้องเข้าใจสิง่ท่ีเราต้องท�าขณะ

พยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา

และสิง่ท่ีพระเจ้าจะทรงท�าเพ่ือ

เรา

 4. ตอบค�าถามหนึง่ข้อ

หรือทัง้สองข้อตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

ก. โมไซยาห์ 27 จะชว่ยคน

ท้อแท้และคดิวา่ตนไมส่ามารถ

กลบัใจมาหาพระเจ้าได้

อยา่งไร

ข. โมไซยาห์ 27 จะชว่ยคนท่ี

เช่ือวา่คนอ่ืนไมมี่วนักลบัใจมา

หาพระเจ้าได้อยา่งไร

อ่าน โมไซยาห์ 27:25–26 
ระบุวา่ใครตอ้งถูกเปลี่ยน

ผ่านการชดใช้—หรอือีกนัยหน่ึง ใครตอ้งเกิดจากพระผู้
เป็นเจ้า

ข้อพระคมัภีรด์งักล่าวสอนหลักธรรมดงัน้ี เราแต่ละ 
คนต้องเกิดใหม่ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ 
การเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าหมายความวา่พระวญิญาณ
ของพระเจ้าทรงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ใน
ใจบุคคลทัง้น้ีเพื่อเขาจะไม่มีความปรารถนาจะท�าช่ัว 
แตป่รารถนาจะแสวงหาเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูโม- 
ไซยาห์ 5:2) แอลมากับพวกบุตรของโมไซยาห์ประสบ
กับการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้อย่างรวดเรว็ แตพ่วกเรา
ส่วนใหญ่ ไดร้บัการเปลี่ยนแปลงผ่านการชดใช้ทีละน้อย 
การเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นกระบวนการมากกวา่
เหตกุารณ์

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นได้รับการเปลี่ยนแปลงผา่นการชดใช้อยา่งไรเม่ือทา่นกลบั

ใจและพยายามท�าตามพระผู้ชว่ยให้รอดทกุวนั

จะชว่ยได้ถ้าใช้เทคนิคตา่งๆ 

ท�าเคร่ืองหมายเพ่ือแยกแยะ

สาระส�าคญัหรือความจริง

ในพระคมัภีร์ ตวัอยา่งเชน่

ใน โมไซยาห์ 27:24, 28 ทา่น

สามารถขีดเส้นใต้สิง่ท่ีแอล-

มาท�าเพ่ือให้ตนเองเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและวงกลมสิง่

ท่ีพระเจ้าทรงท�า จากนัน้เม่ือ

เหน็แวบเดียวทา่นก็สามารถ

แยกแยะระหวา่งสองสิง่ได้ 

ทา่นอาจต้องการระบวุา่สิง่ท่ี

ทา่นท�าเคร่ืองหมายไว้แสดง

นยัอะไรในประเดน็ส�าคญัหรือ

ค�าอธิบายท่ีเขียนไว้ในพระ

คมัภีร์ของทา่นเพ่ือจะเตือน

ทา่นให้จ�าได้วา่หมายถงึอะไร

การใช้เทคนิคต่างๆ 

ท�าเคร่ืองหมาย
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 ข. สิง่หนึง่ท่ีทา่นสามารถท�าได้เพ่ือจะมาหาพระเจ้าได้ดีขึน้และ

ยอมให้การชดใช้สร้างความแตกตา่งในชีวิตทา่นคืออะไร

โมไซยาห์ 27:32–37

แอลมาผูบ้ตุรกบัพวกบตุรของโมไซยาห์เดินทางทัว่

แผ่นดิน โดยสารภาพบาปของพวกเขาและเสริมสร้าง

ความเขม้แข็งใหศ้าสนจกัร

ข้อตอ่ๆ ไปที่ท่านจะศึกษาใน โมไซยาห ์27 แสดงให้
เห็นหลักธรรมน้ี เพ่ือให้กลับใจอย่างแท้จรงิ บุคคล
น้ันต้องท�าทุกอย่างท่ีท�าได้เพ่ือแก้ไขความเสยีหาย
ท่ีเขาท�าไว ้การชดเชยหมายถึงท�าส่ิงที่เราท�าไดเ้พื่อ
แก้ไขผลจากการเลือกที่ไม่ดขีองเราและชดเชยส่ิงที่
การกระท�าของเราท�าให้เสียหาย ตวัอย่างเช่น ถ้ามีคน
ขโมยของจากเพื่อนบ้าน การชดเชยจะรวมถึงการคนื
ของที่ขโมยไป อ่าน โมไซยาห์ 27:32–37 และระบุส่ิงที่
แอลมากับพวกบุตรของโมไซยาห์ท�าเพื่อชดเชยบาป
ของพวกเขา

จดไวว้า่คนๆ หน่ึงจะชดเชยบาปตอ่ไปน้ีไดอ้ย่างไร

• พูดปดกับบิดามารดา   
 

• แพรก่ารนินทาเกี่ยวกับอีกคนหน่ึง   
 

• โกงเรือ่งการบ้านจากโรงเรยีน   
 

ขณะที่ท่านตรกึตรองวา่ท่านจะเปลี่ยนผ่านการชดใช้
ไดอ้ย่างไร ให้พิจารณาวา่ท่านจะกลับใจและชดเชยบาป
ของท่านไดอ้ย่างไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 27 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 14: วัน 3

โมไซยาห์ 28–29
ค�าน�า

หลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวกบุตรของโมไซยาห์
รูสึ้กมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะส่ังสอนพระ
กิตตคิณุให้ชาวเลมัน กษัตรยิ์ โมไซยาห์สนับสนุน
การตดัสินใจของพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุจึงไม่มีผู้สืบทอด
บัลลังก์และผู้ดแูลบันทึกพระคมัภีรต์อ่จากเขา เขา
มอบความรบัผิดชอบให้แอลมา (บุตรของแอลมา) 
ดแูลบันทึก แทนที่จะตัง้กษัตรยิ์อีกองคห์น่ึง เขากลับ
สถาปนาระบบผู้พิพากษาให้เป็นการปกครองรปูแบบ
ใหม่
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โมไซยาห์ 28:1–9

พวกบตุรของโมไซยาห์ปรารถนาจะสัง่สอนชาวเลมนั

ตดิกับข้อความแตล่ะข้อดา้นล่าง ให้ท่านจัดอันดบัความ
ปรารถนาของท่านในดา้นตอ่ไปน้ี ใช้เลข 1 ถึง 10  
(1 หมายถึง “ ไม่ปรารถนา” และ 10 หมายถึง “ปรารถนา
อย่างยิ่ง”)

- - - - - - -  ฉนัมีความปรารถนาท่ีจริงใจจะชว่ยให้ผู้ อ่ืนพบความสขุนิรันดร์

- - - - - - -  ฉนัเตม็ใจเสียสละเพ่ือชว่ยผู้ อ่ืน

- - - - - - -  ฉนัมีความปรารถนาจะแบง่ปันพระกิตตคิณุกบัผู้ อ่ืน

- - - - - - -  ถ้าทา่นเป็นเยาวชนชาย ให้ประเมินความปรารถนาในการรับใช้

งานเผยแผเ่ตม็เวลาของทา่น (ถ้าทา่นเป็นเยาวชนหญิง ทา่นอาจเลือก

ประเมินความปรารถนาของทา่นด้วย)

ทบทวน โมไซยาห์ 27:8–10 ระบุวา่แอลมากับพวกบุตร
ของโมไซยาห์จะจัดอันดบัในข้อความข้างตน้ก่อนการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขาอย่างไร

ตอนน้ีให้อ่าน โมไซยาห์ 28:1–3 ระบุวา่พวกบุตรของ
โมไซยาห์เปลี่ยนแปลงในดา้นที่ระบุไวข้้างตน้อย่างไร 
ขณะที่ท่านอ่าน พึงจ�าไวว้า่ค�าวา่ พินำศ หมายถึงการสูญ
เสียทางวญิญาณ

เขียนค�าตอบของท่านส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ี

พวกบุตรของโมไซยาห์ตอ้งการแบ่งปันพระกิตตคิณุกับ
ใคร   
 

จากส่ิงที่ท่านศึกษาในพระคมัภีรม์อรมอนจนถึงบัดน้ี 
พวกบุตรของโมไซยาห์เผชิญความยากหรอือันตราย
อะไรบ้างขณะท�างานเผยแผ่ในบรรดาชาวเลมัน   
 

อ่าน โมไซยาห์ 28:4 และพิจารณาวา่ท่านจะกล่าวทวน
ข้อน้ีดว้ยค�าพูดของท่านเองอย่างไร สังเกตวา่การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของพวกบุตรของโมไซยาห์มีอิทธิพลตอ่ความ
ปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุของพวกเขาอย่างไร 
ใน โมไซยาห์ 28:1–4 เราเรยีนรูห้ลักธรรมดงัน้ี เม่ือการ
เปล่ียนใจเล่ือมใสของเราลึกซึง้ขืน้ ความปรารถนา
จะแบ่งปันพระกิตติคุณจะเพ่ิมตาม

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน  
เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
(ท่านอาจตอ้งการเขียนตรงช่องวา่งรมิหน้า
ของพระคมัภีรใ์กล้กับ โมไซยาห์ 28:1–4) 
วา่ “ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของเราที่

จะแบ่งปันพระกิตตคิณุเป็นตวับ่งชีถ้ึงระดบัการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสส่วนตวัของเรา” (“การแบ่งปันพระกิตตคิณุ, 
เลียโฮนำ, พ ย  2001, หน้า 8)

ในประโยคแรกของ โมไซยาห์ 28:4 ให้ท�าเครือ่งหมาย
วา่ความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุของพวกบุตร
ของโมไซยาห์มีอิทธิพลตอ่พวกเขาอย่างไร สังเกตวา่
พระวญิญาณของพระเจ้ามีบทบาทส�าคญัในการเพิ่ม
ความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุของเรา

 1. ตอบค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ความปรารถนาจะแบง่ปันพระกิตตคิณุของทา่นเพ่ิมขึน้อยา่งไร

เม่ือทา่นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจกัษ์พยานของตนเอง

 ข. ประสบการณ์ใดในชีวิตทา่นได้น�าทา่นให้ต้องการแบง่ปันพระ

กิตตคิณุกบัผู้ อ่ืน

 ค. ถ้าทา่นไมรู้่สกึวา่ทา่นมีความปรารถนาแรงกล้าท่ีจะแบง่ปันพระ

กิตตคิณุเวลานี ้ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือเสริมสร้างความ

ปรารถนานัน้ (ด ูแอลมา 17:2–3)
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 2. สมมตวิา่เยาวชน

ชายคนหนึง่เป็นสมาชิก

ศาสนจกัรแตมี่ความปรารถนา

จะรับใช้งานเผยแผเ่ตม็เวลา

เพียงเลก็น้อยหรือไมมี่เลย ให้

เขียนจดหมายถงึเขาลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยเสนอแนะ

สิง่ท่ีเขานา่จะท�าเพ่ือเพ่ิมความ

ปรารถนาในการแบง่ปันพระ

กิตตคิณุ ทา่นอาจต้องการ

บอกเลา่สิง่ท่ีท�าให้ทา่นเปลี่ยน

ใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุของ

พระเยซคูริสต์ลกึซึง้ขึน้และ

เสนอแนะกิจกรรมหรือประสบ

การณ์คล้ายๆ กนัให้แก่

เยาวชนชายคนนี ้พงึจดจ�า

ขณะท่ีทา่นเขียนวา่การเปลี่ยน

ใจเลื่อมใสมากขึน้จะน�าทา่นให้ปรารถนาจะแบง่ปันพระกิตติคณุ

กบัผู้ อ่ืนมากขึน้

ขณะที่ท่านยังคงศึกษา โมไซยาห ์28 ให้จินตนาการวา่
ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าคนที่ท่านรกัตอ้งการไปอยู่ ในหมู่
คนก้าวรา้วรนุแรงผู้เกลียดชังคนที่ ไม่เหมือนพวกเขา 
อ่าน โมไซยาห์ 28:5–9 ระบุวา่เหตใุดโมไซยาห์จึงให้บุตร
ชายไปท�างานเผยแผ ่ในที่อันตรายเช่นน้ัน ในหนังสือ
ของแอลมา ท่านจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับ “หลายคน [ผู้] จะ
เช่ือในค�าของพวกเขา” ( โมไซยาห์ 28:7)—ชาวเลมัน
หลายพันคนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นผลมาจากความ
พยายามของพวกบุตรของโมไซยาห์

โมไซยาห์ 28:10–20

โมไซยาห์แปลแผ่นจารึกชาวเจเร็ดและมอบบนัทึกทัง้หมด

ทีเ่ขาเก็บไวใ้หแ้อลมา

ส่วนที่เหลือของ โมไซยาห์ 28 บันทึกวา่กษัตรยิ ์โมไซ- 
ยาห์ชรามากขึน้และรูสึ้กวา่ตอ้งเลือกผู้ดแูลบันทึก

เม่ือทา่นประยกุต์ใช้หลกัธรรม

พระกิตตคิณุกบัสถานการณ์

ทัว่ไปในชีวิต ทา่นยอ่ม

สามารถวิเคราะห์หลกัธรรม

ได้ดีขึน้และยอมรับความ

สมัพนัธ์ของหลกัธรรมนัน้ใน

ชีวิตทา่นได้งา่ยขึน้ ย่ิงทา่น

พยายามตอบรับกรณีศกึษา

อยา่งจริงใจมากเพียงใด 

กระบวนการเรียนรู้ของทา่น

จะมีประสทิธิภาพมากขึน้

เพียงนัน้

การประยุกต์ใช้หลัก

ธรรมพระกติตคุิณ

ในกรณีศกึษา

ศักดิสิ์ทธิ์คนตอ่ไปก่อนเขาตาย ส�าหรบัคนสองรุน่ก่อน 
กษัตรยิ์ ไดม้อบแผ่นจารกึให้กษัตรยิ์องคต์อ่ไป แต่
เพราะพวกบุตรของกษัตรยิ์ โมไซยาห์ ไปท�างานเผยแผ่
แล้ว เขาจึงไม่มีบุตรชายสืบทอดบัลลังก์และดว้ยเหตุ
น้ีจึงไม่มีผู้ดแูลบันทึก ส่ิงที่รวมอยู่ ในบันทึกเหล่าน้ีคอื
แผ่นจารกึชาวเจเรด็ซ่ึงโมไซยาห์แปลโดยเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูโมไซยาห์ 28:11–19)

ถ้าท่านตอ้งเลือกคนดแูลบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ ท่านตอ้งการ
ให้บุคคลน้ันมีคณุสมบัตพิิเศษอะไรบ้าง   
 

บรรยายวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้ามีคนเลือกท่านให้ดแูล
แผ่นจารกึ   
 

อ่าน โมไซยาห์ 28:20 และมองหาช่ือบุคคลที่ โมไซยาห์
เลือกให้ดแูลแผ่นจารกึ

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

ตดัสนิใจของกษัตริย์โมไซยาห์สอนอะไรทา่นเก่ียวกบัการ

เปลี่ยนแปลงในใจของแอลมา (เพ่ือตอบค�าถามนีท้า่นอาจต้อง

ทบทวนการกระท�าก่อนๆ ของแอลมาดงับนัทกึไว้ใน โมไซยาห์ 27) 

อธิบายด้วยวา่การท่ีโมไซยาห์ไว้วางใจแอลมาจะให้ความหวงัแก่

คนท่ีกลบัใจได้อยา่งไร
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โมไซยาห์–29

ผูค้นของโมไซยาห์เลือกระบบผูพิ้พากษาเป็นการปกครอง

รูปแบบใหม่

ดงับันทึกไว ้ใน โมไซยาห ์29 กษัตรยิ ์โมไซยาห์เสนอวา่
ชาวนีไฟจะไม่บรหิารการปกครองโดยกษัตรยิ์อีกตอ่ไป 
แตป่กครองโดยระบบผู้พิพากษา อ่านและเปรยีบเทียบ 
โมไซยาห์ 23:7–8 กับ โมไซยาห์ 29:13, 16–18 ตามที่
กล่าวไว ้ในพระคมัภีรข์้อเหล่าน้ี ระบอบราชาธิป ไตย 
(การปกครองโดยกษัตรยิ์หรอืราชินี) เป็นรปูแบบการ
ปกครองที่ดภีายใตส้ภาวการณ์หรอืสถานการณ์ ใดบ้าง 
เหตใุดโมไซยาห์จึงแนะน�าให้ชาวนีไฟระวงัถ้ายังใช้
ระบอบราชาธิป ไตยตอ่ไป

อ่าน โมไซยาห์ 29:11, 25 และวงกลมค�าตอบตอ่ไปน้ี
ที่บอกวา่โมไซยาห์กล่าวอะไรเกี่ยวกับวธิีที่ผู้พิพากษา
พึงตดัสินผู้คน (ก) ดว้ยความเมตตาอย่างยิ่ง (ข) ตาม
กฎหมาย (ค) ตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า 
(ง) ดว้ยความเข้มงวด

อ่าน โมไซยาห์ 29:26, 30, 33–34, 37–38 คน้หาบทบาท
ของผูค้นในการปกครองรปูแบบใหมต่ามทีก่ษัตรยิ ์โมไซ- 
ยาห์เสนอ

 4. เขียนในสมดุบนัทกึพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดทา่นจงึ

เช่ือวา่ส�าคญัท่ีพลเมืองทกุคนของประเทศต้อง “แบกสว่น

ของตน” ในการรับใช้ประเทศของเขา (โมไซยาห์ 29:34)

แอลมาไดร้บัแตง่ตัง้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาคนแรก 
และปฏิบัตหิน้าที่ตามบทบาทของเขาดว้ยความชอบ
ธรรม (ด ูโมไซยาห์ 29:41–43)

เขียนหลักธรรมหน่ึงข้อที่ท่านเรยีนรูจ้าก โมไซยาห์ 29: 
ดว้ยค�าพูดของท่านเอง   
 

หลักธรรมข้อหน่ึงที่บทน้ีสอนคอื แต่ละบุคคลมีหน้าท่ี
สนับสนุนกฎหมายและผู้น�าท่ีชอบธรรม

 5. เขียนหนึง่วิธีท่ีทา่นสามารถสนบัสนนุกฎหมายและผู้น�า

ท่ีชอบธรรมในประเทศของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมไซยาห์ 28–29 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

แอลมา
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
โดยศกึษาหนงัสือของแอลมาเราจะเรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซคูริสต์

และความจ�าเป็นของการชดใช้และการฟืน้คืนพระชนม์ของพระองค์

ในแผนแหง่ความสขุของพระบดิาบนสวรรค์ ทา่นจะเรียนรู้เชน่กนั

เก่ียวกบัเดชานภุาพแหง่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือเอาชนะการ

ฉ้อฉลในอ�านาจปโุรหิต หลกัค�าสอนเทจ็ บาป ความเกลียดชงั และ

การละทิง้ความเช่ือขณะน�าแตล่ะบคุคลให้ได้รับการเปลี่ยนแปลง

อนัลกึซึง้ในใจและเกิดใหม ่ทา่นจะได้รับการจรรโลงใจขณะอา่น

เก่ียวกบังานเผยแผศ่าสนาของพวกบตุรของโมไซยาห์ การเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสและความซ่ือสตัย์ท่ีเกิดขึน้หลงัจากนัน้ของผู้คนของแอ- 

มนั หรือชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮ นอกจากนี ้ขณะท่ีทา่นศกึษาบท

ตา่งๆ เก่ียวกบัการสงครามในบรรดาชาวนีไฟและชาวเลมนั ทา่นจะ

ได้เรียนรู้หลกัธรรมอนัจะน�าทางทา่นในชว่งเวลาสบัสนอลหมา่นซึง่

ทา่นมีชีวิตอยูแ่ละชว่ยให้ทา่นได้รับชยัชนะในการสู้รบกบัปฏิปักษ์

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนรวบรวมและยอ่บนัทกึจากแผน่จารึกใหญ่ของนีไฟเพ่ือ

สร้างเป็นหนงัสือของแอลมา หนงัสือนีต้ัง้ช่ือตามแอลมาผู้ เป็นบตุร

ของแอลมาและมกัเรียกกนัวา่แอลมาผู้บตุร เม่ือครัง้กษัตริย์เบน็- 

จามินตัง้การปกครองของผู้ พิพากษาในบรรดาชาวนีไฟ แอลมาได้

เป็นหวัหน้าผู้ พิพากษาคนแรกและสืบทอดต�าแหนง่มหาปโุรหิตดแูล

ศาสนจกัรตอ่จากบดิา (ด ูโมไซยาห์ 29:42) ในท่ีสดุเขาลาออกจาก

ต�าแหนง่หวัหน้าผู้ พิพากษาเพ่ืออทิุศตน “เฉพาะฐานะปโุรหิตระดบั

สงู” และ “ประกาศพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าแก่ผู้คน” ตลอดทัว่

แผน่ดนิของชาวนีไฟ (แอลมา 4:20; 5:1) มอรมอนใช้บนัทกึการ

ปฏิบตัศิาสนกิจของแอลมา (แอลมา 1–44) งานเขียนของฮีลา- 

มนั (แอลมา 45–62) และชิบลนั (แอลมา 63) บตุรชายของเขามา

ประกอบเป็นหนงัสือของแอลมา

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
บนัทกึดัง้เดมิท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูส�าหรับหนงัสือของแอลมานา่จะ

เขียนระหวา่ง 91 ปีก่อนคริสตกาล และ 52 ปีก่อนคริสตกาล มอรมอนยอ่

บนัทกึเหลา่นัน้ในชว่งเวลาระหวา่ง ค.ศ. 45 และ ค.ศ. 385 มอรมอน

ไมไ่ด้บนัทกึวา่เขาอยูท่ี่ไหนเม่ือท�าความยอ่ของเขา

หน่วย 14: วัน 4

แอลมา 1–4
ค�าน�า

ไมน่านหลงัจากแอลมาเป็นหวัหน้าผูพ้พิากษา ชายช่ือนี- 
ฮอรเ์ริม่สอนหลกัค�าสอนเท็จและน�าการฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุ โรหติเขา้มาในบรรดาชาวนีไฟ เขาฆา่ชายชอบธรรม
คนหน่ึงและถกูประหารชีวติเพราะความผดิของเขา 
หลายปีตอ่มา แอมล ิไซพยายามเป็นกษัตรยิป์กครองชาว
นีไฟแต ่ไมส่�าเรจ็ เมือ่ผูค้นออกเสียงไมย่อมรบัเขาเป็น
กษัตรยิ ์เขารวบรวมสมคัรพรรคพวก—เรยีกวา่ชาวแอม- 
ลิ ไซ—ไปรบกับชาวนีไฟ ชาวนีไฟ ไดชั้ยชนะ แตห่ลาย

หมื่นคนเสียชีวติ สงครามท�าให้ชาวนีไฟจ�านวนมากรูสึ้ก
อ่อนน้อมถ่อมตน พวกเขาระลึกถึงหน้าที่ของตน และ
หลายพันคนเข้ารว่มศาสนจักร อย่างไรก็ด ีภายในหน่ึง
ปี สมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักรเริม่หยิ่งจองหอง
และข่มเหงผู้อื่น แอลมาตดัสินใจสละหน้าที่หัวหน้าผู้
พิพากษาและมุ่งเป็นพยานถึงพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต์
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แอลมา 1

สมาชิกศาสนจกัรรุ่งเรืองทัง้ทีมี่การแพร่กระจายการฉอ้ฉล

ในอ�านาจปโุรหิตและการข่มเหง

บางครัง้ผู้คนหมายมั่นจะเป็นที่นิยมชมชอบ ใช้เวลาสัก
ครูต่รกึตรองอันตรายที่อาจเกิดจากความปรารถนาดงั
กล่าว เกิดอะไรขึน้หากท่านเป็นห่วงส่ิงที่เพื่อนคดิเกี่ยว
กับท่านมากกวา่ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงคดิเกี่ยวกับท่าน

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 1 ชายช่ือนีฮอรก์ลายเป็นที่นิยม
ชมชอบมากในหมู่คนบางคน อ่าน แอลมา 1:2–6 ระบุ
ส่ิงที่นีฮอรส์อนและวธิีที่ผู้คนตอบสนอง

คน้ควา้บรรทัดแรกของ แอลมา 1:12 เพื่อหาค�าที่แอลมา
ใช้พูดถึงส่ิงที่นีฮอรแ์นะน�าให้ชาวนีไฟรูจ้ัก จากน้ันให้ดู
เชิงอรรถ 12 ก อ่าน 2 นีไฟ 26:29 ซ่ึงเป็นข้ออ้างโยงข้อ
แรกที่เขียนไว ้ในเชิงอรรถ ระบุส่ิงที่ผู้ปฏิบัตกิารฉ้อฉล
ในอ�านาจปุ โรหิตท�าและไม่ท�า

การฉ้อฉลในอ�านาจ 
ปุ โรหิตคอืเมื่อผู้คนส่ัง
สอน “หลักค�าสอนเท็จ 
      เพื่อเห็นแก่ความ
มั่งคัง่และเกียรตยิศ” 
และ “ตัง้ตนเป็นความ
สวา่งแก่ โลก” (แอลมา 
1:16; 2 นีไฟ 26:29) พวก
เขาไม่ตอ้งการเสรมิสรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าโดยการส่ังสอนของ
พวกเขา แตพ่วกเขา
ตอ้งการไดร้บัประโยชน์ 

(อาทิ ความมั่งคัง่ ข้อไดเ้ปรยีบทางสังคม หรอือ�านาจ
เหนือผู้อื่น) และค�าสรรเสรญิจากคนอื่นๆ พวกเขา
ตอ้งการมุ่งความสนใจมาที่ตนเอง ไม่ ใช่พระผู้เป็นเจ้า
และพระกิตตคิณุของพระองค ์การฉ้อฉลในอ�านาจ
ปุ โรหิตเป็นบาปรา้ยแรงในสายพระเนตรของพระผู้
เป็นเจ้า ตามที่แอลมาอธิบายชัดเจนเมื่อเขาบอกนีฮอร์
วา่ “หากบีบบังคบัให้มีการฉ้อฉลในอ�านาจปุ โรหิตใน
บรรดาคนพวกน้ีแล้วก็จะหมายถึงความพินาศสิน้ของ
พวกเขา” (แอลมา 1:12)

เชิงอรรถท่ีอยูส่ว่นลา่งของ

พระคมัภีร์แตล่ะหน้าจะมีข้อ

อ้างโยงกบัพระคมัภีร์ข้ออ่ืนท่ี

สามารถให้ข้อคดิเพ่ิมเตมิขณะ

ท่ีทา่นศกึษา จงฝึกอา่นข้ออ้าง

โยงกบัพระคมัภีร์ท่ีทา่นก�าลงั

ศกึษาบอ่ยๆ ทา่นอาจต้องการ

ท�าเคร่ืองหมายข้ออ้างโยงใน

เชิงอรรถของทา่นเพ่ือชว่ยให้

ทา่นเข้าใจพระคมัภีร์ดีขึน้

การใช้ข้ออ้างโยง

ขณะที่นีฮอรพ์ยายาม “ชักน�าผู้คนของศาสนจักรไป” 
ชายชอบธรรมคนหน่ึงช่ือกิเดยีน “ทัดทานเขา, โดยตกั
เตอืนเขาดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 
1:7) นีฮอรต์อบโต ้โดยชักดาบออกมาสังหารกิเดยีน นี- 
ฮอรย์ืนรบัการไตส่วนความผิดของเขาและถูกประหาร
ชีวติ อ่าน แอลมา 1:16 เพื่อคน้ดวูา่ความตายของนีฮอร์
ยุตกิารฉ้อฉลในอ�านาจปุ โรหิตในบรรดาชาวนีไฟหรอืไม่

อ่าน แอลมา 1:26–27 ระบุวธิีที่ปุ โรหิตชาวนีไฟของพระ
ผู้เป็นเจ้ากระท�าตา่งจากนีฮอรแ์ละคนอื่นๆ ผู้ปฏิบัตกิาร
ฉ้อฉลในอ�านาจปุ โรหิต

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ปโุรหิตชาวนีไฟปฏิบตัอิยา่งไร การกระท�าของปโุรหิตชาวนี-

ไฟตา่งจากการกระท�าของคนท่ีปฏิบตัิการฉ้อฉลในอ�านาจปโุรหิต

อยา่งไร

ขณะที่การฉ้อฉลในอ�านาจปุ โรหิตแพร ่ไปทั่วแผ่นดนิ 
คนเป็นอันมากเริม่ข่มเหงสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของ
ศาสนจักร เพื่อเตรยีมศึกษาส่วนที่เหลือของ แอลมา 1 
ให้พิจารณาวา่ท่านเคยเห็นคนอื่นๆ ล้อเลียน เย้ยหยัน 
หรอืข่มเหงคนที่รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร

อ่าน แอลมา 1:19–20 และดวูา่เหตใุดบางคนจึงข่มเหง
สมาชิกศาสนจักร แอลมา 1:21–31 บันทึกวา่สมาชิก
ศาสนจักรตอบสนองการข่มเหงอย่างไร อ่านข้อพระ
คมัภีรด์า้นล่างและเตมิค�าในแผนภูมิ

แอลมา 1:21–24 แอลมา 1:25, 27–31

สมาชิกบางคนตอบสนองการ

ขม่เหงอยา่งไร   

 

สมาชิกคนอ่ืนๆ ของ

ศาสนจกัรด�าเนินชีวิตอยา่งไร

ทัง้ท่ีมีการขม่เหง   

 

อะไรเป็นผลจากการกระท�า

ของพวกเขา   

 

พวกเขาได้รับพรอะไรบ้าง  

  

 

เขียนหลักธรรมที่ท่านเรยีนรูจ้ากการศึกษาแผนภูมิน้ี  
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หลักธรรมข้อหน่ึงที่ท่านระบุไดค้อื: เม่ือเราด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตติคุณ เราสามารถมีสนัติสุขในชีวติ
เราได้แม้วา่เราถูกข่มเหง

 2. อธิบายในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่การเข้าใจหลกัธรรมพระกิตติคณุข้างต้นสามารถชว่ย

ทา่นได้อยา่งไรเม่ือเผชิญการขม่เหงหรือแรงกดดนัไมใ่ห้เช่ือฟังพระ

บญัญตัิ จากนัน้ให้ตอบค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนี ้

 ก. ทา่นเคยรักษาพระบญัญตัทิัง้ท่ีมีการขม่เหงหรือแรงกดดนัไมใ่ห้

ท�าเชน่นัน้เม่ือใด และทา่นได้รับพรอะไรบ้าง

 ข. ทา่นจะตอบโต้ปฏิปักษ์ของทา่นอยา่งไร

แอลมา 2

ชาวแอมลิไซและชาวเลมนัร่วมมือกนัสูร้บกบัชาวนีไฟ

แอลมา 2 พูดถึงการทดลองอีกขัน้หน่ึงส�าหรบัชาวนีไฟ 
อ่านหัวบทเพื่อดวูา่ชายช่ือแอมลิ ไซและผู้ตดิตามเขา
ตอ่ตา้นชาวนีไฟอย่างไร แอมลิ ไซตอ้งการเป็นกษัตรยิ์
ปกครองชาวนีไฟ แตช่าวนีไฟจัดให้มีการออกเสียง
เลือกไม่ยอมรบัเขาและยังคงอยู่กับระบบผู้พิพากษา ผู้
ตดิตามแอมล ิไซมารวมตวักนัตัง้เขาเป็นกษัตรยิ ์แอมล-ิ 
ไซส่ังผู้ตดิตามเขาให้ไปท�าสงครามกับชาวนีไฟ และไม่
นานหลังจากน้ันชาวเลมันมาสมทบกับชาวแอมลิ ไซใน
การตอ่สู้ชาวนีไฟ

เพราะชาวนีไฟซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า พระเจ้าจึงทรงช่วย
พวกเขาในการสู้รบกับชาวแอมลิไซและชาวเลมัน อ่าน 
แอลมา 2:18, 28–31, 36 ท�าเครือ่งหมายค�าวา่ ประทำน
พละก�ำลัง และ ไดร้บัก�ำลังทุกครัง้ที่ปรากฏ ดวูา่พระเจ้า
ประทานพละก�าลังแก่ชาวนีไฟอย่างไร

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พระเจ้าประทานพละก�าลงัแก่ทา่น

ขณะท่ีทา่นพยายามท�าสิง่ถกูต้อง

แอลมา 3

ชาวแอมลิไซแยกตนเองจากพระผูเ้ป็นเจ้า

ตรกึตรองข่าวสารที่บางคนอาจพยายามบอกเกี่ยวกับตวั
พวกเขาผ่านการเลือกเสือ้ผ้า ทรงผม ตา่งหู และเครือ่ง
ประดบัอื่นๆ รอยสัก และการเจาะตามรา่งกาย

อ่าน แอลมา 3:4 ระบุวา่ชาวแอมลิไซเปลี่ยนรปูลักษณ์
ภายนอกของตนอย่างไร

ชาวแอมลิไซ “แตกตา่งจาก” ใคร   
 

พวกเขาตอ้งการให้เหมือนใครมากขึน้   
 

การเปลี่ยนรปูลักษณ์ภายนอกของชาวแอมลิไซเป็นรปู
แบบที่แสดงให้เห็นการกบฏของพวกเขา ดงัที่บันทึก
ไว ้ใน แอลมา 3 มอรมอนเตอืนเราให้นึกถึงการสาปแช่ง
และเครือ่งหมายอันเกิดแก่ชาวเลมันเมื่อหลายรอ้ยปี
ก่อนเน่ืองดว้ยการกบฏของพวกเขาตอ่พระผู้เป็นเจ้า (ด ู
แอลมา 3:6–10; ด ู2 นีไฟ 5:20–24 ดว้ย) ชาวแอมลิไซ
สมัครใจตราเครือ่งหมายไวบ้นหน้าผาก แตเ่ครือ่งหมาย
เหล่าน้ีมีจุดประสงคค์ล้ายกับเครือ่งหมายที่พระเจ้าทรง
ตราไวบ้นชาวเลมัน

ท�าเครือ่งหมายวล ีใน แอลมา 3:18 ที่พูดถึงเจตคตขิอง
ชาวแอมลิไซตอ่พระผู้เป็นเจ้า ท�าเครือ่งหมายใน แอล-
มา 3:19 ดว้ยวา่ชาวแอมลิไซน�าอะไรมาไวก้ับตนเอง
เน่ืองจากการกบฏของพวกเขา

ท่านเรยีนรูอ้ะไรจาก แอลมา 3:18–19 เกี่ยวกับคนที่
พระเจ้าทรงสาปแช่ง (คนที่ออกมากบฏตอ่พระผู้เป็น
เจ้าอย่างเปิดเผยน�าการสาปแช่งมาไวก้ับตนเอง) ส�าคญั
ที่ตอ้งเข้าใจวา่การสาปแช่งคอืสภาพของการ “ถูก
ตดัขาดจากที่ประทับของพระเจ้า” (2 นีไฟ 5:20) โดย
ผ่านการกระท�าของพวกเขา ชาวแอมลิไซแยกตนเอง
จากพระผู้เป็นเจ้า
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จากตวัอย่างของแอมลิไซ เราเรยีนรูว้า่เราตา่งหากที่
เลือกแยกตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า คนที่ “ออกมากบฏ
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าอย่างเปิดเผย” (แอลมา 3:18) ตดัขาด
ตนเองจากพระผู้เป็นเจ้า หรอือีกนัยหน่ึง น�าเอาการ
สาปแช่งมาไวก้ับตนเอง

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: เม่ือเทียบกบัชาวแอมลไิซ ทา่นสามารถท�า

อะไรได้บ้างในชีวิตทา่นเวลานีเ้พ่ือให้แนใ่จวา่ทา่นไมต่ดัขาดตนเอง

จากพระผู้ เป็นเจ้า

แอลมา 3:20–25 บอกวา่ชาวนีไฟเอาชนะชาวเลมันใน
การสู้รบอีกครัง้ แตค่นมากมายจากทัง้สองฝ่ายเสียชีวติ 
อ่าน แอลมา 3:26–27 โดยมองหาบทเรยีนหลักที่มอร-
มอนตอ้งการให้เราเรยีนรูจ้ากเรือ่งราวของชาวแอมลิไซ
และการสู้รบระหวา่งชาวนีไฟกับชาวเลมัน

เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนตามส่ิงที่ท่านอ่านใน 
แอลมา 3:26–27: เราได้รบัความสุขหรอืความเศรา้
หมองขึน้อยู่กับวา่  
 

ใช้เวลาสักครูต่รกึตรองวา่ท่านเลือกตดิตามใครในชีวติ
ท่าน ใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี: ซาตานเสนอรางวลัหรอื
คา่ตอบแทนแบบใดให้คนที่ตดิตามเขา (รางวลัเหล่า
น้ันมักล่อใจมากในตอนแรก แตจ่ะก่อให้เกิดความทุกข์
และความลุ่มหลงมัวเมาในท้ายที่สุด) ตรงกันข้าม ท่าน
ไดร้บัคา่ตอบแทนอะไรจากพระเจ้าส�าหรบัการเลือก
ตดิตามพระองค์

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีการตดิตามพระเจ้าน�าความสขุมาให้ทา่น

แอลมา 4

หลงัจากศาสนจกัรเติบโตไดร้ะยะหน่ึง สมาชิกศาสนจกัร

เร่ิมจองหองและแอลมาลาออกจากการเป็นหวัหนา้ผู้

พิพากษาเพือ่เรียกพวกเขามาสู่การกลบัใจ

หลังจากท�าสงครามกับชาวเลมันและชาวแอมลิไซ 
ชาวนีไฟถูก “ปลุก      ให้นึกถึงหน้าที่ตน” และพวก
เขา “เริม่สถาปนาศาสนจักรให้เต็มที่ยิ่งขึน้” (แอลมา 
4:3–4) ดว้ยเหตน้ีุ ผู้คนประมาณ 3,500 คนจึงเข้ารว่ม

ศาสนจักร (ด ูแอลมา 4:5) น่าเสียดายที ่ในเวลาอันสัน้
ของปี คนจ�านวนมากในศาสนจักรเริม่จองหอง อ่าน 
แอลมา 4:8–12 และระบุการกระท�าช่ัวที่เกิดขึน้เพราะ
ความจองหองในหมู่สมาชิกศาสนจักร หลักธรรมที่
เราสามารถเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรข์้อน้ีคอื ถ้าเราเป็น
ตัวอย่างท่ี ไม่ชอบธรรม การกระท�าของเราจะขัดขวาง
ผู้อ่ืนจากการยอมรบัพระกิตติคุณ (ด ูแอลมา 4:10)

 6. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียน

ตวัอยา่งหนึง่ของการกระท�าหรือเจตคตอินัชัว่ร้ายท่ีชาวนีไฟ

แสดงให้เหน็ใน แอลมา 4:8–12 อธิบายวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้อง

หลีกเลี่ยงการกระท�าหรือเจตคตเิชน่นัน้ในฐานะสมาชิกศาสนจกัร

ทกุวนันี ้

เน่ืองดว้ยความช่ัวรา้ยในศาสนจักร แอลมาจึงก�าหนด
ชายอีกคนหน่ึงเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาแทนเขาทัง้น้ี
เพื่อเขาจะไดอุ้ทิศเวลาทัง้หมดให้แก่การเรยีกของ
เขาในต�าแหน่งมหาปุ โรหิตดแูลศาสนจักรและช่วย
ให้สมาชิกเอาชนะความจองหองและบาปของตนโดย 
“กดดนัดว้ยประจักษ์พยานอันบรสุิทธิ์” (แอลมา 4:19) 
อ่าน แอลมา 4:19 และขีดเส้นใตส่ิ้งที่แอลมาปรารถนา
จะท�าเพื่อช่วยผู้คนของเขา

แอลมา 4:19 อธิบายหลักธรรมเหล่าน้ี การท�าหน้าท่ีทาง
วญิญาณของเราให้เกิดสมัฤทธิผลเรยีกรอ้งการเสยี
สละ ผู้รบัใช้ของพระเจ้าแสดงประจักษ์พยานและ
เรยีกคนบาป ให้กลับใจ การแสดงประจักษ์พยานอัน
บรสุิทธ์ิช่วยให้ผู้อ่ืนใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้

ท่านนึกภาพคนบางคนสละต�าแหน่งส�าคญัทางการ
เมือง เช่น การเป็นประธานาธิบดขีองประเทศ เพื่อรบั
ใช้งานเผยแผ่ออกหรอืไม่ แอลมาท�าเช่นน้ัน!

 7. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่วลี “กดดนัด้วยประจกัษ์พยานอนับริสทุธ์ิ” (แอล-

มา 4:19) บอกอะไรเก่ียวกบัวิธีท่ีแอลมาจะสอน บนัทกึเชน่กนั

วา่การฟังผู้ อ่ืนแสดงประจกัษ์พยานเก่ียวกบัพระกิตตคิณุสง่ผลให้

ทา่นเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอยา่งไร

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา แอลมา 1–4 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)
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ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 15: วัน 1

แอลมา 5:1–36
ค�าน�า

เมื่อความช่ัวรา้ยและความขัดแย้งคกุคามศาสนจักร (ด ู
แอลมา 4:9–11) แอลมารูว้า่การปฏิรปูแท้จรงิจะเกิดขึน้
ผ่านการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจสมาชิกศาสนจักร
เท่าน้ัน ในฐานะมหาปุ โรหิตของศาสนจักร แอลมา
เริม่พันธกิจการน�าผู้คนของเซราเฮ็มลากลับคนืมาโดย
เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละขอรอ้งผู้คนให้กลับใจ 
เขากระตุน้คนเหล่าน้ันให้เตรยีมรบัการพิพากษาของ
พระเจ้าโดยมีศรทัธาในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
และประเมินสภาพทางวญิญาณของใจตน ขณะศึกษา
ครึง่แรกของ แอลมา 5 ให้ตรกึตรองวา่ท่านจะประยุกต์
ใช้ส่ิงที่เรยีนรู ้ไดอ้ย่างไรเพื่อท่านจะสามารถประสบหรอื
ยังคงประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจดงัที่
สนทนาไว ้ในบทน้ี

แอลมา 5:1–13

แอลมาเล่าเร่ืองราวการเปลีย่นใจเลือ่มใสของบิดาและคน

ทีติ่ดตามเขา

ท่านเปลี่ยนแปลงมากเพียงใดตัง้แตอ่ายุ 8 ขวบ ท่าน
เปลี่ยนแปลงมากเพียงใดตัง้แตอ่ายุ 12 ปี ตรกึตรอง
ดา้นตา่งๆ ที่ผู้คนอาจเปลี่ยนแปลง อาทิ รปูรา่งหน้าตา 
พฤตกิรรม หรอืเจตคตขิองพวกเขา ไตรต่รองส่ิงที่อาจ
ชักน�าหรอืท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหล่า
น้ีในผู้คน จากน้ันให้อ่าน แอลมา 5:12 และดวูา่อะไร
เปลี่ยนแปลงในแอลมาผู้เป็นบิดา ขณะที่ท่านศึกษา 
แอลมา 5:1–13 ให้ตรกึตรองวา่ใจคนเราจะเปลี่ยนได้
อย่างไร 

ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์

แหง่ฝ่ายประธานสงูสดุสอน

วา่ “การเรียนพระกิตตคิณุจาก

ถ้อยค�าท่ีจารึกไว้ยงัไมเ่พียง

พอ ทา่นจะต้องด�าเนินชีวิต

ตามนัน้ด้วย . . . คนๆ หนึง่

จะเรียนพระกิตตคิณุอยา่ง

เตม็ท่ีไมไ่ด้หากไมด่�าเนิน

ชีวิตตามนัน้” (“Records of 

Great Worth,” Ensign, Sept. 

1980, 4) ในบทนีมี้หลายแหง่

ท่ีจะกระตุ้นทา่นให้ประยกุต์

ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ไปแล้ว การ

ประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ควร

เป็นสว่นส�าคญัในการศกึษา

พระกิตตคิณุของทา่น

การประยุกต์ใช้สิ่ง

ทีท่่านเรียนรู้

เอ็ลเดอรเ์จอราลด ์เอ็น  
ลันดผ์ู้รบัใช้เป็นสมาชิก
สาวกเจ็ดสิบในเวลาตอ่
มา สอนวา่เมื่อใช้ค�าวา่ ใจ 
ในพระคมัภีร ์มักหมาย
ถึง “ภายในใจบุคคลน้ัน
จรงิๆ” (“Understanding 
Scriptural Symbols,” 
Ensign, Oct  1986, 25) 
พิจารณาสักครูว่า่ “การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ใน
ใจ” แตกตา่งอย่างไรจาก
ดา้นอื่นซ่ึงผู้คนอาจจะ
เปลี่ยน—รวมไปถึงดา้น
ตา่งๆ ที่ท่านตรกึตรอง
ขณะเริม่บทเรยีนน้ี

เล่าวา่ผู้คนของกษัตรยิ์  
เบ็นจามินประสบกับ 
“การเปลี่ยนแปลงอัน
ลึกซึง้” ในใจพวกเขา ซ่ึงท�าให้พวกเขา “ไม่ม ีใจที่จะ
ท�าความช่ัวอีก, แตจ่ะท�าความดโีดยตลอด” ( โมไซยาห์ 
5:2) ท่านอาจตอ้งการเขียนค�าชีแ้จงจากเอ็ลเดอรล์ันด์
และ โมไซยาห์ 5:2 พระคมัภีรอ์้างอิงไวต้รงช่องวา่งรมิ
หน้าพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ แอลมา 5:11–13

เอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่ “ท่าน
อาจถามวา่ ท�าไมการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้
น้ีไม่เกิดขึน้กับฉันเรว็กวา่น้ี ท่านควรจ�าไว้
วา่แบบอยา่งอนัน่าทึง่ของผู้คนของกษัตรยิ-์ 

เบ็นจามิน แอลมา และคนอื่นๆ บางคนในพระคมัภีร์
เป็นเช่นน้ัน—น่าทึ่งแตก็่มิไดเ้ป็นแบบฉบับ ส�าหรบั
พวกเราส่วนใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อย่างช้าๆ 
และใช้เวลา การเกิดใหม่ ซ่ึงไม่เหมือนการเกิดทาง
รา่งกาย เป็นกระบวนการมากกวา่เป็นเหตกุารณ์ และ
การเข้ารว่มกระบวนการน้ันคอืจุดประสงคส์�าคญัของ
ความเป็นมรรตยั” (ด ู“การเกิดใหม่,” เลียโฮนำ, พ ค  
2008, หน้า 95)
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อ่าน แอลมา 5:3–7 มองหาส่ิงที่แอลมาบอกผู้คน
ของเซราเฮ็มลาเพื่อช่วยเตรยีมใจพวกเขาให้พรอ้ม
เปลี่ยนแปลง

ตอบค�าถามตอ่ไปน้ีลงในคูม่ือเล่มน้ี: แอลมาเล่าเรือ่งการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของบิดาเขาและคนอื่นๆ ตลอดจน
การปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นเชลยใหผู้ค้นของเซ- 
ราเฮ็มลาฟัง ท่านคดิวา่ประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยผู้คน
เตรยีมประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจอย่างไร   
  
 

อ่าน แอลมา 5:10 วงกลมเครือ่งหมายค�าถามท้ายค�าถาม
สามข้อที่แอลมาถามผู้คน จากน้ันให้คน้ควา้ แอลมา 
5:11–13 ซ่ึงแอลมาเริม่ตอบค�าถามเหล่าน้ีเพื่อหาการ
สนับสนุนข้อความน้ี: เม่ือเราเช่ือในพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าและใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เรา
สามารถประสบกับการเปล่ียนแปลงอันลึกซึง้ในใจ 

ศรทัธาในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าน�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจเพราะพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าสอนเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ผู้คนของ
แอลมาเช่ือในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงศาสดา
พยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์ประกาศตอ่พวกเขา พวกเขาเรยีนรู้
เกี่ยวกับเดชานุภาพแห่งการไถ่อันเน่ืองจากการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์และใจพวกเขาเปลี่ยนขณะพัฒนา
ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด

 1. อธิบายด้วยค�าพดูของทา่นเองลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การเช่ือในการชดใช้ของพระ

เยซคูริสต์น�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงอนัลกึซึง้ในใจอยา่งไร

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ใจ

ทา่นเปลี่ยนแปลงแล้วอยา่งไร หากทา่นสงัเกตเหน็การ

เปลี่ยนแปลงในใจทา่นขณะศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนในเซมินารีปี

นี ้ทา่นสามารถเลา่ประสบการณ์ของทา่นให้เป็นสว่นหนึง่ในค�า

ตอบของทา่น

แอลมา 5:14–36

แอลมาสอนว่าตอ้งมีการเปลีย่นแปลงอนัลึกซ้ึงในใจจึงจะ

เขา้อาณาจกัรแห่งสวรรค์ได้

หลังจากแอลมาสอนวา่ศรทัธาในพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าช่วยเราเริม่ขัน้ตอนของการไดร้บั
การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจแล้ว เขาขอให้ผู้คน
พิจารณาค�าถามมากมาย ค�าถามเหล่าน้ีสามารถช่วย
เราประเมินสภาพของใจทางวญิญาณของเรา—ความ
ปรารถนาและความรูสึ้กในใจบุคคล

อ่าน แอลมา 5:14 และท�าเครือ่งหมายค�าถามสามข้อที่
แอลมาขอให้ผู้คนพิจารณาเกี่ยวกับตนเอง ค�าถามสาม
ข้อเหล่าน้ีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราประสบขณะ
ใช้ศรทัธาในการไถ่ที่พระเยซูครสิตท์รงมอบให้ จดจ�า
จากบทเรยีนก่อนๆ (ด ูโมไซยาห ์5 และ โมไซยาห ์27) 
วา่การ “เกิดใหม่” หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่บุคคล
หน่ึงประสบเมื่อเขายอมรบัพระเยซูครสิตแ์ละเริม่ตน้
ชีวติใหม่ ไม่เพียงในฐานะสานุศิษย์ของพระองคเ์ท่าน้ัน
แต ่ในฐานะบุตรหรอืธิดาทางวญิญาณของพระองคด์ว้ย 
(ด ูโมไซยาห์ 27:25)

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การ

เปลี่ยนแปลงในใจอาจจะสะท้อนในสีหน้าของบคุคล

อยา่งไร ในบริบทนี ้ค�าวา่ สีหนา้ หมายถงึลกัษณะใบหน้าของ

บคุคล ซึง่สะท้อนเจตคต ิอารมณ์ หรือสภาพทางวิญญาณของเขา 

พดูถงึคนท่ีทา่นรู้จกัผู้ ได้รับรูปลกัษณ์ของพระผู้ชว่ยให้รอดไว้ใน

สีหน้าของเขา

ทางเวชปฏิบัต ิกราฟแสดงการเตน้ของหัวใจเป็น
แผนภูมิที่แพทย์ ใช้ประเมินสภาพหัวใจของเรา อีกทัง้
ช่วยระบุอาการที่ตอ้งรกัษา ศึกษาข้อตา่งๆ จาก แอลมา 5 
ที่เขียนไวต้รงส่วนล่างของเส้นกราฟแสดงการเตน้ของ
หัวใจทางวญิญาณดา้นล่าง ขณะที่ท่านศึกษาแตล่ะ
ข้อ ให้ท�าเครือ่งหมายในกรอบส่ีเหลี่ยมบนแผนภูมิซ่ึง
บอกไดด้ทีี่สุดวา่ท่านจะตอบค�าถามในแตล่ะข้ออย่างไร 
(หากท่านประสงคจ์ะเก็บค�าตอบของท่านไวเ้ป็นส่วน
ตวัมากกวา่ ท่านอาจลอกแผนภูมิน้ีลงในแผ่นกระดาษ
แยกตา่งหากหรอืในสมุดบันทึกส่วนตวัของท่านแล้วท�า
ในน้ัน)
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แอลมา 5 กราฟแสดงการเต้นของหวัใจทางวญิญาณ

ตลอดเวลา

เกือบตลอด

เวลา

มกัจะ

บางครัง้

น้อยครัง้

ข้อตา่งๆ 

จากแอลมา 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

เมื่อท่านท�าเส้นกราฟแสดงการเตน้ของหัวใจทาง
วญิญาณเสรจ็แล้ว ให้อ่าน แอลมา 5:21–25 มองหาส่ิง
ที่แอลมาสอนเกี่ยวกับความจรงิน้ี: โดยประสบกับการ
เปล่ียนแปลงในใจ เราเตรยีมตนเองให้พรอ้มรบั
สถานท่ี ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ (อาณาจักรซีเลส-
เชียล) 

 4. ท�าในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นดงันี ้

ก. ท�ารายการค�าและวลีท่ีแอลมาใช้ใน แอลมา 5:21-25 

เพ่ือพดูถงึสภาพท่ีทา่นอยากจะอยูเ่วลานี ้

 ข. อธิบายวา่ทา่นคดิวา่การเปลี่ยนแปลงในใจเตรียมเราให้พร้อม

รับสถานท่ีในอาณาจกัรแหง่สวรรค์อยา่งไร

อ่าน แอลมา 5:33–36 พิจารณาวา่ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยว
กับข่าวสารของแอลมา มองหาค�าและวลีที่ช่วยท่านตอบ
ค�าถามตอ่ไปน้ี

• พระเจ้าทรงก�าลังเชือ้เชิญฉันให้ท�าอะไร

• รางวลัส�าหรบัการยอมรบัค�าเชือ้เชิญน้ีคอือะไร

• ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรฉันเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
ซ่ึงแสดงวา่คนที่มีการเปลี่ยนแปลงในใจตอ้งการด�าเนิน
ชีวติอย่างไร

“เมื่อท่านเลือกท�าตามพระครสิต ์ท่าน
เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง      

“พระเจ้าทรงท�างานจากภายในสู่ภายนอก 
โลกท�างานจากภายนอกสู่ภายใน โลกจะ

น�าผู้คนออกจากสลัม พระครสิตน์�าสลัมออกจากผู้คน 
และจากน้ันพวกเขาพาตนเองออกจากสลัม โลกจะหล่อ
หลอมมนุษย์ โดยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพวก
เขา พระครสิตท์รงเปลี่ยนมนุษย์ จากน้ันมนุษย์จะ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพวกเขา โลกจะปรบั
เปลี่ยนพฤตกิรรมของมนุษย์แตพ่ระครสิตท์รงเปลี่ยน
ธรรมชาตวิสัิยของมนุษย์      

“มนุษย์ [ชายและหญิง] ที่เปลี่ยนเพราะพระครสิต์
จะให้พระครสิตเ์ป็นแม่ทัพ พวกเขาจะถามเช่นเดยีว
กับเปาโลวา่ ‘พระองคเ์จ้าข้า พระองคป์ระสงค ์ให้ข้า
พระองคท์�าอะไร’ (กิจการ 9:6)      

“ความประสงคข์องพวกเขาถูกกลืนเข้าไป ในพระ 
ประสงคข์องพระองค ์(ด ูยอห์น 5:30)

“พวกเขาท�าตามชอบพระทัยพระเจ้าเสมอ (ด ูยอห์น 
8:29)

“พวกเขาไม่เพียงเสียสละชีวติเพื่อพระเจ้า แตส่�าคญั
กวา่น้ันพวกเขาตอ้งการมีชีวติเพื่อพระองค์

“เมื่อเข้าไป ในบ้านพวกเขา ภาพแขวนบนผนัง หนังสือ
บนหิง้ เสียงเพลงลอยลม ค�าพูดและการกระท�าของพวก
เขาเผยให้เห็นวา่พวกเขาเป็นชาวครสิต์

“พวกเขายืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
และในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง (ด ูโมไซยาห์ 18:9)

“พวกเขามีพระครสิต ์ในความคดิ ดงัที่พวกเขามองไปที่
พระองคใ์นความนึกคดิทุกอย่าง (ด ูคพ  6:36)

“พวกเขามีพระครสิต ์ในใจโดยมีความรกัมอบไวแ้ด่
พระองคต์ลอดกาล (ด ูแอลมา 37:36)

“แทบทุกสัปดาห์พวกเขารบัส่วนศีลระลึกและเป็น
พยานอีกครัง้ตอ่พระบิดานิรนัดรว์า่พวกเขาเต็มใจรบั
พระนามของพระบุตรพระองค ์ไวก้ับพวกเขา ระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลา และรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์
(ด ูโมโรไน 4:3)” (“Born of God,” Ensign, Nov  1985, 
5–7)
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เพื่อสรปุบทเรยีนน้ี ให้ขีดเส้นใตแ้นวคดิหน่ึงจากค�า
กล่าวของประธานเบ็นสันที่ช่วยท่านตรกึตรองวา่ท่าน
ตอ้งการด�าเนินชีวติอย่างไรในฐานะบุคคลหน่ึงผู้ก�าลัง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจ ตัง้เป้าหมายที่จะช่วย
ทา่นประยกุต ์ใช้ส่ิงทีท่า่นรูสึ้กขณะศึกษาค�าสอนของแอล-
มาเกี่ยวกับการประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจ (ท่าน
อาจตอ้งการเขียนลงในสมุดบันทึกส่วนตวัหรอืในแผ่น
กระดาษแยกตา่งหาก) เมื่อท่านพยายามเกิดจากพระ
ผู้เป็นเจ้าและประสบกับการเปลี่ยนแปลงในใจตลอด
เวลา ท่านย่อมพรอ้มที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา แอลมา 5:1–36 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 15: วัน 2

แอลมา 5:37–62
ค�าน�า

ขณะที่แอลมายังคงส่ังสอนในเซราเฮ็มลา เขาเตอืน
ผู้คนวา่การตดัสินใจสดบัฟังหรอืปฏิเสธถ้อยค�าของเขา
มีพรหรอืผลลัพธ์ตามมาแน่นอน เขากระตุน้คนเหล่า
น้ันให้ตอบรบัเสียงของพระเมษบาลผู้ประเสรฐิ พระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ผู้ทรงรอ้งเรยีกตามหลังพวกเขาและทรง
ปรารถนาจะน�าพวกเขากลับเข้ามาในคอกของพระองค ์
ขณะที่ท่านศึกษาบทน้ี พึงพิจารณาวา่การตดิตามเสียง
ของพระเมษบาลผู้ประเสรฐิจะช่วยท่านหลีกเลี่ยงส่ิงไม่
สะอาดของโลกและกลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

แอลมา 5:37–42, 53–62

แอลมาเชือ้เชิญคนทัง้ปวงใหติ้ดตามพระเมษบาลผู้

ประเสริฐ ผูท้รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด

ในพระคมัภีรบ์างครัง้เรยีกพระเยซูครสิตว์า่ “พระเมษ-
บาลผู้ประเสรฐิ” (ด ูยอห์น 10:11–15) ท่านคดิวา่เหตุ
ใดเมษบาลจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ดขีองพระผู้ช่วยให้รอด 
ประธานเอสรา แทฟท ์เบ็นสันใหค้�าอธบิายเกีย่วกบัเมษ- 
บาลสมัยโบราณดงัน้ี

“ ในสมัยของพระเยซู คนเลีย้งแกะชาวปาเลสไตน์มีช่ือ
เสียงเรือ่งปกป้องคุม้ครองแกะของตน ไม่เหมือนคน
เลีย้งแกะสมัยน้ี คนเลีย้งแกะสมัยน้ันเดนิน�าหน้าฝูง
แกะของตนเสมอ คนเลีย้งแกะรูจ้ักแกะแตล่ะตวัและ
มักมีช่ือให้ทุกตวั แกะรูจ้ักเสียงของเขา วางใจเขา และ
จะไม่เดนิตามคนแปลกหน้า ดงัน้ันเมื่อเขาเรยีก แกะ
จะมาหาเขา (ด ูยอห์น 10:14, 16)

“ตอนกลางคนื คนเลีย้งแกะจะพาแกะเข้าที่ล้อมขัง
สัตวเ์รยีกวา่คอกแกะ ก�าแพงสูงล้อมรอบคอกแกะและ
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 ก. ศกึษา แอลมา 5:37–38 และอธิบายด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่

แอลมาสอนอะไรเก่ียวกบัความพยายามของพระผู้ชว่ยให้รอดใน

การเรียกเราให้ตดิตามพระองค์

 ข. ใน แอลมา 5:41 แอลมาสอนอะไรเก่ียวกบัวิธีท่ีเราจะบอกได้วา่

เราก�าลงัสดบัฟังเสียงของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ “งานดี” อะไร

บ้างท่ีบง่บอกได้วา่เยาวชนวิสทุธิชนยคุสดุท้ายก�าลงัติดตามพระ

เมษบาลผู้ประเสริฐ

การจ�าไดแ้ละตดิตามเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดไม่ง่าย
เสมอไป ไตรต่รองค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง “จาก
ท่ามกลางเสียงประสานที่เราไดย้ินในความเป็นมรรตยั 
เราตอ้งจ�าเสียงของพระเมษบาลผู้ประเสรฐิได ้ผู้ทรง
เรยีกเราให้ตดิตามพระองค ์ไปบ้านบนสวรรคข์องเรา” 
(“Alternate Voices,” Ensign, May 1989, 27)

อ่าน แอลมา 5:53–56 ท�าเครือ่งหมายเจตคตแิละการ 
กระท�าทีอ่าจท�าใหค้นบางคนสดบัฟังเสียงของพระผูช่้วย 
ให้รอดไดย้าก

นึกถึงเจตคตหิรอืการกระท�าอื่นในโลกทุกวนัน้ีที่ท�าให้
ผู้คนสดบัฟังเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดไดย้าก อธิบาย
พอสังเขปวา่เหตใุดท่านจึงคดิวา่เจตคตแิละการกระท�า
เหล่าน้ีท�าให้คนบางคนไดย้ินเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด
ไดย้าก   
 

ใน แอลมา 5:57 ท�าเครือ่งหมายวลี “ทุกคนที่ปรารถนา
จะตดิตามเสียงของพระเมษบาลผู้ประเสรฐิ” จากน้ันให้
ท�าเครือ่งหมายอีกสามวล ีในข้อ 57 ที่บอกวา่ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อตดิตามเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด

 2. เขียนตวัอยา่งหนึง่ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นส�าหรับข้อความสามข้อตอ่ไปนี ้โดยแสดงให้

เหน็วา่เยาวชนวิสทุธิชนยคุสดุท้ายในโรงเรียนหรือชมุชนของทา่น

สามารถท�าอะไรได้บ้างเพ่ือ (ก) ออกมาจากคนชัว่ร้าย (ข) แยก

ออกมา และ (ค) ไมแ่ตะต้องสิง่ไมส่ะอาด จากนัน้ให้นกึถงึกิจกรรม

หรือนิสยัอนัชอบธรรมสองอยา่งท่ีจะชว่ยให้เยาวชนสดบัฟังเสียง

ของพระเมษบาลผู้ประเสริฐมากขึน้ หากกิจกรรมหรือนิสยัหนึง่ใน

นัน้ชว่ยให้ทา่นได้ยินเสียงของพระผู้ชว่ยให้รอด ทา่นอาจจะเขียน

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือแบง่ปันกบัครู

หรือชัน้เรียนในภายหลงั

มีหนามอยู่บนก�าแพงเหล่าน้ีเพื่อกันไม ่ให้สัตวป่์าและ
ขโมยปีนข้ามมา

“แตบ่างครัง้เพราะความหิวสัตวป่์าจะกระโดดข้าม
ก�าแพงเข้ามาท่ามกลางแกะ ท�าให้มันตืน่ตกใจ 
สถานการณ์เช่นน้ันแยกเมษบาลตวัจรงิ—คนที่รกัแกะ
ของเขา—จากเมษบาลรบัจ้าง—คนที่ท�างานเพียงเพื่อ
คา่จ้างและท�าตามหน้าที่

“เมษบาลตวัจรงิเต็มใจสละชีวติเพื่อแกะ เขาจะไปอยู่
ท่ามกลางแกะและตอ่สู้เพื่อสวสัดภิาพของแกะ ในทาง
ตรงกันข้าม เมษบาลรบัจ้างให้ความส�าคญัตอ่ความ
ปลอดภัยของตนมากกวา่แกะและมักจะหนีจากอันตราย

“พระเยซูทรงใช้ตวัอย่างน้ีที่เห็นไดท้ั่วไป ในสมัยของ
พระองคป์ระกาศวา่พระองคท์รงเป็นพระเมษบาล
ผู้ประเสรฐิ พระเมษบาลองคจ์รงิ เน่ืองดว้ยความรกั
ที่ทรงมีตอ่พี่น้องชายหญิงของพระองค ์พระองคจ์ึง
พลีพระชนม์ชีพเพื่อพวกเขาดว้ยความเต็มใจและ
ความสมัครใจ (ด ูยอห์น 10:17–18)” (“A Call to 
the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’ ” Ensign, May 
1983, 43)

เขียนค�าตอบสัน้ๆ ของค�าถามตอ่ไปน้ีลงในคูม่ือเล่มน้ี

• อะไรอาจจะเกดิขึน้กบัแกะถา้แกะเหลา่น้ันไมฟ่ังเมษ- 
บาล   
 

• เราเป็นเหมือนแกะอย่างไร และพระผู้ช่วยให้รอดทรง
เป็นเหมือนเมษบาลของเราอย่างไร   
 

• น�าเข้าคอกของพระองคห์มายวา่อะไร (ด ูแอลมา 
5:60)   
 

ใน แอลมา 5:37 แอลมาเรยีกผู้คนของเซราเฮ็มลาวา่
แกะที่ “หลงไป” อ่าน แอลมา 5:37–42 และมองหาส่ิงที่
แอลมาสอนเกี่ยวกับการฟังเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด

 1. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น
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ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 5:58–60 แอลมาสอนความจรงิ
น้ี ถ้าเราท�าตามสุรเสยีงของพระเจ้า [พระเมษบาล
ผู้ประเสรฐิ] พระองค์จะทรงรวมเราไว ้ในอาณาจักร
ของพระองค์ ท�าเครือ่งหมายสัญญาหรอืพรใน แอลมา 
5:58–60 ที่ผู้ ไดร้บัมรดกทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้
เป็นเจ้าจะไดร้บั

 3. พิจารณาวา่สญัญาหรือพรแตล่ะอยา่งนีท่ี้ทา่นท�า

เคร่ืองหมายไว้มีความหมายตอ่ทา่นอยา่งไร จากนัน้ให้

เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ ทา่นคดิวา่

เหตใุดการแยกตนเองจากสิง่ชัว่ร้ายจงึคุ้มคา่กบัพรเหลา่นี ้

ขณะตดิตามสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะไดร้บั
พรเหล่าน้ีและไดร้บัพรแห่งความสูงส่งในท้ายที่สุด

แอลมา 5:43–52

แอลมาบอกวิธีทีเ่ขาไดร้บัประจกัษ์พยานและสอนเร่ือง

การกลบัใจ

นึกถึงบางส่ิงที่ท่านเรยีนรูผ้่านประสาทสัมผัสทางกาย
ทัง้ห้าของท่านอันไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย มีวธิีที่ท่าน
สามารถรูจ้ักบางส่ิงโดยไม่ ใช้ประสาทสัมผัสทางกาย
อย่างใดอย่างหน่ึงเหล่าน้ีของท่านหรอืไม่ อ่าน แอลมา 
5:45–48 และมองหาส่ิงที่แอลมากล่าววา่เขารูแ้ละเขารู้
อย่างไร

ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่แอลมาสอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
ใน แอลมา 5:48 ข่าวสารของ แอลมา 5:45–48 สรปุ
ไดด้งัน้ี เราสามารถรูด้้วยตนเองผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิวา่พระเยซูครสิต์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของ
มนุษยชาติ

ทุกคนประสบการท้าทายศรทัธาและประจักษ์พยานของ
พวกเขา การมีประจักษ์พยานของท่านเองถึงความจรงิ
ของพระกิตตคิณุโดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
สามารถเพิ่มพลังให้ท่านในช่วงท้าทายเหล่าน้ัน การ
จดจ�าพยานของท่านเองจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เช่น
เดยีวกับแอลมา จะช่วยให้ท่านยืนอย่างมั่นคงท่ามกลาง
การท้าทาย จากแบบอย่างของแอลมา เราจะเรยีนรู้
เช่นกันวา่การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนสามารถ
ช่วยให้เรารูสึ้กวา่พระวญิญาณยืนยันความจรงิอีกครัง้

และค�า้จุนประจักษ์พยานของเราเมื่อจ�าเป็นตอ้งท�าให้
ประจักษ์พยานน้ันเข้มแข็งขึน้

ไตรต่รองประจักษ์พยานของท่านเองขณะ
อ่านค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์
เอ็ม  รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัคร-
สาวกสิบสองซ่ึงกระตุน้เราให้แสวงหา
ประจักษ์พยานของเราเองเกี่ยวกับพระ

เยซูครสิต ์“ประจักษ์พยานส่วนตวัของแตล่ะบุคคลใน
ความจรงิพระกิตตคิณุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระชนม์
ชีพและพระพันธกิจของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์จ�าเป็น
ตอ่ชีวตินิรนัดรข์องเรา ‘และน่ีแหละคอืชีวตินิรนัดร’์ 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสั ‘คอืการที่พวกเขารูจ้ักพระองค ์
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระเยซู
ครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา’ [ยอห์น 17:3] หรอือีกนัย
หน่ึง ชีวตินิรนัดรต์ัง้อยู่บนความรูส่้วนตวัของเราแตล่ะ
คนในเรือ่งของพระบิดาในสวรรคแ์ละพระบุตร
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์การเพียงแครู่เ้กี่ยวกับพระองค์
เท่าน้ันไม่พอ เราตอ้งมีประสบการณ์ส่วนตวัทาง
วญิญาณไวย้ึดเหน่ียวเราดว้ย” (ด ู“งานเลีย้งที่ โตะ๊เสวย
ของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนำ, ก ค  1997, หน้า 100)

 4. ท�ากิจกรรมตอ่ไปนีห้นึง่อยา่งหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

 ก. เขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นได้ยินคนบางคนแสดงประจกัษ์พยาน

อนัเป่ียมด้วยพลงั โดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ วา่พระเยซู

คริสต์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของมนษุยชาต ิเขียนวา่ทา่นรู้สกึอยา่งไร

ขณะฟังประจกัษ์พยานนี ้

 ข. อา่น แอลมา 5:46 แล้วเขียนด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่แอลมา

ได้รับประจกัษ์พยานในพระเยซคูริสต์อยา่งไร ตรึกตรองวา่ทา่น

สามารถท�าตามแบบอยา่งของแอลมาได้อยา่งไรเพ่ือชว่ยเสริมสร้าง

ประจกัษ์พยานของทา่นเองในพระผู้ชว่ยให้รอด และเขียนความคดิ

ของทา่น

 ค. เขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพยาน

ตอ่ทา่นวา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นพระผู้ ไถ่ของโลก เขียนเป้าหมาย

อยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยให้ทา่นได้รับหรือเพ่ิมพลงัประจกัษ์พยานของ

ทา่นในพระผู้ชว่ยให้รอด อาทิ การอดอาหารหรือสวดอ้อนวอน

อยา่งจริงใจมากขึน้หรือตัง้ใจศกึษาพระคมัภีร์มากขึน้ ท�างานให้

บรรลเุป้าหมายนี ้แม้ต้องใช้เวลา “หลายวนั” (แอลมา 5:46) (การ
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หน่วย 15: วัน 3

แอลมา 6–7
ค�าน�า

หลังจากสอนผู้คนในเซราเฮ็มลาและวางระเบียบ
ศาสนจักรแล้ว แอลมาจึงไปเมืองแห่งกิเดยีน เขาพบวา่
ผู้อยู่อาศัยที่น่ันมีศรทัธามากกวา่คนในเซราเฮ็มลา ดว้ย
เหตน้ีุเขาจึงกระตุน้ผู้คนในกิเดยีนให้พึ่งพาพระเจ้า
ตลอดเวลาและพยายามน�าการชดใช้ของพระองคม์า
ใช้ ในชีวติพวกเขา ประจักษ์พยานของแอลมาในพระ
เยซูครสิตส์ามารถช่วยให้ท่านเข้าใจความกวา้งของการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ไดด้ขีึน้และสอนท่านให้รูว้ธิี ได้
รบัพรของการชดใช้ทุกวนัขณะเดนิตามทางสู่อาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างตอ่เน่ือง

แอลมา 6

แอลมาเสริมสร้างความเขม้แข็งใหศ้าสนจกัรในเซราเฮ็ม-

ลาและไปสัง่สอนในกิเดียน

เตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้สมบูรณ์: ฉันไป โบสถ์เพราะ   
  

ขณะที่ท่านศึกษา แอลมา 6 ให้ตรกึตรองวา่การเข้าใจจุด
ประสงคข์องการประชุมในศาสนจักรจะสามารถท�าให้
การประชุมมีความหมายตอ่ท่านมากขึน้ไดอ้ย่างไร

ก่อนแอลมาออกจากเซราเฮ็มลา เขาท�าให้ศาสนจักรที่
น่ันเข้มแข็ง อ่าน แอลมา 6:1–4 และระบุสองหรอืสาม
วลีที่พูดถึงความรบัผิดชอบของผู้น�าฐานะปุ โรหิตใน
ศาสนจักร

หลักธรรมส�าคญัที่เราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของแอล- 
มาคอื ในสมัยของเรา เช่นเดยีวกับในสมัยพระคมัภีรม์อ
รมอน ศาสนจักรได้รบัการสถาปนาเพ่ือความผาสุก
ของคนทัง้ปวง อ่าน แอลมา 6:5–6 และท�าเครือ่งหมาย
ที่วลีสองข้อตอ่ไปน้ี: “ฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” 
และ “รว่มอดอาหารและสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังเพื่อ
ความผาสุกในจิตวญิญาณของคนที่หารูจ้ักพระผู้เป็น

ท�ากิจกรรมนีอ้าจชว่ยทา่นบรรลขุ้อก�าหนดในความก้าวหน้าสว่น

บคุคลหรือหน้าท่ีตอ่พระผู้ เป็นเจ้าเชน่กนั)

อ่าน แอลมา 5:49–52 มองหาส่ิงที่แอลมาสอนผู้คนเกี่ยว
กับการกลับใจ อธิบายบนบรรทัดที่เตรยีมไวว้า่ท่านคดิวา่
เหตใุดทุกคนตอ้งกลับใจเพื่อจะมีชีวตินิรนัดรก์ับพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์  
  
 

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์เชือ้เชิญเราให้พิจารณา
ค�าถามหลายข้อที่สามารถช่วยเราประยุกต ์ใช้ส่ิงที่
แอลมาสอนเกี่ยวกับการกลับใจและการเตรยีมเข้า
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

“สมมุตวิา่พระองคเ์สด็จมาพรุง่น้ี ถ้าเรารู้
วา่เราจะพบกับพระเจ้าพรุง่น้ี—โดยการที่
เราตายก่อนเวลาอันควรหรอืโดยการเสด็จ
มาอย่างไม่คาดฝัน—วนัน้ีเราจะท�าอะไร 
เราจะสารภาพอะไร เราจะเลิกท�าส่ิงใด เรา

จะสะสางเรือ่งใด เราจะให้อภัยใคร เราจะแสดงประจักษ์
พยานเรือ่งใด

“ถ้าเราจะท�าส่ิงตา่งๆ เหล่าน้ันในเวลาน้ัน ท�าไมเรา
ไม่ท�าเสียตอนน้ี ท�าไมเราไม่คน้หาสันตสุิขในเวลาที่
สามารถไดร้บัสันตสุิข” (ด ู“การเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง,” เลียโฮนำ, พ ค  2004, หน้า 10)

 5. ตรึกตรองค�าถามข้อหนึง่ของเอล็เดอร์โอ๊คส์ เขียนใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นคดิวา่เหตุ

ใดจงึส�าคญัท่ีต้องด�าเนินชีวิตทกุวนัประหนึง่ทา่นก�าลงัเตรียม

พบพระเจ้า

พิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่ท่านสามารถปฏิบัติ
ตามส่ิงที่ท่านเรยีนรูว้นัน้ีไดอ้ย่างไรเพื่อท่านจะพรอ้ม
พบพระผู้ช่วยให้รอดและเข้าในอาณาจักรของพระองค์

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 5:37–62 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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เจ้าไม่” วลีเหล่าน้ีระบุวธิีที่ศาสนจักรจัดเตรยีมโอกาสให้
ทุกคนเตบิโตและช่วยเหลือผู้อื่น ตรกึตรองวา่สมาชิก
ของศาสนจักรในเซราเฮ็มลาจะเตมิประโยคที่ท่านเตมิ
ข้างตน้วา่อย่างไร

 1. เขียนแนวคดิสองสามประการลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การไปโบสถ์ด้วยเหตผุลดงัระบุ

ไว้ใน แอลมา 6:5–6 จะสร้างความแตกตา่งในประสบการณ์ของ

ทา่นท่ีโบสถ์อยา่งไร

พรของการเป็นสมาชิกศาสนจักรมี ไวส้�าหรบัลูกทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนด ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ี

“ทุกท่ำน สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนา 
ขอให้ท�าเช่นน้ันตลอดไป ดว้ยเจตนา
เดยีวกันน้ี เราควรสวดอ้อนวอนให้คนที่
ก�าลังพบ (หรอืตอ้งการ) พบผู้สอนศาสนา 
ในเซราเฮ็มลาสมาชิกไดร้บับัญชาให้ ‘รว่ม

อดอาหารและสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลัง’ [แอลมา 6:6] 
ให้แก่คนที่ยังไม่ไดเ้ข้ามาในศาสนจักรของพระผู้เป็น
เจ้า เราสามารถท�าไดเ้ช่นกัน

“เราจะตอ้งสวดอ้อนวอนทุกวนัส�าหรบัประสบการณ์
ส่วนตวัของเราในงานสอนศาสนา จงสวดอ้อนวอน
ภายใตก้ารน�าทางของพระองค ์ในเรือ่งดงักล่าว ขอให้
พระองคท์รงเตรยีมจิตใจของคนที่ โหยหาและคน้หา
ส่ิงที่ท่านมีส�าหรบัโอกาสงานสอนศาสนาที่ท่านตอ้งการ 
‘ยังมีอยู่หลายคนบนแผ่นดนิโลก       ที่ถูกกีดกัน้ไวจ้าก
ความจรงิเพราะพวกเขาหารู ้ไม่วา่จะพบไดจ้ากที่ ใด’ 
[คพ  123:12] จงสวดอ้อนวอนขอให้เขาไดพ้บท่าน! 
และจงตืน่ตวัเพราะมีคนมากมายในโลกที่รูสึ้กอดอยาก
ในชีวติ ไม่ ใช่อดอยากอาหาร ไม่ ใช่กระหายน� ้า แตอ่ด
ฟังพระค�าของพระเจ้า [ด ูอาโมส 8:11]” (ด ู“เป็นพยาน
ฝ่ายเรา,” เลียโฮนำ, ก ค  2001, หน้า 19)

เพื่อท�าตามค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์ท่านอาจ
สวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้ท่านรู้
และท�าตามโอกาสงานเผยแผ่ศาสนาที่เตรยีมไว ้ให้ท่าน 
เสาะหาโอกาสเชือ้เชิญคนอื่นๆ มารว่มแบ่งปันพรที่ท่าน
ไดร้บัในฐานะสมาชิกศาสนจักร

แอลมา 7:1–13

แอลมาสอนผูค้นของกิเดียนเกีย่วกบัการชดใชข้องพระ

เยซูคริสต์

สมมตวิา่ท่านก�าลังสนทนาเรือ่งการกลับใจกับเพื่อนที่
เป็นสมาชิกแข็งขันของศาสนจักร เพื่อนๆ คดิวา่พวก
เขาไม่เคยท�าบาปรา้ยแรงและสงสัยวา่พวกเขาจะประสบ
กับเดชานุภาพแห่งการชดใช้จรงิๆ ไดอ้ย่างไร ตรกึตรอง
วา่ท่านจะแบ่งปันอะไรกับเพื่อน จดจ�าแนวคดิเหล่าน้ี
ขณะที่ท่านศึกษา แอลมา 7:1–13

หลงัออกจากเซราเฮ็มลา แอลมาพดูกบัผูค้นในเมอืงแหง่ 
กิเดยีน อ่าน แอลมา 7:3–6 เพื่อดวูา่แอลมาหวงัจะพบ
สภาพทางวญิญาณแบบใดในบรรดาผู้คนในกิเดยีน จาก
น้ันใหอ้า่น แอลมา 7:17–19 เพือ่ดวูา่ความหวงัของแอล- 
มาเป็นจรงิหรอืไม่ เขียนอธิบายสภาพทางวญิญาณของผู้
คนในกิเดยีนไวท้ี่บรรทัดตอ่ไปน้ี   
 

อ่าน แอลมา 7:7–10 มองหาเหตกุารณ์ที่แอลมารูสึ้กวา่
ส�าคญัที่สุดที่ผู้คนตอ้งรูแ้ละส่ิงที่ผู้คนตอ้งท�าเพื่อเตรยีม
รบัเหตกุารณ์น้ัน

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดแอลมาจงึบอกคนท่ีมี

ศรัทธาแรงกล้าอยูแ่ล้ว (ด ูแอลมา 7:17) วา่พวกเขาต้องกลบัใจเพ่ือ

เตรียมรับการเสดจ็มาของพระผู้ชว่ยให้รอด (ด ูโรม 3:23.)

แอลมาสอนหลักธรรมส�าคญัน้ีแก่ผู้คนของกิเดยีน: 
พระเยซูครสิต์ทรงทนทุกข์เพ่ือช่วยให้เรารอดจาก
บาปและความตาย และเพ่ือช่วยให้เราผ่านพ้นการ
ท้าทายของความเป็นมรรตัย อ่าน แอลมา 7:11–13 
ท�าเครือ่งหมายสภาพตา่งๆ ในพระคมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้
รอดเต็มพระทัย “รบั” ไวก้ับพระองคเ์พื่อประโยชน์ของ
เรา

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ ควำมทุพพลภำพ คอืความ
อ่อนแอ ความพิการ หรอืโรคภัยไข้เจ็บ—ค�าน้ีครอบคลุม
ปัญหาหลายประเภท ค�าวา่ช่วยหมายถึงช่วยในยามยุ่ง
ยากเดอืดรอ้น รากศัพท์ภาษาลาตนิของค�าน้ันหมายถึง
วิง่ไปช่วยบางคน ซ่ึงส่ือถึงความปรารถนาแรงกล้าของ
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะทรงช่วยเรา
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ซึมเศรา้หรอืความตายหรอืเปล่า ไม่วา่ท่านจะตอ้งใช้
กระบวนการอื่นใดก็ตามเพื่อแก้ปัญหาเหล่าน้ี ก่อน
อืน่จงมาสู่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์วางใจในค�า
สัญญาจากสวรรค ์ในเรือ่งน้ีประจักษ์พยานของแอลมา
คอืประจักษ์พยานของข้าพเจ้า ‘พ่อรู’้ ท่านกล่าว ‘วา่ผู้ ใด
ก็ตามที่มอบความไวว้างใจของพวกเขาในพระผู้เป็นเจ้า
จะไดร้บัการค�า้จุนในความเดอืดรอ้นของพวกเขา, และ
ความยุ่งยากของพวกเขา และความทุกข์ของพวกเขา’ 
[แอลมา 36:3]

“การพึ่งพาพระลักษณะอันเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่
ที่ ใจกลางพระกิตตคิณุซ่ึงพระครสิตท์รงสอน ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงยก
ภาระบาปไปจากเรา แตย่กภาระของความผิดหวงัและ
โทมนัสของเราดว้ย ความปวดรา้วและความสิน้หวงั
ของเรา [ด ูแอลมา 7:11–12] นับจากกาลเริม่ตน้ ความ
วางใจในความช่วยเหลือเช่นน้ีมี ไวเ้พื่อให้ทัง้เหตผุล
และหนทางแก่เราเพื่อปรบัปรงุ เป็นแรงจูงใจที่จะวาง
ภาระของเราและรบัความรอดของเรา” (ด ู“แตกสลาย
แตซ่่อมได,้” เลียโฮนำ, พ ค  2006, หน้า 85–)

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัความรู้สกึท่ีทา่นมีตอ่พระเยซคูริสต์และสิง่ท่ีพระองค์

ทรงท�าเพ่ือทา่นผา่นการชดใช้ จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่

ชดุหรือทัง้สองชดุ

 ก. เม่ือใดท่ีการชดใช้ชว่ยทา่นในด้านหนึง่จากหลายๆ ด้านดงัท่ีแอล- 

มากลา่วไว้ใน แอลมา 7:11–13 การชดใช้ชว่ยทา่นอยา่งไรใน

ระหวา่งนัน้

 ข. การชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดจะชว่ยทา่นแก้ไขการท้าทายท่ี

ทา่นเผชิญอยูข่ณะนีไ้ด้อยา่งไร ทา่นจะท�าอะไรเพ่ือพึง่พาการชดใช้

ขณะเผชิญการท้าทายนี ้

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—แอลมา 7:11–13
ถึงแม้ แอลมา 7:11–13 จะเป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร์
ที่ยาว แตม่ีค�าเฉพาะที่สามารถช่วยท่านจดจ�าขอบเขต
และพลังแห่งการชดใช้ ไดต้ลอดชีวติท่าน เพื่อช่วยท่าน
ท่องจ�าค�าส�าคญัเหล่าน้ี ให้เขียน แอลมา 7:11–13 อีก
ครัง้ในแผ่นกระดาษแยกตา่งหาก โดยเวน้ค�าที่พบใน
แผนภูมิช่วงตน้บทเรยีนน้ี อ่านส่วนที่ท่านเขียนไวข้อง
พระคมัภีรข์้อน้ีจนกวา่ท่านจะเตมิค�าที่หายไป ได ้โดย

ใกล้กับ แอลมา 7:11–13 ในพระคมัภีรข์องท่านหรอื
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน ท่านอาจ
ตอ้งการเขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรบ์รซู ซี  
ฮาเฟนผู้รบัใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ “การชดใช้ ไม่ 
ใช่ส�าหรบัคนบาปเท่าน้ัน” (“Beauty for Ashes: The 
Atonement of Jesus Christ,” Ensign, Apr  1990, 7) 
(แอลมา 7:11–13 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่าน
อาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายให้ชัดเจนเพื่อจะหาเจอได้
ในภายหลัง)

 3. แผนภมิูตอ่ไปนีมี้ค�าจาก แอลมา 7:11–13 พดูถงึสภาพ

ท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดทรงรับไว้กบัพระองค์ วาดแผนภมิูลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้เลือกค�าหลายๆ 

ค�าและเขียนตวัอยา่งวา่ทา่นหรือคนรู้จกัเคยประสบกบัสภาพเหลา่

นีอ้ยา่งไร ตรึกตรองวา่การให้พระเยซคูริสต์รับสิง่เหลา่นีไ้ว้กบั

พระองค์หมายความวา่อยา่งไร

ความเจ็บปวด

ความทกุข์

การลอ่ลวง

ความป่วยไข้

ความตาย

ความ

ทพุพลภาพ

บาป

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์บ่งปันประจักษ์
พยานตอ่ไปน้ีวา่การชดใช้สามารถยกภาระไปจากเราได ้

“ท่านก�าลังสู้รบกับปีศาจรา้ยแห่งการเสพตดิหรอืเปล่า
—บุหรีห่รอืยาเสพตดิหรอืการพนัน หรอืภัยพิบัตริา้ย
แรงรว่มสมัยของส่ือลามกอนาจาร      ท่านสับสนทาง
เพศหรอืแสวงหาความภาคภูมิ ใจในตนเองหรอืเปล่า 
ท่าน—หรอืคนที่ท่านรกั—เผชิญโรครา้ยหรอืความ
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ไม่ตอ้งดพูระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการทบทวนข้อเหล่า
น้ีตลอดสองสามวนัตดิตอ่กันเพื่อช่วยให้ท่านจ�าส่ิงที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถท�าเพื่อท่านและคนอื่นๆ 
ไดต้ลอดชีวติ ทดสอบความเช่ียวชาญพระคมัภีร ์แอล- 
มา 7:11–13 โดยท่องออกเสียงให้ตนเองหรอืสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อนฟังหรอืเขียนลงในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

แอลมา 7:14–27

แอลมากระตุน้ผูค้นใหเ้ดินตามทางสู่อาณาจกัรของพระผู้

เป็นเจ้าต่อไป

อ่าน แอลมา 7:19 เพื่อจดจ�าวา่แอลมาพูดถึงสภาพทาง
วญิญาณของผู้คนในกิเดยีนอย่างไร แอลมาก�าลังสอน
หลักธรรมส�าคญัน้ี โดยด�าเนินชีวติตามหลักธรรม
แห่งพระกิตติคุณ เราก�าลังเดินตามทางสูอ่าณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า (อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าคอื
อาณาจักรซีเลสเชียล) คน้ควา้ แอลมา 7:14–16 ขีดเส้น
ใตค้�าและวลีแสดงให้เห็นส่ิงที่เราตอ้ง ท�ำ เพื่อเดนิตาม
เส้นทางที่จะน�าเราไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
จากน้ันให้คน้ควา้ แอลมา 7:22–25 ขีดเส้นใตค้�าและวลี
แสดงส่ิงที่เราตอ้ง เป็น เพื่อเดนิตามทางน้ี

 5. วาดทางเดนิในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นจากมมุซ้ายลา่งของหน้าขึน้ไปถงึมมุบนขวาของหน้า 

เขียนตรงลา่งสดุของทางเดนิวา่ ความเป็นมรรตยั และเขียนตรงบน

สดุของทางเดนิวา่ อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า ระหวา่งทางให้

เขียนสิง่ท่ีทา่นควร ท�า และสิง่ท่ีทา่นควร เป็น ซึง่จะน�าทา่นไปสู่

อาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า

 6. เลือกการกระท�าหนึง่อยา่งจากทางเดิน และเขียนวา่

ทา่นเคยเหน็คนบางคนท�าสิง่นีอ้ยา่งไร จากนัน้ให้เลือก

คณุลกัษณะอยา่งหนึง่จากทางเดิน และเขียนวา่ทา่นเคยเหน็คน

บางคนเป็นแบบนีอ้ยา่งไร ตัง้เป้าหมายท่ีจะชว่ยทา่นปรับปรุงสอง

ด้านนีเ้พ่ือสกัวนัหนึง่ทา่นจะสามารถเข้าอาณาจกัรของพระผู้ เป็น

เจ้าได้

อ่าน แอลมา 7:27 มองหาพรที่แอลมารูว้า่ผู้คนจะไดร้บั
ถ้าพวกเขาด�าเนินตอ่ไป ในศรทัธาและงานด ีจ�าไวว้า่
เมื่อท่านเดนิตามทางที่น�าไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าอย่างซ่ือสัตย์ ท่านจะไดร้บัพรเหล่าน้ีเช่นกัน

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 6–7 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 15: วัน 4

แอลมา 8–10
ค�าน�า

หลังจากแอลมาสอนในเซราเฮ็มลา กิเดยีน และมีเล็ค  
มีคนมากมายยอมรบัข่าวสารของเขา ผู้คนในแอมันไน- 
ฮาห์ ไม่ยอมรบัข่าวสารของเขาและขับไล่เขาออกจาก
เมือง อย่างไรก็ตาม แอลมาเช่ือฟังบัญชาของพระเจ้า
ให้กลับไปแอมันไนฮาห์ พระเจ้าทรงเตรยีมอมิวเล็คไว้
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แอลมา 8:14–16   
 

แอลมา 8:18–26   
 

พิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี (ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งจดค�าตอบ
ของท่าน)

• เทพที่ปรากฏตอ่แอลมาเป็นเทพองคเ์ดยีวกับที่
ปรากฏตอ่เขาและพวกบุตรของโมไซยาห์ก่อนหน้าน้ี 
ถ้อยค�าของเทพปลอบโยนแอลมาอย่างไร (ด ูแอลมา 
8:15)

• เหตใุดการกลับไปแอมันไนฮาห์จึงเป็นเรือ่งยาก
ส�าหรบัแอลมา (ด ูแอลมา 8:16)

ทัง้ๆ ความยากของพระบัญชา แอลมาก็ยัง “กลับไปแผ่น
ดนิแห่งแอมันไนฮาห์ โดยเรว็” (แอลมา 8:18) ประธาน
ฮาเวริด์ ดบัเบิลยู  ฮันเตอรส์อนวา่พระเจ้าทรงรกัการ
เช่ือฟังเช่นน้ัน “ โดยแท้แล้วพระเจ้าทรงรกัความตัง้ใจ
มั่นไม่หวัน่ไหวในการเช่ือฟังค�าแนะน�าของพระองค ์
มากกวา่ส่ิงอื่นใด” (“Commitment to God,” Ensign, 
Nov  1982, 58)

ตอ้นรบัแอลมาในแอมันไนฮาห์และเข้ารว่มกับเขาใน
การเป็นพยานตอ่ผู้คน แอลมากับอมิวเล็คเตอืนผู้คน
ของแอมันไนฮาห์วา่ถ้าพวกเขาไม่กลับใจ พวกเขาจะถูก
ท�าลาย อมิวเล็คเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้าอย่างซ่ือสัตย์ เขา
ใช้ช่ือเสียง เกียรตคิณุ และอิทธิพลของเขาสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์แอลมาและเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิต์

แอลมา 8

แอลมากลบัไปแอมนัไนฮาห์อย่างเชือ่ฟัง ทีน่ ัน่เขาเตรียม

อมิวเล็คใหพ้ร้อมสัง่สอน

หลังจากแอลมาสอนพระกิตตคิณุในเซราเฮ็มลาและกิ- 
เดยีนแล้ว (ด ูแอลมา 5–7) เขาเดนิทางไปมีเล็ค อ่าน 
แอลมา 8:4–5 ระบุวา่ผู้คนของมีเล็ครบัค�าสอนของแอล- 
มาอย่างไร (วลี “ระเบียบอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็น
เจ้า” ใน แอลมา 8:4 หมายถึงฐานะปุ โรหิต ดงัที่ท่านจะ
พบใน แอลมา 13)

หลังจากแอลมาสอนในมีเล็คเสรจ็แล้ว เขาเดนิทางไป
ส่ังสอนในแอมันไนฮาห์ เขามีประสบการณ์ที่แตกตา่ง
อย่างมากกับผู้คนที่น่ัน ศึกษารปูภาพและข้อพระคมัภีร์
ตอ่ไปน้ี จากน้ันให้เขียนค�าอธิบายภาพแตล่ะภาพ โดย
สรปุส่ิงที่เกิดขึน้กับแอลมาขณะที่เขาอยู่ ในแอมันไน-
ฮาห์

แอลมา 8:8–13   
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 1. เลือกสถานการณ์ตอ่ไปนีห้นึง่สถานการณ์หรือมากกวา่

นัน้ แล้วเขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่แตล่ะบคุคลจะได้รับพรอยา่งไรถ้าเขาเช่ือฟัง

 ก. ขณะท่ีเยาวชนหญิงคนหนึง่ก�าลงัจะไปโรงเรียน คณุแมข่อให้

เธอสวมเสือ้ท่ีสภุาพกวา่นี ้

 ข. อธิการหรือประธานสาขาท้าปโุรหิตคนใหมใ่ห้ได้รับรางวลั

หน้าท่ีตอ่พระผู้ เป็นเจ้า

 ค. ผู้สอนศาสนาสองคนรู้สกึแรงกล้าวา่ต้องไปเย่ียมครอบครัวท่ี

แข็งขนัน้อย ซึง่คณุแมไ่มไ่ด้เป็นสมาชิกของศาสนจกัร

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีลงในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้กับแอลมา 8:18–20: ถ้าเราตอบรบั
พระด�ารสัของพระเจ้าโดยเรว็ พระองค์จะทรงช่วย
ให้เราเกิดสมัฤทธิผลตามพระบัญชาของพระองค์

 2. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นรู้วา่พระเจ้าทรงชว่ยให้ทา่นเป็นคนชอบ

ธรรมและเช่ือฟังทัง้ท่ีสภาวการณ์ท้าทาย

อ่าน แอลมา 8:27–32 โดยมองหาวธิีเพิ่มเตมิที่พระเจ้า
ทรงช่วยแอลมาท�าส่ิงที่เขาไดร้บับัญชาให้ท�า

แอลมา 9

แอลมาเตือนผูค้นของแอมนัไนฮาห์ใหก้ลบัใจและเตรียม

รบัการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

แอลมา 9 บันทึกความพยายามของแอลมาในการสอน
ผู้คนของแอมันไนฮาห์วา่พวกเขาตอ้งกลับใจและรบัการ
ไถ่ผ่านพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์เพื่อพยายาม
ช่วยคนช่ัวเหล่าน้ีให้รูว้า่ตนตอ้งกลับใจ แอลมาไดข้อรอ้ง
พวกเขาให้จดจ�าส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าเพื่อพวกเขา
และบรรพบุรษุของพวกเขา

ดใูน แอลมา 9:8–10, 13 ส�าหรบัการกล่าวซ�า้ค�าวา่ จ�ำ 
และ ลืม ท่านคดิวา่ผู้อยู่อาศัยในแอมันไนฮาห์จะตา่งไป
อย่างไรถ้าพวกเขาจดจ�าส่ิงที่แอลมาพูดถึง

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดการจดจ�าประสบการณ์

ทางวิญญาณท่ีทา่นเคยมีในอดีตจงึเป็นเร่ืองส�าคญั จากนัน้ให้

เขียนเลา่ประสบการณ์ทางวิญญาณหนึง่อยา่งท่ีทา่นไมอ่ยากลืม

หลังจากเรยีกผู้คนในแอมันไนฮาห ์ให้กลับใจแล้ว แอล- 
มาจึงสอนพวกเขาวา่พวกเขาควรเตรยีมรบัเวลาที่
พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาแผ่นดนิโลก อ่าน แอลมา 
9:26–27 ท�าเครือ่งหมายค�าและวลีที่ช่วยให้ท่านเข้าใจ
พระลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอดดขีึน้ (ค�าวา่ ควำม
เสมอภำค หมายถึงความเที่ยงธรรมและความยุตธิรรม) 
ค�าและวลีเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด ใน
ระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึง ให้ ใช้เวลาตรกึตรองค�าและ
วลีเหล่าน้ัน

แอลมา 10

อมิวเล็คเล่าประสบการณ์ของเขากบัเทพและชกัชวนผูค้น

ใหก้ลบัใจ

วงกลมค�ากล่าวที่บอกไดด้ทีี่สุดวา่ท่านตืน่นอนเช้าน้ี
อย่างไร

• ฉันตืน่นอนเองโดยไม่ตอ้งใช้นาฬิกาปลุกหรอืให้คน
อื่นปลุก

• ฉันตืน่ตอนเมื่อนาฬิกาปลุกครัง้แรกหรอืเมื่อมีคน
ปลุกครัง้แรก

• นาฬิกาปลุกหลายครัง้ หรอืตอ้งให้คนปลุกหลายครัง้
กวา่จะตืน่

อ่าน แอลมา 10:6 ดวูา่อมิวเล็คถูก “เรยีกให้ตืน่” ทาง
วญิญาณกี่ครัง้ขณะที่เขายังคงกบฏตอ่พระเจ้า เขียน 

ค�าตอบของค�าถามน้ีบนบรรทัดที่เตรยีมไว ้ท่านคดิวา่ 

วล ี“ขา้พเจา้ไม่ยอมฟัง” และ “ขา้พเจา้ไมย่อมรู”้ บง่บอก 
อะไรเกี่ยวกับสภาพทางวญิญาณของอมิวเล็คก่อนเทพ
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หน่วย 16: วัน 1

แอลมา 11
ค�าน�า

อมิวเล็คขัดแย้งกับทนายความซีเอสรอมผู้พยายาม
ท�าให้เขาปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าองคจ์รงิและทรง
พระชนม์อยู่ ขณะที่เขาปกป้องศรทัธาเมื่อซีเอสรอม
พยายามล่อเขาตดิกับ อมิวเล็คเป็นพยานวา่ความรอด
จากบาปมาโดยผ่านพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน อมิวเล็ค
แสดงประจักษ์พยานหนักแน่นวา่มนุษยชาตทิัง้ปวง
จะฟ้ืนคนืชีวติและรบัการพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะฟ้ืนคนื
ชีวติและวนัหน่ึงจะยืนอยู่ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า
และกล่าวรายงานชีวติของท่านบนแผ่นดนิโลก

แอลมา 11:1–25

อมิวเล็คไม่ยอมรบัการล่อลวงของซีเอสรอมใหป้ฏิเสธการ

ด�ารงอยู่ของพระผูเ้ป็นเจ้า

นึกถึงของบางอย่างที่ท่านครอบครองซ่ึงมีคา่ตอ่ท่าน
มากจนท่านจะไม่ยอมขายเด็ดขาด ตรกึตรองวา่เหตุ
ใดจึงมีคา่ตอ่ท่านมากขนาดน้ัน ใน แอลมา 11 ขณะที่
แอลมาและอมิวเล็คยังคงสอนผู้คนของแอมันไนฮาห์ 
ทนายช่ัวช่ือซีเอสรอมเผชิญหน้ากับอมิวเล็คและเสนอ
เงินให้เขาแลกกับส่ิงที่มีคา่มากตอ่อมิวเล็ค พระคมัภีร์
เรยีกซีเอสรอมวา่ “ชายที่ช�านาญในเล่ห์ของมาร” (แอล- 
มา 11:21) หมายความวา่เขาเรยีนรูว้ธิี ใช้กลวธิี แผน การ
หลอกหลวง และเล่ห์เหลี่ยมแบบเดยีวกับที่ซาตานใช้
ล่อคนอื่นๆ ให้ออกห่างจากความชอบธรรมและความ
จรงิ

คน้ควา้ แอลมา 11:21–22 ดวูา่เงินที่ซีเอสรอมเสนอ
ให้อมิวเล็คมีคา่เท่าใดและเขาตอ้งการให้อมิวเล็คท�า
อะไร “ออนไท” เป็นเหรยีญเงินที่มีคา่มากที่สุดของชาว
นีไฟ (ด ูแอลมา 11:6, 11–13) หน่ึงออนไทเท่ากับคา่
ตอบแทนการท�างานของผู้พิพากษาหน่ึงสัปดาห์โดย
ประมาณ (ด ูแอลมา 11:3)

มาหาเขา   
 

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 10:2–11 อมิวเล็คพูดถึงชีวติ
ของเขาก่อนเทพมาเยือนและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ
กิตตคิณุของเขา คน้ควา้ แอลมา 10:1–6 เพื่อหาราย
ละเอียดที่ช่วยให้ท่านรูจ้ักอมิวเล็คมากขึน้

อมิวเล็คเล่าวา่เทพแนะน�าเขาให้พาแอลมาเข้ามาใน
บ้านและดแูลท่าน อ่าน แอลมา 10:7–11 ดวูา่อมิวเล็ค
และคนอื่นๆ ไดร้บัพรอย่างไรเพราะอมิวเล็คเช่ือฟังเทพ

เขียนหลักธรรมน้ีใกล้กับ แอลมา 10:11–12: เม่ือเรา
ได้ยินและเช่ือฟังการเรยีกของพระเจ้า พรย่อมมาถึง
เราและผู้อ่ืน มีหลายวธิีที่พระเจ้าทรงสามารถ “เรยีก” 
เราผ่านการกระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณ ผ่านความ
รูสึ้ก ผ่านความฝัน ผ่านถ้อยค�าของผู้น�าศาสนจักร คร ู
หรอืบิดามารดา ผ่านการเรยีกสู่ต�าแหน่งในศาสนจักร 
ผ่านความยากล�าบาก หรอืผ่านวธิีอื่นๆ 

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นรู้สกึเม่ือใดวา่ทา่นได้รับพรเพราะทา่น

เช่ือฟัง “การเรียก” จากพระเจ้า

ดงัอธิบายไว ้ในส่วนที่เหลือของ แอลมา 10 คนจ�านวน
มากในแอมันไนฮาห์ ไม่ยอมฟังถ้อยค�าของอมิวเล็ค 
อมิวเล็คเตอืนพวกเขาวา่ถ้าพวกเขาไม่กลับใจ วนัน้ันจะ
มาถึงเมื่อพวกเขาจะถูกท�าลาย อ่าน แอลมา 10:22–23 
ระบุวา่เหตใุดผู้คนจึงไดร้บัการช่วยให้รอดจากความ
พินาศในเวลาน้ัน ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรท่านเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของการเป็นคนชอบธรรมแม้เมื่อคนรอบ
ข้างไม่ ไดเ้ป็นเช่นน้ัน

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 8–10 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ตอบค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านเคยเห็นคนบางคนปฏิเสธส่ิงล่อใจของโลกเช่นที่
เสนอให้อมิวเล็คเมื่อใด   
  
 

• การเห็นเช่นน้ีสรา้งแรงบันดาลใจให้ท่านซ่ือสัตย์
อย่างไร   
  
 

อ่าน แอลมา 11:23–25 เพื่อดวูา่อมิวเล็คตอบสนอง
อย่างไรตอ่ข้อเสนอของซีเอสรอม จากน้ันให้ตอบค�าถาม
ตอ่ไปน้ีลงในคูม่ือของท่าน

• ท่านคดิวา่เหตใุดอมิวเล็คจึงไม่สนใจข้อเสนอของซี-
เอสรอม   
  
 

• ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 11:25 อะไรคอืแผนของซี-
เอสรอมในการเสนอเงินหกออนไทให้อมิวเล็ค   
  
 

• เรือ่งน้ีคล้ายคลึงกันอย่างไรกับส่ิงที่ซาตานท�าเมื่อ
ผู้คนยอมตอ่การล่อลวงของเขา   
  
 

 1. ท�าแบบฝึกหดัตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เพ่ือระบไุด้ดีขึน้วา่อมิวเลค็สามารถตอ่ต้านข้อเสนอของซีเอส-

รอมได้อยา่งไร ให้อา่น แอลมา 11:22 และเติมข้อความตอ่ไปนีใ้ห้

ครบถ้วน: “ฉนัจะไม่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ส่ิงใดทีต่รงกนัขา้มกบั

พระวิญญาณของพระเจ้า” จากนัน้ให้เขียนอีกสามสี่ค�าท่ีทา่นจะ

เตมิลงในชอ่งวา่งเพ่ือท�าให้ข้อความเป็นจริง (ตวัอยา่งเชน่ ค�าวา่ ท�า 

อ่าน สวม ดู และ เขียน)

 ข. เขียนข้อความหนึง่โดยยดึ แอลมา 11:22 เป็นหลกัซึง่สามารถ

ชว่ยให้ทา่นจ�าได้วา่ทา่นจะเอาชนะการลอ่ลวงด้วยความชว่ยเหลือ

ของพระวิญญาณบริสทุธ์ิได้อยา่งไร สิง่ท่ีทา่นเขียนควรถ่ายทอด

ความจริงด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่ เม่ือเราวางใจพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ เราจะเอาชนะการล่อลวงได้

หยุดการศึกษาของท่านไวค้รูห่น่ึง และไตรต่รองค�าถาม
ตอ่ไปน้ี: การด�าเนินชีวติจนฉันรูสึ้กไวตอ่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระองคจ์ะ
ช่วยฉันเอาชนะการล่อลวงไดอ้ย่างไร

อ่านค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีจากประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองเพื่อดวูา่การวางใจพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์สามารถช่วยท่านเอาชนะการล่อลวงได้
อย่างไร 

“หากท่านเผลอมีส่วนในพฤตกิรรมที ่ไม่
พึงกระท�าหรอืหากท่านก�าลังคบหาคนที่ดงึ
ท่านออกไป ในทางที่ผิด น่ันเป็นเวลาให้
ท่านประกาศอิสรภาพและสิทธิ์เสรขีอง
ท่าน จงฟังสุรเสียงของพระวญิญาณ และ

ท่านจะไม่ถูกชักน�าให้ออกนอกทาง      

“      ในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาวา่
ท่านจะไดร้บัความคุม้ครองและการปกป้องให้พ้นจาก
การโจมตขีองปฏิปักษ์ หำก ท่านจะเอาใจใส่การกระ 
ตุน้เตอืนจากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” (ด ู“ ค�าแนะน�า
ส�าหรบัเยาวชน,” เลียโฮนำ, พ ย  2011, หน้า 22)

 2. เพ่ือพิจารณาการประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 ก. มีสถานการณ์อะไรบ้างท่ีเยาวชนถกูลอ่ลวงให้ประนีประนอม

หรือละเลยประจกัษ์พยานของพวกเขาเพ่ือสิง่ของของโลก

 ข. ทา่นจะให้ค�าแนะน�าอะไรเพ่ือนนกัเรียนบ้างเพ่ือจะชว่ยให้เขา

วางใจพระวิญญาณบริสทุธ์ิเม่ือเผชิญกบัการลอ่ลวงลกัษณะนี ้

ประยุกต ์ใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้โดยนึกถึงแบบอย่างของ 
อมิวเล็คเมื่อท่านถูกล่อลวงครัง้ตอ่ไป ให้ประนีประนอม
ความเช่ือหรอืคณุคา่ของท่าน จ�าไวว้า่ท่านสามารถ
ประสบความมั่นใจและความเช่ือมั่นมากขึน้เมื่อท่าน
ด�าเนินชีวติอย่างมีคา่ควรและท�าตามการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
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กับพระลักษณะนิสัย ความดพีรอ้ม และพระคณุ
ลักษณะ [ของพระผู้เป็นเจ้า]’ (Lectures on Faith 
[1985], 38) ถ้าเราเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรูทุ้กส่ิง ทรง
เป่ียมดว้ยความรกั และทรงมีพระเมตตา เราจะสามารถ
วางใจพระองคเ์พื่อความรอดของเราโดยปราศจากความ
ลังเล ศรทัธาในพระครสิตจ์ะเปลี่ยนความคดิ ความเช่ือ 

แอลมา 11: 26–40

อมิวเล็คเป็นพยานถึงพระ

บตุรของพระผูเ้ป็นเจ้า

และเอาชนะซีเอสรอมผู้

พยายามท�าใหค้นสงสยั

ค�าพดูของเขา

ซีเอสรอมโจมตศีรทัธา
ของอมิวเล็คในพระเยซู
ครสิต ์เพื่อเอาตวัท่าน
เช่ือมโยงส่ิงที่เกิดขึน้หลัง
จากซีเอสรอมไม่สามารถ

ท�าให้อมิวเล็คปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า ให้
นึกถึงเวลาที่อาจมีบางคนตอ่ตา้นความเช่ือของท่าน 
อ่านบทสนทนาระหวา่งอมิวเล็คกับซีเอสรอมใน แอลมา 
11:26–34 จากน้ันให้ดวูา่ซีเอสรอมบิดเบือนค�าพูดของ 
อมิวเล็คใน แอลมา 11:35 อย่างไร

อ่านวธิีที่อมิวเล็คแก้ไขความเท็จน้ีในแอลมา 11:36–37 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย เชิงอรรถ 34 กในพระ 
คมัภีรข์องท่าน และอ่านฮีลามัน 5:10–11 จากน้ัน
อธิบายดว้ยค�าพูดของท่านเองเกี่ยวกับความแตกตา่ง
ระหวา่งไดร้บัการช่วยให้รอด “ ใน บาปของเรา” กับช่วย
ให้รอด “จำก บาปของเรา” (เน้นตวัเอน)   
  
 

อ่าน แอลมา 11:40 ระบุขัน้แรกที่อมิวเล็คกล่าววา่ผู้คน
ตอ้งท�าเพื่อรบัการช่วยให้รอดจากบาปของพวกเขา มี
บางคนอ้างวา่เช่ือในพระเยซูครสิตแ์ต ่ไม่ตอ้งการ
เปลี่ยนพฤตกิรรมของตน การเช่ือในพระนามของพระ
เยซูครสิตห์มายถึงการมีศรทัธาในพระองค์

เพื่อเข้าใจดขีึน้วา่ “การเช่ือในพระนาม
ของพระองค”์ (การมีศรทัธาในพระเยซู
ครสิต)์ น�าไปสู่การกลับใจอย่างไร ให้อ่าน
ค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีจากประธานดเีทอร ์ 
เอฟ  อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด 

“เราตอ้งมีศรทัธาอันมั่นคงในพระครสิตเ์พื่อที่เราจะ
กลับใจได ้ศรทัธาของเรารวมถึง ‘แนวคดิที่ถูกตอ้งเกี่ยว

หากทา่นมีความรู้เร่ืองหลกั

ธรรมพระกิตตคิณุแตไ่มป่ฏิบตัิ

ตามหรือประยกุต์ใช้ การ

เรียนรู้นัน้ไมส่มบรูณ์และพระ

วิญญาณอาจหยดุท�างานกบั

ทา่น การประยกุต์ใช้เกิดขึน้

เม่ือทา่นยอมรับสิง่ท่ีทา่นเรียน

รู้ในใจและความคดิทา่นแล้ว

ปฏิบตัแิละด�าเนินชีวิตตาม

ความจริงนัน้

การประยุกต์ใช้
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และพฤตกิรรมของเราที่ ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า” (“จุดกลับที่ปลอดภัย,” เลียโฮนำ, 
พ ค  2007, หน้า 125)

ศรทัธาของท่านในพระเยซูครสิตผ์ลักดนัท่านให้
เปลี่ยนความคดิ ความเช่ือ และพฤตกิรรมของท่าน
อย่างไร

 3. เหตใุดคนๆ หนึง่จงึต้องมีศรัทธาในพระเยซคูริสต์จงึจะ

กลบัใจได้ ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากอมิวเลค็และประธานอคุท์- 

ดอร์ฟเขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่น

จะอธิบายหลกัธรรมตอ่ไปนีอ้ยา่งไร ศรัทธาแท้จริงในพระเยซู

คริสต์เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการไถ่จากบาปของเรา

แอลมา 11:41–46

 อมิวเล็คสอนเร่ืองการฟ้ืนคืนชีวิตและการพิพากษา

มนษุยชาติทัง้ปวง

ก่อนท่านอ่านบทสรปุประจักษ์พยานของอมิวเล็คตอ่ซี
เอสรอม ให้ ใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี: การไม่เช่ือเรือ่ง
ชีวติหลังความตายอาจจะส่งผลตอ่การกระท�าของคน
บางคนอย่างไร

 4. เขียนค�าวา่ การฟ้ืนคืนชีวิต และ การพิพากษา เป็น

หวัข้อสองคอลมัน์แยกจากกนัในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น จากนัน้ให้ค้นคว้า แอลมา 11:41–45 โดยหาข้อมลู

มากเทา่ท่ีทา่นจะหาได้เก่ียวกบัการฟืน้คืนชีวิตและการพิพากษา 

เขียนสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ไว้ใต้หวัข้อแตล่ะหวัข้อ ทา่นอาจต้องการเขียน

ไว้ด้านบนสดุของหน้าพระคมัภีร์ของทา่นหรือในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ ทกุคนจะฟ้ืนคืนชีวติและได้รับการพพิากษาตามงาน

ของพวกเขา ข้อเหลา่นีส้อนเชน่กนัวา่ การฟ้ืนคืนชีวิต หมายถงึ

การรวมกนัของร่างกายเราและวิญญาณเราใน “รูปแบบอนั

สมบรูณ์” และ “โครงร่างอนัถกูต้อง” ไมแ่ยกจากกนัอีกเลย  

(ด ูแอลมา 11:43, 45)

 5. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือทัง้สองข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นมีความคดิและความรู้สกึอะไรบ้างเม่ือทา่นตรึกตรองเร่ือง

การฟืน้คืนชีวิตและการพิพากษา

 ข. ความเช่ือของทา่นวา่ทา่นจะฟืน้คืนชีวิตและได้รับการพิพากษา

สง่ผลอยา่งไรตอ่วิธีท่ีทา่นเลือกด�าเนินชีวิตในแตล่ะวนั

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 11 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 16: วัน 2

แอลมา 12
ค�าน�า

ถ้อยค�าของอมิวเล็คใน แอลมา 11 ท�าให้ซีเอสรอมรูสึ้ก
ผิดเพราะพูดเท็จและหลอกลวงผู้คน หลังจากอมิวเล็ค
พูดกับผู้คนของแอมันไนฮาห์แล้ว แอลมายืนอยู่ตอ่
หน้าพวกเขา เพราะผู้คนในแอมันไนฮาห์เป็นคนช่ัว
รา้ย แอลมาจึงเน้นความจรงิที่จะช่วยให้พวกเขากลับใจ
จากความแข็งกระดา้งของใจและบาปของพวกเขา เขา
เน้นเรือ่งบ่วงแรว้ของซาตาน การพิพากษาที่ตกบนคน
ช่ัวรา้ย และแผนแห่งการไถ่ที่จัดเตรยีมไว ้โดยผ่านพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้คนกลับใจไดก้ลับไปยังที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

แอลมา 12:1–7

แอลมาเปิดโปงเจตนาอนัชัว่ร้ายของซีเอสรอม

นึกดวูา่บ่วงแรว้ท�างานอย่างไรเพื่อจับสัตว:์ วางห่วงเชือก
ไวร้อบอาหารชิน้หน่ึง เมื่อสัตวล์อดห่วงเชือกมาเอา
อาหาร บ่วงแรว้จะรดัสัตวต์วัน้ันให้ตดิบ่วง

ทบทวนใน แอลมา 11:21–25 วา่ซีเอสรอมพยายามจับ
อมิวเล็คให้ตดิบ่วงแรว้อย่างไร หลังจากอมิวเล็คล่วงรู้
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เข้าใจทางวญิญาณที่ข้าพเจ้ากับท่านไดร้บัพรให้มีและ
ไดร้บัการยืนยันวา่เป็นความจรงิในใจเราน้ันไม่สามารถ
มอบให้ [ผู้อื่น] ได ้เราตอ้งจ่ายคา่เล่าเรยีนดว้ยความ
ขยันหมั่นเพียรและการเรยีนรู ้โดยการศึกษาและโดย
ศรทัธาเพื่อจะไดร้บัและ ‘เป็นเจ้าของ’ ความรูน้ั้นดว้ย
ตนเอง โดยวธิีน้ีเท่าน้ันที่ส่ิงซ่ึงเรารู ้ในความคดิจะ
สามารถสัมผัสในใจไดด้ว้ย” (“จงระวงัตวัดว้ยความเพยีร
ทกุอยา่ง,” เลยีโฮนำ, พ ค  2010, หน้า 54)

มองหาหลักฐานใน แอลมา 12:7–8 ที่ยืนยันวา่ซีเอสรอม
เริม่เต็มใจจ่าย “คา่เล่าเรยีน” ทางวญิญาณเพื่อให้ ได้
ความรูท้างวญิญาณ ท่านเห็นอะไรที่บ่งบอกวา่ซีเอสรอม
ไดเ้ริม่เปลี่ยนแปลงใจเพื่อเขาจะเรยีนรูค้วามจรงิทาง
วญิญาณได้

มองหาส่ิงที่แอลมาสอนซีเอสรอมเกี่ยวกับการไดค้วาม
รูท้างวญิญาณขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 12:9–11 อาจ
จะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ “ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า
คอืความจรงิตา่งๆ ทางวญิญาณซ่ึงจะรูไ้ดจ้ากการเปิด
เผยเท่าน้ัน       ตอ่ผู้ที่เช่ือฟังพระกิตตคิณุ” (คูม่ือพระ
คมัภีร,์ “ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า,” scriptures lds 
org) ท่านอาจตอ้งการเขียนนิยามน้ีไวใ้นพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ แอลมา 12:9 ใน แอลมา 12:9 แอลมา
อธิบายวา่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระวจนะส่วนหน่ึง
ให้มนุษย์ตามอะไร   
 

ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 12:10–11 อะไรคอืความ
สัมพันธ์ระหวา่งสภาพของใจเรากับการไดร้บัความจรงิ
ทางวญิญาณ   
 

ท�าใจทา่น “แข็งกระดา้ง” หมายความวา่อยา่งไร (ด ูแอล- 
มา 12:10–11) ท่านคดิวา่สภาพเช่นน้ันแสดงให้เห็นใน
ชีวติคนบางคนอย่างไร   
 

ข่าวสารของแอลมาถึงซีเอสรอมสอนหลักธรรมตอ่ไป
น้ี พระเจ้าทรงเปิดเผยความจรงิทางวญิญาณต่อเรา
ตามความเอาใจใสแ่ละความขยันหม่ันเพียรท่ีเรามี
ต่อพระวจนะของพระองค์

เจตนาของซีเอสรอมและตอบเขาแล้ว แอลมาก็ยืนขึน้
พูดกับซีเอสรอมและฝูงชนที่น่ัน (ด ูแอลมา 12:1–2) 
หาค�าและวลีที่แอลมาใช้บรรยายยุทธวธิีของซีเอสรอม
ใน แอลมา 12:3–6 ซ่ึงแอลมากล่าววา่มาจากมาร (ด ู 
แอลมา 12:5)

ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 12:3 แอลมาสามารถรูแ้ผน
ของซีเอสรอมไดอ้ย่างไร   
 

แอลมากล่าววา่เจตนาของมารคอือะไรใน แอลมา 12:6 
   
 

แอลมาสอนวา่ พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงสามารถช่วย
ให้เรารูทั้นการล่อลวงของปฏิปักษ์ ในบทเรยีนเกี่ยว
กับ แอลมา 11 ท่านเรยีนรูว้า่หากเราวางใจพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราย่อมสามารถเอาชนะการล่อลวงได ้แง่มุม
ส�าคญัของการเอาชนะการล่อลวงคอืให้พระวญิญาณ
ช่วยเรารูท้ันการล่อลวงและอันตรายที่การล่อลวงจะ
ท�าให้เกิดกับเราได ้จากน้ันเราสามารถเลือกอยู่อย่าง
บรสุิทธิ์และซ่ือสัตย์ โดยหลีกเลี่ยงการล่อลวง ท่านเคยมี
ประสบการณ์เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยให้ท่าน
รูท้ันและหลีกเลี่ยงการล่อลวงอย่างหน่ึงของมารหรอืไม่

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นสามารถท�าและจะท�าอะไรเพ่ือเพ่ิมพนูความสามารถ

ให้ทา่นรู้ทนัและตอบรับเสียงกระซบิของพระวิญญาณบริสทุธ์ิเพ่ือ

ทา่นจะสามารถรู้ทนัและหลีกเลี่ยง “บว่งแร้ว” ของปฏิปักษ์

แอลมา 12:7–18

แอลมาสอนเร่ืองการพิพากษาครัง้สดุทา้ยของมนษุยชาติ

ทัง้ปวง

คดิถึงอาชีพที่ท่านสนใจจะท�า ประเมินวา่ท่านตอ้งจ่าย
คา่เรยีนหรอืคา่โปรแกรมการอบรมเท่าใดจึงจะไดค้วามรู้
ที่ตอ้งใช้เพื่อจะประสบความส�าเรจ็ในอาชีพน้ัน

อ่านค�าพูดอ้างอิงตอ่ไปน้ีโดยมองหา “คา่
เล่าเรยีน” ที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ตอ้ง
จ่ายจึงจะไดร้บัความรูท้างวญิญาณ “ความ
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 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัพระบญัญตัหิรือค�าแนะน�าจากพระเจ้าท่ีทา่นขวนขวาย

ท�าตามโดยให้ “ความใสใ่จและความขยนัหมัน่เพียร” พระเจ้า

ประทานพรทา่นในวิธีใดบ้างด้วยการน�าทางเพ่ิมเตมิ ความเข้าใจ 

หรือเสียงกระซบิของพระวิญญาณของพระองค์เพราะทา่นปฏิบตัิ

ตามสิง่ท่ีพระองค์ทรงสอนทา่น

หลังจากแอลมาอธิบายวา่เราจะรูค้วามจรงิทางวญิญาณ
ไดอ้ย่างไรแล้ว เขาก็เริม่ตอบค�าถามที่ซีเอสรอมถามใน 
แอลมา 12:8 วา่เราจะไดร้บัการพิพากษาอย่างไร มองหา
ส่ิงที่แอลมาสอนซีเอสรอมใน แอลมา 12:12–15 เกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติและการพิพากษา เตมิค�าในช่อง
วา่งตอ่ไปน้ี เราจะต้องรบัผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบั- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - และ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------- - -  

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี: ส่ิงน้ันจะส่งผลอะไรในการ
เลือกประจ�าวนัของท่านถ้าท่านจดจ�าวา่ท่านจะตอ้งรบั
ผิดชอบค�าพูด งาน และความนึกคดิของท่าน

ท�าเครือ่งหมายข้ออ้างโยงในเชิงอรรถ 14 ก กับข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร ์โมไซยาห์ 4:30 จากน้ันให้อ่านหรอื
ท่อง โมไซยาห์ 4:30

 3. อ้างสิง่ท่ีทา่นเขียนไว้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นส�าหรับงานมอบหมาย 1 ในบทเรียนวนันี—้วา่

ทา่นจะรู้สกึไวตอ่พระวิญญาณบริสทุธ์ิมากขึน้ได้อยา่งไร เพ่ิมความ

นกึคดิของทา่นเก่ียวกบัวิธีท่ีความเข้าใจหน้าท่ีรับผิดชอบของตวั

ทา่นตอ่พระผู้ เป็นเจ้าจะเพ่ิมความปรารถนาให้ทา่นรู้ทนัและหลีก

เลี่ยงการลอ่ลวงได้อยา่งไร

แอลมา 12:19–37

แอลมาอธิบายวิธีทีม่นษุยชาติจะเอาชนะผลของการตก

ผ่านแผนแห่งการไถ่

หัวหน้าผู้ปกครองในแอมันไนฮาห์ช่ือแอนทิ โอนาห์ ไม่
เช่ือวา่มนุษย์จะเป็นอมตะได ้โดยบอกวา่การตกท�าให้ส่ิง
น้ีเป็นไป ไม่ ได ้(ด ูแอลมา 12:20–21) คน้ควา้ข้อตา่งๆ 
จาก แอลมา 12 ดงัระบุไว ้ในแผนภูมิตอ่ไปน้ีและเขียน
ส่ิงที่แอลมาสอนลงในคอลัมน์ ใตห้ัวข้อ

ผลของการ

ตก (แอลมา 

12:22, 24)

สิ่งที่พระผู้เป็น

เจ้าทรงท�าเพื่อ

ให้เกดิการไถ่เรา 

(แอลมา 12:24–

25, 28–33)

สิ่งที่เราท�าต้อง

ท�าเพื่อได้รับ 

การไถ่ (แอลมา  

12:24, 30, 

34, 37)
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 4. เม่ือทา่นเติมค�าในแผนภมิูเสร็จแล้ว ให้ตอบค�าถามตอ่

ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การชดใช้ของพระเยซคูริสต์ชว่ยให้เราเอาชนะผลของการตก

อยา่งไร

 ข. ตามท่ีกลา่วไว้ใน แอลมา 12:24 แอลมาสอนวา่อะไรคือจดุ

ประสงค์ของชีวิตเวลานีท่ี้พระผู้ชว่ยให้รอดทรงท�าให้เอาชนะผล

ของการตกได้

ค�าวา่ “สภาพแห่งการทดลอง” ใน แอลมา 
12:24 เป็นวลทีีแ่อลมาใช้ ในพระคมัภรีม์อร- 
มอนเท่าน้ัน (ด ูแอลมา 42:4, 10, 13 ดว้ย) 
เอ็ลเดอรแ์อล  ทอม เพอรร์ยี์แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองอธิบายสภาพแห่งการ

ทดลองดงัน้ี “จุดประสงคห์ลักของชีวติบนโลกน้ีคอืยอม
ให้วญิญาณของเรา ซ่ึงด�ารงอยู่ก่อนโลกเป็นมา ไดร้วม
กับรา่งกายเราช่ัวคราวอันเป็นโอกาสส�าคญัยิ่งในความ
เป็นมรรตยั การรวมกันของทัง้สองให้สิทธิพิเศษแก่เรา
ไดเ้ตบิโต พัฒนา และเจรญิวยัก็ตอ่เมื่อวญิญาณและ
รา่งกายของเรามารวมกันเท่าน้ัน เน่ืองดว้ยรา่งกายของ
เรา เราจึงประสบการทดลองจ�านวนหน่ึงในสภาพที่
เรยีกวา่สภาพแห่งการทดลองของการด�ารงอยู่ของเรา น่ี
เป็นเวลาของการเรยีนรูแ้ละการทดสอบเพื่อพิสูจน์วา่
ตวัเรามีคา่ควรรบัโอกาสนิรนัดร ์น่ีคอืส่วนทัง้หมดของ
แผนซ่ึงพระบิดาทรงมี ให้บุตรธิดาของพระองค”์ 
(“Proclaim My Gospel from Land to Land,” 
Ensign, May 1989, 14)

แอลมาเป็นพยานวา่ ความเป็นมรรตัยเป็นเวลาให้
เราเตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายวลีที่สอนหลักค�าสอนน้ีใน แอลมา 12:24 
อ่าน แอลมา 34:32 และอ้างโยงข้อน้ีกับ แอลมา 12:24

 5. เพ่ือประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

หนึง่หรือสองข้อลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น 

 ก. การรู้จดุประสงค์ของความเป็นมรรตยัชว่ยน�าทางทา่นในชีวิต

ทา่นอยา่งไร

 ข. ศรัทธาของทา่นในการชดใช้ของพระเยซคูริสต์ชว่ยทา่นอยา่งไร

ในการทดลองขณะเป็นมรรตยั

อ่าน แอลมา 12:33–35 สังเกตความแตกตา่งในส่ิงที่จะ
เกิดขึน้กับคนกลับใจและกับคนไม่กลับใจ อาจจะช่วยให้
ท่านเข้าใจข้อเหล่าน้ีดขีึน้ถ้ารูว้า่การเข้าไป ในสถานพัก
ผ่อนของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการรบัการปลดบาปของ
เราและการเข้าไปสู่รศัมีภาพแห่งที่ประทับของพระเจ้า
ในท้ายที่สุด (ด ูคพ  84:24)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 12 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 16: วัน 3

แอลมา 13
ค�าน�า

แอลมาสอนคนกบฏของแอมันไนฮาห์เกี่ยวกับมหาปุ 
โรหิตของฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดคผู้ไดร้บัแตง่
ตัง้ให้ช่วยผู้คนกลับใจและเข้าในสถานพักผ่อนของ
พระเจ้า เขายกตวัอย่างของเมลคเีซเดคผู้ช่วยให้คน
ของเขากลับใจและมีชีวติอยู่ ในความสงบสุข แอลมา
พยายามสอนผู้คนของแอมันไนฮาห์ให้มีศรทัธาและ
ความหวงัทัง้ยังกระตุน้พวกเขาให้เปลี่ยนแปลงเพื่อจะ
เตรยีมเข้าในสถานพักผ่อนของพระเจ้า

แอลมา 13:1–12

แอลมาสอนผูค้นของแอมนัไนฮาห์เกีย่วกบัการเรียกของ

มหาปโุรหิต

 1. อา่นค�าพดูอ้างอิงตอ่ไปนี ้แล้วตอบค�าถาม

“ในโลกแหง่วิญญาณก่อนความเป็นมรรตยั พระผู้ เป็นเจ้าทรงแตง่

ตัง้วิญญาณบางดวงให้ปฏิบตัภิารกิจท่ีเฉพาะเจาะจงในระหวา่งชีวิต 

มรรตยัของเขา น่ีเรียกวา่การแตง่ตัง้ลว่งหน้า
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“การแตง่ตัง้ลว่งหน้ามิได้รับประกนัวา่บคุคลเหลา่นีจ้ะได้รับการ

เรียกหรือความรับผิดชอบตามท่ีก�าหนด โอกาสเชน่นัน้เกิดขึน้

ในชีวิตนีเ้น่ืองจากการใช้สทิธ์ิเสรีอยา่งชอบธรรม เฉกเชน่การ

แตง่ตัง้ลว่งหน้าเกิดขึน้เน่ืองจากความชอบธรรมในการด�ารงอยู่

ก่อนเป็นมนษุย์” (แน่วแน่ต่อศรทัธา: ศพัทานกุรมพระกิตติคณุ 

[2004], หน้า 30)

 ก. อะไรคือความเช่ือมโยงระหวา่งการเลือกท่ีท�าระหวา่งชีวิตก่อน

เกิดกบัการแตง่ตัง้ลว่งหน้า

 ข. การเลือกท่ีท�าระหวา่งชีวิตมรรตยัมีผลตอ่การแตง่ตัง้ลว่งหน้า

อยา่งไร

ถึงแม้ ใน แอลมา 13 จะพูดถึงผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิต แต่
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู  คมิบัลล์เตอืนเราวา่พี่
น้องสตร ีไดร้บัการเรยีกอันสูงส่งในการด�ารงอยู่ก่อน
เกิดเช่นกัน “จ�าไวว้า่ ในโลกก่อนเรามาที่น่ี สตรทีี่ชอบ
ธรรมไดร้บังานมอบหมายบางอย่าง ส่วนชายที่ซ่ือสัตย์
ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าสู่งานฐานะปุ โรหิตบางอย่าง” 
(“The Role of Righteous Women,” Ensign, Nov  
1979, 102)

เอ็ลเดอรนี์ล เอ แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนวา่ “การด�ารงอยู่ก่อนเกิดไม ่ใช่หลักค�าสอนแบบ
ผ่อนคลาย ส�าหรบัเราแตล่ะคนมีการเลือกตอ้งท�า มีงาน
ยากตอ้งท�าไม่หยุดหย่อน มีการเย้ยหยันและความยาก
ล�าบากตอ้งประสบ มีเวลาตอ้งใช้ ให้ด ีมีพรสวรรคแ์ละ
ของประทานตอ้งน�ามาใช้ ให้ด ีเพียงเพราะเราไดร้บั
เลือก ‘ที่น่ันและเวลาน้ัน’ จึงมิ ไดห้มายความวา่เรา
สามารถเมินเฉย ‘ที่น่ีและเวลาน้ี’ ได ้ไม่วา่การแตง่ตัง้

ล่วงหน้าส�าหรบัผู้ชาย หรอืการก�าหนดล่วงหน้าส�าหรบัผู้
หญิง ผู้ ไดร้บัเรยีกและเตรยีมไวแ้ล้วตอ้งพิสูจน์เช่นกัน
วา่ ‘ ไดร้บัเลือกและซ่ือสัตย์’ (ด ูววิรณ์ 17:14; คพ  
121:34–36)” (“Premortality, a Glorious Reality,” 
Ensign, Nov  1985, 17)

แอลมาสอนพี่น้องชายในแอมันไนฮาห์วา่ชายจ�านวน
มากไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าในชีวติก่อนเกิดให้รบัฐานะ
ปุ โรหิต อ่าน แอลมา 13:1, 8–9 และระบุวา่แอลมาพูด
ถึงฐานะปุ โรหิตใด อาจเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ในบทน้ีวลี 
“ระเบียบอันศักดิสิ์ทธิ์” หมายถึงฐานะปุ โรหิตแห่งเมล-
คเีซเดค หรอื “ฐานะปุ โรหิตศักดิสิ์ทธิ์, ตามระเบียบ
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ  107:3) ท่าน
อาจท�าเครือ่งหมายวลี “ระเบียบอันศักดิสิ์ทธิ์” ขณะ
ที่ท่านศึกษาส่วนที่เหลือของบทน้ี (ด ูแอลมา 13:2, 
6–7, 10–11, 16, 18) เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกี
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “ชาวนีไฟเหล่า
น้ี ผู้ซ่ือสัตย์และแน่วแน่ในการรกัษากฎของโมเสส มี
ฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดค ซ่ึงหมายความวา่พวก
เขามีความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 421) น่ี
หมายความวา่ศาสดาพยากรณ์สมัยพระคมัภีรม์อรมอน 
มีฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดคและรูว้า่ฐานะปุ โรหิต
น้ันปฏิบัตหิน้าที่อย่างไร

คน้ควา้ แอลมา 13:2–6, 10 เพื่อหาค�าตอบของค�าถาม
ตอ่ไปน้ี และเขียนค�าตอบลงในคูม่ือของท่าน

• คนที ่ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดคมี
ลักษณะพิเศษอะไรบ้าง (ด ูแอลมา 13:3–5, 10)   
 

• ผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดคไดร้บัแตง่ตัง้ให้
ท�าอะไร (ด ูแอลมา 13:6)   
 

• ท่านเคยเห็นผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตที่ท่านรูจ้ักในวอรด์
หรอืสาขาท�าส่ิงน้ีอย่างไร ส่ิงที่พวกเขาท�าเป็นพรแก่
ชีวติท่านและชีวติผู้อื่นอย่างไร   
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แอลมา 13 มีค�าอธิบายอันลึกซึง้เกี่ยวกับฐานะปุ โรหิต
แห่งเมลคเีซเดค สอนวา่ชายผู้ ไดร้บัฐานะปุ โรหิตน้ี
ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าให้มารบั (ด ูข้อ 3) ผู้ด�ารงฐานะ
ปุ โรหิตน้ีตอ้งสอนพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าให้คน
อื่น ทัง้น้ี “เพื่อพวกเขาจะไดเ้ข้าไป ในสถานพักผ่อน
ของพระองคด์ว้ย” (ข้อ 6) ฐานะปุ โรหิตเป็นนิรนัดร ์
(ด ูข้อ 9) และมอบให้ผู้ชาย “สืบเน่ืองมาจากศรทัธายิ่ง
และการกลับใจของพวกเขา, และความชอบธรรมของ
พวกเขาตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 10) ผู้ด�ารง
ฐานะปุ โรหิตไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์โดยพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เมื่อพวกเขาเรยีนรูท้ี่จะชิงชัง (เกลียดชัง) บาป 
และดว้ยเหตน้ีุจึง “บรสุิทธิ์และเข้าไป ในสถานพักผ่อน
ของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา” (ข้อ 12)

อ่าน แอลมา 13:11–12 ระบุผลการช�าระให้บรสุิทธิ์ของ
การชดใช้ของพระเยซูครสิตท์ี่ผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตเหล่า
น้ันไดร้บัเน่ืองดว้ยศรทัธา การกลับใจ และความชอบ
ธรรมของพวกเขา

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นเรียนรู้อะไรจากแบบอยา่งของผู้ด�ารง

ฐานะปโุรหิตเหลา่นีเ้ก่ียวกบัสิง่ท่ีทา่นสามารถท�าได้เพ่ือรับผลการ

ช�าระให้บริสทุธ์ิจากการชดใช้ในชีวิตทา่น

 3. เขียนความจริงตอ่ไปนีล้งในพระคมัภีร์ของทา่นข้างๆ 

แอลมา 13:1–12 หรือในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: ชายผู้เป็นสมาชกิศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วสุิทธิชนยุคสุดท้าย ผู้ใช้ศรัทธาอันยิ่งใหญ่และเลือกความ

ชอบธรรมได้รับเรียกสู่ฐานะปุโรหติแห่งเมลคีเซเดคเพื่อน�าผู้

อ่ืนมาหาพระผู้เป็นเจ้า จากนัน้ให้เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่การรู้หลกัธรรมพระกิตตคิณุดงักลา่วจะสง่

ผลอยา่งไรตอ่วิธีท่ีทา่นตอบสนองตอ่ผู้น�าฐานะปโุรหิตตลอดชีวิต

ทา่น

แอลมา 13:13–20

แอลมาสอนเกีย่วกบัเมลคีเซเดค มหาปโุรหิตทีย่ิ่งใหญ่ผู้

สถาปนาสนัติสขุในบรรดาผูค้นของเขา

อา่น แอลมา 13:13–18 มองหาค�าทีแ่อลมาใช้พูดถงึเมล- 
คเีซเดคและส่ิงที่เมลคเีซเดคท�าเพื่อผู้คนของเขา ตรกึ
ตรองวา่ค�าเหลา่น้ีพดูถงึชีวติเฉกเช่นพระครสิตข์องเมล- 
คเีซเดคอย่างไร แอลมาสอนวา่ผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคเป็น “ตามระเบียบของพระบุตร, พระองค์
เดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา” (แอลมา 13:9; ด ูคพ  
107:2–4 ดว้ย) คอืพระเยซูครสิต ์และพวกเขาชีท้างให้
เราไปหาพระองค ์โดยแบบอย่างและค�าสอนของพวก
เขา เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีกล่าววา่ “ ไม่ตอ้ง
สงสัยวา่มีเหตกุารณ์มากมายในชีวติศาสดาพยากรณ์
จ�านวนมากที่กันคนชอบธรรมเหล่าน้ันไวเ้ป็นรปูแบบ
และฉายาแห่งพระเมสสิยาห์ของพวกเขา การมองหารปู
แบบที่เหมือนพระครสิตท์ุกแห่งและการใช้รปูแบบ
เหล่าน้ันซ�า้ๆ เพื่อให้พระองคแ์ละกฎของพระองคม์ี
ส�าคญัสูงสุดในความคดิเราเสมอนับเป็นเรือ่งดงีามและ
เหมาะสม” (The Promised Messiah, 453)

อ่าน แอลมา 13:19 ดวูา่ข้อน้ีบอกอะไรเราเกี่ยวกับเมล- 

คเีซเดค พิจารณา แอลมา 13:17 อีกครัง้เพื่อดวูา่แอล- 
มาพูดถึงผู้คนในซาเลมอย่างไรเมื่อเมลคเีซเดคเป็น
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กษัตรยิ์ของพวกเขา สังเกตวา่ค�าเหล่าน้ีใช้พูดถึงผู้คน
ของแอมันไนฮาห์ ไดอ้ย่างไร (ด ูแอลมา 8:9; 9:28) ผู้คน
ในซาเลมท�าอะไรอันเป็นผลจากความพยายามของเมล-
คเีซเดค (ด ูแอลมา 13:18)   
 

สังเกตส่ิงที่เมลคเีซเดคใช้ ไดร้บั และส่ังสอนใน แอลมา 
13:18 ตรกึตรองส่ิงทีท่า่นเรยีนรูจ้ากแบบอยา่งของเมลค-ี 
เซเดควา่ผู้น�าฐานะปุ โรหิตควรเป็นอย่างไร

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นหรือคนรู้จกัเคยประสบสนัตสิขุเม่ือใด

หลงัจากท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�าฐานะปโุรหิตท่ีชอบธรรม

แอลมา 13:21–31

แอลมาเชือ้เชิญผูค้นใหส้ดบัฟังสรุเสียงของพระเจ้าและ

เขา้ในสถานพกัผ่อนของพระองค์

มองหาและท�าเครือ่งหมายวลี “สถานพักผ่อนของ
พระเจ้า” (หรอืวลีคล้ายกัน) ที่กล่าวซ�า้ใน แอลมา 13:12, 
13, 16, และ 29 แอลมาสอนผู้คนของแอมันไนฮาห์วา่
พระเจ้าทรงเรยีกผู้ชายมาสู่ฐานะปุ โรหิตเพื่อช่วยให้
ผู้คนเข้าในสถานพักผ่อนของพระเจ้า เขาใช้ตวัอย่าง
ของเมลคเีซเดคเพื่อแสดงให้คนเหล่าน้ันเห็นวา่คนที่
เต็มไปดว้ยความช่ัวช้าสามานย์และความช่ัวรา้ยสามารถ
กลับใจและเข้าในสถานพักผ่อนของพระเจ้าได ้(ด ู 
แอลมา 13:17–18; ด ูคพ  84:24)

ประธานโจเซฟ เอฟ  สมิธกล่าววา่การเข้าในสถานพัก
ผ่อนของพระผู้เป็นเจ้า “หมายถึงการเข้ามาในความ
รูแ้ละความรกัของพระผู้เป็นเจ้า การมีศรทัธาในจุด
ประสงคแ์ละแผนของพระองค ์จนถึงระดบัที่เรารูว้า่
เราถูกตอ้งและเราไม่แสวงหาส่ิงใดอีก เราจะไม่หันไป
เหมาดว้ยลมปากแห่งค�าส่ังสอนทุกอย่าง หรอืดว้ยเล่ห์
กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง เรารูจ้ัก
ค�าสอนที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า” (ค�ำสอนของประธำน
ศำสนำจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ [1998], 62)

ทา่นจะคาดหวงัใหพ้ฤตกิรรมของคนบางคนเป็นอยา่งไร
ถ้าเขาไดเ้ข้าไป ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าในชีวติน้ี
ดงัที่ประธานโจเซฟ เอฟ  สมิธพูดถึง   
 

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีสอนวา่ “วสุิทธิชนที่แท้
จรงิเข้ามาในสถำนพักผ่อนของพระเจ้ำ ขณะอยู่ใน
ชีวติน้ี และโดยปฏิบัตติามความจรงิพวกเขายังคงอยู่
ในสภาพที่ ไดร้บัพรจนกวา่พวกเขาพักผ่อนกับพระเจ้า
ในสวรรค ์      สถานพักผ่อนของพระเจ้าในนิรนัดรคอื
การรบัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก ไดร้บัความสมบูรณ์แห่ง
รศัมีภาพของพระเจ้า” (Mormon Doctrine, 2nd ed  
[1966], 633)

หลังจากแอลมาเตอืนผู้คนของแอมันไนฮาห์ให้เตรยีม
รบัการเสด็จมาของพระครสิตแ์ล้ว (ด ูแอลมา 13:21–
26) เขาไดใ้ห้ค�าแนะน�าเพิ่มเตมิเกี่ยวกับวธิีเข้าไปใน
สถานพักผ่อนของพระเจ้า อ่าน แอลมา 13:27–29 เพื่อ
ดวูา่ค�าแนะน�าเหล่าน้ันคอือะไร

หลักธรรมตอ่ไปน้ีสามารถสรปุค�าสอนของแอลมา
ได:้ เม่ือเราตอบรบัค�าเชือ้เชิญให้กลับใจด้วยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน พระวญิญาณจะทรงน�าเราเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้า

 5. ระบพุรประการหนึง่ท่ีกลา่วไว้ในแอลมา 13:27–29 ซึง่

ทา่นประสงค์จะได้รับ หลงัจากทา่นระบพุรนัน้แล้ว ให้มอง

หาค�าแนะน�าท่ีแอลมาให้ซึง่จะชว่ยทา่นเตรียมรับพรดงักลา่ว จาก

นัน้ให้เขียนเป้าหมายลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่ทา่นจะน�าค�าแนะน�าของแอลมาไปปฏิบตัิได้อยา่งไรทัง้นี ้

เพ่ือทา่นจะสามารถเข้าไปในสถานพกัผอ่นของพระเจ้าในชีวิตนี ้

และชีวิตหน้า

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 13 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 16: วัน 4

แอลมา 14–16
ค�าน�า

หลังจากไดย้ินแอลมาและอมิวเล็คส่ังสอน บางคนใน
แอมันไนฮาห์เช่ือและกลับใจ รวมทัง้ซีเอสรอม คนอื่นๆ 
โกรธและท�าให้แอลมากับอมิวเล็คถูกคมุขัง คนช่ัวใน
แอมันไนฮาห์ขับไล่ชายที่เช่ือและเผาภรรยากับบุตรธิดา
ของชายเหล่าน้ัน หลังจากน้ันหลายวนัพระเจ้าทรงปลด
ปล่อยแอลมาและอมิวเล็คออกจากเรอืนจ�าและท�าลาย
ผู้น�าที่ช่ัวรา้ยของแอมันไนฮาห์ ในไซดม ซีเอสรอมทน
ทกุขเวทนาทางรา่งกายและวญิญาณ เขายอมรบักับแอล- 
มาวา่เขามีศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละไดร้บัการรกัษา 
ในสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์ กองทัพชาวเลมันท�าลาย
เมอืงแอมนัไนฮาห ์การน�าทางของศาสดาพยากรณ์แอล- 
มาช่วยให้กองทัพชาวนีไฟหยุดการรกุรานของชาวเลมัน
ได ้แอลมา อมิวเล็ค และอีกหลายคนเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ศาสนจักรทั่วแผ่นดนิแห่งนีไฟ

แอลมา 14

แอลมากบัอมิวเล็คถูกคมุขงั ส่วนชาวแอมนัไนฮาห์ทีเ่ชือ่

ถูกขบัไล่หรือไม่ก็ถูกเผา

นึกถึงกรณีที่ท่านเคยเห็นหรอืไดย้ินวา่ผู้บรสุิทธิ์ทนทุกข์
ดว้ยน� ้ามือของอีกคนหน่ึง—ตวัอย่างเช่น เหตกุารณ์ที่มี

คนถูกข่มเหงเพราะความเช่ือของเขา ไตรต่รองค�าถาม
ตอ่ไปน้ี

• ท่านรูสึ้กอย่างไรตอ่คนที่ก�าลังทนทุกข์

• ท่านรูสึ้กอย่างไรตอ่คนที่ท�าให้เกิดความทุกข์

• ท่านคดิวา่เหตใุดบางครัง้เรือ่งรา้ยๆ จึงเกิดแก่คน
บรสุิทธิ์และคนชอบธรรม

ขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 14 ให ้โยงค�าถามเหล่าน้ีกับ
ประสบการณ์ของแอลมาและอมิวเล็ค

อ่าน แอลมา 14:1–10 โดยมองหาคนที่ทุกข์ทรมานและ
พวกเขาทุกข์ทรมานอย่างไร จากน้ันให้เตมิแผนภูมิตอ่
ไปน้ี

ใครทกุข์ทรมาน พวกเขาทกุข์ทรมาน

อย่างไร

ดงับันทึกไว ้ ใน แอลมา 14:10 อมิวเล็คตอ้งการท�าอะไร 
อ่าน แอลมา 14:11 ระบุความจรงิที่อาจจะช่วยคนที่ก�าลัง
พยายามเข้าใจวา่เหตใุดบางครัง้พระเจ้าทรงยอมให้คน
ช่ัวท�ารา้ยคนบรสุิทธิ์หรอืคนชอบธรรม

วธิีถ่ายทอดความจรงิจาก แอลมา 14:11 วธิีหน่ึงคอื 
พระเจ้าทรงยอมให้คนชอบธรรมทนทุกข์ด้วยน� ้ามือ
คนช่ัวเพ่ือให้การพิพากษาของพระองค์เท่ียงธรรม 
สังเกตวา่แอลมาไดร้บัการเปิดเผยวา่พระเจ้าทรงรบัคน
ที่เสียชีวติไว ้“ ในรศัมีภาพ” (แอลมา 14:11) ประธาน
เฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์น้ีดว้ยทัศนะที่ยาวไกลถึงนิรนัดรวา่ “อมิวเล็ค
ไดร้บัพรให้มองเห็นพระคณุความดแีละความเที่ยงตรง
ของพระผู้เป็นเจ้าแม้ ในโศกนาฏกรรมอันน่าสะพรงึ
กลัว” (“Amulek: The Blessings of Obedience,”  ใน 
Heroes from the Book of Mormon [1995], 110)

อ่าน แอลมา 60:12–13 และอ้างโยงกับ แอลมา 14:10–
11 เราเรยีนรูว้า่ในบรรดาเหตผุลที่ทรงยอมให้คนชอบ
ธรรมทนทุกข์คอืเพื่อผนึกประจักษ์พยานของพวกเขา
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ดว้ยชีวติ (ด ูคพ  135:3) และเพื่อยืนเป็นพยานฟ้องคน
ช่ัว

การเข้าใจวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้คน
ชอบธรรมทนทุกข์อาจเป็นหลักธรรมที่เราเข้าใจได้
ยาก จงใครค่รวญค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานสเป็น-
เซอร ์ดบัเบิลยู  คมิบัลล์เพื่อเข้าใจมากขึน้วา่เหตใุดพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ผู้คนใช้สิทธิ์เสรแีม้พวกเขาเลือก
ผิด

“ถ้าเรามองความเป็นมรรตยัเป็นทัง้หมด
ของการด�ารงอยู่ เมื่อน้ันความเจ็บปวด 
โทมนัส ความล้มเหลว และชีวติอันสัน้ก็
คงเป็นภัยมหันต ์แตถ่้าเรามองชีวติเป็น
เรือ่งนิรนัดรท์ี่ย้อนไปในอดตีก่อนเกิดและ

ขยายสู่อนาคตหลังความตายที่ด�ารงอยู่นิรนัดร เมื่อน้ัน
เหตกุารณ์ทัง้หลายทัง้ปวงก็จะอยู่ในมุมมองที่ถูก
ตอ้ง      

“      ถ้าคนชอบธรรมทุกคนไดร้บัความคุม้ครองและ
คนช่ัวถูกท�าลาย โปรแกรมทัง้หมดของพระบิดาย่อม
เป็นโมฆะ สิทธิ์เสรซ่ึีงเป็นหลักธรรมเบือ้งตน้ของพระ
กิตตคิณุย่อมสิน้สุด และไม่มีมนุษย์คนใดตอ้งด�าเนิน
ชีวติดว้ยศรทัธา” (ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร:  
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล ์[2006], 16)

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ความจริงท่ีทา่นเรียนรู้ใน แอลมา 14:11 และค�ากลา่วของ

ประธานคมิบลัล์ชว่ยให้ทา่นเข้าใจอยา่งไรวา่เหตใุดบางครัง้พระผู้

เป็นเจ้าทรงยอมให้คนชอบธรรมทนทกุข์ด้วยน�า้มือคนชัว่

อ่าน แอลมา 14:12–13 ดวูา่แอลมาสอนอะไรอมิวเล็ค
เพื่อช่วยให้เขาอดทนตอ่การทดลองที่พวกเขาก�าลัง
ประสบ ท่านคดิวา่เหตใุดแอลมาจึงสามารถตอบสนอง
ดว้ยความเช่ือมั่นเช่นน้ันได ้  
 

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่แอล-
มาก�าลังสอนอมิวเล็คเกี่ยวกับการวางใจพระเจ้า “ชีวติ
น้ีเป็นประสบการณ์ ในการวางใจอย่างเต็มที่—วางใจ
ในพระเยซูครสิต ์วางใจในค�าสอนของพระองค ์วางใจ
ในความสามารถของเราเมื่อเราไดร้บัการน�าทางโดย

พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ ์ให้เช่ือฟังค�าสอนเหล่าน้ันเพื่อ
ให้เกิดความสุขในเวลาน้ีและเพื่อการด�ารงอยู่นิรนัดร์
ที่เต็มไปดว้ยจุดประสงคแ์ละมีความสุขอันล�า้เลิศ การ
วางใจหมายความวา่เช่ืออย่างเต็มใจโดยไม่จ�าเป็นตอ้ง
รูว้า่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร (ดสุูภาษิต 3:5–7) เพื่อให้
ผลดบีังเกิดขึน้ ความไวว้างใจในพระเจ้าของท่านตอ้ง
มีพลังและยั่งยืนกวา่ความเช่ือมั่นในความรูสึ้กและ
ประสบการณ์ของตวัท่านเอง” (ด ู“จงวางใจในพระเจ้า,” 
เลียโฮนำ, ม ค  1996, หน้า 16)

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเน้นความจรงิน้ีโดยเขียนไว ้ใกล้
กับ แอลมา 14:12–13 ในพระคมัภีรข์องท่านวา่ เม่ือเรา
วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้แก่เราในช่วงท่ีเราเผชิญการทดลอง

 2. เลือกสถานการณ์ตอ่ไปนีห้นึง่สถานการณ์หรือมากกวา่

นัน้และอธิบายลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่หลกัธรรมท่ีทา่นเพ่ิงเขียนในพระคมัภีร์จะชว่ยแตล่ะบคุคล

ตอ่ไปนีอ้ยา่งไร

 ก. ผู้ เลน่หลายคนในทีมกีฬาเยาวชนชายรังเกียจเขาและเยาะเย้ย

หรือล้อเลียนเขาตอ่หน้าคนอ่ืนเก่ียวกบัการยดึมัน่มาตรฐานพระ

กิตตคิณุของเขา ดเูหมือนคนเหลา่นัน้จงใจวางแผนท�ากิจกรรมด้วย

กนันอกเวลาฝึกซึง่พวกเขารู้วา่เขาจะไมเ่ข้าร่วมเพราะความเช่ือมัน่

อยา่งแรงกล้าของเขา

 ข. เยาวชนหญิงคนหนึง่ไปสมคัรงานกบัร้านซึง่เพ่ือนท่ีดีคนหนึง่

ท�างานอยู ่เธอไมไ่ด้งาน และเพ่ือนบอกเธอหลงัจากนัน้วา่เจ้าของ

ร้านพดูวา่เขาจะไมมี่วนัจ้างมอรมอน

 ค. เม่ือเยาวชนชายคนหนึง่ขอให้เยาวชนชายกลุม่หนึง่ท่ีโรงเรียน

หยดุใช้ภาษาหยาบคายเม่ือมีเขาอยูด้่วย คนเหลา่นัน้ผลกัเขาและขู่

จะท�าร้ายเขามากขึน้ถ้าเขาพดูแบบนัน้อีก

อ่าน แอลมา 14:14–17 ตรกึตรองวา่ศรทัธาของแอลมา
และอมิวเล็คช่วยพวกเขาอย่างไรขณะยังคงทนทุกข์ดว้ย
น� ้ามือของผู้น�าที่ช่ัวรา้ยในแอมันไนฮาห์ ท่านคดิวา่เหตุ
ใดการไม่ให้ค�าตอบใดๆ ในสถานการณ์น้ันจึงเป็นการ
ตอบสนองที่ดทีี่สุด (ด ูมัทธิว 27:11–14 ดว้ย)

แอลมา 14:18–28 บอกวา่แอลมาและอมิวเล็คทนทุกข์
หลายอย่างก่อนพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขา
และท�าลายผู้น�าช่ัวรา้ยหลายคนของแอมันไนฮาห์ วลี 
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“ขบเขีย้วเคีย้วฟัน” (ข้อ 21) หมายถึงการขบฟันซ�า้แล้ว
ซ�า้เล่าดว้ยความโกรธหรอืเดอืดดาล

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่สิง่

ใดท่ีแอลมาและอมิวเลค็ทนทกุข์ใน แอลมา 14:18–25 ซึง่

จะยากท่ีสดุส�าหรับทา่นและอธิบายวา่เพราะเหตใุด จากนัน้ให้

เขียนประสบการณ์สว่นตวัหรือประสบการณ์ของคนท่ีทา่นรู้จกัผู้

ก�าลงัพยายามด�าเนินชีวิตอยา่งชอบธรรมแตก็่ยงัประสบการ

ทดลอง

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 14:25 อะไรท�าให้แอลมา
และอมิวเล็คสามารถยืนไดด้ว้ยตนเอง อ่าน แอลมา 
14:26–29 ท�าเครือ่งหมายวลีและค�าที่ท่านรูสึ้กยืนยัน
ความจรงิน้ีไดด้ทีี่สุด หากเรารอ้งทูลพระเจ้าในศรทัธา 
พระองค์จะทรงเพ่ิมพละก�าลังให้เราในความทุกข์
และทรงปลดปล่อยเราในวธีิและเวลาของพระองค์

พระเจ้าทรงสามารถขยายเดชานุภาพของพระองคแ์ละ
ทรงปลดปล่อยท่านจากการทดลองและความทุกข์ในวธิี
และเวลาของพระองค ์เมื่อเราเรยีนรูท้ี่จะวางใจในพระ
ประสงคข์องพระเจ้า เราจะมีความเข้มแข็งและพลัง
อดทนตอ่ความยากล�าบากตลอดชีวติเรามากขึน้

แอลมา 15–16

ซีเอสรอมไดร้บัการรกัษา กองทพัชาวเลมนัท�าลายแอมนั-

ไนฮาห์ แอลมาและอมิวเล็คสัง่สอนชาวนีไฟต่อไป

หลังออกจากแอมันไนฮาห์ แอลมาและอมิวเล็คไปยัง
เมอืงไซดมทีอ่ยูใ่กล้เคยีง ทีน่ั่นพวกเขาพบผู้เช่ือจากแอ- 

มันไนฮาห์ รวมทัง้ซีเอสรอมดว้ย อ่าน แอลมา 15:3–5 
เพื่อคน้หาสภาพของซีเอสรอม

พิจารณาดงัน้ี: อะไรท�าให้ซีเอสรอมป่วย ซีเอสรอมท�า
อะไรเพื่อให้ ไดร้บัการบรรเทาทุกข์และสันตสุิข

ตัง้ใจอ่าน แอลมา 15:6–10 ขีดเส้นใตข้้อความสอง
หรอืสามวลีที่แสดงให้เห็นวา่แอลมาช่วยให้ซีเอสรอม
เพ่งความสนใจไปที่พระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์เพื่อเข้าใจวธิีหน่ึงที่ผู้น�าฐานะปุ โรหิตสามารถ
ช่วยให้ผู้คนไดร้บัพระเมตตาผ่านการชดใช้ ให้อ่าน
ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จย์ อี  เจนเซ็นแห่ง
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

“ขณะรบัใช้เป็นอธิการ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพรแห่ง
การชดใช้ ในชีวติของสมาชิกศาสนจักรผู้ท�าการล่วง
ละเมิดรา้ยแรง      

“หนุ่มโสดในวอรด์ของเราคนหน่ึงออกเดทกับหญิงสาว
คนหน่ึง พวกเขาปล่อยให้ความรกัเกินขอบเขต เขามา
ขอค�าแนะน�าและความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า โดยขึน้
อยู่กับส่ิงที่เขาสารภาพและความรูสึ้กถึงพระวญิญาณที่
ข้าพเจ้ามี ผนวกกับส่ิงอื่นๆ เขาไม่ ไดร้บัอนุญาตให้รบั
ศีลระลึกระยะหน่ึง เราพบกันเป็นประจ�าเพื่อให้แน่ใจ
วา่มีการกลับใจและหลังจากเวลาที่เหมาะสม ข้าพเจ้า
อนุญาตให้เขารบัศีลระลึกอีกครัง้

“ขณะข้าพเจ้าน่ังอยู่บนยกพืน้ในการประชุมศีลระลึก
ข้าพเจ้ามองเขาซ่ึงเวลาน้ีเขารบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่
ควร ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงแขนแห่งความเมตตา ความ
รกั และความปลอดภัยที่ล้อมเขาไวข้ณะที่การเยียวยา
อันเน่ืองมาจากการชดใช้ท�าให้จิตวญิญาณอบอุ่นและยก
ภาระของเขา ส่งผลให้เกิดการให้อภัย สันต ิและความ
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สุขดงัที่สัญญาไว”้ (“แขนแห่งความปลอดภัย,” เลียโฮ-
นำ, พ ย  2008, 61 62)

อธิการและผู้น�าฐานะปุ โรหิตคนอื่นๆ สามารถช่วยให้เรา
ไดร้บัความเมตตาและพละก�าลังที่เราตอ้งการผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ท่านพบหลักฐานอะไรบ้างใน 
แอลมา 15:11–12 ที่ยืนยันวา่ซีเอสรอมกลับใจและไดร้บั
พระเมตตาจากพระเจ้า   
 

หลักธรรมข้อหน่ึงที่ท่านสามารถเขียนลงในพระคมัภีร์
หรอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านส�าหรบั 
แอลมา 15:6–12 คอื โดยผ่านศรทัธาของเราในพระ
เยซูครสิต์เราสามารถได้รบัการรกัษาและเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็ง ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 15:16, 18 
หลักธรรมน้ีประจักษ์ชัดอย่างไรในชีวติของอมิวเล็ค

แอลมาและอมิวเล็คสถาปนาศาสนจักรในบรรดาผู้คน
แห่งไซดม จากน้ันจึงกลับไปเซราเฮ็มลา

ใน แอลมา 16 เราอ่านวา่กองทัพชาวเลมันรกุรานแผ่น
ดนิชาวนีไฟและท�าลายเมืองแห่งแอมันไนฮาห์ ตาม
ค�าพยากรณ์ของแอลมาและอมิวเล็คที่วา่หากผู้คนไม่
กลับใจพวกเขาจะถูกท�าลาย (ด ูแอลมา 9:12) ขณะที่
ท่านอ่าน แอลมา 16 ให้ดวูา่ชาวนีไฟหันไปขอความช่วย
เหลือจากใครเพื่อเขาจะสามารถปราบกองทัพชาวเลมัน
ได ้เปรยีบประสบการณ์น้ีกับการสู้รบของท่านและศัตรู
ที่ท่านเผชิญ

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 14–16 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 17: วัน 1

แอลมา 17–18
ค�าน�า

แอลมา 17–18 ประกอบดว้ยส่ิงที่มอรมอนเขียนเกี่ยวกับ
งานเผยแผ่ของพวกบุตรของโมไซยาห์ ในบรรดาชาวเล-
มัน เรือ่งราวเหล่าน้ีให้ตวัอย่างวา่ผู้สอนศาสนาทุกวนั
น้ีควรเตรยีมและรบัใช้อย่างไร พวกบุตรของโมไซยาห์
แสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าขณะเตรยีมส่ังสอนพระ
กิตตคิณุแก่ชาวเลมัน เมื่อพวกเขาแยกกันไปคนละทาง 
พระเจ้าทรงปลอบโยนพวกเขาและทรงสัญญาวา่พวก
เขาจะน�าจิตวญิญาณมาหาพระองค ์แอมันไปแผ่นดนิ
แห่งอิชเมเอลและเริม่สอนโดยรบัใช้กษัตรยิ์ชาวเลมัน
ช่ือลาโมไน กษัตรยิ์ลาโมไนอัศจรรย์ใจในพลังของแอ- 
มันเมื่อเขาปกป้องฝูงสัตวข์องกษัตรยิ์ การรบัใช้ครัง้น้ี
ท�าให้ใจของกษัตรยิ์และผู้คนอ่อนลงจนยอมฟังค�าสอน
ของแอมันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและแผนแห่งความ
รอด กษัตรยิ์ลาโมไนเช่ือส่ิงที่แอมันสอน ตระหนักวา่
ตนตอ้งการพระผู้ช่วยให้รอด รอ้งขอพระเมตตาจาก
พระเจ้า และหมดก�าลังดว้ยพระวญิญาณ

แอลมา 17:1–18

พวกบตุรของโมไซยาห์เตรียมสัง่สอนพระกิตติคณุแก่

ชาวเลมนั

นึกถึงระยะเวลาที่เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรร์บัใช้งาน
เผยแผ่ ในปัจจุบัน อ่าน แอลมา 17:4 ขีดเส้นใตจ้�านวน
ปีที่พวกบุตรของโมไซยาห์สอนพระกิตตคิณุในบรรดา
ชาวเลมัน

ขณะที่แอลมาก�าลังเดนิทางไปแผ่นดนิแห่งแมนไท 
เขาพบพวกบุตรของโมไซยาห์ขณะคนเหล่าน้ันก�าลัง
กลับบ้านจากงานเผยแผ่ที่ยาวนาน และทุกคนช่ืนชม
ยินด ีอ่าน แอลมา 17:2–4 ใช้ปากกาเน้นข้อความตรง
ค�าและวลีที่บอกวา่พวกบุตรของโมไซยาห์เป็นผู้สอน
ศาสนาแบบใด

 1. ทบทวน แอลมา 17:2–4 ท�าดงันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เขียนรายการสิง่ท่ีพวกบตุรของโมไซยาห์เตรียมตวัเป็นผู้สอน

ศาสนาท่ีมีประสทิธิภาพ และบอกผลลพัธ์ของการเตรียมเหลา่นัน้

 ข. เลือกบางสิง่ท่ีผู้สอนศาสนาเหลา่นีท้�าซึง่ทา่นประสงค์จะท�าให้ดี

ขึน้ในชีวิตทา่นหรืออปุนิสยัท่ีทา่นประสงค์จะพฒันาให้สมบรูณ์

มากขึน้ เขียนข้อความหนึง่ยอ่หน้าวา่ทา่นจะท�าสิง่นีอ้ยา่งไร

ไตรต่รองวา่ท่านสวดอ้อนวอนและคน้ควา้พระคมัภีร์
เป็นส่วนตวัและในครอบครวับ่อยเพียงใด นึกถึงโอกาส
ที่ท่านตอ้งอดอาหาร การปฏิบัตเิหล่าน้ีช่วยให้ท่าน 
“มั่นคงขึน้ในความรูเ้รือ่งความจรงิ” (แอลมา 17:2) ใน
ทางใด

จากแบบอย่างของพวกบุตรของโมซายาห์ เราเรยีนรู้
หลักธรรมน้ี โดยการค้นควา้พระคัมภีร ์สวดอ้อนวอน 
และอดอาหาร เราจะได้รบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิและ
สอนผู้อ่ืนด้วยพลัง โดยไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรา
ย่อมพรอ้มแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่นมากขึน้

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ซ่ึงท่านสอนเยาวชนให้รูว้ธิีที่
พวกเขาสามารถเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา มองหาวธิี
เฉพาะเจาะจงที่ท่านสามารถเตรยีมตวัให้พรอ้มแบ่งปัน
พระกิตตคิณุเช่นเดยีวกับพวกบุตรของโมไซยาห์

“ท่านสามารถเพิ่มความปรารถนาในการ
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าได ้(ด ูคพ  4:3) และ
ท่านจะเริม่คดิอย่างที่ผู้สอนศาสนาคดิ 
อ่านส่ิงที่ผู้สอนศาสนาอ่าน สวดอ้อนวอน
อย่างที่ผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอน และ

รูสึ้กอย่างที่ผู้สอนศาสนารูสึ้กได ้ท่านจะหลีกเลี่ยง
อิทธิพลทางโลกซ่ึงจะท�าให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ถอนพระองค ์ได ้และท่านจะเพิ่มความมั่นใจในการรบัรู้
และตอบสนองการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณได ้บรรทัด
มาเตมิบรรทัด กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณ์ ที่น่ีนิดและที่
น่ันหน่อย ท่านจะคอ่ยๆ กลายเป็นผู้สอนศาสนาตามที่
ตนเองหวงัและเป็นผู้สอนศาสนาที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงคาดหวงัได ้     

“การประกาศพระกิตตคิณุ       ไม่ ไดเ้ป็นเพียงกิจกรรม
ที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องดว้ยตามเวลาที่จ�ากัดไวห้รอื
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เป็นเพียงงานมอบหมายที่ตอ้งท�าให้เสรจ็ในฐานะ
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย หากแตง่านสอนศาสนาเป็นส่ิงที่ท�าให้เห็นชัด
ถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตวัและมรดกทางวญิญาณของ
เรา” (“การเป็นผู้สอนศาสนา,” เลียโฮนำ, พ ย  2005, 
หน้า 55–56)

อ่าน แอลมา 17:9 ขีดเส้นใตส่ิ้งที่พวกบุตรของโมไซ-
ยาหส์วดออ้นวอนขอขณะพวกเขาเตรยีมรบัใช้ อา่น แอล-
มา 17:11 และใครค่รวญส่ิงที่พระเจ้ารบัส่ังกับพวกเขา
เกี่ยวกับวธิีเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์พระองค ์ข้อเหล่า
น้ีสอนหลักธรรมวา่ โดยการเป็นแบบอย่างท่ีดี โดย
เฉพาะเม่ือทุกข์ยากเดือดรอ้น พระเจ้าทรงสามารถ
ท�าให้เราเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์พระองค์ได้

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัสถานการณ์ท่ีทา่นรู้สกึวา่สามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีได้ 

ตรึกตรองสภาวะแวดล้อมท่ีโรงเรียน สถานการณ์ท่ีบ้านกบั

ครอบครัวหรือกบัญาติๆ  และสภาวะแวดล้อมทางสงัคมท่ีเป็นการ

พบหน้ากนัหรือออนไลน์ อธิบายวา่ทา่นจะแสดงแบบอยา่งท่ีดีใน

สถานการณ์นัน้อยา่งไร

การเป็นแบบอย่างที่ด ีในบางสถานการณ์ยากกวา่
สถานการณ์อื่น ดวูา่ใน แอลมา 17:12–16 พูดถึงชาวเล-
มันอย่างไรและตรกึตรองวา่เหตใุดพวกบุตรของโมไซ-
ยาห์จึงล�าบากมากขณะสอนในสถานการณ์น้ี

ท่านคดิวา่เหตใุดพวกบุตรของโมไซยาห์จึงเต็มใจทน
ทุกข์เพื่อช่วยคนที่เกลียดชังชาวนีไฟ เพื่อช่วยให้ท่าน
เข้าใจส่ิงที่พวกบุตรของโมไซยาห์หวงัจะท�าส�าเรจ็ ให้
เตมิค�าในช่องวา่งโดยใช้ค�าๆ หน่ึงจาก แอลมา 17:16: 

พวกบุตรของโมไซยาห์ตอ้งการน�าชาวเลมันมาสู่ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เพราะพวกเขาตอ้งการให้ชาวเลมัน
รูจ้ักแผนแห่งการไถ่

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวธิีเป็นแบบอย่างที่ดตีอ่ผู้อื่น ให้
ท�างานมอบหมายน้ีภายในสองสามวนัตดิตอ่กัน ขอให้
สมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนคนหน่ึงบอกท่านวา่แบบ
อย่างเหมือนพระครสิตข์องคนบางคนสรา้งความแตก
ตา่งในชีวติเขาอย่างไร

แอลมา 17:19–39

แอมนักลายเป็นผูร้บัใชข้องกษัตริย์ลาโมไนและปกป้องฝงู

สตัว์ของเขา

ขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 17:19–39  ให้หาดวูา่แอมันรบั
ใช้กษัตรยิ์ลาโมไนและผู้รบัใช้ของกษัตรยิ์อย่างไร ตรกึ
ตรองวา่การรบัใช้ของแอมันช่วยเตรยีมชาวเลมันให้
พรอ้มรบัพระกิตตคิณุอย่างไร วางแผนเล่าเรือ่งแอมัน
ปกป้องฝูงสัตวข์องกษัตรยิ์กับสมาชิกครอบครวัหรอื
เพื่อนคนหน่ึง เน้นความจรงิตอ่ไปน้ีขณะที่ท่านเล่า
เรือ่ง: โดยผ่านการรบัใช้ เราสามารถช่วยเตรยีมผู้อ่ืน
ให้พรอ้มยอมรบัพระกิตติคุณได้ สนทนากับบุคคล
น้ันวา่ท่านอยากช่วยให้ ใครเข้มแข็งทางวญิญาณมาก
ขึน้ ตรกึตรองวา่ท่านสามารถรบัใช้บุคคลน้ีไดอ้ย่างไร 
และตดัสินใจวา่จะให้การรบัใช้อย่างไร

แอลมา 18

ความซ่ือสตัย์ของแอมนัท�าใหก้ษัตริย์ลาโมไนประทบัใจ 

และแอมนัสอนพระกิตติคณุใหก้ษัตริย์

ผู้รบัใช้ของกษัตรยิ์ลาโมไนบอกส่ิงที่แอมันท�าในการ
ปกป้องฝูงสัตวข์องกษัตรยิ์ อ่าน แอลมา 18:4–6 และ
มองหาปฏิกิรยิาของกษัตรยิ์ตอ่ส่ิงที่แอมันท�า

เมื่อกษัตรยิ์ถามผู้รบัใช้วา่แอมันอยู่ที่ ไหน พวกเขาบอก
วา่แอมันก�าลังปฏิบัตหิน้าที่ตามค�าขอจากกษัตรยิ์ก่อน
หน้าน้ีคอืเตรยีมม้าของเขาให้พรอ้มเดนิทางไปแผ่น
ดนิแห่งนีไฟที่ซ่ึงบิดาของกษัตรยิ์อาศัยอยู่ อ่าน แอลมา 
18:12–15 มองหาผลที่การรบัใช้ของแอมันมีตอ่กษัตรยิ์
ลาโมโน



215

อ่าน แอลมา 18:16–21 มองหาหลักฐานยืนยันวา่พระเจ้า
ทรงก�าลังน�าทางแอมันขณะที่เขาสอนกษัตรยิ์ลาโมไน 
เขียนลงในช่องวา่งที่เตรยีมไวว้า่พระวญิญาณของพระผู้
เป็นเจ้าทรงช่วยแอมันในสถานการณ์น้ีอย่างไร   
  
 

ขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 18:22–32 ให้มองหาความจรงิ
พระกิตตคิณุที่แอมันสอนลาโมไน ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายความจรงิเหล่าน้ีในพระคมัภีรห์รอืเขียนลง
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน ขณะที่แอ- 
มันสอน เขาก�าลังเสรมิสรา้งความเช่ือที่เขากับลาโมไน
มีรว่มกัน ลาโมไนเช่ือในผู้เป็นเจ้าผู้ที่เขาเรยีกวา่พระ
วญิญาณยิ่งใหญ่ แตเ่ขาไม่เข้าใจพระลักษณะที่แท้จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้า

อ่าน แอลมา 18:33–35 ดวูา่แอมันตอบอย่างไรเมื่อ
กษัตรยิ์ถามเขาวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเขามาใช่หรอืไม่

 3. จากการศกึษา แอลมา 17–18 ให้เขียนยอ่หน้าสัน้ๆ ลง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือสรุปสิง่ท่ีแอ- 

มนัสามารถท�าได้ในบรรดาชาวเลมนัด้วยความชว่ยเหลือจากพระผู้

เป็นเจ้า

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีลงในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้แอลมา 18:35: ขณะท่ีเรารบัใช้พระ
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูครสิต์ พระองค์จะทรง
เพ่ิมความสามารถให้เราท�างานของพระองค์

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. หลกัธรรมข้างต้นจะชว่ยทา่นอยา่งไรในความรับผิดชอบ

ปัจจบุนัและอนาคตของทา่นในศาสนจกัร

 ข. ทา่นจะรับใช้พระเจ้าอยา่งซ่ือสตัย์มากขึน้ได้อยา่งไรเพ่ือ

พระองค์จะทรงเพ่ิมความสามารถให้ทา่นท�างานของพระองค์ได้

เน่ืองดว้ยแบบอย่างและการรบัใช้ที่ซ่ือสัตย์ของแอมัน 
เขาจึงสามารถสอนลาโมไนเกี่ยวกับแผนแห่งการไถ่
ของพระบิดาบนสวรรค ์พึงจ�าไวว้า่ลาโมไนก�าลังรูสึ้กผิด
เพราะการฆาตกรรมที่เขาท�า (ด ูแอลมา 18:4–6) อ่าน 
แอลมา 18:36–43 ดวูา่แอมันสอนแผนแห่งการไถ่แก่
ลาโมไนอย่างไรและลาโมไนตอบสนองค�าสอนเหล่าน้ี
อย่างไร

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ 

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดการชดใช้ของพระเยซู

คริสต์จงึส�าคญัอยา่งย่ิงท่ีกษัตริย์ลาโมไนต้องเข้าใจ

พิจารณาวา่การเรยีนหลักค�าสอนเรือ่งการสรา้ง การตก 
และการชดใช้ช่วยให้ลาโมไนตระหนักวา่ตนตอ้งการ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกี
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนเกี่ยวกับความส�าคญั
ของการสรา้ง การตก และการชดใช้ดงัน้ี

“เหตกุารณ์อันเลิศล�า้สามอย่างน้ี—เสา
สามตน้ของนิรนัดร—ถักทอเข้าดว้ยกัน
อย่างแยกไม่ออกเป็นพรมผืนใหญ่ผืนหน่ึง
ที่เรยีกวา่แผนนิรนัดรแ์ห่งความรอด เรา
มองการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เป็นศนูย์กลาง ศนูย์รวม และหัวใจของศาสนาที่ ไดร้บั
การเปิดเผย การชดใช้ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์ ความรอดอยู่ ในพระครสิต์
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“แตห่ากไม่มีการตก ย่อมไม่สามารถมีการชดใช้ การตก
ของอาดมัน�าความตายทางโลกและทางวญิญาณเข้ามา
ในโลก จากความตายเหล่าน้ีมนุษย์และชีวติทุกรปูแบบ
ไดร้บัการไถ่ผ่านการชดใช้ซ่ึงกระท�าโดยพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์อาดมัน�าความเป็นมรรตยัมา พระครสิตท์รง
น�าความเป็นอมตะมา ความรอดมาเพราะการตกและ
การชดใช้

“แตห่ากไม่ ไดส้รา้งแผ่นดนิโลกและมนุษย์ตลอดจน
ส่ิงมีชีวติทัง้หมดไว ้ในสภาพทางกายและสภาพแบบ
เมืองบรมสุขเกษม ในสภาพของการไรค้วามตาย คงจะ
มีการตกไม่ ได ้      เพราะฉะน้ันความรอดจึงมี ในและ
โดยผ่านและเน่ืองดว้ยการสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิ
โลกตลอดจนทัง้หมดในน้ันและบนน้ัน ความรอดมา
เพราะการสรา้ง การตก และการชดใช้ สามส่ิงน้ีเป็น
ส่วนประกอบของแผนอันล�า้เลิศแผนหน่ึง” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 81–82)

จากประสบการณ์ของลาโมไนเราเรยีนรูค้วามจรงิน้ี: 
เม่ือเราเข้าใจวา่เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด เรา
ย่อมปรารถนาจะกลับใจ

สรปุบทเรยีนวนัน้ีโดยไตรต่รองส่ิงที่ท่านสามารถท�าได้
เพื่อจะช่วยให้ท่านจดจ�าวา่ท่านตอ้งการพระผู้ช่วยให้
รอด

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 17–18 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 17: วัน 2

แอลมา 19–20
ค�าน�า

ดงับันทกึไวใ้น แอลมา 19–20 กษัตรยิล์าโมไนประสบกบั 
การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจ ซ่ึงน�าไปสู่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของคนจ�านวนมาก แอมันกับกษัตรยิ์ลาโมไน
เดนิทางไปแผ่นดนิแห่งมิดโดไนเพื่อปลดปล่อยพี่น้อง
ของแอมันที่ถูกคมุขัง ระหวา่งทางพวกเขาพบกับบิดา
ของลาโมไนผู้เป็นกษัตรยิ์ปกครองชาวเลมันทัง้หมด 
ประจักษ์พยานที่อาจหาญของแอมันและการปกป้องลา-
โมไนดว้ยความรกัท�าให้บิดาของกษัตรยิ์ลาโมไนใจอ่อน
และยอมให้ปล่อยตวัพี่น้องของแอมัน เพราะประจักษ์
พยานและแบบอย่างของแอมัน คนจ�านวนมากจึงรูสึ้ก
ถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดร้บัการสอนพระ
กิตตคิณุ และเปลี่ยนใจเลื่อมใส

แอลมา 19

กษัตริย์ลาโมไนและคนของเขาจ�านวนมากกลบัใจและรบั

บพัติศมา

นึกถึงระลอกคลื่นที่เกิดขึน้เมื่อท่านโยนก้อนหินลงใน
สระน� ้า

การกระท�าของบุคคลหน่ึงสามารถเป็นเหมือนก้อนหิน
ที่ถูกโยนลงน� ้าอย่างไร   
 

เขียนค�าวา่ แอมัน ตรงจุดกึ่งกลางของแผนภาพตอ่ไปน้ี
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อ่าน แอลมา 19:1, 6 เพื่อดวูา่ใครเป็นคนแรกที่ ไดร้บั
อิทธิพลจากประจักษ์พยานของแอมัน และเขียนช่ือบน
วงแหวนวงแรกของแผนภาพ เลือกวลีหน่ึงจากข้อเหล่า
น้ีทีท่า่นรูสึ้กบรรยายไดด้ทีีสุ่ดวา่ก�าลงัเกดิอะไรขึน้กบัลา- 

โมไน เขียนวลีน้ันและท่านคดิวา่หมายถึงอะไร   
 

คน้ควา้ แอลมา 19:7–10 เพื่อหาคนตอ่ไปที่ ไดร้บัผล
จากประจักษ์พยานของแอมัน และเขียนลงในวงแหวน
วงที่สองของแผนภาพ ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 19:10 
มีส่ิงใดที่น่าทึ่งเกี่ยวกับศรทัธาของภรรยาลาโมไน   
 

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 19:11–13 ภรรยาของลาโมไนได้
รบัผลจากประจักษ์พยานของสามีเธออย่างไร   
 

 1. อา่น แอลมา 19:13–14 ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่ “หมด

ก�าลงัโดยพระวิญญาณ” หรือ “หมดก�าลงัด้วยปีติ” หมายความวา่

อยา่งไร ทา่นเคยรู้สกึถงึอิทธิพลของพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งแรง

กล้าในชีวิตทา่นเม่ือใด

อ่าน แอลมา 19:15 โดยมองหาคนถัดไปที่ ไดร้บัผลจาก
ประจักษ์พยานของแอมัน และเขียนลงในวงแหวนวงที่
สามของแผนภาพ

อ่าน แอลมา 19:16–17 เพื่อหาคนตอ่ไปที่ ไดร้บัผล และ
เขียนลงในวงแหวนวงที่ส่ี

ตรกึตรองวา่ผู้รบัใช้ของกษัตรยิ์ ไดร้บัผลอย่างไรจาก
เหตกุารณ์ทีเ่กดิกบัแอมนั ลาโมไน และภรรยาของลาโม- 
ไน ใน แอลมา 19:15–17 ใช้ปากกาเน้นข้อความและวลี
ที่แสดงวา่ผู้รบัใช้ของลาโมไนก�าลังหันไปหาพระผู้เป็น
เจ้า

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ประสบการณ์ทางวิญญาณของลาโมไน

และครัวเรือนของเขาท�าให้เอบชิตดัสนิใจแบง่ปันประจกัษ์พยาน

ของเธอกบัคนอ่ืนๆ อยา่งไรหลงัจากหลายปีของการ “ไมเ่คยท�าให้

เป็นท่ีรู้” (แอลมา 19:17)

อ่าน แอลมา 19:18–22 เพื่อดวูา่ผู้มารวมกันที่บ้านของ
กษัตรยิ์ตคีวามส่ิงที่พวกเขาเห็นอย่างไร สมมตวิา่ท่าน

เป็นเอบิช ท่านจะท�าอะไรตอ่ไปหลังจากเห็นความขัด
แย้งในบรรดาผู้คน เพื่อเรยีนรูส่ิ้งที่เอบิชท�าให้อ่าน  

แอลมา 19:23–29

อ่าน แอลมา 19:30–36 พิจารณาผลจากประจักษ์พยาน
ของแอมันที่มีตอ่ผู้อื่น เขียนในวงแหวนวงที่ห้าของ
แผนภูมิวา่ “ชาวเลมันอีกจ�านวนมาก”

 3. พิจารณาทกุคนท่ีได้รับอิทธิพลจากประจกัษ์พยานของ

แอมนั แล้วเตมิวลีนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: โดยแบ่งปันประจกัษ์พยานและเป็นแบบอย่างอัน

ชอบธรรม ฉันสามารถ . . .

โดยผ่านประจักษ์พยานและแบบอย่าง แอมันช่วยให้ลา- 
โมไนและคนอื่นๆ หันมาหาพระเจ้า พิจารณาคนที่มี
บทบาทส�าคญัทางวญิญาณในชีวติท่าน นึกถึงคนที่แบบ
อย่างอันชอบธรรมและประจักษ์พยานของเขามีอิทธิพล
ตอ่ท่าน ท่านนึกวธิีที่บุคคลน้ีมีอิทธิพลดตีอ่ผู้อื่นออก
หรอืไม่

 4. พิจารณาวา่ทา่นจะประยกุต์ใช้สิง่ท่ีเรียนรู้จากแบบ

อยา่งของแอมนัอยา่งไรโดยตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. สมาชิกครอบครัวและเพ่ือนๆ ของทา่นจะได้รับพรอยา่งไรถ้า

ทา่นท�าตามแบบอยา่งการด�าเนินชีวิตอยา่งชอบธรรมของแอมนั 

รับใช้ผู้ อ่ืน และแบง่ปันประจกัษ์พยานของทา่น

 ข. แบบอยา่งและประจกัษ์พยานของทา่นจะท�าให้เกิด “ระลอก

คลื่น” ได้อยา่งไรนอกเหนือจากท่ีทา่นเหน็วา่ก�าลงัเกิดขึน้ใน

ปัจจบุนักบัครอบครัว มิตรสหาย และคนรู้จกั

แอลมา 20

บิดาของกษัตริย์ลาโมไนมีการเปลีย่นแปลงในใจและ

ปรารถนาจะเรียนพระกิตติคณุ

อ่านสถานการณ์สามอย่างตอ่ไปน้ี และไตรต่รองวา่ท่าน
จะตอบสนองอย่างไร

• ในการแข่งกีฬา กรรมการตดัสินหรอืผู้ตดัสินให้
สัญญาณไม่ดแีละดเูหมือนจะปฏิบัตติอ่ท่านอย่างไม่
เป็นธรรม

• ครกูล่าวหาท่านหน้าชัน้วา่ท่านโกงข้อสอบทัง้ที่ท่าน
ไม่ ได ้โกง
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• คณุพ่อคณุแม่ปรกัปร�าวา่ท่านท�าบางส่ิงซ่ึงจรงิๆ แล้ว
น้องชายหรอืพี่สาวเป็นคนท�า

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 20 แอมันและลาโมไนพบวา่
ตนเองอยู่ ในสถานการณ์ที่พวกเขาจะตอบสนองดว้ย
ความโกรธก็ ได ้สมมตวิา่ท่านเป็นแอมันและลาโมไน
ขณะศึกษาบทน้ี

อ่าน แอลมา 20:1–7 เพื่อดวูา่เกิดอะไรขึน้เมื่อลาโมไน
ตอ้งการแนะน�าแอมันให้บิดาผู้เป็นกษัตรยิ์ปกครอง
ชาวเลมันทัง้หมดรูจ้ัก จากน้ันให้อ่านกลุ่มข้อตอ่ไปน้ี
และไตรต่รองค�าตอบของท่านตอ่ค�าถามที่ ให้มา

แอลมา 20:8–13 หากทา่นเป็นแอมนัและมีคนกลา่วหา

ทา่นผิดๆ วา่พดูเทจ็และปล้น ทา่นจะรู้สกึ

อยา่งไร

แอลมา 20:14–16 ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัการตอบ

สนองของลาโมไนตอ่บดิาของเขา

แอลมา 20:17–25 แอมนัตอบสนองอยา่งไรตอ่ความโกรธ 

ของบดิาลาโมไน แอมนัแสดงให้เหน็

อยา่งไรวา่เขารักลาโมไน

อ่าน แอลมา 20:26–27 เพื่อดผูลจากการตอบสนองของ
แอมัน บิดาของลาโมไนปรารถนาจะเรยีนรูอ้ะไรหลังจาก
เห็นความรกัที่แอมันแสดงออก   
 

เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากการตอบสนองของแอ- 
มันตอ่ความโกรธของบิดาลาโมไน   
 

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่านข้างๆ 
แอลมา 20:26–27 หรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่าน: เม่ือเราปฏิบัติด้วยความรกั ความรกั
น้ันย่อมสามารถท�าให้ผู้อ่ืนใจอ่อนโยนลงและมุ่ง
หมายจะรูค้วามจรงิ พิจารณาวา่ท่านจะมี โอกาสตอบ
สนองความโกรธของผู้อื่นดว้ยความรกัในบ้านของท่าน 
กับเพื่อนๆ หรอืที่ โรงเรยีนเมื่อใด

 5. เขียนเป้าหมายหนึง่ข้อลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นจะตอบสนองความโกรธด้วยความ

รักให้ดีขึน้ได้อยา่งไรเฉกเชน่แอมนัตอบสนองตอ่กษัตริย์ของชาวเล-

มนั

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 19–20 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 17: วัน 3

แอลมา 21–22
ค�าน�า

แอรนั น้องชายคนหน่ึงของแอมัน พยายามสอนชา
วออแมลิไคและชาวอมิวลอนเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ แตผู่้คนไม่ยอมรบั เขากับเพื่อนบางคน
จึงถูกจับเข้าเรอืนจ�าในแผ่นดนิแห่งมิดโดไน พวกเขา
ยังคงซ่ือสัตย์ ในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบาก หลังจาก
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แอมันและกษัตรยิ์ลาโมไนปลดปล่อยพวกเขาแล้ว แอ
รนัจึงสอนบิดาของลาโมไนวา่จะ “เกิดจากพระผู้เป็น
เจ้า” อย่างไร (แอลมา 22:15) กษัตรยิ์เรยีนรูว้า่โดยกลับ
ใจจากบาป เขาสามารถรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าไดแ้ละไดร้บั
ชีวตินิรนัดร ์ในที่สุด ความซ่ือสัตย์ของแอรนัและพี่น้อง
ของเขาช่วยให้ชาวเลมันมากมายไดรู้จ้ักพระผู้เป็นเจ้า
และหนทางแห่งการไถ่ของพระองค์

แอลมา 21:1–23

แอรนัและพีน่อ้งของเขาสัง่สอนพระกิตติคณุทัง้ทีมี่การ

ทดลองและการคมุขงั

นึกถึงเวลาที่ท่านพยายามมากเพื่อรกัษาพระบัญญัตแิต่
พบกับความยุ่งยาก จากน้ันให้ ไตรต่รองค�าถามตอ่ไป
น้ี: ท่านท�าอะไรเพื่อซ่ือสัตย์ทัง้ที่เผชิญการทดลอง เมื่อ
นึกถึงประสบการณ์น้ัน ท่านรูสึ้กวา่พระเจ้าประทานพร
ท่านอย่างไรในช่วงเวลาน้ัน

ขณะที่แอมันก�าลังสอนกษัตรยิ์ลาโมไนและผู้คนของ
เขา (ด ูแอลมา 17–19) แอรนักับเพื่อนๆ ประสบกับ
ความยากล�าบากแสนสาหัสเมื่อพวกเขาพยายามสอนใน
อีกส่วนหน่ึงของแผ่นดนิ อ่านค�าอธิบายพอสังเขปเกี่ยว
กับการทดลองที่แอรนักับเพื่อนๆ ไดร้บัขณะอยู่ ในเรอืน
จ�า จาก แอลมา 20:28–30 จากน้ันให้อ่านข้อตา่งๆ จาก 
แอลมา 21:1–17 ดงัระบุไว ้ในกิจกรรมดา้นล่าง ดวูา่แอ-
รนักับพี่น้องของเขารบัมือกับการทดลองอย่างไร

 1. ลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น โดยเว้นท่ีไว้เตมิความเหน็ของทา่นตอ่จาก

พระคมัภีร์แตล่ะข้อ

ความท้าทายหรือ

ความยากล�าบาก

วธีิที่แอรันกับเพื่อนๆ ตอบ

สนอง

แอลมา 21:3 แอลมา 21:4

แอลมา 21:5–6, 8 แอลมา 21:7–9

แอลมา 21:10–11 แอลมา 21:11–12

แอลมา 21:13–14 แอลมา 21:15

หลงัจากอา่นพระคมัภีร์แตล่ะข้อแล้วให้เขียนความท้าทายหรือ

ความยากล�าบากท่ีแอรันกบัเพ่ือนๆ ประสบลงในคอลมัน์ซ้ายของ

แผนภมิู เขียนวิธีท่ีแอรันกบัเพ่ือนๆ ตอบสนองลงในคอลมัน์ขวา

ของแผนภมิู จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดพวกเขาจงึท้อแท้สิน้หวงัได้ไมย่าก และอยาก

กลบับ้านไปยงัสถานท่ีซึง่เป็นมิตรมากกวา่ในบรรดาชาวนีไฟ

 ข. ในฐานะสมาชิกผู้สอนศาสนาเราจะได้ประโยชน์อยา่งไรจาก

การศกึษาเร่ืองนี ้

อ่าน แอลมา 21:16–17 และดวูา่พระเจ้าทรงช่วยแอรนั
และพี่น้องของเขาท�างานของพระองคอ์ย่างไรขณะพวก
เขายืนหยัดดว้ยศรทัธา เราเรยีนรูห้ลักธรรมน้ีผ่านแอ-
รนัและพี่น้องของเขาวา่ หากเรายืนหยัดฟันฝ่าการ
ทดลองอย่างซ่ือสตัย์ พระเจ้าจะทรงช่วยเราท�างาน
ของพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีลงใน
พระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

พิจารณาวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานลักษณะใดให้ท่าน
ท�าเวลาน้ีและในอนาคตและท่านจะพบการท้าทายอะไร
บ้างขณะพยายามท�างานน้ีให้ส�าเรจ็ อ่านค�ากล่าวตอ่ไป
น้ีจากประธานโธมัส เอส  มอนสันผู้สอนวา่เราอาจมีการ
ทดลองขณะพยายามท�างานของพระเจ้า

“การแสดงน� ้าใจ สอน และสัมผัสจิต
วญิญาณล�า้คา่ที่พระบิดาทรงเตรยีมไวร้บั
ข่าวสารของพระองคเ์ป็นงานส�าคญัมาก 
ความส�าเรจ็ไม่ง่ายเลย โดยทั่วไปเกิดจาก
น� ้าตา การทดลอง ความไวว้างใจ และ

ประจักษ์พยาน      

“      ผู้รบัใช้ของพระเจ้ารบัการปลอบโยนจากพระด�ารสั
รบัรองของพระอาจารย์ที่วา่ ‘เราจะอยู่กับท่านทัง้หลาย
เสมอไป’ (มัทธิว 28:20) ค�าสัญญาที่งดงามน้ีค�า้จุนท่าน 
      ปลอบโยนท่านในช่วงเวลาเหล่าน้ันของความท้อแท้ 
ซ่ึงมาถึงทุกคน” (“Tears, Trials, Trust, Testimony,” 
Ensign, May 1987, 43)

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัประสบการณ์ท่ีทา่นยืนหยดัฟันฝ่าการทดลองอยา่ง

ซ่ือสตัย์ หรือทา่นอาจจะเขียนวา่ทา่นวางแผนจะซ่ือสตัย์ในการ

ท้าทายปัจจบุนัอยา่งไรโดยใช้หลกัธรรมในบทนี ้เขียนสถานการณ์
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ในอนาคตประมาณสองสามเร่ืองท่ีทา่นคดิวา่ทา่นอาจจะต้องยืน

หยดัฟันฝ่าการทดลองเม่ือทา่นท�างานของพระเจ้า

อ่าน แอลมา 21:18–23 เพื่อดวูา่แอมันท�าอะไรหลังจาก
ช่วยปลดปล่อยแอรนัและพี่น้องออกจากเรอืนจ�า มองหา
วา่ชีวติของชาวเลมันเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะแอมันสอน
พระกิตตคิณุพวกเขา

ตรกึตรองวา่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ปลี่ยน
ชีวติคนที่ท่านรูจ้ักอย่างไร ไตรต่รองวา่ท่านจะแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับคนที่ท่านรูจ้ักอย่างไร หรอืนึกถึงคนที่
น่าจะไดร้บัอิทธิพลจากแบบอย่างของแอรนัและพี่น้อง
ของเขา ท่านอาจแบ่งปันกับบุคคลน้ันวา่ท่านเรยีนรู้
อะไรจากแบบอย่างของแอรนัและพี่น้องของเขาขณะ
พวกเขายืนหยัดอย่างซ่ือสัตย์ ในงานของพระเจ้า

แอลมา 22

บิดาของลาโมไนผูเ้ป็นกษัตริย์ปกครองทัง้แผ่นดินเชือ่พระ

กิตติคณุตามทีแ่อรนัสอน

นึกถึงเวลาที่แอมันเผชิญหน้ากับบิดาของลาโมไนซ่ึง
เราทบทวนในบทก่อน อ่านส่ิงที่กษัตรยิ์ขอรอ้งแอมัน
อีกครัง้ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 20:27 ขณะที่ท่านอ่าน 
แอล-มา 22:1–3 ให้ดวูา่กษัตรยิ์ตอบสนองตอ่การเยือน
ของแอรนัอย่างไร

อ่าน แอลมา 22:4–6 หาส่ิงที่ท�าให้บิดาของกษัตรยิ์ลาโม- 
ไนยุง่ยากใจ คน้ควา้ แอลมา 22:7–14 หาความจรงิท่ีแอล- 
รนัสอนบิดาของลาโมไน

ใครค่รวญค�าถามตอ่ไปน้ี (อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าจดจ�า
การสนทนาคล้ายกันเกี่ยวกับกษัตรยิ์ลาโมไนใน แอลมา 
17–18)

• เหตใุดกษัตรยิ์จึงตอ้งเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเข้าใจ
เรือ่งการกลับใจ

• การรูเ้รือ่งการตกช่วยให้กษัตรยิ์เข้าใจเรือ่งการกลับใจ
อย่างไร

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: เหตใุดจงึจ�าเป็นต้องเข้าใจเร่ืองการตกของ 

อาดมัและการชดใช้ของพระเยซคูริสต์เพ่ือเข้าใจเร่ืองการกลบัใจ

คน้ควา้ แอลมา 22:15 หาส่ิงที่บิดาของกษัตรยิ์ลาโมไน
เต็มใจสละเพื่อให้ ไดร้บัปีตแิละชีวตินิรนัดร ์ท่านอาจจะ
ท�าเครือ่งหมายไว ้ในพระคมัภีรข์องท่าน

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทกุคนผู้

ปรารถนาจะรู้จกัพระผู้ เป็นเจ้าต้องมีเจตคตแิบบเดียวกนักบัท่ีบดิา

ของกษัตริย์ลาโมไนมี

อ่าน แอลมา 22:16 เพื่อดวูา่แอรนัตอบค�าถามของ
กษัตรยิ์อย่างไรเกี่ยวกับวธิี ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์(ท่านอาจ
ท�าเครือ่งหมายความจรงิส�าคญัๆ ที่ท่านเห็นวา่มีสอน
อยู่ ในข้อน้ี) การยอมรบัและด�าเนินชีวติตามความจรงิที่
แอรนัสอนสามารถน�าบุคคลหน่ึงให้รบัชีวตินิรนัดร ์ได้
อย่างไร   
 

อ่าน แอลมา 22:17–18 โดยดวูา่กษัตรยิ์ตอบสนองตอ่ค�า
แนะน�าส่ังสอนของแอรนัอย่างไร ไตรต่รองค�าถามตอ่ไป
น้ี: เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้า้งจากบดิาของกษัตรยิล์า- 
โมไนเกี่ยวกับการเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลีน้ีใน แอลมา 22:18: 
“ข้าพระองคจ์ะทิง้บาปทัง้หมดของข้าพระองคเ์พื่อรูจ้ัก
พระองค”์ ไตรต่รองความจรงิตอ่ไปน้ี และเขียนลงใน
พระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่าน: เราต้องเต็มใจละทิง้บาปทัง้หมดของเราเพ่ือ
จะถูกเปล่ียนทางวญิญาณและเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน  
เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
“พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตท์้าทาย
เราให้เปลี่ยนแปลง ‘กลับใจ’ เป็นข่าวสารที่
พูดถึงบ่อยที่สุด และการกลับใจหมายถึง

ทิง้การกระท�าทุกอย่างของเราที่ตรงข้ามกับพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า—ไม่วา่จะเป็นส่วนตวั ครอบครวั หมู่
คณะ และประเทศชาต—ิ จุดประสงคข์องพระกิตตคิณุ
คอืเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นพลเมืองซีเลสเชียล 
และน่ันตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง” (ด ู“การกลับใจและ
การเปลี่ยนแปลง,” เลียโฮนำ, พ ย  2003, 45)

ไตรต่รองส่ิงที่ท่านจ�าเป็นตอ้งท�าในชีวติเวลาน้ีเพื่อรบั
การเปลี่ยนแปลงทางวญิญาณ
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อ่าน แอลมา 22:19–22 เพื่อดวูา่เหตกุารณ์ใดเกิดขึน้
หลังจากการสวดอ้อนวอนของกษัตรยิ์ อ่าน แอลมา 
22:23–27 โดยดวูา่บิดาของลาโมไนท�าอะไรเพราะเขา
ไดร้บัการเปลี่ยนแปลงในใจและไดร้บัพระวญิญาณของ
พระเจ้าดว้ยตนเอง

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัการเกิดใหมจ่ากการศกึษาเก่ียวกบั

บดิาของกษัตริย์ลาโมไน อธิบายวา่ทา่นคดิวา่แบบอยา่งของเขาจะ

ชว่ยให้เยาวชนสมยันีท้�าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพ่ือชว่ยให้พวก

เขาเกิดจากพระผู้ เป็นเจ้าได้อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 21–22 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 17: วัน 4

แอลมา 23–24
ค�าน�า

หลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใส กษัตรยิ์ของชาวเลมัน
ประกาศเสรภีาพทางศาสนาในบรรดาผู้คนของเขา การ
ประกาศครัง้น้ีเอือ้อ�านวยให้แอรนักับพี่น้องไดส่ั้งสอน
พระกิตตคิณุและสถาปนาศาสนจักรในเมืองหลายเมือง
ของชาวเลมัน ชาวเลมันหลายพันคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และไม่ตกไปอีกเลย ชาวเลมันเหล่าน้ันที่เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสพระเจ้าไดท้�าพันธสัญญาวา่จะวางอาวธุสงคราม 
พวกเขาเรยีกตนเองวา่ชาวแอนไท- นีไฟ- ล ีไฮ เมือ่ชาวเล- 
มนัที ่ไมเ่ปลีย่นใจเลือ่มใสโจมตพีวกเขา ชาวแอนไท- นีไฟ- 
ลี ไฮจ�านวนมากสละชีวติแทนที่จะฝ่าฝืนพันธสัญญา

แอลมา 23

ชาวเลมนัหลายพนัคนเปลีย่นใจเลือ่มใสพระเจ้าและ

เปลีย่นชือ่เป็นชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮ

 1. วาดรูปหน้ายิม้และหน้าเศร้าลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เขียนท่ีหน้ายิม้วา่ ซ่ือสตัย์ และ

เขียนท่ีหน้าเศร้าวา่ กลบักลอก ขณะท่ีทา่นอา่นค�ากลา่วตอ่ไปนี ้

จากเอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง ให้

มองหาค�าหรือวลีท่ีพดูถงึคนสองประเภทนี ้เขียนค�าหรือวลีเหลา่นี ้

ใต้รูปท่ีเหมาะสม

“เราตา่งก็มองเห็นวธิีที่บางคนด�าเนินชีวติ
โดยท�าส่ิงถูกตอ้งอย่างสม�่าเสมอ พวกเขาดู
มีความสุข มีความกระตอืรอืรน้ในชีวติ 
เมื่อตอ้งท�าการเลือกที่ยากดเูหมือนเขาไม่
เคยเลือกผิดเลย แม้จะมีทางเลือกที่ล่อลวง

ใจมากมาย เราตา่งก็รูว้า่เขามักจะพบการล่อลวงแตเ่ขาก็
ไม่ ใส่ ใจตอ่ส่ิงน้ัน ในทางกลับกันเราไดม้องเห็นวธิีที่คน
อีกพวกหน่ึงไม่มีความกล้าพอในการตดัสินใจ เมื่ออยู่ ใน
ที่ที่ ไดร้บัอิทธิพลอันทรงพลังทางวญิญาณ เขาตดัสินใจ
จะท�าให้ดขีึน้ เปลี่ยนวถิีชีวติของตน เลิกนิสัยที่ ไม่ด ี
เขามีความจรงิจังอย่างยิ่งในความตัง้ใจจะเปลี่ยนแปลง
ตวัเอง แตแ่ล้วไม่นานนักเขาก็หวนกลับไปท�าส่ิงเดมิที่
เคยตดัสินใจละทิง้

“อะไรเป็นสาเหตทุี่ท�าให้ชีวติของคนสองกลุ่มน้ีแตก
ตา่งกัน ท่านจะเลือกส่ิงที่ถูกตอ้งอย่างสม�่าเสมอได้
อย่างไร” (“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์น�ามาซ่ึง
ความสุข,” เลียโฮนำ, ก ค  2002, 29)

ไตรต่รองวา่ท่านจะตอบค�าถามสองข้อที่เอ็ลเดอร์
สก็อตตถ์ามอย่างไร ขณะที่ท่านศึกษา แอลมา 23–24 
ให้ตรกึตรองวา่เหตใุดสมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักร
จึงซ่ือสัตย์ ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตต์ลอด
ชีวติของพวกเขา

หลังจากกษัตรยิ์ของชาวเลมันเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เขาส่งประกาศไป ในบรรดา
คนทัง้ปวงและปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ ชาวเลมันหลายพันคน
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเช่นกัน อ่าน แอลมา 23:1–5 เพื่อดวูา่
เขาประกาศอะไรและปาฏิหารยิ์เกิดขึน้อย่างไร
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อ่าน แอลมา 23:6–7 ผู้ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหา
พระเจ้า” กี่พันคนยังคงเปลี่ยนใจเลื่อมใสตลอดชีวติ
พวกเขา   
 

หลังจากชาวเลมันเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวกเขาตอ้งการให้
เรยีกพวกเขาดว้ยช่ือใหม่เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นที่รูจ้ัก
ในช่ือชาวเลมันอีกตอ่ไป อ่าน แอลมา 23:16–18 ระบุช่ือ
ที่พวกเขาเลือกและพรที่มาถึงเพราะความซ่ือสัตย์ของ
พวกเขา

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ใต้ภาพ 

“ซ่ือสตัย์” วา่ทา่นเรียนรู้อะไรจากชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮ

เก่ียวกบัการเป็นคนซ่ือสตัย์ตอ่พระเจ้าตลอดชีวิตทา่น

เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: การเปล่ียนใจเล่ือมใส
หมายถึงการเปล่ียนแปลงทางวญิญาณและการเป็น
คนใหม่ผ่านเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า เฉก
เช่นชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮเปลี่ยน หากท่านเต็มใจรบั
เดชานุภาพแห่งการชดใช้ ในชีวติท่านโดยศรทัธาและ
การกลับใจ ท่านสามารถเป็นคนใหม่ ไดเ้ช่นกันโดย
ผ่านเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและยังคงเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสตลอดชีวติท่าน

ดคู�าถามสองข้อของเอ็ลเดอรส์ก็อตตอ์ีกครัง้ จากน้ันให้
อ่านค�าตอบของท่าน “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิ
เป็นผลจาก ศรทัธำ กำรกลับใจ และ กำรเชือ่ฟังอย่ำง
สม�่ำเสมอ . . .การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิจะเสรมิ
ศักยภาพของท่านในการท�าส่ิงที่ท่านรู ้ส่ิงที่ท่านควร
ท�า ในเวลาที่ท่านควรท�า ไม่วา่สถานการณ์จะเป็นเช่น
ไร” (“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์น�ามาซ่ึงความ
สุข,” 31)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ตามท่ีกลา่วไว้ใน แอลมา 23:18 ชาวเลมนั

ท่ีเปลี่ยนใจเลื่อมใสเร่ิมมีวิริยะอตุสาหะและเป็นมิตรกบัชาวนีไฟ 

เม่ือผู้คนพยายามกลบัใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต เหตใุดจงึส�าคญัท่ี

พวกเขาต้องคบหากบัคนท่ีก�าลงัพยายามด�าเนินชีวิตอยา่งชอบ

ธรรมเชน่กนั

 4. ส�ารวจค�าท่ีทา่นเขียนไว้ใต้ภาพ “ซ่ือสตัย์” ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ตรึกตรองวา่ค�าเหลา่นี ้

นิยามระดบัการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของทา่นดีเพียงใด เขียนลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นจะท�าอะไรเพ่ือ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าอยา่งเตม็ท่ีมากขึน้

แอลมา 24

ชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮท�าพนัธสญัญาว่าจะไม่จบัอาวธุอีก

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 24:3 กษัตรยิ์ของชาวเลมันมอบ
อาณาจักรให้บุตรชายก่อนเขาสิน้ชีวติ และเขาเรยีกช่ือ
บุตรชายวา่แอนไท- นีไฟ- ลีไฮ อ่าน แอลมา 24:1–5 เพื่อ
ดวูา่ไม่นานก็เกิดปัญหาอะไรที่ท�าให้แอมันกับพี่น้องตอ้ง
จัดสภากับกษัตรยิ์ เมื่อทราบวา่ชาวเลมันที่ไม่เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสจะท�าสงครามกับชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮ คน
ชอบธรรมเหล่าน้ีตดัสินใจวา่จะไม่เตรยีมการใดๆ เพื่อ
ปกป้องตนเอง (ด ูแอลมา 24:6) อ่าน แอลมา 24:7–14 
และระบุวา่เหตใุดชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮจึงตดัสินใจ
เช่นน้ัน

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นเรียนรู้อะไรจากชาวแอนไท- นีไฟ- ลีไฮเก่ียวกบัความ

หมายของการละทิง้บาปของเราเม่ือเรากลบัใจ

อา่น แอลมา 24:15–18 โดยมองหาส่ิงทีช่าวแอนไท- นีไฟ-  
ลีไฮท�าเพื่อแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่พวกเขากลับใจอย่าง
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แท้จรงิ เหตใุดผู้คนจึงฝังดาบและอาวธุอื่นๆ ของพวก
เขาไว ้ใตด้นิ (ด ูแอลมา 24:17–18)

ในชีวติเราเองเมื่อเรากลับใจจากบาป เรา
ควรพยายามไม่ท�าบาปเหล่าน้ันอีก อ่านส่ิง
ที่ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู  คมิบัลล์
สอนเกี่ยวกับการละทิง้บาปอันเป็นแง่มุม
ส�าคญัของการกลับใจ “ ในการละทิง้บาป 

คนๆ หน่ึงจะเพียงหวงัสภาพที่ดขีึน้ไม่ ได ้เขาตอ้งท�าให้
ดขีึน้       เขาตอ้งแน่ใจวา่เขาไม่เพียงละทิง้บาปเท่าน้ัน
แตเ่ขาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แวดล้อมบาปดว้ย เขา
ควรหลีกเลี่ยงสถานที่และสภาพตลอดจนสภาวการณ์ที่
บาปเกิดขึน้ เพราะส่ิงเหล่าน้ีท�าให้บาปเกิดขึน้ใหม่ ได้
ง่ายที่สุด เขาตอ้งทิง้คนที่เขาเคยท�าบาปดว้ย เขาจะไม่
เกลียดคนที่เกี่ยวข้องแตเ่ขาตอ้งหลีกเลี่ยงคนหล่าน้ัน
และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบาป เขาตอ้ง       สรา้งชีวติ
ใหม่ เขาตอ้งขจัดส่ิงซ่ึงจะรือ้ฟ้ืนความหลังแตเ่ก่าก่อน” 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72)

ใน แอลมา 24:10–12 ให้ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีแสดง
การกลับใจของชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮและการที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงให้อภัยบาปของพวกเขา เขียนหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าตดิกับข้อเหล่าน้ี หากเรา
จะท�าสุดความสามารถเพ่ือกลับใจ พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงน�าเอาความความผิดของเราไปและช่วยให้เรา
สะอาดเหมือนเดิม กล่าวถึงเรือ่งราวของชาวแอนไท 
- นีไฟ- ลี ไฮฝังอาวธุของพวกเขาไว ้ใตด้นิ ในสมัยของเรา 
เรายังตอ้ง “ฝัง” บาปของเราเพื่อแสดงให้พระเจ้าเห็น
วา่เราก�าลังท�าสุดความสามารถเพื่อกลับใจและไม่ท�าบาป
เดมิอีก

 6. พิจารณาวา่ผู้คนในสถานการณ์ตอ่ไปนีจ้ะแนใ่จได้

อยา่งไรวา่พวกเขาจะไมท่�าบาปเดิมอีก เขียนข้อเสนอแนะ

ของทา่นส�าหรับสถานการณ์แตล่ะอยา่งลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. บางคนดฉูากลามกในภาพยนตร์เพราะเพ่ือนๆ ยใุห้ดภูาพยนตร์

เร่ืองนัน้กบัพวกเขา

 ข. บางคนแอบฝ่าฝืนพระค�าแหง่ปัญญากบัเพ่ือนๆ เม่ือกลุม่ออก

ไปด้วยกนัตอนกลางคืน

 ค. บางคนบอกค�าตอบจากข้อสอบท่ีท�าเสร็จแล้วให้เพ่ือนท่ีก�าลงั

เตรียมท�าข้อสอบเดียวกนัหลงัจากนัน้

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี: ท่านตอ้ง “ฝัง” อะไรในชีวติ
ท่านเพื่อท่านจะไม่ถูกล่อลวงให้ท�าบาปที่ท่านกลับใจ
แล้ว

อ่าน แอลมา 24:19–22 เพื่อดวูา่ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮ
ท�าอะไรเมื่อชาวเลมันมารบกับพวกเขา คนเหล่าน้ีแสดง
ความภักดตีอ่พระเจ้าโดยเต็มใจตายแทนการละเมิด
สัญญาที่ท�าไวก้ับพระเจ้า พวกเขาสละทัง้ชีวติให้พระเจ้า 
และพวกเขายังคงซ่ือสัตย์ตอ่พระองคอ์ย่างสมบูรณ์
ตลอดชีวติพวกเขา

อ่านส่ิงที่ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนเกี่ยวกับ
การสละชีวติของเราให้พระเจ้า

“มนุษย์ที่เปลี่ยนเพราะพระครสิตจ์ะให้
พระครสิตเ์ป็นแม่ทัพ เฉกเช่นเปาโล พวก
เขาจะถามวา่ ‘พระเจ้า พระองคท์รง
ประสงค ์ให้พวกข้าพระองคท์�าอะไร’  
(ด ูกิจการ 9:6 )      

“ความประสงคข์องพวกเขาถูกกลืนเข้าไป ในพระ
ประสงคข์องพระองค ์(ด ูยอห์น 5:30)

“พวกเขาท�าตามชอบพระทัยพระเจ้าเสมอ (ด ูยอห์น 
8:29)

“พวกเขาไม่เพียงเสียสละชีวติเพื่อพระเจ้า แตส่�าคญั
กวา่น้ันพวกเขาตอ้งการมีชีวติเพื่อพระองค์

“เมื่อเข้าไป ในบ้านพวกเขา ภาพแขวนบนผนัง หนังสือ
บนหิง้ เสียงเพลงลอยลม ค�าพูดและการกระท�าของพวก
เขาเผยให้เห็นวา่พวกเขาป็นชาวครสิต์

“พวกเขายืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
และในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง (ด ูโมไซยาห์ 18:9)

“พวกเขามีพระครสิต ์ในความคดิขณะพวกเขาดทูี่
พระองค ์ในความนึกคดิทุกอย่าง (ด ูคพ  6:36)

“พวกเขามีพระครสิต ์ในใจขณะพวกเขามอบความรกั
แดพ่ระองคต์ลอดกาล (ด ูแอลมา 37:36)” (“Born of 
God,” Ensign, Nov  1985, 6–7) 

 7. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ในระหวา่งสปัดาห์นี ้ทา่นจะแสดงให้เหน็

ด้วยวิธีใดบ้างวา่ทา่นได้สละชีวิตทัง้หมดให้พระเจ้า
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อ่าน แอลมา 24:23–27 ซ่ึงพูดถึงปฏิกิรยิาของชาวเล-
มันเมื่อพวกเขาเห็นวา่ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮจะไม่
ตอ่สู้ ขณะที่ท่านอ่านให้หาค�าหรอืวลีที่สอนหลักธรรมน้ี: 
โดยซ่ือสตัย์ต่อพระเจ้า เราสามารถช่วยให้คนอ่ืนๆ 
เปล่ียนใจเล่ือมใส ตรกึตรองวา่สมาชิกในครอบครวั
หรอืเพื่อนจะไดร้บัอิทธิพลอย่างไรจากการที่ท่านตดัสิน
ใจซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้า

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 23–24 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 18: วัน 1

แอลมา 25–29
ค�าน�า

หลังจากส่ังสอนพระกิตตคิณุนานหลายปี แอมัน
สรรเสรญิพระเจ้าและแสดงความกตญัญูตอ่พรของการ
เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์พระองคเ์พื่อน�าพระกิตตคิณุ
ไป ให้ชาวเลมัน ชาวเลมันจ�านวนมากเริม่เช่ือใน
พระเจ้า กลับใจ และเรยีกตนเองวา่ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี 
ไฮ หลังจากชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮท�าพันธสัญญากับพระ
ผู้เป็นเจ้าวา่จะไม่จับอาวธุสงครามอีก ชาวอแมลิไคกับ
ชาวเล-มันก็เริม่เตรยีมการไปรบกับคนเหล่าน้ัน เพื่อ
ช่วยพวกเขารกัษาพันธสัญญาที่ท�าไวก้ับพระเจ้า ชาว
แอนไท- นีไฟ- ลี ไฮยอมรบัข้อเสนอเรือ่งความคุม้ครอง
จากชาวนีไฟ แอลมาศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟกล่าวถึง
ปีตทิี่เขารูสึ้กจากการส่ังสอนพระกิตตคิณุและการเชือ้
เชิญผู้อื่นให้มาหาพระเยซูครสิต์

แอลมา 25

ค�าพยากรณ์ของอบินาไดเกิดสมัฤทธิผล และชาวเลมนั

จ�านวนมากเปลีย่นใจเลือ่มใส

นึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ท่านท�าเมื่อท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์ากขึน้ แอล- 

มา 25 พูดถึงสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์ของอบินาได
วา่ผู้สืบตระกูลของพวกปุ โรหิตของโนอาห์จะถูกตามล่า
และสังหารชีวติ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงคุม้ครอง
ศาสดาพยากรณ์ของพระองคแ์ละท�าให้ค�าพยากรณ์ที่
ไดร้บัการดลใจของพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล (ด ูแอลมา 
25:9) ทัง้ยังบอกดว้ยวา่ชาวเลมันกลับใจและมาสมทบ
กับชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮกี่คน อ่าน แอลมา 25:14 ระบุ
ส่ิงที่ชาวเลมันเหล่าน้ีท�าเมื่อพวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระกิตตคิณุ ใน แอลมา 25:15 เราเรยีนรูเ้หตผุลสอง
ข้อวา่ท�าไมพวกเขาจึงรกัษากฎของโมเสส

แอลมา 26

แอมนัชืน่ชมยินดีในพระเมตตาทีพ่ระเจ้าทรงมีต่อชาว 

เลมนัและพวกบตุรของโมไซยาห์

เราตอ้งใช้อะไรสรา้งบ้านหรอืโบสถ์ ช่างฝีมือที่ช�านาญ
งานจะสามารถสรา้งโบสถ์แบบใดดว้ยเครือ่งมือที่ถูก
ตอ้ง ใน แอลมา 26 แอมันบอกวา่ตวัเขากับพี่น้องเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท�างานอัน
ส�าคญัยิ่ง อ่าน แอลมา 26:1–5, 12–13 ระบุส่ิงที่พระเจ้า
ทรงท�าส�าเรจ็โดยทรงใช้แอมันและพี่น้องของเขาเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์พระองค ์(ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าตอบที่ท่านพบในพระคมัภีรข์องท่าน) 
ในข้อ 5 วลี “ยื่นเคยีว” หมายถึงท�างานหนัก “ฟ่อน
ข้าว” เป็นตวัแทนของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส “ยุ้ง” เป็นส่ิง
แทนศาสนจักร และวลีวา่คนที่พระเจ้าทรงรวม “ ไม่สูญ
เปล่า” หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงปกปักรกัษาผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสและประทานชีวตินิรนัดรใ์ห้พวกเขา

ระบุหรอืท�าเครือ่งหมายหน่ึงวลหีรอืมากกวา่น้ันใน แอล- 

มา 26:12 ที่บ่งบอกวา่แอมันเข้าใจวา่เขาเป็นเพียง
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าคอืผู้ที่
ทรงท�าให้เกิดปาฏิหารยิ์ ในระหวา่งงานเผยแผ่ของเขา
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จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีนรูห้ลักธรรมวา่ เม่ือเราเตรยีม
และอ่อนน้อมถ่อมตน พระเจ้าทรงเพ่ิมพละก�าลัง
ให้เราและทรงใช้เราเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์
พระองค์ หลักธรรมคูท่ี่เราเรยีนรู ้ใน แอลมา 26 เช่นกัน
คอื เราประสบปีติเม่ือเรารบัใช้พระเจ้าและบุตรธิดา
ของพระองค์อย่างซ่ือสตัย์ อ่าน แอลมา 26:11, 13, 16 
และท�าเครือ่งหมายทุกครัง้ที่ท่านเห็นค�าวา่ปีต ิหรอื 
ชืน่ชมยินดี

อ่าน แอลมา 26:13–16 ระบุเหตผุลที่แอมันช่ืนชมยินดี

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่เหตใุดเราจงึประสบปีตเิม่ือเราอยูใ่นการรับใช้

พระเจ้า ทา่นอาจต้องการเขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึปีตอินัเป็น

ผลมาจากการรับใช้ในศาสนจกัร

อ่านข้อตอ่ไปน้ี และตรกึตรองค�าตอบของค�าถามที่ ให้มา

แอลมา 26:22–23, 26–29. สังเกตข้อก�าหนดที่ระบุไว้
เพื่อให้รูค้วามลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าประทาน
สัญญาอะไรแก่ผู้สอนศาสนาที่มีคณุสมบัตเิหล่าน้ี แอ-
มันและพี่น้องของเขาเผชิญอุปสรรคอะไรบ้างในการ
รบัใช้พระเจ้าและชาวเลมัน อุปสรรคเหล่าน้ีมีเรือ่งใด
คล้ายกับอุปสรรคซ่ึงผู้รบัใช้พระเจ้าในปัจจุบันพบเจอ ผู้
สอนศาสนายุคปัจจุบันจะเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจาก แอลมา 
26:29 วา่พวกเขาควรสอนพระกิตตคิณุที่ ใด

แอลมา 26:30 อะไรกระตุน้พวกบุตรของโมไซยาห์ ให้
รบัใช้ตอ่ไปแม้ ในช่วงยากล�าบาก

 2. อา่น แอลมา 26:35–37 และตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ความจริงใดท่ีสอนในข้อเหลา่นีเ้ป็นเหตใุห้ทา่นช่ืนชมยินดีใน

พระคณุความดีของพระผู้ เป็นเจ้า (ทา่นอาจต้องการท�า

เคร่ืองหมายข้อความท่ีบง่บอกความจริงเหลา่นี)้

 ข. การรู้วา่พระผู้ เป็นเจ้าทรงหว่งใยทา่นสร้างความแตกตา่งอะไร

บ้าง

แอลมา 27

แอมนัน�าผูค้นของแอนไท- นีไฟ- ลีไฮไปสู่ความปลอดภยัใน

บรรดาชาวนีไฟ

ขณะที่ท่านเตรยีมศึกษา แอลมา 27 ให้คดิค�าตอบของ
ค�าถามตอ่ไปน้ี

• เคยมีคนท�าสัญญากับท่านแล้วผิดสัญญาหรอืไม่

• ท่านรูจ้ักใครหรอืไม่ที่เขารกัษาสัญญาซ่ึงท�าไวก้ับท่าน
เสมอ

• ท่านรูสึ้กอย่างไรตอ่คนที่รกัษาสัญญาของพวกเขา 
เพราะเหตใุด

หลังจากพยายามท�าลายชาวนีไฟแต ่ไม่ส�าเรจ็ ชาวเลมัน
ก็พยายามท�าลายชาวเลมันเหล่าน้ัน (ชาวแอนไท- นีไฟ-  
ลี ไฮ) ที่แอมันและพี่น้องของเขาท�าให้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
จ�าไวว้า่ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮฝังอาวธุสงครามของพวก
เขาเพื่อแสดงวา่พวกเขารกัษาพันธสัญญาวา่จะไม่ฆ่า 
อีกเลย เพื่อดวูา่ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮมุ่งมั่นรกัษา
พันธ-สัญญาน้ันเพียงใด ให้อ่าน แอลมา 27:2–3

นึกภาพพลังแห่งค�ามั่นสัญญาของชาวแอนไท- นีไฟ- ลี- 
ไฮเพื่อให้เกียรตพิันธสัญญาวา่จะไม่จับอาวธุเมื่อพวกเขา
ถูกโจมต ีพิจารณาวา่ท่านสามารถเพิ่มพลังค�ามั่นสัญญา
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วา่จะรกัษาพันธสัญญาของท่านกับพระบิดาบนสวรรค์
ไดอ้ย่างไรเมื่อดเูหมือนจะท�าเช่นน้ันไดย้าก

เน่ืองจากการข่มเหงและการโจมตจีากชาวเลมันที่ช่ัว
รา้ย แอมันจึงน�าชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮไปเซราเฮ็มลา
—เมืองชาวนีไฟ—ที่ชาวนีไฟสัญญาวา่จะคุม้ครองคน
เหล่าน้ันจากศัตร ูพิจารณาวา่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยคนรอบข้างท่านรกัษาพันธสัญญาที่พวกเขาท�าไว้
กับพระเจ้า

เมื่ออยู่ ในเซราเฮ็มลา ชาวนีไฟเรยีกผู้คนของแอมันวา่
ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮ อ่าน แอลมา 27:27–30 โดยดวูา่
อะไรท�าให้ผู้คนของแอมันเป็นที่รูจ้ัก ท�าเครือ่งหมาย
ค�าหรอืวลีที่สอนหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราเปล่ียนใจ
เล่ือมใสพระเจ้าอย่างเต็มท่ี เราจะรกัษาพันธสญัญา
ท่ีท�าไวกั้บพระองค์

 3. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือสองข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างเม่ือทา่นรักษาพนัธสญัญากบั

พระเจ้าได้ยาก แตย่งัคงรักษา

 ข. ใครเป็นแบบอยา่งของคนท่ีซ่ือสตัย์และแนว่แนต่อ่พนัธสญัญา

ของเขากบัพระเจ้า บคุคลนัน้แสดงให้เหน็ความซ่ือสตัย์ตอ่พนัธ-

สญัญาอยา่งไร

แอลมา 28

ชาวนีไฟปราบชาวเลมนัในการรบครัง้ใหญ่

 4. สมมตวิา่ทา่นเป็นผู้สือ่ขา่วท่ีได้รับมอบหมายให้รายงาน

ขา่วครอบคลมุเหตกุารณ์ท่ีพบใน แอลมา 28 อา่น แอลมา 

28:1–6, 11–14 เขียนหนึง่ยอ่หน้าสัน้ๆ ในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นสรุปเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ในยอ่หน้าของทา่น

 ก. ชาวนีไฟจา่ยราคาอะไรเพ่ือชว่ยให้ผู้คนของแอมนัรักษาพนัธ-

สญัญาของพวกเขา (ด ูแอลมา 28:1–3)

 ข. ความตายเหลา่นีมี้ผลตอ่ชาวนีไฟมากเพียงใด (ด ูแอลมา 

28:4–6)

 ค. เหตใุดคนบางคนจงึกลวัเม่ือผู้ เป็นท่ีรักของพวกเขาสิน้ชีวิตขณะ

ท่ีคนอ่ืนๆ ช่ืนชมยินดีและเตม็ไปด้วยความหวงั (ด ูแอลมา  

28:11–12)

เขียนข้อความสรปุหลักธรรมที่ท่านเรยีนรูจ้ากแอลมา 
28:11–12:   
 

หลักธรรมข้อหน่ึงที่สอนใน แอลมา 28 คอื เม่ือเรามี
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และสญัญาของพระองค์ เรา
ย่อมมีความหวงัและปีติในช่วงเวลาของความตาย

 5. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือสองข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยเหน็คนบางคนเผชิญความตายของตนเองหรือความ

ตายของบคุคลอนัเป็นท่ีรักด้วยความหวงัเน่ืองด้วยศรัทธาในพระ

เยซคูริสต์เม่ือใด

 ข. ทา่นจะอธิบายเร่ืองความตายกบับางคนอยา่งไรเพ่ือชว่ยให้

บคุคลนัน้มีความหวงัหลงัจากความตายของบคุคลอนัเป็นท่ีรัก

ระบุข้อความสามข้อของมอรมอน “และดงัน้ันเราจึง
เห็นวา่”  ใน แอลมา 28:13–14 ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายข้อความเหล่าน้ันในพระคมัภีรข์องท่าน 
มอรมอนเน้นประเด็นใดเมื่อเขาสรปุเรือ่งราวงาน
เผยแผ่ของพวกบุตรของโมไซยาห์ตอ่บรรดาชาวเลมัน 
ไตรต่รองวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ท่านตอ้งเรยีนรูค้วามจรงิ
เหล่าน้ี

แอลมา –29

แอลมาปลาบปลืม้ในการน�าจิตวิญญาณมาหาพระผูเ้ป็น

เจ้า

ท่านเคยมุ่งหวงัให้ท่านมีอ�านาจท�าให้เกิดความดมีาก
บางอย่างหรอืหยุดความช่ัวรา้ยบางอย่างในโลกหรอืไม่ 
แอลมา 29 ประกอบดว้ยค�าพูดของแอลมาแสดงความ
ปรารถนาจะเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า 
คน้ควา้ แอลมา 29:1–3 และหาความปรารถนาของใจ 
แอลมา
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นึกถึงส่ิงที่เกิดขึน้กับแอลมาสมัยเป็นชายหนุ่ม แล้ว
พิจารณาวา่เหตใุดแอลมาจึงน่าจะมีความปรารถนาที่
เขากล่าวถึง สังเกตใน แอลมา 29:3 วา่เหตใุดเขาจึงรูสึ้ก
วา่ก�าลังท�าบาป ในความปรารถนาของเขา อ่านแอลมา 
29:4–5 ระบุส่ิงที่พระเจ้าประทานแก่ผู้มีความปรารถนา
อันชอบธรรม 

คน้ควา้ แอลมา 29:10, 14–16 ท�าเครือ่งหมายรางวลัที่
แอลมาไดร้บัเพราะน�าจิตวญิญาณมาหาพระครสิต ์ท่าน
อาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายทุกครัง้ที่แอลมาใช้ค�าวา่ ปีต ิ
ในข้อเหล่าน้ี

หลักธรรมข้อหน่ึงที่สอนในแอลมา 29 คอื เราจะประสบ
ปีติเม่ือเราช่วยให้ผู้อ่ืนกลับใจและมาหาพระเยซู
ครสิต์ ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ไดช่้วยให้ท่าน
รูสึ้กปีต ิในการช่วยผู้อื่นมาหาพระครสิต์

ไตรต่รองสักครูถ่ึงวธิีที่ท่านจะช่วยแตล่ะบุคคลในกลุ่ม
คนตอ่ไปน้ีให้ท�าการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นในชีวติพวก
เขาและมาหาพระเยซูครสิต:์ (ก) เพื่อนๆ ของท่าน 

(ข) สมาชิกในครอบครวัท่าน และ (ค) คนที่ท่านยังไม่รู้
จักด ีแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณขณะที่ท่าน
มองหาโอกาสน�าผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต์

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 25–29 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 18: วัน 2

แอลมา 30
ค�าน�า

หลังจากการรบครัง้ใหญ่กับชาวเลมัน สันตภิาพแผ่คลุม
ทั่วแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา ท่ามกลางช่วงเวลาแห่ง
สันตภิาพน้ี ชายช่ือคอรฮิอรเ์ริม่ส่ังสอนวา่จะไม่มีพระ
ครสิต ์ค�าสอนเท็จของเขาชักน�าคนที่เช่ือเขาให้ท�าบาป 
เขาพูดตอ่ตา้นผู้น�าของศาสนจักรโดยอ้างวา่คนเหล่า
น้ันก�าลังสอน “ประเพณีโง่เขลา” (แอลมา 30:27) คอ- 
รฮิอรถ์ูกน�ามาอยู่ตอ่หน้าแอลมาผู้สอนเขาวา่ทุกส่ิงเป็น
พยานถึงพระครสิต ์ในที่สุดคอรฮิอรก็์สารภาพวา่มาร
ชีน้�าการกระท�าของเขา

แอลมา 30:1–29

คอริฮอร์ผูต่้อตา้นพระคริสต์เยาะเยย้หลกัค�าสอนของพระ

คริสต์

สมมตวิา่มีคนเตรยีมอาหารให้ท่าน ดนู่าอรอ่ยและ
กลิ่นหอม แตเ่มื่อท่านกิน ท่านไม่สบายมาก คดิสักครู่
วา่ค�าสอนเท็จอาจจะคล้ายกับอาหารที่ดอูรอ่ยแตม่ีพิษ
แอบแฝงอย่างไร

ท่านเคยศึกษาเกี่ยวกับผู้ตอ่ตา้นพระครสิตช่ื์อเชเรม็
มาแล้ว (ด ูเจคอบ 7) และนีฮอร ์(ด ูแอลมา 1) จ�าไวว้า่
นิยามหน่ึงของ ผู้ตอ่ตำ้นพระครสิต ์คอื “ผู้ ใดหรอืส่ิง



228

ใดที่ปลอมแปลงแผนแห่งความรอดของพระกิตตคิณุ
อันแท้จรงิและตอ่ตา้นพระครสิตอ์ย่างเปิดเผยหรอื
อย่างลับๆ” (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ผู้ตอ่ตา้นพระครสิต,์” 
scriptures lds org) วนัน้ีท่านจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับชายอีก
คนหน่ึงผู้เป็นศัตรขูองพระครสิตแ์ละค�าสอนเท็จของ
เขาหลอกลวงคนอื่นๆ และชักน�าคนเหล่าน้ันให้ท�าบาป 
คนมากมายในโลกทุกวนัน้ีใช้การโตเ้ถียงคล้ายกับของ
คอรฮิอรเ์พื่อตอ่ตา้นคนที่แสดงความเช่ือในพระผู้เป็น
เจ้า

คอรฮิอรเ์ริม่ส่ังสอนในบรรดาชาวนีไฟ อ่าน แอลมา 
30:6, 12 มองหาวลีที่บ่งบอกวา่คอรฮิอรค์อืผู้ตอ่ตา้นพระ
ครสิต์

อ่าน แอลมา 30:12–18 จับคูค่�าสอนเท็จของคอรฮิอรก์ับ
ความนัยของค�าสอนเหล่าน้ัน

ค�าสอนเทจ็บางอย่าง

ของคอริฮอร์ผู้ต่อต้าน

พระคริสต์

การตคีวามและนัยที่เป็นไปได้

ของค�าสอนเทจ็

 ___ 1. แอลมา 

30:13–14

 ก. หากทา่นไมมี่หลกัฐานภายนอก

ยืนยนัความจริงทางศาสนา 

ทา่นไมค่วรเช่ือในพระเยซคูริสต์

หรือพระกิตตคิณุของพระองค์ 

ไมมี่เร่ืองอยา่งเชน่การเปิด

เผยสว่นตวัผา่นพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ

 ___ 2. แอลมา 30:15  ข. ไมมี่เร่ืองอยา่งเชน่บาป ไมมี่

มาตรฐานสากลวา่อะไรถกูหรือ

ผิด

 ___ 3. แอลมา 30:16  ค. ผู้คนรุ่งเรืองตามความพยายาม

ของพวกเขาเทา่นัน้ ไมจ่�าเป็น

ต้องมีพระผู้ เป็นเจ้าในเร่ืองราว

ของมนษุย์

 ___ 4. แอลมา 30:17 

(“มนษุย์ทกุคนรับ

ประสบการณ์ . . .”)

 ง. ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

และพระคมัภีร์ไมเ่ป็นความจริง 

ด้วยเหตนีุท้า่นจงึไมค่วรเช่ือค�า

พยากรณ์ของพวกเขา

ค�าสอนเทจ็บางอย่าง

ของคอริฮอร์ผู้ต่อต้าน

พระคริสต์

การตคีวามและนัยที่เป็นไปได้

ของค�าสอนเทจ็

 ___ 5. แอลมา 30:17 

(“อะไรก็ตามท่ี

มนษุย์ท�าไป . . .”)

 จ. ไมมี่เร่ืองอยา่งเชน่การปลดบาป 

ไมจ่�าเป็นต้องแสวงหาความ

ชว่ยเหลือผา่นการชดใช้เพราะ

ไมมี่เร่ืองอยา่งเชน่การชดใช้

 ___ 6. แอลมา 30:18  ฉ. ไมมี่ชีวิตหลงัความตาย ด้วย

เหตนีุจ้งึไมต้่องกงัวลกบัการ

พิพากษาหลงัจากชีวิตนี ้

(ค�าเฉลย ของแบบฝึกหัดจับคูอ่ยู่ท้ายบทน้ี)

แอลมา 30:18 สอนหลกัธรรมวา่ ซาตานใช้หลักค�าสอน 
เท็จชักจูงเราให้ท�าบาป

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนดงัน้ี

“พลังผลักดนัตามธรรมชาตมิิไดค้วบคมุ
พฤตกิรรมของเราโดยสิน้เชิง พฤตกิรรม
เริม่จากความเช่ือเช่นกัน

“ความเช่ือเกิดจากปรชัญา หรอืหลักค�า
สอน หลักค�าสอนสามารถเป็นเรือ่งฝ่ายวญิญาณหรอืฝ่าย
โลก ดงีามหรอืบ่อนท�าลาย จรงิหรอืเท็จก็ได ้     

“หลักค�าสอนที่แท้จรงิ ถ้าเข้าใจ จะเปลี่ยนเจตคติ
และพฤตกิรรม” (“Little Children,” Ensign, Nov  
1986, 17)

 1. เลือกค�าสอนเทจ็หนึง่อยา่งหรือมากกวา่นัน้ของคอริ- 

ฮอร์ดงัระบไุว้ในแผนภมิูแบบฝึกหดัจบัคู ่เขียนในสมดุบนัทกึ 

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่หลกัค�าสอนท่ีแท้จริงคืออะไรและ

บอกวา่การรู้ความจริงมีผลตอ่เจตคตแิละพฤตกิรรมของทา่น

อยา่งไร

หลังจากความส�าเรจ็ในแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลา คอร-ิ 
ฮอร ์ไปแผ่นดนิแห่งเจอรช์อนเพื่อส่ังสอนผู้คนของแอ
มัน อ่าน แอลมา 30:19–20 และหาดวูา่พวกเขายอมรบั
ค�าสอนเท็จเหล่าน้ันหรอืไม่ 
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ผู้คนของแอมัน “ฉลาดกวา่ชาวนีไฟหลายๆ คน” และ 
“ ให้พาเขาออกไปจากแผ่นดนิ” (แอลมา 30:20–21) 
จากส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับผู้คนของแอมัน ท่านคดิวา่
เหตใุดพวกเขาจึงไม่เช่ือค�าสอนเท็จของคอรฮิอร์

แอลมา 30:21–29 บอกวา่คอรฮิอรไ์ปแผ่นดนิแห่งกิ-
เดยีนหลังจากน้ันอย่างไร “และที่น่ีเขาไม่ไดร้บัความ
ส�าเรจ็มากนัก” (แอลมา 30:21) ข้อโตแ้ย้งบางอย่างของ
คอรฮิอรค์ดัคา้นศาสนจักรและค�าสอนมีอยู่ใน แอลมา 
30:24, 27 สองข้อในน้ันไดแ้ก่ (1) คนที่เช่ือในพระผู้
เป็นเจ้าอยู่ ในความเป็นทาส และ (2) ศาสนาน�าเอา
อิสรภาพไป ผู้ตอ่ตา้นศาสนาในปัจจุบันยังคงใช้ข้อโต้
แย้งเหล่าน้ี

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอน
วา่ความเช่ือของเราในพระผู้เป็นเจ้าให้อิสรภาพแก่เรา 
“คอรฮิอร ์ได ้โตแ้ย้งเช่นเดยีวกับชายหญิงมากมายได้
โตแ้ย้งอย่างผิดๆ นับแตส่มัยเริม่แรกวา่การรบัเอาค�า
แนะน�าจากผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าน้ันเป็นการคนื
สิทธิเสรภีาพที่พระผู้เป็นเจ้าเคยประทานให้ แตข่้อ
โตแ้ย้งน้ีผิดเพราะเป็นการบิดเบือนความจรงิ เมื่อเรา
ปฏิเสธค�าแนะน�าที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าก็เท่ากับเราไม่
ยอมเลือกที่จะเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก เท่ากับเรา
ไดเ้ลือกอิทธิพลอื่น เราปฏิเสธความคุม้ครองของพระ
บิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมไปดว้ยความรกัอันสมบูรณ์ 
ผู้ทรงพลัง และทรงภูมิปัญญาเหนือสรรพส่ิงทัง้ปวง ซ่ึง
จุดประสงคท์ัง้สิน้เป็นเช่นเดยีวกับจุดประสงคข์องพระ
บุตรผู้เป็นที่รกัของพระองค ์ส่ิงน้ันคอื เพื่อประทาน
ชีวตินิรนัดรแ์ก่เรา ประทานทุกส่ิงที่พระองคท์รงมี ให้
แก่เรา และเพื่อน�าเรากลับไปบ้านสู่ครอบครวัในอ้อม
แขนแห่งความรกัของพระองค ์การปฏิเสธค�าแนะน�า
ของพระองคเ์ท่ากับเราไดเ้ลือกอิทธิพลอื่น อิทธิพลซ่ึงมี
จุดประสงค ์ให้เราทุกข์ยากอันเน่ืองมาจากความเกลียด
ชัง เรามีสิทธิ์เสรทีางศีลธรรมเป็นของประทานจากพระ
ผู้เป็นเจ้า เป็นมากกวา่สิทธิ ในการเลือกที่จะเป็นอิสระ
จากอิทธิพล เป็นสิทธิที่ โอนให้กันไม่ได ้เป็นการยอมตน
ตอ่อ�านาจที่เราไดเ้ลือกแล้ว” (ด ู“คน้พบความปลอดภัย
ในค�าแนะน�า,” เลียโฮนำ, ก ค  1997, 30)

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะแนะน�าบคุคลหนึง่ให้ท�าอะไรเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ตวั

เขาเช่ือหลกัค�าสอนเทจ็เหมือนคนท่ีคอริฮอร์สอน

แอลมา 30:30–60

คอริฮอร์เรียกร้องเคร่ืองหมายจากแอลมาและเป็นใบโ้ดย

เดชานภุาพของพระผูเ้ป็นเจ้า

ในทีสุ่ดคอรฮิอรจ์งึถกูน�ามาอยูต่อ่หน้าแอลมา อา่น แอล- 
มา 30:30–31 มองหาค�าที่คอรฮิอรก์ล่าวหาแอลมาและ
ผู้น�าศาสนจักรคนอื่นๆ “ความอิ่มหน�าส�าราญบนน� ้าพัก
น� ้าแรงของผู้คน” บอกเป็นนัยวา่แอลมาและคนอื่นๆ 
ร�า่รวยเพราะการรบัใช้ศาสนจักร ตรกึตรองค�าตอบของ
ค�าถามตอ่ไปน้ี

• จากประสบการณ์ของท่านกับผู้น�าศาสนจักร เหตใุด
ค�ากล่าวหาเหล่าน้ีจึงไม่เป็นความจรงิ

• ท่านคดิวา่ท่านจะตอบโตค้�ากล่าวหาของคอรฮิอร์
อย่างไรถ้าท่านเป็นแอลมา

อ่าน แอลมา 30:32–35 คน้หาค�าตอบที่แอลมาให้แก่คอ-
รฮิอร ์ตรกึตรองวา่ท่านเห็นความจรงิจากค�าตอบของ
แอลมาในชีวติของคนที่น�าวอรด์หรอืสาขาของท่านหรอื
สมาชิกศาสนจักรคนอื่นๆ ที่ท่านช่ืนชมอย่างไร

หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้เชิญเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัอ่าน แอลมา 30:37–45 กับท่าน ให้คนหน่ึง
อ่านถ้อยค�าของแอลมา และอีกคนหน่ึงอ่านถ้อยค�าของ
คอรฮิอร ์ขณะที่ท่านทัง้สองอ่าน ให้มองหาส่ิงที่แอลมา
กล่าววา่เป็นหลักฐานยืนยันการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็น
เจ้า (หากไม่สามารถให้บางคนอ่านกับท่านได ้ให้นึก
ภาพการโตต้อบระหวา่งคนสองคนขณะที่ท่านอ่าน)

 3. ท�างานมอบหมายตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. จดวา่แอลมากลา่วอ้างหลกัฐานใดหลกัฐานหนึง่ซึง่เป็นพยานท่ี

มีความหมายตอ่ทา่นเป็นพิเศษถงึการด�ารงอยูข่องพระผู้ เป็นเจ้า

และเหตใุดหลกัฐานดงักลา่วจงึเป็นพยานหนกัแนน่ถงึการด�ารงอยู่

ของพระองค์
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 ข. จดหลกัฐานอยา่งน้อยอีกสามอยา่งท่ีทา่นเหน็ในชีวิตทา่นซึง่  

“ชีใ้ห้เหน็วา่มีพระผู้ เป็นเจ้า” (แอลมา 30:44) อธิบายพอสงัเขปวา่

แตล่ะอยา่งเพ่ิมพลงัความเช่ือของทา่นในพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งไร

หลักค�าสอนประการหน่ึงที่พบในข้อที่ท่านศึกษาคอื ทุก
สิง่เป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สรา้ง
สูงสุด พิจารณาวา่เกิดอะไรขึน้กับศรทัธาของท่านเมื่อ
ท่านเลือกมองหาและจดจ�าพยานและประจักษ์พยาน
เหล่าน้ี

สังเกตวา่ศาสดาพยากรณ์แอลมาท�าอะไรเมื่อเขา
ปฏิสัมพันธ์กับคอรฮิอร:์ เขาแก้ไขค�าสอนเท็จ (ด ูแอล-
มา 30:32–35) เขาเป็นพยานถึงความจรงิ (ด ูแอลมา 
30:37–39) เขาผลักภาระของการพิสูจน์หลักฐานให้คอ-
รฮิอร ์(ด ูแอลมา 30:40–42) และเขาให้หลักฐานยืนยัน
การด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูแอลมา 30:44) ท่าน
สามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากแบบอย่างของแอลมา
เกี่ยวกับวธิีรบัมือกับคนที่ โตแ้ย้งกับความจรงิ

บางครัง้ส่ิงเดยีวที่เรามี ไวป้้องกันการโจมตี
ศรทัธาของเราคอืการแบ่งปันประจักษ์
พยานของเราเกี่ยวกับความจรงิ ไม่มีความ
อึดอัดใจในการใช้วธิีน้ี—แอลมาศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจา้ใช้วธิน้ีีกบัคอร-ิ 

ฮอร ์ดงัที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองอธิบายวา่ “ข้อโตแ้ย้งของคอรฮิอรฟ์ัง
เหมือนรว่มสมัยมากกับผู้อ่านยุคปัจจุบัน แตแ่อลมา
ตอบโต ้โดยใช้อาวธุที่ ไม่ตกยุคและสุดท้ายแล้วไม่อาจ
ปฏิเสธได—้น่ันคอืพลังแห่งประจักษ์พยานส่วนตวั” 
(Christ and the New Covenant [1997], 121)

ทัง้ที่มีหลักฐานหรอืเครือ่งหมายมากมายที่แอลมาแบ่ง
ปันกับคอรฮิอรเ์พื่อพิสูจน์การด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า 
แตค่อรฮิอรก์ลับขอเครือ่งหมายอีกอย่างหน่ึงและเป็นใบ้ 
(หมายความวา่เขาพูดไม่ ได;้ ด ูแอลมา 30:45–50) อ่าน 
แอลมา 30:51–53 โดยดวูา่เหตใุดคอรฮิอรจ์ึงบอกวา่เขา
สอนส่ิงที่สอนไปแล้ว

เมื่อคอรฮิอร ์ไม่อาจสอนหลักค�าสอนเท็จไดอ้ีก เขาจึง
ยอมรบัวา่เขาไดส้อนแนวคดิผิดๆ “เพราะเป็นที่พอใจ
ของจิตที ่ฝักใฝ่ทางโลก” (แอลมา 30:53) การมี “จิตที่
ฝักใฝ่ทางโลก” หมายถึงการจดจ่อกับความพอใจทางโลก
หรอืสนองตณัหาของรา่งกาย คนที่เช่ือค�าสอนของคอร-ิ 

ฮอรค์ดิวา่พวกเขาสามารถหมกมุ่นกับความพอใจ
ทางกายตลอดจนวตัถุส่ิงของและจะไม่มีผลลัพธ์ ใดๆ 
แนวคดิเหล่าน้ีน�าไปสู่ชีวติแห่งบาป (ด ูแอลมา 30:18)

แอลมา 30:54–59 บอกวา่คอรฮิอรถ์ูกขับออกไป และ
ตระเวนจากบ้านหน่ึงไปบ้านหน่ึงเพื่อขออาหาร และถูก
เหยียบจนตายในที่สุด อ่าน แอลมา 30:60 มองหาความ
จรงิส�าคญัประการหน่ึงเกี่ยวกับส่ิงที่เกิดขึน้ในท้ายที่สุด
กับผู้เลือกตดิตามซาตาน ท�าเครือ่งหมายวลีตอ่ไปน้ีใน
พระคมัภีรข์องท่าน “มารจะไม่ค�า้จุนลูกๆ ของเขา [ผู้
ติดตามเขา] ในวนัสุดท้าย” ( ในข้อน้ีลูกๆ หมายถึงผู้
ตดิตาม)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ความจริงท่ีทา่นท�าเคร่ืองหมายไว้ใน แอลมา 30:60 ประจกัษ์

ชดัในชีวิตของคอริฮอร์อยา่งไร

 ข. เปรียบเทียบ แอลมา 30:60 กบั แอลมา 36:3 ทา่นเหน็หลกั

ฐานอะไรบ้างในชีวิตทา่นหรือในชีวิตผู้ อ่ืนซึง่แสดงให้เหน็วา่พระผู้

เป็นเจ้าจะยงัคงสนบัสนนุคนท่ีขวนขวายท�าตามพระบญัญตัขิอง

พระองค์

ทบทวนหลักธรรมและหลักค�าสอนแท้จรงิที่ท่านได้
ศึกษาวนัน้ี คดิหาวธิีที่ท่านจะหลีกเลี่ยงการถูกค�าสอน
เท็จหลอก อาทิ ค�าสอนเท็จของคอรฮิอร์

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 30 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)



231

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าเฉลยของกิจกรรมจับคู:่ (1) ง, (2) ก, (3) จ, (4) ค, 
(5) ข, (6) ฉ

หน่วย 18: วัน 3

แอลมา 31
ค�าน�า

แอลมาเรยีนรูว้า่กลุ่มคนที่แตกแยกจากชาวนีไฟเรยีกวา่
ชาวโซรมัไดห้ันเหออกจากความจรงิของพระกิตตคิณุ 
โดยที่เสียใจกับรายงานความช่ัวรา้ยเหล่าน้ีแอลมาจึงพา
คนอื่นๆ ไปสอนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแก่ชาวโซ-
รมั พวกเขาเห็นพิธีนมัสการแบบผู้ละทิง้ความเช่ือและ
ความจองหองของชาวโซรมั แอลมาสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิจังขอให้เขากับเพื่อนๆ พบการปลอบโยนและความ
ส�าเรจ็ในการน�าชาวโซรมักลับมาหาพระเจ้า

แอลมา 31:1–7

แอลมากบัเพือ่นๆ สัง่สอนพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้าแก่

ชาวโซรมัผูล้ะท้ิงความเชือ่

สมมตวิา่ท่านมีเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัที่เริม่จะ
หันเหออกจากพระกิตตคิณุหรอืไม่ด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุอย่างเต็มที่เท่าที่เขาท�าได ้ให้คดิหาค�าตอบของ
ค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านจะท�าอะไรเพื่อช่วยให้บุคคลน้ีกลับมาสู่ศาสนจักร
และปรารถนาจะรกัษาพระบัญญัติ

• ท่านจะหันไปขอความช่วยเหลือจากใครในการแก้ ไข
ปัญหาและความเข้าใจผิดของบุคคลน้ี

บทเรยีนน้ีเน้นวธิีที่แอลมาและคนอื่นๆ พยายาม
ช่วยคนกลุ่มหน่ึงที่หันเหออกจากความจรงิของพระ
กิตตคิณุ อ่าน แอลมา 31:1–2 แอลมารูสึ้กอย่างไรเมื่อ
เขาไดย้ินเกี่ยวกับส่ิงที่ชาวโซรมัท�าอยู่   
 

อ่าน แอลมา 31:3–4 คน้หาวา่เหตใุดชาวนีไฟจึงเริม่กลัว
เพราะการกระท�าของชาวโซรมั

ขณะนึกถึงส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ในระหวา่งศึกษาพระคมัภีร์
มอรมอน ท่านคดิวา่อะไรจะช่วยกระตุน้ชาวโซรมัให้
กลับใจและกลับมาสู่ความจรงิของพระกิตตคิณุ อ่าน  
แอลมา 31:5 ระบุส่ิงที่แอลมารูว้า่จะเป็นวธิี ไดผ้ลที่สุดใน
การเรยีกชาวโซรมักลับคนื

 1. จดลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ 

ทา่นคดิวา่เหตใุดพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าจงึมีพลงัใน

การชว่ยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงมากกวา่ใช้วิธีบงัคบัหรือวิธีอ่ืน

ไตรต่รองค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานบอยด ์เค  
แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับ
เดชานุภาพแห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

“หลักค�าสอนที่แท้จรงิ ถ้าเข้าใจ จะเปลี่ยนเจตคตแิละ
พฤตกิรรม 

“การศึกษาหลักค�าสอนของพระกิตตคิณุ
จะปรบัปรงุพฤตกิรรมเรว็กวา่การศึกษา
พฤตกิรรมจะปรบัปรงุพฤตกิรรม การให้
จิตใจหมกมุ่นกับพฤตกิรรมที่ ไม่คูค่วร
สามารถน�าไปสู่พฤตกิรรมที่ ไม่คูค่วร น่ัน

คอืสาเหตทุี่เราเน้นอย่างจรงิจังมากให้ศึกษาหลักค�า
สอนของพระกิตตคิณุ” (“Little Children,” Ensign, 
Nov  1986, 17)

จาก แอลมา 31:5 และค�ากล่าวของประธานแพคเกอร ์
จงเตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ ได ้ใจความ: เม่ือฉันศกึษา
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า พระวจนะน้ันจะน�า
ฉันให้  
  

ค�าตอบหน่ึงที่ท่านอาจจะใช้เตมิหลักธรรมข้างตน้คอื: 
เมื่อฉันศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า พระวจนะ
น้ันจะน�าฉันให้ท�าส่ิงถูกตอ้ง

 2. ไตร่ตรองประสบการณ์ท่ีทา่นมีกบัพระคมัภีร์และการได้

ฟังพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า เขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีพระ

วจนะของพระผู้ เป็นเจ้าน�าทา่น ครอบครัวทา่นหรือเพ่ือนๆ ให้ท�าสิง่

ถกูต้อง
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แอลมา 31:8–23

ชาวโซรมัสวดออ้นวอนและนมสัการผิดวิธี

แอลมาและคนอีกเจ็ดคนไปส่ังสอนพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าแก่ชาวโซรมั เมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาสังเกต
เห็นชาวโซรมันมัสการพระผู้เป็นเจ้าดว้ยวธิีที่น่าฉงน 
อะไรเข้ามาในความคดิเมื่อท่านนึกถึงค�าวา่ นมัสกำร

นมัสการหมายถึงวธิีที่เราแสดงความรกั ความคารวะ 
และความภักดตีอ่พระผู้เป็นเจ้า นมัสการมักรวม
ถึงการกระท�าตา่งๆ ดว้ยเช่น การสวดอ้อนวอน อด
อาหาร และการเข้ารว่มพิธีศาสนจักร อย่างไรก็ตาม การ
นมัสการที่แท้จรงิเกี่ยวข้องกับใจเสมอ อ่าน แอลมา 
31:8–11 ระบุแล้วท�าเครือ่งหมายค�าและวลีที่พูดถึงการ
นมัสการของชาวโซรมั

อาจเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ “การปฏิบัตขิองศาสนจักร” 
(แอลมา 31:10) เกี่ยวข้องกับ “ศาสนพิธี” เช่น การพลี
บูชาที่เรยีกรอ้งให้ท�าในสมัยน้ันอันเป็นส่วนหน่ึงของกฎ
ของโมเสสหรอืศีลระลึกในสมัยของเรา ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายเหตผุลประการหน่ึงใน แอลมา 31:10 ที่
เราควรนมัสการและสวดอ้อนวอนทุกวนั

ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมน้ีไวต้รงช่องวา่งรมิหน้าพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้กับ แอลมา 31:9–11: การพยายาม

สวดอ้อนวอนและรกัษาพระบัญญัติทุกวนัเสรมิก�าลัง
เราต่อต้านการล่อลวง

เอ็ลเดอรร์ลูอน จี  คราเวน ขณะรบัใช้เป็นสมาชิก
สาวกเจ็ดสิบ ไดเ้น้นความส�าคญัของการนมัสการส่วน
ตวัทุกวนัเหมือนเป็นการป้องกันการล่อลวงและความ
ผิดพลาด “ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางครัง้เจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่ ไดข้อให้ข้าพเจ้าไปพบกับสมาชิกที่กลับใจ
ของศาสนจักรและสัมภาษณ์พวกเขาเพื่อฟ้ืนฟูพร
พระวหิาร น่ีมักจะเป็นประสบการณ์อันน่าตืน้ตนัทาง
วญิญาณของการฟ้ืนฟูพรให้แก่คนที่ยอดเยี่ยมเหล่าน้ัน
ผู้กลับใจแล้ว ข้าพเจ้าไดถ้ามพวกเขาบางคนวา่ ‘เกิด
อะไรขึน้ในชีวติคณุที่ท�าให้คณุสูญเสียการเป็นสมาชิก
ในศาสนจักรช่ัวคราว พวกเขาตอบดว้ยน� ้าตาคลอเบ้า
วา่ ‘ผมไม่เช่ือฟังหลักธรรมพืน้ฐานของพระกิตตคิณุ 
อาทิ การสวดอ้อนวอน การไป โบสถ์เป็นประจ�า การรบั
ใช้ ในศาสนจักรและศึกษาพระกิตตคิณุ ผมจึงยอม
ตอ่การล่อลวงและสูญเสียการน�าทางของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์” (ด ู“การล่อลวง,” เลียโฮนำ, ก ค  1996, 94)

ค�ากล่าวของเอ็ลเดอรค์ราเวนสนับสนุนความจรงิที่พบ
ใน แอลมา 31:9–11 อย่างไร

อ่าน แอลมา 31:12–23 และนึกภาพวา่จะเป็นอย่างไร
ถ้าไดย้ินชาวโซรมัสวดอ้อนวอนจากหอสูงของพวกเขา 
ตรกึตรองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี

• ท่านจะมีข้อกังวลอะไรหากท่านไดย้ินคนบางคนสวด
อ้อนวอนในลักษณะน้ี

• ชาวโซรมัท่องหลักค�าสอนเท็จอะไรบ้างในค�าสวด
อ้อนวอนของพวกเขา

• พวกเขามีเจตคตเิช่นไรตอ่คนอื่นๆ (สังเกตวา่ พวก
ข้ำพระองค ์ปรากฏกี่ครัง้ในค�าสวดอ้อนวอนของชาว
โซรมั)

หลังจากแตล่ะคนกล่าวซ�า้ค�าสวดอ้อนวอนเดยีวกันแล้ว 
“พวกเขาก็กลับไปบ้าน, ไม่เคยพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าของ
ตนอีกเลยจนกวา่จะมาชุมนุมกันอีกที่แท่นศักดิสิ์ทธิ์” 
(แอลมา 31:23)
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 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคืออนัตรายบางอยา่งของการนมสัการ สวดอ้อนวอน และ

พดูถงึพระผู้ เป็นเจ้าเพียงสปัดาห์ละครัง้

 ข. เราสามารถนมสัการพระผู้ เป็นเจ้าด้วยวิธีใดบ้างตลอดสปัดาห์

เจตคตขิองเราส�าคญัเช่นกันเมื่อเรานมัสการ อ่านค�า
กล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองวา่เจตคตขิองเราส่งผลตอ่การนมัสการ
ของเราอย่างไร

“การนมัสการมักหมายรวมถึงการกระท�าดว้ย แตก่าร
นมัสการที่แท้จรงิจะเกี่ยวข้องกับเจตคตเิสมอ

“เจตคตขิองการนมัสการก่อให้เกิดความ
รูสึ้กลึกซึง้ที่สุดของความภักด ีความ
เลื่อมใส และความเกรงขาม การนมัสการ
ผสมผสานความรกักับความคารวะไว ้ใน
สภาพของการอุทิศตนซ่ึงดงึวญิญาณเรา

ให้ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้” (Pure in Heart 
[1988], 125)

 4. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นเช่ือวา่ทา่นก�าลงัท�าดีเพียงใดในการนมสัการ รวมถงึ

เจตคตขิองทา่นในประเภทตอ่ไปนี ้(ก) การสวดอ้อนวอนสว่นตวัทกุ

วนั (ข) การศกึษาพระคมัภีร์สว่นตวัทกุวนั (ค) การเช่ือฟังพระ

บญัญตัิ และ (ง) การเข้าร่วมการประชมุของศาสนจกัรและการรับ

สว่นศีลระลกึทกุสปัดาห์ ตัง้เป้าหมายปรับปรุงการนมสัการประจ�า

วนัของตวัทา่น ทา่นอาจต้องการบอกเป้าหมายของทา่นกบับดิา

มารดา ผู้น�า หรือเพ่ือนเพ่ือเขาจะสามารถให้ก�าลงัใจทา่นได้ตลอด

สปัดาห์ท่ีจะมาถงึ

แอลมา 31:24–38

แอลมาสวดออ้นวอนขอพละก�าลงัและความส�าเร็จใหผู้้

สอนศาสนาในการน�าชาวโซรมักลบัมาหาพระเจ้า

หลังจากเห็นการนมัสการแบบผู้ละทิง้ความเช่ือของชาว
โซรมัแล้ว แอลมาสวดอ้อนวอนพระเจ้า อ่าน แอลมา 
31:30–35 และดวูา่การสวดออ้นวอนของแอลมาแตกตา่ง 
จากการสวดอ้อนวอนของชาวโซรมัอย่างไร

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัวิธีสวดอ้อนวอนจากการเปรียบ

เทียบการสวดอ้อนวอนของแอลมากบัการสวดอ้อนวอนของชาวโซ-

รัม บนัทกึเชน่กนัวา่แบบอยา่งการสวดอ้อนวอนอนัชอบธรรมของ

แอลมาสามารถมีอิทธิพลตอ่การสวดอ้อนวอนสว่นตวัของทา่น

อยา่งไร

อ่าน แอลมา 31:36–38 มองหาพรที่มาถึงแอลมาและ
เพื่อนๆ เมื่อพวกเขาไดร้บัพรฐานะปุโรหิตและส่ังสอน
พระกิตตคิณุ สังเกตประโยคที่วา่ “ท่านเอามือของท่าน
ตบลงบนคนทัง้หมดที่อยู่กับท่าน” (แอลมา 31:36) 
หมายถึงการวางมือ

ประสบการณ์ของแอลมาและเพื่อนๆ สอนหลักธรรมน้ี 
ถ้าเราสวดอ้อนวอนและกระท�าในศรทัธา พระเจ้าจะ
ทรงเพ่ิมพละก�าลังให้เราในการทดลองของเรา

หลังจากสวดอ้อนวอน แอลมาและเพื่อนๆ แสดงศรทัธา
โดยไปท�างานและวางใจให้พระเจ้าทรงจัดหาให้พวกเขา
ขณะพวกเขารบัใช้พระองคแ์ละบุตรธิดาของพระองค ์
มองหาวธิีที่ท่านจะสามารถท�าตามแบบอย่างการสวด
อ้อนวอนในศรทัธาของแอลมา

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 31 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 18: วัน 4

แอลมา 32
ค�าน�า

หลังจากเห็นรปูแบบการนมัสการของชาวโซรมัที่ละทิง้
ความเช่ือ แอลมากับเพื่อนๆ ไดส่ั้งสอนพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าแก่พวกเขา พวกเขาเริม่ประสบความ
ส�าเรจ็บ้างในบรรดาคนยากจนผู้ถูกขับออกจากธรรม
ศาลาของชาวโซรมั แอลมาใช้เรือ่งเปรยีบเทียบเกี่ยวกับ
การปลูกและบ�ารงุเลีย้งเมล็ดพืชสอนพวกเขาวา่ตอ้งท�า
อะไรจึงจะไดร้บัและบ�ารงุเลีย้งศรทัธาในพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า แอลมาเชือ้เชิญพวกเขา (และพวกเรา) 
ให้ทดลองค�าพูดน้ันและบ�ารงุเลีย้งศรทัธาตลอดจน
ประจักษ์พยานของพวกเขาทุกวนั

แอลมา 32:1–16

แอลมาสอนชาวโซรมัผูถ่้อมตนเพราะความยากจนของ

พวกเขา

 1. สมมตวิา่เพ่ือนคนหนึง่ถามทา่นวา่เขาจะรู้ได้อยา่งไรวา่

ศาสนจกัรแท้จริงหรือไม ่เขียนค�าตอบลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบัวิธีได้รับประจกัษ์พยาน จากนัน้

ให้เขียนวิธีไดร้บัและเสริมสร้างประจกัษ์พยาน บนบรรทดัถดัไป

ของสมดุบนัทกึ ขณะท่ีทา่นศกึษา แอลมา 32 ให้ท�ารายการข้อคดิท่ี 

ทา่นค้นพบใต้หวัข้อนีเ้ก่ียวกบัวิธีได้รับและเสริมสร้างประจกัษ์

พยาน ทา่นจะยงัคงเพ่ิมเข้าไปในรายการนีต้ลอดบทเรียน ด้วยเหตุ

นีท้า่นจงึควรเว้นชอ่งวา่งระหวา่งงานมอบหมายแรกในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์กบังานมอบหมาย 2

ในบทก่อน (แอลมา 31) ท่านอ่านเรือ่งที่แอลมากับพี่
น้องสังเกตเห็นการนมัสการผิดวธิีของชาวโซรมัซ่ึงเป็น
ชาวนีไฟกลุ่มหน่ึงที่ละทิง้ความจรงิ หลังจากการสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาของแอลมา เขากับพี่น้องเริม่ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุในบรรดาคนเหล่าน้ัน อ่าน แอลมา 
32:1–3 มองหาวา่ชาวโซรมักลุ่มใดสนใจข่าวสารของผู้
สอนศาสนา

อ่าน แอลมา 32:4–6 ระบุวา่ผลจากความยากจนของพวก
เขาเป็นพรอย่างไร

หลักธรรมข้อหน่ึงที่แสดงให้เห็นในข้อเหล่าน้ีคอื ความ
ถ่อมตนเตรยีมเราให้พรอ้มรบัพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า เขียน จงถ่อมตน ในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องท่านใตห้ัวข้อ “วธิี ไดร้บัและเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยาน” 

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่เหตใุดความถ่อมตนจงึจ�าเป็นตอ่การได้รับและ

เสริมสร้างประจกัษ์พยาน

อ่าน แอลมา 32:13–16 โดยมองหาวธิีตา่งๆ ที่ผู้คนอาจ
จะถ่อมตน จากส่ิงที่แอลมาสอนท่านจะเลือกถ่อมตน
หรอืถูกบังคบัให้ถ่อมตน เพราะเหตใุด

พิจารณาวา่การถ่อมตน “เพราะพระวจนะ” (แอลมา 
32:14) หมายความวา่อย่างไร ส่ิงน้ันจะประยุกต ์ใช้ ได้
อย่างไรกับเจตคตขิองท่านตอ่กิจกรรมศาสนจักร เซมิ-
นาร ีหรอืการสังสรรคใ์นครอบครวั

จงเลือกถ่อมตนโดยน�าการกระตุน้เตอืนใดก็ตามที่ ได้
รบัเกี่ยวกับความถ่อมตนมาปฏิบัติ

แอลมา 32:17–43

แอลมาสอนชาวโซรมัใหรู้้วิธีเพ่ิมพนูศรทัธาของพวกเขา

ขณะสอนชาวโซรมั แอลมาระบุแนวคดิผิดประการหน่ึง
ที่หลายคนมีเกี่ยวกับการไดร้บัประจักษ์พยาน อ่านแอ-
ลมา 32:17–18 และระบุแนวคดิผิดดงักล่าว

พิจารณาสักครูว่า่การคาดหวงัเครือ่งหมายอาจจะเป็น
อุปสรรคตอ่การสรา้งศรทัธาและประจักษ์พยานอย่างไร 
(ท่านอาจตอ้งการเขียน คพ. 63:9–11 ไวต้รงช่องวา่งรมิ
หน้าพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ แอลมา 32:17–18 และ
อ่านเพื่อให้ ไดข้้อคดิเพิ่มเตมิ)

อ่านผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์แอลมา 32:21 มองหานิยาม
ของแอลมาวา่อะไรคอืศรทัธาและอะไรไม่ใช่ศรทัธา 
(ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อ
ท่านจะหาเจอได ้ในอนาคต)



235

อ่าน แอลมา 32:22 ไตรต่รองส่ิงที่ท่านสามารถท�าไดเ้พื่อ
พัฒนาศรทัธาและประจักษ์พยานส่วนตวัให้มากขึน้ 

เตมิ จดจ�ำพระเมตตำของพระผู้เป็นเจ้ำ และ เลือกทีจ่ะ
เชือ่ เข้าไป ในรายการ “วธิี ไดร้บัและเสรมิสรา้งประจักษ์
พยาน” ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

แอลมาสอนชาวโซรมัให้รูว้า่พวกเขาจะเริม่เช่ือใน
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าโดยการทดลองปฏิบัตไิด้
อย่างไร นึกถึงการทดลองบางอย่างที่ท่านเคยท�าในชัน้
เรยีนวทิยาศาสตรห์รอืชัน้เรยีนอื่นและขัน้ตอนที่ท่าน
ท�า สังเกตวา่การทดลองเรยีกรอ้งให้นักวจิัยท�าส่วนของ
ตน ขัน้ตอนของการไดร้บัหรอืเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
เรยีกรอ้งให้ท่านท�าส่วนของท่านเช่นกัน อ่าน แอลมา 
32:27 มองหาการทดลองที่แอลมาเชือ้เชิญชาวโซรมัให้
ลองปฏิบัติ

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ค�าวา่ พลัง หมายถึงความ
สามารถที่เราไดม้าเพื่อส�าเหนียกและเข้าใจโลกรอบข้าง 
รวมถึงส่ิงตา่งๆ เช่น ประสาทรบัรูข้องการไดย้ิน มอง
เห็น และสัมผัส การคดิตามหลักเหตผุล และความทรง
จ�า

เตมิทดลอง (หรอืกระท�ำตำม) ค�ำพูด เข้าไป ในรายการ 
“วธิี ไดร้บัและเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน” ในสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

ขณะที่ท่านอ่าน แอลมา 32:28 ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายวลีเช่น “เริม่พอง” “ท�าให้จิตวญิญาณ
ข้าพเจ้าขยาย” “ ให้ความสวา่งแก่ความเข้าใจของ
ข้าพเจ้า” และ “มีรสเลิศส�าหรบัข้าพเจ้า” ในพระคมัภีร์
ของท่าน เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัคร-
สาวกสิบสองสอนวา่ศรทัธาของเราเตบิโตอย่างไร

“เราเตบิโตในศรทัธา เราไปทีละขัน้จาก
ระดบัต�า่ขึน้ระดบัสูง เราเพิ่มพระคณุให้
พระคณุจนในที่สุดเราไปถึงสถานะที่เรา
ท�าให้ศรทัธาของเราสมบูรณ์ อย่างน้อยก็
เท่ากับมนุษย์มรรตยัที่ชอบธรรมส่วนใหญ่

จะท�าได ้จากน้ันเราจึงอยู่ตรงจุดที่จะด�าเนินตอ่ไปใน
นิรนัดรในความก้าวหน้านิรนัดร ์     

“จงท�าโครงการที่อยู่ข้างหน้าและเมื่อท่านก้าวหน่ึง
ขัน้ในการไดม้าซ่ึงศรทัธา ท่านจะเกิดความเช่ือมั่นใน

จิตวญิญาณวา่ท่านสามารถก้าวขัน้ตอ่ไป ได ้และพลัง
ความสามารถหรอือิทธิพลของท่านจะเพิ่มขึน้ตาม
ล�าดบั” (Lord, Increase Our Faith, Brigham Young 
University Speeches of the Year [Oct  31, 1967], 
9, 11)

 3. หลงัจากอา่น แอลมา 32:28 ให้ท�างานมอบหมายตอ่

ไปนีส้องงานหรือมากกวา่นัน้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เราต้องปฏิบตัหิรือไมป่ฏิบตัอิะไรขณะด�าเนินการทดลองพระ

วจนะ (รายการค�าตอบท่ีเป็นไปได้มีอยูท้่ายบท)

 ข. ทา่นคดิวา่การ “ให้ท่ี, เพ่ือจะปลกู [พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า] 

ในใจทา่น” หมายความวา่อยา่งไร

 ค. ทา่นเคยรู้สกึวา่พระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าท�าให้จิตวิญญาณ

ทา่นขยายและให้ความสวา่งแก่ความเข้าใจของทา่นเม่ือใด 

บรรยายความรู้สกึนัน้ด้วยค�าพดูของทา่นเอง

อ่าน แอลมา 32:29–34 ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่บอก
วา่แตล่ะบุคคลจะเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาท�าการทดลอง ค�าวา่ บ�ำรงุเลีย้ง 
หมายถึง ให้อาหาร บ�ารงุรกัษา หรอืดแูล

คดิสักครูว่า่ขัน้ตอนการช่วยให้ตน้ไม้เตบิโตคล้ายคลึง
อย่างไรกับการช่วยให้ประจักษ์พยานของเราเตบิโต 
พิจารณาเช่นกันวา่เหตใุดศรทัธาและประจักษ์พยาน
ของคนบางคนจึงไม่สมบูรณ์หลังจากท�าการทดลองกับ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ท่านคดิวา่ตอ้งท�าอะไรอีก
เพื่อให้มีประจักษ์พยานอันยั่งยืนในพระกิตตคิณุ

อ่าน แอลมา 32:35–40 โดยตัง้ใจมองหาส่ิงที่แอลมาบอก
วา่เราตอ้งท�าเพื่อให้การทดลองสมบูรณ์ ไตรต่รองส่ิงที่
ท่านตอ้งท�าเพื่อให้ตน้ไม้หรอืประจักษ์พยานของท่าน
เตบิโต จะเกิดอะไรขึน้ถ้าท่านไม่ท�าส่ิงเหล่าน้ี

แอลมา 32:28 แอลมา 32:30 แอลมา 32:30–34
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ปิดพระคมัภีรข์องท่าน และดวูา่ท่านสามารถตอบ
ค�าถามตอ่ไปน้ีไดก้ี่ข้อ

• เราตอ้งท�าอะไรเพื่อให้ศรทัธาของเราในพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าเตบิโตเป็นตน้ไม้ออกผล

• ท่านคดิวา่ผลเป็นส่ิงแทนอะไร

• เกิดอะไรขึน้เมื่อเราละเลยตน้หรอืไม่บ�ารงุเลีย้งตน้

• ท่านคดิวา่ส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อเราละเลยหรอืไม่บ�ารงุเลีย้ง
ประจักษ์พยานเป็นอย่างไร

หากจ�าเป็นใหเ้ปิดพระคมัภรีข์องทา่นและทบทวน แอล- 
มา 32:35–40 เพื่อช่วยท่านตอบค�าถาม เตมิบ�ำรงุเลีย้ง
อยำ่งขยันหมั่นเพียร เข้าไป ในรายการ “วธิี ไดร้บัและ
เสรมิสรา้งประจักษ์พยาน” ในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่าน

สรปุส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้าก แอลมา 32 ให้ ไดห้น่ึงประโยค
เกี่ยวกับส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อให้ ไดร้บัหรอืเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยาน และเขียนหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์อง
ท่านใกล้กับ แอลมา 32:37–43

ท่านอาจจะเขียนท�านองน้ี หากเราบ�ารงุเลีย้งศรทัธา
ในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหม่ันเพียร
ในใจเรา ศรทัธาและประจักษ์พยานของเราในพระ
เยซูครสิต์และพระกิตติคุณของพระองค์จะเติบโต

อ่าน แอลมา 32:41–43 โดยดวูา่แอลมาพูดถึงผลอันเกิด
แก่ผู้บ�ารงุเลีย้งประจักษ์พยานของพวกเขาอย่างซ่ือสัตย์
วา่อย่างไร แอลมา 32:42 กล่าวถึงความขยันหมั่นเพียร
และความอดทน ท่านคดิวา่เหตใุดจึงตอ้งใช้ความขยัน
หมั่นเพียรและความอดทนเพื่อให้ตน้ไม้หรอืประจักษ์
พยานของท่านเตบิโต

แอลมา 32:37

 4. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือทัง้สองข้อลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเหน็ผลอะไรบ้างในชีวิตทา่นเม่ือทา่นท�าตามการทดลองท่ี

แอลมาบอกไว้ใน แอลมา 32

 ข. ทา่นจะประยกุต์ใช้การทดลองท่ีแอลมาพดูไว้ในแอลมา 32 กบั

ชีวิตทา่นอยา่งไร

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—แอลมา 32:21

 5. อา่น แอลมา 32:21 อีกครัง้ พยายามทอ่งจ�าข้อนี ้แล้ว

ทอ่งจากความทรงจ�าให้เพ่ือนหรือสมาชิกครอบครัวฟัง 

เขียนสองสามประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นอธิบายวา่ข้อนีส้อนอะไรทา่นเก่ียวกบัศรัทธา

ค�าตอบที่เป็นไป ไดส้�าหรบังานมอบหมาย 3ก: (ก) ให้ที่
ปลูกพระวจนะ (หรอืเมล็ด) ในใจท่าน (ข) ไม่ โยนเมล็ด
ทิง้โดยความไม่เช่ือของท่าน และ (ค) รูสึ้กถึงการเตบิโต
ของเมล็ด

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 32 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

แอลมา 32:41–42
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หน่วย 19: วัน 1

แอลมา 33–35
ค�าน�า

แอลมาใช้ค�าสอนที่พบในพระคมัภีรช่์วยให้ชาวโซรมั
จ�านวนมากเข้าใจวา่พวกเขาสามารถนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าไดทุ้กสภาวการณ์ เขากระตุน้คนเหล่าน้ันให้ดทูี่พระ
เยซูครสิตแ์ละเช่ือในการชดใช้ของพระองค ์อมิวเล็ค
ยืนยันค�าสอนของแอลมาและประกาศประจักษ์พยาน
ของตนในพระเยซูครสิต ์อมิวเล็คเน้นวา่โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันที่มนุษยชาตจิะไดร้บั
การช่วยให้รอด เขาสัญญาวา่แตล่ะบุคคลจะไดร้บัพร
ทัง้หมดของการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์มื่อพวกเขาใช้
ศรทัธาจนถึงการกลับใจ ชาวโซรมัจ�านวนมากเอาใจใส่
ค�าเตอืนของอมิวเล็ค กลับใจ และสมทบกับชาวนีไฟอีก
ครัง้

แอลมา 33:1–10

แอลมาสอนชาวโซรมักลุ่มหน่ึงว่าพวกเขาสามารถ

นมสัการพระผูเ้ป็นเจ้านอกธรรมศาลาได้

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 32 จ�าไวว้า่แอลมาสอนชาวโซรมั
เกี่ยวกับความจ�าเป็นของการปลูกพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าไว ้ในใจพวกเขาและใช้ศรทัธาในพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า อ่าน แอลมา 33:1 ระบุค�าถามที่ชาวโซรมั
มีเกี่ยวกับส่ิงที่แอลมาสอนพวกเขา

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะตอบค�าถามของชาวโซรัมอยา่งไรเก่ียวกบัวา่พวก

เขาควรเร่ิมใช้ศรัทธาอยา่งไร จากนัน้ ขณะท่ีทา่นศกึษา แอลมา 

33–34 ให้เปรียบเทียบค�าตอบของทา่นกบัสิง่ท่ีแอลมาและอมิวเลค็

สอนชาวโซรัม

เมื่อแอลมาเริม่ตอบค�าถามของชาวโซรมั เขาแก้ไข
แนวคดิผิดเกี่ยวกับการนมัสการซ่ึงก�าลังขัดขวาง
คนเหล่าน้ันไม่ ให้ ใช้ศรทัธาอย่างเต็มที่ อ่าน แอลมา 
33:2และระบุแนวคดิผิดดงักล่าว จ�าไวว้า่ชาวโซรมัไม่

ยอมให้คนยากจนกวา่เข้าไปนมัสการในธรรมศาลาของ
พวกเขา (ด ูแอลมา 32:1–3) ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 
33:2 แอลมาบอกผู้คนวา่พวกเขาควรท�าอะไรจึงจะพบ
ค�าตอบเพื่อแก้ ไขแนวคดิผิดดงักล่าว

เพื่อแก้ ไขแนวคดิผิดของชาวโซรมัเกี่ยวกับการ
นมัสการพระผู้เป็นเจ้า แอลมาไดอ้้างพระคมัภีรท์ี่
เขียนโดยศาสดาพยากรณ์ช่ือซีนัส ซีนัสสอนผู้คนของ
อิสราเอลในสมัยพันธสัญญาเดมิ แตค่�าพยากรณ์ของ
เขาบันทึกไว ้ในพระคมัภีรม์อรมอนเท่าน้ัน อ่าน แอลมา 
33:3 และหาค�าที่แอลมาใช้พูดถึงการนมัสการ

ท่านอาจเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีรข์อง
ท่านใกล้ แอลมา 33:3 หรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านดงัน้ี เราสามารถนมัสการพระผู้เป็น
เจ้าได้ตลอดเวลาผ่านการสวดอ้อนวอน

อ่าน แอลมา 33:4–11 ท�าเครือ่งหมายสภาวการณ์แตล่ะ
อย่างซ่ึงซีนัสสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงท�าอะไรทุกครัง้
ที่ซีนัสสวดอ้อนวอน เพื่อช่วยท่านเปรยีบข้อเหล่าน้ีกับ
ชีวติท่านให้ลากเส้นจับคูก่ับสภาวการณ์ซ่ึงซีนัสสวด
อ้อนวอนกับสภาวการณ์คล้ายกันในชีวติท่านเอง (เลือก
สถานการณ์ที่เช่ือมโยงกับชีวติท่านไดด้ทีี่สุด ไม่มีค�า
ตอบถูกหรอืผิดในแบบฝึกหัดน้ี)

สภาวการณ์ของซีนัส สภาวการณ์ของท่าน

ในแดนทรุกนัดาร ท่ีท�างาน

เก่ียวกบัศตัรูของเขา ท่ีโบสถ์

ในทุง่ของเขา การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว

ในบ้านของเขา เม่ือทา่นไมรู้่วา่จะท�าอะไรหรือ

กลวั

ในห้องของเขา เม่ือทา่นรู้สกึโดดเด่ียว

ในท่ีชมุนมุของพระเจ้า การสวดอ้อนวอนเป็นสว่นตวั

เม่ือเขาถกูขบัไลแ่ละถกู

ดหูม่ิน

ในสภาวการณ์ยากล�าบาก

ทัง้หมดของทา่น

ในความทกุข์ทัง้หมดของ

เขา

เม่ือทา่นมีปัญหากบัเพ่ือน
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 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: การสวดอ้อนวอนในสภาวการณ์ทัง้หมดนี ้

เป็นพรแก่ชีวิตทา่นอยา่งไร เขียนเป้าหมายสว่นตวัวา่ทา่นจะสวด

อ้อนวอนบอ่ยขึน้ได้อยา่งไร

ท่านอาจท�าเครือ่งหมายใน แอลมา 33:4–5, 8–9 ที่กล่าว 

ถึงพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า และไตรต่รองวา่การ
สวดอ้อนวอนบ่อยขึน้สามารถช่วยให้ท่านรูสึ้กถึงพระ
เมตตาและความรกัของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร จงดู
วา่เหตใุดพระเมตตาน้ีจึงเป็นไป ไดข้ณะที่ท่านยังคง
ศึกษาแอลมา 33

แอลมา 33:11–23

แอลมาสอนชาวโซรมัใหเ้ชือ่ในพระเยซูคริสต์

เหตผุลประการหน่ึงที่ชาวโซรมับางคนพยายามจะรูว้ธิี
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าคอืเพราะพวกเขาไม่รูว้า่ศรทัธา
ของพวกเขาควรอยู่ ในพระเยซูครสิต ์พวกเขาไม่เข้าใจ
หรอืเช่ือในบทบาทของพระองค ์ในแผนแห่งการไถ่ 
(ด ูแอลมา 33:14) อ่าน แอลมา 33:12–16 ซ่ึงแอลมา
พูดถึงค�าสอนของซีนัส จากน้ันจึงแนะน�าถ้อยค�าของ
ซีนัคศาสดาพยากรณ์อีกท่านหน่ึงในพันธสัญญาเดมิ 

มองหาพรที่แอลมาบอกวา่จะมาถึงเราเพราะพระเยซู
ครสิต ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี “เพราะพระ
บุตรของพระองค”์ ทุกครัง้ที่ปรากฏ เราเรยีนรูค้วามจรงิ
จากข้อเหล่าน้ีวา่ เราได้รบัพระเมตตาของพระบิดา
บนสวรรค์ รวมถึงการให้อภัยบาปของเรา เพราะการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไตรต่รองพระเมตตาที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงมอบให้ท่าน ตลอดจนความสามารถ
ในการกลับใจและไดร้บัการให้อภัยบาปของท่านเพราะ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

นอกจากเตอืนชาวโซรมัให้นึกถึงค�าสอนของซีนัสและ
ซีนัคแล้ว แอลมายังไดเ้ตอืนพวกเขาให้นึกถึงเวลาที่
โมเสสสอนเกี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ย 
เมื่อโมเสสและลูกหลานอิสราเอลอยู่ ในแดนทุรกันดาร 
งูพิษกัดผู้คน พระเจ้ารบัส่ังกับโมเสสให้ท�างูจากทอง
สัมฤทธิ์ ผูกตดิกับปลายไม้ และบัญชาชาวอิสราเอลที่ถูก
งูกัดให้มองด ูงูทองสัมฤทธิ์บนปลายไม้เป็น “รปูแบบ” 
หรอืสัญลักษณ์ของพระเยซูครสิตบ์นกางเขน (ด ูแอ-
ลมา 33:19)

อ่าน แอลมา 33:19–20 ระบุส่ิงที่เกิดขึน้กับชาวอิสราเอล
ผู้เลือกมองดงููทอง
สัมฤทธิ์เมื่อพวกเขาถูกงู
กัดและส่ิงที่เกิดขึน้กับ
คนที่เลือกไม่มองดู

ไตรต่รองค�าตอบของ
ค�าถามตอ่ไปน้ี: เรือ่งราว
ของชาวอิสราเอลและ
งูทองสัมฤทธิ์สามารถ
สอนอะไรเกี่ยวกับส่ิง
ที่เราตอ้งท�าเพื่อไดร้บัการรกัษาทางวญิญาณ ท่านจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อมองดพูระผู้ช่วยให้รอดทัง้น้ีเพื่อ
พระองคจ์ะทรงสามารถช่วยท่านทางวญิญาณได้

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นสามารถมองดพูระเยซคูริสต์ในชีวิต

ประจ�าวนัของทา่นด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอะไรบ้าง

อ่าน แอลมา 33:22–23 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่เราตอ้งเช่ือ
เกี่ยวกับพระเยซูครสิตเ์พื่อใช้ศรทัธาในพระองค์
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แอลมา 34:1–14

อมิวเล็คสอนชาวโซรมัเกีย่วกบัการชดใชข้องพระเยซู

คริสต์

ประจักษ์พยานของอมิวเล็คตอ่ชาวโซรมัดงับันทึกไว้
ใน แอลมา 34 ให้พยานที่สองยืนยันประจักษ์พยานของ
แอลมาเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์อ่านประจักษ์พยานใน
ส่วนของอมิวเล็คตามที่พบใน แอลมา 34:8–9 ท่านอาจ
ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่อมิวเล็คสอนเกี่ยวกับความจ�าเป็น
ส�าหรบัการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ไตรต่รองค�าถามน้ี: 
ชีวติฉันจะเป็นเช่นไรถ้าพระเยซูครสิต ์ไม่เสด็จมาท�า
บทบาทพิเศษของพระองค ์ให้เกิดสัมฤทธิผล

อ่าน แอลมา 34:10–14 ระบุวลีที่มีค�าวา่ ไม่มีขอบเขต 
และ เป็นนิรนัดร ์เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลงในพระ
คมัภีรห์รอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: 
การชดใช้อันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดรข์องพระ
เยซูครสิต์จัดเตรยีมความรอดให้มนุษยชาติทัง้ปวง

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวา่การชดใช้ ไม่มีขอบเขตและ 
เป็นนิรนัดรอ์ย่างไร อธิการรชิารด์ ซี  เอ็ชลีย์แห่งฝ่าย
อธิการควบคมุสอนดงัน้ี “ ในการกล่าวถึงการชดใช้ของ
พระครสิต ์ข้าพเจ้าชอบค�าจ�ากัดความในพจนานุกรม 
ทีร่ะบคุวามหมายของค�าวา่ ไมม่ขีอบเขต และ เป็นนิ- 
รนัดร ์เพราะเช่ือวา่อธิบายความหมายไดถู้กตอ้งตาม
เจตจ�านงของพระผู้เป็นเจ้า ไม่มีขอบเขต คอื ‘ ไม่มี 
เส้นแบง่หรอืขดีจ�ากดั’ และความหมายของ เป็นนิรนัดร ์ 
คอื ‘การเป็นอยู่ โดยไม่มีจุดเริม่ตน้หรอืจุดจบ’ (The 
American Heritage Dictionary of the English 
Language, 4th ed  [2000], “infinite,” “eternal,” 
898, 611)” (“เพื่อความดขีองเจ้า,” เลียโฮนำ, ก ค  
2002, 81)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. การชดใช้ของพระเยซคูริสต์ไมมี่ขอบเขตและเป็นนิรันดร์ในด้าน

ใดได้บ้าง

 ข. การรู้วา่การชดใช้ไมมี่ขอบเขตและเป็นนิรันดร์เพ่ิมความส�านกึ

คณุท่ีทา่นมีตอ่พระผู้ชว่ยให้รอดอยา่งไร ความรู้นัน้เพ่ิมพนูศรัทธา

ของทา่นในพระองค์อยา่งไร

แอลมา 34:15–41

อมิวเล็คสอนวิธีไดร้บัพรของการชดใช้

อ่าน แอลมา 34:15–17 เพื่อดส่ิูงที่อมิวเล็คสอนชาว
โซรมัวา่พวกเขาตอ้งท�าจึงจะไดร้บัพรที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงปรารถนาจะประทานแก่เราผ่านการชดใช้ของ
พระองค ์เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรห์รอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: เพ่ือให้ ได้
รบัพรอันบรบูิรณ์ของการชดใช้ เราต้องใช้ศรทัธาสู่
การกลับใจ

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท์- 
ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด

“เราตอ้งมีศรทัธาอันมั่นคงในพระครสิต์
เพื่อที่เราจะกลับใจได ้      ถ้าเราเช่ือวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงรูทุ้กส่ิง ทรงเป่ียมดว้ยความ
รกั และทรงมีเมตตา เราสามารถวางใจ
พระองคเ์พื่อความรอดของเราโดย

ปราศจากความลังเล ศรทัธาในพระครสิตจ์ะเปลี่ยน
ความคดิ ความเช่ือ และพฤตกิรรมที่ ไม่สอดคล้องกับ
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 

“การกลับใจอย่างแท้จรงิพาเรากลับมาสู่การท�าส่ิงถูก
ตอ้ง       การกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนความคดิและ
จิตใจเราหยุดท�าส่ิงผิด และเราเริม่ท�าส่ิงถูกตอ้ง ซ่ึง
จะท�าให้เรามีเจตคต ิใหม่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า ตอ่ตนเอง 
และชีวติทั่วไป” (“จุดกลับที่ปลอดภัย,” เลียโฮนำ, พ ค  
2007, 125)

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: เราใช้ศรัทธาในพระเยซคูริสต์อยา่งไรเม่ือ

เรากลบัใจ

อ่าน แอลมา 34:17–27 มองหาส่ิงที่อมิวเล็คสอนเกี่ยว
กับเวลาที่เราควรสวดอ้อนวอนและส่ิงที่เราควรสวด
อ้อนวอน ท่านคดิวา่ค�าแนะน�าน้ีช่วยชาวโซรมัผู้คดิวา่
ตนนมัสการไดเ้พียงสัปดาห์ละครัง้อย่างไร เลือกข้อหน่ึง
ที่ท่านคดิวา่สามารถช่วยท่านไดเ้ป็นพิเศษ ตรกึตรองวา่
ท่านสามารถท�าตามค�าแนะน�าเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน
ในข้อน้ีระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึงไดอ้ย่างไร
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อมิวเล็คสอนวา่เราควรเต็มใจรบัพรแห่งการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดโดยกลับใจจากบาปของเราเดีย๋วน้ี 
แทนที่จะรอกลับใจภายหลัง อ่าน แอลมา 34:30–35 ขีด
เส้นใตค้�าหรอืวลีที่ระบุวา่เหตใุดเราจึงไม่ควรผัดวนัแห่ง
การกลับใจของเรา ใน ข้อ 31 ให้มองหาพรที่อมิวเล็ค
กล่าววา่จะมาถึงคนที่เลือกกลับใจเดีย๋วน้ี ทบทวน 
ข้อ 32 อย่างละเอียดแล้วพิจารณาวา่ข้อน้ีสามารถส่งผล
ตอ่วธิีที่ฉันด�าเนินชีวติในแตล่ะวนัไดอ้ย่างไร

ทบทวน แอลมา 34:33 พิจารณาส่ิงที่ประธานโจเซฟ  
ฟิลดงิก ์สมธิกลา่วดงัน้ี “การผดัวนัตามทีป่ระยกุต ์ใช้ได้
กับหลักธรรมพระกิตตคิณุ เป็นขโมยที่ลักเอาชีวตินิ
รนัดร์ ไป คอืชีวติในที่ประทับของพระบิดาและพระ
บุตร มีคนมากมายในหมู่เรา แม้สมาชิกของศาสนจักร 
ผู้รูสึ้กวา่ไม่จ�าเป็นตอ้งเรง่รบีในการถือปฏิบัตหิลักธรรม
พระกิตตคิณุและรกัษาพระบัญญัต”ิ ( ใน Conference 
Report, April 1969, 121)

แอลมา 35

ชาวโซรมัทีก่ลบัใจอาศยัอยู่ในบรรดาคนชอบธรรม

ชาวโซรมัจ�านวนมากเอาใจใส่ค�าเตอืนของอมิวเล็คไม่ ให้
ผัดวนัแห่งการกลับใจ พวกเขากลับใจและเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ผู้ปกครองของชาวโซรมัขับคนเหล่าน้ันออกจาก
แผ่นดนิ และคนเหล่าน้ันมายังแผ่นดนิแห่งเจอรช์อน
ที่ซ่ึงผู้คนของแอมัน—เรยีกอีกช่ือหน่ึงวา่ชาวแอนไท-  

นีไฟ- ลี ไฮตอ้นรบัพวกเขา (ด ูแอลมา 35:6–7) ชาวโซ
รมัที่ช่ัวรา้ยและชาวเลมันโกรธที่ผู้คนของแอมันยอมรบั
ชาวโซรมัที่กลับใจ พวกเขาเริม่เตรยีมท�าสงครามกับ
ชาวนีไฟ (ด ูแอลมา 35:8–11) 

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 33–35 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 19: วัน 2

แอลมา 36
ค�าน�า

หลังจากแอลมากลับจากงานเผยแผ่ ในบรรดาชาวโซ-
รมั เขาให้บุตรชายสามคนมาอยู่พรอ้มหน้าและให้ค�า
แนะน�าแตล่ะคน (ด ูแอลมา 35:16) ค�าแนะน�าที่ ให้ฮี- 
ลามันบันทึกไว ้ในแอลมา 36–37 ค�าแนะน�าที่ ให้ชิบลัน 
บนัทกึไว ้ในแอลมา 38 และค�าแนะน�าที ่ให ้โครแิอนทอ
นบันทึกไว ้ใน แอลมา 39–42 แอลมาเป็นพยานตอ่ฮีลา-
มันวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยคนที่มอบความไว้
วางใจในพระองค ์เพื่ออธิบายความจรงิน้ี แอลมาเล่าวา่
เขาไดร้บัการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดของบาปเมื่อ
หลายปีก่อนอย่างไร หลังจากเรยีกหาพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เขาเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าและเป่ียมดว้ยปีต ิ
จากน้ันเขาท�างานเพื่อน�าผู้อื่นมาหาพระเยซูครสิต์

แอลมา 36:1–5

แอลมาสอนฮีลามนับตุรชายเกีย่วกบัเดชานภุาพของพระ

ผูเ้ป็นเจ้าเพือ่ค�้าจนุเราในความเดือดร้อนของเรา

ไตรต่รองวา่ประจักษ์พยานหรอืค�าสอนที่เฉพาะเจาะจง
ของสมาชิกครอบครวั เพื่อน หรอืผู้น�าศาสนจักรเป็นพร
แก่ชีวติท่านอย่างไร

อ่าน แอลมา 36:1–5 สมมตวิา่ท่านเป็นฮีลามันขณะฟัง
ประจักษ์พยานของบิดา แอลมาตอ้งการให้ฮีลามันจดจ�า
อะไร (ด ูข้อ 2) แอลมาตอ้งการให้ฮีลามันเรยีนรูอ้ะไร
จากเขา (ด ูข้อ 3)

เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่านใกล้
กับแอลมา 36:3: เม่ือเรามอบความไวว้างใจในพระผู้
เป็นเจ้า พระองค์ย่อมทรงค�า้จุนเราในความเดือด
รอ้นและความทุกข์ของเรา นึกถึงเวลาที่ท่านมีความ
เดอืดรอ้นในชีวติ เขียนสองสามวธิีที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยและค�า้จุนท่านในช่วงเวลาน้ันลงในช่องวา่งที่
เตรยีมไว ้  
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แอลมา 36:6–22

แอลมาพดูถึงการกบฏของเขาและอธิบายว่าเขาไดร้บัการ

ใหอ้ภยัอย่างไร

แอลมาเล่าให้ฮีลามันบุตรชายฟังวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ปลดปล่อยเขาจากความเจ็บปวดของบาปอย่างไร อ่าน 
แอลมา 36:6–10 ทบทวนส่ิงที่เกิดขึน้กับแอลมาในวยั
เยาวข์ณะเขาตระเวนไปกับพวกบุตรของโมไซยาห์เพื่อ
หมายมั่นท�าลายศาสนจักร

ในพระคมัภีรม์อรมอนมีเรือ่งราวสามเรือ่งเกี่ยวกับเทพ
มาเยือนแอลมาและพวกบุตรของโมไซยาห์ แอลมา 36 
มีเรือ่งราวละเอียดที่สุดเกี่ยวกับส่ิงที่แอลมาประสบใน
ช่วงสามวนัสามคนืเมื่อเขาไม่สามารถขยับเขยือ้นหรอื
พูดได ้(อ่านเรือ่งราวอีกสองเรือ่งไดจ้าก โมไซยาห์ 27 

และ แอลมา 38) อ่าน แอลมา 36:11–16 ท�าเครือ่งหมาย
ค�าหรอืวลีที่แอลมาใช้บรรยายความกลัวหรอืความเจ็บ
ปวดที่เขาประสบหลังจากเทพมาปรากฏ

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองช่วยให้เราเข้าใจวา่ ถูกทรมำน ปวดรำ้ว และ ควำม
ทรมำน หมายถึงอะไร

“ถูกทรมำน หมายถึง ‘ท�าให้รา่งกายเกิด
ความเจ็บปวดรนุแรง’ สมัยก่อนเครือ่ง
ทรมาน (rack) คอืเครือ่งมือลักษณะเป็น
ซ่ีๆ มี ไวร้ดัข้อมือและข้อเท้าของเหยื่อ อัน
จะท�าให้เจ็บปวดทรมานมาก

“คราด (harrow) คอืเหล็กเป็นซ่ีๆ ที่มีฟันแหลม เมื่อ
ลากไปบนดนิมันจะท�าให้ดนิรว่น พระคมัภีรพ์ูดบ่อยๆ 
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วา่จิตวญิญาณและจิตใจ ‘ปวดรา้ว’ (ถูกคราด) ดว้ยความ
รูสึ้กผิด” (“รอยสัมผัสของพระอาจารย์,” เลียโฮนำ, ก ค  
2001, 31)

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่เหตใุดแอลมาจงึใช้ค�ารุนแรงเชน่นัน้เพ่ือบรรยาย

ความรู้สกึของเขา เขียนด้วยวา่ค�าเหลา่นีบ้รรยายความรู้สกึผิดและ

ความเจ็บปวดของคนท่ีท�าบาปและไมก่ลบัใจอยา่งไร

ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ แอลมา 36:11–16: บาปน�าไปสูค่วาม
เจ็บปวดและความเสยีใจอย่างมาก

อ่าน แอลมา 36:17–18 มองหาส่ิงที่แอลมาจ�าไดว้า่บิดา
พยากรณ์ ไว ้สังเกตส่ิงที่แอลมาท�าเมื่อนึกถึงส่ิงที่บิดา
สอนเขา

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองให้ข้อคดิตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับประสบการณ์ของแอล-
มา “แอลมาซาบซึง้ในค�าสอนของบิดา แตส่�าคญัเป็น
พิเศษคอืค�าพยากรณ์ที่เขาจ�าไดเ้ป็นค�าพยากรณ์เกี่ยว
กับ ‘การเสด็จมาของพระเยซูครสิตอ์งคห์น่ึง, พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อทรงชดใช้บาปของโลก’ (แอลมา 
36:17 ) น่ันเป็นช่ือและน่ันเป็นข่าวสารที่ทุกคนตอ้ง
ไดย้ิน แอลมาไดย้ิน และเขารอ้งออกมาจากความปวด
รา้วของนรกที่ลุกไหม้ตลอดเวลาและมโนธรรมที่รกัษา
ไม่ยอมหาย ‘ข้าแตพ่ระเยซู, พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า, ขอพระองคท์รงเมตตาข้าพระองค’์ (แอลมา 36:18) 
      ไม่วา่เราจะกล่าวค�าสวดอ้อนวอนอะไรก็ตาม ไม่วา่เรา
จะตอ้งการอะไรก็ตาม ทัง้หมดล้วนขึน้อยู่กับค�าวงิวอน
น้ี ‘ข้าแตพ่ระเยซู, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ขอ
พระองคท์รงเมตตาข้าพระองค’์ พระองคท์รงพรอ้มจะ
ประทานพระเมตตาน้ัน พระองคท์รงจ่ายดว้ยพระชนม์
ชีพของพระองคเ์พื่อมอบพระชนม์ชีพน้ัน” (However 
Long and Hard the Road [1985], 85)

 2. จงนกึถงึเวลาท่ีทา่นสวดอ้อนวอนเพ่ือรับพรจากการ

ชดใช้ของพระเยซคูริสต์ ตลอดจนพรของการให้อภยับาป 

เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นคดิวา่

เหตใุดจงึส�าคญัท่ีต้องทลูพระเจ้าเพ่ือขอพรแหง่การชดใช้ในชีวิต

ทา่น

 3. อา่น แอลมา 36:19–22 ท�าเคร่ืองหมายค�าและวลีท่ี

บอกวา่แอลมาเปลี่ยนแปลงอยา่งไรหลงัจากเขาสวด

อ้อนวอนขอพระเมตตา เขียนบางค�าและบางวลีเหลา่นีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น อธิบายวา่ค�าและวลีเหลา่นัน้

สอนอะไรทา่นเก่ียวกบัเดชานภุาพแหง่การชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้

รอด

เราเรยีนรูห้ลักธรรมจากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีวา่ หากเรา
ใช้ศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ พระองค์
จะทรงปลดปล่อยเราจากความเจ็บปวดของบาป
และท�าให้เราเป่ียมปีติ ไตรต่รองส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อ
ใช้ศรทัธามากขึน้ในพระเยซูครสิต ์ทัง้น้ีเพื่อท่านจะ
สามารถไดร้บัการปลดปล่อยเช่นเดยีวกับแอลมาจาก
ความรูสึ้กเจ็บปวดหรอืความส�านึกผิดเพราะบาปของ
ท่าน

อ่านสถานการณ์ตอ่ไปน้ี และพิจารณาวา่ท่านจะตอบ
อย่างไร: เพื่อนคนหน่ึงที่อ่านพระคมัภีรม์อรมอนมา
ตลอดขอให้ท่านช่วยให้เขาเข้าใจถ้อยค�าของแอลมาใน 
แอลมา 36:19 เพื่อนของท่านถามวา่ “ถ้าฉันจ�าบาปของ
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ตนเองไดแ้ละยังรูสึ้กเสียใจเพราะบาป หมายความวา่
ฉันยังไม่ ไดร้บัการให้อภัยอย่างน้ันหรอื”

อ่านค�าอธิบายตอ่ไปน้ีจากประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท ์
-ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด และขีดเส้นใตข้้อความที่
ท่านเช่ือวา่จะช่วยเพื่อนของท่าน

“ซาตานจะพยายามท�าให้เราเช่ือวา่บาปของเราไม่ ไดร้บั
การให้อภัยเพราะเรำสามารถจ�าบาปเหล่าน้ันได ้ซาตาน
เป็นนักพูดปด เขาพยายามบดบังวสัิยทัศน์ของเราและ
น�าเราไปจากหนทางแห่งการกลับใจและการให้อภัย 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ไดท้รงสัญญาวา่ เรำจะจ�าบาปของเรา
ไม่ ได ้การจ�าจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการท�าผิดพลาดเช่น
เดมิอีก แตถ่้าเรามั่นคงและซ่ือสัตย์ ความทรงจ�าเกี่ยว
กับบาปของเราจะน้อยลงไปเรือ่ยๆ ส่ิงน้ีจะเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการที่จ�าเป็นของการรกัษาและการท�าให้
บรสุิทธิ์ แอลมาเป็นพยานวา่หลังจากที่เขาวงิวอนขอ
ความเมตตาจากพระเยซู เขาจะยังคงจ�าบาปของเขาได ้
แตค่วามทรงจ�าเกี่ยวกับบาปของเขาจะไม่ท�าให้เขาเป็น
ทุกข์และทรมานอีกตอ่ไป เพราะเขารูว้า่เขาไดร้บัการให้
อภัยแล้ว (ด ูแอลมา 36:17–19)

“ความรบัผิดชอบของเราคอืหลีกเลี่ยงส่ิงที่จะน�าความ
ทรงจ�าเกี่ยวกับบาปเดมิของเรากลับคนืมา เมื่อเรายังมี  

‘ ใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิด’ (3 นีไฟ 12:19) 
เราจะวางใจวา่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง ‘จ�า [บาปของเรา] 
อีก’ [คพ  58:42]” (“จุดกลับที่ปลอดภัย,” เลียโฮนำ, 
พ ค  2007, 126)

ส�าคญัเช่นกันที่จะสังเกตวา่แอลมาไม่พูดวา่เขาจ�าบาป
ไม่ ไดอ้ีกแตเ่ขาจ�าความเจ็บปวดของบาป ไม่ ไดอ้ีก และ
เขาไม่ “ปวดรา้ว” ดว้ยความทรงจ�าถึงบาปเหลา่น้ัน (แอล- 
มา 36:19) การกลับใจที่แท้จรงิจะท�าให้ความเจ็บปวด
และความผิดบาปถูกลบล้างไป (ด ูอีนัส 1:6–8)

 4. เขียนค�าตอบท่ีให้กบัเพ่ือนดงักลา่วข้างต้นลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น และใช้ข้อคดิท่ีทา่นได้

จากค�าอธิบายของประธานอคุท์ดอร์ฟ รวมไว้ในค�าตอบของทา่น

ด้วยวา่ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึเป็นพรท่ีเรายงัจ�าบาปของเราได้ แม้เรา

จะไม ่“ปวดร้าวด้วยความทรงจ�าถงึบาป [ของเรา] อีก” (แอลมา 

36:19) หลงัจากการกลบัใจของเรา

แอลมา 36:23–30

แอลมาอธิบายสาเหตทีุเ่ขาท�างานโดยไม่หยดุเพือ่น�าผูอื้น่

มาสู่การกลบัใจ

ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านแบ่งอาหารอรอ่ยให้เพื่อน เมื่อ
ท่านไดร้บัข่าวน่าตืน่เตน้ ส่ิงแรกที่ท่านตอ้งการท�าคอื
อะไร ท่านคดิวา่เหตใุดคนส่วนใหญ่จึงมีความปรารถนา
แทบจะทันทีอยากบอกส่ิงที่พวกเขาไดย้ินกับคนอื่น 
อ่าน แอลมา 36:23–24 และดวูา่ความรูสึ้กดงับรรยายไว้
ในค�าถามเหล่าน้ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับประสบการณ์ของ
แอลมาหลังจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา แอลมา
ตอ้งการให้ผู้อื่นประสบอะไร

อ่าน แอลมา 36:25–26 ระบุวา่การพยายามสอนพระ
กิตตคิณุของแอลมามีผลตอ่เขาและคนอื่นๆ อย่างไร 
เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรู้
เกี่ยวกับการแบ่งปันพระกิตตคิณุจากข้อเหล่าน้ี เม่ือเรา
แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อ่ืน เราได้รบั  
  



244

 5. เขียนข้อความท่ีเตมิหลกัธรรมครบถ้วนแล้วลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น และอธิบายวา่เหตใุด

ทา่นจงึเช่ือวา่หลกัธรรมนีเ้ป็นความจริง ทา่นอาจต้องการรวม

ประสบการณ์ท่ีเคยมีพร้อมด้วยความรู้สกึปีตจิากการแบง่ปันพระ

กิตตคิณุกบัผู้ อ่ืนไว้ในค�าอธิบายสว่นหนึง่ของทา่นด้วย

นึกถึงคนที่ท่านรูจ้ัก—เพื่อน สมาชิกครอบครวั หรอื
สมาชิกวอรด์หรอืสมาชิกสาขา—ผู้จะไดป้ระโยชน์จาก
ประจักษ์พยานของท่านในพระผู้ช่วยให้รอดและพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองค ์ไตรต่รองวา่ท่าน
จะแบ่งปันประจักษ์พยานกับบุคคลน้ีอย่างไรวา่พระเยซู
ครสิตท์รงสามารถปลดปล่อยเราจากความเจ็บปวดและ
ท�าให้เราเป่ียมดว้ยปีต ิท่านอาจตอ้งการเขียนจดหมาย
หรอือีเมลถึงบุคคลน้ี หรอืท่านอาจตอ้งการเขียนข้อ
ความสัน้ๆ เตรยีมไวส้�าหรบัเวลาที่ท่านจะพูดกับบุคคล
น้ัน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 36 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 19: วัน 3

แอลมา 37
ค�าน�า

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 37 แอลมายังคงแนะน�าฮีลามัน
บุตรชายและมอบหน้าที่ ให้เขาดแูลบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ เขา
เตอืนฮีลามันวา่พระคมัภีรเ์คยเป็นหนทางน�าชาวเลมัน
หลายพันคนมาหาพระเจ้า และเขาพยากรณ์วา่พระเจ้า
ทรงมีจุดประสงคอ์ันส�าคญัยิ่งอีกหลายประการส�าหรบั
บันทึกในอนาคต แอลมาให้ความรูแ้ก่บุตรชายวา่เขา
ควรสอนอะไรแก่ผู้คน และเขาสอนฮีลามันถึงความ
ส�าคญัของการมองหาการน�าทางจากพระวจนะของพระ
เยซูครสิต ์โดยเปรยีบพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด
กับเลียโฮนา

แอลมา 37

แอลมาฝากฝังบนัทึกไวก้บัฮีลามนั แนะน�าเขาใหร้กัษา

พระบญัญติั และเตือนเขาว่าเลียโฮนาท�างานตามศรทัธา

พิจารณาแผนภาพตอ่ไปน้ี

นึกถึงส่ิงเล็กๆ และเรยีบง่ายสองสามส่ิงที่ปฏิวตัโิลกมา
แล้ว เช่น หลอดไฟ นึกถึงส่ิงเล็กๆ บางส่ิงที่ส่งผลใหญ่
หลวงในชีวติท่าน เขียนส่ิงเล็กๆ เหล่าน้ีสองส่ิงไวด้า้น
ซ้ายของแผนภาพข้างตน้ เขียนสองสามค�าไวด้า้นขวา
บรรยายผลอันใหญ่หลวงที่ส่ิงเล็กๆ เหล่าน้ีมีตอ่ชีวติ
ท่าน

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 37 แอลมาก�าลังเตรยีมฮีลามัน
บุตรชายให้เป็นผู้เก็บรกัษาบันทึกศักดิสิ์ทธิ์คนตอ่ไป 
แอลมาสอนหลักธรรมหน่ึงแก่ฮีลามันเกี่ยวกับบทบาท
ของเรือ่งเล็กและเรยีบง่ายในแผนของพระเจ้า อ่าน  
แอลมา 37:6–7 จากน้ันให้เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบ

เร่ืองเลก็และ

เรียบงา่ย
น�าไปสูส่ิง่

ส�าคญั

ถ้วน: เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์นิรนัดรข์องพระเจ้า 
พระองค์ทรงท�างานโดย  
  

อ่าน แอลมา 37:1–7 มองหาส่ิงที่แอลมาเรยีกวา่เรือ่งเล็ก
และเรยีบง่าย คน้ควา้ แอลมา 37:8–10 ดว้ยโดยมองหา
วธิีตา่งๆ ที่แผ่นจารกึทองเหลือง (ซ่ึงบรรจุพระคมัภีร)์ 
น�าไปสู่ส่ิงส�าคญัยิ่งส�าหรบัผู้คนของพระคมัภีรม์อรมอน 
ขณะที่ท่านอ่าน ให้ท�าเครือ่งหมายในพระคมัภีรข์อง
ท่านวา่ท่านไดร้บัพรใดในพรเหล่าน้ีผ่านการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านเอง

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: สองสามวิธีท่ีพระคมัภีร์ท�าให้สิง่ส�าคญัเกิด

ขึน้ในชีวิตทา่นมีอะไรบ้าง

แอลมา 37:13–16 บันทึกค�าแนะน�าที่แอลมาให้ฮีลามัน
ขณะมอบหน้าที่ ให้บุตรชายดแูลบันทึก ศึกษาข้อเหล่า
น้ีและมองหาหลักธรรมที่แอลมาสอน หลักธรรมหน่ึงใน
น้ันคอื: หากเราเช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้า เรา
จะรุง่เรอืง ไตรต่รองวา่หลักธรรมน้ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
แผนภาพตอนตน้บทเรยีนน้ี

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 37:35–47 แอลมาแนะน�าฮีลา-
มันให้สอนผู้คนเอาชนะความช่ัวรา้ยและการล่อลวงโดย
ผ่านศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ดา้นล่างเป็นโครง
รา่งบทเรยีนสองบทครอบคลุมค�าสอนเหล่าน้ี ศึกษา
แตล่ะบทและข้อพระคมัภีรท์ี่ ให้มา จากน้ันให้เตรยีม
สอนบทหน่ึงแก่สมาชิกครอบครวั ทัง้ครอบครวั (อาจจะ
เป็นส่วนหน่ึงของการสังสรรค ์ในครอบครวั) หรอืเพื่อน
คนหน่ึง ท่านอาจตอ้งปรบับทเรยีนบ้างขึน้อยู่กับวา่ท่าน
สอนใครและที่ ไหน ก�าหนดเวลา และสอนบทเรยีนตาม
วนัที่ก�าหนด น�าโครงรา่งบทเรยีนของท่านมาชัน้เรยีน
ศึกษาที่บ้านครัง้ตอ่ไปดว้ยและพรอ้มสอนบทเรยีนให้
แก่ชัน้เรยีนถ้าขอให้ท่านสอน

บทที ่1—แอลมา 37:35–37

อธิบายให้คนที่ท่านสอนฟังวา่ปกตคินปลูกตน้ไม้จะมัด
หรอืผูกตน้อ่อนไวก้ับหลักและจะน�าหลักออกไปเมื่อ
ตน้ไม้ โตเต็มที่ ถาม: ท่านคดิวา่เหตใุดจึงตอ้งมีหลักไว้
ค�า้ตน้ไม้ขณะตน้ยังอ่อนอยู่และก�าลังโต
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อ่านประสบการณ์ตอ่ไปน้ีจาก
ชีวติของประธานกอรด์อน บี  
ฮิงคล์ีย์

ประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์ปลูก
ไม้อ่อนตน้หน่ึงใกล้บ้านท่าน
หลังจากแตง่งานได ้ไม่นาน ท่าน
เอาใจใส่น้อยมากจนหลายปีผ่าน
ไป วนัหน่ึงท่านสังเกตเห็นตน้
ดงักล่าวผิดรปูผิดรา่งและเอนไป
ทางตะวนัตกเพราะลมจากตะวนั
ออกท�าให้มันเอนขณะที่ยังเป็นตน้
อ่อนและโอนเอนง่าย ท่านออกไป
พยายามดนัให้ตรง แตล่�าตน้ใหญ่
เกินไป ท่านพยายามใช้เชือกและ
ลูกรอกดงึตน้ให้ตัง้ตรง แตม่ันไม่
ยอมเอนตาม จนสุดท้ายตอ้งใช้
เลื่อยตดักิ่งใหญ่ดา้นตะวนัตกออก
ซ่ึงทิง้รอยแผลน่าเกลียดเอาไว ้ท่านกล่าวถึงตน้ไม้ตน้น้ี
ในเวลาตอ่มาวา่

“กวา่ครึง่ศตวรรษผ่านไปตัง้แตข่้าพเจ้าปลูกตน้ไม้ตน้
น้ัน บุตรสาวข้าพเจ้ากับครอบครวัเธออาศัยอยู่ที่น่ัน
เวลาน้ี วนัก่อนข้าพเจ้ามองดตูน้ไม้น้ันอีกครัง้ ตน้ใหญ่
โต รปูรา่งดขีึน้ น่ันเป็นทรพัย์สินมีคา่มากของครอบครวั 

แตร่อยแผลเมื่อตน้ยังอ่อนช่างสาหัสนักและวธิีที่
ข้าพเจ้าเคยใช้ดดัตน้ให้ตรงนับวา่โหดรา้ยเหลือเกิน

“เมื่อปลูกครัง้แรก ข้าพเจ้าน่าจะใช้เชือกสักเส้นยึดตน้
ให้อยู่กับที่เพื่อตา้นแรงลม ข้าพเจ้าน่า
จะและควรจะพยายามใช้เชือกยึดไว้
สักหน่อย แตข่้าพเจ้าไม่ท�า มันจึงลู่
ตามแรงลมที่พัดมาปะทะกับมัน” 
(“Bring up a Child in the Way He 
Should Go,” Ensign, Nov  
1993, 59)

ให้บางคนอ่านค�าแนะน�าที่แอลมาให้ฮีลามันใน แอลมา 
37:35 และสนทนาวา่ข้อน้ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
ของประธานฮิงคล์ีย์กับตน้ไม้อย่างไร (แอลมา 37:35 
เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อจะหาเจอได ้ในอนาคต)

เชิญคนที่ท่านสอนให้บอกหลักธรรมที่สรปุ แอลมา 
37:35 (สรปุอาจจะออกมาในลักษณะน้ี: เราควรเรยีนรู้
ในวยัเยาวท่ี์จะรกัษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า) 
ท่านอาจตอ้งการถามค�าถามตอ่ไปน้ีหน่ึงข้อหรอืมากกวา่
น้ัน

• ท่านคดิวา่การเรยีนรูท้ี่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าขณะยังเยาวว์ยัจะส่งผลอะไรไดบ้้างตอ่ชีวติ
ของบุคคลน้ัน

• การรกัษาพระบัญญัตขิณะอยู่ในวยัเยาวส่์งผลตอ่ท่าน
อย่างไร

• ท่านนึกออกไหมวา่ใครไดร้บัพรตลอดชีวติเพราะพวก
เขาเรยีนรูท้ี่จะเช่ือฟังพระบัญญัตขิณะยังเยาวว์ยั 
พวกเขาไดร้บัพรอย่างไร

ขอให้บางคนอ่านออกเสียง แอลมา 37:36–37 มองหาค�า
แนะน�าเฉพาะดา้นที่อาจจะช่วยคนๆ หน่ึงรกัษาพระ
บัญญัต ิถามค�าถามท�านองน้ี

• การท�าตามค�าแนะน�าน้ีทุกวนัจะช่วยท่านรกัษาพระ
บัญญัตไิดอ้ย่างไร

• ท่านพยายามให้พระเจ้ามาเป็นอันดบัแรกในความ
นึกคดิและการกระท�าของท่านดว้ยวธิี ใด ท่านจะ
ปรบัปรงุไดอ้ย่างไร
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• คนที่สวดอ้อนวอนเสมอไดร้บัสัญญาอะไรบ้าง

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่การปรกึษาพระเจ้า
ช่วยให้ท่านรกัษาพระบัญญัตไิดอ้ย่างไร เชือ้เชิญคนที่
ท่านก�าลังสอนให้ท�าตามถ้อยค�าของแอลมาเกี่ยวกับการ
ปรกึษาพระเจ้า

บทที ่2—แอลมา 37:38–45

ถามคนที่ท่านก�าลังสอนวา่พวกเขารูช่ื้อเข็มทิศที่
พระเจ้าประทานแก่ครอบครวัของลี ไฮเพื่อช่วยพวกเขา
เดนิทางไปแผ่นดนิที่สัญญาไวห้รอืไม่ จากน้ันขอให้บาง
คนอ่านแอลมา 37:38 อธิบายวา่แอลมากล่าวถึงเลียโฮนา
เพื่อสอนหลักธรรมส�าคญัแก่ฮีลามันวา่พระเจ้าทรง
น�าทางบุตรธิดาของพระองคอ์ย่างไร

ให้คนที่ท่านก�าลังสอนตอบค�าถามตอ่ไปน้ีโดยอ่านข้อที่
กล่าวถึงและคน้หาค�าตอบ

• ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 37:38–40 เลียโฮนาท�างาน
อย่างไร

• ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 37:41–42 เหตใุดเลียโฮนา
จึงหยุดท�างานบางครัง้

• ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 37:43–45 เลียโฮนาเปรยีบ
เสมือนพระวจนะของพระครสิตอ์ย่างไร

อธิบายวา่ค�าวา่ รปูลักษณ์ และ รปูแบบ (แอลมา 
37:43, 45) หมายถึงส่ิงที่ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของแนวคดิ
ที่กวา้งกวา่ ตวัอย่างเช่น การที่ครอบครวัของลี ไฮเช่ือฟัง
หรอืไม่เช่ือฟังการชีท้างของเลียโฮนาเป็นสัญลักษณ์
ของการที่เราเลือกเช่ือฟังหรอืไม่เช่ือฟังพระวจนะของ
พระครสิต ์เฉกเช่นครอบครวัของลี ไฮไปถึงแผ่นดนิที่
สัญญาไวต้ามการชีท้างของเลียโฮนา เราจะไดร้บัชีวตินิ
รนัดรเ์ช่นกันเมื่อเราท�าตามพระวจนะของพระครสิต์

ขอให้บางคนอธิบายวา่เราจะพบพระวจนะของพระเยซู
ครสิต ์ในชีวติเราไดท้ี่ ใด (ค�าตอบอาจไดแ้ก่ พระคมัภีร ์
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน ปิตพุร และ
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ)

ถาม: แอลมาสอนหลักธรรมใดแก่ฮีลามันโดยใช้ตวัอย่าง
ของเลียโฮนา (ค�าตอบอาจไดแ้ก่หลักธรรมตอ่ไปน้ี หาก
เราเอาใจใสพ่ระวจนะของพระเยซูครสิต์ พระวจนะ
น้ันจะน�าทางเราให้ ได้รบัชีวตินิรนัดร)์ ท่านอาจ
ตอ้งการแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่การฟังและ
เช่ือฟังพระวจนะของพระเจ้าจะน�าพรมากมายเข้ามาใน
ชีวติเรา

 2. เขียนสองสามประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นเพ่ือบอกสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากการศกึษาบท

เรียนท่ีทา่นเลือกสอน

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นดงันี ้

ฉนัตดัสินใจสอนบทเรียนเกีย่วกบัแอลมา 37: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (เขียนวา่ทา่นจะสอนข้อใด) ฉนัจะ

สอน- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (เขียนวา่ทา่นเลือกสอนใคร) วนั

ที-่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (เขียนวนัท่ีทา่นก�าหนดไว้วา่จะสอนบท

เรียนนี)้

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—แอลมา 37:35
ท�าเครือ่งหมาย แอลมา 37:35 พยายามท่องจ�าข้อน้ี จาก
น้ันให้ท่องหรอือ่านให้บิดามารดาหรอืผู้ ใหญ่ที่ ไว ้ใจได้
อีกคนหน่ึงฟัง ถามค�าถามตอ่ไปน้ีกับบุคคลน้ัน

• การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าช่วยท่าน
อย่างไรในชีวติท่าน

• ท่านมีค�าแนะน�าอะไรให้ฉันที่อาจช่วยให้ฉันฉลาดขึน้
ขณะยังอยู่ในวยัเยาว์

 4. เขียนสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากบคุคลท่ีทา่นพดูคยุด้วยเก่ียว

กบั แอลมา 37:35 ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น 

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 37 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 19: วัน 4

แอลมา 38
ค�าน�า

ชิบลันบุตรของแอลมารบัใช้ชาวโซรมักับเขาในฐานะผู้
สอนศาสนา หลังจากงานเผยแผ่ของเขา แอลมาแสดง
ความปลืม้ปีต ิในความแน่วแน่และความซ่ือสัตย์ที่ชิบ-
ลนัแสดงให้เห็นขณะทนรบัการขม่เหงในบรรดาชาวโซ-
รมั แอลมาเป็นพยานตอ่ชิบลันถึงเดชานุภาพแห่งการ
ปลดปล่อยของพระเยซูครสิตแ์ละแนะน�าเขาให้สอน
พระกิตตคิณุตอ่ไป

แอลมา 38:1–3

แอลมาแสดงความปลืม้ปีติในความซ่ือสตัย์ของชิบลนั

ใช้เวลาหน่ึงนาทีนึกถึงเวลาที่บิดามารดาของท่านรูสึ้ก
ปลืม้ปีตเิพราะการตดัสินใจที่ดขีองท่านหรอืของสมาชิก
ครอบครวัอีกคนหน่ึงหรอืเพราะวธิีที่ท่านก�าลังด�าเนิน
ชีวติ

อ่าน แอลมา 38:1–3 มองหาวลีที่บอกวา่แอลมารูสึ้ก
อย่างไรเกี่ยวกับชิบลันและเพราะเหตใุด เขียนบางวลีที่
ท่านพบ   
 

เราเรยีนรูห้ลักธรรมจากข้อเหล่าน้ีวา่: เม่ือเราเริม่แน่ว
แน่และซ่ือสตัย์แต่เยาวว์ยัในการรกัษาพระบัญญัติ 
เราสามารถน�าความปลืม้ปีติอย่างย่ิงมาให้บิดา
มารดาของเรา

 1. ใช้เวลาสกัครู่ถามบดิามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้น�า

ศาสนจกัรวา่การตดัสนิใจท่ีดีของทา่นมีผลตอ่เขาอยา่งไร 

เขียนค�าตอบของพวกเขาลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

แอลมา 38:4–9

แอลมาเป็นพยานถึงเดชานภุาพการปลดปล่อยของพระผู้

ช่วยใหร้อด

แอลมาเตอืนชิบลันวา่พวกเขาทัง้คูต่า่งประสบกับ
เดชานุภาพแห่งการปลดปล่อยของพระผู้ช่วยให้รอดมา
แล้ว แม้จะตา่งวธิีกัน อ่าน แอลมา 38:4–8 เตมิแผนภูมิ
ดา้นล่างให้ครบถ้วน ใช้ส่ิงที่ท่านรูเ้กี่ยวกับชิบลันจาก 
แอลมา 38:2–3 และส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับแอลมา
จากบทอื่นในพระคมัภีรม์อรมอนดว้ยเพื่อช่วยท่านเตมิ
แผนภูมิให้ครบถ้วน

ชบิลัน (แอลมา 

38:2–5)

แอลมา (แอลมา 

38:6–8)

เขาได้รับการปลด

ปลอ่ยจากอะไร

เขาได้รับพรแหง่

การปลดปลอ่ย

อยา่งไร

จากประสบการณ์ของชิบลัน เราสามารถเรยีนรูว้า่ หาก
เราทนรบัทุกอย่างด้วยความอดทนและความวางใจ
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ในพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงปลดปล่อยเราจาก
การทดลอง ความเดือดรอ้น และความทุกข์ และ
จะทรงยกเราขึน้ในวนัสุดท้าย จากประสบการณ์ของ
แอลมาเราเรยีนรูเ้ช่นกันวา่ เพ่ือให้ได้รบัการปลดบาป
และพบสนัติสุขให้จิตวญิญาณของเรา เราต้องใช้
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และทูลขอพระเมตตาจาก
พระองค์

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเรียนรู้อะไรจากเร่ืองราวของชิบลนัและแอลมาเก่ียวกบั

เดชานภุาพของพระผู้ชว่ยให้รอดเพ่ือปลดปลอ่ยทา่น

 ข. เลือกหลกัธรรมหนึง่ท่ีแสดงเป็นตวัหนาในยอ่หน้าก่อน และ

เขียนสองสามประโยควา่ทา่นจะประยกุต์ใช้หลกัธรรมนัน้กบัชีวิต

ทา่นได้อยา่งไร

อ่าน แอลมา 38:9 มองหาส่ิงที่แอลมาตอ้งการให้ชิบลัน
เรยีนรู ้ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลีหน่ึงในข้อน้ีที่
ท่านรูสึ้กวา่เป็นการสรปุส่ิงที่แอลมาตอ้งการให้บุตรชาย
เข้าใจ

นึกถึงเวลาที่เดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดปลด
ปล่อยท่านจากการทดลอง ความเดอืดรอ้น หรอืความ
ไม่มีคา่ควร ท่านท�าอะไรเพื่อแสวงหาการปลดปล่อยน้ัน 
ท่านมีการทดลองหรอืบาป ในชีวติท่านเวลาน้ีหรอืไม่ 
ท่านจะหันไปขอการปลดปล่อยจากพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องรู้วา่ 

“ทางหรือวิธี” เดียวซึง่ทา่นจะได้รับการชว่ยให้รอดคือผา่นพระผู้

ชว่ยให้รอด (ด ูแอลมา 38:9)

แอลมา 38:10–15

แอลมาแนะน�าชิบลนัใหพ้ฒันาคณุลกัษณะอนัชอบธรรม

ต่อไป

นึกถึงครหูรอืผู้น�าศาสนจักรที่มีอิทธิพลทางบวกตอ่ชีวติ
ท่าน พิจารณาคณุสมบัต ิในบุคคลน้ันที่ท่านช่ืนชม

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 38:10–15 แอลมากระตุน้ชิบ-
ลันให้พัฒนาคณุสมบัตอิันจะช่วยเขาขณะยังคงสอน
พระกิตตคิณุและรบัใช้ผู้อื่นตอ่ไป ค�าแนะน�าที่แอลมา
ให้ชิบลันสามารถประยุกต ์ใช้ ไดก้ับใครก็ตามที่ตอ้งการ
เป็นอิทธิพลดตีอ่ผู้อื่นผ่านการรบัใช้ การสอน และใน
ดา้นอื่นๆ ศึกษา แอลมา 38:10–15 ระบุค�าแนะน�าที่
ท่านรูสึ้กวา่จะช่วยท่านเป็นพิเศษ ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายส่ิงที่ท่านพบ

 4. ด้านลา่งเป็นคูมื่อศกึษาท่ีจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจมากขึน้

และประยกุต์ใช้ค�าแนะน�าท่ีแอลมาให้กบัชิบลนับตุรชาย (ด ู

แอลมา 38:10–15) จากคอลมัน์ซ้ายให้เลือกค�าแนะน�าของแอลมา

สองหรือสามสว่นท่ีทา่นรู้สกึวา่จะมีคา่ตอ่ทา่นมากท่ีสดุ ท�ากิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกนัในคอลมัน์ขวา เขียนค�าตอบของทา่นลง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น
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แอลมา 38:10–12 คู่มือศกึษา

ค�าแนะน�าของ 

แอลมา

กจิกรรมการเรียนรู้

“ขยนัหมัน่เพียรและ

รู้จกัยบัยัง้ใจในทกุสิง่” 

(แอลมา 38:10)

บคุคลท่ี ขยนัหมัน่เพียรจะทุม่เท

ความพยายามอยา่งกระตือรือร้นและ

เสมอต้นเสมอปลายให้แก่กิจกรรม

ตา่งๆ ของชีวิต บคุคลท่ี รู้จกัยบัยัง้

ใจ จะใช้ความพอประมาณในทกุสิง่

และการควบคมุตนเอง เขียนในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่เหตใุดจงึต้องมีคณุสมบตัทิัง้สอง

อยา่งนีเ้ม่ือรับใช้ผู้ อ่ืน เขียนวา่ทา่น

จะขยนัหมัน่เพียรหรือรู้จกัยบัยัง้ใจ

ในด้านหนึง่หรือหลายด้านของชีวิต

ทา่นได้อยา่งไรและการท�าเชน่นัน้

จะชว่ยให้ทา่นรับใช้ผู้ อ่ืนได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ได้อยา่งไร

“จงแนใ่จวา่ลกูไม่

ทะนงตนจนถือดี; 

แท้จริงแล้ว, จงแนใ่จ

วา่ลกูจะไมโ่อ้อวด” 

(แอลมา 38:11)

ถือดีในพระคมัภีร์คือเม่ือบคุคลหนึง่

วางใจตนเองมากกวา่พระผู้ เป็นเจ้า 

หมายความด้วยวา่บคุคลนัน้คดิวา่

เขาเหนือกวา่คนอ่ืน สิง่ตรงข้ามกบั

ความถือดีนีคื้อความถ่อมตน คนท่ี

ถ่อมตนพยายามนกึถงึคนอ่ืนแบบ

เดียวกบัท่ีพวกเขานกึถงึตนเอง พวก

เขารักพระผู้ เป็นเจ้าและให้พระองค์

มาเป็นอนัดบัแรกในชีวิตพวกเขา 

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นวา่อาจจะเกิดอะไรขึน้

ถ้าสมาชิกศาสนจกัรถือดีและโอ้อวด

ในการเรียกของตน นกึถงึการเรียกใน

ศาสนจกัรของทา่นหรือโอกาสอ่ืนท่ี

ทา่นต้องรับใช้ เขียนหนึง่หรือสองวิธี

ท่ีทา่นจะพยายามถ่อมตนและหลีก

เลี่ยงความถือดีหรือการโอ้อวดขณะ

ท่ีทา่นรับใช้

แอลมา 38:10–12 คู่มือศกึษา

ค�าแนะน�าของ 

แอลมา

กจิกรรมการเรียนรู้

“จงใช้ความองอาจ, 

แตไ่มใ่ชว่างเข่ือง”  

(แอลมา 38:12)

องอาจ หมายถงึเช่ือมัน่วา่พระผู้ เป็น

เจ้าทรงอยูก่บัเราและสามารถชว่ย

เรากระท�าโดยไมก่ลวัในการรับใช้

พระองค์ วางเขือ่ง สามารถหมายถงึ

ผลกัดนัความเช่ือหรือเจตคตขิองทา่น

ให้ผู้ อ่ืนโดยไมล่ะเอียดออ่นตอ่ความ

ต้องการและความรู้สกึของพวกเขา 

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นวา่ ทา่นคดิวา่เหตใุด

พระเจ้าจงึทรงต้องการให้เราองอาจ 

บนัทกึวิธีเฉพาะท่ีทา่นจะประยกุต์ใช้

ค�าแนะน�าให้ใช้ความองอาจแตไ่ม่

วางเข่ืองขณะพยายามรับใช้ผู้ อ่ืน

“หกัห้ามความลุม่หลง

ทัง้ปวงของทา่น”  

(แอลมา 38:12)

หกัหา้ม หมายถงึควบคมุหรือบงัคบั

ไว้ ความลุ่มหลงคืออารมณ์รุนแรง 

ไตร่ตรองค�าถามตอ่ไปนีแ้ละบนัทกึ

ค�าตอบของทา่นลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์: ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึ

ส�าคญัท่ีเราต้องหกัห้ามความลุม่หลง

ของเรา—อีกนยัหนึง่คือ ควบคมุหรือ

บงัคบัอารมณ์รุนแรงของเราไว้ ทา่น

คดิวา่การหกัห้ามความลุม่หลงของ

ทา่นสามารถชว่ยให้ทา่นเป่ียมไปด้วย

ความรักได้อยา่งไร ทา่นจะท�าอะไร

เพ่ือท�าตามค�าแนะน�าของแอลมาให้

หกัห้ามความลุม่หลงของทา่น
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แอลมา 38:10–12 คู่มือศกึษา

ค�าแนะน�าของ 

แอลมา

กจิกรรมการเรียนรู้

“ละเว้นจากความ

เกียจคร้าน”  

(แอลมา 38:12)

ค้นหา “เกียจคร้าน (ความ)” ใน

คูมื่อพระคมัภีร์ (scriptures.lds.

org) หรือ “Idleness, Idle, Idler” 

ใน Topical Guide เพ่ือเรียนรู้เพ่ิม

เตมิเก่ียวกบัความหมายของความ

เกียจคร้าน เลือกสองข้อท่ีเขียนไว้

ใต้หวัข้อนัน้และศกึษา บนัทกึสิง่ท่ี

ทา่นเรียนรู้จากข้อเหลา่นีไ้ว้ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

เขียนวา่ค�าแนะน�าให้ละเว้นจาก

ความเกียจคร้านจะชว่ยให้ทา่นรับ

ใช้ผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้

อยา่งไร สดุท้าย ให้เขียนวิธีใดวิธีหนึง่

ท่ีทา่นจะพยายามละเว้นจากความ

เกียจคร้าน

ค�าแนะน�าที่แอลมาให้ชิบลันใน แอลมา 38:10–15 สอน
หลักธรรมน้ี: การพัฒนาคุณลักษณะอันชอบธรรม
เตรยีมเราให้พรอ้มสอนและรบัใช้ผู้อ่ืน ไตรต่รอง
วา่การพัฒนาคณุลักษณะอนัชอบธรรมทีท่า่นอ่านในแอล-
มา 38 สามารถเป็นพรแก่ชีวติท่านและชีวติคนรอบข้าง
ไดอ้ย่างไร

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 38 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 20: วัน 1

แอลมา 39
ค�าน�า

แอลมาต�าหนิโครแิอนทอนบุตรชายที่ดือ้รัน้ผู้ละทิง้การ
ปฏิบัตศิาสนกิจและท�าบาปรา้ยแรงทางเพศ แอลมา
สอนโครแิอนทอนเรือ่งความรา้ยแรงของการกระท�าของ
เขาและแสดงความผิดหวงัที่ โครแิอนทอนท�าความผิด
รา้ยแรงเช่นน้ัน แอลมาบัญชาโครแิอนทอนให้เลิกหลง
อยู่กับ “ตณัหาราคะในส่ิงที่เห็น” และกลับใจ (แอลมา 
39:9) ข่าวสารของแอลมาถึงโครแิอนทอนมีอยู่ ใน แอล-
มา 39–42

แอลมา 39:1–6

แอลมาอธิบายความร้ายแรงของบาปทางเพศใหโ้คริแอน-

ทอนบตุรชายฟัง

พิจารณาค�ากล่าวตอ่ไปน้ี: บาปบางอย่างรา้ยแรงกวา่บาป
อื่น

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ทา่นเหน็ด้วยหรือไมว่า่บาปบางอยา่งร้าย

แรงกวา่บาปอ่ืน เหตใุดจงึใชห่รือไมใ่ช่

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 39 แอลมาให้ค�าแนะน�าแก ่โค-
รแิอนทอนบุตรชายซ่ึงสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจความ
รา้ยแรงของบาปบางอย่างได ้โครแิอนทอนตดิตามแอล-
มาและชิบลันพี่ชายไปท�างานเผยแผ่เพื่อส่ังสอนพระ
กิตตคิณุแก่ชาวโซรมั ขณะอยู่ที่น่ัน โครแิอนทอนท�า
บาปรา้ยแรงทางเพศ

อ่าน แอลมา 39:1–4 และมองหาส่ิงที่ โครแิอนทอน 
ท�าผิด เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจข้อเหล่าน้ี อาจจะเป็น
ประโยชน์ถ้ารูว้า่หญิงโสเภณีคอืหญิงที่ท�าผิดศีลธรรม
หรอืหญิงคา้ประเวณี ส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่ “พระเจ้าไม่
อาจมองดบูาปดว้ยระดบัความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด” 
(คพ  1:31); บาปทางเพศรา้ยแรงอย่างยิ่ง สังเกตดว้ยวา่
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โครแิอนทอนจงใจทิง้งานเผยแผ่เพื่อตามอิสะเบ็ลหญิง
โสเภณีซ่ึงน�าไปสู่ความรา้ยแรงของบาปน้ัน

อ่าน แอลมา 39:5 ดวูา่แอลมาอธิบายความรา้ยแรงของ
บาปทางเพศอย่างไรเมื่อเทียบกับบาปอื่น ความน่าชิงชัง
คอืส่ิงที่เป็นบาป ช่ัวรา้ย หรอืต�า่ช้า จากข้อเหล่าน้ีเรา
เรยีนรูว้า่ บาปทางเพศเป็นความน่าชิงชังในสาย
พระเนตรของพระเจ้า ไตรต่รองวา่เหตใุดท่านจึงคดิวา่
บาปทางเพศรา้ยแรงรองจากฆาตกรรม

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองให้ค�าอธิบายน้ีวา่เหตใุดบาปทางเพศจึงน่าชิงชัง
ตอ่พระเจ้า “ โดยก�าหนดความรนุแรงเช่นน้ันให้แก่
ความปรารถนาทางกายเพื่อมอบให้คนทั่วโลก พระผู้
เป็นเจ้าทรงพยายามบอกอะไรเราเกี่ยวกับความส�าคญั
ของเรือ่งน้ีในแผนของพระองคส์�าหรบัชายและหญิงทุก
คน ข้าพเจ้ายอมรบักับท่านวา่พระองคท์รงท�าอย่างถูก
ตอ้ง—ทรงอรรถาธิบายเกี่ยวกับแผนของชีวติ เห็นได้
ชัดวา่ข้อกังวลใหญ่หลวงที่สุดประการหน่ึงของพระองค์
เกี่ยวกับศีลธรรมคอืวธิีที่คนๆ หน่ึงเข้ามาในโลกน้ีและ
วธิีที่คนๆ หน่ึงออกจากโลกน้ี พระองคท์รงวางข้อจ�ากัด
เครง่ครดัมากในเรือ่งเหล่าน้ี” (“ความบรสุิทธิ์ส่วนตวั,” 
เลียโฮนำ, ม ค  1999, 89)

อ่านย่อหน้าตอ่ไปน้ี มองหาและท�าเครือ่งหมายค�าตอบ
ของค�าถามตอ่ไปน้ี: อะไรคอืพรบางประการของการ
รกัษาความบรสุิทธิ์ทางเพศ

“ความสัมพันธ์ทางรา่งกายระหวา่งสามีภรรยาเป็นเรือ่ง
สวยงามและศักดิสิ์ทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้ความ
สัมพันธ์ดงักล่าวไวเ้พื่อให้ก�าเนิดบุตรและแสดงความ
รกัระหวา่งสามีภรรยา พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้สงวน
ความสัมพันธ์ทางเพศไวส้�าหรบัการแตง่งาน

“เมื่อท่านบรสุิทธิ์ทางเพศ ท่านก�าลังเตรยีมตวัท�าและ
รกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิาร ท่านเตรยีมตวั
สรา้งชีวติแตง่งานที่มั่นคงและน�าลูกๆ มาในโลกเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครวันิรนัดรอ์ันเป่ียมดว้ยความ
รกั ท่านป้องกันตนเองจากอันตรายทางวญิญาณและ
ทางอารมณ์ที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอก
สมรส ท่านป้องกันตนเองจากโรครา้ยดว้ย การรกัษา
ความบรสุิทธิ์ทางเพศช่วยให้ท่านมั่นใจ มีความสุขอย่าง

แท้จรงิ และสามารถตดัสินใจไดด้ขีึน้ในเวลาน้ีและ
ในอนาคต” (เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน [จุลสาร, 
2011], 35)

ตอนน้ีให้อ่านย่อหน้าตอ่ไปน้ีโดยมองหาค�าตอบของ
ค�าถามที่วา่ อะไรคอืมาตรฐานของพระเจ้าส�าหรบัการ
รกัษาความบรสุิทธิ์ทางเพศ

“มาตรฐานของพระเจ้าเกี่ยวกับความบรสุิทธิ์ทางเพศ
ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลง อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อน
แตง่งาน และซ่ือสัตย์โดยสมบูรณ์ตอ่คูค่รองของท่าน
หลังจากแตง่งานแล้ว อย่ายอมให้ส่ือ เพื่อน หรอืคน
อื่นๆ ชักชวนท่านให้เช่ือวา่ความสัมพันธ์ทางเพศ
ก่อนแตง่งานเป็นเรือ่งยอมรบัได ้ไม่ใช่เช่นน้ัน ใน
สายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า บาปทางเพศรา้ยแรง
ที่สุด บาปดงักล่าวท�าให้อ�านาจศักดิสิ์ทธิ์ที่พระผู้เป็น
เจ้าประทานแก่เราเพื่อการสรา้งชีวติเส่ือมลง ศาสดา
พยากรณ์แอลมาสอนวา่บาปทางเพศรา้ยแรงกวา่บาป
อื่นยกเวน้การฆาตกรรมหรอืการปฏิเสธพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ (ด ูแอลมา 39:5)

“อย่าท�าส่ิงใดอันจะน�าท่านให้ล่วงละเมิดทางเพศ จง
ปฏิบัตติอ่ผู้อื่นดว้ยความเคารพ พวกเขาไม่ ใช่วตัถุ
ส่ิงของที่ท่านจะใช้สนองความปรารถนาที่เต็มไปดว้ย
ตณัหาราคะและเห็นแก่ตวั ก่อนแตง่งาน อย่าจูบกัน
อย่างเรา่รอ้น นอนทับรา่งของอีกฝ่ายหน่ึง หรอืสัมผัส
ส่วนลับและศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกายอีกฝ่ายหน่ึง ทัง้ใส่
เสือ้ผ้าและไม่ ใส่เสือ้ผ้า อย่าท�าส่ิงใดเพื่อปลุกความรูสึ้ก
ทางเพศ อย่าปลุกอารมณ์เหล่าน้ันในรา่งกายท่าน จง
เอาใจใส่การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณเพื่อท่านจะ
สะอาดและบรสุิทธิ์ พระวญิญาณของพระเจ้าจะถอนไป
จากคนที่อยู่ ในการล่วงละเมิดทางเพศ

“หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดการล่อลวงเพิ่มขึน้ 
เช่น กิจกรรมยามดกึหรอืกิจกรรมคา้งคนืไกลบ้านหรอื
กิจกรรมที่ ไม่มีผู้ ใหญ่ดแูล อย่ามีส่วนรว่มในการสนทนา
หรอืส่ือใดๆ ที่ปลุกความรูสึ้กทางเพศ อย่ามีส่วนรว่มใน
ส่ือลามกทุกรปูแบบ พระวญิญาณทรงสามารถช่วยให้
ท่านรู ้ไดว้า่เมื่อใดท่านอยู่ ในภาวะเส่ียงและให้พลังท่าน
เพื่อน�าตนเองออกจากสถานการณ์น้ัน จงมีศรทัธาและ
เช่ือฟังค�าแนะน�าที่ชอบธรรมของผู้ปกครองและผู้น�า
ของท่าน
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“พฤตกิรรมรกัรว่มเพศและเลสเบียนเป็นบาปรา้ย
แรง ถ้าท่านพบวา่ตนเองก�าลังตอ่สู้กับความรูสึ้กชอบ
เพศเดยีวกันหรอืท่านก�าลังถูกชักชวนให้มีส่วนรว่ม
ในพฤตกิรรมที่ ไม่เหมาะสม จงขอค�าแนะน�าจากผู้
ปกครองและอธิการ พวกเขาจะช่วยท่าน

“เหยื่อของการกระท�าทารณุกรรมทางเพศไม่ ไดท้�าบาป
และไม่ตอ้งกลับใจ ถ้าท่านเป็นเหยื่อของการกระท�า
ทารณุกรรม จงรูว้า่ท่านเป็นผู้บรสุิทธิ์และพระผู้เป็น
เจ้าทรงรกัท่าน พูดคยุกับผู้ปกครองหรอืผู้ ใหญ่อีกคน
ที่ ไว ้ใจได ้และขอค�าแนะน�าจากอธิการทันที พวกเขา
สามารถสนับสนุนท่านทางวญิญาณและช่วยเหลือท่าน
ได ้ในการให้ความคุม้ครองและความช่วยเหลือที่ท่าน
ตอ้งการ ขัน้ตอนการเยียวยาอาจใช้เวลา จงวางใจพระ
ผู้ช่วยให้รอด พระองคจ์ะทรงเยียวยาท่านและประทาน
สันตสุิขแก่ท่าน

“หากท่านถูกล่อลวงให้กระท�าการล่วงละเมิดทางเพศ
แบบใดก็ตาม จงขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและ
อธิการ สวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรคผ์ู้จะทรงช่วย
ท่านตอ่ตา้นการล่อลวงและเอาชนะความคดิตลอดจน
ความรูสึ้กที่ ไม่เหมาะสม หากท่านกระท�าการล่วงละเมิด
ทางเพศ ให้พูดคยุกับอธิการเสียแตบ่ัดน้ีและเริม่ขัน้
ตอนการกลับใจเพื่อท่านจะพบสันตสุิขและมีความเป็น
เพื่อนโดยสมบูรณ์ของพระวญิญาณ

“ ให้ค�ามั่นกับตนเองวา่จะบรสุิทธิ์ทางเพศ กระตุน้ผู้อื่น
โดยค�าพูดและการกระท�าของท่านให้พวกเขาท�าเช่น
เดยีวกัน” (เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน, 35–37)

ไตรต่รองวา่ท่านรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงประสงค ์ให้ท่านมุ่ง
เน้นข่าวสารใดจากส่ิงที่ท่านเพิ่งอ่าน

แอลมา 39:7–19

แอลมากระตุน้โคริแอนทอนใหก้ลบัใจ

สมมตวิา่ท่านก�าลังสนทนากับบิดามารดา ผู้น�าเยาวชน
ชายหรอืผู้น�าเยาวชนหญิง หรอือธิการหรอืประธาน
สาขาของท่านเกี่ยวกับความส�าคญัของความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ พิจารณาวา่ท่านจะตอบรบับิดามารดาหรอืผู้น�า
ศาสนจักรอย่างไรเมื่อพวกท่านแนะน�าเกี่ยวกับความ
ส�าคญัของการรกัษาความบรสุิทธิ์ทางเพศ อ่าน แอลมา 

39:7–8 เพือ่หาดวูา่จดุประสงคข์องแอลมาคอือะไรในการ -
สอนโครแิอนทอนเกี่ยวกับความรา้ยแรงของบาปของ
เขา ไตรต่รองวา่การรูว้า่น่ันเป็นค�าเชือ้เชิญดว้ยความ
รกัให้รกัษาความบรสุิทธิ์หรอืกลับใจและหลีกเลี่ยงการ
พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะส่งผลอย่างไรตอ่การตอบ
รบัค�าแนะน�าของบิดามารดาหรอืผู้น�าศาสนจักร

เอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองบอกวา่เหตใุดบิดา
มารดาอย่างแอลมาจึงเชือ้เชิญบุตรธิดาให้
กลับใจ “ค�าเชือ้เชิญให้กลับใจเป็นการ
แสดงออกถึงความรกั       หากเราไม่ ไดเ้ชือ้

เชิญให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรอืหากเราไม่ ไดเ้รยีกรอ้งให้
ตนเองกลับใจ เราย่อมล้มเหลวในหน้าที่หลักที่เรามีตอ่
กันและตอ่ตนเอง ในความเป็นจรงิบิดามารดาที่ตามใจ 
เพื่อนที่ยอมผ่อนผัน ผู้น�าศาสนจักรที่เกรงกลัวล้วนแต่
ห่วงตนเองมากกวา่ความผาสุกและความสุขสบายของผู้
ที่ตนอาจช่วยได ้จรงิอยู่ บางครัง้ผู้คนมองวา่การเรยีกให้
กลับใจเป็นการไม่ผ่อนปรนหรอืท�าให้ขุ่นเคอืง และอาจ
ถูกแคน้เคอืงได ้แตเ่มื่อไดร้บัการน�าทางจากพระ
วญิญาณ ความจรงิแล้วน่ันคอืการกระท�าที่มาจากความ
ห่วงใยอย่างแท้จรงิ” (“ของประทานอันสูงส่งแห่งการ 
กลับใจ,” เลียโฮนำ, พ ย  2011, 49)

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นดงันี ้

การกลบัใจรวมถึง . . . จากนัน้ขณะท่ีทา่นศกึษา แอลมา 

39:9–14 ให้ท�ารายการสิง่ท่ีแอลมาสอนโคริแอนทอนเก่ียวกบัการ 

กลบัใจลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นซึง่อาจจะชว่ย 

ท�าให้ข้อความนีส้มบรูณ์

ใช้ค�าถามและความเห็นตอ่ไปน้ีช่วยให้ท่านเข้าใจและ
ประยุกต ์ใช้ค�าแนะน�าของแอลมา พยายามระบุและ
เขียนความจรงิอย่างน้อยหน่ึงอย่างส�าหรบัแตล่ะข้อ
ที่บอกไวด้า้นล่างซ่ึงอาจจะช่วยท�าให้ข้อความในสมุด
บันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านสมบูรณ์ ท่านไม่
จ�าเป็นตอ้งตอบค�าถามในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่าน

อ่าน แอลมา 39:9 (แอลมา 39:9 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายให้ชัดเจนเพื่อ
ท่านจะสามารถหาเจอได ้ในอนาคต) วลี “ ไม่หลงอยู่กับ
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ตณัหาราคะในส่ิงที่เห็นอีกตอ่ไป” และ “ห้ามตนเองจาก
ส่ิงเหล่าน้ี” เกี่ยวข้องอะไรกับการละทิง้บาป

ในสมัยของเรา วลี “ตณัหาราคะในส่ิงที่เห็น” มีความ
สัมพันธ์เหนียวแน่นกับการผิดศีลธรรมและภาพหรอื
ความบันเทิงที่ลามกทุกรปูแบบ วลี “ห้ามตนเอง” ตามที่ 

ใช้ ใน แอลมา 39:9 หมายถึงควบคมุตนเองไม่ให้ท�าบาง
ส่ิง วลีน้ีเหมือนไม่คุน้กับเราในปัจจุบัน แต ่ในสมัยของ
โจเซฟ สมิธ ความหมายบางอย่างของค�ากรยิา ห้ำม คอื 
“ลบ ยกเลิก      ตอ่ตา้น       หยุด” (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the 
English Language, facsimile ed  [1967]) หากเรา
ประยุกต ์ใช้นิยามเหล่าน้ีกับส่ิงที่แอลมาก�าลังสอนบุตร
ชาย เราจะสามารถเข้าใจความส�าคญัของการขจัดการ
ผิดศีลธรรมทุกดา้น (รวมไปถึงตน้เหตขุองการล่อลวง
ให้ท�าผิดศีลธรรมที่อยู่ ในความควบคมุของเรา) ออกจาก
ชีวติเรา เพื่อเราจะ “สืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าเป็นมรดก” เยาวชนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายในทุกวนัน้ี
จะสามารถขีดเส้นให้ตนเองในเรือ่งความบรสุิทธิ์ทาง
เพศและหลีกเลี่ยงการหลงอยู่กับตณัหาราคะในส่ิงที่
เห็นดว้ยวธิี ใดบ้าง

อ่าน แอลมา 39:10 การแสวงหาการบ�ารงุเลีย้งทาง
วญิญาณ—จากบิดามารดา ผู้น�าศาสนจักร พี่น้อง หรอื
เพื่อนที่ ไว ้ใจไดช่้วยให้คนบางคนกลับใจไดอ้ย่างไร

อ่าน แอลมา 39:11–12 และไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี

• อะไรตอ้งเปลี่ยนในใจบุคคลระหวา่งขัน้ตอนการกลับ
ใจทัง้น้ีเพื่อเขาจะไม่ถูกมารชักน�าให้ท�าบาปอีก

• การหลีกเลี่ยงการแสวงหาส่ิงไรป้ระโยชน์หรอืโง่เขลา
จะช่วยให้คนบางคนกลับใจไดอ้ย่างไร

อ่าน แอลมา 39:13 จ�าไวว้า่แอลมาบอกโครแิอนทอนวา่
เมื่อชาวโซรมัเห็นความประพฤตขิองโครแิอนทอน 
พวกเขาจะไม่เช่ือถ้อยค�าของแอลมา (ด ูแอลมา 39:11) 
อาจจะช่วยไดถ้้าเข้าใจวา่ในพระคมัภีร ์วลี “หันไป
หาพระเจ้า” หมายถึงการกลับใจ การกลับใจคอื “การ
หันใจและความประสงค ์ไปหาพระผู้เป็นเจ้า” (Bible 
Dictionary, “Repentance”)

• ท่านคดิวา่กลับใจดว้ยสุด “ความคดิ พลัง และพละ
ก�าลัง” ของท่านหมายความวา่อย่างไร

• เมื่อบาปของเรามีผลตอ่ผู้อื่น เราตอ้งท�าอะไรอันเป็น
ส่วนหน่ึงของการกลับใจของเรา

• เมื่อท�าบาปรา้ยแรง เหตใุดจึงจ�าเป็นตอ้งขอความช่วย
เหลือจากอธิการหรอืประธานสาขา

จากแอลมา 39:9–13 เราเรยีนรูว้า่: การกลับใจรวม
ถึงการยอมรบัและทิง้บาปของเรา และหันมาหา
พระเจ้าด้วยสุดความนึกคิด พลัง และพละก�าลัง
ของเรา

ไตรต่รองส่ิงที่ท่านรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่าน
ท�าเพื่อหันใจและความประสงคข์องท่านไปหาพระองค์
อย่างเต็มที่มากขึน้ ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างวนัน้ีเพื่อเริม่
ท�าตามการกระตุน้เตอืนเหล่าน้ี

หากปราศจากพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์
ท่านคงจะไม่ ไดร้บัการให้อภัยบาปของท่าน อ่าน แอลมา 
39:15–16, 19 และหาดวูา่แอลมาอธิบายความรูอ้ย่างไรวา่
พระเยซูครสิตจ์ะเสด็จมารบัเอาบาปของโลกไป

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตุ

ใดการเสดจ็มาของพระเยซคูริสต์จงึเป็นขา่วดีส�าหรับโคริ-

แอนทอนและส�าหรับทา่น

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—แอลมา 39:9
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าวดงัน้ีเกี่ยวกับการท่องจ�าพระคมัภีร์

“การเรยีนรู ้ไตรต่รอง คน้ควา้ และท่องจ�าพระคมัภีร์
เป็นเหมือนการเก็บมิตรสหาย คณุคา่ และความจรงิเข้า
ตูเ้อกสารซ่ึงจะเรยีกใช้ ไดทุ้กที่ทุกเวลาในโลกน้ี

“พลังยิ่งใหญ่อาจมาจากการท่องจ�าพระคมัภีร ์การท่องจ�า
พระคมัภีรเ์ป็นการสรา้งมิตรภาพใหม่ เปรยีบเสมือน
การคน้พบบุคคลอีกคนหน่ึงที่สามารถช่วยเราไดย้าม
จ�าเป็น ให้การดลใจและการปลอบโยนตลอดจนเป็นบ่อ
เกิดของแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น” (ด ู
“พลังแห่งพระคมัภีร,์” เลียโฮนำ, พ ย  2011, 7)

 4. พยายามทอ่งจ�า แอลมา 39:9 เขียนหนึง่หรือสอง

ประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่การทอ่งจ�าข้อนีจ้ะเป็นการคุ้มครองทา่นในชัว่ขณะของการ

ลอ่ลวงได้อยา่งไร
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 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 39 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 20: วัน 2

แอลมา 40–41
ค�าน�า

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 40–41 แอลมาสอนหลักค�า
สอนส�าคญัเกี่ยวกับชีวติหลังความตายแก่ โครแิอนทอน 
บุตรชาย แอลมาอธิบายวา่โดยผ่านการชดใช้ของ 
พระเยซูครสิต ์มนุษยชาตทิัง้ปวงจะฟ้ืนคนืชีวติ แอล- 
มาสอนโครแิอนทอนเช่นกันเกี่ยวกับโลกวญิญาณที่
คนตายรออยู่ ในเมืองบรมสุขเกษมหรอืในเรอืนจ�าทาง
วญิญาณจนกวา่จะฟ้ืนคนืชีวติ ขึน้อยู่กับการเลือกใน
ความเป็นมรรตยัของพวกเขา โครแิอนทอนเรยีนรูจ้าก
แอลมาวา่แผนแห่งการน�ากลับคนืไม่เพียงรวมถึงการ
ฟ้ืนคนืชีวติทางรา่งกายเท่าน้ัน แตร่วมถึงการน�ากลับ
คนืทางวญิญาณดว้ยซ่ึงเราไดร้บัผลจากการกระท�าและ
ความปรารถนาของเรา สุดท้าย แอลมาเน้นวา่ศนูย์รวม
ของแผนการน�ากลับคนืคอืความจรงิที่วา่ความช่ัวรา้ยไม่
สามารถน�าไปสู่ความสุขแท้จรงิไดเ้ลย

แอลมา 40

แอลมาสอนโคริแอนทอนเกีย่วกบัโลกวิญญาณและการ

ฟ้ืนคืนชีวิต

สมมตวิา่ท่านมีเพื่อนที่เพิ่งประสบกับความตายของคน
ที่เขารกั เพื่อนรูว้า่ท่านเป็นคนเครง่ศาสนาและเขามา
หาท่านพรอ้มค�าถามตอ่ไปน้ี

• อะไรจะท�าให้เรามีชีวติอีก ใครจะฟ้ืนคนืชีวติ

• เราไปที่ ไหนหลังจากเราตาย และน่ันจะเป็นอย่างไร

• การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร อะไรคอืความแตกตา่ง
ระหวา่งรา่งกายมรรตยัของเรากับรา่งกายที่ฟ้ืนคนื
ชีวติแล้วของเรา เกิดอะไรขึน้หลังจากเราฟ้ืนคนืชีวติ

ข้อมูลในแอลมา 40 สามารถช่วยตอบค�าถามเหล่าน้ี บท
น้ีเป็นความตอ่เน่ืองของค�าสอนที่แอลมาให้กับโครแิอน 

ทอนบุตรชาย โครแิอนทอนกังวลเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ
ของคนตาย

 1. อา่นข้อพระคมัภีร์ทัง้สามข้อตอ่ไปนี ้เลือกมาหนึง่ข้อ

หรือมากกวา่นัน้ แล้วอธิบายลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่สิง่ท่ีแอลมาสอนตอบค�าถามท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งไร (หากทา่นมีเวลาท้ายบท ทา่นอาจต้องการกลบัมาทบทวน

สิง่ท่ีแอลมาสอนไว้ในข้ออ่ืนๆ)

 ก. ศกึษา แอลมา 40:1–5 อะไรท�าให้เราได้มีชีวิตอีกครัง้ ใครจะ

ฟืน้คืนชีวิต

 ข. ศกึษา แอลมา 40:6–7, 11–14 เราไปท่ีใดหลงัจากเราตาย และ

นัน่จะเป็นอยา่งไร (เม่ือแอลมาสอนวา่วิญญาณของมนษุย์ทกุคน

ถกู “น�ากลบับ้านไปสูพ่ระผู้ เป็นเจ้าองค์นัน้ผู้ประทานชีวิตให้พวก

เขา” (แอลมา 40:11) เขาก�าลงัสอนวา่หลงัจากเราสิน้ชีวิต แตก่่อน

เราฟืน้คืนชีวิต วิญญาณเราจะกลบัไปยงัโลกแหง่วิญญาณ ไมใ่ช่

ไปยงัจดุหมายสดุท้ายหลงัจากการพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้า อาจ

จะชว่ยได้ถ้าค้นหาข้อมลูเชิงอรรถใน ข้อ 13 เพ่ือเข้าใจวา่แอลมา

หมายถงึอะไรเม่ือเขากลา่วถงึ “ความมืดภายนอก” แอลมา 40:14 

ชว่ยให้เราเข้าใจเชน่กนัวา่การกลา่วถงึความมืดภายนอกคือการ
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กลา่วถงึสภาพก่อนการฟืน้คืนชีวิตท่ีเรามกัเรียกวา่เรือนจ�าทาง

วิญญาณและไมใ่ชท่ี่สดุท้ายหรือท่ีถาวรของคนอปัมงคล)

 ค. ศกึษา แอลมา 40:21–26 การฟืน้คืนชีวิตคืออะไร อะไรคือ

ความแตกตา่งระหวา่งร่างกายมรรตยัของเรากบัร่างกายท่ีฟืน้คืน

ชีวิตแล้วของเรา เกิดอะไรขึน้หลงัจากเราฟืน้คืนชีวิต

โดยอ้างถึง แอลมา 40:11–12 ประธานจอรจ์ ควิ  แคน-
นอนแห่งฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายวา่แอลมา “ ไม่มี
เจตนาจะถ่ายทอดแนวคดิวา่พระผู้เป็นเจ้าจะรบัพวก
เขาเข้าในที่ประทับของพระองคท์ันที เห็นชัดวา่เขา
ใช้วลีน้ันในความหมายที่มีเงื่อนไข” (Gospel Truth: 
Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon, sel  Jerreld L  Newquist, 2 vols  [1957–74], 
1:73)

เอ็ลเดอรนี์ล เอ  แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองพูดถึงบางส่ิงที่เราจะประสบหลังจากเราฟ้ืนคนืชีวติ

“ ในวนัพิพากษา       จะมีจุดมุ่งหมายชัดเจน เราจะ
ไม่เพียงมีส่ิงที่พระคมัภีรม์อรมอนเรยีกวา่ ‘ความจ�าที่
ชัดเจน’ และ ‘ความทรงจ�าอันสมบูรณ์’ ถึงการประพฤติ
ผิดของเราเท่าน้ัน แตจ่ะมีเรือ่งน่ายินดกีลับคนืมาดว้ย 
เราจะรู ้‘ดงัที่เรารูอ้ยู่เดีย๋วน้ี’ (แอลมา 5:18; 11:43; ด ู
คพ  93:33 ดว้ย) เราจะเห็น ‘ดว้ยตาตนเอง’ ( โมไซยาห์ 
12:22; 15:29) เพราะฐานข้อมูลที่ ใช้รว่มกัน

“หน่ึงในบรรดา ‘ส่ิงทัง้ปวง [ที]่ จะทรงน�ากลบัคนื’ (แอล- 

ลมา 40:23) คอืความจ�า รวมทัง้ความจ�าก่อนมรรตยัของ
เรา ลองพิจารณาปีตขิองการท�าให้ความจ�าที่เกี่ยวข้อง
ทัง้สถานะแรกและสถานะที่สองรวมกันในความคดิและ
จิตใจ

“เวลาน้ันความรูสึ้กจะหลั่งไหลมาหาเราเมื่อพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกัทรงเห็นควรให้ความจ�ากลับ
คนืมาทัง้หมด! ข้อเท็จจรงิมากมายอันน่าช่ืนใจน้ีจะ 

เพิม่ทวคีวามส�านึกคณุของเราตอ่ความอดกลัน้ทีม่มีายาว 
นานของพระผู้เป็นเจ้าและตอ่ความการณุย์รกัแห่ง

การชดใช้ดว้ยความสมัครพระทัยของพระเยซู!” (Lord 
Increase Our Faith [1994], 103)

การฟ้ืนคืนชีวติคือการรวมกันของวญิญาณกับ
รา่งกาย โดยทุกสิง่กลับคืนสูร่า่งอันถูกต้องและ
บรบูิรณ์ หลังจากการฟ้ืนคนืชีวติเราแตล่ะคนจะยืน
ตอ่หน้าพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา 
อ่าน แอลมา 40:25–26 หาค�าอธิบายของแอลมาเกี่ยว
กับสภาพสุดท้ายของคนที่เลือกความชอบธรรมใน
ชีวติน้ีเมื่อเทียบกับสภาพสุดท้ายของคนที่เลือกความ
ช่ัว พิจารณาวา่ข้อความน้ีจะส่งผลให้ท่านปรารถนาจะ
สะอาดตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 40:16–22 การฟ้ืนคนืชีวติที่
แอลมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเวลาของโลกมนุษย์ พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นองคแ์รกที่ฟ้ืนคนืชีวติ ไม่นานหลังจาก
น้ันคนชอบธรรมที่เคยมีชีวติและสิน้ชีวตินับจากเวลา
ของอาดมัเรือ่ยมาจนถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
ครสิตก็์ฟ้ืนตาม (ด ูแอลมา 40:16, 20; คพ  133:54–55) 
การฟ้ืนคนืชีวติครัง้น้ีคอืส่ิงที่แอลมาเรยีกวา่ “การฟ้ืน
คนืชีวติครัง้แรก”

แอลมา 41

แอลมาสอนโคริแอนทอนเกีย่วกบัแผนแห่งการน�ากลบัคืน

พิจารณาความจรงิที่แอลมาสอนเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
ชีวติ โลกวญิญาณ และการพิพากษา แล้วตรกึตรองวา่
ส่ิงน้ันจะส่งผลตอ่การกระท�าของคนๆ หน่ึงอย่างไรถ้า
เขาเช่ือดงัน้ี

• ไม่มีชีวติหลังความตาย

• หลังจากเราตาย เราจะไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มไม่วา่
งานของเราจะดหีรอืช่ัวบนแผ่นดนิโลก

• ในการพิพากษาเราจะไดร้บัรางวลัส�าหรบัการท�าดขีอง
เราและไดร้บัโทษส�าหรบัการท�าไม่ดขีองเรา
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ใน แอลมา 41 เราเรยีนรูว้า่โครแิอนทอนสับสนกับส่ิงที่
บางคนก�าลังสอนเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ ท่านอาจจะท�า
เครือ่งหมายวลี “หลงไป ไกล” ใน แอลมา 41:1 แล้วอ่าน
ข้อน้ีโดยหาดวูา่อะไรเป็นสาเหตใุห้คนบางคนหลงไป
ไกล เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจข้อน้ี อาจจะเป็นประโยชน์ถ้า
ท่านรูว้า่การ บิดเบือน พระคมัภีรห์มายถึงท�าให้ผิดไป 
ท�าให้เพีย้น หรอืเปลี่ยนความหมายของพระคมัภีร์

แอลมากล่าววา่เขาก�าลังอธิบายให้ โครแิอนทอนเข้าใจ
แนวคดิอะไร   
 

กำรน�ำกลับคนื หมายถึงน�ากลับมาอีก แอลมาตอ้งการให้
โครแิอนทอนเข้าใจวา่มีแง่มุมทางกายและทางวญิญาณ
ที่เขาเรยีกวา่ “แผนแห่งการน�ากลับคนื” (แอลมา 41:2) 
คน้ควา้ แอลมา 41:2–5 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่จะกลับคนืสู่
เราทางรา่งกายหลังจากเราตายและส่ิงที่จะกลับคนืทาง
วญิญาณ (จ�ำเป็น ในข้อเหล่าน้ีหมายถึง ตอ้งการหรอื
ขาดไม่ ได)้

อะไรคอืแง่มุมทางกายของแผนแห่งการน�ากลับคนืดงัที่
กล่าวไว ้ใน แอลมา 41:2   
 

แง่มุมทางวญิญาณของแผนแห่งการน�ากลับคนืดงัที่
บรรยายไว ้ในแอลมา 40:3–5 คอื เราจะถูกน�ากลับคืน

สูค่วามสุขหรอืไม่ก็ความเศรา้หมองตามงานและ
ความปรารถนาของเราในความเป็นมรรตัย

 2. สมมตวิา่มีคนขอให้ทา่นสอน แอลมา 40:3–5 แก่ชัน้

เรียนปฐมวยั เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่ทา่นจะอธิบายหลกัค�าสอนเร่ืองการน�ากลบัคืนทาง

วิญญาณอยา่งเรียบงา่ยเพ่ือให้เดก็เข้าใจสิง่ท่ีแอลมาสอนได้

อยา่งไร

ไตรต่รองวา่การเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งการน�ากลับคนื
สามารถมีอิทธิพลและควรมีอิทธิพลตอ่การกระท�าและ
ความปรารถนาของท่านอย่างไร

เมื่อเราเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งการน�ากลับคนื เป็น
ธรรมดาที่เราจะเริม่กังวลกับผลอันจะเกิดขึน้เน่ืองดว้ย
บาปและการเลือกผิดของเรา มีวธิีเปลี่ยนผลลบของ
ความปรารถนาและการกระท�าผดิๆ ของเราหรอืไม ่แอล- 
มาเสนอวา่โครแิอนทอนมีเหตใุห้หวงั อ่าน แอลมา 
41:6–9 มองหาส่ิงทีเ่ราท�าไดเ้พือ่ใหค้วามดแีละความสุข
กลับคนืแม้เมื่อเราท�าบาปรา้ยแรง ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าหรอืวลี ใน แอลมา 41:6–7 ที่บอกวา่เรา
ตอ้งรบัผิดชอบส่ิงที่เราไดร้บัในการฟ้ืนคนืชีวติ ตรกึ
ตรองค�าถามตอ่ไปน้ี: จากข้อเหล่าน้ี เราเป็นผู้พิพากษา
ของตวัเราในความหมายใด

มีคนที่คดิวา่พวกเขาสามารถกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้
โดยไม่ตอ้งรบัผิดชอบการกระท�าของตน พวกเขามักอ้าง
วา่การเลือกท�าบาปเป็นเรือ่งสนุก บางครัง้คนที่พัวพัน
ในบาปอาจดเูหมือนวา่มีความสุข แตจ่งอ่าน แอลมา 
41:10 และมองหาส่ิงที่แอลมาสอนเกี่ยวกับความช่ัวรา้ย 
(แอลมา 41:10 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อจะสามารถหา
เจอได ้ในอนาคต)

 3. ใน แอลมา 41:10แอลมาเป็นพยานตอ่บตุรชายวา่ 

“ความช่ัวร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” ท�างานมอบ

หมายตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เขียนวา่เหตใุดทา่นจงึเช่ือวา่ค�ากลา่วของแอลมาเป็นความจริง

 ข. เขียนตวัอยา่งวิธีท่ีซาตานอาจจะพยายามชกัชวนเราให้เช่ือวา่

เราสามารถฝ่าฝืนพระบญัญตัขิองพระผู้ เป็นเจ้าและยงัมีความสขุ

ได้
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ท่านอาจจะเขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเอสรา 
แทฟท์ เบ็นสันไว ้ในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ แอ
ลมา 41:10: “ท่านไม่สามารถท�าผิดแล้วรูสึ้กถูก เป็นไป 
ไม่ ได!้” (“A Message to the Rising Generation,” 
Ensign, Nov  1977, 30)

แอลมา 41:11 อธิบายวา่เหตใุดจึงมีความสุขจรงิๆ ไม่ ได้
เมื่อเลือกผิด เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจข้อน้ี ให้ท�าแผนภูมิ
ดา้นล่างโดยจับคูว่ลีพระคมัภีรก์ับความหมายของวลีน้ัน 
(เมื่อท่านท�าเสรจ็ให้ตรวจค�าตอบ ของท่านกับค�าตอบ
ท้ายบท)

ค�าหรือวลีจาก แอลมา 41:11 

ที่พดูถงึการอยู่ใน “สภาพแห่ง

ธรรมชาต”ิ

ความหมาย

 ___ 1. “ในสภาพทางเนือ้หนงั”  ก. ถกูจ�ากดัและเป็น

ภาระเพราะบาปของ

เรา

 ___ 2.  “ในดีแหง่ความขมข่ืนและ

พนัธนาการแหง่ความชัว่

ช้าสามานย์”

 ข. การขาดความ

เป็นเพ่ือนของพระ

วิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิ

 ___ 3.  “อยูใ่นโลกโดยไมมี่พระผู้

เป็นเจ้า”

 ค. ถกูความประสงค์ของ

เนือ้หนงัครอบง�า

เวลาน้ีท่านไดนิ้ยามค�าเหล่าน้ีแล้ว ให้อ่านแอลมา 41:11 
อีกครัง้เพื่อระบุวา่เหตใุดจึงมีความสุขไม่ ไดข้ณะเลือก
ท�าผิด บางคนที่เลือกความช่ัวรา้ยอาจคดิวา่พวกเขามี
ความสุขขณะน้ัน แตสุ่ดท้ายแล้วการเลือกของพวกเขา
จะน�าไปสู่ โทมนัสและความทุกข์

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการอยูใ่น “สภาพแหง่ธรรมชาต”ิ หรือ “สภาพ

ทางเนือ้หนงั” หรือเตม็ไปด้วยบาปจงึตรงข้ามกบัสภาพของความ

สขุ

 ข. มีตวัอยา่งอะไรบ้างวา่เหตใุดเยาวชนจงึอาจจะพบวา่ตนเองขาด

ความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิ ถกูจ�ากดัหรือเป็นภาระ

เพราะบาปของพวกเขา หรือถกูเนือ้หนงัครอบง�า

อ่าน แอลมา 41:12 มองหาค�าถามที่แอลมาถามโคร-ิ 
แอนทอนเกี่ยวกับการน�ากลับคนื ตอนน้ีให้อ่าน แอล-
มา 41:13 และท�าเครือ่งหมายวา่แอลมาตอบค�าถามน้ี
อย่างไร

 5. สมมตวิา่ก�าลงัพดูกบัเพ่ือนท่ีอยากมีความสขุแตเ่ลือก

ท�าตรงข้ามกบัพระบญัญตัขิองพระเจ้า ใช้หลกัค�าสอนเร่ือง

การน�ากลบัคืนท่ีทา่นศกึษาวนันีอ้ธิบายลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดเขาจงึไมป่ระสบกบัความสขุและต้อง

ท�าอะไรจงึจะมีความสขุอยา่งแท้จริง

บูเมอแรงเป็นเครือ่งมือที่แตเ่ดมิใช้ล่าสัตว ์เพราะรปู
รา่งของมัน เมื่อโยนอย่างถูกตอ้ง บูเมอแรงจะกลับมาหา
ผู้โยน อ่าน แอลมา 41:14–15 โดยดวูา่บู- 
เมอแรงเป็นสัญลักษณ์แทน 
ความจรงิที่สอนในข้อเหล่าน้ี
อย่างไร ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายวลี “ถูกส่งไป” 
ใน ข้อ 15 พิจารณาเวลาที่ท่าน
ส่งความดหีรอืความเมตตาหรอื
ความกรณุาออกไปและไดร้บักลับมา

อะไรคอืการกระท�าอันชอบธรรมอย่างหน่ึงที่
ท่านประสงคจ์ะส่งออกไป ให้ผู้อื่นหรอืเจตคตอิัน
ชอบธรรมที่ท่านประสงคจ์ะให้ผู้อื่นเห็นในท่านซ่ึง
ท่านประสงคจ์ะไดจ้ากผู้อื่นกลับมา ท่านจะตัง้เป้าหมาย
อะไรเพื่อ “ส่ง [เจตคตหิรอืการกระท�าหน่ึงอย่างน้ี] ออก
ไป”   
 

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—แอลมา 41:10

 6. อา่น แอลมา 41:10 เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นดงันี ้หากความชัว่ร้ายไม่เคยเป็นความสขุ 

เมือ่นัน้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ย่อมจะน�าไปสู่ความสขุเสมอ เขียน

ค�าหนึง่ในชอ่งวา่งท่ีเติมประโยคได้สมบรูณ์ท่ีสดุ ตอนนีใ้ห้เขียน

การกระท�าอนัชอบธรรมจ�านวนหนึง่ท่ีทา่นรู้สกึวา่ควรเตมิในชอ่ง

วา่ง (ตวัอยา่งเชน่ การรบัใชผู้อื้น่) เขียนประจกัษ์พยานของทา่นวา่

ทา่นเหน็การกระท�าอนัชอบธรรมบางอยา่งเหลา่นีน้�าไปสูค่วามสขุ

อยา่งไร
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ส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่ความสุขอันเกิดจากความชอบ
ธรรมไม่เกิดขึน้ทันที ตลอดเวลา หรอืตอ่เน่ืองเสมอไป
ในความเป็นมรรตยั อย่างไรก็ตาม สันตแิละความสุข
จะเกิดขึน้เสมอในวธิีและเวลาของพระเจ้าแก่บุคคลที่
ประพฤตตินสอดคล้องกับค�าสอนและพระบัญญัตขิอง
พระองค์

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา แอลมา 40–41 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าตอบของกิจกรรมจับคู:่ (1) ค, (2) ก, (3) ข

หน่วย 20: วัน 3

แอลมา 42
ค�าน�า

แอลมาสรปุค�าแนะน�าที่ ให้ โครแิอนทอนบุตรชาย
โดยอธิบายวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงจัดหาวธิี ให้คนที่
ท�าบาป ไดร้บัพระเมตตา เขาสอนบุตรชายเกี่ยวกับการ
ลงโทษที่กฎแห่งความยุตธิรรมเรยีกรอ้งส�าหรบับาป 
จากน้ันเขาเป็นพยานวา่พระเยซูครสิตจ์ะทรงสนอง 
“เพื่อให้พอแก่ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม” (แอลมา 
42:15) โดยทรงทนทุกข์เพื่อทุกคนที่ท�าบาปและยินดี
กลับใจ พระเจ้าประทานพระเมตตาแก่คนที่ส�านึกผิด 
(กลับใจ)

แอลมา 42:1–14

แอลมาสอนโคริแอนทอนเกีย่วกบักฎแห่งความยติุธรรม

หลับตาสักครูแ่ละไตรต่รองวา่จะเป็นอย่างไรเมื่อถึงเวลา
ส�าหรบัการพิพากษาครัง้สุดท้ายของท่าน ขณะทบทวน
ชีวติท่าน ท่านตอ้งการให้การพิพากษาครัง้สุดท้ายเที่ยง
ธรรมหรอืไม่ เหตใุดท่านจึงตอ้งการให้การพิพากษาของ
ท่านเที่ยงธรรม

ตอนน้ีให้พิจารณาวา่ เทีย่งธรรม หมายถึงอะไร นิยาม
หน่ึงของ เทีย่งธรรม ไดแ้ก่การไดส่ิ้งที่ท่านสมควรได ้
แนวคดิเรือ่งความเที่ยงธรรมเกี่ยวข้องกับค�าในพระ
คมัภีรว์า่ ควำมยุตธิรรม

 1. วาดตาชัง่งา่ยๆ ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นคล้ายกบัท่ีเหน็ในภาพ จากนัน้ให้เขียนค�าวา่ ความ

ยติุธรรม ไว้ด้านลา่งภาพวาดของทา่น เว้นท่ีในสมดุบนัทกึของทา่น

ไว้เขียนค�าอ่ืนๆ บนภาพวาดขณะท่ีทา่นด�าเนินบทเรียนตอ่ไป

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจแนวคดิเรือ่งความยุตธิรรมดขีึน้ 
ให้อ่านค�าอธิบายตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง

ควำมยุตธิรรมมีหลายความหมาย ความ
หมายหน่ึงคอืความสมดลุ สัญลักษณ์ยอด
นิยมของความยุตธิรรมคอืตาช่ัง      

“      แนวคดิเรือ่งความยุตธิรรมตามที่คนๆ 
หน่ึงสมควรไดร้บัเป็นหลักพืน้ฐานของพระคมัภีรท์ุก
เล่มที่บอกวา่มนุษย์จะไดร้บัการพิพากษาตามงานของ
ตน” (“Sins, Crimes, and Atonement” [address to 
CES religious educators, Feb  7, 1992], 1)

โครแิอนทอนบุตรชายของแอลมากังวลเรือ่งความเที่ยง
ธรรมของการพิพากษาครัง้สุดท้าย อ่าน แอลมา 42:1  
ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ โครแิอนทอนคดิวา่จะไม่เที่ยงธรรม
หรอืไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการพิพากษาครัง้สุดท้าย

จ�าไวว้า่โครแิอนทอนท�าบาปหลายอย่าง บาปบางอย่าง
รา้ยแรงมาก (ด ูแอลมา 39:2–3) ดว้ยเหตน้ีุโครแิอน- 
ทอนจึงอาจจะประสงคห์รอืหวงัวา่คนท�าบาป ไม่สมควร
ไดร้บัโทษ
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 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่เหตใุดคนท่ีไมก่ลบัใจจากบาปจงึกงัวลเก่ียวกบั

การได้รับ “สิง่ท่ีตนสมควรได้รับ” ในการพิพากษา

ใน แอลมา 42:2–11 แอลมาไขข้อกังวลของโครแิอน- 
ทอนโดยอธิบายวา่การตกของอาดมัน�ามาซ่ึงความตาย
ทางรา่งกาย (การแยกจากกันของรา่งกายและวญิญาณ
เมื่อเกิดความตายของรา่งกาย) และความตายทาง
วญิญาณ (การแยกจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะบาป) ฉะน้ัน
จึงจ�าเป็นที่ตอ้งมีแผนเพื่อน�ามนุษยชาตคินืจากสภาพ
ที่ตกแล้วของพวกเขา หาไม่แล้วมนุษยชาตทิัง้ปวงจะ
อยู่ ในสภาพที่เป็นบาปและเศรา้หมองตลอดกาลตามข้อ
เรยีกรอ้งของความยุตธิรรม

อ่าน แอลมา 42:12 ระบุวา่อะไรเป็นเหตใุห้มนุษยชาติ
เข้าสู่สภาพที่ตกแล้วของพวกเขา ตอนน้ีให้อ่าน แอล- 

มา 42:14 และท�าเครือ่งหมายผลของการไม่เช่ือฟัง 

ที่ความยุตธิรรมเรยีกรอ้งจากเรา เขียนบนรปูตาช่ังที่
ท่านวาดไว ้ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน
วา่ กำรละเมิด—กำรไม่เชือ่ฟังหรอืบำป ไว ้ใตต้าช่ังดา้น
ซ้ายและ โทษ—ถูกตดัขำดจำกทีป่ระทับของพระผู้เป็น
เจ้ำ ไว ้ใตต้าช่ังดา้นขวา

 3. อา่น แอลมา 42:18 ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่ การมี “ความส�านกึผิดจากมโนธรรม” หมายความ

วา่อยา่งไร (แอลมา 42:18)

 ข. ความส�านกึผิดจากมโนธรรมอาจน�าเราให้ท�าอะไร

จากส่ิงที่แอลมาสอน กฎแห่งความยุตธิรรมเรยีกรอ้ง
อะไรเมื่อบุคคลหน่ึงไม่เช่ือฟัง (เพราะการไม่เช่ือฟังของ
เรา กฎแห่งความยุตธิรรมจึงเรยีกรอ้งให้เราประสบความ
ส�านึกผิดและถูกตดัขาดจากที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้า) ไตรต่รองสักครูเ่วลาที่ท่านประสบกับความเสียใจ
และโทมนัสหรอืการถอนตวัของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เพราะส่ิงที่ท่านท�าผิด สมมตวิา่ความรูสึ้กน้ันเพิ่มตาม
ทุกอย่างที่ท่านเคยท�าผิด แล้วสมมตวิา่ความรูสึ้กน้ันอยู่
กับท่านตลอดไป

จากส่ิงที่แอลมาสอน ท่านตอ้งการให้การพิพากษาครัง้
สุดท้ายขึน้อยู่กับความยุตธิรรมแตอ่ย่างเดยีวหรอืไม่ 
ท่านตอ้งการไดส่ิ้งที่ท่าน “สมควรได”้ เพราะส่ิงที่ท่าน
ท�าผิดหรอืไม่

แอลมา 42:15–31

แอลมาสอนโคริแอนทอนเกีย่วกบัแผนแห่งความเมตตา

คณุลักษณะอันสูงส่งประการหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าคอื
พระองคท์รงเที่ยงธรรม ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม
กล่าวโทษบุตรธิดาแตล่ะคนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
จะไม่ยอมให้เราคนใดไดอ้ยู่กับพระองค ์ในสภาพที่เป็น
บาปของเรา พิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี: มีวธิีลบหรอืล้มเลิก
ข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมเหล่าน้ีหรอืไม่

คนมากมายอาจตอบค�าถามน้ีโดยบอกวา่ถ้าเรากลับใจ 
เราจะไม่ตอ้งทนทุกข์กับผลของบาป แม้ค�าตอบน้ีถูก
ตอ้งในท้ายที่สุด แตส่�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่การลบหรอืให้
อภัยผลเหล่าน้ันจะไม่เที่ยงธรรมเพราะไม่สนองข้อเรยีก
รอ้งของความยุตธิรรม แอลมาสอนวา่การล้มเลิกโทษ
โดยไม่สนองข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรมย่อมเป็นไป
ไม่ ได ้อ่าน แอลมา 42:25 มองหาส่ิงที่จะเกิดขึน้ถ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าเพียงแคล่บผลของบาปและไม่สนองความ
ยุตธิรรม

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีก่อนอ่าน แอลมา 42:15 เพื่อหา
ค�าตอบ: ถ้าไม่สามารถน�าเอาโทษบาปของเราออกไป ได ้
เราจะมีสันตสุิขในมโนธรรมและกลับคนืสู่ที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

อาจจะช่วยไดถ้้าเข้าใจวา่ 
วล ี“เพือ่ใหพ้อแกข่อ้เรยีก 
รอ้งของความยุตธิรรม” 
หมายถึงสนองหรอืรบั
โทษตามที่ความยุตธิรรม
เรยีกรอ้ง

จาก แอลมา 42:15 เรา
เรยีนรูว้า่: การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์สนอง
ข้อเรยีกรอ้งของความ
ยุติธรรมทัง้น้ีเพ่ือให้
ความเมตตาเผ่ือแผ่
มาถึงผู้ท่ีกลับใจ ท�าให้
รปูตาช่ังที่ท่านวาดลงใน

สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านสมบูรณ์โดย

การไตร่ตรองค�าถามขณะ

ศกึษาพระคมัภีร์เรียกร้องให้

ทา่นคดิ ซึง่จะปลกุเร้าทา่น

ให้ปรารถนาค้นคว้าพระ

คมัภีร์เพ่ือหาค�าตอบ  ทา่น

อาจจะจดค�าถามบางข้อเพ่ือ

ไตร่ตรองขณะศกึษาพระ

คมัภีร์  การไตร่ตรองพระ

คมัภีร์จะเพ่ิมความสามารถ

ให้ทา่นเข้าใจหลกัธรรมและ

ความจริงตลอดจนประยกุต์ใช้

กบัชีวิตทา่นเอง

การไตร่ตรองค�าถาม
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เขียน สนองโดยควำมเมตตำ—กำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ ไว ้ใตว้ลี “ โทษ      ”

 4. สมมตวิา่ทา่นมีเพ่ือนคนหนึง่ก�าลงัรับภาระอนัเกิดจาก

บาปของเขา เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่ทา่นจะอธิบายกบัเพ่ือนอยา่งไรวา่การชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ยอมให้ความเมตตาเผ่ือแผม่าถงึเราแตล่ะคน

ไตรต่รองวา่การรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดเต็มพระทัยรบัการ
ลงโทษที่ความยุตธิรรมเรยีกรอ้งจากท่านเพื่อท่านจะได้
รบัความเมตตามีความหมายตอ่ท่านอย่างไร

อ่าน แอลมา 42:22–24 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระ
เยซูครสิตท์รงเรยีกรอ้งเพื่อเผื่อแผ่ความเมตตาให้
เรา วลี “ส�านึกผิดอย่างแท้จรงิ” ใน ข้อ 24 หมายถึง
กลับใจอย่างจรงิใจ จากส่ิงที่ท่านอ่าน จงเตมิหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน: ถ้าเรากลับใจ เราจะได้
รบั- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ผ่านการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต์

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองเรยีกพระเยซูครสิตว์า่พระผู้เป็นส่ือกลาง ผู้เป็น
ส่ือกลางคอืผู้ยืนระหวา่งสองฝ่ายเพื่อช่วยแก้ ไขข้อขัด
แย้ง ขณะที่ท่านอ่านค�าพูดเหล่าน้ี ให้ดวูา่จ�าเป็นตอ้งมี
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไรเพื่อเผื่อแผ่ความเมตตาให้คน
บาป

“ตามกฎนิรนัดร ์ไม่สามารถหยิบยื่นความ
เมตตานอกจากจะมีคนเต็มใจรบัหน้ีแทน
เราได ้ช�าระหน้ีให้เรา และวางเงื่อนไข
ส�าหรบัการไถ่เรา

“เวน้แตจ่ะมีคนกลาง เวน้แตเ่ราจะมีเพื่อน หาไม่แล้ว
น� ้าหนักเต็มพิกัดของความยุตธิรรมจะตอ้งตกมาถึงเรา
แน่นอน ไม่มีการลดหย่อนและไม่มีความเห็นใจ การ
ชดเชยเต็มขนาดส�าหรบัการล่วงละเมิดทุกอย่าง ไม่วา่
เล็กน้อยหรอืล�า้ลึกเพียงใด จะถูกบีบบังคบัเอาจากเรา
จนกวา่เราจะใช้หน้ีจนครบ

“แตจ่งรูว้า่ ความจรงิ ความจรงิอันรุง่โรจน์ ประกาศวา่มี
พระผู้เป็นส่ือกลางดงักล่าว      

“โดยผ่านพระองคค์วามเมตตาเผื่อแผ่มาถึงเราแตล่ะ
คนไดอ้ย่างเต็มที่ โดยไม่ฝืนกฎนิรนัดรแ์ห่งความ
ยุตธิรรม      

“การเผื่อแผ่ความเมตตาจะไม่เกิดขึน้โดยอัตโนมัต ิ
จะตอ้งผ่านพันธสัญญากับพระองค ์จะเป็นไปตาม
ข้อตกลงของพระองค ์ข้อตกลงที่ โอบอ้อมอารขีอง
พระองค”์ (“The Mediator,” Ensign, May 1977, 
55–56)

ขณะที่แอลมาทิง้ท้ายค�าพูดของเขากับโครแิอนทอน 
เขาสรปุทุกเรือ่งที่พยายามสอนบุตรชายเรือ่ยมา อ่าน 
แอลมา 42:26–31 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่แอลมาปรารถนา
ให้ โครนิแอนทอนท�าเมื่อเขาเข้าใจหลักค�าสอนและ
หลักธรรมที่แอลมาสอนเขาในบทน้ี สังเกตวา่แอลมา
ปรารถนาให้ โครแิอนทอนไม่แก้ตวัเพราะบาปของเขา 
แตย่อมให้หลักค�าสอนและหลักธรรมเกี่ยวกับความ
ยุตธิรรม ความเมตตา และการชดใช้ “มีอิทธิพลเต็มที่
อยู่ ในใจ [เขา]” (แอลมา 42:30) ท่านจะยอมให้หลักค�า
สอนและหลักธรรมเหล่าน้ีมีอิทธิพลเต็มที่อยู่ ในใจท่าน
ไดอ้ย่างไร

 5. เขียนความคิดของทา่นเก่ียวกบัค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น: หากทา่น

สามารถแสดงความกตญัญตูอ่พระผู้ชว่ยให้รอดเป็นการสว่นตวั

ส�าหรับการพลีพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือทา่น ทา่นจะทลู

พระองค์วา่อยา่งไร

ส�าคญัที่ตอ้งรูว้า่โครแิอนทอนกลับใจและมีผลใหญ่หลวง
ในท้ายที่สุดตอ่การเตบิโตของศาสนจักร (ด ูแอลมา 
49:30)



262

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 42 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 20: วัน 4

แอลมา 43–44
ค�าน�า

ใน แอลมา 43–44 มอรมอนเริม่เขียนเกี่ยวกับสงคราม
ระหวา่งชาวเลมันกับชาวนีไฟ ขณะที่แอลมาและบุตร
ชายของเขายังคงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้คน ชาวโซรมั
ได ้ไปสมทบกับกองทัพชาวเลมันเพื่อโจมตชีาวนีไฟ 
แม่ทัพโมโรไนแสดงให้เห็นศรทัธาและปัญญาในการ
ปกป้องชาวนีไฟจากกองทัพชาวเลมัน ถึงแม้ชาวเลมัน
จะมีจ�านวนมากกวา่ แตก่ารเตรยีมและศรทัธาของทหาร
ชาวนีไฟ ในพระเยซูครสิตท์�าให้พวกเขาไดเ้ปรยีบใน
การสู้รบ เมื่อชาวเลมันรูว้า่พวกเขาจะพ่ายแพ้ พวกเขา
ไดท้�าพันธสัญญาสันตภิาพและออกจากแผ่นดนิไปช่ัว
เวลาหน่ึง

แอลมา 43

การเตรียมและยทุธวิธีของแม่ทพัโมโรไนช่วยท�าให้

แผนการของกองทพัชาวเลมนัลม้เหลว

 1. เขียนแผนการ เป้าหมาย และความปรารถนาบางอยา่ง

ส�าหรับอนาคตของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ ขณะเขียนให้พิจารณาเป้าหมายและความปรารถนาทาง

วิญญาณด้วย อาทิ งานเผยแผ ่การแตง่งานในพระวิหาร และ

ครอบครัว

หลังจากท่านเขียนเสรจ็แล้ว ให้ระบุความปรารถนาและ
เป้าหมายที่ท่านรูสึ้กวา่ซาตานคงไม่ตอ้งการให้ท่านท�า
ส�าเรจ็ ขณะศึกษา แอลมา 43–44 ให้มองหาหลักธรรมที่

จะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายอันชอบธรรมทัง้ที่ปฏิปักษ์
พยายามขัดขวางความส�าเรจ็ของท่าน

ใน แอลมา 43:1–4 ทัง้ที่แอลมาพยายามน�าชาวโซรมั 
กลับเข้ามาในศาสนจักร แตพ่วกเขาจ�านวนมากกลับไป 
สมทบกับชาวเลมันในการเตรยีมโจมตชีาวนีไฟ อ่าน  
แอลมา 43:5–8 ระบุ “แผน” ของเซราเฮ็มนาห์ผู้น�า
ชาวเลมัน ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายที่เจตนาของ
เซราเฮ็มนาหข์ณะทา่นคน้พบแผนเหลา่น้ัน ไตรต่รองวา่ 
แผนหรอืความปรารถนาที่เซราเฮ็มนาห์มีตอ่ชาวนีไฟ
อาจจะเป็นเหมือนแผนซ่ึงซาตานมีตอ่เราอย่างไร

ตอ่จากน้ันให้อ่าน แอลมา 43:9–11 และระบุแผนหรอื
ความปรารถนาของชาวนีไฟ ตอนน้ีให้ ไตรต่รองวา่ความ
ปรารถนาเหล่าน้ีอาจจะคล้ายคลึงกันอย่างไรกับความ
ปรารถนาอันชอบธรรมที่ท่านมี

แม่ทัพโมโนไน หัวหน้าบัญชาการกองทัพชาวนีไฟ 
เตรยีมผู้คนของเขาให้พรอ้มปกป้องแผ่นดนิและ



263

ครอบครวัของตนจากเจตนาอันช่ัวรา้ยของเซราเฮ็ม- 
นาห์ อ่าน แอลมา 43:16–19 โดยมองหาส่ิงที่แม่ทัพโม-
โรไนและชาวนีไฟเตรยีม

 2. วาดสองสิง่ท่ีโมโรไนให้คนของเขาเตรียมท�าสงครามลง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมภีร์ของทา่น

ตอนน้ีให้อ่าน แอลมา 43:20–22 เพื่อคน้ดวูา่ชาวเลมัน
มีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่การเตรยีมของชาวนีไฟ ไตรต่รอง
วา่เหตใุดชาวเลมันจึงถอนการโจมตทีัง้ที่มีจ�านวน
มากกวา่ชาวนีไฟ

ขณะที่เราศึกษาเรือ่งราวการรบทางกายภาพในพระ
คมัภีรม์อรมอน เราสามารถเปรยีบเทียบกับการรบทาง
วญิญาณที่เราเผชิญ

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นเรียนรู้อะไรจากการเตรียมสงคราม

ของโมโรไนเก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจากการโจมตีและการ

ลอ่ลวงของซาตาน

หลังจากชาวเลมันล่าถอย โมโรไนไม่รูว้า่ศัตรขูองเขาจะ
โจมตจีุดใดตอ่ หากท่านเป็นโมโรไน ท่านจะท�าอะไร
เพื่อพยายามเตรยีมรบัการโจมตอีีกครัง้   
 

อ่าน แอลมา 43:23–24 เพื่อหาดวูา่โมโรไนท�าอะไร

จากแบบอย่างของโมโรไนเราเรยีนรูว้า่ ถ้าเราแสวงหา
และท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ เราจะ
สามารถปกป้องตนเองจากปฏิปักษ์ ได้ดีขึน้ เฉก
เช่นศาสดาพยากรณ์แอลมาสามารถบอกโมโรไนให้รูว้ธิี
ป้องกันชาวนีไฟจากศัตร ูศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
ในปัจจุบันสอนเราเช่นกันให้รูว้ธิีป้องกันตวัเราจากการ
โจมตทีางวญิญาณของปฏิปักษ์

 4. เขียนสองสามประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นวา่ค�าแนะน�าใดท่ีศาสดาพยากรณ์ให้ไว้ใน

ยคุสดุท้ายสามารถชว่ยทา่นป้องกนัตนเองจากแผนและการลอ่ลวง

ของซาตานหากทา่นเอาใจใส่

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 43:25–43 โมโรไนท�าตามความ
รูท้ี่ ไดร้บัจากศาสดาพยากรณ์ โดยแบ่งกองทัพและซ่อน
พวกเขาระหวา่งทางที่ชาวเลมันก�าลังจะมา เมื่อชาวเล- 

มันเข้ามาใกล้ กองทัพชาวนีไฟครึง่หน่ึงโจมตแีละขับไล่
ชาวเลมันไปแม่น� ้าไซดอน หลังจากชาวเลมันข้ามแม่น� ้า 
กองทัพชาวนีไฟอีกครึง่ก็โจมต ีเมื่อชาวเลมันเห็นวา่
ตนถูกล้อม พวกเขาจึงตอ่สู้อย่างดเุดอืดจนชาวนีไฟเริม่
ลังเล

ท่านสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมเกี่ยวกับวธิีบรรลุเป้าหมาย
และความปรารถนาอันชอบธรรจากการศึกษาส่วนที่
เหลือของ แอลมา 43 อ่าน แอลมา 43:43–54 เปรยีบ
เทียบแหล่งพลังของทัง้ชาวเลมันและชาวนีไฟ

ไตรต่รองวา่อะไรดกีวา่กันระหวา่งอุดมการณ์ที่ชาวนี-
ไฟก�าลังตอ่สู้กับอุดมการณ์ของชาวเลมัน ขณะเปรยีบ
เทียบโมโรไนและกองทัพที่ซ่ือสัตย์ของเขากับการรบ
ของเรากับปฏิปักษ์ เราเรยีนรูว้า่ เม่ือเราสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือในการท�าให้แผนและความ
ปรารถนาอันชอบธรรมของเราบรรลุผล พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงช่วยเรา
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 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นได้รับความชว่ยเหลือจากพระเจ้าในการ

บรรลเุป้าหมายอนัชอบธรรมของทา่น

แอลมา 44

หลงัจากชยัชนะของชาวนีไฟ แม่ทพัโมโรไนสัง่ใหช้าวเล-

มนัท�าพนัธสญัญาสนัติภาพ

จ�าไวว้า่ใน แอลมา 43 เมื่อแม่ทัพโมโรไนเห็นวา่ชาวเล-
มันถูกล้อมและประหวัน่พรัง่พรงึ เขาส่ังให้คนของเขา
ยุตกิารตอ่สู้ อ่านถ้อยค�าของโมโรไนใน แอลมา 44:1–6 
และมองหาวา่โมโรไนยกความดคีวามชอบให้ ใครส�าหรบั
ชัยชนะของชาวนีไฟ

 6. จากประจกัษ์พยานของโมโรไนใน แอลมา 44:4–6 ให้

เขียนความจริงประการหนึง่ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นท่ีจะชว่ยทา่นเผชิญการสู้รบทางวิญญาณของทา่น

ได้

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองสัญญากับเยาวชนวา่พระเจ้าจะทรงคุม้ครองพวก
เขาเมื่อพวกเขายังคงซ่ือสัตย์ ขณะที่ท่านอ่านถ้อยค�า
เหล่าน้ี ให้ ใช้ปากกาเน้นข้อความตรงส่วนที่ปลอบโยน
ท่านและท่านรูสึ้กวา่ประยุกต ์ใช้กับท่านได้

“เยาวชนทุกวนัน้ีก�าลังเตบิโตในอาณาเขต
ศัตรทูี่มาตรฐานทางศีลธรรมเส่ือมถอยลง
เรือ่ยๆ แตใ่นฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า 
ข้าพเจ้าสัญญาวา่ท่านจะไดร้บัความ
คุม้ครองและการปกป้องให้พ้นจากการ

โจมตขีองปฏิปักษ์หำกท่านจะเอาใจใส่การกระตุน้เตอืน
จากพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์

“จงแตง่กายสุภาพ พูดจาดว้ยความเคารพนอบน้อม ฟัง
เพลงจรรโลงใจ จงหลีกเลี่ยงการปฏิบัตทิุกอย่างที่ ไรศี้ล-
ธรรมและลดคณุคา่ตนเอง จงควบคมุชีวติของท่านและ
บัญชาการตนเองให้องอาจ เราหวงัพึ่งพาท่านอย่างมาก 
ท่านย่อมไดร้บัพรพิเศษเพราะเหตน้ัุน ท่านไม่เคยอยู่
ห่างไกลจากสายพระเนตรของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
รกัท่าน” (“ค�าแนะน�าส�าหรบัเยาวชน,” เลียโฮนำ, พ ย  
2011, หน้า 22)

ใน แอลมา 44:7–10 เซราเฮ็มนาห์ประกาศวา่เขาไม่เช่ือ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแหล่งพลังของชาวนีไฟ  
เขาเสนอให้ชาวเลมันวางอาวธุ แตเ่ขาไม่ยอมท�าพันธ-
สัญญาสันตภิาพ อา่นการตอบสนองของโมโรไนใน แอล- 
มา 44:11 พิจารณาวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ โมโรไนตอ้งให้
ชาวเลมันท�าพันธสัญญาสันตภิาพ

แมช้าวเลมนัจ�านวนมากท�าพนัธสัญญาสันตภิาพ แตเ่ซ- 
ราเฮ็มนาห์รวบรวมคนที่เหลือให้ตอ่สู้กับกองทัพของโม-
โรไน เมื่อชาวนีไฟจู่ โจมชาวเลมันและเริม่สังหารพวก
เขา เซราเฮ็มนาห์เห็นวา่ความพินาศของกองทัพจวน
จะเกิดขึน้ จึงสัญญาวา่จะเข้าสู่พันธสัญญาสันตภิาพ  
(ด ูแอลมา 44:12–20)

 7. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะประยกุต์ใช้หลกัธรรมและความจริงบางข้อท่ีทา่น

เรียนรู้ในบทนีอ้ยา่งไรเพ่ือคุ้มครองตวัทา่นให้พ้นจากการลอ่ลวง

และการโจมตีของปฏิปักษ์ ตลอดจนท�าให้ความปรารถนาและเป้า

หมายอนัชอบธรรมของทา่นบรรลผุล

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา แอลมา 43–44 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 21: วัน 1

แอลมา 45–49
ค�าน�า

หลังจากแอลมาให้ค�าแนะน�าสุดท้ายแก่ฮีลามันบุตรชาย
แล้ว เขาจึงไปจากผู้คนของนีไฟและไม่ทราบข่าวคราว
ของเขาอีกเลย ในยามล�าบากส�าหรบัชาวนีไฟตอ่จากน้ัน 
ฮีลามันกับแม่ทัพโมโรไนเป็นผู้น�าทางวญิญาณและทาง
ทหารของพวกเขา อแมลิไคยาห์ผู้น�าชาวเลมันสนอง
ความปรารถนาอันไม่ชอบธรรมของตนอย่างเห็นแก่ตวั
โดยใช้กลยุทธิ์คล้ายกับอุบายของมาร แม่ทัพโมโรไน
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เตรยีมผู้คนของเขาให้ซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในช่วง
เวลาล่อแหลมเหล่าน้ัน

แอลมา 45

ฮีลามนัเชือ่ถอ้ยค�าของแอลมาบิดาและเร่ิมการปฏิบติั

ศาสนกิจของเขา

นึกถึงการสัมภาษณ์ที่ท่านมีกับบิดามารดาหรอืผู้น�า
ฐานะปุโรหิต นึกถึงรปูแบบของค�าถามที่ถามท่าน ก่อน
แอลมาจะไปจากแผ่นดนิ เขาถามค�าถามส�าคญัสามข้อ
กับฮีลามัน อ่าน แอลมา 45:2–7 ระบุและท�าเครือ่งหมาย
ค�าถามเหล่าน้ี (“ถ้อยค�า” ที่แอลมากล่าวใน ข้อ 2 พบได้
ใน แอลมา 37:1) ตรกึตรองวา่ทา่นจะตอบค�าถามของแอล-
มาอย่างไร: ลูกเช่ือในพระคมัภีรห์รอืไม่ ลูกเช่ือในพระ
เยซูครสิตห์รอืไม่ ลูกจะรกัษาพระบัญญัตหิรอืไม่

หลังจากฮีลามันประกาศประจักษ์พยานของเขา แอลมา
จึงพูดกับเขาเกี่ยวกับอนาคตของชาวนีไฟ เขาพยากรณ์
ถึงความพินาศของคนเหล่าน้ันและความพินาศของ
คนอื่นๆ ผู้จะสุกงอมในความช่ัวช้าสามานย์บนแผ่นดนิ
ที่เลือกสรรน้ี อ่าน แอลมา 45:16 และพิจารณาความ
จรงิตอ่ไปน้ีในข้อน้ี พระเจ้าจะไม่อาจมองดูบาปด้วย
ระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยท่ีสุด

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจหลักธรรมดงักล่าว พึงจ�าไวว้า่โดย
ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงจ่าย
ราคาคา่บาปของเราทุกคนถ้าเราจะกลับใจและแสวงหา
การให้อภัยของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงอด
กลัน้ตอ่บาป ในระดบัใดก็ตาม แตเ่พราะพระผู้ช่วยให้

รอดเต็มพระทัยทนทุกข์เพื่อเรา เราจึงไม่ตอ้งทนทุกข์
เพราะบาปถ้าเรากลับใจ

อ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 1:31–33 ท่านอาจ
ตอ้งการเขียนข้อเหล่าน้ีเป็นข้ออ้างโยงใกล้กับ แอลมา 
45:16

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: อะไรคือความรู้สกึของทา่นเก่ียวกบัพระผู้

ชว่ยให้รอดเม่ือทา่นนกึถงึความเตม็พระทยัท่ีพระองค์ทรงจา่ยราคา

คา่บาปของทา่น

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 45:20–24 ฮีลามันเริม่การ
ปฏิบัตศิาสนกิจของเขาในฐานะศาสดาพยากรณ์ของ
พระเจ้าและผู้น�าของศาสนจักร เขากับผู้น�าศาสนจักร
คนอื่นๆ แตง่ตัง้ปุ โรหิตและผู้สอนในที่ชุมนุมทุกแห่ง 
แตเ่พราะความขัดแย้งและความจองหองที่เพิ่มขึน้ 
ผู้คนจึงไม่ยอมฟังผู้น�าของพวกเขา

แอลมา 46

แม่ทพัโมโรไนรณรงค์ใหค้นชอบธรรมปกป้องสิทธิและ

ศาสนาของพวกเขา

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 46:1–7 บางคนที่ โกรธฮีลามัน
กับพี่น้องของเขาเลือกออกไปจากศาสนจักรและตดิตาม
คนช่ัวรา้ยช่ืออแมลิไคยาห์ผู้ตอ้งการเป็นกษัตรยิ์ อ่าน 
แอลมา 46:8–10 มองหาบทเรยีนที่มอรมอนตอ้งการให้
เราเรยีนรูจ้ากสถานการณ์อันตรายน้ี

เพื่อช่วยปกป้องเสรภีาพของผู้คน โมโรไนผู้เป็นหัวหน้า
บัญชาการกองทัพชาวนีไฟ ไดฉี้กเสือ้คลุมของเขาและ
ท�าชิน้หน่ึงเป็น “ธงแห่งเสรภีาพ” เพื่อรณรงค ์ให้ผู้คน
ปกป้องเสรภีาพ

อ่าน แอลมา 46:12–13 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ โมโรไน
เขียนไวบ้นธงแห่งเสรภีาพ ระบุวา่เขาเตรยีมเสนอ 
ธงแห่งเสรภีาพตอ่ผู้คนอย่างไร ไตรต่รองวา่ข้อเหล่า 
น้ีสอนอะไรท่านเกี่ยวกับอุปนิสัยของโมโรไน อ่าน แอล- 

มา 48:11–13, 17–18 ดว้ยเพื่อให้ ไดข้้อคดิเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับอุปนิสัยของแม่ทัพโมโรไน ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายบุคลิกลักษณะพิเศษของโมโรไนที่ท่าน
ประสงคจ์ะพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึน้ในชีวติท่านเอง
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 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบับคุลกิลกัษณะพิเศษของโมโรไนหนึง่อยา่งหรือมากกวา่

นัน้จาก แอลมา 46:12–13 และ แอลมา 48:11–13, 17–18 

อธิบายวา่เหตใุดทา่นจงึประสงค์จะมีบคุลกิเหลา่นีแ้ละทา่นจะ

ขวนขวายพฒันาได้อยา่งไร

อ่าน แอลมา 46:18–22 ดวูา่ผู้คนตอบสนองอย่างไรตอ่
ค�าเชือ้เชิญของโมโรไนให้ตอ่สู้เพื่อเสรภีาพ พันธสัญญา
ดงัอธิบายไว ้ ใน ข้อ 20 เป็นสัญญาพิเศษที่ชาวนีไฟกลุ่ม
น้ีท�ากับพระผู้เป็นเจ้า

ตามที่กล่าวไว ้ใน แอลมา 46:20 เหตใุดโมโรไนจึง
ตอ้งการให้ชาวนีไฟท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าวา่
พวกเขาจะปกป้องสิทธิและศาสนาของพวกเขา   
 

ดงัที่บันทึกไว ้ใน แอลมา 46:28–37 ชาวนีไฟที่สมทบ
กับแม่ทัพโมโรไนจับกองทัพของอแมลิไคยาห์เป็นเชลย 
แตอ่แมลิไคยาห์และคนอีกไม่มากหลบหนีไปสมทบกับ
ชาวเลมัน ผู้ตดิตามอแมลิไคยาห์หลายคนที่ถูกจับเป็น
เชลยไดเ้ข้าสู่พันธสัญญาสนับสนุนอิสรภาพ คนที่ไม่
ยอมท�าเช่นน้ันถูกประหาร จากประสบการณ์ของชาวนี-
ไฟ เราสามารถเรยีนรูห้ลักธรรมน้ี เม่ือเราองอาจในการ
รกัษาพระบัญญัติเช่นเดียวกับแม่ทัพโมโรไน พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงเพ่ิมพลังให้เราและประทานพรเรา

หลังจากการสู้รบ แม่ทัพโมโรไนน�าธงแห่งเสรภีาพชัก
ไวบ้นหอสูงทุกแห่งของชาวนีไฟเพื่อเป็น “มาตรฐาน” 
หรอืเครือ่งเตอืนใจวา่พวกเขาไดท้�าพันธสัญญาจะ
คุม้ครองและตอ่สู้เพื่อส่ิงใด (ด ูแอลมา 46:36)

ในจุลสาร เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน ฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าววา่ เยาวชนชายและเยาวชนหญิงที่รกัทัง้
หลาย เรามีความเช่ือมั่นอย่างยิ่งในตวัท่าน ท่านเป็น
บุตรธิดาที่รกัของพระผู้เป็นเจ้าและพระองคท์รงเอา
พระทัยใส่ท่านเสมอ ท่านมาโลกน้ีในช่วงเวลาที่ โอกาส
มีมากมายและการท้าทายก็มากเช่นกัน มาตรฐานใน
หนังสือเล่มน้ีจะช่วยท่านในการเลือกครัง้ส�าคญัที่ท่าน
ท�าเวลาน้ีและจะท�าตอ่ไป ในอนาคต เราสัญญาวา่เมื่อ
ท่านรกัษาพันธสัญญาที่ท�าไวแ้ละรกัษามาตรฐานดงั
กล่าว ท่านจะไดร้บัพรดว้ยความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ศรทัธาและประจักษ์พยานของท่านจะ
เข้มแข็งขึน้ ท่านจะมีความสุขมากขึน้” ([2011], ii)

 3. จากสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ในขา่วสารจากฝ่ายประธานสงูสดุ 

จงตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคือสญัญาท่ีท�าไว้กบัทา่นถ้าทา่นรักษาพนัธสญัญาพระ

กิตตคิณุท่ีท�าไว้และมาตรฐานในจลุสาร เพือ่ความเขม้แข็งของ

เยาวชน

 ข. ดหูน้าสารบญัของจลุสาร เพือ่ความเขม้แข็งของเยาวชน และ

เลือกมาตรฐานหนึง่อยา่ง การรักษามาตรฐานนีเ้ป็นพรแก่ชีวิตทา่น

อยา่งไร หรืออาจจะเป็นพรแก่ชีวิตทา่นในอนาคตอยา่งไร
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แอลมา 47

อแมลิไคยาห์กลายเป็นกษัตริย์ของชาวเลมนัผ่านการ

ทรยศและการหลอกลวง

ท่านจะท�าอะไรถ้าท่านอยู่ ในสงครามและมีคนมอบ
หนังสือเล่มหน่ึงให้ท่านซ่ึงเปิดเผยส่ิงที่ศัตรขูอง 

ท่านวางแผนจะท�าเพื่อท�าลายท่านและครอบครวั แอล-
มา 47สามารถให้ข้อคดิบางอย่างเกี่ยวกับแผนของมารผู้
เป็นศัตรขูองเรา

แอลมา 47 บันทึกการหลอกลวงมากมายที่อแมลิไคยาห์
ใช้เพื่อจะไดเ้ป็นกษัตรยิ์ของชาวเลมันทัง้น้ีเพื่อเขาจะ
ไดน้�ากองทัพชาวเลมันไปท�าสงครามกับชาวนีไฟ ความ
ปรารถนาสุดท้ายของเขาคอืน�าชาวนีไฟทัง้หมดมาสู่
ความเป็นทาส โดยมีเขาเป็นกษัตรยิ์ของคนเหล่าน้ัน

อแมลิไคยาห์และผู้ตดิตามเขาไปแผ่นดนิแห่งนีไฟก่อน 
ซ่ึงชาวเลมันอาศัยอยู่ กษัตรยิ์ของชาวเลมันปรารถนาจะ
ไปรบกับชาวนีไฟ แตค่นจ�านวนมากของเขากลัว ดงัน้ัน
กษัตรยิ์จึงขอให้อแมลิไคยาห์บังคบัชาวเลมันที่หวาด
กลัวให้รว่มรบ อแมลิไคยาห์เดนิทัพไปยังที่ลีภ้ัยบนภูเขา 
ซ่ึงคนเหล่าน้ีหลบหนีไปอยู่ที่น่ัน แตเ่ขาไม่ตอ้งการช่วย
กษัตรยิ์ เขาตอ้งการเป็นผู้น�าของชาวเลมันที่หวาดกลัว
โดยออกอุบายให้ลีฮอนไทผู้น�าของคนเหล่าน้ันลงมาจาก
ที่ลีภ้ัยบนภูเขา อแมลิไคยาห์เจตนาจะฆ่าลีฮอนไทดว้ย
ยาพิษหลังจากเขาลงมา

ศึกษา แอลมา 47:10–12 อแมลิไคยาห์ล่อหลอกกี่ครัง้
ให้ลีออนไทออกจากสถานที่แห่งความปลอดภัยของเขา 
อ่าน แอลมา 47:17–19 ดว้ย อแมลิไคยาห์ฆ่าลีออนไท
อย่างไรหลังจากลีฮอนไทลงจากเขา

เอ็ลเดอร ์โรเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัคร- 
สาวกสิบสองสอนวา่คนยุคปัจจุบันอาจ
พยายามท�าลายศรทัธาและประจักษ์พยาน
ของเราโดยหลอกล่อเราให้ออกจากสถานที่
แห่งความปลอดภัยทางวญิญาณและเข้า

มาในแดนของมาร “ ในพระคมัภีรม์อรมอนเราอ่านเรือ่ง
ราวเกี่ยวกับลีฮอนไทและคนของเขาที่ตัง้คา่ยอยู่บน
ภูเขา อแมลิไคยาห์คนทรยศพยายามเรง่เรา้ให้ลีฮอนไท 
‘ลงมา’ พบที่เชิงเขา แตเ่มื่อลีฮอนไทละที่มั่นบนเขาสูง 
เขาก็ถูกวางยาพิษ ‘ทีละน้อย’ จนตายและกองทัพของ

เขาก็ตกอยู่ในเงือ้มมือของอแมลิไคยาห์ (ด ูแอลมา 47) 
โดยการทะเลาะเบาะแวง้และกล่าวรา้ยกัน คนบางคน
หลอกล่อเราให้ละที่มั่นบนเขาสูง ซ่ึงที่มั่นบนเขาสูงน้ัน
มีแสงสวา่ง       ที่มั่นบนเขาสูงเป็นที่มั่นอันปลอดภัย 
เป็นความแท้จรงิ และที่น่ันมีความรู”้ (“ความกล้าหาญ
แบบชาวครสิต:์ คณุคา่แหง่ความเป็นสานุศิษย,์” เลยีโฮ- 
นำ, พ ย  2008, หน้า 92)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. มีวิธีอะไรบ้างท่ีซาตานพยายามให้เรา “ลง” จากท่ีมัน่บนเขาสงู

ทางวิญญาณ

 ข. ทา่นคดิวา่ซาตานพยายามชกัจงูเยาวชนให้ลดมาตรฐานของ

พวกเขา “ทีละน้อย” หรือไม ่อะไรคือตวัอยา่งวิธีท่ีเขาพยายามท�า

เชน่นี ้

 ค. ทา่นสามารถท�าสิง่เฉพาะเจาะจงอะไรบ้างเพ่ืออยูบ่นท่ีมัน่บน

เขาสงูทางวิญญาณ ทา่นต้องท�าตามมาตรฐานพระกิตตคิณุอะไร

บ้างเพ่ือทา่นจะไมล่ดมาตรฐานนี ้“ทีละน้อย”

เฉกเช่นที่เขาท�ากับอแมลิไคยาห์ ซาตานหมายม่ัน
ท�าลายเราและชักจูงเราทีละน้อยให้ลดมาตรฐาน
ของเรา

แอลมา 48–49

แม่ทพัโมโรไนสร้างแรงบนัดาลใจใหช้าวนีไฟเสริมก�าลงั

ตนเองทางร่างกายและทางวิญญาณ

ขณะที่อแมลิไคยาห์พยายามให้ ไดอ้�านาจเหนือชาวเล-
มันและชาวนีไฟโดย “กลโกงและการหลอกลวง” (แอล- 
มา 48:7) โมโรไนกลับท�าในวธิีที่ตา่งกันมาก อ่าน แอล-
มา 48:7–10 มองหาส่ิงที่ โมโรไนท�าเมื่อรูว้า่อีกไม่นาน 

อแมลิไคยาห์จะน�ากองทัพชาวเลมันมาโจมตชีาวนีไฟ 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายแนวคดิเหล่าน้ี (1) เขา
เตรยีมผู้คนให้ซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาของ
ความยากล�าบาก (ด ูข้อ 7) (2) เขาช่วยผู้คนเสรมิความ
เข้มแข็งให้บรเิวณที่อ่อนแอ (ด ูข้อ 8–9) (3) เขาเตรยีม
ผู้คนให้พรอ้มสนับสนุนและปกป้อง “อุดมการณ์ของ
ชาวครสิต”์ หรอืศาสนจักร (ด ูข้อ 10)

เฉกเช่นโมโรไนช่วยผู้คนของเขาเตรยีมรบัและอดทน
ในยามล�าบาก ผู้น�าศาสนจักรในสมัยของเราให้ค�า
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แนะน�าแก่เราเช่นกันเพื่อช่วยเราเตรยีมรบัช่วงเวลา
ของความยุ่งยาก ท่านอาจจะเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีลง
ในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ แอลมา 48:7–10: เม่ือ
เราท�าตามค�าแนะน�าของผู้รบัใช้ของพระเจ้า เราจะ
พรอ้มรบัความยากล�าบากในชีวติ

ชาวเลมันวางแผนโจมตเีมืองแห่งแอมันไนฮาห์ก่อน 
จากน้ันจึงเป็นเมืองแห่งโนอาห์ซ่ึงเคยเป็นเมืองอ่อนแอ
ของชาวนีไฟ อ่าน แอลมา 49:4–5 เพื่อดกูารตอบสนอง
ของชาวเลมันเมื่อเห็นการเตรยีมของชาวนีไฟที่เมือง
แห่งแอมันไนฮาห์ ชาวเลมันตดัสินใจไม่โจมตเีมืองน้ัน
เพราะเตรยีมป้องกันการโจมตเีป็นอย่างด ีอ่าน แอลมา 
49:12–14 เพื่อดกูารตอบสนองของชาวเลมันเมื่อพวก
เขาพยายามโจมตเีมืองแห่งโนอาห์

 5. ใช้เวลาสองสามนาทีทบทวนค�าพดูหลายๆ เร่ืองจาก

การประชมุใหญ่สามญัครัง้ลา่สดุ (ใน เลียโฮนา) สรุปค�า

แนะน�าท่ีผู้พดูคนหนึง่หรือมากกวา่นัน้ให้ไว้ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ค�าแนะน�านีจ้ะชว่ยทา่นเตรียมรับเวลา

ของความล�าบากในชีวิตทา่นได้อยา่งไร ทา่นจะใช้ค�าแนะน�านีใ้น

ชีวิตทา่นได้อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา แอลมา 45–49 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 21: วัน 2

แอลมา 50–52;  

54–55
ค�าน�า

แม่ทัพโมโรไนยังคงช่วยผู้คนของเขาปกป้องตนเองโดย
เสรมิแนวป้องกันเมืองตา่งๆ ชาวนีไฟตา้นชาวเลมัน

ส�าเรจ็จนกระทั่งการกบฏและความช่ัวรา้ยเริม่ท�าให้พวก
เขาอ่อนแอ ทัง้ที่ โมโรไนพยายามท�าให้เป็นหน่ึงเดยีว
และปกป้องผู้คน แตช่าวนีไฟก็เสียเมืองหลายเมือง
เพราะความขัดแย้งในบรรดาพวกตน ในที่สุด โมโรไน 
ทีแอนคมั และลีไฮก็ยึดเมืองแห่งมิวเล็คคนืและปราบ
กองทัพใหญ่สุดกองหน่ึงของชาวเลมัน แอโมรอนผู้น�า
ที่ช่ัวรา้ยของชาวเลมันพยายามเจรจาแลกเปลี่ยนเชลย 
แตโ่มโรไนปลดปล่อยเชลยชาวนีไฟโดยไม่มีการนอง
เลือด โมโรไนยืนหยัดมั่นคงและไม่ประนีประนอมกับ
แอโมรอนและผู้ตดิตามเขา

แอลมา 50–51

ชาวนีไฟเขม้แข็งข้ึนและรุ่งเรืองเมือ่พวกเขาเชือ่ฟังพระเจ้า

และเป็นหน่ึงเดียวกนัในบรรดาพวกเขา

นึกถึงเวลาในชีวติท่านเมื่อท่านพยายามเอาชนะ
ความท้าทาย เช่น การล่อลวง ปัญหาสุขภาพ ปัญหาที่ 
โรงเรยีน หรอืปัญหาดา้นความสัมพันธ์กับเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวั ท่านประสงคจ์ะให้ท่านมีพลังทาง
วญิญาณมากขึน้ในเวลาน้ันหรอืไม่

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าววา่ ขณะที่อิทธิพล 
[ของบาป] รอบข้างเราทวคีวามรนุแรง 
พลังทางวญิญาณใดก็ตามที่เคยมีมากพอ
จะไม่พอ และพลังทางวญิญาณใดก็ตามที่

เราเคยคดิวา่อยู่ ในวสัิยจะท�าให้เพิ่มขึน้ได ้เราจะตอ้ง
ท�าให้เพิ่มมากยิ่งกวา่เดมิ ทัง้ความจ�าเป็นของพลังทาง
วญิญาณและโอกาสไดพ้ลังน้ันจะตอ้งเพิ่มตาม
อัตราส่วนที่เราประเมินอันตรายของเราต�า่ลง” 
(“Always,” Ensign, Oct  1999, 9)

การเตรยีมสู้รบของชาวนีไฟสามารถช่วยให้เราเรยีนรู้
ความจรงิน้ี หากเราเตรยีมตนเองทางวญิญาณ เรา
ย่อมสามารถเอาชนะความท้าทายของชีวติได้

ทบทวน แอลมา 50:1–6 ชาวนีไฟท�าอะไรเพื่อสรา้งแนว
ป้องกันรอบเมืองของพวกเขา อ่าน แอลมา 50:7 ชาวนี-
ไฟท�าอะไรอีกเพื่อเตรยีมสู้รบ

ชาวนีไฟสรา้งแนวป้องกันที่ ให้พลังพวกเขาในเวลา
ของความล�าบากอย่างยิ่ง เราสามารถท�าตามแบบอย่าง
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ของพวกเขาไดโ้ดยสรา้งพลังทางวญิญาณเวลาน้ีเพื่อ
เราจะมีพลังที่เราตอ้งการในยามยากล�าบาก เราสรา้ง
พลังทางวญิญาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยพยายาม
อย่างสม�่าเสมอทุกวนั เราเข้มแข็งทางวญิญาณผ่านเรือ่ง
ตา่งๆ เช่น ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจ�า สวดอ้อนวอน 
เข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร ปฏิบัตหิน้าที่ตามการ
เรยีกของเรา แสดงความกตญัญูตอ่พระผู้เป็นเจ้า รบัใช้
ผู้อื่น ฟังและเอาใจใส่ค�าแนะน�าของผู้น�าศาสนจักร

 1. เตมิข้อความตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น

 ก. ฉนัสามารถสร้างพลงัทางวิญญาณใหม้ากข้ึนโดย (เขียนบางสิง่

ท่ีทา่นท�าได้)

 ข. ฉนัจะท�า (เลือกหนึง่ข้อจากรายการท่ีทา่นเพ่ิงเขียน) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เสมอตน้เสมอปลายมากข้ึนทกุวนัเพือ่สร้าง

พลงัทางวิญญาณ

อ่าน แอลมา 50:19–23 ดวูา่พระเจ้าประทานพรชาว
นีไฟที่ซ่ือสัตย์ตอ่พระองคอ์ย่างไรทัง้ที่พวกเขาอยู่ ใน
สภาพการณ์ที่ยากล�าบากในยุคสมัยของพวกเขา ท่าน
อาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีไว ้ใกล้ๆ ข้อเหล่าน้ี: ความ
ซ่ือสตัย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าน�ามาซ่ึงพร แม้ท่ามกลาง
ความสบัสนอลหม่าน พิจารณา แอลมา 50:21 เพื่อ
ดส่ิูงที่มอรมอนกล่าววา่เป็นเหตใุห้ชาวนีไฟสูญเสียพร
เหล่าน้ี

ระหวา่งช่วงเวลาที่แม่ทัพโมโรไนก�าลังน�าชาวนีไฟ
ในการรบกับชาวเลมัน เพโฮรนักลายเป็นหัวหน้าผู้
พิพากษาของชาวนีไฟ เขาเป็นคนชอบธรรม และเขา
ท�างานเพื่อสถาปนาสันตภิาพในแผ่นดนิ แตช่าวนีไฟ
กลุ่มหน่ึงปรารถนาจะเปลี่ยนกฎหมายชาวนีไฟเพื่อให้
กษัตรยิ์ปกครองพวกเขา ไม่ ใช่ระบบผู้พิพากษา เรือ่งน้ี
ตอ้งลงคะแนนเสียง และประชาชนลงคะแนนเสียงให้
รกัษาระบบผู้พิพากษาเอาไว ้อย่างไรก็ตาม “ผู้ช่ืนชอบรา
ชาธิป ไตย” ไม่ยอมสนับสนุนเสียงของประชาชน และ
ไม่ยอมรว่มตอ่สู้พรอ้มกับชาวนีไฟคนอื่นๆ เมื่อชาวเล
มันมารบ โมโรไนตอ้งน�ากองทัพไปปราบผู้ช่ืนชอบรา
ชาธิป-ไตยเพื่อบังคบัพวกเขาให้มาสมทบกับชาวนีไฟ 
ดว้ยเหตน้ีุชาวนีไฟจึงอ่อนแออย่างมากในการรบกับ
ชาวเลมัน (ด ูแอลมา 51:1–21)

อา่น แอลมา 51:22–27 มองหาหลักฐานทีย่นืยนัวา่ชาวเล- 
มันสามารถมีอ�านาจเหนือชาวนีไฟ ไดเ้พราะความขัด
แย้งกับผู้ช่ืนชอบราชาธิป ไตย ตรกึตรองหลักธรรมน้ี: 
การแตกแยกและความขัดแย้งท�าลายสนัติภาพ

 2. อา่น แอลมา 50:39–40 และ แอลมา 51:22 สงัเกตวา่

เพโฮรันและแมท่พัโมโรไนเพียรพยายามสถาปนาสนัตภิาพ

ในบรรดาผู้คนมากเพียงใด นกึถงึเวลาในชีวิตทา่นม่ือทา่นเหน็

ความขดัแย้ง ไมว่า่จะในหมูเ่พ่ือนฝงู สมาชิกครอบครัว เพ่ือน

นกัเรียน หรือคนอ่ืนๆ นกึถงึลกัษณะพิเศษของคนท่ีพยายาม

สถาปนาสนัติภาพด้วย เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษท่ีผู้สร้างสนัตอิาจจะมี
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แอลมา 52

โมโรไนและทีแอนคมัท�างานดว้ยกนัเพือ่ปราบชาวเลมนั

ดงัที่บันทึกไว ้ ใน แอลมา 51:33–34 อแมลิไคยาห์ถูกที-
แอนคมัผูน้�าทางทหารคนส�าคญัทีสุ่ดคนหน่ึงของชาวนี- 

ไฟสังหาร หลังจากการเสียชีวติของอแมลิไคยาห์ แอโม-
รอนน้องชายของเขาเข้าบัญชากองทัพชาวเลมัน โมโร-
ไนแนะน�าให้ทีแอนคมัสรา้งแนวป้องกันและคุม้ครอง
ตอนเหนือของแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ตอ่ไปและยึดเมือง
ของชาวนีไฟที่ชาวเลมันยึดครองกลับคนืหากเป็นไป ได ้
(ด ูแอลมา 52:1–10) อ่าน แอลมา 52:15–17 และดวูา่
เหตใุดทีแอนคมัจึงตดัสินใจไม่ โจมตเีมืองแห่งมิวเล็ค

ทีแอนคมัรูว้า่เมื่อศัตรอูยู่ในที่มั่น คงยากที่จะเอาชนะ
พวกเขา จากประสบการณ์น้ี เราสามารถเรยีนรูห้ลัก
ธรรมน้ี: หากเราหลีกเล่ียงท่ีม่ันของปฏิปักษ์ เราจะ
หลีกเล่ียงและต่อต้านการล่อลวงได้มากขึน้

 3. สถานท่ีใดบ้างท่ีอาจจะถือวา่เป็นท่ีมัน่ของปฏิปักษ์ 

(สถานท่ีหรือสถานการณ์ท่ีอาจสง่ผลให้ทา่นท�าบาปถ้าทา่น

ไปท่ีนัน่ ตวัอยา่งเชน่ งานเลีย้งท่ีมีคนด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือ

ดภูาพยนตร์ท่ีไมเ่หมาะสม) เขียนสถานท่ีเชน่นัน้สองสามแหง่ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เขียนด้วยวา่ทา่นคดิวา่

เหตใุดทา่นจงึควรหลีกเลี่ยงการไปสถานท่ีเหลา่นี ้

น่ีเป็นเวลาล�าบากส�าหรบัชาวนีไฟเพราะชาวเลมันยึด
เมืองของชาวนีไฟหลายเมืองขณะที่ชาวนีไฟก�าลังตอ่สู้
กับพวกช่ืนชอบราชาธิป ไตย ชาวเลมันใช้เมืองเหล่าน้ัน
เป็นทีม่ัน่ ดว้ยเหตน้ีุชาวนีไฟจงึยึดกลบัคนืไดย้าก โมโร- 
ไนวางแผนให้ชาวเลมันออกจากเมืองแห่งมิวเล็คเพื่อ
ชาวนีไฟจะไดเ้มืองน้ันคนื อ่าน แอลมา 52:21–26 เพื่อ
ดวูา่โมโรไนและทีแอนคมัท�าอะไร

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่โม-

โรไนและทีแอนคมัท�าอะไรเพ่ือยดึเมืองแหง่มิวเลค็ (ด ูแอล-

มา 52:21–26) เขียนด้วยวา่ทา่นคดิอยา่งไรเก่ียวกบัแมท่พัโมโรไน 

เขาเป็นแมท่พัท่ีดีส�าหรับชาวนีไฟในด้านใด

แอลมา 54–55

โมโรไนไม่ยอมแลกเปลีย่นเชลยกบัแอโมรอนและยึดเมือง

แห่งกิดกลบัคืน

ตลอดสงครามระหวา่งชาวเลมันกับชาวนีไฟ ทัง้สองฝ่าย
จับเชลยสงครามไวม้ากมาย แอโมรอนผู้น�าชาวเลมัน
ส่งจดหมายถึงโมโรไน เสนอให้ทัง้สองฝ่ายแลกเปลี่ยน
เชลย โมโรไนมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเชลยทัง้น้ี
เพื่อจะไดช้าวนีไฟที่ถูกจับเป็นเชลยกลับคนืและเพื่อ
กองทัพของเขาจะไม่ตอ้งเลีย้งและดแูลเชลยชาวเลมัน 
(ด ูแอลมา 54:1–2)

อย่างไรก็ด ีขณะที่เขากับแอโมรอนแลกเปลี่ยนจดหมาย
ระหวา่งกัน แอโมรอนเขียนเรยีกรอ้งให้ชาวนีไฟยอมแพ้
และให้ชาวเลมันปกครองพวกเขา เขากล่าววา่ชาวนีไฟ
เป็นฆาตกรและชาวเลมันมีเหตอุันควรให้ตอ่สู้กับพวก
เขา เขาประกาศเช่นกันวา่ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า (ด ูแอลมา 
54:16–24)

เมื่อโมโรไนไดร้บัจดหมายฉบับน้ี เขารูว้า่แอโมรอนก�าลัง
พูดเท็จ แอโมรอนรูว้า่ชาวเลมันไม่มีเหตอุันควรให้ตอ่สู้
กับชาวนีไฟ โมโรไนกล่าววา่เขาจะไม่แลกเปลี่ยนเชลย
และไม่ ให้ชาวเลมันมีก�าลังมากกวา่น้ี เขาจะหาวธิีช่วย
เชลยชาวนีไฟ โดยไม่แลกเปลี่ยนกับพวกเขา (ด ูแอลมา 
55:1–2)

อ่าน แอลมา 55:3–24 เพื่อดวูา่โมโรไนท�าอะไรเพื่อช่วย
เชลยชาวนีไฟ

เมื่อโมโรไนไม่ยอมตามข้อเรยีกรอ้งของแอโมรอนและ
หาวธิีช่วยเชลยชาวนีไฟ เขาป้องกันชาวเลมันไม่ ให้ ได้
เปรยีบชาวนีไฟและกลับท�าให้ชาวนีไฟไดเ้ปรยีบแทน 
ความจรงิข้อหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของโมโรไน
ในเรือ่งน้ีคอื ถ้าเราวางใจและเช่ือฟังพระองค์อย่าง
เครง่ครดั พระองค์จะทรงสนับสนุนเราในการสูร้บ
ของเรา

เรือ่งที่พบใน แอลมา 55:3–24 เป็นเรือ่งน่าตืน่เตน้มาก
ของการช่วยชีวติ จงนึกถึงสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อน
คนหน่ึงที่จะชอบฟังเรือ่งน้ี และหาเวลาเล่าเรือ่งให้
เขาฟัง ท่านอาจตอ้งการแบ่งปันหลักธรรมตวัหนาใน
ย่อหน้าข้างตน้กับบุคคลน้ีและอธิบายวา่โมโรไนเป็น
แบบอย่างของหลักธรรมดงักล่าวอย่างไร
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 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 50–52; 54–55 และศึกษาเสร็จวนัที ่ 

(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 21: วัน 3

แอลมา 53; 56–58
ค�าน�า

ฮีลามันและแม่ทัพโมโรไนตอ่สู้กับชาวเลมันในแผ่นดนิ
คนละส่วน ฮีลามันส่งจดหมายถึงโมโรไนบรรยายการ
สู้รบของกองทัพเขากับชาวเลมันพรอ้มทัง้แสดงความ
เช่ือมั่นและความพอใจในศรทัธาอันยิ่งใหญ่ของนักรบ
หนุ่ม 2,060 คน เพราะศรทัธาและความกล้าหาญของ
นักรบชาวนีไฟเหล่าน้ี พระเจ้าจึงทรงช่วยให้พวกเขา
รบชนะและประทานพรพวกเขาดว้ยความเช่ือมั่นและ
ความหวงัในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก

แอลมา 53; –56

กองทพัของแอนทิพสุและฮีลามนัเอาชนะกองทพั

แข็งแกร่งทีส่ดุของชาวเลมนั

ขณะแม่ทัพโมโรไนตอ่สู้กับชาวเลมันในแผ่นดนิส่วน
หน่ึง ฮีลามันก็น�าทัพในแผ่นดนิอีกส่วนหน่ึง ในกองทัพ
ของเขามีบุตรชายวยัหนุ่มของผู้คนของแอมันรวมอยู่
ดว้ย 2,000 คน บิดามารดาของคนหนุ่มเหล่าน้ีไดท้�า
พันธสัญญาวา่จะไม่จับอาวธุตอ่สู้กับศัตรอูีก แตบ่รรดา
บุตรของพวกเขาไม่ ไดท้�าพันธสัญญาน้ัน ดว้ยเหตน้ีุจึง
สามารถช่วยกองทัพชาวนีไฟ ได ้(ด ูแอลมา 53:10–18)

 1. วาดแผนภาพตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น อา่น แอลมา 53:18–21 มองหาวลีอธิบาย

คณุสมบตัิท่ีชายหนุม่ 2,000 คนพฒันาก่อนรับใช้เป็นทหาร เขียน

วลีท่ีทา่นค้นพบไว้ใต้หวัข้อ “คณุสมบตัท่ีิพฒันาก่อนการรบ” ทา่น

อาจต้องการท�าเคร่ืองหมายวลีเหลา่นีใ้นพระคมัภีร์ของทา่น

แอนทิพุส ผู้น�าทางทหารของชาวนีไฟมีคนน้อยกวา่
ศัตรชูาวเลมันมากขณะที่เขากับกองทัพปกป้องแผ่น
ดนิในส่วนของตน แอนทิพุสช่ืนชมยินดเีมื่อฮีลามันน�า
นักรบหนุ่ม 2,000 คนมาช่วยเขา (ด ูแอลมา 56:9–10)

ในการรบครัง้แรกกับศัตร ูนักรบหนุ่ม 2,000 คนท�าให้
กองทัพแข็งแกรง่ที่สุดของชาวเลมันออกมาไล่ตาม 
พวกเขาไปและแอนทิพุสผู้บัญชาการชาวนีไฟส่ังให้
กองทัพของเขาไล่ตดิตามกองทัพชาวเลมันจากดา้น
หลัง กองทัพของแอนทิพุสตามทันกองทัพชาวเลมันผู้
หันมาตอ่สู้กับพวกเขา นักรบหนุ่มที่ยังคงเดนิหน้าตอ่
ไปสังเกตวา่ชาวเลมันหยุดตามพวกเขา พวกเขาไม่รูว้า่
ชาวเลมันหยุดเพื่อหลอกพวกเขาให้กลับไปทัง้น้ีเพื่อจะ
ท�าลายพวกเขาหรอืวา่ชาวเลมันหยุดเพราะกองทัพของ
แอนทิพุสตามทันพวกเขาจากดา้นหลัง ดว้ยเหตน้ีุฮีลา-
มันจึงไม่รูว้า่พวกเขาควรหันกลับและโจมตชีาวเลมัน
หรอืไม่ (ด ูแอลมา 56:29–43)

อ่าน แอลมา 56:43–48 มองหาวลีอธิบายคณุสมบัตทิี่
ชายหนุ่มเหล่าน้ีแสดงให้เห็นในยามวกิฤตระหวา่งการ
สู้รบ เขียนส่ิงที่ท่านพบลงในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านใตห้ัวข้อ “คณุสมบัตทิี่แสดงให้เห็น
ระหวา่งการรบ” ท่านอาจจะเลือกท�าเครือ่งหมายข้อ
เหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่านดว้ยก็ได้

ศึกษา แอลมา 56:49, 54–56 เพื่อดวูา่เกิดอะไรขึน้เมื่อ
นักรบหนุ่ม 2,000 คนกลับไปรบกับชาวเลมัน มองหา 
วลีแสดงความจรงิน้ี เม่ือเรากระท�าในศรทัธา เราจะ
ได้รบัพลังจากพระผู้เป็นเจ้า

คณุสมบตัิท่ีพฒันา

ก่อนการรบ

คณุสมบตัิท่ีแสดงให้

เหน็ระหวา่งการรบ

นกัรบหนุม่—เยาวชนวิสทุธิชนยคุสดุท้าย
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 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. การพฒันาคณุสมบตัขิองนกัรบหนุม่สามารถชว่ยทา่นกระท�าใน

ศรัทธาเม่ือเผชิญสถานการณ์ท้าทายได้อยา่งไร

 ข. พดูถงึเวลาท่ีทา่น (หรือคนรู้จกั) กระท�าในศรัทธาและได้รับพลงั

จากพระผู้ เป็นเจ้าให้จดัการกบัสถานการณ์ยากล�าบากได้ส�าเร็จ

แอลมา 57

กองทพัของฮีลามนัยึดเมืองแอนทิพาราห์และคูมีไนกลบั

คืน

ฮีลามันกับกองทัพของเขาสามารถยึดเมืองแอนทิพา-
ราห์และเมืองคมูีไนจากชาวเลมันมาได ้ระหวา่งน้ี ฮีลา-
มันไดร้บัก�าลังเสรมิให้กองทัพของเขา นักรบหลายพัน
คนจากแผ่นดนิแห่งเซราเฮ็มลามาสมทบกับกองทัพ 
เช่นเดยีวกับบุตรอีก 60 คนของผู้คนของแอมัน (ด ู 
แอลมา 57:1–12)

ไม่นานหลังจากกองทัพของฮีลามันยึดเมืองคมูี ไน 
ชาวเลมันก็โจมตพีวกเขาอีก กองทัพของฮีลามันเผชิญ
กับการตอ่สู้ครัง้ใหญ่ซ่ึงนักรบหนุ่ม 2,060 คนเป็นก�าลัง
ส�าคญัให้ทัง้กองทัพ อ่าน แอลมา 57:19–21 เพื่อคน้หา
คณุสมบัตบิางอย่างที่นักรบหนุ่มแสดงให้เห็นในการ
รบครัง้น้ี ท่านอาจตอ้งการเพิ่มคณุสมบัตเิหล่าน้ีเข้าไป
ในรายการ “คณุสมบัตทิี่แสดงให้เห็นระหวา่งการรบ” 
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่านและท�า
เครือ่งหมายในพระคมัภีรข์องท่าน

 3. ลกัษณะพิเศษอยา่งหนึง่ของนกัรบหนุม่คือ พวกเขาเช่ือ

ฟัง “อยา่งเคร่งครัด” (แอลมา 57:21) ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่การเช่ือฟังพระบญัญตั ิ“อยา่งเคร่งครัด” หมายความ

วา่อยา่งไร

 ข. ทา่นคดิวา่การเช่ือฟังถ้อยค�าของผู้บญัชาการอยา่งเคร่งครัด

ชว่ยให้นกัรบหนุม่ชนะการรบอยา่งไร

 ค. การเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าอยา่งเคร่งครัดจะชว่ยทา่น

อยา่งไรในการรบทางวิญญาณท่ีทา่นมีในชีวิต

ท่านอาจเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรห์รอืใน
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: เม่ือเราเช่ือ
ฟังพระเจ้าอย่างเครง่ครดั พระองค์จะทรงเพ่ิมพลัง

ให้เราในการรบท่ีเรามีในชีวติ อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ี
จากเอ็ลเดอรร์สัเซลล ์เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองผู้อธิบายวา่เหตใุดการเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า “อย่างเครง่ครดั” จึงส�าคญัยิ่ง

“[ท่าน] จะพบกับคนที่เลือกรกัษาพระบัญญัตบิางข้อ
และละเลยข้ออื่นที่พวกตนเลือกฝ่าฝืน ข้าพเจ้าเรยีกส่ิง
น้ีวา่การเช่ือฟังตามใจชอบ การเลือกเฟ้นแบบน้ีไม่เกิด
ผล แตจ่ะน�าไปสู่ความเศรา้หมอง เพื่อเตรยีมพบพระผู้
เป็นเจ้า เราตอ้งรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์ตอ้งใช้
ศรทัธาเพื่อเช่ือฟัง และการรกัษาพระบัญญัต ิทุกข้อ จะ
เสรมิสรา้งศรทัธาดงักล่าว

“การเช่ือฟังท�าให้พรของพระผู้เป็นเจ้าไหลมาไม่ขาด
สาย พระองคจ์ะประทานพรลูกที่เช่ือฟังดว้ยอิสระจาก
พันธนาการและความเศรา้หมอง พระองคจ์ะประทาน
พรพวกเขาดว้ยความสวา่งที่เพิ่มขึน้
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การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าจะให้ความ
คุม้ครองทางรา่งกายและทางวญิญาณ” (ด ู“เผชิญ
อนาคตดว้ยศรทัธา,” เลียโฮนำ, พ ค  2011, หน้า 43–)

อ่าน แอลมา 57:25–27 โดยมองหาเหตผุลบางประการ
วา่เหตใุดพระเจ้าจึงทรงขยายเดชานุภาพของพระองค์
เพื่อคุม้ครองนักรบหนุ่ม ท่านประทับใจอะไรมากที่สุด
เกี่ยวกับนักรบหนุ่มในข้อเหล่าน้ี

แม้เมื่อเราเป็นคนชอบธรรม แตพ่ระผู้เป็นเจ้าจะไม่
ทรงคุม้ครองเราจากความล�าบากเสมอไป ถึงแม้นักรบ
หนุ่มไดร้บัการปกปักรกัษาจากความตาย แตทุ่กคนได้
รบับาดเจ็บ (ด ูแอลมา 57:25) ชาวนีไฟที่ชอบธรรม
อีกเป็นจ�านวนมากเสียชีวติ (ด ูแอลมา 57:26) อย่างไร
ก็ด ีพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้เราในช่วงเวลา
ของความยากล�าบากและประทานพรเราดว้ยส่ิงที่เรา
ตอ้งการ สุดท้ายแล้ว พระองคจ์ะประทานพรนิรนัดรแ์ก่
ทุกคนที่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

แอลมา 58

กองทพัชาวนีไฟรอเสบียง จากนัน้จึงยึดเมืองแห่งแมนไท

กลบัคืน

นอกจากการรบที่พวกเขาตอ่สู้กับชาวเลมันแล้ว กอง 
ทัพของฮีลามันยังตอ้งเผชิญความยากล�าบากอีกแบบ
หน่ึงดว้ย การรบของพวกเขาเกิดขึน้ห่างจากเซราเฮ็มลา
พอสมควร ซ่ึงที่น่ันเป็นศนูย์กลางการปกครองชาวนีไฟ 
กองทัพของฮีลามันชนะการรบที่ยากมากหลายครัง้ แต่
พวกเขาไม่ ไดร้บัอาหาร สัมภาระ และก�าลังทหารเพิ่ม
จากฝ่ายปกครอง พวกเขาไม่รูว้า่เหตใุดฝ่ายปกครองจึง
ไม่สนับสนุนพวกเขา (ด ูแอลมา 58:7–9)

 4. อา่น แอลมา 58:10–12 และตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ก. ชาวนีไฟท�าอะไรเม่ือพวกเขาเผชิญสถานการณ์อนัยาก

ล�าบากนี ้

 ข. พระเจ้าทรงตอบสนองอยา่งไรตอ่ค�าวิงวอนและค�าสวด

อ้อนวอนท่ีจริงใจของพวกเขา

 ค. ตามท่ีกลา่วไว้ใน แอลมา 58:12 การรับรองของพระเจ้าชว่ยฮี-

ลามนักบักองทพัของเขาอยา่งไร

เขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีลงในพระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: ถ้าเราหันไปพ่ึงพระผู้
เป็นเจ้าในยามยากล�าบาก เราจะได้รบัการรบัรองจาก
เบือ้งบนซ่ึงสามารถเสรมิสรา้งศรทัธาและให้ความ
หวงัแก่เรา

ทัง้ที่กองทัพอ่อนแอ แตฮี่ลามันและคนของเขาก็
สามารถยดึเมืองแหง่แมนไทได ้(ด ูแอลมา 58:13–41) ฮี- 
ลามันถือวา่ความส�าเรจ็ทัง้หมดของกองทัพมาจากความ
ช่วยเหลือของพระเจ้า (ด ูแอลมา 58:37)

ฮีลามันยังคงอัศจรรย์ ใจกับความส�าเรจ็ของนักรบหนุ่ม 
ศึกษา แอลมา 58:39–40 มองหาค�าและวลีที่แสดงให้
เห็นดา้นตา่งๆ ที่นักรบหนุ่มองอาจกล้าหาญระหวา่ง
สภาวการณ์ยากล�าบาก ท่านอาจท�าเครือ่งหมายค�าหรอื
วลีเหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นหนัไปพึง่พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือขอความชว่ย

เหลือในชว่งเวลาของความยากล�าบากและรู้สกึถงึการสนบัสนนุ

ของพระองค์
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 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 53; 56–58 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 21: วัน 4

แอลมา 59–63
ค�าน�า

ฮีลามันเขียนจดหมายถึงแม่ทัพโมโรไนบอกเขาเรือ่ง
ความพยายามของกองทัพและการขอความช่วยเหลือ
จากฝ่ายปกครองชาวนีไฟ แม่ทัพโมโรไนช่ืนชมยินดทีี่
ทราบเรือ่งราวความส�าเรจ็ของฮีลามัน แตเ่ขาโกรธฝ่าย
ปกครองที่ละเลยไม่ส่งก�าลังเสรมิ แม่ทัพโมโรไนเขียน
จดหมายต�าหนิเพโฮรนัหัวหน้าผู้พิพากษา เพโฮรนั
เขียนตอบโดยเล่าเรือ่งการกบฏตอ่ตา้นฝ่ายปกครอง โม-
โรไนเดนิทัพไปช่วยเหลือและปราบพวกกบฏ จากน้ัน
กองทัพชาวนีไฟจึงสามารถพรอ้มใจกันปราบชาวเลมัน
ได ้หลังจากสงคราม 14 ปี ชาวนีไฟมีสันตภิาพในแผ่น
ดนิอีกครัง้ ซ่ึงท�าให้ฮีลามันกับพี่น้องของเขามุ่งเสรมิ
สรา้งศาสนจักร

แอลมา 59

ชาวนีไฟสูญเสียทีม่ัน่ และแม่ทพัโมโรไนเศร้าโศกเพราะ

ความชัว่ร้ายของผูค้น

เมื่อแม่ทัพโมโรไนไดร้บัจดหมายจากฮีลามันบรรยาย
ความส�าเรจ็ของกองทัพ โมโรไนกับผู้คนของเขาตา่ง
ช่ืนชมยินด ีจากน้ันโมโรไนส่งจดหมายถึงเพโฮรนัผู้น�า
ชาวนีไฟ ในเซราเฮ็มลา ขอให้เขาส่งก�าลังเสรมิและ
เสบียงมาให้ฮีลามัน แตเ่ขาไม่ส่งก�าลังเสรมิมา ดว้ยเหตุ
น้ีเมื่อชาวเลมันโจมตเีมืองแห่งนีไฟฮาห์ ผู้คนของนีไฟ-
ฮาห์จึงตอ้งหลบหนีและชาวเลมันยึดเมืองน้ันได้

อ่าน แอลมา 59:9–12 เพื่อเรยีนรูป้ฏิกิรยิาของโมโนไร
ตอ่ชัยชนะของชาวเลมัน ท่านอาจจะท�าเครือ่งหมาย
ข้อความน้ีในพระคมัภีรข์องท่านใน แอลมา 59:9: “การ
จะรกัษาเมืองไม่ให้ตกอยู่ในเงือ้มมือชาวเลมันง่ายกวา่
การยึดกลับคนืจากคนเหล่าน้ัน” จากข้อความน้ีเราได้
เรยีนรูห้ลักธรรมน้ี: การซ่ือสตัย์อยู่เสมอย่อมง่ายกวา่
และดีกวา่การหวนคืนสูศ่รทัธาหลังจากหลงผิด

 1. ศกึษาวลีท่ีทา่นท�าเคร่ืองหมายไว้ใน แอลมา 59:9 และ

หลกัธรรมตวัหนาในยอ่หน้าก่อน ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดการหลีกเลี่ยงสารเสพตดิอนัตรายจงึงา่ยกวา่การเอาชนะ

การเสพตดิ

 ข. เหตใุดการรักษาประจกัษ์พยานจงึงา่ยกวา่การได้ประจกัษ์

พยานหลงัจากสญูเสีย

 ค. เหตใุดการท่ีบคุคลหนึง่ยงัคงแข็งขนัในศาสนจกัรจงึอาจจะงา่ย

กวา่การกลบัสูศ่าสนจกัรหลงัจากไมแ่ข็งขนั

แอลมา 60–62

โมโรไนถามเพโฮรนัถึงสาเหตขุองการละเลยจากฝ่าย

ปกครอง

หลังจากเมืองแห่งนีไฟฮาห์ถูกชาวเลมันยึดได ้แม่ทัพ
โมโรไนตดัสินใจเขียนอุทธรณ์ตอ่เพโฮรนัหัวหน้าผู้
พิพากษาในเซราเฮ็มลา อ่าน แอลมา 60:17–24 และ
มองหาข้อกล่าวหาที่โมโรไนต�าหนิเพโฮรนักับผู้คนใน 
เซราเฮ็มลา
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อ่าน แอลมา 60:23 อีกครัง้ สังเกตวา่เมื่อแม่ทัพโมโรไน
กล่าวถึงการท�า “ภาชนะข้างใน” ให้สะอาดเสียก่อน เขา
ก�าลังกล่าวถึงความจ�าเป็นของการขจัดความทุจรติจาก
ฝ่ายปกครองชาวนีไฟและคนในฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ด ี
ข้อน้ีสามารถประยุกต ์ใช้กับชีวติเราไดเ้ช่นกัน นึกภาพ
การเอาดนิหรอืโคลนใส่ ไว ้ในแก้ว ถึงแม้ท่านจะล้างดา้น
นอกของแก้วแล้ว แตท่่านจะดืม่น� ้าในแก้วดว้ยความ
สบายใจหรอืไม่

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ถ้าเราคดิวา่ตวัเราเป็น “ภาชนะ” ทา่นคดิวา่การท�าภาชนะข้าง

ในให้สะอาดหมายความวา่อยา่งไร

 ข. เหตใุดการท�าภาชนะข้างในของเราให้สะอาดจงึชว่ยให้เรารับใช้

ในอาณาจกัรของพระเจ้าได้ดีขึน้

ดงับันทกึไว ้ใน แอลมา 60:33–36 แมทั่พโมโรไนบอกเพ- 
โฮรนัให้ส่งคนและเสบียงมาให้กองทัพของเขาและกอง
ทัพของฮีลามันโดยเรว็ ถ้าเพโฮรนัไม่ส่ง โมโรไนบอกวา่
เขาจะน�าทัพไปเซราเฮ็มลาและบังคบัเพโฮรนัให้ท�าส่ิง
เหล่าน้ี เพโฮรนัไดร้บัจดหมายของโมโรไนและตอบกลับ
ทันที อ่าน แอลมา 61:1–5 เพื่อดวูา่ก�าลังเกิดอะไรขึน้ใน
เซราเฮ็มลา

อ่าน แอลมา 61:9–14 ตรกึตรองวา่เพโฮรนัตอบ
สนองอย่างไรตอ่ข้อกล่าวหาของโมโรไน ท่านอาจท�า
เครือ่งหมายข้อความที่เผยให้เห็นความยิ่งใหญ่ใน
อุปนิสัยของเพโฮรนั แทนที่จะขุ่นเคอืง เพโฮรนักลับ
เชือ้เชิญให้โมโรไนเป็นหน่ึงเดยีวกับเขาดว้ยพลังของ
พระเจ้าเพื่อตอ่สู้ศัตร ูอ่าน แอลมา 62:1 เพื่อคน้ดวูา่โม-
โรไนรูสึ้กอย่างไรเมื่อเขาไดร้บัค�าตอบของเพโฮรนั

ท่านอาจจะเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไว ้ในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: เราสามารถเลือกไม่ขุ่น
เคืองกับค�าพูดและการกระท�าของผู้อ่ืนได้ เม่ือเรา
เป็นหน่ึงเดียวกับผู้อ่ืนในความชอบธรรม เราย่อม
เข้มแข็งขึน้ในการสูร้บของเรากับความช่ัวรา้ย

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนดงัน้ี

“ โดยผ่านพลังเสรมิสรา้งจากการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์ท่านและข้าพเจ้าจะ
สามารถหลีกเลี่ยงและเอาชนะความขุ่น
เคอืง ‘บุคคลเหล่าน้ันที่รกัพระธรรมของ
พระองคม์ีสันตภิาพใหญ่ยิ่ง ไม่มีส่ิงใด

กระท�าให้เขาสะดดุได’้ (สดดุ ี119:165)      

“      “ โมโรไน       เขียนถึงเพโฮรนั ‘ทางการกล่าวโทษ’ 
(แอลมา 60:2) และตอ่วา่เขาอย่างรนุแรงที่ไม่มีความคดิ 
เฉ่ือยชา และเฉยเมย เพโฮรนัจะไม่พอใจโมโรไนและ
ข่าวสารน้ันก็ได ้แตเ่ขาเลือกไม่ขุ่นเคอืง      

“ตวับ่งชีท้ี่ดทีี่สุดอย่างหน่ึงของวฒุิภาวะทางวญิญาณ
ของเราดไูดจ้ากวธิีที่เราตอบสนองความอ่อนแอ การ 
กระท�าทีข่าดประสบการณ์ของผูอื้น่และอาจท�าใหเ้ราขุน่ 

เคอืง ส่ิงหน่ึง เหตกุารณ์หน่ึง หรอืการกระท�าอย่างหน่ึง
อาจท�าให้เราขุ่นเคอืง แตท่่านกับข้าพเจ้าเลือกไดว้า่จะ
ไม่ขุ่นเคอืงและกล่าวพรอ้มกับเพโฮรนัวา่ ‘ ไม่เป็นไร’ 
[แอลมา 61:9]” (“ ไม่มีส่ิงใดท�าให้พวกเขาขุ่นเคอืงได,้” 
เลียโฮนำ, พ ย  2006, หน้า 115–)

 3. ตรึกตรองเวลาท่ีทา่นเลือกไมขุ่น่เคืองกบัค�าพดูหรือ

การกระท�าของผู้ อ่ืน เขียนยอ่หน้าสัน้ๆ เก่ียวกบัความ

ส�าคญัของการเลือกไมขุ่น่เคือง

ดงับันทึกไว ้ใน แอลมา 62 แม่ทัพโมโรไนน�ากองทัพ
ไปเซราเฮ็มลาเพื่อช่วยเพโฮรนัล้มล้างพวกช่ืนชอบ
ราชาธิปไตย—คนที่แตกแยกจากชาวนีไฟผู้ตอ้งการ
สถาปนากษัตรยิ์และเข้าเป็นพันธมิตรกับชาวเลมัน 
พวกช่ืนชอบราชาธิป ไตยขัดขวางเพโฮรนัไม่ ให้ส่งคน
และเสบียงมาช่วยโมโรไนและฮีลามัน โมโรไนกับเพโฮ-
รนัจึงรวมก�าลังเป็นหน่ึงเดยีวและไดร้บัความช่วยเหลือ
จากกองทัพอื่นของชาวนีไฟเพื่อขับไล่ชาวเลมันออก
จากแผ่นดนิ ระหวา่งน้ีชาวเลมันจ�านวนมากกลับใจและ
สมทบกับผู้คนของแอมัน

นึกภาพการท้าทายบางอย่างที่อาจมีอยู่ ในครอบครวัและ
แตล่ะบุคคลเมื่อสิน้สุดสงครามเช่นน้ัน อ่าน แอลมา 
62:39–41 เพื่อดวูา่ชาวนีไฟ ไดร้บัผลกระทบอย่างไรจาก
ความเดอืดรอ้นของสงคราม ขณะที่ท่านอ่านให้มอง
หาความจรงิที่ท่านสามารถระบุได ้ในข้อเหล่าน้ี
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เขียนหลักธรรมหรอืความจรงิตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีร์
ของท่านข้างๆ แอลมา 62: 39–41 หรอืในสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน: เราใกล้ชิดกับพระเจ้า
ได้มากขึน้ในช่วงการทดลองของเรา

 4. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดบางคนจงึใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้เม่ือเผชิญกบั

การทดลองขณะท่ีคนอ่ืนๆ หนัหลงัให้พระองค์

 ข. บทตา่งๆ เก่ียวกบัสงครามได้สอนอะไรทา่นเก่ียวกบัการเป็น

สานศุษิย์ของพระเยซคูริสต์ในเวลาของความยากล�าบากหรือการ

ทดลอง

แอลมา–63

ชาวนีไฟจ�านวนมากเดินทางไปแผ่นดินทางเหนือ

หลังจากฮีลามันสิน้ชีวติ (ด ูแอลมา 62:52) ชิบลันน้อง
ชายของเขาจึงครอบครองบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ อ่าน แอลมา 
63:1–2 เพื่อดวูา่ชิบลันเป็นคนแบบใด ดงับันทึกไว ้ใน 

แอลมา 63 โมโรไนและชิบลันสิน้ชีวติ โมโรไนฮาห์บุตร
ชายของโมโรไนเข้าบัญชากองทัพชาวนีไฟ

อ่าน แอลมา 63:10–13 ก่อนสิน้ชีวติ ชิบลันมอบหน้าที่
ดแูลบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ ให้ฮีลามันผู้เป็นบุตรของฮีลามัน 
ฮีลามันปกปักรกัษาบันทึกที่เขียนไวแ้ล้วและเริม่จด
บันทึกซ่ึงจะกลายเป็นหนังสือของฮีลามัน

แอลมา 63:5–8 บันทึกวา่ชาวนีไฟจ�านวนมากเดนิทาง
ดว้ยเรอืไปแผ่นดนิทางเหนือและไม่มี ใครทราบข่าว
คราวจากพวกเขาอีกเลย ตอนจบของ แอลมา 63 เปิด
เผยเช่นกันวา่เริม่มีความขัดแย้งบ้างระหวา่งชาวเลมัน
กับชาวนีไฟ หนังสือที่ยาวและสรา้งแรงบันดาลใจของ
แอลมาจึงยุตดิงัน้ัน

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาแอลมา 59–63 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

ฮีลามนั
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ในการศกึษาหนงัสือของฮีลามนัทา่นจะเรียนรู้จากแบบอยา่งและ

ค�าสอนของบคุคลท่ีย่ิงใหญ่อยา่งฮีลามนั นีไฟ ลีไฮ และแซมิวเอล

ชาวเลมนัผู้ เช่ือฟังพระเจ้าและเป็นพยานถงึพระเยซคูริสต์อยา่ง

กล้าหาญ การปฏิบตัศิาสนกิจของบคุคลเหลา่นีแ้สดงให้เหน็วา่

พระผู้ เป็นเจ้าประทานพลงัอ�านาจเพ่ือชว่ยให้ผู้ รับใช้ของพระองค์

บรรลผุลส�าเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์และเพ่ือความ

พยายามของคนชอบธรรมจะน�าพรมาให้ผู้คนหลายพนัคน ทา่นจะ

เรียนรู้เชน่กนัเก่ียวกบัผลอนัเกิดจากความจองหอง ความชัว่ร้าย 

และการมัว่สมุลบั

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนรวบรวมและยอ่บนัทกึจากแผน่จารึกใหญ่ของนีไฟเพ่ือ

สร้างหนงัสือของฮีลามนั หนงัสือตัง้ช่ือตามฮีลามนัผู้ เป็นบตุรของ 

ฮีลามนัและหลานของแอลมาผู้บตุร ฮีลามนัได้รับบนัทกึจากชิบ- 

ลนัลงุของเขาและรับใช้เป็นหวัหน้าผู้ พิพากษาท่ีชอบธรรมของชาว

นีไฟ เขาสอนนีไฟกบัลีไฮบตุรชายให้ระลกึถงึพระผู้ ไถ่ของพวกเขา

พระเยซคูริสต์ (ด ูฮีลามนั 5:9–14) ตอ่มาค�าสอนเหลา่นีด้ลใจนีไฟ

ให้สละต�าแหนง่หวัหน้าผู้พิพากษาเพ่ือสัง่สอนการกลบัใจแก่ชาวนี- 

ไฟและชาวเลมนั หลงัจากชาวเลมนัหลายพนัคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

ศาสดาพยากรณ์ชาวเลมนัช่ือแซมิวเอลได้รับการดลใจในเวลา

เดียวกบันีไฟให้สัง่สอนการกลบัใจและพยากรณ์ในบรรดาชาวนีไฟ 

หนงัสือของฮีลามนัดงึมาจากบนัทกึท่ีจดัเก็บในชว่งการปกครอง

และการปฏิบตัศิาสนกิจของฮีลามนั (ฮีลามนั 1–3) และนีไฟ (ฮีลา-

มนั 4–16) บนัทกึของนีไฟประกอบด้วยค�าพยากรณ์และค�าสอน

ของแซมิวเอลชาวเลมนั

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
บนัทกึดัง้เดมิท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูส�าหรับหนงัสือของฮีลามนันา่จะ

เขียนระหวา่ง 52 ปี ก่อนคริสตกาล และ 1 ปี ก่อนคริสตกาล มอรมอน

ยอ่บนัทกึเหลา่นัน้ในชว่งระหวา่ง ค.ศ. 345 กบั ค.ศ. 385 มอรมอน

ไมไ่ด้บนัทกึวา่เขาอยูท่ี่ใดขณะรวบรวมหนงัสือนี ้

หน่วย 22: วัน 1

ฮีลามนั 1–2
ค�าน�า

หลังจากเพโฮรนัหัวหน้าผู้พิพากษาสิน้ชีวติ มีความขัด
แย้งรนุแรงเกิดขึน้ในบรรดาชาวนีไฟวา่บุตรชายคนใด
ของเขา—เพโฮรนั เพแอนไค และเพคมูิไน—ควรเป็น
หัวหน้าผู้พิพากษาคนใหม่ ประชาชนเลือกเพโฮรนัเป็น
หัวหน้าผู้พิพากษาคนใหม่ ผู้ตดิตามคนหน่ึงของเพ- 
แอนไคช่ือคชิคเูม็นไดก้ระท�าฆาตกรรมเพโฮรนัแทน
พรรคลับพรรคหน่ึงและเพคมูิไนไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
หัวหน้าผู้พิพากษาในเวลาตอ่มา ชาวเลมันฉวยโอกาส
ขณะเกิดความขัดแย้งและการแบ่งแยกครัง้น้ียึดครอง
เซราเฮ็มลาเมืองหลวงของชาวนีไฟและสังหารเพคมูิไน 
โมโรไนฮาห์แม่ทัพชาวนีไฟยึดเมืองเซราเฮ็มลาคนื ฮี- 
ลามันไดร้บัแตง่ตัง้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษา คชิคเูม็นถูก
สังหารขณะพยายามฆ่าฮีลามัน และแกดแิอนทันกลาย
เป็นหัวหน้าของพรรคลับ

ฮีลามัน 1

ความขดัแยง้เร่ืองใครควรเป็นหวัหนา้ผูพิ้พากษาท�าให้

ชาวเลมนัยึดครองเซราเฮ็มลา เมืองหลวงของชาวนีไฟ

นึกถึงครัง้สุดท้ายที่ท่านโตเ้ถียงกับคนบางคนหรอืเห็น
คนอื่นโตเ้ถียงกัน ความขัดแย้งเช่นน้ันเป็นเหตใุห้
เกิดปัญหาอะไรบ้าง ขณะที่ท่านศึกษา ฮีลามัน 1 ให้
มองหาปัญหาที่ความขัดแย้งท�าให้เกิดแก่ชาวนีไฟและ
ไตรต่รองส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ไดจ้ากประสบการณ์ของพวก
เขา

อ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี และเขียนค�าตอบของค�าถาม
ลงในช่องวา่งที่เตรยีมไว้

• ฮีลามัน 1:1–4 อะไรเป็นเหตใุห้เกิดความขัดแย้งและ
การแบ่งแยกในบรรดาผู้คนชาวนีไฟ   
 

• ฮีลามัน 1:5–8 ใครไดร้บัแตง่ตัง้เป็นหัวหน้าผู้
พิพากษา พี่น้องสองคนของหัวหน้าผู้พิพากษาคน
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ใหม่มีปฏิกิรยิาอย่างไร   
 

• ฮีลามัน 1:9–12 คชิคเูม็นท�าอะไร และคชิคเูม็นกับ
พรรคลับของเขาท�าพันธสัญญากันวา่อย่างไร   
 

ระหวา่งความขดัแยง้ครัง้น้ีในบรรดาชาวนีไฟ ชายช่ือโค- 

รแิอนทะเมอรน์�าชาวเลมันเข้ารบกับเมืองเซราเฮ็มลา 
อ่าน ฮีลามัน 1:18–22 และระบุส่ิงที่ชาวเลมันสามารถ
ท�าไดเ้น่ืองดว้ยความขัดแย้งของชาวนีไฟ 

ความจรงิประการหน่ึงที่เราเรยีนรู ้ไดจ้ากเรือ่งน้ีคอื 
ความขัดแย้งก่อให้เกิดความแตกแยกและเปราะ
บางต่ออิทธิพลของปฏิปักษ์ ท่านอาจตอ้งการเขียน
หลักธรรมน้ีไว ้ในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ ฮีลามัน 
1:18

 1. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจหลกัธรรมนีดี้ขึน้ ให้ตอบค�าถาม

ตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เยาวชนหญิงคนหนึง่โต้เถียงกบัพอ่แมเ่ร่ืองเพ่ือนของเธอมา

ตลอด ความขดัแย้งนีอ้าจจะสง่ผลตอ่เจตคตขิองเธอในการฟังค�า

แนะน�าของพอ่แมเ่ก่ียวกบัชีวิตด้านอ่ืนของเธออยา่งไร

 ข. เยาวชนชายคนหนึง่รู้สกึโกรธบางคนในโควรัมฐานะปโุรหิตของ

เขา ความขดัแย้งนีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่การท�าหน้าท่ีของเขาท่ี

โบสถ์อยา่งไร

 ค. นกึถงึด้านหนึง่ในชีวิตทา่นซึง่ทา่นรู้สกึวา่มีความขดัแย้งระหวา่ง

ทา่นกบัผู้ อ่ืน สิง่หนึง่ท่ีทา่นสามารถท�าได้เพ่ือขจดัความขดัแย้งนี ้

จากชีวิตทา่นคืออะไร ทา่นจะท�าส�าเร็จได้อยา่งไร

ฮีลามัน 1:22–30 บันทึกวา่หลังจากชาวเลมันยึดครอง
เซราเฮ็มลา พวกเขาเริม่เดนิทัพไปเมืองอุดมมั่งคัง่
ทันทีเพื่อยึดเมืองน้ันดว้ย กองทัพชาวนีไฟสามารถล้อม
ชาวเลมันและท�าให้พวกเขาพ่ายแพ้ ชาวเลมันจ�านวน
มากถูกสังหาร ส่วนคนที่ยอมจ�านนไดร้บัอนุญาตให้กลับ
ไปแผ่นดนิของตน

ฮีลามัน 2

ฮีลามนักลายเป็นหวัหนา้ผูพิ้พากษา และผูร้บัใชข้องเขา

ป้องกนัไม่ใหพ้รรคลบัปลิดชีวิตเขา

ก่อนที่ท่านจะศึกษา ฮีลามัน 2 ให้ตรกึตรองวา่เยาวชน
หญิงหรอืเยาวชนชายที่ซ่ือสัตย์จะพยายามแก้ ไขความ
ผิดพลาดหรอืบาปอย่างไร เขาจะพยายามปกปิดหรอืจะ
แสวงหาการให้อภัยจากพระเจ้าและจากคนที่ถูกท�ารา้ย
หรอืไม่

หลังจากคชิคเูม็นกระท�าฆาตกรรมเพโฮรนั เขากับ
สมาชิกในพรรคลับของเขาสัญญากันวา่พวกเขาจะไม่
บอกให้ ใครรูว้า่ฆาตกรคอืใคร อ่านฮีลามัน 2:3–4 และ
เอาใจใส่วลี “เข้าสู่พันธสัญญาวา่จะไม่มี ใครรูค้วาม
ช่ัวรา้ยของเขา” จากน้ันให้อ่านหลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 58:43 ดวูา่พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราท�าอย่างไร
เมื่อเราท�าผิดบางอย่าง

 2. จากท่ีทา่นศกึษาฮีลามนั 2:3–4 และ หลกัค�าสอนและ

พนัธสญัญา 58:43 ให้เขียนความแตกตา่งลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นระหวา่งวิธีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้

เราท�าถ้าเราท�าบาปกบัวิธีท่ีคิชคเูมน็และพรรคพวกของเขาท�า

ฮีลามันกลายเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาคนใหม่หลังจาก 
เพคมูิไน พี่ชายของเพโฮรนัสิน้ชีวติ และจากน้ันคชิค-ู 
เม็นกับพรรคลับของเขาตดัสินใจจะฆ่าฮีลามันเช่นกัน 
เวลาน้ีชายช่ือแกดแิอนทันกลายเป็นหัวหน้าพรรคลับ 
อา่น ฮีลามัน 2:2–9 และเขยีนในช่องวา่งดา้นลา่งวา่คชิค-ู 
เม็นถูกฆ่าอย่างไร   
 

อ่าน ฮีลามัน 2:10–14 ดวูา่เกิดอะไรขึน้กับกองโจรแกด-ิ 
แอนทัน มอรมอนเตอืนวา่กลุม่ลบัอยา่งพวกโจรแกดแิอน- 
ทัน ซ่ึงเรยีกวา่ “การมั่วสุมลับ” (ดตูวัอย่างใน ฮีลามัน 
3:23) จะเป็นเหตใุห้เกิดความพินาศของผู้คนชาวนีไฟ
ในท้ายทีสุ่ด ศาสดาพยากรณ์คนกอ่นๆ ในพระคมัภีรม์อร-
มอนเตอืนไวเ้ช่นกันวา่อย่ายอมรบัการมั่วสุมลับ (ด ู2 นี-
ไฟ 26:22; แอลมา 1:12) พระคมัภีรม์อรมอนสอนหลัก
ธรรมน้ี: การม่ัวสุมลับสามารถชักน�าไปสูค่วามพินาศ
ของสงัคม
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เอ็ลเดอรเ์อ็ม  รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองเตอืนเรือ่งอันตรายของการมั่วสุมลับในปัจจุบัน 
ขณะที่ท่านอ่านค�าเตอืนน้ี ให้ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่เรา
ท�าไดเ้พื่อตอ่ตา้นการมั่วสุมลับ

“พระคมัภีรม์อรมอนสอนวา่การมั่วสุมลับ
ซ่ึงพัวพันกับอาชญากรรมก่อให้เกิดปัญหา
รา้ยแรง ไม่เฉพาะตอ่บุคคลและครอบครวั
เท่าน้ัน แตก่ระทบตอ่สังคมโดยรวมดว้ย 
การมั่วสุมลับในทุกวนัน้ีประกอบดว้ยกลุ่ม

การมั่วสุมตา่งๆ ที่เรยีกวา่แก๊ง กลุ่มผู้คา้ยา และกลุ่ม
มาเฟียที่ก่ออาชญากรรม การมั่วสุมลับในวนัเวลาของ
เราก่อตวัขึน้คล้ายกับกองโจรแกดแิอนทันในยุคของ
พระคมัภีรม์อรมอน       จุดมุ่งหมายบางอย่างของพวก
เขาก็คอื ‘ฆาตกรรม, และปล้นสะดม, และลักขโมย, 
และกระท�าการผิดประเวณีและการช่ัวรา้ยนานาชนิด, 
ตรงกันข้ามกับกฎของประเทศตนและกฎของพระผู้
เป็นเจ้าของตนดว้ย’ [ฮีลามัน 6:23]

“หากเราประมาท การมั่วสุมลับของยุคน้ีสามารถไดร้บั
พลังและเพิ่มอิทธิพลไดอ้ย่างรวดเรว็และจะประสบผล
ส�าเรจ็เช่นเดยีวกับที่เกิดขึน้ในยุคของพระคมัภีรม์อร- 

มอน”      

“พระคมัภีรม์อรมอนสอนวา่มารคอื ‘ผู้ก่อบาปทัง้ปวง’ 
และผู้ก่อตัง้การมั่วสุมลับเหล่าน้ี [ฮีลามัน 6:30]       จุด
มุ่งหมายของเขาคอืเพื่อบ่อนท�าลายบุคคล ครอบครวั 
ชุมชน และประชาชาต ิ[ด ู2 นีไฟ 9:9] เขาประสบความ
ส�าเรจ็ระดบัหน่ึงในช่วงยุคของพระคมัภีรม์อรมอน และ
เขาก็ก�าลังไปไดด้มีากทีเดยีวในวนัเวลาของเรา น่ันคอื
สาเหตทุี่วา่ท�าไมจึงเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัเรา       ที่จะยืน
หยัดมั่นคงเพื่อความจรงิและความถูกตอ้งโดยการท�าส่ิง
ที่เราสามารถท�าไดเ้พื่อช่วยให้ชุมชนของเราอยู่รอดตอ่
ไป

“      [เราสามารถ] ‘ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า’ 
โดยการเป็นแบบอย่าง รกัษามาตรฐานของศาสนจักร 
และแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับคนอื่นๆ ที่อยู่รอบ
ข้างเรา [ด ูโมไซยาห์ 18:9]” (ด ู“ยืนหยัดเพื่อความจรงิ
และความถูกตอ้ง,” เลียโฮนำ, ม ค  1998, 47)

นึกถึงดา้นหน่ึงหรอืมากกวา่น้ันที่ท่านสามารถประยุกต์
ใช้ค�าสอนของเอ็ลเดอรบ์ัลลารด์ให้ยืนหยัดเพื่อความ
จรงิและความถูกตอ้งในชุมชนของท่านและในประเทศ
ของท่าน

 3. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา ฮีลามนั 1–2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 22: วัน 2

ฮีลามนั 3–4
ค�าน�า

ระหวา่งเวลาที่บรรยายไว ้ในบทตน้ๆ ของฮีลามัน ชาว
นีไฟมีระยะเวลาแห่งสันตภิาพและอดทนตอ่ความขัด
แย้งหลายครัง้ ชาวนีไฟหลายหมื่นคนเข้ารว่มศาสนจักร
ในช่วงเวลาแห่งสันตภิาพ หลังจากความรุง่เรอืงอย่าง
มากน้ี สมาชิกศาสนจักรที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากกวา่เดมิ
มีศรทัธามากขึน้ทัง้ที่ถูกคนจองหองข่มเหง เพราะชาว
นีไฟจ�านวนมากกลายเป็นคนช่ัวรา้ย พวกเขาจึงสูญเสีย
แผ่นดนิทางใตท้ัง้หมดให้แก่ชาวเลมัน

ฮีลามัน 3

ชาวนีไฟจ�านวนมากอพยพข้ึนเหนือขณะทีศ่าสนจกัร

รุ่งเรืองท่ามกลางความชัว่ร้ายและการข่มเหง

อ่าน ฮีลามัน 3:1–2 และสังเกตวา่ “ ไม่มีความขัดแย้ง” 
ในบรรดาผู้คนชาวนีไฟเป็นเวลาหลายปี ตอนน้ีให้อ่าน 
ฮีลามัน 3:3, 19 ระบุค�าหรอืวลีที่แสดงให้เห็นวา่ส่ิงตา่งๆ 
เปลี่ยนไป ในบรรดาชาวนีไฟ

ฮีลามัน 3:4–16 อธิบายวา่เมื่อความขัดแย้งเกิดขึน้ใน
บรรดาชาวนีไฟ คนจ�านวนมากย้ายขึน้เหนือ ชาวนีไฟ
จ�านวนมากกลายเป็นคนช่ัวรา้ยและสมทบกับชาวเลมัน
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ทัง้ที่มีความขัดแย้งและความช่ัวรา้ย แตฮี่ลามันยัง
คงเลือกด�าเนินชีวติตา่งจากคนอื่นๆ ฮีลามันก�าลัง
รบัใช้เป็นหัวหน้าผู้พิพากษาของชาวนีไฟและเป็น
ศาสดาพยากรณ์ ในบรรดาพวกเขาดว้ย อ่าน ฮีลามัน 
3:20 ระบุวา่ข้อน้ีพูดถึงฮีลามันวา่อย่างไร (ค�าวา่ ควำม
เสมอภำคหมายถึงความเป็นธรรม ไม่มีอคตหิรอืความ
ล�าเอียง)

ท่านประทับใจอะไรเกี่ยวกับฮีลามัน ท่านคดิวา่เหตใุด
เขายังคงเข้มแข็งในช่วงของความขัดแย้งและความช่ัว
รา้ยน้ี ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายค�าวา่ ตลอดเวลำ 
ใน ฮีลามัน 3:20

อ่าน ฮีลามัน 3:22–26 และท�าเครือ่งหมายวา่ชาวนีไฟ
เริม่เปลี่ยนเป็นคนดขีึน้อย่างไร ผู้คนเข้ารว่มศาสนจักร
มากเท่าใด   
 

มอรมอนใช้วลี “ดงัน้ันเราจึงเห็น” และ “เราจึงเห็น” 
บ่อยครัง้เพื่อชี ้ให้เห็นความจรงิทีเ่ขาตอ้งการใหเ้ราเรยีน
รู ้ใน ฮีลามัน 3:27–30 ใช้วลีเหล่าน้ีหลายครัง้ แสดงวา่
มอรมอนตอ้งการให้เราเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญับางบท 
อ่านฮีลามัน 3:27–30 ท�าเครือ่งหมายวลีส�าคญัและระบุ
บทเรยีนที่มอรมอนตอ้งการให้เราเรยีนรู ้

 1. ท�างานมอบหมายตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น:

 ก. เขียนสิง่ท่ีมอรมอนต้องการให้ทา่นเรียนรู้จาก ฮีลามนั 3:27–30 

เก่ียวกบัพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้า

 ข. เขียนวา่การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นชว่ยให้ทา่นหลีกเลี่ยง

ความชัว่ร้ายและยงัอยูบ่นเส้นทางสูท่ี่ประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า

อยา่งไร

อ่าน ฮีลามัน 3:32–34 สังเกตวา่สมาชิกบางคนของ
ศาสนจักรเริม่ข่มเหงสมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักร ผู้
ข่มเหงคอืคนที่บอกวา่พวกเขาเป็นของศาสนจักร แต่
ความจรงิแล้วพวกเขาเต็มไปดว้ยความจองหองและไม่
เช่ือในค�าสอนของศาสนจักร การกระท�าของพวกเขา
ท�าให้สมาชิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนของศาสนจักรรบัทุกข์
มากมาย พิจารณาวา่การไป โบสถ์และถูกสมาชิกคนอื่น
ของศาสนจักรข่มเหงเพราะท่านเลือกท�าตามศาสดา

พยากรณ์และพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าจะยาก
เพียงใด

อ่าน ฮีลามัน 3:35 เพื่อเรยีนรูว้า่สมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของ
ศาสนจักรกระท�าอย่างไรในช่วงของการข่มเหงและ
ความทุกข์ของพวกเขา

 2. จากท่ีทา่นศกึษา ฮีลามนั 3:35 ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนี ้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น:

 ก. ศรัทธาของสมาชิกท่ีออ่นน้อมถ่อมตนของศาสนจกัรเพ่ิมขึน้หรือ

ลดลงในชว่งท่ีพวกเขาเกิดความทกุข์ยาก

 ข. สมาชิกท่ีออ่นน้อมถ่อมตนของศาสนจกัรท�าอะไรเพ่ือเสริมสร้าง

ศรัทธาของตน

 ค. สมาชิกศาสนจกัรเหลา่นีไ้ด้รับพรอะไรบ้าง

โดยศึกษา ฮีลามัน 3:33–35 เราเรยีนรู ้ไดว้า่แตล่ะคน
ก�าหนดเองวา่จะให้การข่มเหงและความทุกข์ส่งผลตอ่
เขาอย่างไร เตมิข้อความน้ีให้จบโดยใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรู้
จากข้อเหล่าน้ี: ทัง้ท่ีมีการข่มเหงและการทดลอง แต่
ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์สามารถเพ่ิมขึน้ได้
เม่ือเรา   
 
(มีหลายวธิี ให้ท่านเตมิประโยคน้ี) ท่านอาจตอ้งการ
เขียนประโยคของท่านลงในพระคมัภีร ์ใกล้กับ ฮีลามัน 
3:33–35

 3. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจค�าสอนของข้อเหลา่นีดี้ขึน้ ให้

ตอบค�าถามตอ่ไปนีส้องข้อหรือทัง้หมดลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การสวดอ้อนวอนหรือการอดอาหารชว่ยทา่นอยา่งไรในเวลา

ของการขม่เหงหรือการทดลอง

 ข. ทา่นคดิวา่การยอมถวายใจทา่นแดพ่ระผู้ เป็นเจ้าหมายความวา่

อยา่งไร

 ค. ศรัทธาท่ีทา่นมีตอ่พระเยซคูริสต์เพ่ิมขึน้เม่ือใดในชว่งเวลาของ

การขม่เหงหรือการทดลอง

อา่น ฮีลามนั 3:36–37 ระบสุภาพทางวญิญาณของชาวนี- 
ไฟส่วนใหญ่ ในเวลาที่ฮีลามันสิน้ชีวติ
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ฮีลามัน 4

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงถอนจากชาวนีไฟ และ

ชาวเลมนัยึดครองแผ่นดินทางใตท้ัง้หมดของชาวนีไฟ

ดงับันทึกไว ้ใน ฮีลามัน 4 หลังจากฮีลามันสิน้ชีวติ ความ
จองหองและความขัดแย้งในบรรดาชาวนีไฟเป็นเหตุ
ให้ชาวนีไฟหลายคนไปสมทบกับชาวเลมัน ชาวเลมันสู้
รบกับชาวนีไฟ อ่าน ฮีลามัน 4:4–8 และท�าเครือ่งหมาย
เขตแดนบนแผนที่ซ่ึงท่านคดิวา่ชาวเลมันยึดได้

 4. แบง่คร่ึงหน้ากระดาษในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นโดยลากเส้นแนวตัง้กึง่กลางหน้ากระดาษ 

บนสดุของด้านหนึง่เขียนวา่ วลีแสดงเจตคติและการกระท�าของ

ชาวนีไฟ บนสดุของอีกด้านหนึง่เขียนวา่ วลีแสดงส่ิงทีเ่กิดข้ึนเพราะ

การกระท�าเหล่านี ้อา่น ฮีลามนั 4:11–13, 21–26 และเขียน

ข้อความอยา่งน้อยสามวลีใต้แตล่ะหวัข้อ

หลักธรรมส�าคญัประการหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้าก ฮีลามัน 4 
คอื ความจองหองและความช่ัวรา้ยแยกเราจากพระ
วญิญาณของพระเจ้าและทิง้เราให้อยู่กับก�าลังของ
เราเอง ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ ฮีลามัน 4:23–25

ในประสบการณ์ของชาวนีไฟ การถูกทิง้ให้อยู่กับก�าลัง
ของพวกเขาเองโดยปกตหิมายถึงความพ่ายแพ้ในการ

แผน่ดนิทางเหนือ

อดุมมัง่คัง่ 

เซราเฮ็มลา

รบและสูญเสียแผ่นดนิ (ดฮีูลามัน 4:25–26) ในชีวติเรา 
การถูกทิง้ให้อยู่กับก�าลังของเราสามารถหมายถึงการสูญ
เสียความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณ

 5. ตรึกตรองวา่ “การสู้รบ” อะไรบ้างท่ีทา่นเผชิญอยูใ่น

ชีวิตทา่น เขียนการสู้รบอยา่งหนึง่หรือมากกวา่นัน้ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เขียนอยา่งน้อยหนึง่สิง่ท่ี

ทา่นท�าได้เพ่ือรักษาความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณในชีวิตทา่น 

เขียนความรู้สกึของทา่นเชน่กนัเก่ียวกบัความส�าคญัของการมีพระ

วิญญาณในชีวิตทา่นเพ่ือชว่ยทา่นเผชิญการสู้รบในชีวิตด้วยก�าลงั

ของพระเจ้า

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา ฮีลามนั 3–4 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 22: วัน 3

ฮีลามนั 5
ค�าน�า

ชาวนีไฟคงอยู่ ในความช่ัวรา้ยจนกระทั่งพวกเขาส่วน
ใหญ่เลือกความช่ัวรา้ยแทนความชอบธรรม โดยไดร้บั
แรงบันดาลใจจากถ้อยค�าของบิดา นีไฟกับลี ไฮจึงอุทิศ
ตนส่ังสอนพระกิตตคิณุ ฮีลามันบิดาของพวกเขาได้
สอนพวกเขาเกี่ยวกับความส�าคญัของการสรา้งชีวติไว้
บนรากฐานของพระผู้ช่วยให้รอด หลังจากสอนชาวนี- 
ไฟ ลีไฮกับนีไฟส่ังสอนชาวเลมันและถูกโยนเข้าเรอืน
จ�า หลังจากพระเจ้าทรงปลดปล่อยนีไฟและลี ไฮออกจาก
เรอืนจ�าอย่างน่าอัศจรรย์แล้ว ชาวเลมันส่วนใหญ่จึงได้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุ
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ฮีลามัน 5:1–13

ฮีลามนัสอนนีไฟกบัลีไฮบตุรของเขาใหร้ะลึกถึงพระ

บญัญติัของพระผูเ้ป็นเจ้าและเดชานภุาพของพระเยซู

คริสต์ในการช่วยพวกเขา

อ่านวลีและค�าหกค�าตอ่ไปน้ี เพื่อช่วยท่านท�ากิจกรรมถัด
ไป พยายามจ�าวลีและค�าแตล่ะค�า ครจูะขอให้ท่านเขียน
ค�าเหล่าน้ันจากความทรงจ�าลงในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องท่าน: ครอบครวั พ่อแม่ กำรชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์ศำสดำพยำกรณ์ กำรกลับใจน�ำไปสู่ควำม
รอด รกัษำพระบัญญัติ

 1. ปิดคูมื่อของทา่น และเขียนวลีหรือค�าหกค�าเหลา่นีล้ง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นจากความทรงจ�า

ตรวจค�าตอบ คดิสักครูว่า่การจ�าวลีเหล่าน้ีง่ายหรอืยาก 
ท่านคดิวา่น่ันสรา้งความแตกตา่งหรอืไม่ที่ท่านทราบวา่
ครจูะขอให้ท่านเขียนจากความทรงจ�า

อ่านข้อความตอ่ไปน้ีจากประธานสเป็น- 
เซอร ์ดบัเบิลยู  คมิบัลล์และตรกึตรองวา่
เหตใุด จ�ำ จึงเป็นค�าส�าคญัเมื่อเราก�าลัง
พยายามด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ 
“เมื่อท่านหาค�าส�าคญัที่สุดในพจนานุกรม 

ท่านรูห้รอืไม่วา่ค�าน้ันคอือะไร อาจจะเป็นค�าวา่ จ�ำ ก็ได ้
เพราะทุกท่านไดท้�าพันธสัญญา—ท่านรูว้า่ตอ้งท�าอะไร
และท่านรูว้า่ตอ้งท�าอย่างไร—ความจ�าเป็นเรง่ดว่นที่สุด
ของท่านคอืจ�า” (“Circles of Exaltation” [address to 
Church Educational System religious educators, 
June 28, 1968], 5)

วนัน้ี ท่านจะศึกษาเกี่ยวกับคนสองพวกที่สรา้งความ
แตกตา่งในชีวติคนหลายพันคนเพราะพวกเขาจ�าความ
จรงิที่ ไดร้บัการสอนจากบิดาของพวกเขา ระหวา่งเรยีน
บทเรยีนวนัน้ี จงไตรต่รองส่ิงที่ท่านคดิวา่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้ท่านจ�า

ดงัที่อธิบายไว ้ใน ฮีลามัน 5:1–4 นีไฟลาออกจากการเป็น
หัวหน้าผู้พิพากษาเพราะผู้คนช่ัวรา้ยมาก เขากับลีไฮ
น้องชายตอ้งการอุทิศเวลาทัง้หมดให้แก่การส่ังสอนพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า ขณะพวกเขาเริม่การปฏิบัติ
ศาสนกิจ พวกเขาจ�าค�าสอนของฮีลามันบิดาได ้อ่าน

ข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีและสรปุ ในช่องวา่งที่เตรยีมไวว้า่
ฮีลามันขอให้บุตรของเขาจ�าอะไร ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าวา่ จ�ำ ทุกครัง้ที่ปรากฏในข้อเหล่าน้ี

• ฮีลามัน 5:5–7   
 

• ฮีลามัน 5:9–11   
 

• ฮีลามัน 5:12   
 

 2. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจสิง่ท่ีเพ่ิงอา่นดีขึน้ ให้ตอบค�าถาม

ตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การจ�าแบบอยา่งท่ีชอบธรรมของผู้ อ่ืนสามารถชว่ยทา่นเลือก 

“ท�าสิง่ท่ีดี” ได้อยา่งไร ฮีลามนั 5:7

 ข. ทา่นท�าอะไรเพ่ือจ�าการชดใช้ของพระเยซคูริสต์

อ่านทวน ฮีลามัน 5:12 โดยมองหาวลีที่สนับสนุนหลัก
ธรรมน้ี: ถ้าเราสรา้งรากฐานของเราบนพระเยซูครสิต์ 
ซาตานจะไม่มีอ�านาจเหนือเรา (ฮีลามัน 5:12 เป็นข้อ
ผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย
ข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อท่านจะหาเจอในอนาคต)

สมมตวิา่มีคนขอให้ท่านออกแบบอาคารที่จะไม่มีวนัล่ม 
ลองตรกึตรองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี

• อาคารหลังน้ันตอ้งมีรากฐานแบบใด

• รากฐานอันมั่นคงช่วยให้อาคารตา้นสภาพอากาศ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืสภาวการณ์ยุ่งยากอื่นๆ อย่างไร

• ค�าหรอืวลี ใดใน ฮีลามัน 5:12 บ่งบอกวา่การสรา้งบน
รากฐานของพระเยซูครสิต ์พระผู้ ไถ่ของเรา จะไม่
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ป้องกันการโจมตขีองปฏิปักษ์แตจ่ะให้ท่านมีพลัง
เอาชนะการโจมตเีหล่าน้ัน

 3. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่การสร้างรากฐานชีวิตทา่นบนศลิาของพระเยซคูริสต์

หมายความวา่อยา่งไร ทา่นก�าลงัพยายามท�าสิง่นีใ้นชีวิตทา่น

อยา่งไร

 ข. ทา่นสามารถต้านทานการลอ่ลวงหรือการทดลองเพราะ

รากฐานของชีวิตทา่นคือพระเยซคูริสต์เม่ือใด

 ค. ทา่นจะปรับปรุงได้อยา่งไรในการท�าให้พระผู้ชว่ยให้รอดทรง

เป็นรากฐานของชีวิตทา่น

ฮีลามัน 5:14–52

พระเจ้าทรงคุม้ครองนีไฟและลีไฮในเรือนจ�าและทรงท�าให้

ความมืดกระจายไปจากคนทีจ่บักมุพวกท่านเมือ่พวกเขา

ร้องทูลพระองค์และกลบัใจ

ดงัที่บันทึกไว ้ใน ฮีลามัน 5:14–19 นีไฟและลีไฮส่ังสอน
พระกติตคิณุดว้ยพลงัอ�านาจยิง่ใหญ่ในแผน่ดนิแหง่เซ- 
ราเฮ็มลาและให้บัพตศิมาผู้คนหลายพันคนที่น่ัน จาก
น้ันพวกเขาเดนิทางไปแผ่นดนิแห่งนีไฟ ซ่ึงคอืแผ่น
ดนิของชาวเลมัน กิจกรรมตอ่ไปน้ีออกแบบไวเ้พื่อช่วย
ให้ท่านเข้าใจประสบการณ์อันน่าทึ่งของนีไฟกับลีไฮใน
บรรดาชาวเลมัน

 4. วาดแผนภมิูตอ่ไปนีใ้ห้เตม็หน้ากระดาษในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้ให้อา่นข้อพระคมัภีร์

ในแตล่ะชอ่งและวาดรูปงา่ยๆ หรือเขียนสรุปสัน้ๆ วา่ข้อพระคมัภีร์

แตล่ะกลุม่พดูถงึอะไร

นีไฟและลีไฮในบรรดาชาวเลมัน

ฮีลามนั 5:20–21 ฮีลามนั 5:22–25 ฮีลามนั 5:26–28

ฮีลามนั 5:29–34 ฮีลามนั 5:35–39 ฮีลามนั 5:40–44

ในประสบการณ์น้ีเมฆแห่งความมืดเป็นตวัแทนของ
บาปและเสาเพลิงที่ล้อมแตล่ะคนเป็นตวัแทนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

ทบทวน ข้อ 28 และ 34 เขียนวา่ผู้คนรูสึ้กอย่างไรเมื่อ
พวกเขาอยู่ ในเมฆแห่งความมืด   
 

ทบทวน ข้อ 43 และ 44 เขียนวา่ผู้คนรูสึ้กอย่างไรเมื่อ
เสาเพลิงล้อมพวกเขาไว ้  
 

ทบทวน ข้อ 41 และ 42 เขียนวา่ผู้คนท�าอะไรเพื่อเอา
เมฆแห่งความมืดออกไป หรอือีกนัยหน่ึง คอืกลับใจจาก
บาปของพวกเขา   
 

อ่าน ฮีลามัน 5:45–47 และไตรต่รองวา่จากประสบการณ์
น้ีท่านเรยีนรูค้วามจรงิอะไรเกี่ยวกับการกลับใจ หลัก
ธรรมข้อหน่ึงคอื เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์
และกลับใจจากบาปของเรา พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรง
ท�าให้ใจเราเป่ียมด้วยสนัติสุขและปีติ

ใน ฮีลามัน 5:48–52 เราเรยีนรูว้า่ชาวเลมันราว 300 คน
เป็นส่วนหน่ึงของปาฏิหารยิ์ครัง้น้ีและเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระกิตตคิณุอย่างสมบูรณ์ พวกเขาออกไปปฏิบัตติอ่
ผู้คนของพวกเขาจน “ชาวเลมันส่วนใหญ่” เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสดว้ย (ฮีลามัน 5:50) ตอ่จากน้ันผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเหล่าน้ี “วางอาวธุสงครามของตน” (ฮีลามัน 
5:51) และ “มอบผืนแผ่นดนิตา่งๆ ซ่ึงพวกเขาครอบ
ครองให้แก่ชาวนีไฟ” (ฮีลามัน 5:52) ในกรณีส่วนใหญ่
ในพระคมัภีรม์อรมอน ผู้คนไดแ้ผ่นดนิของตนคนืผ่าน
สงคราม แต ่ในกรณีน้ีชาวนีไฟ ไดแ้ผ่นดนิของตนคนื
เพราะศัตรขูองพวกเขากลับใจและยอมรบัพระกิตตคิณุ

 5. ตรึกตรองวา่ทา่นก�าลงัรู้สกึถงึสนัติสขุและปีตใินชีวิต

ทา่นหรือไม ่ตรึกตรองเมฆแหง่ความมืดท่ีอาจอยูใ่นชีวิต

ทา่น เชน่ บาปท่ีไมไ่ด้กลบัใจ ความขดัแย้งกบัสมาชิกครอบครัว

หรือเพ่ือน หรือแคไ่มท่�าสิง่ตา่งๆ เชน่ อา่นพระคมัภีร์หรือสวด

อ้อนวอนเป็นประจ�า เขียนหนึง่อยา่งหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ไตร่ตรองสิง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือ

ท�าตามแบบอยา่งของชาวเลมนัในฮีลามนั 5 และเขียนวา่ทา่นจะ

ท�าอะไรได้บ้างเพ่ือเชิญพระผู้ชว่ยให้รอดให้ทรงขบัไลเ่มฆแหง่

ความมืดท่ีอาจจะบดบงัทา่น การกลบัใจจะเป็นสว่นหนึง่ของวิธี

แก้ไขท่ีทา่นก�าลงัมองหาได้อยา่งไร การกลบัใจจะชว่ยทา่นสร้างบน

รากฐานของพระเยซคูริสต์อยา่งไร
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—ฮีลามัน 5:12
อ่าน ฮีลามัน 5:12 ระบุค�าที่ท�าให้ท่านนึกเห็นเป็นภาพ
ได ้(ตวัอย่างเช่น ศลิำ รำกฐำน ลม ลูกเห็บ พำย)ุ เพื่อ
ช่วยท่านท่องจ�าข้อน้ี ให้น�ากระดาษแผ่นหน่ึงมาเขียน
อักษรตวัแรกของแตล่ะค�าในข้อ ยกเวน้ค�าที่นึกเห็น
เป็นภาพได ้แล้ววาดรปูง่ายๆ แทนตวัอักษรในค�าน้ัน 
ฝึกท่องข้อน้ันโดยใช้เพียงแผ่นกระดาษของท่าน วาง
กระดาษไว ้ในที่ซ่ึงท่านจะเห็นไดบ้่อย ๆ เพื่อช่วยท่าน
จ�าความจรงิในข้อน้ี

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา ฮีลามนั 5 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 22: วัน 4

ฮีลามนั 6–9
ค�าน�า

หลังจากนีไฟและลีไฮพยายามเผยแผ่ศาสนา ชาวเล- 
มันมีความชอบธรรมเพิ่มขึน้ น่าเสียดายที่ ในช่วง
เวลาเดยีวกันชาวนีไฟกลับกลายเป็นคนช่ัวรา้ยและ
สนับสนุนพวกโจรแกดแิอนทัน ส่งผลให้พระวญิญาณ
ของพระเจ้าถอนไปจากพวกเขา ศาสดาพยากรณ์นีไฟ
พยากรณ์วา่ถ้าชาวนีไฟยังด�าเนินชีวติในความช่ัวรา้ยตอ่
ไป พวกเขาจะพินาศ ผู้พิพากษาที่ทุจรติยั่วยุคนเป็นอัน
มากให้ โกรธนีไฟ ขณะที่บางคนปกป้องศาสดาพยากรณ์
อย่างองอาจ เพื่อเป็นพยานหลักฐานยืนยันวา่ถ้อยค�า
ของเขาจะเกิดสัมฤทธิผล นีไฟจึงเปิดเผยวา่หัวหน้าผู้
พิพากษาถูกน้องชายตนฆาตกรรม เมื่อถ้อยค�าของนีไฟ
เป็นจรงิ บางคนจึงยอมรบัเขาเป็นศาสดาพยากรณ์

ฮีลามัน 6

ชาวเลมนักลายเป็นคนชอบธรรมและต่อสูก้บัพวกโจรแกดิ- 

แอนทนั ส่วนชาวนีไฟสนบัสนนุการมัว่สมุลบั

 1. วาดรูปตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นโดยเว้นท่ีให้เขียนด้านบนและด้านลา่งของ

แผนภาพ

อิทธิพลของพระวิญญาณในชีวิตเรา

เม่ือทา่นศกึษาหนงัสือของฮีลามนั ทา่นเหน็แล้ววา่ชาวนีไฟเลือก

ท�าสิง่ท่ีชกัน�าพระวิญญาณของพระเจ้าให้ทรงถอนไปจากชีวิตพวก

เขา สว่นชาวเลมนัเลือกท�าสิง่ท่ีเชือ้เชิญให้มีพระวิญญาณเพ่ิมขึน้

ในชีวิตพวกเขา อา่น ฮีลามนั 6:1–5, 16–17, 34–36 มองหาสิง่ท่ี

ชาวเลมนัท�าอนัเป็นเหตใุห้พระวิญญาณของพระเจ้าเพ่ิมขึน้ และ

เขียนไว้เหนือลกูศรบนสดุ ในข้อเดียวกนัให้มองหาสิง่ท่ีชาวนีไฟท�า

อนัเป็นเหตใุห้พระวิญญาณของพระเจ้าลดลง และเขียนไว้ใต้ลกู

ศรลา่งสดุ

หลักธรรมส�าคญัที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้ากชาวนีไฟ
และชาวเลมันคอื เม่ือเราเช่ือและเช่ือฟังพระวจนะ
ของพระเจ้า พระองค์จะทรงเทพระวญิญาณของ
พระองค์มาท่ีเรา ตรงข้ามกับหลักธรรมน้ีเป็นความจรงิ
เช่นกันน่ันคอื ถ้าเราไม่เต็มใจเช่ือและเช่ือฟังพระ
วจนะของพระเจ้า พระวญิญาณของพระเจ้าจะทรง
ถอนไปจากเรา

ดส่ิูงที่ท่านเขียนไวบ้นแผนภาพในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน ตรกึตรองวา่การกระท�าครึง่
บนน้ันเป็นแบบอย่างของการเต็มใจเช่ือและเช่ือฟัง
พระวจนะของพระเจ้าอย่างไรขณะที่การกระท�าครึง่ล่าง
เป็นแบบอย่างของการท�าใจแข็งกระดา้งและไม่เต็มใจ
ฟังพระเจ้า

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น:
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 ก. เลือกการกระท�าในแงบ่วกหนึง่อยา่ง (คร่ึงบนของแผนภาพ)  

ท่ีทา่นท�าอยูห่รือเคยท�าในชีวิตทา่น การกระท�านีอ้ญัเชิญพระ

วิญญาณศกัดิ์สทิธ์ิเข้ามาในชีวิตทา่นอยา่งไร

 ข. ดกูารกระท�าคร่ึงลา่งของแผนภาพ เหตใุดทา่นจงึต้องการหลีก

เลี่ยงการท�าสิง่เหลา่นี ้

เลือกส่ิงหน่ึงที่ท่านสามารถท�าไดเ้พื่อให้มีพระวญิญาณ
ของพระเจ้าเพิ่มขึน้ในชีวติท่าน และพยายามท�าเช่น
น้ันในสัปดาห์ที่จะมาถึง

ฮีลามัน 7

นีไฟสัง่สอนชาวนีไฟทีช่ัว่ร้ายและสัง่ใหพ้วกเขากลบัใจ

ศาสดาพยากรณ์นีไฟรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในแผ่น
ดนิทางเหนือนานหกปี เขากลับบ้านหลังจากพยายาม
สอนชาวนีไฟผู้ปฏิเสธถ้อยค�าของเขาและคงอยู่ ใน
สภาพช่ัวรา้ยของตน เขาท้อแท้มาก อ่าน ฮีลามัน 
7:6–11 เพื่อเรยีนรูส่ิ้งที่นีไฟท�า 

หลังจากผู้คนมารวมกันเพื่อฟังนีไฟสวดอ้อนวอนบน
หอสูงในสวนของเขา นีไฟเริม่สอนพวกเขา (ด ูฮีลา- 
มัน 7:12–29) เขาเตอืนคนเหล่าน้ันเรือ่งผลที่เกิดจาก
การตดัสินใจของพวกเขาและเน้นหลักธรรมน้ี: ถ้าเรา
ไม่ยอมกลับใจจากบาปของเรา เราจะสูญเสยีความ
คุ้มครองจากพระเจ้าและพรแห่งชีวตินิรนัดร์

ฮีลามัน 8:1–26

ผูพิ้พากษาทีท่จุริตยัว่ยผูุค้นใหโ้กรธนีไฟ

อิทธิพลอะไรบ้างที่ท�าให้ท่านเขวไปจากการฟังถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ ขณะที่ท่านศึกษา ฮีลามัน 8ให้
มองหาข้อคดิในส่ิงที่ท่านควรท�าเมื่อเผชิญกับอิทธิพล
เช่นน้ัน

อ่าน ฮีลามัน 8:1–6 โดยดวูา่ผู้พิพากษาชาวนีไฟ (ซ่ึง
เป็นพวกโจรแกดแิอนทันดว้ย) มีปฏิกิรยิาอย่างไรตอ่ค�า
สอนของนีไฟ ขณะที่ท่านอ่านให้ ไตรต่รองค�าถามตอ่ไป
น้ี: อะไรคอืข่าวสารหลักที่ผู้พิพากษาให้แก่ผู้คน ตามที่
กล่าวไว ้ใน ฮีลามัน 8:4 เหตใุดผู้พิพากษาจึงไม่จับนีไฟ

ตรกึตรองส่ิงที่ท่านจะท�าถ้ามีคนพยายามชักชวนท่านให้
มองข้ามส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์สอน ใน ฮีลามัน 8 บางคน

พูดตอ่ตา้นส่ิงที่ผู้พิพากษาก�าลังพูดเกี่ยวกับนีไฟ อ่าน  

ฮีลามัน 8:7–9 และท่านอาจจะใช้ปากกาเน้นข้อความที่
ผู้คนกล่าวสนับสนุนนีไฟ

ด ูฮีลามัน 8:10 สังเกตผลกระทบจากค�าพูดของพวกเขา
ตอ่สถานการณ์น้ัน ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่
ไปน้ีใกล้กับ ฮีลามัน 8:7–10: ถ้าเราต่อต้านความช่ัว 
เราสามารถป้องกันไม่ให้ความช่ัวรนุแรงขึน้ได้

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนยอ่

หน้าสัน้ๆ อธิบายสาเหตท่ีุทา่นคดิวา่หลกัธรรมดงักลา่วข้าง

ต้นมีความส�าคญัในยคุสมยัของเรา

 4. ตอบค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นจะตอ่ต้านอิทธิพลท่ีพยายามชกัชวนทา่นให้เพิกเฉยหรือตอ่

ต้านค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ได้อยา่งไร

 ข. วิธีใดท่ีอาจเหมาะสมในการพดูตอ่ต้านอิทธิพลเชน่นัน้และ

สนบัสนนุศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า

 ค. ทา่นหรือคนท่ีทา่นรู้จกัยืนหยดัตอ่ต้านอิทธิพลเชน่นัน้เม่ือใด 

ผลลพัธ์คืออะไร

ดงัที่บันทึกไว ้ใน ฮีลามัน 8:11–23 นีไฟเตอืนผู้คนให้
นึกถึงศาสดาพยากรณ์คนแล้วคนเล่าผู้เป็นพยานถึง
พระเยซูครสิต ์เขาสอนชาวนีไฟให้รูห้ลักธรรมน้ี: เม่ือ
เราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์และเช่ือฟัง เราจะได้
รบัชีวตินิรนัดร ์ทัง้ที่ศาสดาพยากรณ์จ�านวนมากยืนยัน
ค�าพูดของนีไฟ แตผู่้คนก็ยังไม่ยอมรบันีไฟและข่าวสาร
ของเขา อ่าน ฮีลามัน 8:24–26 ระบุผลที่ชาวนีไฟประสบ
ถ้าพวกเขายังขืนไม่ยอมรบัประจักษ์พยานของศาสดา
พยากรณ์ จากน้ันให้ ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี ท่านคดิวา่
เหตใุดคนที่ปฏิเสธความจรงิและกบฏตอ่พระผู้เป็นเจ้า
เสมอมาจึงประสบผลรา้ยแรงเช่นน้ัน

ฮีลามัน 8:27–9:41

นีไฟเปิดเผยว่าหวัหนา้ผูพิ้พากษาถูกนอ้งชายของตน

กระท�าฆาตกรรม

ตามที่หลักฐานยืนยันวา่ผู้คนอยู่ในสภาพเต็มไปดว้ย
บาปและส่ิงที่นีไฟบอกเกี่ยวกับความพินาศของพวกเขา
จะเกิดสัมฤทธิผล นีไฟจึงเปิดเผยวา่หัวหน้าผู้พิพากษา
ของชาวนีไฟถูกกระท�าฆาตกรรม นีไฟประกาศเช่นกัน
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วา่ทัง้คนที่ถูกกระท�าฆาตกรรมและน้องชายของเขาเป็น
สมาชิกของพวกโจรแกดแิอนทัน (ด ูฮีลามัน 8:27–28)

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

หลกัธรรมตอ่ไปนี:้ ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์จะเกดิ

สัมฤทธิผล สมมตวิา่ทา่นเป็นนกัสืบก�าลงัสืบหาตวัฆาตกรหวัหน้า

ผู้ พิพากษา หาค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีโ้ดยอา่นข้อพระคมัภีร์ใน

วงเลบ็ เขียนค�าตอบของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น

การสืบสวนวันแรก: 

 ก. เม่ือคนห้าคนสอบสวนค�ากลา่วอ้างของนีไฟ พวกเขาพบอะไร 

เหตใุดพวกเขาจงึล้มลงสูพื่น้ดนิ ฮีลามนั 9:1–5

 ข. ผู้คนสงสยัวา่ใครเป็นฆาตกร (ฮีลามนั 9:7–8)

การสอบสวนวันที่สอง:

 ค. ใครได้รับการพิสจูน์วา่เป็นผู้บริสทุธ์ิ (ฮีลามนั 9:10–14, 18)

 ง. ใครถกูกลา่วหา (ฮีลามนั 9:16, 19) 

 จ. นีไฟให้หลกัฐานอะไรยืนยนัความบริสทุธ์ิของตน (ฮีลามนั 

9:25–36)

 ฉ. ใครเป็นฆาตกร (ฮีลามนั 9:37–38)

ท่านอาจท�าเครือ่งหมายค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ีใน
พระคมัภีรข์องท่าน

• ตามที่กล่าวไว ้ในฮีลามัน 9:5 ชายห้าคนที่พบหัวหน้าผู้
พิพากษาถูกกระท�าฆาตกรรมเช่ือและกลัวอะไร

• ตามที่กล่าวไว ้ในฮีลามัน 9:36 นีไฟกล่าววา่ซีแอนทัม
จะเป็นพยานถึงอะไรขณะสารภาพวา่เขากระท�า
ฆาตกรรมพี่ชายของตน

• ตามที่กล่าวไว ้ในฮีลามัน 9:39–41 เหตใุดบางคนจึง
เช่ือนีไฟ

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษาฮีลามนั 6–9 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 23: วัน 1

ฮีลามนั 10
ค�าน�า

หลังจากการสอบสวนคดฆีาตกรรมหัวหน้าผู้พิพากษา
สิน้สุดลง (ด ูฮีลามัน 7–9) นีไฟเริม่กลับไปบ้านของเขา 
เขาไตรต่รองส่ิงที่พระเจ้าทรงแสดงตอ่เขาและกังวล
เกี่ยวกับความช่ัวรา้ยของผู้คนเช่นกัน ในช่วงที่นีไฟ
ท้อแท้ พระเจ้าตรสักับเขาและประทานพรเขาตลอด
กาลดว้ยอ�านาจการผนึก พระเจ้าทรงบัญชานีไฟ ให้ส่ัง
สอนการกลับใจแก่ผู้คนตอ่ไป นีไฟเช่ือฟังพระบัญชา
ทันที

ฮีลามัน 10:1–11

นีไฟไดร้บัอ�านาจการผนึก

นึกถึงเวลาที่ท่านพยายาม
สุดความสามารถเพื่อท�า
ส่ิงถูกตอ้งแตป่ฏิกิรยิาที่
ท่านไดร้บัจากผู้อื่นหรอื
ผลส�าเรจ็ของท่านตา่งจาก
ที่ท่านคาดหวงั ใน ฮีลา
มัน 10 ท่านจะอ่านเกี่ยวกับ
วธิีที่พระเจ้าประทานพรนี-
ไฟขณะที่เขายังคงซ่ือสัตย์
ในสภาวการณ์ยากล�าบาก

หลังจากการหาตวัฆาตกร
หัวหน้าผู้พิพากษากระจ่าง
แล้ว นีไฟพบวา่ผู้คนไม่
ตอบสนองในศรทัธาและ
ไม่กลับใจหลังจากเห็น
เหตกุารณ์ตืน่เตน้เรา้ใจที่
เกิดขึน้ใน ฮีลามัน 9 นีไฟเริม่กลับบ้านดว้ยความรูสึ้ก
ท้อแท้ อ่าน ฮีลามัน 10:1–3 มองหาส่ิงที่นีไฟ ไตรต่รอง
ขณะเดนิกลับบ้าน ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายค�า

สภาพแวดล้อมการเรียน

พระกิตตคิณุท่ีสมบรูณ์แบบ

ประกอบด้วยระเบียบ ความ

คารวะ และความรู้สกึสงบ 

พยายามตดัสิง่รบกวนท่ีอาจ

ท�าให้ทา่นเสียสมาธิจากการ

ศกึษาและไตร่ตรองพระคมัภีร์ 

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 

ประธานโควรัมอคัรสาวกสบิ

สองสอนวา่ “การดลใจเกิด

งา่ยขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ี

สงบ” และ “ความคารวะเชือ้

เชิญการเปิดเผย” (“Reverence 
Invites Revelation,” Ensign, 
Nov. 1991, 21–22)

การสร้างสภาพ

แวดล้อมการเรียนรู้
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วา่ ไตรต่รองทุกครัง้ที่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีกล่าวถึง การ
ไตรต่รองหมายถึงใครค่รวญและคดิอย่างลึกซึง้ มักเกี่ยว
กับพระคมัภีรห์รอืเรือ่งตา่งๆ ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อรวม
กับการสวดอ้อนวอน การไตรต่รองเรือ่งของพระผู้เป็น
เจ้าอาจน�ามาซ่ึงการเปิดเผยและความเข้าใจที่เพิ่มขึน้

ตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี:

• นีไฟก�าลังไตรต่รองเรือ่งอะไร

• เหตใุดเขาจึงรูสึ้ก “ห่อเหี่ยว” หรอืเศรา้

• เกิดอะไรขึน้ขณะที่เขาก�าลังไตรต่รอง

หลักธรรมข้อหน่ึงที่แสดงให้เห็นใน ฮีลามัน 10:1–3 คอื: 
การไตรต่รองเรือ่งของพระเจ้าเตรยีมเราให้พรอ้ม
รบัการเปิดเผย ตวัอย่างอื่นในพระคมัภีรแ์สดงให้เห็น
หลักธรรมน้ีเช่นกัน น่ันคอื นีไฟ ไตรต่รองเรือ่งที่ลี ไฮ
บิดาของเขาสอนและเรยีนรูค้วามจรงิของเรือ่งเหล่าน้ัน 
(ด ู1 นีไฟ 10:17; 11:1) เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ “ครุน่คดิ 
      ครัง้แล้วครัง้เล่า” เกี่ยวกับ ยากอบ 1:5 และความจรงิ
เปิดเผยตอ่เขา (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–19) และ
ประธานโจเซฟ เอฟ  สมิธไตรต่รองและใครค่รวญพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับการไถ่คนตายและความจรงิเปิดเผยตอ่
เขา (ด ูคพ  138:1–6, 11)

อย่างไรก็ด ีการเปิดเผยส่วนใหญ่ที่ผู้คนไดร้บัเมื่อ
ไตรต่รองเรือ่งของพระเจ้าไม่ ไดม้าผ่านการไดย้ินเสียง 
การเห็นนิมิต หรอืวธิีที่ตืน่เตน้เรา้ใจอื่นๆ เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบาย
ดงัน้ี

“การเปิดเผยไดม้าในหลากหลายวธิี 
ตวัอย่างเช่น ความฝัน นิมิต การสนทนา
กับผู้ส่งสารจากสวรรค ์และการดลใจ การ
เปิดเผยบางอย่างไดร้บัอย่างหนักแน่นโดย
ทันที บางอย่างคอ่ยๆ รบัรูท้ีละน้อยอย่าง

แยบยล      

“      ส่วนใหญ่แล้ว การเปิดเผยเพิ่มเตมิมาทีละน้อย
ตามเวลาและประทานให้ตามความปรารถนา ความมี
คา่ควร และการเตรยีมพรอ้มของเรา การส่ือสารจาก

พระบิดาบนสวรรคเ์ช่นน้ันคอ่ยๆ ‘กลั่นลงมาบน [จิต
วญิญาณเรา] ดงัหยาดน� ้าคา้งจากฟ้าสวรรค’์ (คพ  
121:45) อย่างนุ่มนวล แบบแผนของการเปิดเผย
เช่นน้ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้ไดท้ั่วไป เห็นไดจ้าก
ประสบการณ์ของนีไฟเมื่อท่านลองพยายามท�าหลาย 
วธิีก่อนจะน�าเอาแผ่นจารกึทองเหลืองมาจากเลบันได้
ส�าเรจ็ (ด ู1 นีไฟ 3–4)      

“      ความจรงิพืน้ฐานของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูมิไดป้ระทานแก่โจเซฟ สมิธทัง้หมดในคราวเดยีว
ที่ป่าศักดิสิ์ทธิ์ สมบัตอิันประมาณคา่มิไดเ้หล่าน้ีไดร้บั
การเปิดเผยตามแตส่ภาวการณ์เรยีกรอ้งและตามเวลาที่
เหมาะสม

“ประธานโจเซฟ เอฟ  สมิธอธิบายวา่แบบแผนของ
การเปิดเผยน้ีเกิดขึน้ในชีวติท่านอย่างไร ‘สมัยเด็ก       
ข้าพเจ้าจะออกไปทูลขอพระเจ้าบ่อยๆ ให้พระองคท์รง
แสดงส่ิงอัศจรรย์บางอย่างตอ่ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้
รบัประจักษ์พยาน แตพ่ระเจ้าทรงยับยัง้ส่ิงอัศจรรย์ ไว้
จากข้าพเจ้าและแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความจรงิ บรรทัด
มาเตมิบรรทัด       จนกระทั่งทรงท�าให้ข้าพเจ้ารูค้วาม
จรงิตัง้แตศี่รษะจรดปลายเท้า จนกระทั่งความสงสัย
และความกลัวลบล้างไปจากข้าพเจ้าจนหมดสิน้      ’  
(in Conference Report, Apr. 1900, 40–41)

“เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรมีแนวโน้มที่จะเน้นเรือ่ง
การแสดงให้ประจักษ์ทางวญิญาณอันอัศจรรย์และน่า
ตืน่เตน้ประทับใจจนเราอาจไม่เห็นคณุคา่และแม้แต่
มองข้ามแบบแผนดัง้เดมิที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงใช้
ท�างานของพระองค ์ให้ส�าเรจ็” (“วญิญาณแห่งการเปิด
เผย,” เลียโฮนำ, พ ค  2011, 110, 111)

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่ได้รับการเปิดเผยสว่นตวั สภาวการณ์

ใดท�าให้เกิดการเปิดเผย การไตร่ตรองชว่ยให้ทา่นได้รับการเปิด

เผยอยา่งไร (จ�าไว้วา่การเปิดเผยเกิดขึน้ได้หลายวิธี อาจเก่ียวข้อง

กบัการจดุประกายความคดิท่ีเกิดขึน้ฉบัพลนัหรือทีละน้อยและ

ความเข้าใจหรือความรู้สกึสงบและความมัน่ใจ)
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หาเวลาไตรต่รองเป็นประจ�าในชีวติท่าน เช่น ระหวา่ง
การประชุมของศาสนจักร ก่อนและหลังจากการสวด
อ้อนวอนส่วนตวัและศึกษาพระคมัภีร ์หลังจากดหูรอืฟัง
การประชุมใหญ่สามัญ ขณะอดอาหาร หรอืขณะให้
เกียรตวินัสะบาโต

สมมตทิ่านมีส่ิงของบางอย่างที่มีคา่มากและท่าน
ตอ้งการฝากไว ้ให้ผู้อื่นดแูล ท่านวางใจจะให้ ใครดแูล 
เหตใุดท่านจึงเลือกบุคคลน้ัน บุคคลน้ันท�าอะไรให้ท่าน
ไวว้างใจ

อ่าน ฮีลามัน 10:4–5 มองหาสาเหตทุี่พระเจ้าทรงวางใจ 
นีไฟ ไม่รูจ้ักเหน็ดเหน่ือย หมายถึง “ ไม่เคยเหน่ือย
หน่าย” ไตรต่รองตวัอย่างของคนที่ท่านรูจ้ักซ่ึงดู
เหมือนจะรบัใช้พระเจ้าโดยไม่รูจ้ักเหน็ดเหน่ือยไม่วา่
สภาวการณ์จะเป็นเช่นไร

พระด�ารสัที่พระเจ้าทรงตอบนีไฟ ใน ฮีลามัน 10:4 สอน
หลักธรรมน้ี: พระเจ้าทรงมอบพรและความรบัผิด
ชอบให้เราเม่ือเราให้พระประสงค์ของพระองค์มา
ก่อนความประสงค์ของเรา

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้ด้วยวิธีใดบ้างวา่อะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าเก่ียวกบั

ชีวิตทา่น

 ข. ทา่นได้ท�าอะไรบ้างในชีวิตทา่นเม่ือเร็วๆ นีเ้พ่ือแสดงให้พระเจ้า

เหน็วา่พระประสงค์ของพระองค์ส�าคญักวา่ความประสงค์ของทา่น

เองและทา่นต้องการท�าตามพระประสงค์ของพระองค์ตลอดเวลา

 ค. ด้านหนึง่ของชีวิตทา่นท่ีทา่นพยายามจะท�าตามพระประสงค์

ของพระเจ้ามากขึน้แทนท่ีจะท�าตามความประสงค์ของทา่นเองคือ

อะไร

อ่าน ฮีลามัน 10:5–7 ระบุพรและสัญญาที่พระเจ้า
ประทานแก่นีไฟเพราะทรงไวว้างใจเขา เขียนพรและ
สัญญาใกล้กับข้อที่สอดคล้องกัน

ข้อ 5:   
 

ข้อ 6:   
 

ข้อ 7:   
 

พรที่ระบุไว ้ในฮีลามัน 10:7 เป็นหลักค�าสอนส�าคญัของ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต:์ อ�านาจการผนึกจะ
ผนึกและคลายบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ ท่าน
รูจ้กัคนอืน่ในพระคมัภรีที์ ่ไดร้บัอ�านาจการผนึกน้ีหรอืไม ่
ท่านอาจตอ้งการอ้างโยง ฮีลามัน 10:7 กับพระคมัภีรข์้อ
ตอ่ไปน้ี: 1 พงศ์กษัตรยิ์ 17 (เอลียาห์); มัทธิว 16:15–19 
(เป โตร); หลักค�าสอนและพันธสัญญา 132:46 ( โจเซฟ 
สมิธ)

อ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 128:9 ระบุส่ิงที่ศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธสอนเกี่ยวกับอ�านาจการผนึก

กุญแจของอ�านาจการผนึกเป็นกุญแจเดยีวกันกับที่
ประธานศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายถือในปัจจุบัน เฉกเช่นพระเจ้าทรงสามารถ
วางใจนีไฟ พระเจ้าทรงทราบเช่นกันวา่ประธาน
ศาสนจักรจะไม่ ใช้อ�านาจน้ีในทางตรงกันข้ามกับพระ
ประสงคข์องพระองค ์สิทธิอ�านาจการผนึกดงักล่าวมอบ
ให้ผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตที่มีคา่ควรคนอื่นๆ ทั่วโลก เปิด
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ทางให้สามารถผนึกศาสนพิธีฐานะปุ โรหิตไดท้ัง้บน
แผ่นดนิโลกและในสวรรค์

ตรกึตรองค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมค-
คองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับความส�าคญั
ของอ�านาจการผนึกดงักล่าว 

“ทุกอย่างที่ ไม่ ไดร้บัการผนึกโดยอ�านาจน้ี
สิน้สุดเมื่อมนุษย์ตาย เวน้แตบ่ัพตศิมามี
การผนึกอันยั่งยืนน้ี หาไม่แล้วจะไม่รบั
บุคคลน้ันเข้าอาณาจักรซีเลสเชียล เวน้
แตพ่ันธสัญญาการแตง่งานนิรนัดร ์ไดร้บั

การผนึกโดยสิทธิอ�านาจอ�านาจน้ี หาไม่แล้วจะไม่รบัผู้มี
ส่วนเข้าสู่ความสูงส่งในสวรรคชั์น้สูงสุดภายในโลก
ซีเลสเชียล

“ทุกอย่างมีผลยั่งยืนและถูกตอ้งสมบูรณ์เพราะอ�านาจ
การผนึก” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 683)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น:

 ก. ตามค�ากลา่วของเอล็เดอร์แมคคองกี เกิดอะไรขึน้ถ้าศาสนพิธี

ไมไ่ด้รับการผนกึโดยสทิธิอ�านาจท่ีถกูต้อง

 ข. อ�านาจการผนกึสง่ผลตอ่ชีวิตทา่นอยา่งไร และทา่นอยากให้

อ�านาจดงักลา่วเป็นพรแก่ชีวิตทา่นในอนาคตอยา่งไร

อ่านค�ายืนยันตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม  เนล-
สันแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองวา่อ�านาจการผนึกของ
พระผู้เป็นเจ้าไดร้บัการฟ้ืนฟูแล้ว “พระวหิาร ศาสนพิธี 
พันธสัญญา เอ็นดาวเม้นท์ และการผนึกไดร้บัการฟ้ืนฟู
ตรงตามค�าพยากรณ์ ศาสนพิธีพระวหิารเอือ้อ�านวยให้
เกิดการปรองดองกับพระเจ้าและการผนึกครอบครวัไว้
ดว้ยกันตลอดกาล การเช่ือฟังพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ที่ท�า
ในพระวหิารท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรรบัชีวตินิรนัดร์
—ของประทานส�าคญัที่สุดซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่
มนุษย์” (“เตรยีมรบัพรของพระวหิาร,”เลียโฮนำ, ต ค  
2010, 42)

ตามค�ากล่าวของเอ็ลเดอรเ์นลสัน อะไรท�าให้เรามี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัพรที่สัญญาไวข้องอ�านาจการผนึก
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ฮีลามัน 10:12–19

นีไฟเชือ่ฟังพระบญัชาของพระเจ้าใหส้ัง่สอนการกลบัใจ

แก่ผูค้น

บิดามารดา นายจ้าง หรอืผู้น�าเคยขอให้ท่านท�าบางส่ิง
บางอย่างและท่านประวงิเวลาหรอืไม่ท�าตามที่ขอหรอืไม่ 
พิจารณาวา่ท่านส่งข่าวสารใดเมื่อท่านประวงิเวลาท�าส่ิง
ที่ขอให้ท�า

อ่าน ฮีลามัน 10:11–12 ดวูา่นีไฟตอบสนองอย่างไรตอ่
พระบัญชาของพระเจ้าให้เขาไปส่ังสอนการกลับใจแก่
ผู้คน เราแสดงให้พระเจ้าเห็นอะไรเมื่อเราตอบรบัค�า
แนะน�าและพระบัญชาของพระองคท์ันทีและอย่าง
รวดเรว็

 4. อา่น ฮีลามนั 10:13–18 จากนัน้ให้เขียนข้อความสอง

สามประโยคลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่ทา่นเรียนรู้อะไรจากแบบอยา่งของนีไฟในการตอบรับพระบญัชา

ของพระเจ้า เขียนหนึง่วิธีท่ีทา่นสามารถประยกุต์ใช้สิง่นีใ้นชีวิต

ทา่น

ความซ่ือสัตย์ของนีไฟแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงวางใจ
เขาได ้เขาจึงไดร้บัพรดว้ยพลังอันยิ่งใหญ่และความ
คุม้ครอง

การทบทวนผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี
ส�าหรบัการทบทวนผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ให้อ่าน1 นีไฟ 
3:7; 2 นีไฟ 2:27; 2 นีไฟ 31:19–20; และ โมไซยาห์ 2:17 
พิจารณาวา่ข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรเ์หล่าน้ีประยุกต ์ใช้
อย่างไรกับนีไฟและการปฏิบัตศิาสนกิจของเขาใน ฮีลา- 
มัน 10 

หาวธิี ให้พระประสงคข์องพระเจ้ามาก่อนความประสงค์
ของท่านและเช่ือฟังโดยเรว็ เมื่อท่านรบัใช้พระเจ้าอย่าง
ซ่ือสัตย์เช่นเดยีวกับนีไฟ พระองคจ์ะทรงวางใจและ
ประทานพรท่าน

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษาฮีลามนั 10 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 23: วัน 2

ฮีลามนั 11–12
ค�าน�า

ฮีลามัน 11–12 ครอบคลุมประวตัศิาสตรช์าวนีไฟ 14 ปี
และจะเห็นวา่ผู้คนก�าลังผ่านวฏัจักรของความชอบธรรม
และความช่ัวรา้ย เพราะความจองหองพวกเขาจึงไม่ยอม
กลับใจจากความช่ัวรา้ย นีไฟผนึกฟ้าสวรรค ์โดยท�าให้
เกิดความแห้งแล้งและความอดอยาก ความแห้งแล้ง
และความอดอยากท�าให้ผู้คนนอบน้อม พวกเขากลับใจ
และหันมาหาพระเจ้า เพราะผู้คนไม่เลือกที่จะนอบน้อม
ถ่อมตน พวกเขาจึงเริม่ลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาอย่างง่ายดายจนตอ้งท�าให้พวกเขาตระหนักวา่
พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระองคม์ากเพียง
ใด ในพระเมตตาของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้าทรงตสีอน
ผู้คนเพื่อน�าพวกเขามาสู่การกลับใจและความรอด

ฮีลามัน 11

ชาวนีไฟผ่านวฏัจกัรของความชอบธรรมและความชัว่ร้าย

 1. วาดวฏัจกัรของความชอบธรรมและความชัว่ร้ายตอ่ไป

นีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น วฏัจกัรนีม้กั

จะเรียกวา่ “วฏัจกัรความจองหอง” สงัเกตวา่องค์ประกอบ

หมายเลข 4 ของวฏัจกัรหายไปจากแผนภาพ ทา่นคดิวา่จะใช้อะไร

ยกผู้คนจากความพินาศและความทกุขเวทนาขึน้สูค่วามชอบธรรม

และความรุ่งเรือง ขณะท่ีทา่นศกึษา ฮีลามนั 11 ให้หาข้อมลูเพ่ือ

ชว่ยทา่นเตมิวฏัจกัรขัน้นี ้

ขณะที่ท่านอ่านใน ฮีลามัน 10 ผู้คนไม่ยอมฟังพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้ ไว ้โดยศาสดาพยากรณ์นี-
ไฟ ทบทวนฮีลามัน 10:18 ระบุวา่ท่านคดิวา่ชาวนีไฟอยู่

1. ความชอบธรรม

และความรุ่งเรือง
2. ความจองหองและ

ความชัว่ร้าย
3. ความพินาศและ

ความทกุขเวทนา

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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จุดใดบนวฏัจักรความจองหองในเวลาน้ัน (ปลายปีที่ 71 
ของการปกครองของผู้พิพากษา)

กิจกรรมพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีจะช่วยให้ท่านเห็นวฏัจักร
ของความชอบธรรมและความช่ัวรา้ยในบรรดาผู้คนสมัย
พระคมัภีรม์อรมอนตลอดประวตัศิาสตร ์14 ปีของพวก
เขา ในแผนภูมิตอ่ไปน้ี ให้อ่านพระคมัภีรอ์้างอิงจากฮี-
ลามัน 11 เขียนค�าอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับสภาพของ
ชาวนีไฟ และเขียนตวัเลขแสดงวา่ท่านจะวางภาพน้ัน
ไวต้รงจุดใดในวฏัจักรความจองหอง มีตวัอย่างให้ ไวส้อง
ตวัอย่าง มองหาค�าช่วยท่านเตมิในขัน้ส่ีที่หายไปบน
วฏัจักรที่ท่านวาดไว ้ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร์
ของท่าน

ปีการ

ปกครอง

ของผู้

พพิากษา

ฮีลามัน 11 ค�าอธิบายพอ

สังเขปเก่ียวกับ

สภาพของชาว

นีไฟ

ต�าแหน่ง

บน

วัฏจกัร

72–73 ข้อ 1–2 ความขดัแย้ง

และสงคราม

เพ่ิมขึน้ กองโจร

ลบัด�าเนินงาน

ของการท�าลาย

ล้าง

2, 3

73–75 ข้อ 3–6

75 ข้อ 7, 9–12

76–77 ข้อ 17–18, 

20–21

ผู้คนช่ืนชม

ยินดีและ

เฉลมิพระเกียรติ

พระผู้ เป็นเจ้า 

พวกเขาชอบ

ธรรมและรุ่งเรือง

อีกครัง้

4, 1

ปีการ

ปกครอง

ของผู้

พพิากษา

ฮีลามัน 11 ค�าอธิบายพอ

สังเขปเก่ียวกับ

สภาพของชาว

นีไฟ

ต�าแหน่ง

บน

วัฏจกัร

78–79 ข้อ 22–23

80 ข้อ 24–26

80–81 ข้อ 27–30, 

32–35

82–85 ข้อ 36–37

ดงัที่แสดงไว ้ในกิจกรรมพระคมัภีร ์องคป์ระกอบ 4 ใน
วฏัจักรความจองหองคอื “ความอ่อนน้อมถ่อมตนและ
การกลับใจ” เขียนส่ิงน้ีในแผนภูมิ ในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

 2. วฏัจกัรความจองหองไมเ่พียงเป็นการสะท้อนสงัคม

เทา่นัน้ แตเ่หน็ได้เชน่กนัในครอบครัวหรือในชีวิตของแตล่ะ

บคุคล การเข้าใจวา่เกิดขึน้ได้อยา่งไรสามารถชว่ยเราหลีกเลี่ยง

วฏัจกัรนี ้เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์วา่ทา่นคดิวา่

ทา่นจ�าเป็นต้องมีอะไรเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าสูช่ว่ง “ความจองหอง

และความชัว่ร้าย” หรือ “ความพินาศและความทกุขเวทนา”ของ

วฏัจกัร

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีไว ้ในพระ
คมัภีรข์องท่านใน ฮีลามัน 11:โดยผ่านความอ่อนน้อม
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ถ่อมตนและการกลับใจ เราสามารถหลีกเล่ียงความ
จองหองและความพินาศได้ ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายส่ิงที่นีไฟหวงัวา่ความอดอยากจะท�าเพื่อ
ผู้คนของเขาใน ฮีลามัน 11:4

ตรกึตรองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี

• สังคม ครอบครวั หรอืบุคคลตอ้งเจรญิรอยตามวฏัจักร
ความจองหองหรอืไม่

• ท่านคดิวา่สังคม ครอบครวั หรอืบุคคลตอ้งท�าอะไร
เพื่อหลีกเลี่ยงการตดิอยู่ในวฏัจักรความจองหอง

เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าวเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนของนีไฟดงัน้ี “พระเจ้า
ทรงไดย้ินค�าวงิวอนของผู้รบัใช้พระองค ์[ ใน ฮีลามัน 
11:10–14] และทรงท�าให้ความอดอยากยุต ิแต ่ไม่ทรง
ท�าเช่นน้ันจนถึงปีตอ่มา เหตกุารณ์น้ีแสดงให้เห็นวา่
พระเจ้าทรงฟังค�าอ้อนวอนของเราทันทีแตท่รงตอบ
เมื่อทรงเห็นในพระปรชีาญาณของพระองคว์า่เราจะได้
ประโยชน์มากที่สุดจากค�าตอบของพระองค”์ (“Nephi, 
Son of Helaman,” ใน Heroes from the Book of Mormon 
[1995,] 154) 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนเกี่ยวกับส่ิงที่เรา
สามารถท�าไดเ้พื่อเราจะไม่ถูกดงึเข้าไป ในวฏัจักรความ
จองหอง

“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมีผู้คนที่นอบน้อม
ถ่อมตน เราจะเลือกถ่อมตนหรอืเราจะถูก
บงัคบัใหเ้ป็นคนนอบน้อมถ่อมตนก็ได ้แอล- 
มากล่าววา่ ‘ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้ซ่ึง
นอบน้อมถ่อมตนโดยปราศจากการถูกบีบ

บังคบัให้ถ่อมตน ’ (แอลมา 32:16)

“ขอให้เราเลือกถ่อมตน

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยเอาชนะความเป็นอร ิ[ความ
เกลียดชัง] ตอ่พี่น้องชายหญิงของเรา นับถือพวกเขา
เสมือนหน่ึงนับถือตนเอง และยกพวกเขาให้สูงเท่าหรอื
สูงกวา่เรา      

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยรบัค�าแนะน�าและการตี
สอน      

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยให้อภัยคนที่ท�าให้เราขุ่น
เคอืง      

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยให้การรบัใช้ที่ ไม่เห็นแก่ตวั      

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยไปท�างานเผยแผ่และส่ังสอน
พระวจนะที่สามารถท�าให้ผู้อื่นถ่อมตน       

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยไปพระวหิารให้บ่อยขึน้

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยสารภาพและละทิง้บาปของเรา
และเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า      

“เราเลือกถ่อมตนได ้โดยรกัพระผู้เป็นเจ้า ยอมให้ความ
ประสงคข์องเราเป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์
และให้พระองคม์าเป็นอันดบัแรกในชีวติเรา      

“ขอให้เราเลือกถ่อมตน เราท�าได ้ข้าพเจ้าทราบวา่เรา
ท�าได”้ (“Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 6–7)

ฮีลามัน 12

มอรมอนอธิบายสาเหตทีุพ่ระเจ้าทรงตีสอนผูค้น

สมมตวิา่ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์มอรมอนและจบการ
เขยีนเกีย่วกบัประวตัศิาสตรช์าวนีไฟ 14 ปีทีพ่บใน ฮีลา- 

มัน 11 ท่านจะเตมิข้อความตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนอย่างไร 
“และดงัน้ันเราจึงเห็น   
 ”

อ่าน ฮีลามัน 12:1 ระบุส่ิงที่มอรมอนตอ้งการให้เราเห็น 
ตรกึตรองส่ิงที่มอรมอนอาจหมายถึงเมื่อพูดถึง “ความ
รวนเรของใจลูกหลานมนุษย์”

ศึกษา ฮีลามัน 12:2–3 ระบุบทเรยีนอื่นที่มอรมอน
ตอ้งการให้เราเรยีนรู ้เอาใจใส่ ให้มากกับวลี “เราจะเห็น” 
(ข้อ 2) และ “ดงัน้ันเราจึงเห็น” (ข้อ 3)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดคนท่ีก�าลงัรุ่งเรืองจงึลืมพระเจ้างา่ยมาก

 ข. ตวัอยา่งอะไรบ้างของความสบายและความรุ่งเรืองในสมยัของ

เราท่ีอาจชกัน�าเราให้ลืมพระผู้ เป็นเจ้า

 ค. สถานการณ์ใดบ้างท่ีทา่นรับรู้วา่บคุคลหรือกลุม่คนลืมพระเจ้า

เม่ือพวกเขาก�าลงัรุ่งเรือง
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บทเรยีนบางบทที่มอรมอนตอ้งการให้ผู้อ่านเรยีนรูค้อื 
ถ้าเราไม่ระวงั ความรุง่เรอืงของเราสามารถชักน�าเรา
ให้ลืมพระเจ้าได้ และ พระเจ้าทรงตีสอนผู้คนของ
พระองค์เพ่ือปลุกเรา้พวกเขาให้ระลึกถึงพระองค์

เอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่เหตใุด
พระเจ้าทรงตสีอนเรา 

“แม้วา่จะอดทนไดย้าก แตจ่รงิแล้วเราควร
ดใีจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นวา่เรามีคา่ควรแก่เวลาและ
ความยุ่งยากที่พระองคจ์ะทรงแก้ไขเรา      

“การตสีอนจากเบือ้งบนมีจุดประสงคอ์ย่างน้อยสาม
ประการ คอื (1) ชักชวนให้เรากลับใจ (2) ขัดเกลาและ
ช�าระเราให้บรสุิทธิ์ และ (3) บางครัง้เพื่อเปลี่ยนวถิีชีวติ
เราไป ในทางที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ดกีวา่” (“เรา
รกัผู้ ใดเราก็ตกัเตอืนและตสีอนผู้น้ัน,”  เลียโฮนำ, พ ค  
2011, 122)

ท่านรูสึ้กวา่จุดประสงค ์ใดสะท้อนเจตนาของพระเจ้า
ในการตสีอนชาวนีไฟและชาวเลมันใน ฮีลามัน 11–12 
พระองคท์รงใช้การตสีอนในชีวติท่านเพื่อจุดประสงค์
ใด

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อา่น ฮีลามนั 12:4–6 มองหาค�าบรรยายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัคนท่ี

ลืมพระผู้ เป็นเจ้า เจตคติสว่นตวัอะไรบ้างท่ีขดัขวางบคุคลไมใ่ห้

ระลกึถงึพระผู้ เป็นเจ้า

 ข. อา่น ฮีลามนั 12:7–13 เหตใุดมอรมอนจงึกลา่ววา่ “ลกูหลาน

มนษุย์ . . . เลก็น้อยกวา่ผงธลุีของแผน่ดนิโลก” ผงธลุีท�าอะไรท่ีบาง

ครัง้ผู้คนไมเ่ตม็ใจท�า

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ 
“ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี [มอรมอน] มิไดม้ี
เจตนาจะพูดวา่พระเจ้าทรงเป็นห่วงและ
ทรงรกัผงธุลีของแผ่นดนิโลกมากกวา่บุตร
ธิดาของพระองค ์      ประเด็นที่พระองค์

ทรงหมายถึงคอืผงธุลีของแผ่นดนิโลกเช่ือฟัง มัน
เคลื่อนไปทางโน้นและทางน้ีตามพระบัญชาของ
พระเจ้า สรรพส่ิงประสานสอดคล้องกับกฎของพระองค ์
ทุกอย่างในจักรวาลเช่ือฟังกฎที่ ให้ ไว ้เท่าที่ข้าพเจ้ารู ้
ยกเวน้มนุษย์ ทุกแห่งที่ท่านมองดทู่านพบกฎและ
ระเบียบ ธาตตุา่งๆ เช่ือฟังกฎที่ ให้ ไว ้ซ่ือตรงตอ่การ
เรยีก แตม่นุษย์กบฏ และในเรือ่งน้ีมนุษย์เล็กน้อยกวา่
ผงธุลีของแผ่นดนิโลกเพราะมนุษย์ปฏิเสธค�าแนะน�า
ของพระเจ้า” ( ใน Conference Report, Apr. 1929, 55)

มอรมอนเข้าใจวา่คนที่อยากให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้น�า
ทางพวกเขายิ่งใหญ่กวา่ผงธุลีของแผ่นดนิโลก การ
เปรยีบเทียบของเขาคอืเพื่อดงึความสนใจมาที่คน
จองหองและไม่ยอมรบัสุรเสียงของพระเจ้าและผู้มี
ใจรวนเร ดงับันทึกไว ้ใน ฮีลามัน 12:9–20 มอรมอน
เตอืนเราให้นึกถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
เหนือวตัถุธาต—ุทัง้หมดเคลื่อนไปตามพระบัญชาของ
พระองค ์ใช้เวลาสักครู ่ไตรต่รองระดบัการเช่ือฟังที่ท่าน
มีตอ่พระบัญญัตขิองพระเจ้า ความเต็มใจเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระองคแ์สดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน
ของท่านอย่างไร การใช้สิทธิ์เสรขีองเราไม่เช่ือฟังพระ
วจนะของพระองคแ์สดงถึงความจองหองของเราอยา่งไร
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 5. เขียนและเตมิข้อความวลีตอ่ไปนีใ้ห้ครบถ้วนในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. และดงันัน้ขา้พเจ้าจึงเห็นใน ฮีลามนั 11–12 . . .

 ข. ฉะนัน้ ขา้พเจ้าจะ . . .

เมื่อเราระลึกถึงพระเจ้า สดบัฟังสุรเสียงของพระองค ์
และกลับใจ เท่ากับเราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและ
ศรทัธาที่เรามีตอ่พระองค ์ในทางกลับกัน พระองคท์รง
รกัษาสัญญาวา่จะประทานพรและท�าให้เรารุง่เรอืง โดย
ประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่เราในท้ายที่สุด

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษาฮีลามนั 11–12 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 23: วัน 3

ฮีลามนั 13–14
ค�าน�า

ไม่กี่ปีก่อนการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า
ทรงส่งศาสดาพยากรณ์ชาวเลมันช่ือแซมิวเอลมา
ส่ังสอนการกลับใจแก่ชาวนีไฟที่เซราเฮ็มลา ศาสดา
พยากรณ์แซมิวเอลเป็นพยานปากที่สองของพระเยซู
ครสิต ์พรอ้มดว้ยศาสดาพยากรณ์นีไฟ เขาเตอืนชาว
นีไฟล่วงหน้าเรือ่งความพินาศของพวกเขาหากไม่กลับ
ใจ แซมิวเอลยืนยันตอ่หน้าพวกเขาวา่พวกเขามีแนว
โน้มจะไม่ยอมรบัศาสดาพยากรณ์และมีนิสัยที่ชอบ
แสวงหาความสุขในการท�าความช่ัวช้าสามานย์ เขา
ประกาศเครือ่งหมายซ่ึงจะแสดงถึงการประสูตแิละการ
สิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์เขาสอนเช่นกันวา่
โดยผ่านการไถ่ของพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะทรงน�า
มนุษยชาตทิัง้ปวงกลับเข้าในที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อรบัการพิพากษา

ฮีลามัน 13

แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟเร่ืองความพินาศของพวกเขาถา้

ไม่กลบัใจ

เมื่อท่านท�าผิดบางอย่างและจ�าเป็นตอ้งให้พ่อแม่หรอื
ผู้น�าคนอื่นๆ แก้ไข ท่านตอบสนองอย่างไร

เรือ่งราวของศาสดาพยากรณ์เรยีกผู้คนมาสู่การกลับใจ
ดงัที่บันทึกไว ้ใน ฮีลามัน 13–16 มีความพิเศษเพราะ
เป็นกรณีแรกในพระคมัภีรม์อรมอนที่ศาสดาพยากรณ์
ชาวเลมันเรยีกชาวนีไฟมาสู่การกลับใจ

อ่าน ฮีลามัน 13:1–8, 11 เพื่อเข้าใจวา่เหตใุดแซมิว-
เอลจึงส่ังสอนชาวนีไฟและพระเจ้าทรงน�าเขาให้พูด
อะไร ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีแสดงให้เห็นหลักธรรมที่
วา่ ศาสดาพยากรณ์ ได้รบัและพูดข่าวสารท่ีพระผู้
เป็นเจ้าทรงใส ่ไว ้ในใจพวกเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่
ข่าวสารอะไรไว ้ในใจแซมิวเอล ตามที่กล่าวไว ้ในฮีลามัน 
13:7 แซมิวเอลหวงัจะให้ข่าวสารของเขามีผลอะไรตอ่
ชาวนีไฟ
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 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พอ่แมห่รือผู้น�าศาสนจกัรได้รับการ

ดลใจให้มอบขา่วสารพิเศษเร่ืองหนึง่ ขา่วสารนัน้สง่ผลตอ่ทา่น

อยา่งไร

เขียนค�าตอบของค�าถามในแผนภูมิตอ่ไปน้ีลงในช่อง
วา่งที่ ให้ ไวข้ณะที่ท่านศึกษา ฮีลามัน 13:17–23 และ  

ฮีลามัน 13:24–30

ฮีลามัน 13:17–23
หลกัธรรม: เม่ือเราไม่ระลึกถงึพระเจ้า เราหว่ันไหวง่ายขึน้ต่อความจองหองและความช่ัวช้าสามานย์

ทา่นรู้สกึวา่ข้อใดสอนหลกัธรรมข้างต้น

แซมิวเอลกลา่ววา่การสาปแชง่ใดจะเกิดแก่ชาวนีไฟ

ตามท่ีแซมิวเอลกลา่ว ชาวนีไฟไมท่�าอะไรเม่ือพวกเขายอมให้ใจตนหมกมุน่อยูก่บัความมัง่คัง่ของพวกเขา

เยาวชนทกุวนันีอ้าจจะยอมให้ใจตนหมกมุน่อยูก่บัความมัง่คัง่ในทางใดบ้าง—ทรัพย์สมบตั ิประเพณีนิยม และความปรารถนา— 

ท่ีสามารถชกัน�าไปสูค่วามจองหองและความชัว่ช้าสามานย์

ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึจ�าเป็นต้อง “ระลกึถงึพระเจ้าพระผู้ เป็นเจ้าของทา่นในสิง่ซึง่พระองค์ประทานให้ทา่น” ข้อ 22

ฮีลามัน 13:24–30
หลกัธรรม: ถ้าเราปฏเิสธถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า เราจะประสบความเสียใจและโทมนัส

ทา่นรู้สกึวา่ข้อใดสอนหลกัธรรมข้างต้น

แซมิวเอลกลา่ววา่ชาวนีไฟใช้ข้อแก้ตวัอะไรส�าหรับการปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า

ทา่นคดิวา่เหตใุดผู้คนจงึมกัจะยอมรับศาสดาพยากรณ์ปลอมในลกัษณะท่ีแซมิวเอลพดูถงึ

ตอบค�าถามสองข้อถดัไปโดยศกึษาค�าพดูจากการประชมุใหญ่สามญัครัง้ลา่สดุใน เลียโฮนา:

มีค�าสอนเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างจากศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกท่ีมีชีวิตของเรา

มีปัญหาเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างท่ีศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกเตือนเราให้หลีกเลี่ยง

ทบทวน ฮีลามัน 13:26–28 โดยดวูา่ชาวนีไฟตอบสนอง
อย่างไรตอ่ศาสดาพยากรณ์ปลอม ประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสันประกาศวา่ “วธิีที่เราตอบสนองถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติเมื่อท่านบอกส่ิงที่เราตอ้งรู ้แต่
ไม่อยากไดย้ิน เป็นการทดสอบความซ่ือสัตย์ของเรา” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 140)
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แสดงให้เห็นวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้งไม่ผัดวนัการ 
กลับใจของเรา โดยผ่านการกลับใจท่านสามารถท�าส่ิงถูก
ตอ้งและป้องกันไม่ให้บาปและการล่อลวงเอาชนะความ
ปรารถนาจะท�าตามพระผู้เป็นเจ้า

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท์- 
ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเพื่อเข้าใจดขีึน้วา่ท่าน
สามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกตอ้งในชีวติไดถ้้าท่านเดนิ
ผิดทาง

“ระหวา่งที่ข้าพเจ้าเข้ารบัการอบรมเพื่อ
เป็นกัปตนัสายการบิน ข้าพเจ้าเรยีนรูว้ธิี
ควบคมุเครือ่งบินระยะทางไกล เที่ยวบิน
เหนือมหาสมุทรใหญ่ ข้ามทะเลทรายกวา้ง 
และเขตเช่ือมตอ่ระหวา่งทวปีจ�าเป็นตอ้ง

วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจในการเดนิทางถึง
จุดหมายปลายทางที่วางแผนไวอ้ย่างปลอดภัย เที่ยวบิน
ตรงบางเที่ยวสามารถใช้เวลานานถึง 14 ช่ัวโมงและ
ครอบคลุมระยะทางเกือบ 14,400 กิโลเมตร 

“มีจุดตดัสินใจที่ส�าคญัระหวา่งเที่ยวบินระยะทางไกล
ซ่ึงเป็นที่รูจ้ักกันวา่จุดกลับทีป่ลอดภัย เมื่อมาถึงจุดน้ี
เครือ่งบินตอ้งมีเชือ้เพลิงพอที่จะเลีย้วกลับและไปถึง
สนามบินที่ออกมาไดอ้ย่างปลอดภัย หากบินเลยจุดกลับ
ที่ปลอดภัย กัปตนัจะสูญเสียทางเลือกน้ีและตอ้งบินตอ่
ไป น่ันคอืสาเหตทุี่มักเรยีกจุดน้ีวา่จุดทีก่ลับไม่ ได้

“      ซาตานตอ้งการให้เราคดิวา่เมื่อเราท�าบาป เราข้าม 
‘จุดที่กลับไม่ ได’้—น่ันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนเส้นทาง
ของเรา      

“      เพื่อท�าให้เราสูญเสียความหวงั รูสึ้กเป็นทุกข์
เหมือนกับเขา และเช่ือวา่เราน้ันไกลเกินกวา่จะอภัย
ได ้ซาตานจะใช้แม้แตค่�าจากพระคมัภีรท์ี่เน้นถึงความ
ยุตธิรรมของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่ถูกตอ้งเพื่อบอกเป็น
นัยวา่ไม่มีความเมตตา      

“พระครสิตเ์สด็จมาเพื่อช่วยให้เรารอด ถ้าเราเดนิ
ผิดทาง การชดใช้ของพระเยซูครสิตส์ามารถให้ความ
มั่นใจแก่เราไดว้า่บาปไม่ ใช่ จุดที่กลับไม่ได ้การกลับที่
ปลอดภัยอยู่ในวสัิยท�าไดถ้้าเราจะท�าตามแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อความรอดของเรา” (“จุดกลับที่ปลอดภัย,” 
เลียโฮนำ, พ ค  2007, 123, 124)

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคือตวัอยา่งค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ท่ีทา่นเลือกเช่ือ

ฟัง

 ข. ทา่นได้รับพรอยา่งไรเพราะท�าตามค�าแนะน�านี ้

 ค. ทา่นจะปรับปรุงได้อยา่งไรในการท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา

พยากรณ์ท่ีมีชีวิต

แซมิวเอลพยากรณ์วา่ชาวนีไฟจะถูกท�าลายภายใน 400 
ปีถ้าพวกเขาไม่กลับใจ (ด ูฮีลามัน 13:9–10) และเขา
สอนวา่เหตผุลเดยีวที่แตก่่อนพวกเขาไม่ถูกท�าลายคอื
เพราะมีคนชอบธรรมอยู่ ในบรรดาพวกเขา (ด ูฮีลามัน 
13:12–14)

อ่าน ฮีลามัน 13:38 เพื่อคน้พบวา่ชาวนีไฟจ�านวนมาก
ในสมัยของแซมิวเอลกลายเป็นคนช่ัวรา้ยไดอ้ย่างไร

แซมิวเอลประกาศวา่เราไม่สามารถไดร้บัความสุขใน
การท�าความช่ัวช้าสามานย์ ซ่ึงช่วยให้เราเข้าใจวา่ความ
สุขท่ีแท้จรงิเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือเรารกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน ผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรข์้อ
ใดสอนความจรงิน้ีดว้ย (ด ูเชิงอรรถ ค ส�าหรบั ฮีลามัน 
13:38)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันช่วยให้เรา
เข้าใจหลักธรรมน้ีเมื่อท่านกล่าววา่ “มี
ภาษิตเก่าแก่กล่าววา่ เตรยีมและป้องกัน
ย่อมดกีวา่แก้ ไขและกลับใจ น่ันจรงิอย่าง
ยิ่ง      เส้นทางแรกของการท�าให้ตวัเรา

สะอาดทางศีลธรรมอยู่เสมอคอืเตรยีมตวัตอ่ตา้นการ
ล่อลวงและป้องกันไม่ ให้ตวัเราถล�าเข้าไป ในบาป” (“The 
Law of Chastity,” ใน Brigham Young University 1987–88 
Devotional and Fireside Speeches [1988], 51; speeches.
byu.edu)

แซมิวเอลสอนวา่การตดัสินใจประวงิเวลากลับใจของ
ชาวนีไฟจะก่อให้เกิดความเศรา้หมองและความพินาศ
ของพวกเขา เรือ่งอื่นในพระคมัภีรม์อรมอนสอนวา่
บุคคลสามารถดงึดนัในการกบฏและความช่ัวรา้ยจน
วญิญาณแห่งการกลับใจจากพวกเขาไป ตวัอย่างเช่น เล
มันกับเลมิวเอลไม่ยอมสดบัฟังพระผู้เป็นเจ้าและมี ใจ 
“เกินกวา่จะรูสึ้ก” (1 นีไฟ 17:45) ตวัอย่างเช่นน้ัน 
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ค�ากล่าวของประธานอุคท์ดอรฟ์อาจจะให้ความหวงั
อย่างไรแก่คนที่รูสึ้กวา่พวกเขาท�าบาปมากจนเลย “จุดที่
กลับไม่ได”้ ไปแล้ว   
 

ฮีลามัน 14

แซมิวเอลพยากรณ์เกีย่วกบัเคร่ืองหมายการประสูติและ

การส้ินพระชนม์ของพระผูช่้วยใหร้อด

นึกถึงเหตกุารณ์ที่เพิ่งเกิดขึน้นอกประเทศของ
ท่านและไดร้บัความสนใจจากคนทั่วโลก ผู้คนทราบ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในภูมิภาคอื่นของโลกไดอ้ย่างไร 
เช่น ภัยธรรมชาตแิละสงคราม เหตใุดผู้คนจึงตอ้งการรู้
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในภูมิภาคอื่นของโลก

แซมิวเอลพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูตแิละการ
สิน้พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด เหตกุารณ์ที่จะ
เกิดขึน้ไกลจากเซราเฮ็มลา ศึกษา ฮีลามัน 14:3–6 ท�า
สัญลักษณ์เครือ่งหมายที่จะมาพรอ้มการประสูตขิอง
พระเยซูครสิต์ ในพระคมัภีรข์องท่าน ศึกษา ฮีลามัน 
14:20–27 และท�าสัญลักษณ์เครือ่งหมายที่จะมาพรอ้ม
การสิน้พระชนม์ของพระองค์

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่ทา่นจะตอบอยา่งไรถ้าอยูท่ี่นัน่และได้ยินแซมิว-

เอลพยากรณ์ถงึเร่ืองเหลา่นี ้ในบรรดาเคร่ืองหมายทัง้หมดท่ีให้ไว้ 

ทา่นคดิวา่เคร่ืองหมายใดจะเน้นย�า้มากท่ีสดุวา่ทา่นต้องกลบัใจ

เครือ่งหมายเหล่าน้ีเป็นทัง้การแจ้งข่าวและสัญลักษณ์ 
เมื่อพระเยซูครสิตเ์สด็จมาในโลก ความสวา่งเพิ่มขึน้ 

เมื่อพระองคสิ์น้พระชนม์ ความมืดเพิ่มขึน้ เหตกุารณ์
เดยีวกันน้ีเกิดขึน้ในชีวติเราเมื่อเรายอมให้พระองคเ์ข้า
มาในใจเราหรอืขัดขวางไม่ให้พระองคเ์ข้ามา

อ่าน ฮีลามัน 14:11–13 ระบุเจตนาหรอืจุดประสงคข์อง
แซมิวเอลในการส่ังสอนชาวนีไฟ ท่านอาจตอ้งการใส่
ตวัเลขในพระคมัภีรข์องท่านถึงส่ิงที่แซมิวเอลตอ้งการ
ให้ชาวนีไฟรูแ้ละท�า (วลี “ผ่านคณุความดขีองพระองค”์ 
ใน ข้อ 13 หมายถึงผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต)์ 
จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีนรูว้า่ การเช่ือในพระเยซูครสิต์
น�าไปสูก่ารกลับใจและการปลดบาป

อ่าน ฮีลามัน 14:28–29 ดวูา่เหตใุดพระเจ้าทรงจัด
เตรยีมเครือ่งหมายและการอันน่าพิศวง ความจรงิ
ประการหน่ึงที่เราเรยีนรูค้อื พระเจ้าทรงจัดเตรยีม
เครือ่งหมายและการอันน่าพิศวงเพ่ือช่วยให้ผู้คน
เช่ือในพระองค์ ไตรต่รองเครือ่งหมาย (หลักฐาน) ที่
ท่านรูสึ้กวา่ช่วยท่านให้เช่ือในพระเยซูครสิต์

ขณะที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับเครือ่งหมายที่แซมิวเอล
พยากรณ์ ไว ้ส�าคญัที่ตอ้งจดจ�าวา่พระเจ้าทรงจัดเตรยีม
เครือ่งหมายไวช่้วยให้คนชอบธรรมเช่ือและกลับใจ ส่วน
คนช่ัวรา้ยแสวงหาหรอืตอ้งการเครือ่งหมายเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน (ด ูคพ  46:9) ถึงแม้วา่เครือ่งหมาย
การสิน้พระชนม์ของพระเจ้าหรอืเครือ่งหมายการเสด็จ
มาครัง้ที่สองของพระองคเ์ป็นเรือ่งส�าคญัที่ตอ้งรู ้แต่
ค�าสอนของแซมิวเอลเกี่ยวกับความส�าคญัของการ
สิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นเรือ่งที่เราจ�าเป็นตอ้งรู้

ตัง้ใจอ่าน ฮีลามัน 14:15–19 แล้วศึกษาแผนภาพดา้น
ล่าง
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หลังจากอ่าน ฮีลามัน 14:15–19 และศึกษาแผนภาพ
แล้ว พึงพิจารณาประเด็นตอ่ไปน้ี

• การเกิดในความเป็นมรรตยัอาจเรยีกวา่ความตายทาง
วญิญาณเพราะเราถูกแยกจากที่ประทับของพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา

• โดยผ่านการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค ์พระเยซูครสิต์ทรงไถ่มนุษยชาติ
ทัง้ปวงจากการตกเพ่ือเราจะสามารถกลับไปยังท่ี
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

• โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะทรง
น�ามนุษยชาตทิัง้ปวงกลับเข้าไป ในที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา

• ณ การพิพากษาครัง้สุดท้าย คนที่ยังไม่กลับใจจะ
ประสบความตายทางวญิญาณอีกครัง้— น่ันคอื การ
ถูกตดัขาดจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

ท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า
1. การตกของอาดมัและเอวาท�าให้

เกิดความตายทางวิญญาณครัง้

แรก (ด ูฮีลามนั 14:16)

แผน่ดนิโลก

ความตายและ

โลกวิญญาณ

2. การฟืน้คืนชีวิตน�า มนษุยชาติทัง้ปวง กลบั

ไปยงัท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือรับการ

พิพากษา (ด ู2 นีไฟ 2:10; ฮีลามนั 14:17)

3. คนท่ีกลบัใจและได้รับการปลด

บาปของพวกเขาจะอยูใ่นท่ี

ประทบัของพระผู้ เป็นเจ้าตลอด

กาล (ด ูฮีลามนั 14:13;  

มอรมอน 7:7–8)

4. คนท่ีไมก่ลบัใจจะถกูตดัขาดอีกครัง้

จากท่ีประทบัของพระผู้ เป็นเจ้า โดย

ทนทกุข์กบัความตายทางวิญญาณ

ครัง้ทีส่อง (ด ูฮีลามนั 14:18)

• พระเยซูครสิต์ทรงไถ่เราจากความตายทาง
วญิญาณโดยมีเง่ือนไขของการกลับใจ

ท�าเครือ่งหมายวลี ใน ฮีลามัน 14:15–19 ซ่ึงสอดคล้อง
กับหลักค�าสอนตวัหนาที่ท่านเพิ่งอ่าน สรปุ โดยอ่าน  
ฮีลามัน 14:30–31

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นจะใช้ ฮีลามนั 14:30–31 อธิบายให้เพ่ือนฟังได้อยา่งไร

วา่เหตใุดการเลือกของเราในชีวิตนีจ้งึส�าคญัมาก

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษาฮีลามนั 13–14 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 23: วัน 4

ฮีลามนั 15–16
ค�าน�า

ขณะที่แซมิวเอลชาวเลมันปราศรยัตอ่ชาวนีไฟบน
ก�าแพงที่เซราเฮ็มลา เขาพยากรณ์วา่เวน้แตค่นเหล่า
น้ันกลับใจ หาไม่แล้วพระผู้เป็นเจ้าจะทรง “ท�าลาย
พวกเขาสิน้” (ฮีลามัน 15:17) เขาประกาศวา่ชาวเลมัน
กลายเป็นคนชอบธรรมมากกวา่ชาวนีไฟและพระเจ้า
จะทรงยืดวนัเวลาของชาวเลมัน ชาวนีไฟบางคนเช่ือค�า
สอนของแซมิวเอลและรบับัพตศิมาโดยนีไฟ ส่วนคน
ที่ ไม่เช่ือแซมิวเอลก็พยายามสังหารเขา เขาไดร้บัความ
คุม้ครองโดยเดชานุภาพจากพระผู้เป็นเจ้า และกลับไป
แผ่นดนิของเขาเอง

ฮีลามัน 15

แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟและอธิบายสาเหตทีุช่าวเลมนั

กลายเป็นผูค้นแห่งพนัธสญัญา

ตอ่ไปน้ีเป็นสถานการณ์สมมตขิองเยาวชนชายสองคน

เยาวชนชายคนหน่ึงไดร้บัการเลีย้งดจูากพ่อแม่ที่ ไม่ ได้
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายและไม่เน้นค�าสอนของพระเยซูครสิต ์พวก
เขายอมให้ลูกชายวยัรุน่ดืม่เหล้า กลายเป็นนิสัยตดิตวั
ไปจนเรยีนมหาวทิยาลัย ตอ่มาเขาพบผู้สอนศาสนาว-ิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายบางคน หลังจากพบกับผู้สอนศาสนา
สองสามครัง้ เขาสัญญาวา่จะเลิกดืม่เหล้า ไม่กี่วนัตอ่มา
เขาอยู่กับเพื่อนกลุ่มหน่ึง เพื่อนๆ เสนอให้เขาดืม่เหล้า

เยาวชนชายอีกคนหน่ึงไดร้บัการเลีย้งดใูนครอบครวัว-ิ
สุทธิชนยุคสุดท้าย พ่อแม่จัดสังสรรค ์ในครอบครวัและ
ศึกษาพระคมัภีรก์ับครอบครวัเป็นประจ�า เขามีนิสัย

ชอบศึกษาพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอนส่วนตวัทุกวนั 
เขาเข้ารว่มปฐมวยั รบัใช้ ในโควรมัฐานะปุ โรหิตแห่งอา-
โรน และเรยีนจบเซมินาร ีเขารูแ้ละเข้าใจพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตแ์ละพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า 
ขณะเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย เขามีเพื่อนใหม่ คนืหน่ึง
เพื่อนบางคนเสนอให้เขาดืม่เหล้า

พิจารณาระดบัความเข้มแข็งทางวญิญาณที่อาจคาด 
หวงัจากเยาวชนชายสองคนน้ีในสถานการณ์ของพวก
เขาและส่ิงน้ีเปรยีบเทียบกับชาวเลมันและชาวนีไฟที่
ท่านศึกษาใน ฮีลามัน 15 อย่างไร

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ตามท่ีกลา่วไว้ในฮีลามนั 15:3, 17 อะไรคือสภาพทางวิญญาณ

ของชาวนีไฟ

 ข. ตามท่ีกลา่วไว้ในฮีลามนั 15:4–8 อะไรคือสภาพทางวิญญาณ

ของชาวเลมนั (ค�าวา่ อย่างรอบคอบ ใน ฮีลามนั 15:5 หมายถงึ 

“อยา่งระมดัระวงั” หรือ “อยา่งตัง้ใจ”)

ถึงแม้ชาวเลมันเคยมีประวตัช่ัิวรา้ยมานาน “เพราะ
ความช่ัวช้าสามานย์ของประเพณีบรรพบุรษุของพวก
เขา” แตเ่มื่อพวกเขามาสู่ความรูเ้รือ่งความจรงิ พวกเขา
กลับใจและ “มั่นคงและแน่วแน่ในความเช่ือ” (ฮีลามัน 
15:4, 8) ในทางตรงกันข้าม ชาวนีไฟกลับเต็มไปดว้ย
ความจองหองและปฏิเสธความจรงิของพระกิตตคิณุ

ตัง้ใจอ่าน ฮีลามัน 15:7–8 และเตมิค�าในช่องวา่งตอ่ไป
น้ี: ความรูเ้รือ่งความจรงิและความเช่ือในพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์จูงใจให้ - - - - - - - - - - - - -  และ - - - - - - - - - - - - - ซ่ึงน�า 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ฉะน้ัน มากเท่าที่มา
ถึงเพียงน้ีย่อม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เมื่อชาวเลมันเรยีนรูค้วามจรงิโดยการศึกษาและเช่ือ
พระคมัภีร ์พวกเขาพัฒนาศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
ส่ิงน้ันจูงใจพวกเขามาสู่การกลับใจ พวกเขาประสบการ
เปลี่ยนแปลงในใจและมั่นคงแน่วแน่ในศรทัธา
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 2. ตอบค�าถามหนึง่ข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นชว่ยให้ทา่นเปลี่ยนแปลงสิง่ท่ี

จ�าเป็นในชีวิตทา่นเม่ือใด

 ข. ทา่นคดิวา่นิสยัในการศกึษาพระคมัภีร์อยา่งซ่ือสตัย์สามารถ

ชว่ยให้บคุคลหนึง่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในใจอยา่งไร

ค�าสอนของแซมิวเอลช่วยให้เราเข้าใจความส�าคญัของ
การซ่ือตรงตอ่ความรูแ้ละศรทัธาที่เราไดม้า อ่าน ฮีลามัน 
15:14–17 มองหาวลีที่บ่งบอกหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ตอ่ไปน้ี ถ้าผู้คนไม่เช่ือหลังจากได้รบัความสมบูรณ์
ของพระกิตติคุณ พวกเขาจะรบัการกล่าวโทษท่ี ใหญ่
หลวงกวา่ ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิน้ีลงในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้กับข้อเหล่าน้ัน ท่านอาจตอ้งการ
เขียน คพ. 82:3 เป็นข้ออ้างโยงไวต้รงช่องวา่งรมิหน้าใน
พระคมัภีรข์องท่าน

หลักธรรมน้ีมีการปรบัใช้อะไรในชีวติท่าน มีบ้างหรอืไม่
เมื่อท่านจงใจท�าตรงข้ามกับส่ิงที่ท่านรูว้า่จรงิ ท่านตอ้ง
ท�าอะไรเพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด กลับ
ใจ มั่นคงและแน่วแน่ในความจรงิของพระกิตตคิณุ

ฮีลามัน–16

คนทีเ่ชือ่แซมิวเอลรบับพัติศมา คนอืน่ๆ ท�าใจแข็งกระดา้ง

ใครค่รวญวา่โดยปกตทิ่านตอบสนองถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติอย่างไร ชาวนีไฟมี 
โอกาสไดร้บัถอ้ยค�าของแซมวิเอลศาสดาพยากรณ์ชาวเล- 
มัน ใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้าก ฮีลามัน 16:1–7 เตมิแผนภูมิ
ตอ่ไปน้ีเพื่อระบุวา่ผู้คนเช่ือส่ิงใดและชาวนีไฟตอบ
สนองอย่างไร

ฮีลามัน–16 ชาวนีไฟ

กลุ่มนีเ้ช่ือ

หรือไม่

คนเหล่านีต้อบสนอง

อย่างไรต่อถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์แซมวิเอล

ใช่ ไม่

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3–5

ข้อ 6–7

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดเยาวชนบางคนจงึอาจจะโกรธและไมย่อมรับ

ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ทกุวนันี ้

 ข. ทา่นเคยเหน็คนบางคนเลือกท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา

พยากรณ์ทัง้ท่ีคนอ่ืนปฏิเสธค�าแนะน�านัน้เม่ือใด

 ค. ทา่นเคยเลือกท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ทัง้ท่ีคน

รอบข้างทา่นปฏิเสธค�าแนะน�านัน้เม่ือใด

 ง. ทา่นเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ใน ฮีลา-

มนั 16:13–14

ไตรต่รองค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสันวา่คนของโลกตอบ
สนองอย่างไรตอ่ศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบัน “ศาสดาพยากรณ์ไม่จ�าเป็นตอ้ง
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เป็นที่นิยมชมชอบของโลกหรอืสังคมโลก เมื่อศาสดา
พยากรณ์เปิดเผยความจรงิ ความจรงิแบ่งแยกผู้คน ผู้มี
ใจซ่ือสัตย์เอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ แตค่น
ไม่ชอบธรรมเพิกเฉยหรอืไม่ก็ตอ่ตา้นท่าน เมื่อศาสดา
พยากรณ์ชี ้ให้เห็นบาปของโลก แทนที่สังคมโลกจะกลับ
ใจจากบาปของพวกเขา พวกเขากลับตอ้งการปิดปาก
ศาสดาพยากรณ์ หรอืไม่ก็กระท�าประหน่ึงศาสดา
พยากรณ์ ไม่มีตวัตน ความนิยมชมชอบไม่ ใช่การ
ทดสอบความจรงิ ศาสดาพยากรณ์หลายท่านถูกสังหาร
หรอืไม่ก็ถูกขับไล่ ยิ่งเราเข้าใกล้การเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระเจ้า ท่านคาดไดเ้ลยวา่เมื่อคนของโลกช่ัวรา้ย
มากขึน้ ศาสดาพยากรณ์จะเป็นที่นิยมชมชอบของพวก
เขาน้อยลง” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 133)

อ่าน ฮีลามัน 16:16–21 เพื่อคน้พบวา่ผู้ ไม่เช่ือแก้ตา่ง
ใหก้ารปฏเิสธสัมฤทธผิลในค�าพยากรณ์และเครือ่งหมาย
จากสวรรคอ์ย่างไร บางทีท่านอาจจะท�าเครือ่งหมายใน
พระคมัภีรข์องท่านวา่ข้อแก้ตวัเหล่าน้ีหรอืการโตเ้ถียง
คดัคา้นศาสดาพยากรณ์เรือ่งใดที่ท่านเช่ือวา่พบเห็น
มากที่สุดในสมัยของเรา

อ่าน ฮีลามัน 16:23 เขียนผลอันเกิดแก่ผู้ปฏิเสธพยาน
ของพระเจ้าลงในพระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องท่าน ข้อความของท่านอาจจะคล้ายกับ
หลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเราปฏิเสธพยานของพระเจ้า 
เท่ากับเรายอมให้ซาตานควบคุมจิตใจเรา

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเฮนรยี์ บี  
อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด และท�า
เครือ่งหมายค�าพูดของประธานอายรงิก์ซ่ึง
ยืนยันส่ิงที่ท่านไดเ้รยีนรูจ้าก ฮีลามัน 16: 
“เมื่อเราปฏิเสธค�าแนะน�าที่มาจากพระผู้

เป็นเจ้าก็เท่ากับเราไม่ยอมเลือกที่จะเป็นอิสระจาก
อิทธิพลภายนอก เท่ากับเราไดเ้ลือกอิทธิพลอื่น เรา

ปฏิเสธการคุม้ครองจากพระบิดาในสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียม
ไปดว้ยความรกัอันสมบูรณ์ ผู้ทรงอ�านาจทัง้ปวง และ
ทรงภูมิปัญญาเหนือสรรพส่ิงทัง้ปวง ซ่ึงจุดประสงคท์ัง้
สิน้เป็นเช่นเดยีวกับจุดประสงคข์องพระบุตรผู้เป็นที่รกั
ของพระองค ์ส่ิงน้ันคอืเพื่อประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่เรา 
ประทานทุกส่ิงที่พระองคท์รงมี ให้แก่เรา และเพื่อน�า
เรากลับไปบ้านสู่ครอบครวัในอ้อมแขนแห่งความรกัของ
พระองค ์การปฏิเสธค�าแนะน�าของพระองคเ์ท่ากับเรา
ไดเ้ลือกอิทธิพลอื่น อิทธิพลซ่ึงมีจุดประสงค ์ให้เราทุกข์
ยากอนัเน่ืองมาจากความเกลียดชัง เรามสิีทธิเ์สรทีางศีล- 
ธรรมซ่ึงเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า เป็น
มากกวา่สิทธิ ในการเลือกที่จะเป็นอิสระจากอิทธิพล 
เป็นสิทธิที่ โอนให้กันไม่ ได ้เป็นการยอมตนตอ่อ�านาจที่
เราไดเ้ลือกแล้ว” (“คน้พบความปลอดภัยในค�า
แนะน�า,”เลียโฮนำ, พ ค  1997, 30)

ประธานอายรงิก์กล่าววา่เกิดอะไรขึน้เมื่อเราปฏิเสธ
อิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติเรา เหตใุดจึงส�าคญั
ที่เราตอ้งเข้าใจวา่เมื่อเราปฏิเสธอิทธิพลของพระผู้เป็น
เจ้า เราย่อมอยู่ ใตอ้ิทธิพลของซาตาน

พิจารณาวา่มีดา้นใดหรอืไม่ที่ท่านท�าใจแข็งกระดา้งตอ่
ค�าแนะน�าที่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้ ไว ้อาจ
จะเป็นประโยชน์ถ้าทบทวนจุลสาร เพือ่ควำมเข้มแข็ง
ของเยำวชน ขณะที่ท่านตรกึตรองวา่พวกท่านสอนอะไร
และท่านยอมรบัค�าแนะน�าเหล่าน้ันอย่างไร ตดัสินใจ
วา่ท่านจะท�าอะไรวนัน้ีเพื่อมั่นคงและแน่วแน่ ในการ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและเอาใจใส่ค�าแนะน�า
จากศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา ฮีลามนั 15–16 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 24: วัน 1

3 นีไฟ 1
ค�าน�า

ก่อนออกจากแผ่นดนิ ศาสดาพยากรณ์นีไฟ (บุตรของ
ฮีลามัน) มอบบันทึกให้นีไฟบุตรคนโตของเขา ผู้ ไม่
เช่ือวางแผนสังหารคนซ่ือสัตย์ถ้าค�าพยากรณ์เกี่ยวกับ
การประสูตขิองพระเยซูครสิต ์ไม่เกิดสัมฤทธิผลตาม
วนัที่ก�าหนด ขณะนีไฟทูลวงิวอนพระเจ้าเพื่อเห็นแก่
ผู้เช่ือ สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงเขาและทรงประกาศวา่
จะประทานเครือ่งหมายการประสูตขิองพระองคค์นืน้ัน 
ในสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์ของแซมิวเอลชาวเลมัน 
เมื่อดวงอาทิตย์ตกไม่มีความมืดและดาวดวงใหม่ปรากฏ 
ทัง้ที่ซาตานพยายามท�าลายศรทัธาของผู้คนไม่หยุด
หย่อน แต ่“คนส่วนมากยังเช่ือ, และเปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาสู่พระเจ้า” (3 นีไฟ 1:22)

3 นีไฟ 1:1–26

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบัการประสูติของพระเยซูคริสต์เกิด

สมัฤทธิผล และชาวนีไฟจ�านวนมากเปลีย่นใจเลือ่มใส

นึกถึงบางคนในพระคมัภีรห์รอืในประวตัศิาสนจักรผู้ ได้
สละชีวติเพื่อเห็นแก่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
ท่านคดิวา่เหตใุดพวกเขาจึงเต็มใจเสียสละเช่นน้ัน

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 1 ชาวนีไฟที่ซ่ือสัตย์กลุ่มหน่ึง
ตอ้งตดัสินใจวา่พวกเขาจะยอมสละชีวติเพื่อจะยังคง
ซ่ือตรงตอ่ความเช่ือหรอืไม่ บทน้ีเริม่โดยอธิบายวา่นีไฟ
ไดม้อบบันทึกศักดิสิ์ทธิ์ ให้บุตรชายผู้มีช่ือนีไฟเช่นกัน 
จากน้ันจึงออกจากแผ่นดนิ (ด ู3 นีไฟ 1:1–3) นอกจาก
น้ียังพูดถึงการทดสอบศรทัธาที่ชาวนีไฟจ�านวนมาก
ประสบหลังจากน้ันดว้ย

อ่าน 3 นีไฟ 1:4–9 มองหาสถานการณ์ท้าทายที่ชาวนีไฟ
ผู้ซ่ือสัตย์พบเจอ ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านเป็นนีไฟ
และเวลามาถึงเมื่อผู้เช่ือจะถูกท�าลาย ไตรต่รองสักครูว่า่
เหตใุดบางคนจึงยังคงพยายามซ่ือสัตย์ในสถานการณ์น้ี

ค�าน�า  

3 นีไฟ
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษา 3 นีไฟ ทา่นจะเรียนรู้เก่ียวกบัพระวจนะและ

สิง่ท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดทรงกระท�าระหวา่งท่ีทรงปฏิบตัิศาสนกิจใน

บรรดาผู้คนของพระคมัภีร์มอรมอน ผู้น�าศาสนจกัรเรียก 3 นีไฟวา่

เป็น “พระกิตตคิณุเลม่ท่ีห้า” ของพระเจ้าของเราเพราะเชน่เดียว

กบัพระกิตตคิณุทัง้สี่ของพนัธสญัญาใหม ่หนงัสือเลม่นีมุ้ง่เน้นค�า

สอนท่ีตรงไปตรงมาและการปฏิบตัศิาสนกิจของพระเยซคูริสต์  

(ด ูกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “The Cornerstones of Our Faith,” 
Ensign, Nov. 1984, 52) ประธานเอสรา แทฟท์ เบน็สนัสอนวา่ 

“3 นีไฟประกอบด้วยข้อความอนัทรงพลงัและปลกุเร้าใจมากท่ีสดุ

ในพระคมัภีร์ทัง้หมด อีกทัง้เป็นพยานถงึพระเยซคูริสต์ ศาสดา

พยากรณ์ของพระองค์ และหลกัค�าสอนแหง่ความรอด” (“The 
Savior’s Visit to America,” Ensign, May 1987, 6) เม่ือ 

เหน็วา่พระเยซคูริสต์ทรงแสดงความสงสารผู้คน “ทีละคน”  

(3 นีไฟ 11:15; 17:21) อยา่งไร ทา่นจะเข้าใจดีขึน้ถงึความหว่งใยท่ี 

พระองค์ทรงมีตอ่ทา่นแตล่ะคน ทา่นจะได้เรียนรู้บทเรียนส�าคญั

เชน่กนัโดยสงัเกตวา่บางคนเตรียมตนเองให้พร้อมพบพระผู้ชว่ย

ให้รอดอยา่งไรขณะท่ีคนอ่ืนๆ ขดัขวางไมใ่ห้ตนเองประสบพรอนั

ล�า้เลศิ

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนยอ่บนัทกึจากแผน่จารึกใหญ่ของนีไฟเพ่ือสร้างหนงัสือ 

3 นีไฟ หนงัสือตัง้ช่ือตามนีไฟ บตุรของนีไฟ ซึง่การท�างานของเขา

ครอบคลมุระยะเวลาก่อน ระหวา่ง และหลงัจากการปรากฏของ

พระผู้ชว่ยให้รอดตอ่ผู้คน ในชว่งเวลาของความชัว่ร้ายใหญ่หลวง

ก่อนการเสดจ็เยือนของพระเยซคูริสต์ นีไฟปฏิบตัศิาสนกิจ “ด้วย

พลงัอ�านาจและสทิธิอ�านาจมากมาย” (3 นีไฟ 7:17) ทวา่การ

ปฏิบตัศิาสนกิจของนีไฟเป็นเพียงการเร่ิมต้นการปฏิบตัศิาสน-

กิจของพระเยซคูริสต์ พระวจนะและพระกรณียกิจของพระองค์

ประกอบเป็นประเดน็หลกัของ 3 นีไฟ ขณะยอ่บนัทกึของนีไฟ มอร- 

มอนได้เพ่ิมความเหน็และประจกัษ์พยานของเขาเองไว้ในหนงัสือ

เลม่นีด้้วย (ด ู3 นีไฟ 5:8–26; 26:6–12; 29–30)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
บนัทกึดัง้เดมิท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูส�าหรับหนงัสือ 3 นีไฟนา่จะเขียน

ระหวา่ง 1 ปีก่อนคริสตกาล และ 34 ปีก่อนคริสตกาล มอรมอนยอ่บนัทกึ

เหลา่นัน้ระหวา่ง ค.ศ. 345 กบั ค.ศ. 385 มอรมอนไมไ่ด้บนัทกึวา่

เขาเขียนท่ีไหนเม่ือรวบรวมหนงัสือเลม่นี ้
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อ่าน 3 นีไฟ 1:10–12 มองหาส่ิงที่นีไฟท�าในช่วงวกิฤตน้ี 
อ่านพระด�ารสัที่พระเจ้าทรงตอบนีไฟ ใน 3 นีไฟ 1:13–
14 ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อความใน 3 นีไฟ 
1:13 ที่บอกหลักธรรมน้ี: พระเจ้าจะทรงท�าให้ถ้อยค�า
ท่ีพระองค์ทรงให้ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์กล่าว
เกิดสมัฤทธิผลทัง้หมด

 1. ลองจินตนาการวา่นีไฟจะเป็นอยา่งไรหลงัจากให้

เคร่ืองหมายการประสตูิของพระผู้ชว่ยให้รอด เขียนลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นคดิวา่ทา่นจะตอบ

สนองอยา่งไรถ้าทา่นอยูท่ี่นัน่เวลานัน้ ทา่นคดิวา่ทา่นจะรู้สกึ

อยา่งไรถ้าทา่นเป็นนีไฟและเคร่ืองหมายเพ่ิงเกิดขึน้

อ่าน 3 นีไฟ 1:4, 14–15, 
19–21 มองหาวลีเพิ่ม 
เตมิที่เน้นความเสมอตน้
เสมอปลายของพระเจ้า 
ในการท�าให้ถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์เกิดสัม- 
ฤทธิผล ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายวลีเหล่า
น้ีในพระคมัภีรข์องท่าน 
ขณะที่ท่านอ่าน3 นีไฟ 
1:14 อาจจะเป็นประโยชน์
ถ้าท่านเข้าใจวา่องคสั์ต
ภาวะที่ตรสัทรงมีสอง
บทบาทและก�าลังตรสัจาก
ทัง้สองมิตคิอื ในฐานะ
พระเยโฮวาห์ (ผู้ทรงเป็น
พระบิดาโดยการมอบสิทธิ
อ�านาจจากเบือ้งบน) และ

บริคมั ยงัก์เคยกลา่ววา่ “ทา่น

อา่นพระคมัภีร์ . . . ราวกบัวา่

ทา่นยืนแทนท่ีชายผู้ ท่ีเขียน

พระคมัภีร์เลม่นีห้รือไม?่ . . . 

น่ีเป็นสทิธิพิเศษของทา่นท่ีจะ

ท�าเชน่นัน้ เพ่ือทา่นจะคุ้นเคย

กบัวิญญาณและความหมาย

ของพระค�าของพระผู้ เป็นเจ้าท่ี

บนัทกึไว้เชน่เดียวกบัท่ีคุ้นเคย

กบัชีวิตและรูปแบบการด�าเนิน

ชีวิตในแตล่ะวนั” (ค�าสอนของ

ประธานศาสนาจกัร: บริคมั 

ยงัก์ [1997], 135)

สมมตว่ิาตัวท่านเป็น

คนเขียนพระคัมภร์ี
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ในฐานะพระเยซูครสิต ์พระบุตรของผู้เป็นเจ้าผู้จะทรง
เป็นมรรตยัในไม่ช้า

เพื่อดวูา่ค�าพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูตขิองพระผู้ช่วย
ให้รอดเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร ให้เขียนค�าพยากรณ์ของ
แซมิวเอลชาวเลมันลงในคอลัมน์ซ้ายของแผนภูมิตอ่
ไปน้ี จากน้ันให้เขียนข้อความในพระคมัภีรจ์าก 3 นี-
ไฟ 1 และค�าอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับสัมฤทธิผลลงใน
คอลัมน์ขวา

ค�าพยากรณ์ของแซมวิเอลชาวเลมัน สัมฤทธิผล

การพยากรณ์ครัง้ท่ี 1 (ฮีลามนั 14:3–4): 3 นีไฟ 1:

การพยากรณ์ครัง้ท่ี 2 (ฮีลามนั 14:5): 3 นีไฟ 1:

การพยากรณ์ครัง้ท่ี 3 (ฮีลามนั 14:6): 3 นีไฟ 1:

การพยากรณ์ครัง้ท่ี 4 (ฮีลามนั 14:7): 3 นีไฟ 1:

ขณะที่ท่านอ่าน 3 นีไฟ 1:16–18 ให้สังเกตวา่คนช่ัว
รา้ยตอบสนองอย่างไรเมื่อเครือ่งหมายเกิดขึน้ ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายปฏิกิรยิาบางอย่างของพวกเขา 
เราเรยีนรู ้ใน 3 นีไฟ 1:18 วา่บางคน “เริม่กลัวเพราะ
ความช่ัวช้าสามานย์และความกังขาของตน” ไตรต่รอง
ค�าถามตอ่ไปน้ี บาปและความไม่เช่ือท�าให้เกิดความกลัว
อย่างไร

อ่าน 3 นีไฟ 1:22–23 มองหาส่ิงที่มารพยายามท�าหลัง
จากให้เครือ่งหมายการประสูตขิองพระเจ้า เตมิข้อความ
ตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนเพื่อแสดงหลักธรรมที่ท่านพบ
ใน ข้อ 22: เม่ือเราเผชิญกับค�าเท็จของซาตาน เรา
สามารถเลือก  
  

อธิการรชิารด์ ซี  เอชลีย์ผู้รบัใช้ ในฝ่ายอธิการควบคมุ
ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถตอบสนองในช่วง
การทดสอบศรทัธาของเรา ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีของ
อธิการเอชลีย์ที่กระตุน้ให้ท่านเลือกเช่ือทัง้ที่ซาตานอาจ
ล่อลวงท่านให้สงสัย

“เพราะความขัดแย้งและการท้าทายที่เรา
เผชิญอยู่ ในโลกทุกวนัน้ี ข้าพเจ้าจึง
ปรารถนาจะเสนอการเลือกอย่างหน่ึง น่ัน
คอื—การเลือกสันตสุิขและความคุม้ครอง 
และการเลือกที่เหมาะกับเราทุกคน การ

เลือกน้ันคอืศรทัธา ขอให้ตระหนักวา่ศรทัธาไม่ ใช่ของ
ประทานที่ ให้เราเปล่าๆ โดยไม่ตอ้งคดิ ปรารถนา หรอื
พยายาม       พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ ‘จงมาหาเรา’ 
(มัทธิว 11:28) และ ‘จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน’ 
(มัทธิว 7:7) ค�าเหล่าน้ีเป็นค�ากรยิา—มำ เคำะ และน่ี
เป็นการเลือก ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงกล่าววา่ จงเลือก
ศรทัธา เลือกศรทัธาแทนความสงสัย เลือกศรทัธาแทน
ความกลัว เลือกศรทัธาแทนส่ิงที่ ไม่เคยเห็น ไม่เคยรูจ้ัก 
และเลือกศรทัธาแทนการมองโลกในแง่รา้ย      

“      เมื่อตรรก เหตผุล หรอืปัญญาส่วนตวัขัดแย้งกับค�า
สอนและหลักค�าสอนอันศักดิสิ์ทธิ์ หรอืข่าวสารที่ขัดแย้ง
กันโจมตคีวามเช่ือของท่าน       จงเลือก ที่จะไม่ โยน
เมล็ด (แห่งศรทัธา) ออกจากใจท่านโดยความไม่เช่ือ จ�า
ไวว้า่ เราจะไม่ ไดร้บัพยานจนหลังจากการทดลองศรทัธา
ของเรา (ด ูอีเธอร ์12:6)” (ด“ูศรทัธา—การเลือกเป็น
ของท่าน,” เลียโฮนำ, พ ย  2010, 38–40)

 2. มารสง่เสริมค�าเทจ็และค�าหลอกลวงอะไรบ้างในทกุวนั

นีเ้พ่ือพยายามท�าให้ใจผู้คนแข็งกระด้างตอ่ความจริง เขียน

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นถงึสิง่ท่ีทา่นท�าได้

เพ่ือจรรโลงศรัทธาของทา่นในพระเยซคูริสต์และพระกิตตคิณุท่ีได้

รับการฟืน้ฟขูองพระองค์แม้เม่ือมารพยายามท�าให้ทา่นสงสยั

ศรัทธาของทา่น

อ่าน 3 นีไฟ 1:24–25 ระบุการท้าทายเพิ่มเตมิที่ผู้เช่ือ
บางคนพบเจอ ไตรต่รองส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ไดจ้ากการตอบ
สนองของคนเหล่าน้ีเมื่อพวกเขารูว้า่ตนผิด
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3 นีไฟ 1:27–30

คนทีแ่ตกแยกไปจากชาวนีไฟและเยาวชนชาวเลมนับาง

คนสมทบกบัพวกโจรแกดิแอนทนั

ไม่กี่ปีหลังจากให้เครือ่งหมายการประสูตขิองพระเยซู
ครสิต ์บางคนที่แตกแยกไปจากชาวนีไฟเริม่มีผลกระ
ทบตอ่ความสามารถของคนซ่ือสัตย์ที่จะยืนหยัดในพระ
กิตตคิณุ ท่านจะยืนหยัดในพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไรแม้
ท่ามกลางการโจมตศีาสนจักรในสมัยของเรา อ่าน 3 นี-
ไฟ 1:27–30 และดวูา่ “อนุชนรุน่หลัง” ของชาวเลมันมี
ผลในทางบวกหรอืลบตอ่ศรทัธาของผู้อื่น

สังเกตวา่เยาวชนชาวเลมันจ�านวนมาก “เป็นตวัของตวั
เอง” (3 นีไฟ 1:29) และละทิง้พระกิตตคิณุ ซิสเตอร ์
แคธลีน เอช  ฮิวส์ผู้เคยรบัใช้ ในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญไดบ้อกความหมายของวลี “พวกเขา
เป็นตวัของตวัเอง”ดงัน้ี “[น่ี] บอกเป็นนัยวา่พวกเขา
นึกถึงตนเองก่อนและท�าตามความปรารถนาที่ศาสดา
พยากรณ์เตอืนพวกเขาให้หลีกเลี่ยง พวกเขาคล้อยตาม
ส่ิงล่อใจและชวนให้หลงใหลของซาตาน” (“เตบิโตใน
ทางของพระเจ้า,” เลียโฮนำ, ก พ  2010, 42)

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ 3 นีไฟ 1:29–30 หรอืในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน ถ้าเรายอมต่อการล่อลวง 
แบบอย่างของเราสามารถสง่ผลในทางลบต่อศรทัธา
และความชอบธรรมของผู้อ่ืน

 3. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจวา่หลกัธรรมนีเ้ก่ียวข้องกบัทา่น

อยา่งไร ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยเหน็แบบอยา่งของหลกัธรรมข้างต้นเม่ือใด ทา่นจะ

ด�ารงศรัทธาของทา่นได้อยา่งไรแม้คนรอบข้างเลือกไมท่�าเชน่นัน้

 ข. ถงึแม้เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีต้องรู้วา่แบบอยา่งของเราสามารถสง่ผล

ในทางลบตอ่ผู้ อ่ืน แตส่�าคญัเชน่กนัท่ีต้องจดจ�าวา่แบบอยา่งของ

เราสามารถท�าให้คนอ่ืนๆ เข้มแข็งได้ ทา่นเคยเหน็ “อนชุนรุ่นหลงั” 

หรือเยาวชนของศาสนจกัรทกุวนันีส้ง่ผลในทางบวกตอ่ศรัทธาของ

ผู้ อ่ืนเม่ือใด

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนวิธี

การบางอยา่งท่ีทา่นสามารถมีอิทธิพลทางบวกตอ่ศรัทธา

ของคนในครอบครัวทา่น วอร์ดหรือสาขา หรือเพ่ือนวยัเดียวกนั 

เลือกมาสองแนวคดิจากรายการท่ีทา่นเขียนไว้ และเขียนเจาะจงวา่

ทา่นจะท�าอะไรเพ่ือให้บรรลผุลส�าเร็จตามนัน้

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 1 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 24: วัน 2

3 นีไฟ 2–5
ค�าน�า

ไม่นานหลังจากผู้คนเห็นเครือ่งหมายการประสูตขิอง
พระเยซูครสิต ์พวกเขาเริม่ลืมพยานที่เคยไดร้บัและ
ท�าใจแข็งกระดา้ง ชาวนีไฟและชาวเลมันจ�านวนมาก
ปฏิเสธเครือ่งหมายและการอันน่าพิศวงที่เพิ่มเข้ามา
และมีความช่ัวรา้ยมากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุพวกโจรแกดแิอน-
ทันจึงมีก�าลังเพิ่มและขู่จะท�าลายชาวนีไฟ เลโคนิอัส
หัวหน้าผู้พิพากษาของชาวนีไฟ ให้ชาวนีไฟและชาวเล-
มันที่ชอบธรรมทัง้หมดมารวมกัน เขาขอให้ผู้คนกลับ
ใจและเตรยีมรบ เพราะความเป็นหน่ึงเดยีวกันและ
ศรทัธาที่พวกเขามีตอ่พระเจ้า พวกเขาจึงรบชนะศัตร ู
หลังจากการปลดปล่อยพวกเขา ชาวนีไฟและชาวเลมัน
ที่ชอบธรรมตา่งยอมรบัเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าใน
การปกปักรกัษาพวกเขา

3 นีไฟ 2

ชาวนีไฟและชาวเลมนัทีช่อบธรรมสามคัคีกนัปกป้องตน

จากพวกโจรแกดิแอนทนั

นึกถึงประสบการณ์ทางวญิญาณครัง้ส�าคญัๆ ที่ท่าน
เคยมี ในชีวติ (จ�าไวว้า่ประสบการณ์ทางวญิญาณไม่
จ�าเป็นตอ้งตืน่เตน้เรา้ใจหรอืผิดจากธรรมดาจึงจะมี
ความหมาย) ท่านคดิวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งจดจ�า
ประสบการณ์ทางวญิญาณเหล่าน้ี
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อ่าน 3 นีไฟ 2:1–3 โดยมองหาส่ิงที่เกิดขึน้ในบรรดา
ผู้คนเมื่อพวกเขาเริม่ลืมเครือ่งหมายเกี่ยวกับการประสูติ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านสามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
เรือ่งน้ีเกี่ยวกับอันตรายของการลืมประสบการณ์ทาง
วญิญาณ

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้ากส่ิงที่ 

เกิดขึน้กับชาวนีไฟคอื ถ้าเราลืมประสบการณ์ทาง
วญิญาณท่ีเคยมี เราจะถูกการล่อลวงและการหลอก
ลวงของซาตานโจมตี ได้ง่ายขึน้ ท่านอาจตอ้งการ
เขียนหลักธรรมน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ 3 นี- 
ไฟ 2:1–3 ขณะท�าเช่นน้ัน จงตรกึตรองวา่เหตใุดการลืม
ประสบการณ์ทางวญิญาณจึงท�าให้เราถูกซาตานโจมตี
ง่ายขึน้

ไตรต่รองส่ิงที่ท่านสามารถท�าไดเ้พื่อช่วยให้ท่าน
ตระหนักและจดจ�าประสบการณ์ทางวญิญาณ เขียน
แนวคดิสองสามประการที่ท่านคดิวา่จะเป็นประโยชน์
มากที่สุด   
 

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
เล่าวา่การบันทึกประสบการณ์ทางวญิญาณของท่าน
ในบันทึกส่วนตวัช่วยท่านอย่างไร ขณะที่ท่านอ่าน
ประสบการณ์น่ี ให้ขีดเส้นใตพ้รบางประการที่สามารถ
มาจากการบันทึกประสบการณ์ทางวญิญาณ

“ข้าพเจ้าจดวนัละสามส่ีบรรทัดทุกวนัเป็น
เวลาหลายปี ไม่ขาดแม้แตว่นัเดยีวไม่วา่จะ
เหน่ือยเพียงไรหรอืจะตอ้งเริม่งานเช้าตรู่
แค ่ไหนในวนัรุง่ขึน้ ก่อนลงมือเขียน
ข้าพเจ้าจะไตรต่รองค�าถามที่วา่ ‘วนัน้ี

ข้าพเจ้าเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าเอือ้มมาสัมผัส
เราหรอืลูกๆ ของเราหรอืครอบครวัเราหรอืไม่’ ขณะท�า
เช่นน้ี บางอย่างเริม่เกิดขึน้ เมื่อข้าพเจ้านึกถึง
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ระหวา่งวนั ข้าพเจ้าจะเห็นชัดเจน
ถึงส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าเพื่อเราแตล่ะคนซ่ึง
ข้าพเจ้าไม่ ไดนึ้กถึงในช่วงยุ่งๆ ระหวา่งวนั ขณะที่เกิด
ขึน้ และเกิดขึน้บ่อยๆ ข้าพเจ้าตระหนักวา่ความ
พยายามนึกถึงเรือ่งที่ผ่านมาช่วยให้พระผู้เป็นเจ้าทรง
แสดงตอ่ข้าพเจ้าถึงส่ิงที่พระองคท์รงท�า 

“ ไม่เพียงความซาบซึง้เท่าน้ันที่เริม่เตบิโตในใจข้าพเจ้า 
ประจักษ์พยานก็เตบิโตเช่นกัน ข้าพเจ้าแน่ ใจมากขึน้
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินและทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอน ข้าพเจ้าส�านึกในพระกรณุาธิคณุมากขึน้
ส�าหรบัการท�าให้ ใจอ่อนโยนและการขัดเกลาซ่ึงเกิด
ขึน้เน่ืองจากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้า
มั่นใจมากขึน้วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงท�าให้เรานึก
เรือ่งราวทุกอย่างออกแม้เรือ่งราวที่เราไม่สังเกตหรอืไม่
ใส่ ใจเมื่อเกิดขึน้” (“ โอ้จงจ�า จงจ�าไว,้” เลียโฮนำ, พ ย  
2007, 84)

 1. เขียนอธิบายลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่การจดจ�าประสบการณ์ทางวิญญาณชว่ยให้ทา่นยงั

คงซ่ือสตัย์ทัง้ท่ีซาตานพยายามลอ่ลวงหรือหลอกลวงทา่นอยา่งไร 

(ทัง้นีอ้าจรวมถงึการจดจ�าประสบการณ์ทางวิญญาณโดยเขียนลง

ในบนัทกึสว่นตวั)

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 2:4–19 ชาวนีไฟจ�านวนมากยัง
คงช่ัวรา้ยตอ่ไป พวกโจรแกดแิอนทันมีจ�านวนและก�าลัง
เพิ่มขึน้ พวกเขาก้าวรา้วรนุแรงมากขึน้ จึงมีการชักน�า
ชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสมทบก�าลังกับชาวนีไฟ
เพื่อตอ่สู้กับพวกโจรเหล่าน้ัน ถึงแม้พวกเขาไดร้บัความ
ส�าเรจ็บ้างในการขับไล่พวกโจรแกดแิอนทันออกจาก
แผ่นดนิ แตช่าวนีไฟและชาวเลมันยังอยู่ ในสภาวการณ์
อันตราย 15 ปีหลังจากให้เครือ่งหมายการประสูตขิอง
พระเยซูครสิต์

3 นีไฟ 3:1–10

ผูน้�าของพวกโจรแกดิแอนทนัตอ้งการใหช้าวนีไฟและ

ชาวเลมนัยอมแพ้

ใน 3 นีไฟ 3:1–10 เราเห็นตวัอย่างวธิีที่บางครัง้มาร
ท�างานผ่านคนอื่นเพื่อพยายามบั่นทอนศรทัธาของ
เราและชักน�าเราให้หลงผิด กิดดแิอนไฮผู้น�าของพวก
โจรแกดแิอนทันเขียนจดหมายถึงเลโคนิอัสหัวหน้าผู้
พิพากษาและผู้วา่การของชาวนีไฟกับชาวเลมันรวมกัน
เพื่อชักชวนเขาให้ยอมจ�านนตอ่พวกโจรแกดแิอนทัน 
อา่น 3 นีไฟ 3:2–10 มองหาค�าหรอืวลซ่ึีงแสดงใหเ้ห็นกล- 
ยุทธ์ที่กิดดแิอนไฮใช้เพื่อพยายามบั่นทอนศรทัธาของ
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เลโคนิอัสและชักน�าเขาให้หลงผิด ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าหรอืวลีเหล่าน้ีที่ท่านพบ

ข้อเหล่าน้ีสอนวา่ซาตานและผู้ติดตามเขามักใช้
ค�าป้อยอ สญัญาเทียมเท็จ และค�าข่มขู่เพ่ือชักน�า
ผู้คนให้หลงผิด ส�าคญัที่ตอ้งตระหนักวา่กลยุทธ์ของ
ซาตานมักแยบยลกวา่ เขาอาจจะใช้เพื่อนและคนที่เรา
ชอบล่อลวงเราไม่ ใช่ศัตรทูี่เห็นโจ่งแจ้ง แตก็่ยังมีความ
คล้ายคลึงระหวา่งเจตนาและกลยุทธ์ของกิดดแิอนไฮกับ
วธิีที่ซาตานท�างานทุกวนัน้ีเพื่อชักน�าผู้คนให้หลงผิด

 2. เลือกกลุยทุธ์อยา่งหนึง่ของกิดดแิอนไฮและอธิบายใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่มารอาจจะใช้

กลยทุธ์คล้ายกนันีก้บัเยาวชนในปัจจบุนัอยา่งไร เขียนด้วยวา่ทา่น

จะตอ่ต้านกลยทุธ์นีไ้ด้อยา่งไร

3 นีไฟ 3:11–4:33

ผูค้นของเลโคนิอสัเตรียมป้องกนัตวั คนเหล่านีป้ราบพวก

โจรแกดิแอนทนั

เลโคนิอัสประหลาดใจกับจดหมายของกิดดแิอนไฮและ
ตดัสินใจวา่จะเตรยีมผู้คนของเขารบัการโจมตทีี่จะเกิด
ขึน้ในไม่ช้า อ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี และระบุวธิีการ
อย่างน้อยส่ีวธิีที่เลโคนิอัสเตรยีมผู้คนของเขาทาง
วญิญาณและทางโลก (ทางกายภาพ) เพื่อตา้นการโจมตี
ของพวกโจรแกดแิอนทัน (ค�าใบ้: ขณะที่ท่านศึกษาข้อ
เหล่าน้ี จงแยกแยะระหวา่งกิดดแิอนไฮผู้น�าของพวก
โจรแกดแิอนทัน กับกิดกิดโดไนศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่ง
ใหญ่และแม่ทัพชาวนีไฟ)

• 3 นีไฟ 3:12

• 3 นีไฟ 3:13–14

• 3 นีไฟ 3:15

• 3 นีไฟ 3:17–19

 3. ลากเส้นกึง่กลางหน้ากระดาษแผน่หนึง่ในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ เขียนวลี การเตรียมของเลโคนิอสัไว้

บนสดุของด้านหนึง่และวลี การเทียบเคียงในปัจจบุนัไว้บนสดุอีก

ด้านหนึง่ ใต้หวัข้อ “การเตรียมของเลโคนิอสั” ให้เขียนหรือวาด

ภาพวิธีการสี่วิธีท่ีทา่นระบวุา่เลโคนิอสัและชาวนีไฟเตรียมต้านการ

โจมตี ใต้หวัข้อ “การเทียบเคียงในปัจจบุนั” เขียนหรือวาดภาพ 

หลายๆ ตวัอยา่งของการเทียบเคียงในปัจจบุนักบัสิง่ท่ีเลโคนิอสัท�า

เพ่ือเตรียมผู้คน การเทียบเคียงเหลา่นีค้วรพดูถงึการเตรียมทาง

วิญญาณและทางโลกท่ีเราได้รับค�าแนะน�าให้ท�าในยคุสดุท้าย

 4. เพ่ือชว่ยทา่นตรึกตรองวา่ทา่นจะประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่น

เรียนรู้อยา่งไร ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีส้องข้อหรือมากกวา่

นัน้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นสามารถสร้างแนวป้องกนับ้านของทา่นจากการโจมตีของ

ปฏิปักษ์ได้อยา่งไร

 ข. การรวมกนัในครอบครัว สาขา หรือวอร์ดให้ความคุ้มครองเรา

อยา่งไร

 ค. เหตใุดการศกึษาพระคมัภีร์ทกุวนัจงึเป็นวิธีส�าคญัย่ิงในการ

ท�าให้ตวัทา่นเข้มแข็ง

 ง. การสวดอ้อนวอนชว่ยให้ทา่นมีพลงัทางวิญญาณตอ่ต้านความ

ยากล�าบากหรืออนัตรายเม่ือใด

 จ. การกลบัใจสามารถเป็นรูปแบบหนึง่ของการเตรียมรับอนาคต

ได้อยา่งไร

 ฉ. ทา่นคดิวา่เหตใุดการเลือกท�าตามผู้ มีวิญญาณแหง่การ

พยากรณ์และการเปิดเผยจงึส�าคญัเป็นพิเศษในทกุวนันี ้

เพื่อดวูา่เกิดอะไรขึน้เมื่อพวกโจรแกดแิอนทันโจมตเีล-
โคนิอัสกับผู้คนของเขา ให้อ่าน 3 นีไฟ 4:7–12 จากเรือ่ง
น้ีเราเรยีนรูว้า่เม่ือเราเตรยีมตนเองทางวญิญาณและ
ทางโลก เราสามารถเอาชนะการท้าทายผ่านพละ
ก�าลังจากพระเจ้า

เลโคนิอัสและผู้คนของเขาสามารถปราบพวกโจรแกด-ิ
แอนทันและท�าลายผู้น�าของพวกโจร พวกเขารบชนะ
เพราะการเลือกผู้น�าของพวกเขา (ด ู3 นีไฟ 3:19; 4:17) 
การเช่ือฟังของพวกเขา (ด ู3 นีไฟ 3:21; 4:18) และการ
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พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า (ด ู3 นีไฟ 4:30–31) อ่าน 3 นีไฟ 
4:30–33 ดวูา่ผู้คนตอบสนองอย่างไรหลังจากพวกเขา 
รบชนะพวกโจรแกดแิอนทัน ผู้คนยอมรบัวา่อะไรเป็น 
เหตใุหพ้วกเขาไดร้บัการปลดปลอ่ยจากพวกโจรแกดแิอน-
ทัน หลักธรรมข้อหน่ึงที่ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีแสดงให้
เห็นคอื การส�านึกในพระคุณความดีและพระเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้าในการปลดปล่อยเราจากความยุ่ง
ยากช่วยให้เรายังคงอ่อนน้อมถ่อมตน

3 นีไฟ 5

เกิดความสงบสขุในบรรดาผูค้นอีกครัง้ มอรมอนอธิบาย

การย่อบนัทึกของเขา

ตรกึตรองวา่ประสบการณ์ส่วนตวัทางวญิญาณมีอิทธิพล
อย่างไรตอ่ศรทัธาของท่าน ความปรารถนาของท่าน หรอื
วธิีปฏิบัตขิองท่านหลังจากประสบการณ์ทางวญิญาณ
ครัง้น้ัน อ่าน 3 นีไฟ 5:3–4 และมองหาส่ิงที่ชาวนีไฟท�า
เน่ืองดว้ยความช่วยเหลือและพรที่พวกเขาไดร้บัจาก
พระเจ้า สังเกตวา่วธิีหน่ึงที่ผู้คนตอบสนองคอืส่ังสอน
พระกิตตคิณุให้ผู้อื่น

ใน 3 นีไฟ 5:14–26 มอรมอนอธิบายวา่เหตใุดเขาจึงท�า
บันทึกย่อ อ่าน 3 นีไฟ 5:12–13 มองหาส่ิงที่มอรมอน 
กลา่วถงึความรบัผดิชอบของเขาในการเขียนความยอ่จาก 
บันทึกชาวนีไฟ

จากข้อเหล่าน้ี เราเรยีนรูว้า่ ในฐานะสานุศษิย์ของพระ
เยซูครสิต์ เรามีความรบัผิดชอบในการสอนผู้อ่ืน
ให้รูห้นทางสูชี่วติอันเป็นนิจ วธิีส�าคญัที่สุดวธิีหน่ึงที่
เราสามารถแสดงความกตญัญูตอ่พระเจ้าส�าหรบัส่ิงที่
พระองคท์รงท�าเพื่อเราคอื ช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองค์
และไดร้บัพรที่พระองคท์รงมีให้พวกเขา

 5. เขียนวิธีการสองสามวิธีลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นท่ีทา่นสามารถสอนผู้ อ่ืนให้รู้หนทางสูชี่วิตอนั

เป็นนิจในฐานะสานศุษิย์ของพระเยซคูริสต์ นกึถงึสถานการณ์บาง

อยา่งท่ีทา่นจะสอนเร่ืองนีก้บัผู้ อ่ืนได้

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 2–5 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 24: วัน 3

3 นีไฟ 6–10
ค�าน�า

หลงัการปลดปลอ่ยอนัน่าอศัจรรยจ์ากพวกโจรแกดแิอน- 
ทัน ชาวนีไฟและชาวเลมันมีความสงบสุขเป็นเวลาสาม
ปี ความจองหอง การแบ่งชนชัน้ การข่มเหงเกิดขึน้หลัง
จากน้ันและน�าไปสู่ความช่ัวรา้ยใหญ่หลวงและการโคน่
ล้มฝ่ายปกครองชาวนีไฟ ในท้ายที่สุด เครือ่งหมายการ
สิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ในเยรซูาเล็มรวมถึงการ
ท�าลายล้างครัง้ใหญ่ที่ท�าลายเมืองชาวนีไฟหลายเมือง 
ท�าให้ผู้อยู่อาศัยที่ช่ัวรา้ยเสียชีวติ ความมืดปกคลุมแผ่น
ดนิเป็นเวลาสามวนั ท่ามกลางความมืด สุรเสียงของ
พระผู้ช่วยให้รอดเชือ้เชิญผู้คนให้กลับมาหาพระองค ์
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เมื่อความมืดกระจายไป เสียงคร�า่ครวญของผู้คนเปลี่ยน
เป็นปีตแิละการสรรเสรญิพระเยซูครสิต์

3 นีไฟ 6–7

ชาวนีไฟกลายเป็นคนจองหอง ศาสนจกัรร้าวฉาน การ

มัว่สมุลบัท�าลายฝ่ายปกครอง และผูค้นแบ่งเป็นเผ่าต่างๆ

นึกถึงเวลาที่ท่านตอ้งตดัสินใจวา่ท่านจะท�าตามศาสดา
พยากรณ์หรอืไม่ ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 6–7 ชาวนีไฟ
บางคนประสบผลอันน่าสลดใจของการปฏิเสธศาสดา
พยากรณ์ ส่วนคนอื่นๆ ประสบพรที่มาจากการกลับใจ
และสดบัฟังผู้รบัใช้ที่พระเจ้าทรงเลือก

ดงัที่ท่านอ่านใน 3 นีไฟ 5 ชาวนีไฟกลับใจ พวกเขา
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรและไดร้บัการ
ปลดปล่อยจากพวกโจรแกดแิอนทัน จากน้ันชาวนีไฟ
รุง่เรอืงเป็นเวลาสัน้ๆ อย่างไรก็ด ีความจองหองเข้ามา
ในใจคนมากมายอย่างรวดเรว็ เป็นเหตใุห้เกิดการแบ่ง
แยกในศาสนจักร พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดาพยากรณ์
ออกไปส่ังสอนคดัคา้นความช่ัวรา้ยของผู้คน แตพ่วก
ผู้พิพากษาน�าพวกเขาไปสังหารอย่างลับๆ (ด ู3 นีไฟ 
6:4–23) ภายในประมาณหกปี ผู้คนยอม “ตนตอ่อ�านาจ
ของซาตาน” (3 นีไฟ 7:5) พวกเขากลายเป็นคนช่ัวรา้ย
จนตอ่ตา้นความชอบธรรมทัง้มวล การมั่วสุมลับท�าลาย
ฝ่ายปกครองของแผ่นดนิและท�าให้ผู้คนแบ่งแยกเป็น
เผ่าตา่งๆ 

ทัง้ที่ผู้คนช่ัวรา้ย แตนี่ไฟยังคงเป็นพยานตอ่ตา้นบาป
และเรยีกพวกเขามาสู่การกลับใจ (ด ู3 นีไฟ 7:15–20) 
อ่าน 3 นีไฟ 7:21–22 ท�าเครือ่งหมายสองสามตวัอย่างที่
ผู้คนไดร้บัพรเพราะท�าตามนีไฟ จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีน
รูว้า่ ถ้าเราจะกลับใจและท�าตามผู้รบัใช้ของพระเจ้า 
เราจะได้รบัอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิในชีวติ
เรา

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นเลือกท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์

หรือผู้น�าฐานะปโุรหิตคนอ่ืนๆ ทา่นได้รับพรอยา่งไรเม่ือทา่นท�าเชน่

นี ้

3 นีไฟ 8:1–18

การท�าลายลา้งครัง้ใหญ่ท�าใหเ้คร่ืองหมายการ

ส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เกิดสมัฤทธิผล

นึกภาพวนัเวลาที่การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิตม์าถึง ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรเมื่อเวลา
น้ันมาถึง ในท�านองเดยีวกัน ชาวนีไฟเฝ้ารอการเสด็จ
มาของพระเยซูครสิตม์านาน แซมิวเอลชาวเลมัน
พยากรณ์เกี่ยวกับเครือ่งหมายที่จะเกิดขึน้ ณ การ
สิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์(ด ูฮีลามัน 14:20–27) 
อ่าน 3 นีไฟ 8:3–4 สังเกตความแตกตา่งที่ชาวนีไฟบาง
คนรูสึ้กเกี่ยวกับเครือ่งหมาย

อ่าน 3 นีไฟ 8:5–7 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้ในปีที่ 34 นับ 

จากวนัแสดงเครือ่งหมายการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้
รอด อ่าน 3 นีไฟ 8:8–18 ครา่วๆ โดยมองหาส่ิงที่เกิด 
ขึน้กับผู้อยู่อาศัยของเมืองตา่งๆ ที่ ไดร้บัผลกระทบจาก
พายุและแผ่นดนิไหวที่ตามมา อ่าน 3 นีไฟ 10:11–12 
ท�าเครือ่งหมายคนที่สามารถรอดชีวติจากการท�าลายล้าง
ครัง้น้ี ถึงแม้ผู้รอดชีวติคอืชาวนีไฟ “ส่วนที่ชอบธรรม
มากกวา่” แตพ่วกเขายังตอ้งกลับใจและมาหาพระเยซู
ครสิต์

 2. ใช้หนึง่หน้ากระดาษในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นสร้างบทความหนงัสือพิมพ์รายงานเหตกุารณ์ใน 

3 นีไฟ 8:5–18 มีทัง้พาดหวัขา่ว ภาพสเก็ต แล้วเขียนรายงานเก่ียว

กบัการท�าลายล้าง

3 นีไฟ 8:19–25

ความมืดปกคลมุแผ่นดินสามวนั

นึกถึงเวลาที่ท่านอยู่ในที่มืดสนิท เช่น ถ�า้หรอืห้องที่ 
ไม่มีหน้าตา่งเมื่อมีคนปิดไฟ (หรอืสมมตวิา่เป็นแบบ
น้ัน) ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่ออยู่ ในความมืดและมองไม่เห็น 
อ่าน 3 นีไฟ 8:19–23 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากพายุ
และการท�าลายล้างยุต ิ(ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมาย
ค�าหรอืวลีที่บ่งบอกวา่ความมืดรนุแรงเพียงใด)

อ่าน 3 นีไฟ 8:24–25 มองหาส่ิงที่ชาวนีไฟกล่าววา่จะ
ป้องกันไม่ ให้คนจ�านวนมากของพวกเขาเผชิญความ
ตายและความพินาศ
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 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ผลของบาปเหมือนกบัการอยูใ่นความมืดอยา่งไร

 ข. การกลบัใจเหมือนกบัการยอมให้ความสวา่งเข้ามาในห้องมืด

อยา่งไร

3 นีไฟ 9:1–14

ในความมืด สรุเสียงของพระเยซูคริสต์เชือ้เชิญผูร้อดชีวิต

จากการท�าลายลา้งใหก้ลบัใจและมาหาพระองค์

ในช่วงสามวนัของความมืด สุรเสียงของพระผู้ช่วยให้
รอดตรสักับผู้ ไดร้บัการละเวน้ อ่าน 3 นีไฟ 9:1–2, 7 
มองหาสาเหตทุี่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ท�าให้เกิดการ
ท�าลายล้างครัง้น้ีในบรรดาผู้คน จากน้ันให้อ่าน 3 นี
ไฟ 9:13–14 มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัเพื่อ
ปลอบโยนผู้คนในความทุกขเวทนาของพวกเขา ท่าน
อาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายตรงข้อความบางตอนของข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่มีความหมายตอ่ท่าน

เอ็ลเดอรซี์  สก็อตต ์โกรวแ์ห่งสาวกเจ็ดสิบเป็นพยาน
วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญเราทุกคนให้มาหา
พระองคแ์ละรบัการรกัษา

“พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้รกัษาที่ยิ่ง
ใหญ่ของจิตวญิญาณเรา ยกเวน้บาปแห่ง
หายนะแล้ว ไม่มีบาปหรอืการล่วงละเมิดใด 
ความเจ็บปวดหรอืโทมนัสใดอยู่นอกเหนือ
พลังแห่งการรกัษาอันเน่ืองมาจากการ

ชดใช้ของพระองค์

“เมื่อเราท�าบาป ซาตานบอกเราวา่เราแพ้ ตรงกันข้าม 
พระผู้ ไถ่ทรงเสนอการชดใช้ ให้ทุกคน—ไม่วา่เราจะเคย
ท�าอะไรผิดมา—แม้ ให้ท่านและให้ข้าพเจ้า” (“ปาฏิหารยิ์
ของการชดใช้,” เลียโฮนำ, พ ค  2011, 139)

พระด�ารสัเชือ้เชิญของพระผู้ช่วยให้รอดใน 3 นีไฟ 
9:13 ให้มาหาพระองคแ์ละรบัเดชานุภาพการรกัษาของ
พระองคป์ระยุกต ์ใช้กับเราแตล่ะคนได ้เพื่อให้พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรกัษาเรา เราตอ้งยอมรบัพระด�ารสัเชือ้
เชิญของพระองคแ์ละมาหาพระองค ์กลับใจจากบาป
ของเรา และเปลี่ยนใจเลื่อมใส

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัด้านหนึง่ของชีวิตทา่นท่ีจะได้ประโยชน์จากเดชานภุาพ

การรักษาของพระผู้ชว่ยให้รอด ทา่นต้องท�าอะไรเพ่ือเชือ้เชิญ

พระองค์ให้ทรงรักษาทา่น

3 นีไฟ 9:15–22

สรุเสียงของพระผูช่้วยใหร้อดประกาศว่าโดยผ่านการพลี

บูชาของพระองค์ กฎของโมเสสจึงเกิดสมัฤทธิผล

ส่วนหน่ึงของกฎของโมเสสซ่ึงชาวนีไฟด�าเนินตาม
จนถึงจุดน้ีคอื พระเจ้าไดท้รงบัญชาผู้คนของพระองค์
ให้ถวายสัตวบูชาอันเป็นรปูแบบและฉายาของการพลี
บูชาครัง้สุดท้ายซ่ึงพระองคจ์ะทรงถวายในท้ายที่สุดผ่าน
การชดใช้ของพระองค ์ใช้พระด�ารสัของพระผู้ช่วยให้
รอดใน 3 นีไฟ 9:17 เตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน  
“ โดยเราการไถ่มีมา และในเรา   
 ”

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่พิธี กฎ พิธีกรรม และ
สัญลักษณ์แห่งกฎของโมเสส ซ่ึงประทานไวเ้พื่อชีท้าง
ให้ผู้คนไปหาพระองค ์เกิดสัมฤทธิผลครบถ้วนเมื่อ
พระองคท์รงพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ อ่าน 3 นี-
ไฟ 9:19 ระบุส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่ชาว
นีไฟ ไม่ตอ้งถวายอีก จากน้ันให้คน้ควา้ 3 นีไฟ 9:20 ท�า
เครือ่งหมายส่ิงที่พวกเขาตอ้งถวายเป็นเครือ่งพลีบูชา
แทน

ท่านคดิวา่การถวายเครือ่งพลีบูชาดว้ย “ ใจที่ชอกช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิด” หมายความวา่อย่างไร วญิญาณที่
ส�านึกผิดคอืวญิญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตน สอนได ้และ
กลับใจ เพื่อให้ท่านเข้าใจลึกซึง้ขึน้วา่การมี ใจที่ชอกช�า้
และวญิญาณที่ส�านึกผิดหมายถึงอะไร ให้อ่านค�ากล่าว
ตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองและท�าเครือ่งหมายค�าที่ท่านใช้
นิยาม “ ใจที่ชอกช�า้” และ “วญิญาณที่ส�านึกผิด”

“ ในสมัยโบราณเมื่อผู้คนตอ้งการนมัสการ
พระเจ้าและขอพรจากพระองค ์พวกเขา
มักจะน�าของถวายไปดว้ย       เมื่อท่าน
แสวงหาพรของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ท่าน
สามารถถวายพระเจ้าดว้ยของถวายแห่งใจ
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ที่ชอกช�า้หรอืกลับใจและวญิญาณที่ส�านึกผิดหรอืเช่ือฟัง 
ในความเป็นจรงิของถวายน้ันคอืตวัท่านเอง คอืส่ิงที่
ท่านเป็นอยู่และส่ิงที่ท่านก�าลังจะเป็น

“มีส่ิงใดในท่านหรอืในชีวติท่านไม่บรสุิทธิ์หรอืไม่มีคา่
ควรหรอืไม่ เมื่อท่านขจัดมันออกไป น่ันคอืของถวาย
แดพ่ระผู้ช่วยให้รอด มีนิสัยหรอืคณุสมบัตอิันดทีี่ขาด
หายไป ในชีวติท่านหรอืไม่ เมื่อท่านรบัส่ิงน้ันและท�าให้
เป็นส่วนหน่ึงของอุปนิสัย ท่านก�าลังมอบของถวายแด่
พระเจ้า” (ด ู“เมื่อท่านไดห้ันกลับแล้ว,” เลียโฮนำ, พ ค  
2004, 14)

อ่าน 3 นีไฟ 9:21–22 มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนวา่เราตอ้งเป็นเช่นน้ันเพื่อมาหาพระองค์

 5. นกึถงึเดก็เลก็บางคนท่ีทา่นรู้จกั เขียนในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นบรรยายคณุลกัษณะของเดก็

เลก็ท่ีเราจ�าเป็นต้องมีเพ่ือมาหาพระผู้ชว่ยให้รอด

เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนโดยใช้ค�าหรอืวลีที่
ท่านเห็นเหมาะสมใน 3 นีไฟ 9:13–14, 20–22: ถ้าเรา
มาหาพระเยซูครสิต์ด้วยใจท่ีชอกช�า้และวญิญาณท่ี
ส�านึกผิด พระองค์จะ  
 
(มีค�าที่ถูกตอ้งหลายค�า) 

 6. เพ่ือชว่ยทา่นประยกุต์ใช้ความจริงดงักลา่ว ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. เจตคตใิดอาจขดัขวางเราไมใ่ห้ถวายใจท่ีชอกช�า้และวิญญาณท่ี

ส�านกึผิดแดพ่ระเจ้า

 ข. ทา่นเคยเหน็พระเจ้าประทานพรทา่นอยา่งไรเม่ือทา่นมาหา

พระองค์ด้วยใจท่ีกลบัใจและวิญญาณท่ีเช่ือฟัง

 ค. ทา่นจะถวายใจท่ีชอกช�า้และวิญญาณท่ีส�านกึผิดแดพ่ระเจ้าได้

ดีขึน้อยา่งไร

3 นีไฟ 10

พระเจ้าทรงสญัญาจะรวมผูค้นของพระองค์ดงัแม่ไก่รวม

ลูกเจ๊ียบ

หลังจากไดย้ินสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด ผู้คน
ประหลาดใจมากจนมีความเงียบสงัดในแผ่นดนิเป็น
เวลาหลายช่ัวโมง จากน้ันสุรเสียงตรสักับผู้คนอีกครัง้  
(ด ู3 นีไฟ 10:1–3) อ่าน 3 นีไฟ 10:4–6 ระบุส่ิงที่พระผู้
ช่วยให้รอดตรสัวา่พระองคท์รงพยายามท�าเพื่อคุม้ครอง
และบ�ารงุเลีย้งผู้คนของพระองค ์ท�าเครือ่งหมายค�า
สัญญาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานไว ้ใน ข้อ 6 กับคนที่
กลับใจและมาหาพระองคด์ว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้อุปลักษณ์ของแม่ ไก่รวมลูก
เจี๊ยบมาไว ้ใตปี้กของมันเพื่อคุม้ครองลูกเจี๊ยบจาก
อันตราย ตรกึตรองวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
เหมือนแม่ ไก่ผู้ทรงพยายามคุม้ครองลูกเจี๊ยบจาก
อันตราย นอกจากน้ี ตามที่กล่าวไว ้ใน 3 นีไฟ 10:4–6 
เหตใุดจึงไม่รวมเชือ้สายแห่งอิสราเอลทัง้หมด

อ่าน 3 นีไฟ 10:8–10 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังจากผู้คน
ไดย้ินสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอด

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:
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ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 6–10 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 24: วัน 4

3 นีไฟ 11:1–17
ค�าน�า

วนัหน่ึงหลังจากการท�าลายล้างครัง้ใหญ่และสามวนั
แห่งความมืด ชาย หญิง และเด็กประมาณ 2,500 คน
มารวมกันรอบพระวหิารในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ (ด ู3 นี-
ไฟ 17:25) พวกเขาไดย้ินเสียง ซ่ึงตอนแรกพวกเขาไม่
เข้าใจ ขณะพยายามฟังพวกเขาเข้าใจวา่น่ันคอืสุรเสียง
ของพระบิดาบนสวรรคท์รงแนะน�าพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรง
ปรากฏ พระเยซูครสิตท์รงเชือ้เชิญผู้คนให้เป็นพยาน
ส่วนตวัทีละคนวา่พระองคท์รงถูกสังหารเพราะบาป
ของโลกโดยคล�ารอยแผลในพระปรศัวแ์ละรอยตะปู ใน
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์

3 นีไฟ 11:1–7

ผูค้นไดยิ้นสรุเสียงของพระบิดาประกาศการปรากฏของ

พระบตุรพระองค์

ออกไปข้างนอกพรอ้มดนิสอและคูม่ือศึกษาเล่มน้ี ฟัง
เป็นเวลา 60 วนิาที จดเสียงมากเท่าที่ท่านไดย้ินลงใน
ช่องวา่งที่เตรยีมไว ้  
  
 

ตอนน้ีให้เขียนรปูดาวไวข้้างๆ แตล่ะเสียงที่ท่านคดิวา่
ฟังออกยากหรอืที่ท่านอาจไม่ทันสังเกตหากไม่พยายาม
ฟัง จากน้ันให้กลับเข้ามาข้างใน

ไม่นานหลังจากการท�าลายล้างครัง้ใหญ่และความมืดอัน
แสดงถึงการสิน้พระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ผู้คนมา
รวมกันที่พระวหิารในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ ขณะพวกเขา

ก�าลังสนทนาเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้แล้ว ประสบการณ์อัน
น่าอัศจรรย์อุบัตขิึน้ซ่ึงตอนแรกพวกเขาไม่เข้าใจ อ่าน 
3 นีไฟ 11:1–3 มองหาส่ิงที่ผู้คนเข้าใจยาก ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายค�าที่บรรยายสุรสียงของพระผู้
เป็นเจ้าและผลที่สุรเสียงน้ันมีตอ่คนที่ ไดย้ิน

ใช้เวลาสักครูต่รกึตรองวา่ลักษณะของเสียงที่ผู้คนไดย้ิน
เหมือนการกระตุน้เตอืนที่เราไดร้บัจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์อย่างไร ท่านสามารถเรยีนรูค้วามจรงิอะไรจาก 
3 นีไฟ 11:1–3 เกี่ยวกับวธิีที่พระเจ้าและพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์มักจะตรสักับเรา หลักค�าสอนหน่ึงที่เราเห็นได้
ในข้อเหล่าน้ีคอื พระวญิญาณบรสุิทธ์ิมักจะตรสักับเรา
ด้วยสุรเสยีงสงบแผ่วเบาท่ีเรารูส้กึในใจเรา

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสอง อธิบายวา่สุรเสียงของพระเจ้าผ่านพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ท�างานกับความคดิและใจเราอย่างไร

“บางทีส่ิงส�าคญัที่สุดอย่างดยีวที่ข้าพเจ้า
เรยีนรูจ้ากการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนคอื
สุรเสียงของพระวญิญาณมาในลักษณะ
ของ ควำมรูสึ้กไม่ ใช่เสียง ท่านจะเรยีนรู้
เช่นเดยีวกับข้าพเจ้าที่จะคอย ‘ฟัง’ เสียงที่

ท่าน รูสึ้ก ไม่ ใช่เสียงที่ท่านไดย้ิน . . .

“ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะน�าทางและ
ปกป้องท่าน แม้กระทั่งแก้ ไขการกระท�าของท่าน       
เสียงทางวญิญาณน่ันเองที่เข้ามาสู่จิตใจในลักษณะของ
ความคดิหรอืความรูสึ้กที่ ใส่ ไว ้ในใจเรา” (“ค�าแนะน�า
ส�าหรบัเยาวชน,” เลียโฮนำ, พ ย  2011, 20–21)

 1. นกึถงึเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่สรุเสียงของพระเจ้าหรือความ

ประทบัใจของพระวิญญาณเข้ามาในความคดิหรือใจทา่น 

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียวกบั

ประสบการณ์นัน้และทา่นรู้สกึอยา่งไร

ชาวนีไฟ ไดย้ินเสียงสองครัง้และไม่เข้าใจ อ่าน 3 นีไฟ 
11:4–7 มองหาส่ิงที่ชาวนีไฟท�าตา่งจากเดมิในครัง้ที่สาม
เพื่อจะเข้าใจเสียงน้ัน ท่านคดิวา่ ผู้คนเงี่ย “หูฟัง” เสียง 
หมายความวา่อย่างไร (3 นีไฟ 11:5)

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ให้ค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีเกี่ยว
กับส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อฟังและเข้าใจสุรเสียงของพระเจ้า
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ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ขีดเส้นใตค้�าหรอืวลีที่ช่วย
ให้ท่านรูว้า่ตอ้งท�าอะไร หรอืหลีกเลี่ยงอะไร จึงจะไดย้ิน
สุรเสียงของพระเจ้าผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดด้ขีึน้

“พระวญิญาณไม่ทรงดงึความสนใจของเราดว้ยการ
ตะโกน ไม่ทรงเขย่าเราแรงๆ พระวญิญาณทรงกระซิบ 
ทรงโอบกอดเราอย่างอ่อนโยนจนถ้าเรากังวลอยู่กับเรือ่ง
หน่ึง เราจะรูสึ้กไม่ ไดเ้ลย

“บางครัง้พระวญิญาณจะทรงกดเราแรงพอหรอืมักจะ
แรงพอจนเราสนใจ แตจ่ากประสบการณ์ของข้าพเจ้า 
ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเราไม่เอาใจใส่ความรูสึ้กอ่อนโยน ถ้า
เราไม่ฟังความรูสึ้กเหล่าน้ัน พระวญิญาณจะทรงถอน
ตวัและรอจนกวา่เราจะแสวงหาและฟังดว้ยท่าทีและ
การแสดงออกของเรา” (“How Does the Spirit Speak to 
Us?” New Era, Feb. 2010, 3)

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ 3 นีไฟ 11:5–6 และในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน เม่ือเราฝึกฟังสุรเสยีงของ
พระเจ้าผ่านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ เราจะสามารถ
เข้าใจการสือ่สารท่ีพระองค์ประทานแก่เรา

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรชว่ยทา่นเตรียมความคดิและใจให้พร้อมได้ยินและเข้าใจ

สรุเสียงของพระเจ้า

 ข. ทา่นเคยเข้าใจการสื่อสารจากพระเจ้าท่ีทา่นอาจพลาดไปหาก

ทา่นไมพ่ยายามตัง้ใจฟังเม่ือใด

 ค. ทา่นเคยได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

มากกวา่หนึง่ครัง้ก่อนท่ีทา่นจะเข้าใจและท�าตามเม่ือใด

3 นีไฟ 11:8–17

พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏและทรงเชือ้เชิญผูค้นใหม้า

สมัผสัรอยแผลของพระองค์ทีละคน

พยายามนึกภาพเหตกุารณ์ ใน 3 นีไฟ 11:8–10 ขณะที่
ท่านอ่าน
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 3. ขณะไตร่ตรองวา่จะ

เป็นอยา่งไรถ้าได้เหน็

การปรากฏของพระเยซคูริสต์

ผู้ทรงฟืน้คืนพระชนม์ตอ่ผู้คน

ในสมยัพระคมัภีร์มอรมอน ให้

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นอาจ

ประสบความคิดและความ

รู้สกึอะไรบ้างถ้าทา่นอยูท่ี่นัน่

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองพูด
เกี่ยวกับความส�าคญัอัน
เน่ืองจากการปรากฏของ
พระผู้ช่วยให้รอดตอ่ชาว
นีไฟ ดงัน้ี

เม่ือก�าลงัศกึษาพระคมัภีร์ 

บอ่ยครัง้การพยายามนกึ

ภาพสิง่ท่ีก�าลงัเกิดขึน้หรือ

จินตนาการวา่ทา่นอยูท่ี่นัน่กบั

คนท่ีก�าลงัประสบเหตกุารณ์

นัน้จะชว่ยได้ ทกัษะการ

ศกึษาดงักลา่วสามารถท�าให้

เหตกุารณ์และผู้คนในพระ

คมัภีร์เป็นจริงตอ่ทา่นมากขึน้

และเปิดโอกาสให้ทา่นรู้สกึ

ถงึอิทธิพลของพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ

การนึกภาพสิ่งที่

ก�าลังเกดิขึน้

“การปรากฏครัง้น้ันและการประกาศครัง้น้ันเป็นจุด
โฟกัส ช่วงเวลาส�าคญัที่สุด ในประวตัศิาสตรท์ัง้สิน้
ของพระคมัภีรม์อรมอน น่ันคอืการแสดงให้ประจักษ์
และประกาศิตที่ ไดแ้จ้งและดลใจศาสดาพยากรณ์ชาว
นีไฟทุกท่านมานานหกรอ้ยปี ไม่ ให้กล่าวอะไรเกี่ยวกับ
บรรพบุรษุชาวอิสราเอลและชาวเจเรด็ของพวกท่าน
เป็นเวลาหลายพันปีก่อนหน้าน้ัน

“ทุกท่านไดพู้ดถึงพระองค ์รอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์
ฝันถึงพระองค ์และสวดอ้อนวอนขอการปรากฏของ
พระองค—์แตพ่ระองคท์รงปรากฏที่น่ีจรงิๆ วนัส�าคญั
ที่สุด! พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนคนืเดอืนมืดเป็น
ความสวา่งยามรุง่อรณุไดม้าถึงแล้ว” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 250–51)

จ�าไวว้า่ชาวนีไฟและชาวเลมันที่เหลือเพิ่งประสบกับ
การท�าลายล้างอันน่ากลัวและสามวนัแห่งความมืดสนิท 
อ่าน 3 นีไฟ 11:10–12 มองหาส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รง
ตอ้งการให้ผู้คนรูเ้กี่ยวกับพระองคแ์ละส่ิงที่พระองคท์รง
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ท�าในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั ท่าน
คดิวา่พระด�ารสัใดของพระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยน
ท่านมากที่สุดถ้าท่านอยู่ที่น่ัน ไตรต่รองวา่เหตใุดพระ
ด�ารสัน้ันจึงมีความหมายตอ่ท่านมาก ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายวลีที่มีความหมายตอ่ท่านมากที่สุดใน
พระคมัภีรข์องท่าน

อ่าน 3 นีไฟ 11:13–15 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระเยซู
ครสิตท์รงเชือ้เชิญผู้คนให้ท�าเพื่อจะรบัความรูส่้วนตวัที่
พระองคท์รงตอ้งการให้พวกเขามีเกี่ยวกับพระองค ์ตรกึ
ตรองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี ตามที่กล่าวไว ้ใน 3 นี-
ไฟ 11:14 พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้ผู้คนรูอ้ะไร
จากประสบการณ์น้ี ขณะพิจารณาวา่มีประมาณ 2,500 
คนอยู่ที่น่ันเวลาน้ัน (ด ู3 นีไฟ 17:25) เหตกุารณ์น้ีเกิด
ขึน้นานเท่าใดแล้ว เหตกุารณ์ดงักล่าวสอนอะไรท่าน
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดพระเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนเหน็และสมัผสั

พระองค์ “ทีละคน” 3 นีไฟ 11:15

 ข. การได้สมัผสัรอยแผลท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดทรงได้รับขณะทรง

ชดใช้บาปของทา่นจะสง่ผลตอ่ทา่นอยา่งไร

ท่านอาจจะเขียนความจรงิตอ่ไปน้ีไว ้ในพระคมัภีรข์อง
ท่านใกล้กับ 3 นีไฟ 11:11–15 หรอืในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน พระเยซูครสิต์ทรงเชือ้เชิญ
ฉันให้รบัประจักษ์พยานสว่นตัววา่พระองค์ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของฉัน

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้สกึวา่ประจกัษ์พยานสว่นตวัของทา่นเก่ียวกบัพระผู้ชว่ย

ให้รอดแรงกล้าเพียงใด ประจกัษ์พยานนัน้เติบโตและเข้มแข็งขึน้ใน

อดีตท่ีเพ่ิงผา่นมาอยา่งไร

 ข. ประสบการณ์ใดน�าทา่นให้ได้รับประจกัษ์พยานสว่นตวัเก่ียวกบั

พระผู้ชว่ยให้รอด หรือทา่นจะท�าอะไรเพ่ือได้รับพยานหนกัแนน่

มากขึน้

 ค. ทา่นจะรู้ได้อยา่งไรวา่พระผู้ชว่ยให้รอดทรงรู้จกัทา่นเป็นการ

สว่นตวั

อ่าน 3 นีไฟ 11:16–17 มองหาส่ิงที่ผู้คนท�าหลังจากพวก
เขามีประจักษ์พยานส่วนตวัครัง้น้ีกับพระผู้ช่วยให้รอด 
อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ “ โฮซันนา” เป็นการโห่
รอ้งสรรเสรญิพระเจ้า

ด ู3 นีไฟ 11:15 ให้ละเอียดมากขึน้และระบุส่ิงที่ผู้คนท�า
หลังจากพวกเขาไดค้ล�ารอยแผลของพระผู้ช่วยให้รอด 
เน่ืองจากท่านไม่ ไดอ้ยู่ที่น่ันเพื่อคล�ารอยแผลของพระ
ผู้ช่วยให้รอดดว้ยตนเองเช่นเดยีวกับผู้คนที่เขียนไว ้ใน 
3 นีไฟ ท่านจะรู ้ไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูคอืพระครสิต ์(ด ู
ยอห์น 20:30–31; โมโรไน 10:3–7; คพ  46:13–14 เพื่อ
หาค�าตอบที่เป็นไป ได)้

เพื่อเปรยีบ 3 นีไฟ 11:15 กับตวัท่าน จงเตมิข้อความตอ่
ไปน้ีให้ครบถ้วน เม่ือฉันได้รบัประจักษ์พยานสว่นตัว
เก่ียวกับพระเยซูครสิต์ ฉันมีความรบัผิดชอบในการ 
  

นึกถึงวธิีที่ผู้มีประจักษ์พยานในพระเยซูครสิตส์ามารถ 
“กล่าวค�าพยาน” ถึงพระองค ์ได้

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอรส์อนดงัน้ีเกี่ยวกับประจักษ์
พยาน “ท่านไม่สามารถบังคบัเรือ่งทางวญิญาณได ้
ประจักษ์พยานไม่ ใช่การบังคบัให้ท่านยอมรบั ประจักษ์
พยานเตบิโต ประจักษ์พยานคอืประจักษ์พยาน และ
ควรเป็นที่นับถือ ไม่วา่เล็กหรอืใหญ่ เราจะสูงขึน้ใน
ประจักษ์พยานของเราเหมือนเราเตบิโตทางรา่งกาย
และแทบไม่รูว้า่ก�าลังเกิดขึน้เพราะประจักษ์พยาน
เตบิโต” (“How Does the Spirit Speak to Us?” 3)

 6. สรุปบทเรียนนีโ้ดยเขียนประจกัษ์พยานของทา่นเก่ียว

กบัพระเยซคูริสต์ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น ทา่นอาจต้องการเขียนลงไปด้วยวา่ทา่นได้ท�าอะไรบ้างเพ่ือให้

มีประจกัษ์พยานหรือทา่นวางแผนจะท�าอะไรเพ่ือให้ประจกัษ์พยาน

เข้มแข็งขึน้ หากพระวิญญาณกระตุ้นเตือน ทา่นจะอา่นหรือเชิญ

บางคนอา่นท่ีทา่นเขียนไว้

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 11:1–17 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 25: วัน 1

3 นีไฟ 11:18–12:48
ค�าน�า

หลังจากผู้คนที่พระวหิารในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ไดค้ล�า
รอยแผลในพระปรศัว ์พระหัตถ์ และพระบาทของพระ
เยซูครสิตด์ว้ยตนเองแล้ว พระผู้ช่วยให้รอดไดป้ระทาน
อ�านาจในการให้บัพตศิมาแก่นีไฟและคนอื่นๆ พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเตอืนผู้คนให้หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
และทรงสัญญาวา่คนที่ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
จะไดอ้าณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก พระองค์
ทรงสอนพวกเขาเช่นกันให้รูว้ธิีรบัพรของพระกิตตคิณุ
และทรงแนะน�าพวกเขาให้เป็นอิทธิพลดตีอ่ผู้อื่น พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่พระองคท์รงท�าให้กฎของ
โมเสสเกิดสัมฤทธิผล และพระองคป์ระทานกฎที่สูงกวา่
เพื่อเตรยีมผู้คนให้เป็นเหมือนพระองคแ์ละพระบิดาใน
สวรรค์

3 นีไฟ 11:18–30

พระเยซูคริสต์ประทานอ�านาจในการใหบ้พัติศมาแก่นีไฟ

และคนอืน่ๆ และทรงประณามความขดัแยง้

ท่านจ�าความคดิและความรูสึ้กของท่านไดห้รอืไม่เมื่อ
ท่านเตรยีมรบับัพตศิมาหรอืท่านเคยเห็นเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัเตรยีมรบับัพตศิมาหรอืไม่ คนจ�านวน
มากมีค�าถามเช่น “ ใครสามารถให้บัพตศิมาฉันได”้ และ 

“การประกอบศาสนพิธีบัพตศิมาท�าอย่างไร” พิจารณาวา่
ท่านจะตอบค�าถามเหล่าน้ันอย่างไร

ขณะศึกษา 3 นีไฟ 11:1–17 ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
ปรากฏของพระเยซูครสิตต์อ่ “ผู้คนของนีไฟ      , รอบ
พระวหิารซ่ึงอยู่ ในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่” (3 นีไฟ 11:1) 
คนเหล่าน้ีคล�ารอยแผลของพระองคแ์ละกลายเป็น
พยานส่วนตวัถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์และความเป็น
พระเจ้าของพระองค ์ทันทีหลังจากประสบการณ์น้ี พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนพวกเขาเกี่ยวกับบัพตศิมา รวมถึง
คนที่สามารถให้บัพตศิมาและวธิีที่ควรประกอบพิธีบัพ- 

ตศิมา

อ่าน 3 นีไฟ 11:18–22, 24–25 เขียนค�าตอบของค�าถาม 
“ ใครสามารถให้บัพตศิมาฉันได”้   
 

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 11 จากส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัและทรงท�า เราเรยีนรูว้า่ บัพติศมาต้องประกอบ
โดยบุคคลผู้ด�ารงสทิธิอ�านาจท่ีถูกต้อง การเปิดเผย
ยุคปัจจุบันให้ความกระจ่างวา่บัพตศิมาประกอบโดย
บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งปุ โรหิตในฐานะปุ โรหิตแห่งอา- 
โรน (ด ูคพ  20:46) หรอืผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิตแห่งเมลค-ี
เซเดคเท่าน้ัน (ด ูคพ  20:38–39; 107:10–11) นอกจาก
น้ี เขาตอ้งกระท�าภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้น�าฐานะ
ปุ โรหิตที่ถือกุญแจฐานะปุ โรหิตอันจ�าเป็นตอ่การมอบ
อ�านาจให้ประกอบศาสนพิธี (เช่น อธิการ ประธานสาขา 
ประธานคณะเผยแผ่ หรอืเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ใหญ่)

อ่าน 3 นีไฟ 11:23–27 เขียนค�าตอบของค�าถาม “การ
ประกอบศาสนพิธีบัพตศิมาท�าอย่างไร”   
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 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตุ

ใด จงึต้องบพัตศิมาในวธีิที่พระเจ้าทรงก�าหนด เกิด

อะไรขึน้ถ้าไมไ่ด้พดูถกูต้องตามค�าท่ีก�าหนดไว้ในศาสนพิธีบพัติศ-

มาหรือถ้าไมไ่ด้จุม่ผู้ รับบพัตศิมาลงไปในน�า้จนมิด 

 2. ตอบชดุค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ชดุหรือมากกวา่นัน้ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นจ�าอะไรได้บ้างเก่ียวกบัสาเหตท่ีุทา่นรับบพัตศิมาและเก่ียว

กบัพิธีบพัติศมา ใครให้บพัติศมาทา่น ทา่นอายเุทา่ใด ทา่นมีความ

รู้สกึอยา่งไรเม่ือทา่นรับบพัตศิมา การรับบพัตศิมาโดยผู้ด�ารงสทิธิ

อ�านาจท่ีถกูต้องและในวิธีท่ีพระเจ้าทรงก�าหนดมีความหมายตอ่

ทา่นอยา่งไร

 ข. ทา่นเป็นพยานในพิธีบพัตศิมาของคนบางคนเม่ือเร็วๆ นีห้รือไม ่

ทา่นมีความรู้สกึอยา่งไร

 ค. ถ้าทา่นด�ารงต�าแหนง่ปโุรหิตในฐานะปโุรหิตแหง่อาโรน การรู้วา่

ทา่นมีสทิธิอ�านาจในการให้บพัติศมาท�าให้ทา่นรู้สกึอยา่งไร ถ้า

ทา่นเคยมีโอกาสให้บพัตศิมาบางคน ทา่นรู้สกึอยา่งไรและเรียนรู้

อะไรในระหวา่งประสบการณ์นัน้

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 11:28–30 พระเจ้าทรงแนะน�า
ผูค้นไม ่ให ้โตเ้ถยีงหรอืขดัแยง้ ( โตแ้ยง้) กนัเกีย่วกบับพั- 

ตศิมาหรอืประเด็นอื่นของหลักค�าสอน พระองคท์รง
สอนวา่ความขัดแย้งเป็นของมารและควรหมดไป

3 นีไฟ 11:31–41

พระเยซูคริสต์ทรงประกาศหลกัค�าสอนของพระองค์

นึกถึงส่ิงที่ท่านท�าวนัน้ี (การกระท�า) ซ่ึงส่งผลบวก 
เขียนการกระท�าและผลไว ้ในดา้นที่เหมาะสมของ
แผนภาพตอ่ไปน้ี จากน้ันให้นึกถึงส่ิงที่ท่านท�าวนัน้ี  

ซ่ึงส่งผลลบ

ความสัมพันธ์ของการกระท�ากับผลบางครัง้เรยีกวา่กฎ
แห่งการเก็บเกี่ยว การเปิดเผยยุคปัจุบันอธิบายดงัน้ี “ส่ิง
ใดก็ตามที่เจ้าหวา่น, เจ้าก็จะเก็บเกี่ยวส่ิงน้ัน; ฉะน้ัน, 
หากเจ้าหวา่นความดเีจ้าก็จะเก็บเกี่ยวความดเีป็นรางวลั
ของเจ้า” (คพ  6:33)

อ่าน 3 นีไฟ 11:31 และระบุส่ิงที่พระเยซูครสิตต์รสัวา่
พระองคจ์ะทรงประกาศตอ่ผู้คน

 3. ดงัท่ีบนัทกึไว้ใน 3 นีไฟ 11:32–39 พระเยซคูริสต์ทรง

ประกาศหลกัค�าสอนของพระองค์ “ซึง่พระบดิาประทานให้ 

[พระองค์]” (3 นีไฟ 11:32) ลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น อา่นพระคมัภีร์อ้างอิงแตล่ะข้อ ระบุ

การกระท�าและผลท่ีพระเยซคูริสต์ทรงสอนอนัเก่ียวข้องกบัหลกัค�า

สอนของพระองค์ บนัทกึสิง่ท่ีทา่นพบในแผนภมิูลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

การกระท�า ผล

3 นีไฟ 11:32–34

3 นีไฟ 11:35–36

3 นีไฟ 11: 37–38

3 นีไฟ 11: 39–40

ตามที่เห็นในแผนภูมิของท่าน อะไรคอืการกระท�าหลัก
ที่พระเยซูครสิตท์รงสอนวา่บุตรธิดาทุกคนของพระบิดา
บนสวรรคต์อ้งท�าเพื่อเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์

การกระท�า ผล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ท่านอาจสังเกตวา่ 3 นีไฟ 11:32 กล่าววา่ พระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิทรงเป็นพยานถึงพระบิดาบนสวรรค์และ
พระเยซูครสิต์ ไตรต่รองครัง้ล่าสุดเมื่อพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานตอ่ท่านถึงการด�ารงอยู่จรงิและ
ความรกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

3 นีไฟ 12:1–16

พระเยซูคริสต์ทรงสอนฝงูชนเกีย่วกบัพรทีเ่ราไดร้บัเมือ่เรา

ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคณุของพระองค์

ท�าแบบสอบถามถูก- ผิดตอ่ไปน้ีโดยวงกลมค�าตอบดา้น
ล่าง

ถ ผ พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราดพีรอ้ม

ถ ผ เราตอ้งดพีรอ้มในชีวติน้ีจึงจะเข้าอาณาจักร
ซีเลสเชียลได้

ถ ผ เราดพีรอ้มได้

เพื่อช่วยตรวจค�าตอบของท่าน ให้อ่าน 3 นีไฟ 12:48 
ก่อน (ข้อน้ีเป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร ์ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายข้อน้ีให้ชัดเจนเพื่อท่านจะหา
เจอในอนาคต)

การเป็นคนดพีรอ้มเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 
เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าวดงัน้ีเกี่ยวกับพระ
บัญญัตใิห้ดพีรอ้ม “เราไม่ตอ้งท้อใจหาก
ความพยายามตัง้ใจไปสู่ความดพีรอ้มของ

เราเวลาน้ีดเูหมือนล�าบากอย่างยิ่ง [ยาก] และไม่สิน้สุด 

ความดพีรอ้มเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง จะสมบูรณ์ ไดก็้
ตอ่เมื่อหลังจากการฟ้ืนคนืชีวติและผ่านพระเจ้าเท่าน้ัน 
ความดพีรอ้มคอยท่าทุกคนที่รกัพระองคแ์ละรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค”์ (ด ู“ความดพีรอ้มเป็นกระบวน
การตอ่เน่ือง,” เลียโฮนำ, ม ค  1996, 96)

ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี: ท่านคดิวา่ความดพีรอ้ม
สามารถเกิดขึน้ได ้โดย “ผ่านพระเจ้าเท่าน้ัน” 
หมายความวา่อย่างไร

กลับไปดแูบบสอบถามถูก- ผิดที่ท่านเพิ่งท�า เปลี่ยนค�า
ตอบตามที่ท่านเรยีนรูจ้าก 3 นีไฟ 12:48 และค�ากล่าว
ของเอ็ลเดอรเ์นลสัน

ค�าสอนของพระเยซูครสิต ์ใน 3 นีไฟ 12–14 บางครัง้
เรยีกวา่เป็น “ค�าเทศนาที่พระวหิาร” เพราะค�าสอนเหล่า
น้ันคล้ายคลึงและมักเพิ่มความเข้าใจให้เราเกี่ยวกับค�า
เทศนาบนภูเขาของพระผู้ช่วยให้รอดซ่ึงเป็นที่รูจ้ักกัน
ด ี(ด ูมัทธิว 5–7) ประธานฮาโรลด ์บี  ลีสอนวา่ “ ในค�า
เทศนาบนภูเขา พระอาจารย์  ไดป้ระทานการเปิดเผย
บางอย่างแก่เราเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค ์ซ่ึง
สมบูรณ์แบบ หรอืส่ิงที่อาจกล่าวไดว้า่เป็น ‘อัตชีวประวตั ิ
ทุกพยางคท์ี่พระองคท์รงจดไว ้ในการกระท�า’ และการ
ท�าเช่นน้ันได ้ให้พิมพ์เขียวส�าหรบัชีวติเราเอง” (Deci-
sions for Successful Living [1973], 56) ขณะที่ท่านศึกษา 
3 นีไฟ 12–14 ให้มองหาดา้นตา่งๆ ที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงตอ้งการให้เราพยายามดพีรอ้ม
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เฉกเช่นค�าเทศนาบนภูเขา พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เริม่เทศนาตอ่ชาวนีไฟดว้ยผู้เป็นสุขหลายครัง้—การ
ประกาศสภาพอันเป็นพรและเป่ียมปีตขิองผู้ที่ซ่ือสัตย์ 
(ด ู3 นีไฟ 12:1–12) ขณะที่ท่านอ่านให้ดวูา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงกระตุน้เราให้พัฒนาคณุลักษณะ
ใดและพระองคท์รงสัญญาพรอะไรบ้างอันเน่ืองจาก
การท�าเช่นน้ัน ขณะที่ท่านอ่าน ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายคณุลักษณะเหล่าน้ีและพรที่สัญญาไว ้อาจ
เป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ ยำกจนทำงวญิญำณ (3 นีไฟ 12:3) 
หมายถึงนอบน้อมถ่อมตนและพึ่งพาพระเจ้า โศก
เศรำ้ (3 นีไฟ 12:4) โยงถึงความรูสึ้กเศรา้เสียใจเพราะ
บาปของเราอันน�าไปสู่การกลับใจ และ อ่อนโยน (3 นี-
ไฟ 12:5) สามารถหมายถึงถ่อมตนและอ่อนน้อม ยอม
ตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า หรอือดทนในการ
บาดเจ็บโดยไม่แสดงความขุ่นเคอืงใจ

 4. ระบคุณุลกัษณะประการหนึง่ท่ีทา่นเพ่ิงอา่นซึง่ทา่น

ก�าลงัพยายามหรือจะพยายามให้ได้มา เขียนในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นก�าลงัได้รับหรือหวงัจะได้รับ

พรอะไรบ้างขณะพฒันาคณุลกัษณะนัน้

จากความจรงิมากมายใน 3 นีไฟ 12:1–12 เราเรยีนรูว้า่ 
ถ้าเราด�าเนินชีวติสอดคล้องกับค�าสอนของพระเยซู
ครสิต์ เราจะได้รบัพรและพรอ้มเข้าอาณาจักรแห่ง
สวรรค์ ขณะท�าเช่นน้ัน เราจะเป็นแบบอย่างหรอืแสง
สวา่งตอ่โลกดว้ย (ด ู3 นีไฟ 12:14–16) 

3 นีไฟ 12:17–48

พระเยซูคริสต์ทรงสอนฝงูชนใหรู้้กฎทีสู่งกว่าซ่ึงจะช่วยให้

พวกเขาเป็นเหมือนพระองค์และพระบิดาบนสวรรค์

พระเยซูครสิตท์รงสอนชาวนีไฟ ให้รูว้ธิีมาหาพระองค์
โดยกลับใจและเช่ื อฟังพระบัญญัต ิ(ด ู3 นีไฟ 12:19–
20) ในส่วนที่เหลือของ 3 นีไฟ 12 พระองคต์รสัถึงหลาย
ส่วนในกฎของโมเสสและจากน้ันทรงสอนกฎที่สูงกวา่ 
พระองคท์รงแนะน�าส่วนตา่งๆ ในกฎของโมเสสดว้ยวลี
เช่น “คนในสมัยโบราณกล่าวไว”้ หรอื “มีเขียนไว”้ จาก
น้ันพระองคท์รงแนะน�ากฎใหม่ที่สูงกวา่ซ่ึงพระองคท์รง
ตอ้งการให้เราด�าเนินชีวติในทุกวนัน้ี โดยใช้วลีวา่ “เรา
กล่าวแก่เจ้า      ”

 5. อา่นพระคมัภีร์อ้างอิงตอ่ไปนี ้และเขียนพฤตกิรรมตา่งๆ 

ท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดตรัสวา่จะน�าไปสูค่วามดีพร้อมลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. 3 นีไฟ 12:21–22 อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ค�าวา่ เจ้า

ท่ึม เป็นค�าท่ีมีความหมายเสื่อมเสียอนัแสดงถงึการดหูม่ิน ไมช่อบ

อยา่งเปิดเผย หรือเกลียดชงั

 ข. 3 นีไฟ 12:23–24 ใช้เชิงอรรถ 24ก ชว่ยค้นหาความหมายของ

การคืนดีกบัคนบางคน 

 ค. 3 นีไฟ 12:25 อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่การ “ปรองดอง

กบัปฏิปักษ์ของเจ้าโดยเร็ว” หมายถงึการยตุคิวามขดัแย้งกบัผู้ อ่ืน

โดยเร็ว ไมย่อมให้พวกเขาพยาบาทและก่อปัญหาใหญ่กวา่เดมิ 

เอล็เดอร์เดวิด อี. โซเรนเซน็สอนขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสบิ

ดงันี ้“หลกัธรรมนีน้�ามาใช้ในครอบครัวเราได้มากกวา่ท่ีอ่ืน” (“การ

ให้อภยัจะเปลี่ยนความขมข่ืนเป็นความรัก,” เลียโฮนา, พ.ค. 

2003, 13)

 ง. 3 นีไฟ 12:27–30 อาจเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ ตณัหา

ราคะหมายถงึความปรารถนาท่ีไมเ่หมาะสม ชัว่ร้าย และเหน็แก่ตวั 

 จ. 3 นีไฟ 12:38–42

 ฉ. 3 นีไฟ 12:43–45

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้ากข้อเหล่าน้ี
ใน 3 นีไฟ 12 คอื เม่ือเรามาหาพระครสิต์และรกัษา
พระบัญญัติของพระองค์ เราสามารถเป็นเหมือน
พระองค์และพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงดีพรอ้มได้มาก
ขึน้

แม้เราจะไม่บรรลุความดพีรอ้มในชีวติน้ี 
แตป่ระธานเจมส์ อี  เฟาสท์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดอธิบายวา่เราตอ้งพยายาม
เจรญิก้าวหน้าสู่ความดพีรอ้มในตอนน้ี
เพื่อเราจะสามารถบรรลุความดพีรอ้มใน

ชีวติหน้า “ความดพีรอ้มเป็นเป้าหมายนิรนัดร ์ขณะที่
เรายังดพีรอ้มไม่ ได ้ในความเป็นมรรตยั แตค่วาม
พยายามที่จะดพีรอ้มเป็นพระบัญญัต ิซ่ึงโดยผ่านการ
ชดใช้ เราจะดพีรอ้มได ้ในที่สุด” (“น่ีเป็นยุคของเรา,” 
เลียโฮนำ, ก ค  1999, 25) 
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—3 นีไฟ 12:48

 6. ดวูา่ทา่นสามารถทอ่งจ�า 3 นีไฟ 12:48ไดค้รบถว้น หรือ

ไม ่เขียนข้อความลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นเม่ือทา่นคดิวา่ทา่นทอ่งจ�าได้แล้ว

จ�าไวว้า่พระเจ้าไม่ทรงคาดหวงัให้เราดพีรอ้มในทุกเรือ่ง
ระหวา่งชีวติมรรตยัของเรา แตเ่มื่อเราเพียรพยายาม
ท�าตามพระองคแ์ละรบัส่วนพรแห่งการชดใช้ เราจะดี
พรอ้มได ้ในท้ายที่สุด

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 11:18–12:48 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 25: วัน 2

3 นีไฟ 13 
ค�าน�า

ดงับันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 13 พระผู้ช่วยให้รอดยังคง
เทศนาที่พระวหิารในแผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ พระองคท์รง
เตอืนผู้คนวา่อย่าเป็นคนหน้าซ่ือใจคดและสอนพวก
เขาวา่งานชอบธรรมของพวกเขาเป็นที่พอพระทัย
พระบิดาบนสวรรค ์พระองคท์รงสอนฝูงชนเช่นกันให้
ส่ังสมทรพัย์สมบัตไิว ้ในสวรรคแ์ละจากน้ันทรงแนะน�า
สานุศิษย์สิบสองคนให้แสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าก่อนจะวติกกับเรือ่งราวทางโลกของตน

3 นีไฟ 13:1–18

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเตือนชาวนีไฟว่าอย่าเป็นคนหนา้ซ่ือ

ใจคดและสอนพวกเขาใหท้�างานชอบธรรมซ่ึงเป็นทีพ่อ

พระทยัพระบิดาบนสวรรค์

ท�าการประเมินตนเองตอ่ไปน้ีในใจโดยเลือกวา่วลี ใดพูด
ถึงแรงจูงใจของท่านในการท�าทาน (การให้ผู้อื่น) การ
สวดอ้อนวอน และการอดอาหารไดด้ทีี่สุด 

ฉันท�าทานเพราะ:

 ก  ฉันควรจะท�า

 ข  ฉันรกัพระเจ้าและชอบช่วยเหลือผู้อื่น

 ค  ฉันตอ้งการให้ผู้อื่นคดิดตีอ่ฉัน

ฉันสวดอ้อนวอนเพราะ:

 ก  ฉันไม่ตอ้งการตอบ “ ไม่” ตอ่หน้าคนอื่นเมื่อขอให้ฉัน
สวดอ้อนวอน

 ข  น่ีเป็นเพียงกิจวตัรประจ�าวนัส่วนหน่ึงของฉัน

 ค  ฉันตอ้งการส่ือสารกับพระบิดาบนสวรรค์

ฉันอดอาหารเพราะ:

 ก  การอดอาหารช่วยให้ฉันใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้

 ข  คนอื่นๆ จะคดิวา่ฉันเป็นคนไม่ดถี้าฉันไม่อดอาหาร

 ค  พ่อแม่ ไม่ยอมให้ฉันกินในเมื่อฉันควรจะอดอาหาร

ใน 3 นีไฟ 13 พระเยซูครสิตท์รงสอนฝูงชนชาวนีไฟ
เกี่ยวกับความส�าคญัของเจตนาในการท�าทาน การสวด
อ้อนวอน และการอดอาหาร ค�าตอบที่ระบุไว ้ในการ
ประเมินตนเองสะท้อนเจตนาที่เราอาจมีตอ่การกระ
ท�าเหล่าน้ีหรอืการกระท�าอื่นๆ ในดา้นการอุทิศตนทาง
ศาสนา

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: สาเหต ุท่ีเราท�างานชอบธรรมส�าคญัหรือ

ไม ่ถ้าส�าคญั เพราะเหตใุด หรือถ้าไมส่�าคญั เพราะเหตใุด

 2. ลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น เตมิแผนภมิูให้ครบถ้วนโดยอา่นพระคมัภีร์

อ้างอิงแตล่ะข้อและตอบค�าถามสองข้อ ขณะท่ีทา่นอา่น อาจจะ

เป็นประโยชน์ถ้ารู้วา่คนหน้าซ่ือใจคดคือคนท่ีดภูายนอกเหมือนเป็น

คนชอบธรรมหรือคนท่ีพดูอยา่งท�าอยา่ง
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กจิกรรม พระเจ้าทรง

เตอืนว่าอย่ามี

เจตนาเช่นใด

ขณะที่เราท�า

กจิกรรมนี ้

พระเจ้าตรัส

ว่าเราควรท�า

กจิกรรมอย่างไร

ท�าทาน  

(3 นีไฟ 13:1–4)

สวดอ้อนวอน  

(3 นีไฟ 13:5–6)

อดอาหาร  

(3 นีไฟ 13:16–18)

พิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ี

• เจตนาของเราในการท�างานชอบธรรมสามารถส่งผล
ตอ่วธิีที่เราท�างานเหล่าน้ันอย่างไร

• เจตนาที่ชอบธรรมอะไรบ้างซ่ึงอาจเป็นแรงบันดาล
ใจให้บุคคลหน่ึงท�าทาน สวดอ้อนวอน หรอือดอาหาร
อย่างลับๆ 

เจตนาที่ชอบธรรมอย่างหน่ึงส�าหรบัการท�าส่ิงเหล่าน้ีคอื
เพื่อให้พระบิดาบนสวรรคพ์อพระทัย อ่าน 3 นีไฟ 13:4, 
6, 18 มองหาส่ิงที่พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ท�าการชอบ
ธรรมอย่างลับๆ

หลักธรรมส�าคญัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนในข้อเหล่า
น้ีคอื ถ้าเราท�าการชอบธรรมเพราะเรารกัพระบิดาบน
สวรรค์ พระองค์จะประทานรางวลัแก่เราอย่างเปิด
เผย

 3. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึได้รับพรเพราะพยายามท�าบาง

อยา่งให้พระบดิาบนสวรรค์พอพระทยัไมใ่ชใ่ห้คนอ่ืนเหน็

ทบทวนการประเมินตนเองตอนตน้บทเรยีนพอสังเขป
และประเมินเจตนาของท่านในการท�าทาน การสวด
อ้อนวอน และการอดอาหาร พิจารณาวา่ท่านจะประยุกต์
ใช้ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไรเพื่อปรบัปรงุ
เจตนาของท่านในการกระท�าเหล่าน้ีหรอืการกระท�า
อื่นๆ ในดา้นการอุทิศตนตอ่พระเจ้า

พระผู้ช่วยให้รอดประทานค�าแนะน�าเพิ่มเตมิแก่ชาว
นีไฟเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน อ่าน 3 นีไฟ 13:7 ดวูา่
พระเจ้าตรสัถึงวลีซ�า้ซากหรอืซ�า้ซ้อนที่กล่าวอย่างไม่
จรงิใจในการสวดอ้อนวอนวา่อย่างไร ค�าวา่ ไรป้ระโยชน์ 
หมายถึงวา่งเปล่า ปราศจากความคดิหรอืความรูสึ้ก ค�า
พูดซ�า้ๆ ที่ ไรป้ระโยชน์หมายความเช่นกันถึงการพูดค�า
เดมิซ�า้ๆ โดยไม่คดิหรอืสวดอ้อนวอนโดยไม่มีศรทัธา

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการหลีกเลี่ยงค�าพดูซ�า้ๆ ท่ีไร้ประโยชน์ในการ

สวดอ้อนวอนถงึพระบดิาบนสวรรค์จงึเป็นเร่ืองส�าคญั

 ข. ทา่นสามารถท�าสิง่ใดได้บ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงค�าพดูซ�า้ๆ ท่ีไร้

ประโยชน์ขณะสวดอ้อนวอน

อ่าน 3 นีไฟ 13:8 มองหาหลักธรรมที่พระเยซูครสิต์
ตรสัเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน 
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วตัถุประสงคป์ระการหน่ึงในการสวดอ้อนวอนของเรา
คอื “เพื่อให้ตวัเราและคนอื่นๆ ไดร้บัพรที่พระผู้เป็น
เจ้าเต็มพระทัยประทานให้อยู่แล้วถ้าเราจะทูลขอดว้ย
ศรทัธา” (Bible Dictionary, “Prayer”)

อ่าน 3 นีไฟ 13:9–15 ไตรต่รองส่ิงที่พระเจ้าทรงประสงค์
ให้ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับการสวดอ้อนวอนของท่าน คดิหา
วธิีปรบัปรงุการสวดอ้อนวอนโดยประยุกต ์ใช้ส่ิงที่ท่าน
เรยีนรูจ้ากค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด

3 นีไฟ 13:19–24

พระเยซูคริสต์ทรงสอนฝงูชนใหส้ัง่สมทรพัย์สมบติัไวใ้น

สวรรค์

ท่านเคยอ่านหรอืไดย้ินเรือ่งเกี่ยวกับสมบัตทิี่หายไปหรอื
ฝังไวห้รอืไม่ บางครัง้ในเรือ่งเหล่าน้ีนักล่าสมบัตบิรรลุ
เป้าหมายของพวกเขาเพียงเพื่อพบวา่สมบัตหิายไปแล้ว
หรอืไม่เคยมี อ่าน 3 นีไฟ 13:19–20 ระบุทรพัย์สมบัติ
สองแบบที่พระเจ้าตรสัถึง พระองคต์รสัวา่ทรพัย์ ใดจะ
อยู่ที่น่ันเสมอถ้าเราแสวงหา

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคือความแตกตา่งระหวา่ง “ทรัพย์บนแผน่ดนิโลก” และ 

“ทรัพย์ในสวรรค์”

 ข. จากสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ใน 3 นีไฟ 13:21–24 พระผู้ชว่ยให้รอดทรง

สอนความจริงอะไรบ้างเก่ียวกบัการแสวงหาทรัพย์ทางโลกและ

ทรัพย์ในสวรรค์ (อาจจะชว่ยให้ทา่นเข้าใจข้อพระคมัภีร์เหลา่นีดี้ขึน้

ถ้าทา่นทราบวา่ค�าวา่ mammon (ความร�่ารวย) เป็นค�าศพัท์ส�าหรับ

ความฝักใฝ่ทางโลกหรือความมัง่คัง่)

 ค. การแสวงหาทรัพย์บนแผน่ดนิโลกจะท�าให้เราเขวจากการ

แสวงหาทรัพย์ในสวรรค์ได้อยา่งไร

พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รงสอนวา่เงินทองหรอืทรพัย์
สมบัตทิางโลกเป็นความช่ัว แตพ่ระองคท์รงเน้นความ
ส�าคญัของการให้ ใจเราอยู่กับทรพัย์ ในสวรรคซ่ึ์งจะ
ยั่งยืน ไม่ ใช่อยู่กับความมั่งคัง่ทางโลก

หลักธรรมหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้าก 3 นีไฟ 
13:19–24 คอื เพ่ือให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นนายของเรา 
เราต้องรกัและรบัใช้พระองค์เหนือสิง่ของของโลก

มีตวัอย่างอะไรบ้างของการพยายามรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า
และความร�า่รวยไปพรอ้มๆ กัน เหตใุดการรกัและรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้าแทนส่ิงของของโลกจึงยากเสมอ เหตใุด
การให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบัแรกจึงคุม้คา่ความ
พยายาม

 6. อา่นตวัอยา่งตอ่ไปนี ้เขียนบอกในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่นวา่ทา่นคดิวา่บคุคลนัน้ก�าลงัรับใช้นาย

คนใด พระผู้ เป็นเจ้าหรือความร�่ารวย (ความฝักใฝ่ทางโลก)

 ก. เยาวชนชายคนหนึง่ปฏิเสธงานท่ีเรียกร้องให้เขาต้องขาดการ

ประชมุวนัอาทิตย์ และเลือกงานท่ีให้คา่ตอบแทนน้อยลงแทนเพ่ือ

เขาจะไมต้่องท�างานวนัอาทิตย์

 ข. เยาวชนหญิงคนหนึง่บน่กบัพอ่แมบ่อ่ยๆ วา่เธออยากได้เสือ้ผ้า

ชดุใหม ่เสือ้ผ้าท่ีเธอต้องการราคาแพงเกินกวา่ครอบครัวจะจา่ย

ไหว

 ค. เยาวชนชายคนหนึง่จา่ยสว่นสบิเป็นประจ�าด้วยเงินท่ีเขาได้รับ

จากงานของเขา แตเ่ขาใช้รายได้ท่ีเหลือซือ้สิง่บนัเทิงตา่งๆ อาทิ 

ภาพยนตร์และเพลงท่ีไมเ่หมาะสม และไมอ่อมเงินส�าหรับงาน

เผยแผห่รือการศกึษา

 ง. เยาวชนหญิงคนหนึง่มกัจะใช้รายได้บางสว่นของเธอซือ้ของ

ขวญัเลก็ๆ น้อยๆ เพ่ือแสดงความรักตอ่ผู้ อ่ืน

3 นีไฟ 13:25–34

พระผูช่้วยใหร้อดทรงแนะน�าสานศิุษย์สิบสองคนให้

แสวงหาอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้าก่อนความกงัวลทาง

โลกของพวกเขา

ขณะออกไปปฏิบัตศิาสนกิจในบรรดาผู้คน พระเยซู
ครสิตท์รงสอนสานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนไม่ให้กังวล
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กับส่ิงจ�าเป็นทางโลกของพวกเขาเช่นอาหารและเสือ้ผ้า 
(ด ู3 นีไฟ 13:25–31) อ่าน 3 นีไฟ 13:32–33 มองหาส่ิง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังกับเหล่าสานุศิษย์เกี่ยวกับส่ิง
จ�าเป็นทางโลกของพวกเขา พระองคท์รงสัญญาอะไรกับ
คนที่ ให้พระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักรของพระองคม์า
เป็นอันดบัแรกในชีวติพวกเขา

หลักธรรมที่เราเรยีนรู ้ไดจ้ากข้อเหล่าน้ีอาจเป็นวา่: 
ถ้าเราแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน 
พระองค์จะทรงช่วยเราจัดหาสิง่จ�าเป็นของเรา

 7. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. คนๆ หนึง่ “แสวงหาอาณาจกัรของพระผู้ เป็นเจ้า . . . ก่อน” 

อยา่งไร (3 นีไฟ 13:33)

 ข. พระเจ้าทรงดแูลความจ�าเป็นของทา่นในวิธีใดเม่ือทา่นให้

พระองค์มาเป็นอนัดบัแรกในชีวิตทา่น

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันเป็นพยานถึงพรที่มาจาก
การให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบัแรกในชีวติเรา (ท่าน
อาจตอ้งการเขียนข้อความอ้างอิงน้ีในแผ่นกระดาษและ
เก็บไว ้ในพระคมัภรีเ์พือ่ทบทวนหรอืแบง่ปันในอนาคต)

“เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบั
แรก ส่ิงอื่นทัง้หมดตกไปอยู่ในต�าแหน่งที่
เหมาะสมหรอืออกไปจากชีวติเรา ความรกั
ที่เรามีตอ่พระเจ้าจะควบคมุการรอ้งขอ
ความความรกัของเรา การเรยีกรอ้งเวลา

ของเรา ผลประโยชน์ที่เราแสวงหา และการจัดล�าดบั
ความส�าคญัของเรา      

“เราควรให้พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของวญิญาณเรา มี
ความส�าคญัสูงสุดแตผู่้เดยีวในชีวติเรา” (“The Great 
Commandment—Love the Lord,” Ensign, May 1988, 4–5)

ไตรต่รองวา่ท่านหรอืคนที่ท่านรูจ้ักไดร้บัพรอย่างไร
เพราะให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบัแรกในชีวติ

 8. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 13 และศึกษาเสร็จวนัที(่วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 25: วัน 3

3 นีไฟ 14
ค�าน�า

การเทศนาของพระเยซูครสิตท์ี่พระวหิารด�าเนินตอ่ไป
ใน 3 นีไฟ 14 พระองคท์รงสอนผู้คนเรือ่งการตดัสิน
ผู้อื่นและทรงแนะน�าพวกเขาให้ขอพรจากพระบิดา
บนสวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอน พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เตอืนดว้ยวา่ให้ระวงัศาสดาพยากรณ์ปลอมและทรงเน้น
ความส�าคญัของการท�าตามพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้า

3 นีไฟ 14: 1–6

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนเร่ืองการตดัสินผูอื้น่

อ่านเน้ือรอ้งท่อนสองของเพลงสวด “พระเจ้าขอข้า
ตามพระองค”์ (เพลงสวด, บทเพลงที่ 106)—หรอืรอ้ง
เพลงน้ีถ้าท่านรูสึ้กสบายใจจะท�าเช่นน้ัน

ข้ำเป็นใครใยไปตดัสินพีน้่อง
เมือ่ยังบกพรอ่งนำนำ
ในใจเงียบงันน้ันซ่อนโศกำ
ซึง่ดวงตำคน้หำไม่พบ
ข้ำเป็นใครใยไปตดัสินพีน้่อง
ข้ำจะตำมพระองค์

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 14 พระผู้ช่วยให้รอดยังคงสอน
ชาวนีไฟที่พระวหิาร อ่าน 3 นีไฟ 14:1–2 พิจารณาวา่
ค�าแนะน�าน้ีจากพระผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
เพลงสวดท่อนสองที่ท่านอ่าน (อาจจะช่วยไดถ้้าเข้าใจ
วา่วลี “มาตรใดที่เจ้าวดั” หมายถึงมาตรฐานที่บุคคล
หน่ึงใช้วดัหรอืตดัสินผู้อื่น)

 1. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ค�าแนะน�าของพระผู้ชว่ยให้รอดใน 3 นีไฟ 14:1–2 เก่ียวข้อง

อยา่งไรกบัเพลงสวด “พระเจ้าขอข้าตามพระองค์” ทอ่นสอง
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 ข. ทา่นจะกลา่วความจริงส�าคญัท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดทรงสอนใน 

3 นีไฟ 14:2 ด้วยค�าพดูของทา่นเองอยา่งไร (ทา่นอาจต้องการ

เขียนความจริงหรือหลกัธรรมนีต้รงชอ่งวา่งริมหน้าพระคมัภีร์ของ

ทา่น)

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ให้ข้อคดิที่ช่วยให้เราเข้าใจพระบัญชาของพระผู้ช่วยให้
รอดวา่ “อย่าตดัสิน”  ใน 3 นีไฟ 14:1 ขณะที่ท่านอ่าน 
ให้ขีดเส้นใตร้ปูแบบการตดัสินที่พระองคต์รสัวา่เราควร
หลีกเลี่ยงและเพราะเหตใุด

“มีการตดัสินสองแบบ น่ันคอื การตดัสิน
ขัน้สุดท้าย ซ่ึงเราถูกห้ามให้ท�า และการ
ตดัสินระหวา่งกลาง ซ่ึงเราไดร้บัค�าแนะน�า
ให้ท�า แตต่ามหลักการอันชอบธรรม      

“การตดัสินขัน้สุดท้าย       เป็นโอกาสในอนาคตซ่ึงเรา
ทุกคนจะยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระครสิต์
เพื่อรบัการตดัสินตามงานของเรา       ข้าพเจ้าเช่ือวา่
พระบัญชาในพระคมัภีรว์า่ ‘อย่าตดัสิน’ แน่นอนที่สุดวา่
หมายถึงการตดัสินขัน้สุดท้ายน้ี      

“      เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราไม่ ให้ตดัสิน
การตดัสินขัน้สุดท้าย ข้าพเจ้าเช่ือวา่พระองคป์ระทาน
พระบัญชาดงักล่าวเพราะเราตดัสินขัน้สุดท้ายโดย
พลการเมื่อใดก็ตามที่เราประกาศวา่บุคคลน้ันจะไปนรก  

(หรอืไปสวรรค)์ เพราะการกระท�าอยา่งหน่ึงหรอื ณ เวลา 
หน่ึง เมื่อเราท�าเช่นน้ี—และมีการล่อลวงอย่างมากให้ท�า
เช่นน้ัน—เท่ากับเราท�ารา้ยตวัราเองและบุคคลที่เราจ้อง
จะตดัสิน      

“      โดยนิยามแล้ว การตดัสินที่ชอบธรรมจะตอ้ง
เป็นการตดัสินระหวา่งกลาง เราจะเลิกประกาศวา่บุคคล
น้ันไดร้บัความสูงส่งแน่นอนหรอืเลิกทึกทักวา่บุคคล
น้ันจะตอ้งออกไปรบัไฟนรกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้เรา
จะเลิกประกาศวา่บุคคลน้ันเสียโอกาสทัง้หมดส�าหรบั
ความสูงส่งหรอืแม้ โอกาสทัง้หมดส�าหรบับทบาทที่
เป็นประโยชน์ ในงานของพระเจ้า พระกิตตคิณุคอื
พระกิตตคิณุแห่งความหวงั และเราไม่มีอ�านาจปฏิเสธ
เดชานุภาพแห่งการชดใช้เพื่อท�าให้เกิดการช�าระบาป
ส่วนตวั การให้อภัย และการปรบัปรงุแก้ ไขชีวติภาย

ใตเ้งื่อนไขที่เหมาะสม” (“‘Judge Not’ and Judging,” 
Ensign, Aug. 1999, 7, 9)

ไตรต่รองวา่ค�ากล่าวของเอ็ลเดอร ์โอค๊ส์ช่วยใหท้า่นเขา้ใจ
พระบญัชาของพระผูช่้วยใหร้อดวา่ “อยา่ตดัสิน” อย่างไร

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น หลกัธรรมจาก 3 นีไฟ 14:2 ท่ีวา่ เราจะถกู

ตดัสินตามวธีิที่เราตดัสินสามารถเปลี่ยนวิธีท่ีเรามองความผิด

พลาดหรือความออ่นแอของผู้ อ่ืนอยา่งไร อา่น 3 นีไฟ 14:12 ข้อนี ้

เก่ียวข้องอยา่งไรกบัหลกัธรรมนี ้

เคยมีบางส่ิงเล็กๆ อยู่ ในดวงตาท่านหรอืไม่ เช่นขนตา
หรอืเศษฝุ่น พระคมัภีรเ์รยีกเศษเล็กๆ ในดวงตาท่าน
วา่ผง เศษไม้ยาวหนาเรยีกวา่ ท่อนไม้ พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงใช้ภาพพจน์เหล่าน้ีเพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่
เกิดขึน้เมื่อเราตดัสินผู้อื่นอย่างไม่ชอบธรรมหรอืจับผิด
พวกเขาอยา่งไมเ่หมาะสม อา่น 3 นีไฟ 14:3–5 ตรกึตรอง 
วา่ผงและท่อนไม้ ใช้แทนอะไร

 3. วาดรูปลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์เก่ียวกบั

สิง่ท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดตรัสไว้ใน 3 นีไฟ 14:4 จากนัน้ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนี ้

 ก. ทา่นคดิวา่ผงหมายถงึอะไร

 ข. ทา่นคดิวา่ทอ่นไม้หมายถงึอะไร

 ค. ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึใช้ทอ่นไม้แทนท่ีจะใช้ผงซึง่หมายถงึความ

ผิดของคนท่ีตดัสนิอยา่งไมช่อบธรรม

สังเกตวา่อุปมานิทัศน์ของพระผู้ช่วยให้รอดมุ่งเน้นส่ิง
ที่อยู่ ในดวงตา และดว้ยเหตน้ีุจึงส่งผลตอ่การมองเห็น
ของบุคคลน้ัน ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับตวัท่าน
เอง ความผิดของฉันสามารถส่งผลตอ่วธิีที่ฉันมองผู้อื่น
ไดอ้ย่างไร ฉันจะประยุกต ์ใช้ค�าแนะน�าของพระเยซู
ครสิต ์ใน 3 นีไฟ 14:5 ไดอ้ย่างไร

ท่านคดิวา่เราสมควรหรอืจ�าเป็นตอ้งตดัสินเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมของผู้อื่นหรอืไม่ ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ  
สมิธให้ความกระจ่างวา่แม้เราไม่ควรตดัสินผู้อื่นอย่าง 
ไม่ชอบธรรม แตเ่ราไดร้บัค�าแนะน�าให้ ใช้การตดัสินที่
ชอบธรรม (ด ูงานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 7:1  
[ ใน มัทธิว 7:1, เชิงอรรถ ก])
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ค�าอธิบายตอ่ไปน้ีให้ข้อคดิเพิ่มเตมิแก่ค�าถามเรือ่งการ
ตดัสินผู้อื่น “บางครัง้ผู้คนรูสึ้กวา่ไม่ถูกตอ้งที่จะตดัสินผู้
อื่นไม่วา่จะดา้นใดก็ตาม แม้จะเป็นความจรงิที่วา่ท่านไม่
ควรลงความเห็นหรอืตดัสินผู้อื่นอย่างไม่ชอบธรรม แต่
ท่านจะตอ้งตดัสินแนวความคดิ สถานการณ์ และผู้คน
ตลอดชีวติท่าน พระเจ้าประทานพระบัญญัตมิากมาย
ที่ท่านจะรกัษาโดยไม่ตดัสินเลยไม่ ได”้ (แน่วแน่ตอ่
ศรทัธำ: ศพัทำนุกรมพระกิตตคิณุ [2004], 24)

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจความส�าคญัของการตดัสินที่ชอบ
ธรรม ให้อ่าน 3 นีไฟ 14:6 ระบุการตดัสินบางอย่างที่
พระเยซูครสิตท์รงแนะน�าให้เราท�า ก่อนอ่าน อาจจะ
เป็นประโยชน์ถ้าท่านเข้าใจวา่ “ ให้ส่ิงที่ศักดิสิ์ทธิ์แก่
สุนัข” และ “ โยนไข่มุก       ให้สุกร” หมายถึงแบ่งปัน
ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ ให้คนที่จะไม่เห็นคา่หรอืไม่เข้าใจความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของส่ิงน้ัน

3 นีไฟ 14:6 ช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างไรวา่ตอ้งตดัสิน
อย่างชอบธรรม เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์อธิบาย
สถานการณ์บางอย่างที่เราควรตดัสินอย่างชอบธรรม

“เราทุกคนล้วนตดัสินในการเลือกเพื่อน 
ในการเลือกวา่เราจะใช้เวลาและเงินทอง
ของเราอย่างไร และแน่นอนในการเลือกคู่
นิรนัดร ์     

“      การตดัสินที่ชอบธรรมจะไดร้บัการน�าทางโดยพระ
วญิญาณของพระเจ้า ไม่ ใช่ โดยความโกรธ ความแคน้ 
ความรษิยา หรอืประโยชน์ส่วนตน” (“‘Judge Not’ and 
Judging,” 9)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดการตดัสนิท่ีชอบธรรมในด้านตา่งๆ เชน่ การเลือกเพ่ือน 

ตดัสนิใจวา่จะใช้เวลาและเงินทองของเราอยา่งไร หรือการเลือกคูนิ่

รันดร์จงึเป็นเร่ืองส�าคญั มีกรณีใดอีกบ้างท่ีอาจจ�าเป็นหรือเหมาะ

สมในการตดัสนิผู้ อ่ืน

 ข. ทา่นจะตดัสนิอยา่งชอบธรรมมากขึน้ได้อยา่งไร ไตร่ตรองวา่มี

คนท่ีทา่นเมตตาเขาได้มากขึน้หรือต้องเลกิตดัสนิเขาอยา่งไมช่อบ

ธรรมหรือไม่

3 นีไฟ 14:7–12

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนเกีย่วกบัการขอพรจากพระบิดา

บนสวรรค์

นึกถึงเวลาที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด
ออ้นวอนของทา่น อา่น 3 นีไฟ 14:7–11 มองหาส่ิงทีพ่ระ 
เยซูครสิตท์รงสอนเกี่ยวกับความเต็มพระทัยของพระ
บิดาบนสวรรค ์ในการตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้าก 3 นีไฟ 
14:7–11 คอื พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรเรา
ถ้าเราขอและแสวงหาพระองค์ ในการสวดอ้อนวอน 
การรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงปรารถนาจะตอบค�าสวด
อ้อนวอนของท่านสามารถเปลี่ยนวธิีที่ท่านสวดอ้อนวอน
อย่างไร

 5. ถามค�าถามตอ่ไปนีก้บัผู้ใหญ่ท่ีทา่นไว้เนือ้เช่ือใจ ทา่น

รู้สกึถงึความรักท่ีพระบดิาบนสวรรค์ทรงมีตอ่ทา่นผา่นวิธีท่ี

พระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของทา่นเม่ือใด สรุปค�าตอบของ

เขาและสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากค�าตอบนัน้ลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

3 นีไฟ 14:13–27

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนความส�าคญัของการท�าตาม 

พระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์

ขณะพระผู้ช่วยให้รอดยังคงสอนชาวนีไฟผู้มารวมกันที่
พระวหิาร พระองคป์ระทานอุปมานิทัศน์หลายเรือ่งเพื่อ
ช่วยให้เราเข้าใจความส�าคญัของการเช่ือฟังค�าสอนของ
พระองค ์อุปมานิทัศน์แตล่ะเรือ่งมีทัง้ตวัอย่างที่ดแีละ
ตวัอย่างที่ ไม่ดี

 6. วาดภาพประกอบงา่ยๆ ของตวัอยา่งท่ีดีและตวัอยา่งท่ี

ไมดี่ในข้อความพระคมัภีร์สามตอนตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จดสิง่ท่ีทา่นคดิวา่พระผู้ชว่ย

ให้รอดทรงต้องการให้เราเรียนรู้ด้วยโดยเปรียบเทียบตวัอยา่งท่ีดี

กบัตวัอยา่งท่ีไมดี่ พร้อมแสดงรูปภาพให้ชัน้เรียนดแูละอธิบายสิง่ท่ี

ทา่นเรียนรู้จากอปุมานิทศัน์เหลา่นี ้

 ก. 3 นีไฟ 14:13–14

 ข. 3 นีไฟ 14:15–20

 ค. 3 นีไฟ 14:24–27
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อ่าน 3 นีไฟ 14:21–23 นึกถึงส่ิงที่ท่านจะพูดกับผู้ที่บอก
ท่านวา่ทัง้หมดที่ท่านตอ้งท�าเพื่อจะรอดในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าคอืพูดวา่ท่านเช่ือในพระเยซูครสิต์

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 14 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 25: วัน 4

3 นีไฟ 15–16
ค�าน�า

ขณะพระผู้ช่วยให้รอดยังคงสอนผู้คนที่พระวหิารใน
แผ่นดนิอุดมมั่งคัง่ พระองคท์รงประกาศวา่กฎของ
โมเสสมีสัมฤทธิผลแล้วในพระองคแ์ละพระองคท์รง
เป็นแสงสวา่งและกฏที่ผู้คนควรด ูจากน้ันพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงอธิบายให้สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนฟัง
วา่ผู้คนในพืน้ที่ของทวปีอเมรกิาคอื “แกะอื่น” บาง
ส่วนซ่ึงพระองคต์รสับอกผู้คนที่เยรซูาเล็ม (ด ูยอห์น 
10:14–16) พระองคท์รงสัญญาเช่นกันวา่คนที่กลับใจ
และกลับมาหาพระองคจ์ะถูกนับอยู่ ในบรรดาผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระองค์

3 นีไฟ 15:1–10

พระผูช่้วยใหร้อดทรงประกาศว่าพระองค์ทรงท�าใหก้ฎของ

โมเสสมีสมัฤทธิผล

ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่เหตใุดพระเจ้าทรงขอให้เราเช่ือ
ฟังกฎและพระบัญญัตทิี่แน่ชัด เช่น การจ่ายส่วนสิบ 
การถือปฏิบัตวินัสะบาโต หรอืการให้เกียรตบิิดามารดา 
ขณะพระเยซูครสิตย์ังคงสอนชาวนีไฟ พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูจุ้ดประสงคห์ลักเบือ้งหลังกฎและพระ

บัญญัตขิองพระองค ์มองหาจุดประสงคน้ี์ขณะที่ท่าน
ศึกษา 3 นีไฟ 15

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรสักับฝูงชนจบแล้ว พระองค์
ทรงเห็นวา่บางคนในบรรดาพวกเขามคี�าถาม อา่น 3 นีไฟ 
15:1–2 เขียนส่ิงที่ผู้คนประหลาดใจและพิศวง   
 

การเขา้ใจสาเหตทุี่ชาวนีไฟประหลาดใจและพิศวงกบัค�า
ประกาศของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ “ส่ิงเก่า” ของกฎของ
โมเสสไดผ้่านไปแล้วและ “ส่ิงทัง้ปวงกลับเป็นส่ิงใหม่” 
จะช่วยให้เข้าใจวา่เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ชาวนีไฟ
รูจ้ักและด�าเนินชีวติภายใตก้ฎของโมเสส กฎ พิธีกรรม 
และการวางระเบียบศาสนจักรของพวกเขาเป็นไปตาม
กฎของโมเสส ซ่ึงพระเยซูครสิตก์่อนทรงเป็นมรรตยั
ไดป้ระทานไวแ้ต ่โบราณเพื่อเตรยีมผู้คนให้พรอ้มรบั
การเสด็จมาของพระองคแ์ละน�าไปที่การพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์บัดน้ีพระผู้ประทานกฎ
ก�าลังยืนอยู่ตอ่หน้าพวกเขาโดยทรงประกาศวา่การชดใช้
ส�าเรจ็แล้ว (ด ู3 นีไฟ 11:10–14) และในพระองคก์ฎ
ของโมเสสสมบูรณ์แล้ว (ด ู3 นีไฟ 9:16–20; 12:46–47) 
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การที่พระองคท์รงประกาศวา่ส่ิงเก่าของกฎของโมเสส 
“ผ่านไปแล้ว” และส่ิงใหม่เข้ามาแทนกฎน้ันไดเ้ปลี่ยน
วธิีที่พวกเขาตอ้งนมัสการพระผู้เป็นเจ้าทันที

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบข้อกังวลของพวกเขาโดยทรง
เน้นหลักค�าสอนส�าคญัมากประการหน่ึง อ่าน 3 นีไฟ 
15:3–5, 9 และเน้นข้อความในพระด�ารสัตอบของพระผู้
ช่วยให้รอดที่น่าจะให้ความมั่นใจแก่ชาวนีไฟวา่ที่มาของ
กฎไม่เปลี่ยน

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่พระเยซทูรงก�าลงัสอนอะไรชาว

นีไฟเม่ือพระองค์ตรัสวา่ “เราคือกฎ” (3 นีไฟ 15:9) 

จากค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดในข้อเหล่าน้ี เราเรยีน
รู ้ไดว้า่ พระเยซูครสิต์ทรงเป็นเป้าหมายของกฎและ
พระบัญญัติทัง้หมดของพระกิตติคุณ ไตรต่รองวา่
เหตใุดความจรงิน้ีจึงส�าคญัตอ่ชาวนีไฟขณะพวกเขา
เรยีนรูว้า่กฎของโมเสสถูกแทนที่ดว้ยกฎที่สูงกวา่และ
ประสบการณ์เปลี่ยนแปลงในวธิีนมัสการของพวกเขา

อ่าน 3 นีไฟ 15:9–10 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้เราท�ำเน่ืองดว้ยหลักค�าสอนน้ี ใช้ส่ิงที่ท่าน
เรยีนรู ้ในข้อเหล่าน้ีเตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน 
ถ้าเรา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - หาพระเยซูครสิต์ผ่านการ 
รกัษา- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - พระองค์จะ 
ประทาน- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 2. นกึถงึพระบญัญตั ิเชน่ การจา่ยสว่นสบิ การถือปฏิบตัิ

วนัสะบาโต และการให้เกียรตบิดิามารดาของเรา ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. คนๆ หนึง่จะท�าตามพระบญัญตัแิตไ่มด่ท่ีูพระคริสต์ได้อยา่งไร

 ข. การเช่ือฟังพระบญัญตัอิาจจะเปลี่ยนในด้านใดถ้าจดุโฟกสัของ

เราคือดท่ีูพระเยซคูริสต์ ไมเ่ฉพาะเช่ือฟังกฎเทา่นัน้

ดา้นหน่ึงที่การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองเราจะเปลี่ยนถ้า
เราดทูี่พระครสิตค์อื แรงจูงใจในการเช่ือฟังของเราจะ
เปลี่ยนจากหน้าที่ หรอืแม้จากการรกักฎ เป็นรกัพระเจ้า

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรม์าร-์
วนิ เจ  แอชตนัแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง “ช่างเป็นการปลอบโยนทางวญิญาณ
และเป็นพรอย่างยิ่งที่ไดรู้ว้า่ถ้าเราดทูี่พระ

ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตข์องเราและอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ ชีวตินิรนัดรแ์ละความสูงส่งจะเป็นของเรา 
      เราจะสามารถเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าไดม้ากขึน้เมื่อ
เราดทูี่พระองค ์การดทูี่พระผู้เป็นเจ้าสอนให้เรารบัใช้
และด�าเนินชีวติโดยปราศจากการบังคบั [ปราศจากการ
ถูกบังคบัหรอืกดดนัให้ท�าบางส่ิงบางอย่าง]” (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 21)

 3. เลือกพระบญัญตัหินึง่ข้อท่ีทา่นอาจสงสยัวา่ท�าไมต้อง

เช่ือฟัง และพิจารณาวา่การรักษาพระบญัญตัข้ิอนัน้

สามารถน�าทา่นไปหาพระเยซคูริสต์ได้อยา่งไร ทา่นอาจต้องการตัง้

เป้าหมายวา่จะเช่ือฟังพระบญัญตัท่ีิทา่นเลือกมากขึน้ และเขียน

แนวคิดสองสามประการเก่ียวกบัวิธีท�าให้บรรลเุป้าหมายนัน้ เขียน

ความคดิของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

3 นีไฟ 15:11–16:5

พระเยซูคริสต์ตรสักบัเหล่าสานศิุษย์ของพระองค์เกีย่วกบั

แกะอืน่

ท่านเคยรูสึ้กวา่ถูกลืมหรอืโดดเดีย่วและสงสัยหรอืไม่วา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบหรอืไม่วา่ท่านเป็นใคร ถึง
แม้เราอาจจะรูสึ้กโดดเดีย่วหรอืบางครัง้รูสึ้กส�าคญัน้อย
กวา่คนอื่น แต ่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นห่วงผู้คนของ
พระองค์และทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์ต่อพวกเขา 
มองหาหลักฐานยืนยันความจรงิน้ีขณะที่ท่านศึกษา
ส่วนที่เหลือของ 3 นีไฟ 15 และตอนตน้ของ 3 นีไฟ 16

ดงัที่บันทึกไว ้ในพันธสัญญาใหม่และพระคมัภีรม์อร-
มอน พระเยซูครสิตท์รงปฏิบัตศิาสนกิจในบรรดาผู้คน
ในโลกเก่าและในพืน้ที่ของทวปีอเมรกิา อ่าน 3 นีไฟ 
15:11–17 โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้าตรสัวา่พระองคท์รง
บอกคนในเยรซูาเล็มเกี่ยวกับผู้คนของพระองค ์ใน
พืน้ที่ของทวปีอเมรกิา

“แกะอืน่” คอืการอ้างถงึผูต้ดิตามคนอืน่ๆ ของพระเมษ- 

บาล พระเยซูครสิต ์คอกคอืที่ขังแกะ แตค่�าวา่ คอก ที่
ใช้ ในกรณีน้ีหมายถึงกลุ่มคนที่มีความเช่ือเหมือนกันใน
พระเยซูครสิต ์ตามที่กล่าวไว ้ใน 3 นีไฟ 15:17 พระเจ้า
ตรสัวา่พระองคจ์ะทรงแสดงองค ์ให้ประจักษ์ตอ่แกะอื่น
ของพระองคอ์ย่างไร
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พระเยซูทรงอธิบายวา่เหตใุดพระบิดาบนสวรรคท์รง
บัญชาพระองค ์ไม่ ให้ประทานความรูเ้พิ่มเตมิเรือ่งแกะ
อื่นแก่คนในเยรซูาเล็ม คน้ควา้ 3 นีไฟ 15:18–20 ท�า
เครือ่งหมายค�าอธิบายของพระผู้ช่วยให้รอด โดยเห็นวา่
พระบิดาไม่ประทานความรูเ้รือ่งชาวนีไฟ ให้ชาวยิวมาก
ขึน้เพราะความช่ัวช้าสามานย์ของชาวยิว เราจึงเรยีนรู้
หลักธรรมส�าคญัเกี่ยวกับวธิีที่เราไดร้บัความรูแ้ละความ
จรงิจากพระเจ้า จากข้อเหล่าน้ี ท่านจะเตมิหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนวา่อย่างไร พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ความรูแ้ละความจรงิแก่เราตาม  
 - 

พระเจ้ารบัส่ังกับชาวนีไฟวา่พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของ
แกะอื่นซ่ึงพระองคต์รสัถึงในเยรซูาเล็ม ชาวยิวคดิวา่
พระองคก์�าลังตรสัถึงคนตา่งชาต ิ( ไม่ ใช่ชาวอิสราเอล) 
พวกเขาไม่เข้าใจวา่คนตา่งชาตจิะไม่ ได ้“ยิน” สุรเสียง
ของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ู3 นีไฟ 15:21–23)

อ่าน 3 นีไฟ 15:24 ดวูา่พระเจ้าทรงรบัรองกับชาวนีไฟ
เป็นพิเศษอย่างไรวา่ทรงห่วงใยพวกเขา

อ่าน 3 นีไฟ 16:1–3 ดวูา่ใครอีกบ้างจะไดย้ินสุรเสียง
ของพระผู้ช่วยให้รอด เราไม่มีบันทึกพระคมัภีรเ์กี่ยว
กับคนอื่นที่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือน แตเ่ห็นไดชั้ด
วา่พระองคเ์สด็จเยือนคนกลุ่มอื่นและน�าพวกเขามาสู่ 
“คอก” ของพระองค์

พระเยซูครสิตท์รงแสดงให้เห็นอย่างไรวา่พระองคท์รง
เป็นห่วงคนเหล่าน้ันที่ ไม่ ไดย้ินสุรเสียงของพระองค ์
อ่าน 3 นีไฟ 15:22–23 และ 3 นีไฟ 16:4 ดวูา่พระเจ้า
ตรสัวา่พระองคจ์ะทรงแสดงองค ์ให้ประจักษ์ตอ่คนตา่ง
ชาตอิย่างไร

จากส่ิงที่ท่านศึกษามาจนถึงบัดน้ี ใน 3 นีไฟ 15 และ 16 
ท่านเห็นหลักฐานอะไรยืนยันวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ห่วงใยผู้คนของพระองคแ์ละทรงแสดงองค ์ให้ประจักษ์
ตอ่พวกเขา   
  
 

อ่าน 3 นีไฟ 16:5 ดวูา่จะเกิดอะไรขึน้ในวนัเวลาสุดท้าย
หลังจากคนตา่งชาตมิาสู่ความรูเ้รือ่งพระเยซูครสิตแ์ละ
พระกิตตคิณุของพระองค์

พระเยซูทรงสัญญาจะประทานพรบุตรธิดาทุกคนของ
พระองค—์เชือ้สายแห่งอิสราเอลและคนตา่งชาต—ิโดย
ประทานพระวจนะของพระองคท์ี่เขียนโดยชาวนีไฟแก่
พวกเขา งานเขียนของชาวนีไฟจะช่วยให้คนตา่งชาติ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส จากน้ันพวกเขาจะช่วยรวมเชือ้สาย
แห่งอิสราเอลในวนัเวลาสุดท้าย (ด ู3 นีไฟ 16:4–5)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นพบหลกัฐานอะไรจากชีวิตทา่นเองท่ี

แสดงให้เหน็วา่พระเยซคูริสต์ทรงเป็นหว่งเราทกุคน

3 นีไฟ 16:6–20

พระเยซูคริสต์ทรงประกาศพรและประทานพระด�ารสัเตือน

คนต่างชาติทีมี่ชีวิตอยู่ในยคุสดุทา้ย

ท่านเคยตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม สโมสร หรอืทีม
หรอืไม่ นึกถึงตวัอย่างที่เจาะจง ท่านตอ้งท�าอะไรจึงจะ
เป็นสมาชิกของกลุ่มน้ันได ้กลุ่มใหญ่ที่สุดที่ท่านเป็น
สมาชิกไดค้อืศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า

อ่าน 3 นีไฟ 16:6–7 ดวูา่จะเกิดอะไรขึน้เพราะความ
เช่ือของคนตา่งชาตแิละความไม่เช่ือของเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลในวนัเวลาสุดท้าย อาจเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจ
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ดว้ยวา่จะมีคนตา่งชาตทิี่ไม่เช่ือในวนัเวลาสุดท้ายซ่ึงจะ
กระจัดกระจายและปฏิบัต ิไม่ดตีอ่สมาชิกของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล (ด ู3 นีไฟ 16:8–9) พระเจ้าจะทรงน�าพระ
กิตตคิณุไปจากคนช่ัวรา้ยและทรงเปิดเผยพระกิตตคิณุ
ตอ่คนชอบธรรม ทัง้ชาวอิสราเอลและคนตา่งชาต ิในวนั
เวลาสุดท้าย (ด ู3 นีไฟ 16:10–12)

อ่าน 3 นีไฟ 16:13 มองหาส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อจะเป็นคน
หน่ึงในผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า ใช้ส่ิงที่ท่าน
เรยีนรู ้ใน 3 นีไฟ 16:13 เตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ี ให้ครบ
ถ้วน: ถ้าเรา- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เม่ือน้ัน
ย่อมนับเราอยู่ ในบรรดาผู้คนของพระองค์

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้ได้อยา่งไรวา่ทา่นเป็นสว่นหนึง่ของผู้คนแหง่พนัธสญัญา

ของพระเจ้า

 ข. การนบัทา่นอยูใ่นบรรดาผู้คนของพระองค์เป็นพรแก่ชีวิตทา่น

อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 15 16 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 26: วัน 1

3 นีไฟ 17
ค�าน�า

เมื่อวนัแรกของพระองค ์กับชาวนีไฟสิน้สุดลง พระเยซู
ครสิตท์รงเห็นวา่คนจ�านวนมากไม่เข้าใจถ่องแท้ ในส่ิง
ที่พระองคท์รงสอนพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์ึงทรง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีรบัความเข้าใจเพิ่มเตมิ ผู้คนรอ้งไห้
เมื่อพระองคต์รสัวา่จะไป โดยเป่ียมดว้ยความสงสารพระ
ผู้ช่วยให้รอดจึงทรงอยู่กับพวกเขานานขึน้ พระองคท์รง

รกัษาผู้ป่วย ทรงอวยพรเด็กๆ และทรงสวดอ้อนวอน
เพื่อพวกเขา ฝูงชนรูสึ้กถึงปีตแิละความรกัตอ่พระผู้
ช่วยให้รอดขณะพวกเขาปฏิสัมพันธ์กับพระองค์

3 นีไฟ 17:1–3

พระเยซูทรงบญัชาผูค้นใหไ้ตร่ตรองพระวจนะของ

พระองค์และสวดออ้นวอนขอความเขา้ใจ

ท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อท่านบังเอิญพบค�าสอนหน่ึง
ในพระคมัภีรห์รอืจากผู้น�าศาสนจักรที่ท่านไม่เข้าใจ 
วงกลมทัง้หมดที่ ใช่:

• ฉันก็แค ่ไม่สนใจค�าสอนน้ัน

• ฉันขอให้อีกคนหน่ึงช่วยให้ฉันเข้าใจ

• ฉันคอ่ยๆ ตรกึตรองค�าสอนน้ัน

• ฉันทูลขอพระบิดาบนสวรรค ์ให้ทรงช่วยให้ฉันเข้าใจ

เหตกุารณ์ที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 17 เกิดขึน้เมื่อใกล้สิน้
สุดวนัแรกของพระเยซูครสิตก์ับฝูงชนชาวนีไฟ อ่าน 
3 นีไฟ 17:1–3 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด
รบัส่ังให้ชาวนีไฟท�าเพื่อจะเข้าใจส่ิงที่พระองคท์รงสอน
พวกเขาไดด้ขีึน้ พิจารณาวา่การกลับบ้านไป ไตรต่รอง
และสวดอ้อนวอนสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจความจรงิ
พระกิตตคิณุไดด้ขีึน้อย่างไร

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดอธิบายความหมายของการ
ไตรต่รอง อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีและใช้
ปากกาเน้นข้อความหรอืวลีที่พูดถึงความ
หมายของการไตรต่รอง “การอ่าน ศึกษา 

และไตรต่รองไม่เหมือนกัน เราอ่านพระค�าและเราอาจ
ไดแ้นวคดิ เราศึกษาและคน้พบรปูแบบและความเช่ือม
โยงในพระคมัภีร ์แตเ่มื่อเราไตรต่รองเราเชือ้เชิญการ
เปิดเผยโดยพระวญิญาณ การไตรต่รองส�าหรบัข้าพเจ้า
คอืการคดิและสวดอ้อนวอนหลังจากอ่านและศึกษาพระ
คมัภีรอ์ย่างถี่ถ้วนแล้ว” (“รบัใช้ดว้ยพระวญิญาณ,”  
เลียโฮนำ, พ ย  2010, 76)

ด ู3 นีไฟ 17:3 อย่างละเอียดและสังเกตวา่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอนผู้คนให้ “เตรยีมจิตใจ [ของพวกเขา]” 
เพื่อรบัประสบการณ์ครัง้ตอ่ไปกับพระองค ์ก่อนศึกษา
ตอ่ ให้ ไตรต่รองวา่ท่านจะตอบค�าถามตอ่ไปน้ีอย่างไร 
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ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีมจิตใจก่อนมาโบสถ์ 
ก่อนมาเรยีนเซมินาร ีก่อนฟังการประชุมใหญ่สามัญ 
และก่อนศึกษาพระคมัภีร ์ท่านคดิวา่การเตรยีมจิตใจจะ
สรา้งความแตกตา่งอะไรบ้างในส่ิงที่ท่านไดจ้ากโอกาส
การเรยีนรูเ้หล่าน้ัน

หลักธรรมหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้ากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีคอื 
โดยการไตรต่รองและการสวดอ้อนวอนพระบิดา เรา
จะได้รบัความเข้าใจมากขึน้ (ท่านอาจตอ้งการเขียน
ส่ิงน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ 3 นีไฟ 17:1–3)

 1. เพ่ือชว่ยทา่นประยกุต์ใช้หลกัธรรมนี ้ให้เลือกหนึง่ข้อ

หรือทัง้สองข้อด้านลา่งและน�ามาปฏิบตัิในชีวิตทา่นชว่ง

สปัดาห์ท่ีจะมาถงึ เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นวา่ทา่นท�าอะไร เขียนด้วยวา่การกระท�านีไ้ด้เพ่ิมพนูสิง่ท่ีทา่น

เรียนรู้ในศาสนจกัร เซมินารี หรือการประชมุใหญ่สามญัหรือจาก

พระคมัภีร์อยา่งไร จงพร้อมแบง่ปันกิจกรรมสมดุบนัทกึนีก้บัครูของ

ทา่นและวางแผนปรับปรุงด้านใดด้านหนึง่เหลา่นีต้อ่ไปในระหวา่ง

สปัดาห์ท่ีจะมาถงึ

 ก. ฉนัจะเตรียมจิตใจก่อนไปโบสถ์หรือไปเรียนเซมินารี

 ข. ฉนัจะไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเก่ียวกบัสิง่ท่ีได้ยินในโบสถ์

หรือเซมินารี

3 นีไฟ 17:4–25

พระผูช่้วยใหร้อดทรงรกัษาผูป่้วยในบรรดาชาวนีไฟและ

ทรงอวยพรเด็กๆ ของพวกเขา

นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้กอิ่มเอิบและเป่ียมดว้ยปีตจินท่าน
ไม่ตอ้งการให้ประสบการณ์น้ีสิน้สุด อ่าน 3 นีไฟ 17:4–5 
เพื่อดวูา่ชาวนีไฟมีปฏิกิรยิาอย่างไรเมื่อพระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับไปหาพระบิดาของพระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบสนองความปรารถนาของชาว
นีไฟดว้ยความสงสารยิ่ง กิจกรรมตอ่ไปน้ีจะช่วยให้ท่าน
เข้าใจถ่องแท้มากขึน้ถึงความรกัที่พระเยซูครสิตท์รงมี
ตอ่เราทุกคน อีกทัง้สามารถช่วยให้ท่านคน้พบความจรงิ
ในพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระอุปนิสัยและธรรมชาตวิสัิย
ของพระเยซูครสิต์
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 2. เขียนพระคมัภีร์อ้างอิงตอ่ไปนีไ้ว้ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เว้นท่ีวา่งใต้ข้ออ้างอิงแตล่ะข้อ

เพ่ือเขียนข้อมลูเพ่ิมเตมิดงันี ้3 นีไฟ 17:6–10; 3 นีไฟ 17:11–18; 

3 นีไฟ 17:19–25 ศกึษาพระคมัภีร์แตล่ะข้อเหลา่นีโ้ดยมอง

หาความจริงเก่ียวกบัพระอปุนิสยัของพระผู้ชว่ยให้รอด—พระองค์

ทรงเป็นอยา่งไร หาความจริงอยา่งน้อยสามข้อ ความจริงหนึง่ข้อ

ส�าหรับพระคมัภีร์อ้างอิงแตล่ะข้อ และบนัทกึไว้ใต้ข้ออ้างอิงท่ี

เหมาะสม

เหตกุารณ์สะเทือนอารมณ์และอ่อนโยนที่สุดเหตกุารณ์
หน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนคอืพระเยซูทรงอวยพรเด็ก
เล็กๆ ผู้อยู่ ในโอกาสน้ัน เหตกุารณ์ตอนน้ีช่วยให้เรา
เข้าใจธรรมชาตวิสัิยและพระอุปนิสัยของพระเยซูครสิต ์
ก่อนอ้างเรือ่งราวของพระผู้ช่วยให้รอดและเด็กๆ จาก 
3 นีไฟ 17:11–12, 21–25 ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร์
กล่าววา่ “ ในเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอดในบรรดาชาวนีไฟ เราสามารถมองเข้าไป ในจิต
วญิญาณของพระองค ์บางทีอาจจะมองไดล้ึกซึง้กวา่ที่
อื่น” (“Teach the Children,” Ensign, Feb. 2000, 16–17)

สังเกตวา่ฝูงชนน�าผู้ป่วยและคนมีทุกข์มาหาพระผู้ช่วย
ให้รอด รวมถึงคน “มีทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึง” (3 นีไฟ 
17:9) ความทุกข์เหล่าน้ีอาจเป็นทุกข์ทางกาย อารมณ์ 
หรอืจิตใจก็ ได ้ไตรต่รองดา้นตา่งๆ ที่ท่านอาจ “มีทุกข์” 
พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงช่วยให้ท่านพ้นทุกข์เหล่าน้ีได้
อย่างไรถ้าพระองคป์ระทานพรท่านเป็นส่วนตวั

 3. ทบทวนหลกัธรรมเก่ียวกบัการไตร่ตรองท่ีทา่นเรียนรู้

ตอนต้นบทเรียนนี ้วิธีหนึง่ในการไตร่ตรองคือนกึภาพตวั

ทา่นอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัท่ีบรรยายไว้ในเร่ืองราวพระคมัภีร์ 

ใช้เวลาสกัครู่นกึภาพวา่จะเป็นอยา่งไรถ้าทา่นเป็นผู้ ร่วมเหตกุารณ์

ท่ีบนัทกึไว้ใน 3 นีไฟ 17 เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น อธิบายวา่ทา่นคดิวา่ทา่นจะได้ยิน เหน็ และรู้สกึอะไรใน

โอกาสนัน้และทา่นจะเรียนรู้อะไรจากพระผู้ชว่ยให้รอด ทา่นอาจ

ต้องการพดูถงึพรท่ีทา่นอาจจะขอจากพระผู้ชว่ยให้รอดด้วย

นึกถึงประโยคหน่ึงซ่ึง
บอกความจรงิที่ท่านเรยีน
รูจ้าก 3 นีไฟ 17:6–25 
เขียนประโยคน้ันตรง
ช่องวา่งรมิหน้าในพระ
คมัภีรข์องท่านใกล้ข้อ
เหล่าน้ีหรอืในสมุดบันทึก
การศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่าน ความจรงิประการ
หน่ึงจากพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีคอื พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงรูส้กึสงสารเรามาก 
เหตใุดจึงส�าคญัที่ท่าน

ตอ้งรูค้วามจรงิเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระผู้ช่วยให้
รอดตามที่ท่านไดเ้รยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ี

อ่านข้อความตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับศรทัธา “เพื่อให้ศรทัธา
ของท่านน�าท่านไปสู่ความรอด ศรทัธาน้ันตอ้งมุ่งไปที่
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์      ท่านใช้ศรทัธาในพระครสิต์
ไดเ้มื่อท่านมีความเช่ือมั่นวา่พระองคท์รงด�ารงอยู่ มี
แนวคดิที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค ์
และมีความรูว้า่ท่านก�าลังพยายามด�าเนินชีวติตามพระ
ประสงคข์องพระองค”์ (แน่วแน่ตอ่ศรทัธำ: ศพัทำนุ-
กรมพระกิตตคิณุ [2004], 213)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น การเข้าใจธรรมชาตวิิสยัท่ีมีพระเมตตา

สงสารของพระผู้ชว่ยให้รอดชว่ยให้ทา่นใช้ศรัทธาในพระองค์

อยา่งไร

 5. แบง่ปันบางสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้เก่ียวกบัพระผู้ชว่ยให้รอด

จาก 3 นีไฟ 17 กบัอีกคนหนึง่ เขียนช่ือบคุคลนีใ้นสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นและสรุปสิง่ท่ีทา่นพดูกบัเขา

ถึงแม้เราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างที่ชาวนีไฟมีกับพระ
เยซูครสิต ์แตว่นัน้ันจะมาถึงเมื่อเราแตล่ะคนจะเห็น

ทา่นสามารถไตร่ตรองพระ

คมัภีร์ได้โดยใช้หลกัการนกึ

ภาพ เพ่ือท�าเชน่นีใ้ห้ลองนกึ

ภาพเหตกุารณ์ในพระคมัภีร์

หรือสมมตวิา่ทา่นเป็นผู้ มีสว่น

ร่วมในเร่ืองท่ีทา่นก�าลงัอา่น 

การนกึภาพสามารถชว่ยให้

ทา่นตรึกตรอง เข้าใจ และ

ประยกุต์ใช้สิง่ท่ีทา่นอา่นใน

พระคมัภีร์

การนึกภาพ
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และไดย้ินพระองค ์ไตรต่รองบทเรยีนน้ีตลอดวนัถัด
ไป หรอืสองวนั นึกถึงพระเมตตาสงสารของพระผู้ช่วย
ให้รอดขณะที่ท่านสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความปรารถนา 
ความอ่อนแอ ความปวดรา้วใจ และการทดลองของท่าน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 17 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 26: วัน 2

3 นีไฟ 18
ค�าน�า

ขณะพระเยซูครสิตท์รงยุตกิารปฏิบัตศิาสนกิจวนั
แรก ในบรรดาชาวนีไฟ พระองคท์รงปฏิบัตศีิลระลึก
และทรงบัญชาผู้คนให้สวดอ้อนวอนพระบิดาเสมอ
และขยายมิตรภาพให้คนทัง้ปวง พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สัญญาพรมากมายกับคนที่รกัษาพระบัญญัตเิหล่าน้ี  

จากน้ันพระองคป์ระทานค�าแนะน�าแก่สานุศิษย์ชาวนี- 
ไฟสิบสองคนเกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจของพวกเขา
ในศาสนจักร ก่อนเสด็จขึน้สู่สวรรค ์พระองคป์ระทาน
อ�านาจให้พวกเขามอบของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

3 นีไฟ 18:1–14

พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบติัศีลระลึกใหช้าวนีไฟ

อ่านเรือ่งเล่าตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จอรลัด ์เอ็น  ลันดผ์ู้
เคยรบัใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ และจินตนาการวา่จะ
เป็นอย่างไรถ้าท่านเป็นชายในเรือ่งน้ี 

“ ไม่นานมาน้ีมีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปีนเขา 
[มีอยู่] เรือ่งหน่ึงที่ ให้ค�าตอบดมีากของค�าถามที่วา่ ‘เรา

จะท�าอะไรไดบ้้างในฐานะผู้รบัใช้ที่ ไม่สมคา่เพื่อทดแทน
ส่ิงที่พระครสิตท์รงท�าเพื่อเรา’

“บทความเป็นเรือ่งเกี่ยวกับชายคนหน่ึงช่ือเซนคชุผู้
เปิดโรงเรยีนสอนปีนเขา       เซนคชุก�าลังอธิบายเรือ่ง
ระบบล็อคเชือกในการปีนเขากับผู้สัมภาษณ์คนหน่ึง 
น่ีเป็นระบบที่นักปีนเขาใช้ป้องกันตวัไม่ ให้ตกเขา นัก
ปีนเขาคนหน่ึงจะอยู่ ในต�าแหน่งที่ปลอดภัยและเอา
เชือกมัดตดิกับนักปีนเขาอีกคนโดยปกตจิะมัดรอบตวั
เขา ‘คณุถูกล็อคไวแ้ล้ว’ หมายความวา่ ‘คณุกับผมผูก
ตดิกันแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึน้ ผมจะกันไม่ ให้คณุตก’ น่ี
เป็นส่วนส�าคญัของการปีนเขา ตอนน้ีลองสังเกตส่ิงที่
อยู่ตอ่จากน้ันในบทความ ‘การล็อคเชือกท�าให้เซนคชุมี
ช่วงเวลาดทีี่สุดและแย่ที่สุดในการปีนเขา เซนคชุเคย
ตกจากหน้าผาสูง ท�าให้หมุดสามตวัหลุดและดงึตวัล็อค
เชือกของเขาออกจากชัน้หิน [ดอน] คนที่ผูกเชือกตดิ
กับเขาออกแรงดงึเขาสุดแขนเพื่อกันเขาไม่ ให้ตก เขา
จึงอยู่ ในท่าห้อยหัวลง สูงจากพืน้ 10 ฟุต “ดอนช่วยชีวติ
ผม” เซนคชุกล่าว “คณุตอบแทนเพื่อนแบบน้ีอย่างไร 
ให้เชือกปีนเขาเป็นของขวญัครสิตม์าสหรอื เปล่า
เลย คณุระลึกถึงเขำ คณุระลึกถึงเขำเสมอ” ’ [Eric G. 
Anderson, “The Vertical Wilderness,” Private Practice, 
Nov. 1979, 21; เน้นตวัเอน]” (“The Grace and Mercy 
of Jesus Christ,” in Jesus Christ: Son of God, Savior, ed. 
Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura D. Card 
[2002], 48)

อ่าน 3 นีไฟ 18:1–11 มองหาส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงขอ
ให้ชาวนีไฟท�าเพื่อระลึกถึงพระองค ์ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายค�าวา่ ควำมระลึกถึง และ ระลึกถึง ใน ข้อ 7 
และ 11 ท่านคดิวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งระลึกถึงการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดส�าหรบั
ท่านตลอดเวลา ท่านท�าตา่งจากเดมิอย่างไรเมื่อท่าน
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดให้ระลึกถึงพระวรกาย
และพระโลหิตของพระอง์จะมีความหมายตอ่ผู้คน
เป็นพิเศษเพราะพวกเขาเพิ่งคล�ารอยแผลในพระ
วรกายของพระองค ์ไม่นานก่อนหน้าน้ัน ถึงแม้ท่านไม่
เคยเห็นรอยแผลในพระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอด
เหมือนผู้คนสมัยพระคมัภีรม์อรมอน แตท่่านสามารถ
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ระลึกถึงการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์
ไดข้ณะรบัส่วนศีลระลึก

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น การระลกึถงึการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการ

ชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดในระหวา่งศีลระลกึชว่ยให้ทา่นรู้สกึ

กตญัญตูอ่พระองค์อยา่งไร

พระด�ารสัของพระเยซูครสิตด์งับันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 
18:7–11 สอนหลักธรรมตอ่ไปน้ี เม่ือเรารบัสว่นศลี
ระลึก เราเป็นพยานต่อพระบิดาวา่เราเต็มใจท�า
ทัง้หมดท่ีพระองค์ทรงบัญชา เม่ือเรารบัสว่นศลี
ระลึก เราเป็นพยานต่อพระบิดาวา่เราจะระลึกถึง
พระเยซูครสิต์ตลอดเวลา ทบทวน 3 นีไฟ 18:7–11 
ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่สอนหลักธรรมเหล่าน้ี ขณะ
ที่ท่านอ่าน ข้อ 11 ให้ตรกึตรองวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้า
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถ้อยค�าเหล่าน้ันกับท่าน

 2. เลือกค�าถามตอ่ไปนีส้องข้อเพ่ือตอบลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระชนม์ชีพและการปฏิบตัิศาสนกิจของพระผู้ชว่ยให้รอดใน

ด้านใดบ้างท่ีทา่นจะระลกึถงึในระหวา่งศาสนพิธีศีลระลกึ

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอดตลอดเวลา

ในชว่งเวลาท่ีเหลือของสปัดาห์

 ค. ถ้าทา่นพยายามระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอดอยา่งจริงใจในชว่งศีล

ระลกึ สิง่นีอ้าจจะสง่ผลตอ่ทา่นอยา่งไรในระหวา่งสปัดาห์ท่ีจะมา

ถงึ

ระบุหลักธรรมอีกหน่ึงข้อที่สอนไว ้ใน 3 นีไฟ 18:7, 11 
โดยเตมิข้อความตอ่ไปน้ีดว้ยวลีที่อธิบายวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสัญญาอะไรกับคนที่รบัส่วนศีลระลึกและระลึก
ถึงพระองค ์เม่ือเรารบัสว่นศลีระลึกและระลึกถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา เราจะ  
  

 3. เปรียบเทียบ 3 นีไฟ 18:12–14 กบั ฮีลามนั 5:12 เขียน

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่การรับ

สว่นศีลระลกึทกุสปัดาห์จะชว่ยให้ทา่นท�าให้พระเยซคูริสต์เป็น

รากฐานซึง่ทา่นสร้างชีวิตไว้บนนัน้ได้อยา่งไร

 4. เพ่ือชว่ยให้ทา่นระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอดมากขึน้ ให้

เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นทกุวนั

ส�าหรับสปัดาห์ถดัไปวา่ทา่นท�าอะไรเพ่ือระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอด

ในวนันัน้ ทา่นอาจจะเขียนด้วยวา่ทา่นนกึถงึอะไรในระหวา่งศีล

ระลกึหรือการระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอดมีอิทธิพลตอ่ความคดิ ค�า

พดู และการกระท�าของทา่นอยา่งไร

3 นีไฟ 18:15–25

พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟใหส้วดออ้นวอนพระบิดาเสมอ

และประชมุกนับ่อยๆ

หลังจากพระเยซูทรงปฏิบัตศีิลระลึกตอ่ชาวนีไฟ 
พระองคท์รงสอนหลักธรรมส�าคญัๆ แก่พวกเขาเกี่ยวกับ
การสวดอ้อนวอน หลักธรรมข้อหน่ึงที่พระองคท์รงสอน
คอื ถ้าเราจะเฝ้าดูและสวดอ้อนวอนพระบิดาเสมอ 
เราจะต่อต้านการล่อลวงของซาตานได้ เมื่อเรา เฝ้ำด ู
เราย่อมตืน่ตวัทางวญิญาณ ไหวตวั หรอืระมัดระวงั
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อ่าน 3 นีไฟ 18:15–21 ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่สอน
หลักธรรมดงักล่าวข้างตน้ ท่านคดิวา่เหตใุดทัง้การเฝ้า
ดแูละการสวดอ้อนวอนจึงจ�าเป็นส�าหรบัการตอ่ตา้นการ
ล่อลวง

สังเกตวา่ 3 นีไฟ 18:15, 20–21 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร ์ท่านอาจท�าเครือ่งหมายข้อเหล่าน้ีในพระคมัภีร์
ของท่าน

 5. อา่นและตรึกตรองค�าถามตอ่ไปนี ้จากนัน้ให้ตอบ

ค�าถามสองข้อหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การสวดอ้อนวอนชว่ยทา่นตอ่ต้านการลอ่ลวงของซาตาน

อยา่งไร

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือปรับปรุงการสวดอ้อนวอนสว่นตวั

ของทา่น

 ค. ทา่นเคยประสบพรอะไรบ้างจากการสวดอ้อนวอนกบัครอบครัว 

(ด ู3 นีไฟ 18:21)

 ง. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือชว่ยให้ครอบครัวทา่นสวดอ้อนวอน

เป็นครอบครัวอยา่งสม�่าเสมอและเป่ียมด้วยความหมาย

เมื่อเราสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคแ์ละใกล้ชิด
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูครสิตม์ากขึน้ เรามัก
จะตอ้งการช่วยให้ผู้อื่นใกล้ชิดพระองคม์ากขึน้เช่นกัน 
นึกถึงบางคนที่ท่านประสงคจ์ะช่วยให้ ใกล้ชิดพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้ อ่าน 3 นีไฟ 18:22–24 มองหาหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีในข้อเหล่าน้ัน: เม่ือเราปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้
อ่ืน เราสามารถช่วยให้พวกเขามาหาพระครสิต์

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 18:24 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนวา่เราแตล่ะคนตอ้งชูแสงสวา่งของเราเพื่อมันจะ
ส่องโลก พระองคต์รสัเช่นกันวา่พระองคท์รงเป็นแสง
สวา่งที่เราตอ้งชูขึน้ เอ็ลเดอร ์โรเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโคว-
รมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่เราชูแสงสวา่งของพระผู้ช่วย
ให้รอดโดยรกัษาพระบัญญัตขิองพระองคแ์ละท�าตาม
แบบอย่างของพระองค์

“เราควรเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อ
พระองคท์รงเตอืนวา่ ‘จงตามเรามา’ พระ
เยซูจะไม่พอพระทัยหรอกหรอืถ้าเราให้
แสงสวา่งของเราส่องจนคนที่เดนิตามเรา
จะเดนิตามพระผู้ช่วยให้รอด มีคนก�าลัง

คน้หาแสงสวา่ง [ผู้] จะยินดผี่านประตแูห่งบัพตศิมาไป
บนทางคบัแคบและแคบที่น�าไปสู่ชีวตินิรนัดร ์(ด ู2 นี- 
ไฟ 31) ท่านจะเป็นแสงสวา่งน้ันเพื่อจะน�าพวกเขาไปสู่
ท่าเรอืที่ปลอดภัยหรอืไม่      

“ท่านเคยฉุกคดิหรอืไม่วา่บางทีท่านอาจเป็นแสงสวา่ง
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งมาน�าอีกคนหน่ึงกลับบ้าน
อย่างปลอดภัยหรอืเป็นประภาคารจากระยะไกลเพื่อ
แสดงให้เห็นทางกลับสู่เส้นทางคบัแคบและแคบที่น�า
ไปสู่ชีวตินิรนัดร ์แสงสวา่งของท่านเป็นประภาคารและ
ไม่ควรหยุดฉายแสงหรอืน�าคนที่ก�าลังมองหาทางกลับ
บ้านไปผิดทาง      

“      พระเยซูครสิตท์รงเป็นแสงสวา่งที่ประทานแก่
เราเพื่อให้เราเดนิตามและรูว้า่จะไปที่ ใด [ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอน] ขอให้เราแตล่ะคนเลือกความถูกตอ้ง [ทัง้น้ี
เพื่อเราจะสามารถ] ยกระดบัและท�าให้คนรอบข้างเข้ม
แข็ง” (“That Ye May Be Children of Light” [ ไฟร ์ไซด์
ระบบการศึกษาของศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 
3 พ ย , 1996], 6–7)

การสวดอ้อนวอนให้ผู้อื่น การเชิญพวกเขามาเข้ารว่ม
การประชุมของศาสนจักร และการเป็นแบบอย่างเฉก
เช่นพระครสิตเ์ป็นวธิีที่เราสามารถปฏิบัตติอ่ผู้อื่นได ้
ใครค่รวญวา่ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อท่านท�าตามแบบอย่าง
ของพระเยซูครสิตแ์ละช่วยให้คนอื่นๆ มาใกล้พระผู้
ช่วยให้รอดมากขึน้ ท่านจะท�าอะไรในวนัน้ี หรอืสัปดาห์
น้ีเพื่อแสงสวา่งของท่านจะส่องทางให้คนที่เดนิตาม
ท่านเดนิตามพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

3 นีไฟ 18:26–39 

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนเหล่าสานศิุษย์ของพระองค์ให้

ผูกมิตรกบัทกุคน

หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้ศีลระลึกและทรง
สอนชาวนีไฟเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน พระองคท์รง
เหลียวมองสานุศิษย์สิบสองคนที่พระองคท์รงเลือก
ไวแ้ละทรงแนะน�าพวกเขาให้รูว้ธิีน�าและก�ากับดแูล
กิจจานุกิจของศาสนจักร (ด ู3 นีไฟ 18:26–39) สังเกต
ใน 3 นีไฟ 18:26 พระผู้ช่วยให้รอดทรงหยุดตรสักับ
ฝูงชนและเหลียวมองผู้น�า “ที่พระองคท์รงเลือกไว”้ 



335

ข่าวสารของพระองค ์ใน ข้อ 28–29 ประทานแก่ผู้น�า
ฐานะปุ โรหิตเหล่าน้ันเพื่อเตอืนวา่อย่ายอมให้ผู้ ไม่มีคา่
ควรรบัส่วนศีลระลึก 

สมาชิกศาสนจักรควรมุ่งความคดิมาที่ความมีคา่ควรใน
การรบัส่วนศีลระลึกของตนและปล่อยความรบัผิดชอบ
ในการตดัสินความมีคา่ควรในการรบัส่วนศีลระลึกของ
ผู้อื่นไวก้ับคนที่พระเจ้าทรงเรยีกให้ตดัสินเช่นน้ัน อาทิ 
อธิการหรอืประธานสเตค อ่าน 3 นีไฟ 18:32 โดยดวูา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสานุศิษย์ ให้ดแูลคนที่
หันเหจากศรทัธาอย่างไร ตรกึตรองวา่ท่านจะ “ปฏิบัติ
ตอ่ไป” อย่างไรกับเพื่อน สมาชิกครอบครวั หรอืคนใน
วอรด์หรอืสาขาของท่านที่หันเหจากศรทัธา

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—3 นีไฟ 18:15, 

20–21
ท่านอาจใช้เวลาสองสามนาทีท่อง 3 นีไฟ 18:15, 20–21 
เขียนข้อพระคมัภีรท์ัง้สามข้อไว ้ในกระดาษแผ่นหน่ึง
และฝึกพูด หลังจากอ่านสองสามครัง้ ให้เริม่ลบหรอืขีด
ฆ่าค�าบางค�าออกขณะที่ท่านพูดข้อเหล่าน้ัน ท่านอาจ
ตอ้งการท�าขัน้ตอนน้ีซ�า้จนกวา่จะลบหรอืขีดฆ่าข้อความ
จนหมด

ขณะที่ท่านก�าลังท่องข้อเหล่าน้ี ให้ตรกึตรองวา่พระผู้
ช่วยใหร้อดทรงก�าลงัสอนอะไร ดงัทีบ่นัทกึไว ้ใน 3 นี
ไฟ 18:15 พระเยซูครสิตท์รงสอนชาวนีไฟ ให้รูว้ธิี
ตา้นทานการล่อลวงของมาร สังเกตพลังที่มาจากการ
สวดอ้อนวอน โดยผ่านการสวดอ้อนวอนเราสามารถได้
รบัความเข้มแข็งเพื่อตอ่ตา้นการล่อลวง

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 18:20–21 พระเยซูครสิตท์รง
สอนวา่เมื่อเราสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา พระบิดาทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราเสมอ แตพ่ระองคท์รง
ตอบตามแผนที่ทรงมี ไวส้�าหรบับุตรธิดาของพระองค์
และส่ิงที่พระองคท์รงทราบวา่เหมาะกับเรา อ่านออก
เสียงข้อ 20 อีกครัง้ “และอะไรก็ตามที่เจ้าจะทูลขอพระ

บิดาในนามของเรา, ซ่ึงถูกตอ้ง, โดยเช่ือวา่เจ้าจะไดร้บั, 
ดเูถิดพระองคจ์ะประทานให้เจ้า” ท่านคดิวา่วลี “ซ่ึง
ถูกตอ้ง” หมายความวา่อย่างไรในข้อความน้ี (ท่านอาจ
ตอ้งการอ้างถึง ยากอบ 4:3)

ประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์แบ่งปัน
ประจักษ์พยานน้ี “พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
นิรนัดรข์องเราทรงพระชนม์ พระองคท์รง
เป็นพระผู้สรา้งและพระผู้ปกครองจักรวาล 
แตก่ระน้ันพระองคย์ังทรงเป็นพระบิดา

ของเรา พระองคท์รงเป็นพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และทรง
อยู่เหนือส่ิงทัง้ปวง เราสามารถเข้าถึงพระองค ์ได ้ในการ
สวดอ้อนวอน       พระองคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของเด็กไหม แน่นอนพระองคท์รงไดย้ิน พระองคท์รง
ตอบหรอืไม่ แน่นอนพระองคท์รงตอบ ไม่ ใช่ตามที่เรา
ปรารถนาเสมอไป แตพ่ระองคท์รงตอบ พระองคท์รง
ไดย้ินและทรงตอบ” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468)

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนวา่ “[ ใน 3 นีไฟ 18:20] พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืน
สตเิราวา่ศรทัธา ไม่วา่จะแรงกล้าเพียงใด ไม่สามารถก่อ
ให้เกิดผลตรงข้ามกับพระประสงคข์องพระองคผ์ู้ทรง
เป็นพลังศรทัธาน้ันได ้การใช้ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซู
ครสิตม์ักจะอยู่ภายใตร้ะเบียบของสวรรค ์พระคณุความ
ด ีพระประสงค ์พระปรชีาญาณ และจังหวะเวลาของ
พระเจ้าเสมอ น่ันคอืสาเหตทุี่เราไม่สามารถมีศรทัธา
แท้จรงิในพระจ้าไดห้ากไม่มีความไวว้างใจอย่างสมบูรณ์
ในพระประสงคข์องพระเจ้าและในจังหวะเวลาของ
พระเจ้า” (“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign, May 
1994, 100)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 18 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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และสอนความจรงิเดยีวกันกับที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนเมื่อวนัก่อน (ด ู3 นีไฟ 19:4–7)

 1. อา่น 3 นีไฟ 19:8–9 และตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

 ก. เหลา่สานศุษิย์ปรารถนาอะไรมากท่ีสดุ จากประสบการณ์ของ

ทา่น เหตใุดของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิจงึเป็นท่ีพงึ

ปรารถนาอยา่งย่ิง

 ข. สานศุษิย์สบิสองคนจะก�ากบัดแูลกิจจานกิุจของศาสนจกัรใน

พืน้ท่ีของทวีปอเมริกาหลงัจากพระผู้ชว่ยให้รอดเสดจ็ไปแล้ว เหตุ

ใดพวกเขาจงึจ�าเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสทุธ์ิน�าทาง

หลังจากท่านท�างานมอบหมายในสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรเ์สรจ็แล้ว ให้ ไตรต่รองค�าถามเหล่าน้ี: ส่ิง
ที่ท่านปรารถนามากที่สุดสองสามอย่างเมื่อท่านสวด
อ้อนวอนคอือะไร ท่านสวดอ้อนวอนขอพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์บ่อยเพียงใด

อ่าน 3 นีไฟ 19:10–12 มองหาส่ิงที่เหล่าสานุศิษย์ท�า
หลังจากพวกเขาสวดอ้อนวอน บัพตศิมาดงัอธิบายไว้
ในข้อ 10–12 เป็นบัพตศิมาครัง้ที่สองส�าหรบัสานุศิษย์
สิบสองคน ศาสนจักรไดร้บัการสถาปนามาหลายปี ใน
บรรดาชาวนีไฟ และพี่น้องฐานะปุ โรหิตเหล่าน้ีคงเคย
รบับัพตศิมาแล้วถึงแม้บัพตศิมาครัง้แรกของพวกเขา
ไม่ ไดบ้ันทึกไว ้ในพระคมัภีร ์บัพตศิมาครัง้ที่สองเป็น
สภาวการณ์พิเศษ ดงัที่ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ
อธิบายวา่ “พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชานีไฟและผู้คนให้
รบับัพตศิมาอีกครัง้ เพราะพระองคท์รงจัดตัง้ศาสนจักร
อีกครัง้ภายใตพ้ระกิตตคิณุ ก่อนหน้าน้ันจัดตัง้ภายใต้
กฎ [ของโมเสส]” (Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:336)

จ�าไวว้า่เหล่าสานุศิษย์และชาวนีไฟคนอื่นๆ มีคา่ควรจะ
อยู่ ในที่ประทับของพระผู้ช่วยให้รอด อ่าน 3 นีไฟ 19:13 
มองหาส่ิงที่สานุศิษย์สิบสองคนไดร้บัเพราะมีความ
ปรารถนาอันชอบธรรม

 2. เขียนพรท่ีเข้ามาในชีวิตผู้ มีของประทานแหง่พระ

วิญญาณบริสทุธ์ิและด�าเนินชีวิตคูค่วรกบัของประทานนัน้

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้ให้เปรียบ

เทียบพรท่ีทา่นเขียนไว้กบัข้อความอ้างอิงตอ่ไปนีจ้ากเอล็เดอร์โร- 

หน่วย 26: วัน 3

3 นีไฟ 19
ค�าน�า

เหตกุารณ์ที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 11–18 ทัง้หมดเกิดขึน้
ในช่วงหน่ึงวนั ตอนสิน้สุดวนัน้ัน ข่าวการเสด็จเยือน
ของพระผู้ช่วยให้รอดและการเสด็จกลับมาในวนัรุง่ขึน้
กระจายไปในบรรดาผู้คน และพวกเขา “ ไดท้�างานอย่าง
หนักยิ่งตลอดคนืน้ัน, เพื่อในวนัพรุง่พวกเขาจะไดอ้ยู่
ในสถานที่ซ่ึงพระเยซูจะทรงแสดงองคต์อ่ฝูงชน” (3 นี-
ไฟ 19:3) ตอนเช้า สานุศิษย์สิบสองคนสอนผู้คนและ
สวดอ้อนวอนกับพวกเขา จากน้ันนีไฟได ้ให้บัพตศิมา
สานุศิษย์สิบสองคน พวกเขาไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
และห้อมล้อมดว้ยเหล่าเทพ ระหวา่งปรากฏการณ์ครัง้
น้ี พระเยซูทรงปรากฏและทรงบัญชาเหล่าสานุศิษย์ให้
สวดอ้อนวอน และพระองคท์รงสวดอ้อนวอนพระบิดา
เพื่อฝูงชนเช่นกัน เพราะศรทัธาของพวกเขา เหล่า
สานุศิษย์จึงเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พวกเขาได้
รบัการท�าให้บรสุิทธิ์ และเป็นหน่ึงเดยีวกับพระบิดาและ
พระบุตร

3 นีไฟ 19:1–14

สานศิุษย์สิบสองคนปฏิบติัต่อผูค้นตามทีพ่ระผูช่้วยใหร้อด

ทรงบญัชา

จินตนาการวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรและท่านจะท�าอะไรถ้า
รูว้า่พรุง่น้ีพระเยซูครสิตจ์ะเสด็จมาพระวหิารไกลจาก
บ้านท่านพอสมควร ท่านจะท�างานหนักเพียงใดเพื่อไป
ที่น่ัน ท่านจะอยากพาคนอื่นไปกับท่านดว้ยหรอืไม่ ท่าน
จะท�าอะไรเพื่อเตรยีมรบัประสบการณ์น้ี

อ่าน 3 นีไฟ 19:1–3 มองหาการตอบสนองของชาวนีไฟ
ตอ่ค�าสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดวา่พระองคจ์ะเสด็จ
กลับมาวนัรุง่ขึน้ หลังจากฝูงชนมารวมกัน สานุศิษย์สิบ
สองคนแบ่งฝูงชนออกเป็นสิบสองกลุ่มและเริม่สอนคน
เหล่าน้ัน พวกเขาแนะน�าฝูงชนให้คกุเข่าสวดอ้อนวอน
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เบร์ิต ดี. เฮลส์แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสองและเพ่ิมแนวคดิใหม่ๆ  ท่ี 

ทา่นพบเข้าไปในรายการของทา่น

“พระวิญญาณบริสทุธ์ิประทานพลงัและความกล้า

หาญแก่เราเพ่ือน�าชีวิตเราไปในทางแหง่อาณาจกัร

ของพระผู้ เป็นเจ้าและเป็นท่ีมาของประจกัษ์พยาน

ของเราถงึพระบดิาและพระบตุร . . .

“เราต้องการพระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นเพ่ือนตลอด

เวลาเพ่ือชว่ยให้เราท�าการเลือกได้ดีขึน้ในการตดัสนิใจท่ีอยูต่รง

หน้าเราทกุวนั เยาวชนชายหญิงของเราถกูถลม่ด้วยเร่ืองนา่รังเกียจ

ของโลก การเป็นเพ่ือนกบัพระวิญญาณจะท�าให้เขามีพลงัตอ่ต้าน

ความชัว่ร้าย กลบัใจเม่ือจ�าเป็น และกลบัมาสูท่างคบัแคบและแคบ 

ไมมี่ใครสกัคนได้รับการยกเว้นจากการลอ่ลวงของปฏิปักษ์ เราทกุ

คนต้องการพลงัจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ . . . การมีของประทาน

แหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิชว่ยให้สมาชิกในครอบครัวท�าการเลือก

อยา่งฉลาด—การเลือกท่ีจะชว่ยให้พวกเขากบัครอบครัวกลบัไปหา

พระบดิาในสวรรค์และพระบตุรของพระองค์พระเยซคูริสต์ เพ่ืออยู่

กบัพระองค์ตลอดนิรันดร” (ด ู“พนัธสญัญาแหง่บพัตศิมา: อยูใ่น

อาณาจกัรและเป็นของอาณาจกัร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2000, 9)

จากการที่ท่านศึกษา 3 นีไฟ 19:1–14 ไตรต่รองวา่
ท่านตอ้งการพรใดมากที่สุดในชีวติและเหตใุดท่านจึง
ตอ้งการพรน้ัน

เตมิข้อความหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนโดยอ้างอิง
กับ 3 นีไฟ 19:9, 13: โดยผ่านความปรารถนาท่ีจรงิจัง
และการสวดอ้อนวอน เราสามารถ  
  

3 นีไฟ 19:14–36

พระผูช่้วยใหร้อดทรงปรากฏและทรงสวดออ้นวอนใหผู้ค้น

บริสทุธ์ิผ่านศรทัธาของพวกเขา

อ่าน 3 นีไฟ 19:14–16 เพื่อเรยีนรูว้า่เกิดอะไรขึน้หลัง
จากสานุศิษย์สิบสองคนไดร้บับัพตศิมาและเป่ียมดว้ย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

หลังจากเหล่าสานุศิษย์และฝูงชนคกุเข่า พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงบัญชาสานุศิษย์สิบสองคนให้สวดอ้อนวอน 
อ่านเรือ่งราวการสวดอ้อนวอนของพวกเขาใน 3 นีไฟ 
19:17–18, 24–26, 30 ตรงน้ีเป็นที่เดยีวในพระคมัภีรท์ี่
บันทึกวา่ผู้คนสวดอ้อนวอนโดยตรงถึงพระเยซูครสิต ์
ในค�าสวดอ้อนวอนของเรา เราสวดอ้อนวอนพระผู้เป็น

เจ้าพระบิดาในพระนามของพระบุตรของพระองค์
พระเยซูครสิต ์ไม่มีที่ใดในพระคมัภีรส์อนเราให้สวด
อ้อนวอนพระเยซู

เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองบอกเหตผุลที่เหล่าสานุศิษย์สวดอ้อนวอนพระเยซู
ในกรณีพิเศษน้ี “พระเยซูทรงสอนพวกเขาให้สวด
อ้อนวอนพระบิดาในพระนามของพระองค ์ซ่ึงพวกเขา
ท�าก่อน [ด ู3 นีไฟ 19:8–9]       แตค่ราวน้ี ‘พวกท่าน
สวดอ้อนวอนตอ่พระเยซู, โดยเรยีกพระองคว์า่พระเจ้า
ของพวกท่านและพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน’ [3 นี-
ไฟ 19:18] พระเยซูประทับตรงหน้าพวกเขาอันเป็น
สัญลักษณ์ของพระบิดา พวกเขาเห็นพระองคป์ระหน่ึง
เห็นพระบิดา พวกเขาสวดอ้อนวอนพระองคป์ระหน่ึง
พวกเขาสวดอ้อนวอนพระบิดา นับเป็นสถานการณ์
พิเศษและหาไดย้าก” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 560–61) พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัดว้ยพระองคเ์องวา่ “พวกเขาสวดอ้อนวอนข้า
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อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานมา- 
เรยีน จ ี รอมนีย์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด 
และดวูา่การท�าให้บรสุิทธิ์หมายความวา่
อย่างไร “ ‘เม่ือน้ันบพัตศิมาดว้ยไฟและดว้ย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะมาถึง’ [2 นีไฟ 

31:13] บัพตศิมาดว้ยไฟและดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่
นีไฟพูดถึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจ
มนุษย์ตามที่แอลมากล่าวไว ้[ด ูแอลมา 5:14] บัพตศิมา
เช่นน้ันท�าให้พวกเขาเปลี่ยนจากสภาพทางเน้ือหนัง
เป็นสภาพทางวญิญาณ ช�าระจิตวญิญาณให้สะอาด 
เยียวยา และท�าให้บรสุิทธิ์       ศรทัธาในพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์การกลับใจ และบัพตศิมาดว้ยน� ้าล้วนเป็นขัน้
แรกและจ�าเป็นตอ้งท�าก่อน แตบ่ัพตศิมาดว้ยไฟเป็น
ผลสรปุที่สมบูรณ์แบบ [จุดสุดท้าย] การรบับัพตศิมา
ดว้ยไฟคอืการล้างอาภรณ์ของคนคนหน่ึงในพระโลหิต
เพื่อการชดใช้ของพระเยซูครติ”์ (Learning for the 
Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133)

 4. ไตร่ตรองวา่การท�าให้บริสทุธ์ิหมายความวา่อยา่งไร 

และตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น การใช้ศรัทธาในพระเยซคูริสต์ชว่ยให้เราบริสทุธ์ิ

และสะอาดอยา่งไร

พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนครัง้ส�าคญัก่อนการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองคซ่ึ์งคล้ายกัน
มากกับค�าสวดอ้อนวอนที่พระองคต์รสัในบรรดาชาว
นีไฟ ในการเสด็จเยือนพวกเขาวนัที่สอง อ่าน 3 นีไฟ 
19:23, 29 และ ยอห์น 17:9, 11, 21–22 ท�าเครือ่งหมาย
วลี “เพื่อเราจะเป็นหน่ึง” ไตรต่รองวา่พระเยซูครสิต์
และพระบิดาทรงเป็นหน่ึงเดยีวกันอย่างไร เราเรยีน
รูอ้ะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีเราสามารถ
เป็นหน่ึงเดยีวกันกับพระเยซูครสิต์

หลักธรรมข้อหน่ึงที่สอนในข้อเหล่าน้ีคอื 
โดยผ่านศรทัธาเราจะได้รบัการท�าให้
บรสุิทธ์ิและเป็นหน่ึงเดียวกับพระเยซู
ครสิต์ เฉกเช่นพระองค์ทรงเป็นหน่ึง
เดียวกับพระบิดา อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ี

จากเอ็ลเดอรด์ ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถเป็นหน่ึงเดยีว
กับพระบิดาและพระบุตร “โดยแท้แล้ว เราจะไม่เป็น

พระองคเ์พราะข้าพระองคอ์ยู่กับพวกเขา”  
(3 นีไฟ 19:22)

 3. ขณะท่ีผู้คนก�าลงัคกุเขา่ พวกเขาเป็นพยานวา่พระเยซู

คริสต์ทรงสวดอ้อนวอนตา่งกนัสามครัง้เพ่ือสานศุษิย์ของ

พระองค์และเพ่ือพวกเขา ลอกแผนภมิูตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น อา่นพระคมัภีร์อ้างอิงท่ีก�าหนดและเตมิ

แผนภมิูให้ครบถ้วน

ข้อความ

พระคัมภร์ี

พระผู้ช่วยให้

รอดทรงสวด

อ้อนวอนขอ

อะไร

ท่านจะประยุกต์ใช้สิ่ง

ที่เรียนรู้จากการสวด

อ้อนวอนของพระผู้

ช่วยให้รอดกับชีวติ

ท่านได้อย่างไร

3 นีไฟ 

19:19–23

3 นีไฟ 

19:27–29

3 นีไฟ 

19:31–34

อ่าน 3 นีไฟ 19:24 ท่านคดิวา่ “ ไม่ ไดเ้พิ่มค�าพูดขึน้
มาก” หมายความวา่อย่างไร เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน
ซ่ึงประทานถ้อยค�าให้เรารูว้า่ตอ้งสวดอ้อนวอนขออะไร 
เอ็ลเดอรบ์รซู อาร ์ แมคคองกีสอนดงัน้ี “การสวด
อ้อนวอนที่สมบูรณ์แบบคอืการสวดอ้อนวอนที่ ไดร้บั
การดลใจ ซ่ึงพระวญิญาณทรงเปิดเผยถ้อยค�าที่ควรใช้” 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586)

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจดขีึน้เกี่ยวกับหลักธรรมบางข้อ
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนในค�าสวดอ้อนวอนของ
พระองค ์ให้ทบทวน 3 นีไฟ 19:28 และท�าเครือ่งหมาย
ค�าหรอืวลีที่สอนหลักธรรมน้ี: เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์ เราจะได้รบัการท�าให้บรสุิทธ์ิ พิจารณาวธิี
ซ่ึงเหล่าสานุศิษย์ ใช้ศรทัธาตลอดประสบการณ์ที่บันทึก
ไว ้ใน 3 นีไฟ 19 เน่ืองดว้ยศรทัธาของพวกเขา เหล่า
สานุศิษย์จึงเป่ียมดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ด ู3 นีไฟ 
19:13) และการไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์จ�าเป็นตอ่การ
ท�าให้บรสุิทธิ์
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หน่ึงเดยีวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระครสิตจ์นกวา่เราจะ
ท�าให้พระประสงคข์องพระองคเ์ป็นความปรารถนา
สูงสุดของเรา การยอมเช่นน้ันใช่วา่จะท�าได ้ในวนัเดยีว 
แต ่โดยผ่านพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พระเจ้าจะทรงสอน
เราถ้าเราเต็มใจยอมจนกวา่จะถึงเวลาที่กล่าวไดว้า่
พระองคท์รงอยู่ ในเราดงัที่พระบิดาทรงอยู่ ในพระองค ์
บางครัง้ข้าพเจ้านึกกลัววา่จะถูกเรยีกรอ้งอะไรบ้างแต่
ข้าพเจ้าทราบวา่ในความเป็นหน่ึงเดยีวอย่างสมบูรณ์
เท่าน้ันที่เราจะพบความบรบิูรณ์ดว้ยความสุข” (ด ู“เพื่อ
เขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับเรา,” เลียโฮนำ, 
พ ย  2002, 89)

สรปุการศึกษาวนัน้ีโดยอ่านและไตรต่รอง 3 นีไฟ 
19:35–36

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 19 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 26: วัน 4

3 นีไฟ 20–22
ค�าน�า

ระหวา่งวนัที่สอง ของการปฏิบัตศิาสนกิจในบรรดาชาว
นีไฟ พระเยซูครสิตท์รงปฏิบัตศีิลระลึกให้ผู้คนอีกครัง้ 
พระองคท์รงเป็นพยานวา่ในยุคสุดท้ายพระบิดาจะทรง
ท�าให้พันธสัญญาวา่จะรวมอิสราเอลเกิดสัมฤทธิผลและ
ประทานพรทุกประชาชาตขิองแผ่นดนิโลก พระองค์
ทรงอธิบายเช่นกันวา่การปรากฏออกมาของพระคมัภีร์
มอรมอนในวนัเวลาสุดท้ายจะเป็นเครือ่งหมายวา่พระ
บิดาไดท้รงเริม่ท�าให้พันธสัญญาน้ีเกิดสัมฤทธิผล

3 นีไฟ 20:1–9

พระผูช่้วยใหร้อดทรงปฏิบติัศีลระลึกใหผู้ค้นอีกครัง้

ถ้าท่านเป็นเยาวชนชายและด�ารงฐานะปุ โรหิตแห่ง
อาโรน ให้ ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี การที่ท่านสามารถ
ช่วยปฏิบัตศีิลระลึกมีความหมายตอ่ท่านอย่างไร ท่าน
แสดงให้พระเจ้าเห็นอย่างไรวา่ท่านเข้าใจลักษณะอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนพิธีน้ี

ถ้าท่านเป็นเยาวชนหญิงหรอืเยาวชนชายที่ยังไม่ด�ารง
ฐานะปุ โรหิต ให้ ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี ท่านรูสึ้ก
อย่างไรเมื่อเห็นเยาวชนชายที่มีคา่ควรปฏิบัตศีิลระลึก 
ท่านท�าอะไรระหวา่งการปฏิบัตศีิลระลึกอันแสดงให้เห็น
วา่ท่านเข้าใจลักษณะอันศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนพิธีดงักล่าว

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 20:3–5 ตอนเริม่ตน้วนัที่
สอง ของการปฏิบัตศิาสนกิจในบรรดาชาวนีไฟ พระผู้
ช่วยให้รอดทรงจัดหาขนมปังและน� ้ามาปฏิบัตศีิลระลึก
อีกครัง้ไดอ้ย่างน่าอัศจรรย์ อ่าน 3 นีไฟ 20:1 ระบุส่ิงที่
พระองคท์รงขอให้ผู้คนท�าก่อนพระองคท์รงเตรยีม
และส่งผ่านศีลระลึก ท่านคดิวา่การสวดอ้อนวอนในใจ
สามารถส่งผลอย่างไรตอ่ประสบการณ์ประจ�าสัปดาห์
ของการรบัส่วนศีลระลึกของท่าน

อา่น 3 นีไฟ 20:8 สังเกตวา่สมยัน้ันชาวนีไฟ ใช้เหลา้องุน่ 
แตก่ารปฏิบัตปิัจจุบันของศาสนจักรใช้น� ้า (ด ูคพ  27:2) 
สังเกตดว้ยวา่ขนมปังและน� ้าแทนอะไร เมื่อเรารบัส่วน
ศีลระลึกเป็นประจ�า เราแสดงให้เห็นวา่เราเต็มใจท�าให้
การชดใช้ของพระผูช่้วยให้รอดเป็นส่วนหน่ึงของชีวติเรา

ตามที่กล่าวไว ้ใน 3 นีไฟ 20:8 พระเยซูครสิตท์รงสัญญา
อะไรกับคนที่รบัส่วนศีลระลึก นึกถึงส่วนของขนมปัง
และน� ้าในศีลระลึก ถ้าท่านหิวกระหายทางรา่งกาย 
ขนมปังและน� ้าศีลระลึกดบัความหิวกระหายของท่าน
หรอืไม่ เพื่อเข้าใจมากขึน้วา่เราจะอิ่มโดยการรบัส่วนศีล
ระลึกไดอ้ย่างไร ให้อ่าน 3 นีไฟ 20:9 และเตมิหลักธรรม
น้ีให้สมบูรณ์ ถ้าเรารบัสว่นศลีระลึกอย่างมีค่าควร เรา
จะอ่ิมด้วย- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสอง และขีดเส้นใตว้ธิีที่เอ็ลเดอร์
โอ๊คส์กล่าววา่ท่านจะไดร้บัพรเมื่อท่านเป่ียมดว้ยพระ
วญิญาณ 
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วา่เราเป็นใคร ส่ิงแรกที่ส�าคญัที่สุดคอืเราเป็นสัตภาวะ
ทางวญิญาณ เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและ
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม” (ด ู“การเป็นผู้สอนศาสนา,” 
เลียโฮนำ, พ ย  2005, 56)

การเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมหมายความวา่เราเป็น
ผู้สืบตระกูลโดยแท้ของอับราฮัมหรอืเราเป็นบุตรธิดา
ของพระองคผ์่านการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีแห่งพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ทุกคนไดร้บัสัญญาและ
พันธสัญญาเดยีวกันกับที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ากับอับรา- 
ฮัม

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 20:11–13 พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนชาวนีไฟเกี่ยวกับพันธสัญญาและสัญญาที่ท�า
กับอับราฮัมและผู้สืบตระกูลของเขาผู้เป็นเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล พระองคท์รงสอนวา่พระบิดาจะทรงท�าให้
พันธสญัญาของพระองค์ในการรวมเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลในวนัเวลาสุดท้ายเกิดสมัฤทธิผล อ่าน 3 นี-
ไฟ 20:13 สังเกตวา่เชือ้สายแห่งอิสราเอลจะไดร้บัความ
รูอ้ะไรอันเป็นส่วนส�าคญัของการรวมครัง้น้ี ท่านคดิวา่
เหตใุดความรูน้ี้จึงจ�าเป็น

อ่าน 3 นีไฟ 20:25–26 ระบุส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนวา่ผู้สืบตระกูลของลี ไฮไดร้บัพรเพราะพันธสัญญา
ที่พระบิดาทรงท�ากับอับราฮัมอย่างไร พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเน้นวา่พระบิดาทรงส่งพระองค ์ไปเยือนชาวนีไฟ
และช่วยให้พวกเขารอดจากบาป “เพราะ [พวกเขาเป็น] 
ลูกหลานแห่งพันธสัญญา” (3 นีไฟ 20:26) 

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นได้รับพรอยา่งไรโดยพนัธสญัญาท่ีทา่นท�ากบัพระบดิา

บนสวรรค์เม่ือครัง้บพัติศมา เพราะทา่นได้รับบพัติศมาเป็นสมาชิก

ของศาสนจกัร ทา่นจงึเป็นพงศ์พนัธุ์ของอบัราฮมัและทา่นมีความ

รับผิดชอบในการชว่ยให้พนัธสญัญาท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงท�ากบัอบั-

ราฮมัเกิดสมัฤทธิผล

อา่น 3 นีไฟ 20:27 ท�าเครือ่งหมายวลีทีส่อนหลักธรรมตอ่ 

ไปน้ี ในฐานะพงศพั์นธ์ุของอับราฮัม เรามีความรบั
ผิดชอบตามพันธสญัญาในการเป็นพรแก่คนทัง้ปวง
ของแผ่นดินโลก

ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ล- 

เดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนาร ์ให้ดวูา่—ในฐานะ

“เราจงท�าตนให้มีคณุสมบัตคิูค่วรรบั
สัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่วา่
โดยการรบัส่วนศีลระลึกเราจะ “อิ่ม”  
(3 นีไฟ 20:8; ด ู3 นีไฟ 18:9 ดว้ย) ซ่ึง
หมายความวา่เราจะ ‘เป่ียมไปดว้ยพระ

วญิญาณ’ (3 นีไฟ 20:9) พระวญิญาณองคน้ั์น—พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์—ทรงเป็นพระผู้ปลอบโยนของเรา ทรง
เป็นผู้น�าทาง ผู้ตดิตอ่ส่ือสาร ผู้แปลความหมาย ผู้เป็น
พยาน และผู้ท�าให้เราบรสุิทธิ์—ทรงเป็นผู้น�าทางที่ ไม่
เคยผิดพลาดและทรงเป็นผู้ช�าระให้บรสุิทธิ์เพื่อการ
เดนิทางในชีวติมรรตยัของเราจะมุ่งไปสู่ชีวตินิรนัดร ์

“      จากการกระท�าที่ดเูหมือนเล็กน้อยซ่ึงไดก้ระท�า
อย่างมีสตสัิมปชัญญะและมีความคารวะในการตอ่พันธ-
สัญญาบัพตศิมาของเราย่อมน�ามาซ่ึงการตอ่พรของบัพ- 
ตศิมาโดยน� ้าและโดยพระวญิญาณเพื่อเราจะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา ดว้ยวธิีน้ีเรา
ทุกคนจะไดร้บัการน�าทางและดว้ยวธิีน้ีเราทุกคนจะได้
รบัการช�าระให้สะอาด” (“มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์ของ
พระองคอ์ยู่เสมอ,” เลียโฮนำ, ม ค  1997, 70)

 1. นกึถงึเวลาท่ีทา่นรู้สกึถงึพระวิญญาณบริสทุธ์ิขณะรับ

สว่นศีลระลกึ อา่นค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึใน โมโรไน 4:3 

และ 5:2 การรับสว่นศีลระลกึแตล่ะสปัดาห์ชว่ยให้ทา่นเป่ียมไป

ด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งไร เขียนวิธีเหลา่นีบ้างวิธีลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

3 นีไฟ 20:10–46

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสอนชาวนีไฟเกีย่วกบัพนัธสญัญาที่

จะเกิดสมัฤทธิผลในวนัเวลาสดุทา้ย

นึกถึงคณุสมบัตสิ�าคญัที่สุดบางอย่างของท่าน ท่านมุ่ง
เน้นคณุสมบัตปิระเภทใด น่ันเป็นลักษณะทางกาย 
บุคลิกลักษณะ หรอืคณุสมบัตทิางวญิญาณ

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองและท�าเครือ่งหมายนิยามที่
ให้ ไวว้า่เราเป็นใคร “ท่านอาจช่ืนชอบดนตร ีกีฬา หรอื
เช่ียวชาญดา้นเครือ่งยนตก์ลไกท่าน อาจท�างานดา้นการ
คา้หรอืวชิาชีพอื่นหรอืท�างานศิลปะ ไม่วา่กิจกรรมและ
อาชีพที่กล่าวมาจะส�าคญัเพียงใด ก็ ไม่ ใช่ส่ิงที่จะก�าหนด
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พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม—เราตอ้งเป็นพรแก่คนทัง้ปวง
ของแผ่นดนิโลกอย่างไร “วนัน้ี และตลอดไปท่านกับ
ข้าพเจ้าตอ้งเป็นพรแก่ผู้คนทัง้ปวงในทุกประชาชาติ
ของแผ่นดนิโลก วนัน้ี และตลอดไปท่านกับข้าพจ้าตอ้ง
แสดงตนเป็นพยานของพระเยซูครสิต ์และประกาศ
ข่าวสารเรือ่งการฟ้ืนฟู วนัน้ี และตลอดไปท่านกับ
ข้าพเจ้าตอ้งเชือ้เชิญทุกคนให้รบัศาสนพิธีแห่งความ
รอด การประกาศพระกิตตคิณุไม่ ใช่ภาระหน้าที่ของ
ฐานะปุ โรหิตที่ท�านอกเวลา น่ีไม่ ไดเ้ป็นเพียงกิจกรรมที่
เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องดว้ยตามเวลาที่จ�ากัดไวห้รอืเป็น
เพียงงานมอบหมายที่ตอ้งท�าให้เสรจ็ในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน ยุคสุดท้าย 
หากแตง่านสอนศาสนาเป็นส่ิงที่ท�าให้เห็นชัดถึงอัต
ลักษณ์และมรดกทางวญิญาณของเรา เราไดร้บัแตง่ตัง้
ล่วงหน้าในการด�ารงอยู่ก่อนเกิดและเกิดมาในโลกน้ี
เพื่อท�าให้พันธสัญญาและสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�า
ไวก้ับอับราฮัมเกิดสัมฤทธิผล เราอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก
น้ีในเวลาน้ีเพื่อขยายฐานะปุ โรหิตและส่ังสอนพระ
กิตตคิณุ น่ันคอืส่ิงที่บ่งบอกวา่เราเป็นใคร และน่ันคอื
เหตผุลที่เรามาอยู่ที่น่ี—วนัน้ี และตลอดไป” (ด ู“การ
เป็นผู้สอนศาสนา,” 56)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เวลานีเ้ยาวชนอยา่งทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือเป็นพรแก่ผู้ อ่ืน

ในโลก

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องเข้าใจวา่ทา่นเป็นพงศ์

พนัธุ์ของอบัราฮมั

3 นีไฟ 21–22

พระเยซูคริสต์ทรงบอกเคร่ืองหมายล่วงหนา้ส�าหรบัการ

รวมเชือ้สายแห่งอิสราเอลในวนัเวลาสดุทา้ย

ดงัที่บันทึกไว ้ใน 3 นีไฟ 21–22 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนชาวนีไฟหลายเรือ่งเกี่ยวกับวนัเวลาสุดท้าย—เวลา
ที่พระกิตตคิณุจะไดร้บัการฟ้ืนฟูสู่แผ่นดนิโลกและว-ิ 

สุทธิชนจะเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์

 4. เพ่ือชว่ยให้ทา่นค้นพบสิง่ท่ีพระผู้ชว่ยให้รอดทรงสอน

เก่ียวกบัการรวมอิสราเอล ในยคุสดุท้าย ดงัท่ีบนัทกึไว้

ใน3 นีไฟ 21–22 ให้อา่นพระคมัภีร์ทกุข้อในคอลมัน์ซ้ายของ

แผนภมิูตอ่ไปนี ้แล้วเลือกตอบค�าถามสองข้อในคอลมัน์ขวาลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

ข้อ ค�าถาม

อา่น 3 นีไฟ 21:1–2, 7 เม่ือ

พระคมัภีร์มอรมอนปรากฏ

ออกมาในวนัเวลาสดุท้าย นัน่

จะเป็นเคร่ืองหมายวา่พระ

บดิาได้ทรงเร่ิมการรวมเชือ้

สายแหง่อิสราเอลแล้ว

 ก. ทา่นเหน็พระคมัภีร์มอร- 

มอนน�า (หรือรวม) บาง 

คน รวมทัง้ตวัทา่น มาหา

พระเยซคูริสต์และพนัธ-

สญัญาของพระกิตตคิณุ

เม่ือใด

อา่น 3 นีไฟ 21:9 วลี “งาน

ส�าคญัย่ิงและนา่อศัจรรย์” 

หมายถงึการฟืน้ฟพูระ

กิตตคิณุของพระเยซคูริสต์

 ข. ทา่นคดิวา่อะไรคืองาน

ส�าคญัย่ิงและนา่อศัจรรย์

เก่ียวกบัการฟืน้ฟพูระ

กิตตคิณุของพระเยซคูริสต์

อา่น 3 นีไฟ 21:10–11 

ไตร่ตรองวา่ค�าบรรยายนี ้

เหมาะกบัศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธอยา่งไร

 ค. เหตใุดจงึจ�าเป็นต้องเช่ือ

พระวจนะของพระเจ้าท่ี

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมิธน�าออกมา

อา่น 3 นีไฟ 21:22 ถ้าผู้คน

กลบัใจและไมท่�าใจตนแข็ง

กระด้าง พวกเขาจะนบัอยูใ่น

บรรดาเชือ้สายแหง่อิสราเอล

 ง. ทา่นคดิวา่เหตใุดการกลบั

ใจจงึจ�าเป็นตอ่การรวม

บคุคลเข้ามาในผู้คนแหง่

พนัธสญัญาของพระผู้ เป็น

เจ้า

อา่น 3 นีไฟ 22:7–10 มอง

หาค�าสญัญาท่ีพระผู้ชว่ยให้

รอดทรงท�ากบัผู้คนแหง่พนัธ-

สญัญาของพระองค์ซึง่กลบั

มาหาพระองค์หลงัจากลืม

พนัธสญัญาท่ีพวกเขาท�ากบั

พระองค์

 จ. ทา่นคดิวา่เหตใุดจงึส�าคญั

ท่ีต้องเข้าใจวา่พระเจ้าทรง

แสดงพระเมตตากรุณาอนั

เป็นนิจตอ่คนท่ีหนัเหจาก

พระองค์

นึกถึงคนที่ท่านสามารถแบ่งปันประจักษ์พยานถึงพระ
เยซูครสิต ์พระคมัภีรม์อรมอน การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ 
และพันธกิจของศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธให้เขาได้
เพื่อช่วยให้เขาไดร้บัพรของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟู ไตรต่รองเช่นกันวา่ท่านสามารถกระตุน้ผู้อื่นให้
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มาหาพระเจ้าไดอ้ย่างไร รวมถึงคนที่เคยซ่ือสัตย์ในพระ
กิตตคิณุแตไ่ม่ซ่ือสัตย์อีกตอ่ไป ถ้าท่านนึกถึงคนน้ัน
ออกแล้ว จงตัง้เป้าหมายท�าตามการกระตุน้เตอืนที่ท่าน
ไดร้บั

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 20–22 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 27: วัน 1

3 นีไฟ 23
ค�าน�า

หลังจากอ้างถ้อยค�าของอิสยาห์ พระเยซูครสิตท์รง
บัญชาชาวนีไฟ ให้คน้ควา้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต�าหนิชาวนีไฟเพราะไม่ขยันหมั่น
เพียรในการจดบันทึกของพวกเขา

3 นีไฟ 23:1–5

พระเยซูคริสต์ทรงบญัชาผูค้นใหค้น้ควา้ถอ้ยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์

ไตรต่รองประสบการณ์ของท่านกับการศึกษาพระคมัภีร์
ในช่วงปีที่ผ่านมา เขียนข้อความสองสามค�าหรอืวลีสัน้ๆ 
บรรยายพรที่เข้ามาในชีวติท่านอันเป็นผลจากการที่
ท่านศึกษาพระคมัภีร ์  
  
 

ขณะมองดรูายการที่ท่านเขียน ให้พิจารณาวา่พรเหล่าน้ี
จะสอนอะไรท่านเกี่ยวกับความส�าคญัของการศึกษาพระ
คมัภีร์

หลังจากอ้างค�าสอนบางเรือ่งของอิสยาห์ (ด ู3 นีไฟ 22) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาผู้คนให้ค้นควา้ถ้อยค�า

ของอิสยาห์และเหล่าศาสดาพยากรณ์อย่างขยัน
หม่ันเพียร อ่าน 3 นีไฟ 23:1–5 ระบุ สำเหต ุที่พระผู้
ช่วยให้รอดตรสัวา่เราควรคน้ควา้ถ้อยค�าของอิสยาห์และ
เหล่าศาสดาพยากรณ์ ท่านอาจท�าเครือ่งหมายค�าและวลี
ที่จะช่วยท่านจดจ�าส่ิงที่เรยีนรู้

เหตผุลข้อหน่ึงที่เราไดร้บับัญชาให้ศึกษาถ้อยค�าของอิส-
ยาห์คอืเพราะ “เขาพูดไว ้ในทุกเรือ่งอย่างแน่นอนเกี่ยว
กับผู้คน [แห่งพันธสัญญาของพระเจ้า] ซ่ึงเป็นของเชือ้
สายแหง่อสิราเอล” (3 นีไฟ 23:2) เพราะทา่นไดท้�าพนัธ- 
สัญญาไวก้ับพระเจ้า ท่านจึงเป็นส่วนหน่ึงของเชือ้สาย
แห่งอิสราเอล งานเขียนของอิสยาห์เกี่ยวข้องกับท่าน อีก
เหตผุลหน่ึงที่เราควรศึกษาถ้อยค�าของอิสยาห์คอืเพราะ
ถ้อยค�าเหล่าน้ันจะเกิดสัมฤทธิผล (ด ู3 นีไฟ 23:3)

สังเกตใน 3 นีไฟ 23:1 วา่พระเยซูครสิตท์รงบัญชาชาว
นีไฟเป็นพิเศษให้ “คน้หา [ถ้อยค�าของอิสยาห์] อย่าง
ขยันหมั่นเพียร”

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่อะไรคือความแตกตา่งระหวา่งการอา่นถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์กบัการค้นคว้าถ้อยค�าเหลา่นัน้อยา่งขยนัหมัน่

เพียร

 ข. วิธีศกึษาพระคมัภีร์วิธีใดสามารถชว่ยให้ทา่นค้นคว้าถ้อยค�า

ของอิสยาห์และเหลา่ศาสดาพยากรณ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและ

มีความหมาย (ทา่นอาจต้องการทบทวนบทเรียนหนว่ย 1: วนั 1 

“การศกึษาพระคมัภีร์” เพ่ือจะจ�าความชว่ยเหลือท่ีส�าคญับางอยา่ง

ในการศกึษาพระคมัภีร์)

เอ็ลเดอรเ์มอรร์ลิล ์เจ  เบทแมน สมาชิกเกียรตคิณุแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ กล่าวถึงพรบางอย่างที่เข้ามาในชีวติเราเมื่อ
เราคน้ควา้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ “มีพรแน่ชัดที่
ไดม้าเมื่อคนๆ หน่ึงคน้ควา้พระคมัภีร ์เมื่อบุคคลหน่ึง
ศึกษาพระด�ารสัของพระเจ้าและเช่ือฟัง เขาจะใกล้
ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้และเกิดความปรารถนา
มากขึน้ที่จะด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม พลังตอ่ตา้น
การล่อลวงจะเพิ่มขึน้ และเขาจะเอาชนะความอ่อนแอ
ทางวญิญาณ บาดแผลทางวญิญาณไดร้บัการเยียวยา” 
(“Coming unto Christ by Searching the Scriptures,” 
Ensign, Nov. 1992, 28)
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อ่าน 3 นีไฟ 23:5 มองหาค�าสัญญาที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานแก่เราทุกคนถ้าเราศึกษาและปฏิบัตติามค�า
เชือ้เชิญในพระคมัภีร์

 2. สมมตทิา่นมีเพ่ือนหรือสมาชิกครอบครัวคนหนึง่ท่ีไม่

อยากศกึษาพระคมัภีร์เป็นประจ�า ใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ใน  

3 นีไฟ 23:1–5 เขียนสิง่ท่ีทา่นจะพดูเพ่ือกระตุ้นบคุคลนีใ้ห้ศกึษา

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์อยา่งขยนัหมัน่เพียรและมี

ประสบการณ์ท่ีมีความหมายกบัพระคมัภีร์

3 นีไฟ 23:6–14

พระเยซูคริสต์ทรงต�าหนิเหล่าสานศิุษย์ของพระองค์เพราะ

ไม่บนัทึกเหตกุารณ์ส�าคญั

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู  
คมิบัลล์ 

“พระเจ้าพระเยซูครสิตพ์ระองคเ์องทรง
เน้นความส�าคญัยิ่งของการจดบันทึกกับ
ชาวนีไฟและชาวเลมัน [ด ู3 นีไฟ 23:6–
13]      

“ข้าพเจ้าด ีใจที่ข้าพเจ้าจะไม่ถูกต�าหนิตเิตยีน แม้อย่าง
นุ่มนวลและอ่อนโยน เพราะไม่ท�าตามข้อผูกมัดในการ
จดบันทึกของข้าพเจ้าจนถึงปัจจุบัน      

“      จ�าไวว้า่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงต�าหนิคนที่ ไม่บันทึก
เหตกุารณ์ส�าคญัๆ” (“The Angels May Quote from It,” 
New Era, Feb. 2003, 32, 34–35)

ส่วนที่เหลือของ 3 นีไฟ 23 ประกอบดว้ยเรือ่งราวที่
ประธานคมิบัลล์พูดถึง เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงต�าหนิ
ชาวนีไฟเพราะไม่รวมเหตกุารณ์ส�าคญับางอย่างไว ้ใน
บันทึกของพวกเขา อ่าน 3 นีไฟ 23:6–11 ระบุส่ิงที่ชาว
นีไฟ ไม่ ไดบ้ันทึก ท่านคดิวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ชาวนีไฟ
ตอ้งบันทึกสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์น้ีที่แซมิวเอล
ชาวเลมันกล่าวไว ้การมีบันทึกดงักล่าวในพระคมัภีร ์
มอรมอนช่วยเราในสมัยของเราอย่างไร

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น เหตใุดจงึส�าคญัท่ีทา่นต้องจดเหตกุารณ์

ทางวิญญาณและการกระตุ้นเตือนท่ีเกิดขึน้ในชีวิตทา่น

ถ้ามีเหตกุารณ์ทางวญิญาณเกิดขึน้เมื่อเรว็ๆ น้ีในชีวติ
แตท่่านไม่ ไดบ้ันทึกไว ้ท่านอาจจะเขียนลงในบันทึก
ส่วนตวัของท่านตอนน้ี สมุดจดง่ายๆ หรอืกระดาษสมุด
ฉีกก็พอใช้จดบันทึกส่วนตวัได ้อ่าน 3 นีไฟ 23:12–14 
มองหาส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าหลังจากชาวนีไฟ
เช่ือฟังพระบัญญัต ิให้จดสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์
ของแซมิวเอลชาวเลมัน

พระผู้ช่วยให้รอด “ทรงอรรถาธิบายพระคมัภีรร์วมกัน
ทัง้หมด” ซ่ึงหมายความวา่พระองคท์รงอธิบายความ
หมายของพระคมัภีร์

อ่าน 3 นีไฟ 24:1 สังเกตความคล้ายคลึงระหวา่งส่วน
แรกของข้อน้ีกับส่ิงที่เกิดขึน้ใน 3 นีไฟ 23:12–14 
สังเกตวา่หลังจากชาวนีไฟบันทึกส่ิงที่พระเยซูครสิต์
ทรงสอนพวกเขาแล้ว พระองคป์ระทานความรูแ้ละการ
เปิดเผยแก่พวกเขามากขึน้โดยทรงอรรถาธิบายเรือ่ง
เหล่าน้ัน

ใช้ส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้าก 3 นีไฟ 23:6–14 เตมิหลักธรรม
ตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน เม่ือฉันจดการกระตุ้นเตือนและ
เหตุการณ์ศกัด์ิสทิธ์ิ ฉันเชือ้เชิญ  
  

ถ้อยค�าส่วนหน่ึงที่ท่านอาจจะใช้เตมิหลักธรรมข้างตน้
คอื เมื่อฉันจดการกระตุน้เตอืนและเหตกุารณ์ศักดิสิ์ทธิ์ 
ฉันเชือ้เชิญพระเจ้าให้ประทานการเปิดเผยแก่ฉันมาก
ขึน้

เพื่อเข้าใจความจรงิที่ท่านเรยีนรูอ้ย่างถ่องแท้มาก
ขึน้ ให้อ่านค�ากล่าวสองย่อหน้าตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรร์-ิ
ชารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 

“ความรูท้ี่บันทึกอย่างละเอียดคอืความรูท้ี่
ใช้ประโยชน์ ได ้ในยามจ�าเป็น ข้อมูลที่
ละเอียดอ่อนทางวญิญาณควรเก็บไว ้ในที่
ศักดิสิ์ทธิ์เพื่อส่ือสารกับพระเจ้าวา่ท่าน
เห็นคณุคา่เพียงใด การปฏิบัตเิช่นน้ัน

เพิ่มโอกาสให้ท่านไดร้บัความสวา่งมากขึน้” (“Acquiring 
Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 88)
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“จดเรือ่งส�าคญัๆ ที่ท่านเรยีนรูจ้ากพระวญิญาณไวใ้น
ที่ปลอดภัย ท่านจะพบวา่เมื่อท่านจดความประทับใจ
อันมีคา่ ความประทับใจน้ันจะเกิดบ่อยขึน้ อีกทัง้ความ
รูท้ี่ท่านไดร้บัจะใช้ประโยชน์ไดต้ลอดชีวติท่าน” (“To 
Acquire Knowledge and the Strength to Use It Wisely,” 
Ensign, June 2002, 32)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการจดการเปิดเผยท่ีเราได้รับจากพระเจ้าจงึ

อาจชว่ยให้เราได้รับการเปิดเผยมากขึน้

 ข. การใช้เวลาเขียนเก่ียวกบัอิทธิพลของพระเจ้าในชีวิตเราจะชว่ย

ให้เราส�านกึคณุตอ่พรของเราและแสดงความกตญัญตูอ่พระองค์

ได้อยา่งไร

ท่านอาจจะกังวลวา่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์พิเศษ
หรอืศักดิสิ์ทธิ์ที่พอจะบันทึกได ้เอ็ลเดอรจ์อห์น เอช  
โกรเบิรก์ สมาชิกเกียรตคิณุแห่งสาวกเจ็ดสิบ กล่าวถึง
ความกังวลน้ีวา่ “บางคนกล่าววา่ ‘ฉันไม่มีอะไรจะบัน
ทึก ไม่มีเรือ่งทางวญิญาณเกิดขึน้กับฉัน’ ข้าพเจ้ากล่าว
วา่ ‘จงเริม่บันทึก และเรือ่งทางวญิญาณจะเกิดขึน้ เรือ่ง
ทางวญิญาณมีอยู่ตลอดเวลา แตเ่ราจะรูสึ้กไวมากขึน้
ตอ่เรือ่งเช่นน้ันเมื่อเราเขียน’” (“Writing Your Personal 
and Family History,” Ensign, May 1980, 48)

ท่านสามารถเริม่ประยุกต ์ใช้ส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
บันทึกประสบการณ์ทางวญิญาณโดยพกแผ่นกระดาษ 
สมุดจด หรอืบันทึกส่วนตวัส�าหรบัสัปดาห์หน้า บันทึก
การกระตุน้เตอืน ความประทับใจ ประสบการณ์ หรอื
ความรูสึ้กที่ท่านมีตลอดสัปดาห์ บันทึกดว้ยวา่ท่านรูสึ้ก
วา่ตอ้งท�าตามการกระตุน้เตอืนที่ท่านไดร้บัอย่างไร หลัง
จากท่านพยายามท�าตามน้ีแล้ว ให้เขียนประสบการณ์
ของท่าน

บอกบางคน (สมาชิกครอบครวั เพื่อน หรอืผู้น�า
ศาสนจักร) เกี่ยวกับแผนการจดบันทึกประสบการณ์
ทางวญิญาณของท่าน ท่านอาจจะเชิญบุคคลน้ีรว่มท�า
ดว้ยโดยบันทึกประสบการณ์ทางวญิญาณของเขา การ
เชิญชวนอีกคนให้ท�าโครงการน้ีกับท่านจะส่งเสรมิและ
รายงานความก้าวหน้าของท่านให้กันได ้อย่างไรก็ด ีท่าน

ควรจ�าไวว้า่ไม่จ�าเป็นตอ้ง—และอาจไม่สมควร—เล่า
ประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์ของท่านให้กันฟัง

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 23 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 27: วัน 2

3 นีไฟ 24–26
ค�าน�า

ใน 3 นีไฟ 24–25 พระเยซูครสิตท์รงท�าตามพระบัญชา
ของพระบิดาบนสวรรค ์ให้กล่าวค�าพยากรณ์บางส่วน
ของมาลาคกีับผู้คน มาลาคปีระกาศวา่เชือ้สายแห่ง
อิสราเอลจ�าเป็นตอ้งกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อ
เตรยีมรบัการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด ดงัที่บันทึก
ไว ้ใน 3 นีไฟ 26:3 พระเยซูครสิตท์รงอรรถาธิบาย “เรือ่ง
ทัง้หมด, แม้นับจากกาลเริม่ตน้จนถึงเวลาที่พระองคจ์ะ
เสด็จมาในรศัมีภาพของพระองค”์ มอรมอนสอนตอ่จาก
น้ันวา่คนที่เช่ือพระคมัภีรม์อรมอนจะมีเรือ่งยิ่งใหญ่กวา่
ประจักษ์แก่พวกเขา (ด ู3 นีไฟ 26:9) 

3 นีไฟ 24: 1–6

พระเยซูคริสต์ทรงอา้งถอ้ยค�าทีป่ระทานแก่มาลาคีเกีย่ว

กบัการเสด็จมาครัง้ทีส่อง

ขณะทรงสาธยายค�าพยากรณ์บางอย่างของมาลาคตีอ่
ชาวนีไฟ พระเยซูครสิตต์รสัถึงภาพพจน์เกี่ยวกับไฟ
และสบู่ ให้นึกถึงไฟที่ก�าลังลุกโชตช่ิวงและก้อนสบู่ ตรกึ
ตรองวา่สองส่ิงน้ีมีอะไรเหมือนกันขณะท�าให้สารบรสุิทธิ์
หรอืสะอาด

อ่าน 3 นีไฟ 24:2–3 ใน 3 นีไฟ 24:2 เปรยีบพระเยซู
ครสิตก์ับไฟของคนถลุงแรแ่ละสบู่ของช่างฟอกเพราะ
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ส่ิงที่พระองคจ์ะทรงท�า ณ การเสด็จมาครัง้ที่สอง ใน 
3 นีไฟ 24:3 เปรยีบพระองคก์ับช่างเงินผู้ท�าให้เงิน
บรสุิทธิ์ เพื่อให้เข้าใจข้อเหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์ถ้ารู้
วา่กระบวนการท�าเงินให้บรสุิทธิ์ตอ้งให้ช่างเงินอังเงิน
เหนือไฟรอ้นจดัเพือ่เผาส่วนที่ ไม่บรสุิทธิ์ออกไป คนถลุง
แร ่ตอ้งเฝ้าเงินไม่ ให้คลาดสายตาเพราะถ้าปล่อยให้อยู่
ในเปลวไฟนานเกินไป แม้ครูเ่ดยีว ก็จะท�าให้เงินเสีย
หายได ้ช่ำงฟอก คอืคนซักเสือ้ผ้าหรอืใช้สบู่ท�าให้เสือ้ผ้า
ขาว “บุตรของเลว”ี คอืคนเหล่าน้ันผู้ด�ารงฐานะปุ โรหิต
ในอิสราเอลสมัยโบราณ ค�าน้ีสามารถประยุกต ์ใช้ ไดก้ับ
คนของพระเจ้าทัง้หมดในปัจจุบัน

ไตรต่รองวา่การเปรยีบเทียบน้ีบอกวา่จะเกิดอะไรขึน้ 
ณ การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต ์ท่านอาจ
ตอ้งการเขียนในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ 3 นีไฟ 
24:2–3 วา่ ณ การเสด็จมาครัง้ท่ีสอง พระเยซูครสิต์
จะทรงท�าให้ผู้คนของพระองค์บรสุิทธ์ิ

อ่าน 3 นีไฟ 24:5–6 ระบุวา่ใครจะถูกเผาไหม้หรอืใครจะ
ไม่ถูกเผาไหม้หรอืถูกท�าลาย ณ การเสด็จมาของพระผู้
ช่วยให้รอด (สังเกตวา่ในข้อความน้ี “บุตรของยาโคบ” 
คอืผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าในเชือ้สายแห่ง

อิสราเอล) ข้อเหล่าน้ีสอนหลักธรรมที่วา่ พระเยซูครสิต์
จะทรงพิพากษาคนช่ัว ณ การเสด็จมาของพระองค์

 1. เขียนหวัข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ส่ิงทีฉ่นัตอ้งท�าเพือ่เตรียมรบัการเสด็จมา

ครัง้ทีส่องของพระเยซูคริสต์ ขณะท่ีทา่นยงัคงศกึษา 3 นีไฟ 24–26 

ให้เขียนสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้ไว้ใต้หวัข้อนีซ้ึง่จะชว่ยทา่นเตรียมรับการ

เสดจ็มาครัง้ท่ีสองของพระเยซคูริสต์

3 นีไฟ 24:7–18

มาลาคีสอนเชือ้สายแห่งอิสราเอลใหรู้้วิธีกลบัไปหา

พระเจ้า

สมมตวิา่เพื่อนสนิทหรอืสมาชิกครอบครวัคนหน่ึงดู
เหมือนไม่สนใจวา่การกระท�าตา่งๆ จะส่งผลตอ่เขา
อย่างไรในการพิพากษา การเสด็จมาครัง้ที่สอง หรอืใน
นิรนัดร ตรกึตรองวา่ท่านจะพูดอะไรเพื่อพยายามช่วย
บุคคลน้ี อ่าน 3 นีไฟ 24:7 ระบุส่ิงที่พระเจ้าตรสักับพวก
บุตรของยาโคบผู้ ไดเ้ริม่ออกห่างจากพระองค ์ท่านคดิ
วา่ผู้คนได ้“ ไปจาก” ศาสนพิธีของพระเจ้าหมายความวา่
อย่างไร

ในศาสนจักร ศาสนพิธีเป็นการปฏิบัตอิันศักดิสิ์ทธิ์
ตามรปูแบบโดยผู้มีสิทธิอ�านาจฐานะปุ โรหิต ศาสนพิธี
บางอย่างจ�าเป็นตอ่ความสูงส่งของเรา ศาสนพิธีเหล่า
น้ีเรยีกวา่ “ศาสนพิธีแห่งความรอด” ไดแ้ก่ บัพตศิมา 
การยืนยัน การแตง่ตัง้ฐานะปุ โรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
(ส�าหรบัผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์พระวหิาร และการผนึก
การแตง่งาน เราเข้าสู่พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์กับพระเจ้า
ดว้ยศาสนพิธีแตล่ะอย่างน้ี ท่านอาจตอ้งการเขียน
รายการศาสนพิธีแห่งความรอดไว ้ใตห้ัวข้อในงานมอบ
หมายสมุดบันทึกข้อ 1 ตรกึตรองวา่ศาสนพิธีเหล่าน้ีช่วย
เราเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองอย่างไร

ถึงแม้ผู้คนของพระเจ้าหันเหจากศาสนพิธีและพันธ- 
สัญญาของพระกิตตคิณุ แตจ่งสังเกตค�าสัญญาใน 3 นี-
ไฟ 24:7 ซ่ึงพระเจ้าประทานแก่พวกเขาถ้าพวกเขาจะ
กลับมาหาพระองค ์ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายค�า
สัญญาน้ีในพระคมัภีรข์องท่านเพื่อช่วยให้ท่านจดจ�าวา่ 
ถ้าเรากลับมาหาพระเจ้า พระองค์จะทรงกลับมาหา
เรา
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อ่าน 3 นีไฟ 24:8–10 มองหาวธิีหน่ึงที่พระเจ้าทรงบอก
วา่พวกบุตรของยาโคบจะกลับมาหาพระองค ์ไดแ้ละดว้ย 
เหตน้ีุจึงเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง ท่านอาจตอ้ง 

การรวมการจ่ายส่วนสิบและเงินบรจิาคไว ้ในรายการใต้
หัวข้อในงานมอบหมายสมุดบันทึกข้อ 1

อ่านค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีจากประธาน กอรด์อน บ ี ฮิงค-์
ลีย์เกี่ยวกับการจ่ายส่วนสิบ “เรา สำมำรถ จ่ายส่วนสิบ
ของเราได ้น่ีเป็นเรือ่งของศรทัธามากกวา่เป็นเรือ่งของ
เงิน” (“Let Us Move This Work Forward,” Ensign, Nov. 
1985, 85)

ไตรต่รองสักครูว่า่การเต็มใจถวายส่วนสิบและเงิน
บรจิาคแดพ่ระเจ้าเป็นเครือ่งบ่งบอกศรทัธาของท่าน
ในพระองคอ์ย่างไร อ่าน 3 นีไฟ 24:10–12 มุ่งเน้นที่พร
ส�าหรบัผู้จ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์เต็มจ�านวน

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยได้รับพรใดบ้างจากการเช่ือฟังกฎสว่นสบิ

 ข. ทา่นคดิวา่การท่ีทา่นรักษาพระบญัญตัโิดยจา่ยสว่นสบิและเงิน

บริจาคได้ชว่ยทา่นเตรียมตวัทางวิญญาณให้พร้อมรับการเสดจ็มา

ครัง้ท่ีสองอยา่งไร

บางคนในอิสราเอลสมัยโบราณพร�า่บ่นวา่การรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระเจ้าไม่เกิดประโยชน์แตอ่ย่างใด พวก
เขารูสึ้กวา่ความพยายามของพวกเขาไรผ้ลหรอืไรจุ้ด
หมาย (ด ู3 นีไฟ 24:14) พวกเขาเถียงวา่คนจองหอง
และคนช่ัวรา้ยกลับ “มีความสุข” “รุง่เรอืง” และ “ ได้
รบัการปลดปล่อย” (3 นีไฟ 24:15) กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื 
ผู้คนเหล่าน้ีอ้างวา่คนช่ัวดกีวา่คนชอบธรรม พระเจ้า
ทรงตอบค�าบ่นของพวกเขาโดยตรสัวา่คนที่เกรงกลัว
พระเจ้าและนึกถึงพระนามของพระองค ์และผู้มาพบ
กันบ่อยๆ เพื่อพูดคยุกัน จะพบช่ือของพวกเขาเขียนไว้
ใน “หนังสือแห่งความทรงจ�า” (3 นีไฟ 24:16) พวกเขา
จะเป็นคนที่พรอ้มรบัการเสด็จมาของพระเจ้าและไดร้บั
การละเวน้ให้เป็น “เครือ่งเพชร” อันมีคา่ของพระองค ์
(ด ู3 นีไฟ 24:16–17) พระเจ้าทรงท้าทายคนพร�า่บ่นให้
รอและสังเกตผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อพวกเขาจะได ้“กลับมา
และเล็งเห็นความแตกตา่งระหวา่งคนชอบธรรมกับคน

ช่ัวรา้ย” (3 นีไฟ 24:18) พวกเขาจะเห็นวา่สุดท้ายแล้ว
คนชอบธรรมดกีวา่มาก

3 นีไฟ 25

พระเยซูคริสต์ทรงอา้งค�าพยากรณ์ของมาลาคีทีว่่าเอลี-

ยาห์จะกลบัมาก่อนการเสด็จมาครัง้ทีส่อง

อ่าน 3 นีไฟ 25:1–3 ดวูา่เหตใุดการเสด็จมาครัง้ที่สอง
จึงจะเป็นพรส�าหรบัคนที่ซ่ือสัตย์ตอ่พระเยซูครสิต ์ค�า
วา่ รำก ใน ข้อ 1 หมายถึงบรรพชน และ กิ่ง หมายถึง
ลูกหลาน ฉะน้ัน ในชีวติหน้าคนช่ัวจะไม่ ไดร้บัพรของ
การผนึกกับบรรพชนหรอืลูกหลานของพวกเขา ลูกววั
ที่ “เตบิโต       ในคอก” เป็นสัญลักษณ์แทนลูกหลานที่
ไดร้บัความคุม้ครอง ดแูล และมีทุกอย่างที่จ�าเป็นขณะ
พวกเขาเตบิโต

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแบ่งปันกับชาวนีไฟ ในส่ิงที่มาลาคี
เขียนเกี่ยวกับเหตกุารณ์ซ่ึงจะเกิดขึน้ก่อนการเสด็จมา
ครัง้ที่สองและจะเกี่ยวพันกับเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์
ในพันธสัญญาเดมิ อ่าน 3 นีไฟ 25:5–6 มองหาส่ิงที่มา
ลาคสีอนวา่เอลียาห์จะท�าเพื่อเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการ
เสด็จมาของพระเจ้า

การกลับมาแผ่นดนิโลกของเอลียาห์เป็นส่วนจ�าเป็นขอ 
งการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ วนัที่ 3 เมษายน ค ศ  1836 เอ- 

ลียาห์ปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์คาวเดอรใีน
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พระวหิารเคริท์แลนดท์ี่เพิ่งไดร้บัการอุทิศ (ด ูคพ  110) 
ท่านมอบอ�านาจการผนึกของฐานะปุ โรหิตให้ทัง้สอง ส่ง
ผลให้ครอบครวัไดร้บัการผนึกตลอดหลายรุน่ ท่านคดิ
วา่ค�ากล่าว “เขาจะหันใจบรรพบุรษุมาหาลูกหลาน, และ
ใจลูกหลานมาหาบรรพบุรษุของพวกเขา” (3 นีไฟ 25:6) 
หมายความวา่อย่างไร   
 

ข้อเหล่าน้ีสอนวา่ เม่ือใจเราหันไปหาบรรพบุรษุของ
เรา เราก�าลังช่วยเตรยีมแผ่นดินโลกให้พรอ้มรบัการ
เสด็จมาครัง้ท่ีสองของพระเยซูครสิต์

 3. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเหตกุารณ์ท่ีทา่นหรือสมาชิกครอบครัวเคยมีซึง่ชว่ยทา่น

หนัใจไปหาบรรพชนของทา่น อาจได้แก่ การผนกึในพระวิหาร

ศกัดิ์สทิธ์ิ การค้นคว้าประวตัคิรอบครัวของทา่น หรือมีสว่นร่วมใน

การบพัติศมาแทนคนตาย ถ้าทา่นนกึประสบการณ์ไมอ่อก ให้เขียน

ยอ่หน้าสัน้ๆ เก่ียวกบัความปรารถนาจะมีสว่นร่วมในงานนี ้(ใต้งาน

มอบหมายสมดุบนัทกึข้อ 1 ทา่นอาจต้องการเขียนวา่ การไดร้บั

ศาสนพิธีพระวิหารเพือ่ตนเองและครอบครวั การเขา้พระวิหาร 

และการรวบรวมขอ้มูลประวติัครอบครวั

3 นีไฟ 26

ส่ิงทีต่อ้งท�าเพือ่จะไดร้บัเร่ืองย่ิงใหญ่กว่าทีพ่ระเยซูคริสต์

ทรงเปิดเผย

เราเรยีนรูจ้าก 3 นีไฟ 26:3 วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ชาวนีไฟ ให้รู ้“เรือ่งทัง้หมดที่จะเกิดขึน้บนพืน้พิภพ” 
อ่าน 3 นีไฟ 26:6–8 โดยดวูา่ค�าเทศนาของพระผู้ช่วยให้
รอดบันทึกไวม้ากเพียงใดในพระคมัภีรม์อรมอน ศึกษา 
3 นีไฟ 26:9–11 เพื่อหาดวูา่เหตใุดมอรมอนจึงไม่เขียน
ทุกเรือ่ง

พระเจ้าทรงส่ังมอรมอนให้รวมเฉพาะส่วนน้อยของค�า
สอนเหล่าน้ันเพื่อทดสอบศรทัธาของเรา จาก 3 นีไฟ 
26:1–21 เราเรยีนรูว้า่ เม่ือเราเช่ือสิง่ท่ีพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเปิดเผย พระองค์จะทรงเตรยีมเราให้พรอ้มรบั
การเปิดเผยมากขึน้ ท่านคดิวา่เหตใุดการเช่ือความ
จรงิที่เราไดร้บัอยู่แล้วจึงจ�าเป็นก่อนจะไดร้บัความจรงิ
เพิ่มเตมิ (ด ูแอลมา 12:9–11) เราจะแสดงให้เห็นได้
อย่างไรวา่เราเช่ือส่ิงที่พระเจ้าทรงเปิดเผย

 4. เพ่ือประยกุต์ใช้หลกัธรรมตวัหนาข้างต้น ให้ตอบ

ค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น ทา่นก�าลงัท�าอะไรในชีวิตเพ่ือแสดงความเช่ือของทา่นในพระ

คมัภีร์มอรมอน

ดงัที่บันทึกไว ้ในส่วนที่เหลือของ 3 นีไฟ 26 มอรมอน
สรปุการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดและผล
ที่มีตอ่ชาวนีไฟ อ่าน 3 นีไฟ 26:13–21 ท่านอาจท�า
เครือ่งหมายวธิีที่ผู้คนน�าพระวจนะของพระเยซูครสิต์
มาปฏิบัติ

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 24–26 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 27: วัน 3

3 นีไฟ 27
ค�าน�า

ช่วงแรกในการปฏิบัตศิาสนกิจของพวกเขา หลังจากวนั
ที่สองที่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ทรงปรากฏ
ในบรรดาพวกเขา สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนมาพบ
กันในการสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลังและอดอาหาร 
พระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่พวกเขาอีกครัง้และทรง
ตอบค�าถามของพวกเขาวา่ศาสนจักรควรมีช่ือวา่อะไร 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนพวกเขาวา่การชดใช้เป็นแก่น
สารของพระกิตตคิณุและโดยผ่านการชดใช้เราจะยืน
โดยไม่มีมลทินตอ่พระพักตรพ์ระองคเ์มื่อเรากลับใจ 
รบับัพตศิมา และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ นอกจาก
น้ี พระองคย์ังทรงบัญชาเหล่าสานุศิษย์ให้เป็นเหมือน
พระองค์
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3 นีไฟ 27:1–12

พระเจ้าทรงสอนสานศิุษย์สิบสองคนว่าศาสนจกัรของ

พระองค์ควรมีพระนามของพระองค์

สมมตวิา่ท่านตอ้งการตัง้สโมสรใหม่หรอืทีมกีฬาทีมใหม่ 
ตดัสินใจวา่ท่านจะตัง้สโมสรหรอืทีมประเภทใด แล้ว
จากน้ันให้เลือกช่ือส�าหรบัองคก์รของท่าน จดทัง้ช่ือและ
ประเภทองคก์รที่ท่านเลือก   
  
 

นึกถึงองคก์รบางองคก์รที่ท่านรูจ้ักและช่ือองคก์รบอก
อะไรเกี่ยวกับจุดประสงคแ์ละคนที่เป็นขององคก์รน้ัน

สานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนยังคงสอนและให้บัพตศิ- 
มาผู้คนตอ่ไป ครัง้หน่ึงพวกเขารวมกันเป็นหน่ึงเดยีว
ในการอดอาหารและสวดอ้อนวอนเมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดเสด็จเยือนพวกเขาอีกครัง้ (ด ู3 นีไฟ 27:1–2) 
อ่าน 3 นีไฟ 27:3–7 มองหาค�าถามที่สานุศิษย์ถามและ
พระด�ารสัตอบของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจตอ้งการ
ท�าเครือ่งหมายเหตผุลที่พระเยซูครสิตท์รงให้เรยีก
ศาสนจักรในพระนามของพระองค์

คน้ควา้ 3 นีไฟ 27:8–10 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอนวา่เป็นตวับ่งชีศ้าสนจักรที่แท้จรงิของ
พระองค ์เตมิข้อความในวลีตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนในคูม่ือ
ของท่านเพื่อบอกลักษณะส�าคญัหลายประการของ
ศาสนจักรที่แท้จรงิ

ศาสนจักรที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์  
  
  

ตรกึตรองวา่เหตใุดศาสนจักรที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิตจ์ึงไม่เพียงมีช่ือของพระองคเ์ท่าน้ัน แตส่รา้งบน
กิตตคิณุของพระองคด์ว้ย (ด ู3 นีไฟ 27:8–10) พระผู้

ช่วยให้รอดทรงสัญญากับชาวนีไฟวา่ถ้าศาสนจักรสรา้ง
บนกิตตคิณุของพระองค ์เมื่อน้ันพระบิดาบนสวรรคจ์ะ
ทรงแสดงงานของพระองคอ์อกมาในน้ัน (ด ู3 นีไฟ 
27:10) ไตรต่รองวา่ตวัท่านเคยเห็นพระบิดาบนสวรรค์
แสดงงานของพระองค ์ในศาสนจักรอย่างไร

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่ 

การเป็นสมาชิกศาสนจกัรทีแ่ทจ้ริงของพระเยซูคริสต์ส�าคญั

ต่อฉนัเพราะ . . . จากนัน้ให้เขียนข้อความหนึง่ยอ่หน้าสัน้ๆ 

บรรยายความคดิของทา่นเก่ียวกบัวลีดงักลา่ว พยายามใสเ่หตผุล

ให้มากเทา่ท่ีทา่นจะท�าได้จากสิง่ท่ีเรียนรู้ขณะศกึษา 3 นีไฟ 27: 

1–12

3 นีไฟ 27: 13–22

พระเยซูคริสต์ทรงนิยามกิตติคณุของพระองค์และสอนส่ิง

ทีเ่ราตอ้งท�าเพือ่ยืนโดยไม่มีมลทินต่อพระพกัตร์พระองค์

นึกถึงเวลาที่ท่านตดิอยู่กับการท�าบางส่ิงที่รูว้า่ผิด นึกดู
วา่ท่านรูสึ้กอย่างไรเมื่อมีคนรูค้วามจรงิเกี่ยวกับส่ิงที่
ท่านท�า ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี ท่านจะรูสึ้กอย่างไรกับ
การยืนอยู่ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าเพื่อรบัการพิพากษาถ้า
ท่านยังไม่ ไดก้ลับใจจากการท�าผิดบางอย่าง ท่านจะรูสึ้ก
อย่างไรกับการยืนอยู่ตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าเพื่อรบัการ
พิพากษาถ้าไม่มีหนทางให้กลับใจจากบาปที่ท่านท�าใน
ช่วงชีวติของท่าน

หลังจากสอนชาวนีไฟวา่ศาสนจักรของพระองคต์อ้ง
สรา้งบนกิตตคิณุของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนพวกเขาตอ่ไปวา่กิตตคิณุของพระองคค์อือะไร ค�า
วา่ กิตตคิณุ หมายถึง “ข่าวประเสรฐิ” หรอื “ข่าวอันน่า
ยินด”ี โดยผ่านพระกิตตคิณุข่าวดยีังมีส�าหรบัเราทุกคน
ถ้าเราท�าบาป

 2. อา่น 3 นีไฟ 27:13–16, 19 มองหาองค์ประกอบของ

พระกิตตคิณุท่ีเป็นขา่วดีส�าหรับเราทกุคน รากฐานของ

กติตคุิณของพระเยซูคริสต์คือพระองค์ทรงท�าตามพระ

ประสงค์ของพระบดิาในการท�าให้การชดใช้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. พระผู้ชว่ยให้รอดทรงเป็นพยานตอ่เหลา่สานศุษิย์วา่พระองค์

เสดจ็มาในโลกเพ่ือท�าตามพระประสงค์ของพระบดิา ตามท่ีกลา่ว
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ไว้ใน 3 นีไฟ 27:14 อะไรคือพระประสงค์ของพระบดิาบนสวรรค์

ส�าหรับพระบตุรศกัดิ์สทิธ์ิของพระองค์

 ข. เพราะพระผู้ชว่ยให้รอดทรงท�าให้พระประสงค์ของพระบดิาเกิด

สมัฤทธิผล จงึมีอะไรให้มนษุยชาตทิัง้ปวง (ด ู3 นีไฟ 27:19 เป็น

พิเศษ)

 3. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเหน็คา่ความส�าคญัย่ิงของขา่วดีนี ้จง

อา่นข้อพระคมัภีร์ตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือมากกวา่นัน้ และเขียน

ค�าอธิบายพอสงัเขปลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่เหตใุดการชดใช้ของพระเยซคูริสต์จงึเป็นขา่วดี: 2 นีไฟ 9:8–10; 

แอลมา 34:14–16; ฮีลามนั 14:15–18

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานวา่เหตใุดพระกิตตคิณุจึงเป็นข่าวดี
ส�าหรบัคนทัง้ปวง “ ‘ข่าวด’ี คอืเราหนีพ้นความตายและ
นรก เราจะมีชัยเหนือความผิดพลาดและบาป มีความ
หวงั มีความช่วยเหลือ ปัญหาที่แก้ ไม่ ได ้ไดร้บัการแก้ 
ไข ศัตรพู่ายแพ้ ข่าวดคีอืสักวนัหน่ึงอุโมงค ์ของทุกคน 
จะวา่งเปล่า จิตวญิญาณ ของทุกคน จะบรสุิทธิ์อีกครัง้ 
ลูก ทุกคน ของพระผู้เป็นเจ้าจะไดก้ลับไปหาพระบิดา
ผู้ประทานชีวติแก่พวกเขาอีกครัง้” (“Missionary Work 
and the Atonement,” Ensign, Mar. 2001, 8, 10)

ท่านเคยไดย้ินคนพูดวา่เราตอ้ง “ด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ” หรอืไม่ เมื่อมีคนเชือ้เชิญเราให้ “ด�าเนินชีวติ

ตามพระกิตตคิณุ” โดยปรกต ิพวกเขาก�าลังเชือ้เชิญเรา
ให้ด�าเนินชีวติตามหลักธรรมและรบัศาสนพิธีที่เชือ้
เชิญเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์ข้ามา
ในชีวติเราทัง้น้ีเพื่อเราจะไดร้บัการช่วยให้รอด คน้ควา้ 
3 นีไฟ 27:20–21 มองหาส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อไดร้บัพร
ทัง้หมดของการชดใช้และเตรยีมรบัการพิพากษา

 4. เขียน ถ้าเรา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
เม่ือน้ันเราจะสามารถยืนโดยไม่มีมลทนิต่อพระพักตร์

พระเยซูคริสต์ ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เตมิ

วลีนีใ้ห้ครบถ้วนโดยเขียนหลกัธรรมพระกิตตคิณุจาก 3 นีไฟ 

27:20–21 ท่ีเราต้องท�าตามเพ่ือจะยืนโดยไมมี่มลทินตอ่พระพกัตร์

พระเจ้า (ทา่นอาจระบหุลกัธรรมหลายข้อส�าหรับสว่นของ “ถ้า” ใน

ข้อความหลกัธรรมข้อนี)้ จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ฉนัจะท�าอะไรได้บ้างในชีวิต

เด๋ียวนีเ้พ่ือ “ด�าเนินชีวิตตามพระกิตตคิณุ” อยา่งเตม็ท่ีมากขึน้ ทัง้นี ้

เพ่ือฉนัจะพบเดชานภุาพแหง่การชดใช้และยืนโดยไมมี่มลทินตอ่

พระพกัตร์พระผู้ เป็นเจ้าในวนัสดุท้าย

ไตรต่รองวา่จะเป็นอย่างไรถ้าวนัหน่ึงท่านยืนอยู่ตอ่พระ
พักตรพ์ระเยซูครสิตโ์ดยรูว้า่การชดใช้ของพระองค์
ท�าให้ท่านสะอาดผ่านการเช่ือฟังหลักธรรม พระบัญญัต ิ
และศาสนพิธีแห่งพระกิตตคิณุของพระองค์

3 นีไฟ 27:23–33

พระเยซูคริสต์ทรงสอนเหล่าสานศิุษย์ใหเ้ป็นเหมือน

พระองค์

ดงัที่บันทึกไวท้้าย 3 นีไฟ 27 พระเยซูครสิตป์ระทาน
ค�าแนะน�าให้สานุศิษย์สิบสองคนและทรงสอนพวก
เขาเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้น�าและผู้พิพากษาผู้คน
ของพวกเขา อ่าน 3 นีไฟ 27:27 มองหาพระบัญญัตทิี่
พระองคป์ระทานแก่เหล่าสานุศิษย์เพื่อช่วยให้พวกเขา
บรรลุบทบาทของตนอย่างชอบธรรม ใช้เวลาสักครูต่รกึ
ตรองค�าถามตอ่ไปน้ี 

• เหตใุดจึงส�าคญัที่ผู้พิพากษาคนอื่นตอ้งเป็นเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอด

• ย้อนกลับไปที่ 3 นีไฟ 27:21 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
บัญชาเหล่าสานุศิษย์ ให้ท�าอะไร



350

• อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่งการท�างานของพระผู้
ช่วยให้รอดกับการเป็นเหมือนพระองค์

อ่านทวน 3 นีไฟ 27:21, 27 ท�าเครือ่งหมายค�าและวลี
ในพระคมัภีรข์องท่านที่แสดงวา่ พระเจ้าทรงคาดหวงั
ให้เหล่าสานุศษิย์ของพระองค์เลียนแบบงานของ
พระองค์และเป็นดังพระองค์

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นเพ่ือชว่ยทา่นประยกุต์ใช้ค�าสอนของพระผู้

ชว่ยให้รอดให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึน้

 ก. เม่ือวานนีฉ้นัมีโอกาสอะไรบ้างในการเป็นเหมือนพระผู้ชว่ยให้

รอด

 ข. วนันีฉ้นัจะเป็นเหมือนพระผู้ชว่ยให้รอดมากขึน้ได้อยา่งไร

 ค. วนัพรุ่งนีฉ้นัจะท�างานแหง่ความรอดอะไรบ้างท่ีโรงเรียนหรือท่ี

บ้าน

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนวา่คน
ที่ขวนขวายเป็นเหมือนพระเยซูครสิตย์่อม
บรรลุความยิ่งใหญ่อย่างแท้จรงิ “คนที่ชีวติ
ใกล้เคยีงแบบฉบับของพระครสิตม์าก
ที่สุดนับวา่เป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุด ไดร้บัพร

และเป่ียมดว้ยปีตมิากที่สุด ส่ิงน้ีไม่เกี่ยวข้องกับความ
มั่งคัง่ทางโลก อ�านาจ หรอืเกียรตยิศช่ือเสียง บททดสอบ
แท้จรงิเพียงหน่ึงเดยีวของความยิ่งใหญ่ การไดร้บัพร 
และเป่ียมดว้ยปีตคิอืการที่ชีวติเข้าใกล้ความเป็นเหมือน
พระอาจารย์พระเยซูครสิตม์ากเพียงใด พระองคท์รง
เป็นทางที่ถูกตอ้ง ความจรงิอันสมบูรณ์ และชีวติที่
เพียบพรอ้ม” (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 
Ensign, Dec. 1988, 2)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 27 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 27: วัน 4

3 นีไฟ 28–30
ค�าน�า

ก่อนเสด็จจากไป พระเยซูครสิตต์รสัถามสานุศิษย์ทัง้
สิบสองคนวา่พวกเขาปรารถนาอะไรจากพระองค ์เก้า
คนขอให้ ไดก้ลับไปหาพระองค ์โดยเรว็เมื่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพวกเขาบนแผ่นดนิโลกสิน้สุด สามคน
ขออยู่ท�างานตอ่บนแผ่นดนิโลกเพื่อน�าจิตวญิญาณมา
หาพระครสิตจ์นกวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับมา พระเจ้า
ประทานให้ตามความปรารถนาที่ชอบธรรมทัง้สองอย่าง 
มอรมอนให้รายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจบนแผ่นดนิโลกของชาวนีไฟสามคน

เมื่อมอรมอนสรปุเรือ่งราวการเสด็จเยือนของพระผู้
ช่วยให้รอดในบรรดาชาวนีไฟ เขาอธิบายวา่การปรากฏ
ออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนจะเป็นเครือ่งหมายวา่
พระเจา้ทรงก�าลงัท�าใหพ้นัธสัญญากบัเชือ้สายแหง่อสิรา- 
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เอลเกิดสัมฤทธิผล มอรมอนสรปุ 3 นีไฟ โดยบันทึกพระ
ด�ารสัของพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญคนทัง้ปวงให้กลับใจ
และถูกนับอยู่กับเชือ้สายแห่งอิสราเอล

3 นีไฟ 28:1–11

พระเยซูคริสต์ทรงยอมตามความปรารถนาของสานศิุษย์

สิบสองคน

ไตรต่รองวา่ท่านจะตอบอย่างไรถ้าพระเยซูครสิตท์รง
ปรากฏตอ่ท่านและตรสัถามวา่ “เจ้าปรารถนาอะไรจาก
เรา”

เขียนสัน้ๆ วา่ความปรารถนาอันชอบธรรมใดที่ท่านจะ
ทูลพระองค ์  
 

อ่าน 3 นีไฟ 28:1–3 ดวูา่สานุศิษย์ชาวนีไฟเก้าคนตอบ
อย่างไรเมื่อพระเจ้าตรสัถามวา่ “เจ้าปรารถนาอะไรจาก
เรา” สังเกตวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูสึ้กอย่างไรกับความ
ปรารถนาของพวกเขา

อ่าน 3 นีไฟ 28:4–7 ดวูา่สานุศิษย์สามคนที่เหลือ
ปรารถนาอะไรจากพระผู้ช่วยให้รอด สังเกตวา่พระ
เยซูครสิตท์รงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับความปรารถนาของ
สานุศิษย์สามคนน้ี ไตรต่รองวา่เหตใุดพระเจ้าจึงตรสั
วา่พวกเขาเป็น “สุขกวา่น้ัน” เพราะความปรารถนาของ
พวกเขา

อ่าน 3 นีไฟ 28:8–10 เพื่อดวูา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถึง
พรที่ชาวนีไฟสามคนจะไดร้บัเพราะพวกเขาปรารถนา
จะท�างานในบรรดามนุษย์มรรตยัอย่างไร ท่านอาจจะ
เขียนความจรงิตอ่ไปน้ีตรงช่องวา่งรมิหน้าพระคมัภีร์
ของท่านหรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีร ์
พระเจ้าประทานพรเราตามความปรารถนาอันชอบ
ธรรมของเรา อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรนี์ล เอ  
แม็กซ์เวลล์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเพื่อดคูวาม
ส�าคญัของความปรารถนาอันชอบธรรม

“ดว้ยเหตน้ีุ ส่ิงที่เราปรารถนาอย่างไม่
ลดละ คอืส่ิงที่เราจะเป็นในท้ายที่สุดและ
ส่ิงที่เราจะไดร้บัในนิรนัดร            

“ดงัน้ันความปรารถนาที่ชอบธรรมตอ้งไม่มีการผ่อน
ปรน เพราะดงัที่ประธานบรคิมั ยังก์กล่าวไวว้า่ ‘บรรดา
ชายและหญิงผู้ปรารถนาจะไดร้บับัลลังก์ ในอาณาจักร
ซีเลสเชียลจะพบวา่พวกเขาตอ้งตอ่สู้ทุกวนั’ ( ใน Journal 
of Discourses, 11:14)” (“ตามความปรารถนาของใจ 
[เรา],” เลียโฮนำ, ม ค  1997, 22–23)

 1. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือทัง้สองข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยรู้สกึได้รับพรจากพระเจ้าขณะท�าตามความปรารถนา

อนัชอบธรรมของทา่นเม่ือใด

 ข. วนันีท้า่นจะเร่ิมท�าอะไรเพ่ือบม่เพาะความปรารถนาอนัชอบ

ธรรมในชีวิตทา่นทัง้นีเ้พ่ือทา่นจะมีคณุสมบตัิคูค่วรรับพรของ

พระเจ้า

3 นีไฟ 28:12–35

มอรมอนบรรยายการปฏิบติัศาสนกิจของชาวนีไฟสามคน

คนจ�านวนมากเคยไดย้ินต�านาน ความเช่ือปรมัปรา 
และข่าวลือเกี่ยวกับการเยือนของชาวนีไฟสามคนที่พวก
เขาเช่ือวา่จรงิ แทนที่จะเช่ือข่าวลือซ่ึงไม่มีมูลความจรงิ 
จงดวูา่พระคมัภีรก์ล่าวถึงพันธกิจของทัง้สามวา่อย่างไร
และพวกเขาสามารถปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยพลัง “ดงัเทพ
ของพระผู้เป็นเจ้า” ไดอ้ย่างไร (3 นีไฟ 28:30)

อ่าน 3 นีไฟ 28:12–17 เพื่อเรยีนรูว้า่เกิดอะไรขึน้
กับชาวนีไฟสามคน ตามที่กล่าวไว ้ใน3 นีไฟ 28:15 
เหตผุลประการหน่ึงที่เหล่าสานุศิษย์ตอ้งประสบการ
เปลี่ยนแปลงน้ีคอือะไร   
 

อ่าน 3 นีไฟ 28:18–23 โดยดวูา่พระเจ้าประทานพร
ชาวนีไฟสามคนอย่างไรเพื่อพวกเขาจะท�าตามความ
ปรารถนาอันชอบธรรมของพวกเขา คดิดวูา่ข้อเหล่า
น้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับความเต็มพระทัยที่พระเจ้าจะ
ประทานพรเราเมื่อเราด�าเนินชีวติตามความปรารถนา
อันชอบธรรมของเรา

ศึกษา 3 นีไฟ 28:25–31 ระบุวา่ใครไดป้ระโยชน์และจะ
ยังไดป้ระโยชน์จากการปฏิบัตศิาสนกิจของชาวนีไฟสาม
คน ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พบ
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3 นีไฟ 28:36–40

มอรมอนเรียนรู้เกีย่วกบัลกัษณะของสตัภาวะทีแ่ปรสภาพ

นึกถึงเวลาที่ท่านมีค�าถามเกี่ยวกับพระกิตตคิณุหรอื 

การท้าทายที่ท่านเผชิญอยู่ อ่าน 3 นีไฟ 28:36 มองหา 
ส่ิงที่มอรมอนไม่เข้าใจเกี่ยวกับสภาพรา่งกายของชาวนี- 

ไฟสามคนหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาประสบ 
ไตรต่รองค�าตอบของท่านส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ี โดย
ปกตทิ่านหันไปพึ่งใครเมื่อท่านมีค�าถามเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุ อ่าน 3 นีไฟ 28:36–37 เรยีนรูว้า่มอรมอนท�า
อะไรเพื่อจะพบค�าตอบให้แก่ค�าถามของเขา

ศึกษา 3 นีไฟ 28:37–40 ดวูา่มอรมอนเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับรา่งกายของชาวนีไฟ
สามคน สถานะหรอืสภาพที่ชาวนีไฟสามคนประสบ
เรยีกวา่ “การแปรสภาพ” ซ่ึงเหมือนกับการเปลี่ยน
สภาพแต ่ในช่วงระยะเวลาที่นานกวา่ (ด ู3 นีไฟ 28:17) 
สัตภาวะที่แปรสภาพยังคงเป็นมรรตยั แตด่งัที่ศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธสอน รา่งกายของพวกเขาเปลี่ยน
จากสภาพทีเลสเชียลเป็นสภาพเทอรเ์รสเตรยีล พวก
เขาเป็นอิสระจากความทุกข์ทางกายของรา่งกายมรรตยั 
(ด ูHistory of the Church, 4:210) สัตภาวะที่แปรสภาพ
สามารถปรากฏตวัและหายตวัตามที่พวกเขาเลือกและ
ตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า (ด ู3 นีไฟ 28:27–
30) พวกเขาช่วยน�าจิตวญิญาณมาสู่ความรอด และพวก
เขาคงอยู่ ในสถานะที่แปรสภาพจนถึงการเสด็จมาครัง้
ที่สองของพระเยซูครสิต ์เมื่อพวกเขาจะประสบการ
เปลี่ยนแปลงอีกครัง้เพื่อเป็นรปูกายที่ฟ้ืนคนืชีวติและมี
รศัมีภาพ (ด ู3 นีไฟ 28:7–8, 39–40)

จากประสบการณ์ของมอรมอน เราเรยีนรูว้า่ถ้าเราทูล
ขอความเข้าใจจากพระเจ้า เราจะได้รบัการเปิดเผย 
ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีไว ้ในพระคมัภีรห์รอื
สมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บนัทกึ

ประสบการณ์ซึง่ทา่นหรือคนรู้จกัทลูขอค�าตอบจากพระเจ้า

ผา่นการสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจ

3 นีไฟ 29

มอรมอนเป็นพยานว่าพระเจ้าจะทรงท�าใหพ้นัธสญัญา

ของพระองค์กบัเชือ้สายแห่งอิสราเอลเกิดสมัฤทธิผลใน

วนัเวลาสดุทา้ย

หลังจากมอรมอนเขียนเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จ
เยือนผู้คนของพระคมัภีรม์อรมอน เขาไดพ้ยากรณ์ถึง
สัมฤทธิผลแห่งค�าสัญญาของพระเจ้าในวนัเวลาสุดท้าย 
ไตรต่รองค�าตอบของท่านส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ี ท่าน
เคยเรยีนรูห้รอืเป็นพยานรูเ้ห็นสัมฤทธผิลแหง่ค�าสัญญา
ประการหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด

ท่านอาจท�าเครือ่งหมายค�าวา่ เมือ่ และ เวลำน้ัน ขณะ
ที่ท่านศึกษา 3 นีไฟ 29:1–3 ค�าเหล่าน้ีจะช่วยท่านระบุ
เหตกุารณ์ที่แสดงวา่พระเจ้าทรงก�าลังรกัษาสัญญาของ
พระองคก์ับเชือ้สายแห่งอิสราเอลในวนัเวลาสุดท้าย (วลี 
“ค�ากล่าวเหล่าน้ี” ใน 3 นีไฟ 29:1 หมายถึงงานเขียน
ของพระคมัภีรม์อรมอน)

เราเรยีนรูจ้าก 3 นีไฟ 29:1–3 วา่ การปรากฏออกมา
ของพระคัมภีรม์อรมอนเป็นเครือ่งหมายแสดงวา่
พระเจ้าทรงก�าลังท�าให้พันธสญัญากับเชือ้สายแห่ง
อิสราเอลเกิดสมัฤทธิผล

พระคมัภีรม์อรมอนท�าให้เราเช่ือมั่นวา่พระเจ้าทรงก�าลัง
เตรยีมผู้คนของพระองค ์ให้พรอ้มรบัการเสด็จมาของ
พระองค ์(ด ู3 นีไฟ 29:2) ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไป
น้ีจากเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม  เนลสันแห่งโควรมัอัคร- 
สาวกสิบสอง ให้ท�าเครือ่งหมายวา่พระคมัภีรม์อรมอน
ช่วยเราเตรยีมรบัการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไร
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“พระคมัภีรม์อรมอนเป็นเครือ่งหมายอันเป็นรปูธรรม
ที่พระเจ้าทรงเริม่รวบรวมอิสราเอลลูกหลานแห่งพันธ-
สัญญา      

“พระเจ้ามิไดท้รงหลงลืมอย่างแน่นอน! พระองค์
ประทานพรเราและคนอื่นๆ ทั่วโลกดว้ยพระคมัภีรม์อร-
รมอน       พระคมัภีรม์อรมอนช่วยเราท�าพันธสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้เราระลึกถึงพระองค ์และ
รูจ้ักพระบุตรที่รกัของพระองค ์พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต”์  
(“พันธสัญญา,” เลียโฮนำ, พ ย  2011, 112)

 3. อา่น 3 นีไฟ 29:4–6 และท�ากิจกรรมตอ่ไปนีห้นึง่อยา่ง

หรือทัง้สองอยา่งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 ก. ระบขุ้อความพระคมัภีร์มอรมอนสกัสามข้อท่ีทา่นคดิวา่สามารถ

ชว่ยให้คนบางคนมาหาพระเยซคูริสต์ได้ เขียนหนึง่หรือสอง

ประโยคส�าหรับแตล่ะข้อโดยอธิบายวา่เหตใุดทา่นจงึเลือกข้อนัน้

 ข. เขียนหนึง่ยอ่หน้าวา่ทา่นคดิวา่พระคมัภีร์มอรมอนจะชว่ยให้คน

บางคนเข้าใจและยอมรับของประทานแหง่การเปิดเผย การ

พยากรณ์ และการพดูภาษาหรืออ�านาจของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ได้อยา่งไร

3 นีไฟ 30

พระเจ้าทรงชกัชวนคนต่างชาติใหก้ลบัใจและมาหา

พระองค์

มอรมอนสรปุบันทึกการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอดโดยเขียนค�าแนะน�าจ�าเพาะเจาะจงบางอย่างที่

เขาไดร้บัจากพระเยซูครสิตเ์กี่ยวกับคนตา่งชาต ิอ่าน 
3 นีไฟ 30:1–2 ท�าเครือ่งหมายค�าแนะน�าที่พระผู้ช่วยให้
รอดประทานแก่คนตา่งชาต ิให้มากเท่าที่ท่านจะหาพบ 
ท่านอาจท�าเครือ่งหมายพรที่ ให้ ไวแ้ก่คนตา่งชาตเิช่น
กันถ้าพวกเขาจะมาหาพระครสิต ์ถึงแม้ 3 นีไฟ 30:2 จะ
กล่าวกับคนนอกศาสนจักร แตเ่ราสามารถใช้พระด�ารสั
เชือ้เชิญของพระเยซูครสิตป์ระเมินความเต็มใจของเรา
ในการด�าเนินชีวติตามข้อก�าหนดแห่งพันธสัญญาของ
พระองค์

 4. เขียนหลกัธรรมตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ถ้าเรามาหาพระคริสต์ พระองค์จะทรง

นับเราอยู่ในบรรดาผู้คนของพระองค์ เขียนในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่เหตใุดการถกู “นบัอยูก่บัผู้คน [ของ

พระองค์] ซึง่เป็นของเชือ้สายแหง่อิสราเอล” (3 นีไฟ 30:2) จงึเป็น

พรจากพระเจ้า

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่:

ฉนัไดศึ้กษา 3 นีไฟ 28–30 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

4 นีไฟ
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ในการศกึษา 4 นีไฟ ทา่นจะเป็นพยานถงึพรท่ีมาถงึคนเหลา่นัน้ผู้

เป็นหนึง่เดียวกนัในการด�าเนินชีวิตตามพระกิตตคิณุของพระเยซู

คริสต์ หนงัสือนีเ้ปิดเผยวา่คนทัง้หมดทัว่แผน่ดนิเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ระหวา่งการปฏิบตัศิาสนกิจของพระผู้ชว่ยให้รอดในบรรดาพวก

เขา การเช่ือฟังพระบญัญตัิท�าให้พวกเขามีความสงบสขุ ความ

รุ่งเรือง และพรอนันา่อศัจรรย์ทางวิญญาณ มอรมอนประกาศวา่ 

“แนแ่ท้แล้วไมมี่ผู้คนใดมีความสขุย่ิงกวา่นีไ้ด้ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงท่ี

พระหตัถ์ของพระผู้ เป็นเจ้าสร้างขึน้มา” (4 นีไฟ 1:16) ทา่นจะเรียน

รู้บทเรียนส�าคญัจากความเสื่อมทีละน้อยของคนกลุม่นีไ้ปสูส่ภาพ

ของความชัว่ร้ายแสนสาหสั

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนรวบรวมและยอ่บนัทกึของผู้ เขียนอีกสี่คนเพ่ือสร้างสรรค์

หนงัสือ 4 นีไฟ ผู้ เขียนคนแรกในสี่คนคือนีไฟ ซึง่หนงัสือนีมี้ช่ือ

ตามทา่น นีไฟเป็นบตุรของนีไฟผู้ เป็นสานศุษิย์คนหนึง่ใน 12 คนท่ี

พระเจ้าทรงเลือกระหวา่งการปฏิบตัศิาสนกิจของพระองค์ในบรรดา

ผู้สืบตระกลูของลีไฮ (ด ู3 นีไฟ 11:18–22; 12:1) ผู้ เขียนอีกสามคน

คือเอมสับตุรของนีไฟ เอมสับตุรของเอมสั และแอมารอนน้องชาย

ของเอมสั (ด ู4 นีไฟ 1:19, 21, 47)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
บนัทกึต้นฉบบัเดมิท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูส�าหรับ 4 นีไฟนา่จะเขียน

ระหวา่งค.ศ. 34 และ ค.ศ. 321 มอรมอนยอ่บนัทกึเหลา่นีใ้นชว่ง

ระหวา่ง ค.ศ. 345 และ ค.ศ. 385 มอรมอนไมไ่ด้บนัทกึวา่เขาอยู่

ท่ีไหนเม่ือรวบรวมหนงัสือนี ้

หน่วย 28: วัน 1

4 นีไฟ 1
ค�าน�า

หลังจากการเสด็จเยือนและการปฏิบัตศิาสนกิจของพระ
เยซูครสิต ์ในพืน้ที่ทวปีอเมรกิา ผู้คนประยุกต ์ใช้ค�าสอน
ของพระองค ์มีความเป็นหน่ึงเดยีวกัน ความรุง่เรอืง 
และความสุขอยู่ 200 ปี แต ่ในที่สุดผู้คนเริม่จองหอง
และช่ัวรา้ยมากขึน้ ไม่นานพวกเขาก็แบ่งแยกเป็นชาว
นีไฟกับชาวเลมันอีกครัง้ หลังจาก 300 ปี ทัง้ชาวนีไฟ
กับชาวเลมันกลายเป็นคนช่ัวรา้ย มีคนชอบธรรมเหลือ
เพียงไม่กี่คน

4 นีไฟ 1:1–18

ทกุคนเปลีย่นใจเลือ่มใสและมีความสงบสขุ

อะไรช่วยให้ท่านมีความสุขอย่างแท้จรงิ   
 

ท่านคดิวา่อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งส่ิงที่ท�าให้เรามี
ความสุขช่ัวคราวกับส่ิงที่น�าไปสู่ความสุขอันยั่งยืน อ่าน 
4 นีไฟ 1:16 เพื่อหาส่ิงที่มอรมอนเขียนเกี่ยวกับผู้คน
หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนพวกเขา ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี “แน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมี
ความสุขยิ่งกวา่น้ีได”้

 1. เขียนหวัข้อ ไม่มีผูค้นใดมีความสขุย่ิงกว่านีไ้ด ้ลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น และวาดวงกลม

ใต้หวัข้อ ตามท่ีเหน็ในแผนภาพถดัไป (ทา่นจะเขียนสิง่ตา่งๆ ด้าน

ในและรอบวงกลม) อา่น 4 นีไฟ 1:1–2 มองหาสิง่ท่ีผู้คนท�าเพ่ือให้

พวกเขาเกิดความสขุ เขียนสิง่ท่ีทา่นพบลงในวงกลม

ไมมี่ผู้คนใดมีความสขุย่ิงกวา่นีไ้ด้



355

เพราะผู้คนประยุกต ์ใช้ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด 
พวกเขา “ทัง้หมด [จึง]ไดร้บัการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า” (4 นีไฟ 1:2) และมีความสุขใหญ่หลวง

เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
อธิบายวา่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและความสุขเช่ือมโยง
กันอย่างไร ขณะที่ท่านอ่านค�าพูดเหล่าน้ี ให้ขีดเส้นใต้
ส่ิงที่หมายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

“ความสุขของท่านเวลาน้ีและตลอดกาล
ขึน้อยู่กับระดบัการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ
การเปลี่ยนแปลงที่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
น�ามาสู่ชีวติท่าน แล้วท่านจะเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างแท้จรงิไดอ้ย่างไร ประธาน 

[มาเรยีน จี ] รอมนีย์บอกขัน้ตอนที่ท่านตอ้งท�าตาม
ดงัน้ี

“‘การเป็นสมาชิกในศาสนจักรและการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสไม่จ�าเป็นตอ้งมีความหมายเหมือนกัน การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและการมีประจักษ์พยานไม่จ�าเป็น
ตอ้งเป็นเรือ่งเดยีวกัน ประจักษ์พยานเกิดขึน้เมื่อพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์ประทานพยานยืนยันความจรงิแก่ผู้
แสวงหาอย่างจรงิจัง ประจักษ์พยานที่แท้จรงิให้พลังแก่
ศรทัธา กล่าวคอื ประจักษ์พยานท�าให้เกิดการกลับใจ
และการเช่ือฟังพระบัญญัต ิการเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็น
ผลหรอืรางวลัส�าหรบัการกลับใจและการเช่ือฟัง’ [ ใน 
Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 
8–9]

“กล่าวง่ายๆ คอื การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิเป็นผล
ของ ศรทัธำ กำรกลับใจ และ กำรเชือ่ฟังอยู่เสมอ      

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิให้ผลของความสุขอัน
ยั่งยืนที่สามารถมี ไดแ้ม้เมื่อโลกอยู่ ในความยุ่งเหยิงและ
คนส่วนใหญ่ ไม่มีความสุขเลย” (ด ู“การเปลี่ยนใจอย่าง
สมบูรณ์น�ามาซ่ึงความสุข,” เลียโฮนำ, ก ค  2002, –31)

 2. อา่น 4 นีไฟ 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 มองหาค�า

และวลีบอกสิง่ท่ีผู้คนประสบเพราะทกุคนเปลี่ยนใจเลื่อมใส

พระเจ้า ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียนค�า
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เหลา่นีแ้ละวลีบางวลีไว้รอบนอกวงกลมท่ีทา่นวาดในงานมอบ

หมายก่อนหน้านี ้

เราสามารถเรยีนรูจ้ากช่วงเวลาน้ีของความสุขและความ
รุง่เรอืงที่ ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อนในบรรดาชาวนีไฟซ่ึง 
เม่ือคนกลุ่มหน่ึงเปล่ียนใจเล่ือมใสพระเจ้า สิง่น้ัน
ท�าให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกันและความสุข ท่าน
อาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์องท่านใกล้ 
4 นีไฟ 1:16 หรอืในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์อง
ท่าน

ไตรต่รองสภาพที่ท่านคดิวา่จะเป็นถ้าทุกคนที่อยู่รอบ
ข้างท่านเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าอย่างแท้จรงิ

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่จะเกิดประโยชน์อะไรตอ่ครอบครัวทา่นถ้าทกุคนใน

ครอบครัวด�าเนินชีวิตเหมือนผู้คนใน 4 นีไฟ

 ข. ตรึกตรองชว่งเวลาในชีวิตทา่นเม่ือทา่นได้รับพรโดยเป็นสว่น

หนึง่ของกลุม่ท่ีเป็นหนึง่เดียวกนัในความชอบธรรม—เชน่ใน

ครอบครัวทา่น โควรัมหรือชัน้เรียน หรือกลุม่เพ่ือน ทา่นคดิวา่อะไร

ชว่ยให้คนกลุม่นีเ้ป็นหนึง่เดียวกนัในความชอบธรรม ทา่นและคนท่ี

อยูก่บัทา่นได้รับพรอะไรบ้าง

4 นีไฟ 1:19–49

ความชัว่ร้ายกลบัมาและกระจายไปทัว่จนเหลือคนชอบ

ธรรมเพียงไม่กีค่น

ท่านคดิวา่อะไรจะท�าลายสังคมที่มีความสุขไดเ้หมือน
ผู้คนที่บรรยายไว ้ใน 4 นีไฟ

 4. เขียนหวัข้อ “การท�าลายสงัคมทีมี่ความสขุ” ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น และวาดวงกลมใต้

หวัข้อนี ้คล้ายกบัแผนภาพในงานมอบหมายแรก อา่น 4 นีไฟ 

1:20, 23–24 มองหาสิง่ท่ีเร่ิมท�าลายความสงบสขุของผู้คน เขียน

สิง่ท่ีทา่นพบในวงกลม

ท่านอาจตอ้งการเขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของประธาน
เฮน-รยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่ายประสูงสุดไว ้ในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ 4 นีไฟ 1:24 หรอืในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน “ความจองหองเป็นศัตรตูวั
ฉกาจกับความเป็นหน่ึงเดยีวกัน” (“ ใจเราผูกพันเป็น

หน่ึงเดยีว,” เลียโฮนำ, พ ย  2008, 87) ท่านคดิวา่ความ
จองหองเป็นศัตรกูับความเป็นหน่ึงเดยีวกันในดา้นใด

ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท์ดอรฟ์
แห่งฝ่ายประธานสูงสุดให้ข้อคดิเรือ่งความจองหอง ขีด
เส้นใตว้ลีที่อธิบายวา่เหตใุดความจองหองจึงบ่อนท�าลาย

“ความจองหองเป็นบาป       เพราะก่อให้
เกิดความเกลียดชังหรอืความเป็นอรแิละ
น�าเราไปอยู่ฝ่ังตรงข้ามกับพระผู้เป็นเจ้า
และเพื่อนมนุษย์ของเรา โดยพืน้ฐานแล้ว 
ความจองหองคอืบาปของการเปรยีบเทียบ 

เพราะถงึแม ้โดยปกตจิะเริม่ดว้ย ‘ดสิูวา่ฉันเยีย่มแค ่ไหน
และฉันท�าส่ิงส�าคญัอะไรบ้าง’ แตม่ักจะลงเอยดว้ย 
‘เพราะฉะน้ัน ฉันจึงดกีวา่เธอ”

“เมื่อใจเราเต็มไปดว้ยความจองหอง เท่ากับเราท�าบาป
รา้ยแรง เพราะเราละเมิดพระบัญญัตขิ้อใหญ่สองข้อ 
[ด ูมัทธิว 22:36–40] แทนที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
และรกัเพื่อนบ้าน เรากลับเผยเป้าหมายแท้จรงิของ
การนมัสการและความรกัของเรา—ภาพที่เราเห็นใน
กระจก” (“ความจองหองและฐานะปุ โรหิต,” เลียโฮนำ, 
พ ย  2010, 70 71)

 5. อา่น 4 นีไฟ 1:25–27, 30–35, 38–45 มองหาค�าและ

วลีท่ีพดูถงึผลของความจองหองในบรรดาผู้คน เขียนค�า

และวลีเหลา่นีไ้ว้รอบนอกวงกลมในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นส�าหรับงานมอบหมาย 4

ความจรงิประการหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรู ้ไดจ้ากข้อ
เหล่าน้ีคอื บาปของความจองหองก่อให้เกิดการแบ่ง
แยกและน�าไปสูค่วามช่ัวรา้ยท่ี ใหญ่หลวงกวา่ ท่าน
อาจตอ้งการเขียนวลีน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่าน ความ
จองหองของคนคนหน่ึงหรอืสองคนสามารถส่งผลกระ
ทบตอ่ความสุขของคนทัง้กลุ่มไดอ้ย่างไร

พิจารณาวา่ใครในสถานการณ์ตอ่ไปน้ีอาจไดร้บัผลใน
ดา้นลบเพราะความจองหองของคนๆ หน่ึง

• สมาชิกคนหน่ึงของชัน้เรยีนเยาวชนหญิงไม่ตอ้งการ
ฟังบทเรยีนที่ครเูตรยีมเกี่ยวกับพรที่มาจากการเช่ือ
ฟังพระค�าแห่งปัญญา เธอรูสึ้กวา่ไม่จ�าเป็นตอ้งฟัง
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บรรยายเรือ่งพระค�าแห่งปัญญาอีก เธอจึงสรา้งความ
แตกแยกและไม่ยอมมีส่วนรว่มในชัน้เรยีน

• เพื่อนคนหน่ึงล้อเลียนหรอืดถููกเพื่อนอีกคนหน่ึงใน
กลุ่มอยู่เนืองๆ เพราะลักษณะการแตง่กายของเพื่อน
คนน้ันแสดงให้เห็นวา่เขาไม่คอ่ยมีเงิน

 6. ไตร่ตรองวา่มีองค์ประกอบของความจองหองในชีวิต

ทา่นเองหรือไม ่อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าทบทวนค�ากลา่ว

ของประธานอคุท์ดอร์ฟขณะไตร่ตรอง นกึถงึสิง่ท่ีทา่นสามารถ

ท�าได้เพ่ือตอ่ต้านความจองหองและขอความชว่ยเหลือในการเพ่ิม

ความเป็นหนึง่เดียวกนัและความชอบธรรมในครอบครัวทา่น โคว-

รัม ชัน้เรียน หรือกลุม่เพ่ือน เขียนความคดิและเป้าหมายของทา่น

ลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา 4 นีไฟ 1 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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ค�าน�า  

มอรมอน
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษาหนงัสือของมอรมอน ทา่นจะเรียนรู้บทเรียนอนัมี

คา่จากมอรมอนผู้ด�าเนินชีวิตอยา่งซ่ือสตัย์ในฐานะสานศุษิย์ของ

พระเยซคูริสต์ถงึแม้ตลอดชีวิตเขาแวดล้อมไปด้วย “ภาพของความ

ชัว่ร้ายและความนา่ชิงชงั . . . ตลอดเวลา” (มอรมอน 2:18) ทา่นจะ

ได้ประโยชน์เชน่กนัจากการศกึษาถ้อยค�าของโมโรไนบตุรของมอร- 

มอน ผู้ เป็นพยานตอ่ผู้อา่นยคุสดุท้ายวา่ “พระเยซคูริสต์ทรงแสดง

ให้ข้าพเจ้าเหน็ทา่น, และข้าพเจ้ารู้การกระท�าของทา่น” (มอรมอน 

8:35) โดยศกึษางานเขียนเหลา่นีท้า่นจะได้เรียนรู้ความส�าคญัของ

การเลือกด�าเนินชีวิตตามพระบญัญตัแิละพนัธสญัญาแหง่พระ

กิตตคิณุของพระเยซคูริสต์

ใครเขียนหนังสือนี ้
มอรมอนเขียนเจ็ดบทแรกของหนงัสือนีเ้ป็นเร่ืองราวโดยสงัเขปเก่ียว

กบัความชัว่ร้ายและสงครามในบรรดาชาวนีไฟกบัชาวเลมนัในสมยั

ของเขา เขาเขียน “เร่ืองราวไว้โดยครบถ้วน” ของเหตกุารณ์จากชีวิต

เขาไว้บนแผน่จารึกใหญ่ของนีไฟด้วย (ด ูมอรมอน 2:18; 5:9) เม่ือ

มอรมอน “อายปุระมาณสบิปี” แอมารอนผู้จดัเก็บบนัทกึบอกเขาวา่

สดุท้ายแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบในการบนัทกึ “เร่ืองทัง้หมดท่ี [เขา] 

สงัเกตมาเก่ียวกบัผู้คนเหลา่นี”้ (มอรมอน 1:2, 4) เม่ืออายรุาว 24 ปี 

เขาได้อารักขาแผน่จารึกของนีไฟและท�า “บนัทกึตามถ้อยค�าของแอ- 

มารอน” (มอรมอน 2:17) ตอ่มา มอรมอนเร่ิมยอ่แผน่จารึกใหญ่ของ

นีไฟ ซึง่รวมงานเขียนจากศาสดาพยากรณ์และผู้จดัเก็บบนัทกึตัง้

แตล่ีไฮจนถงึแอมารอน ก่อนสิน้ชีวิต มอรมอน “ซอ่นบนัทกึทัง้หมด

ซึง่ [เขา] ได้รับมอบหมายมาโดยพระหตัถ์ของพระเจ้า” ยกเว้นไมก่ี่

แผน่ท่ีเขามอบให้โมโรไนบตุรชาย (มอรมอน 6:6) จากนัน้เขาน�าชาว

นีไฟในการรบครัง้ใหญ่ครัง้สดุท้ายกบัชาวเลมนั ก่อนมอรมอนสิน้

ชีวิต เขาสัง่โมโรไนให้ท�าบนัทกึจนครบถ้วน โมโรไนเพ่ิมงานเขียนอนั

ประกอบด้วยบทท่ี 8–9 ของหนงัสือนี ้

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
มอรมอนนา่จะเขียน มอรมอน 1–7 ระหวา่ง ค.ศ. 345 กบั ค.ศ. 401 

(ด ูมอรมอน 2:15–17; 8:5–6) เขาจบงานเขียนหลงัจากการรบ

ครัง้ใหญ่ครัง้สดุท้ายระหวา่งชาวนีไฟกบัชาวเลมนัท่ีคาโมราห์ (ด ู

มอรมอน 6:10–11) โมโรไนอาจจะเขียนมอรมอน 8–9 ระหวา่งปี 

ค.ศ. 401 กบั ค.ศ. 421 ขณะระหกระเหินเพ่ือความปลอดภยัของชีวิต

เขาเอง (ด ูมอรมอน 8:4–6; โมโรไน 1:1–3)

หน่วย 28: วัน 2

มอรมอน 1–2
ค�าน�า

ถึงแม้มอรมอนเตบิโตในช่วงเวลาของความช่ัวรา้ยใหญ่
หลวง แตเ่ขาเลือกซ่ือสัตย์ เพราะความซ่ือสัตย์ของเขา 
เขาจึงไดร้บัเรยีกให้ดแูลบันทึกของชาวนีไฟ เมื่ออายุ 15 
ปีมอรมอน “ ไดร้บัการเสด็จมาเยือนจากพระเจ้า, และ
ลิม้รสและรูถ้ึงพระคณุความดขีองพระเยซู” (มอรมอน 
1:15) ในปีเดยีวกัน ชาวนีไฟก�าหนดให้เขาน�าทัพ (ด ู
มอรมอน 2:1) เขาปรารถนาจะช่วยให้ชาวนีไฟกลับใจ 
แตเ่พราะพวกเขาจงใจกบฏ พระเจ้าจึงทรงห้ามเขาไม่
ให้ส่ังสอนคนเหล่าน้ัน ชาวนีไฟสูญเสียของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และของประทานอื่นของพระ
ผู้เป็นเจ้าและถูกทิง้ให้อยู่กับก�าลังของตนขณะสู้รบกับ
ชาวเลมัน

มอรมอน 1:1–5

มอรมอนไดร้บัมอบหมายใหดู้แลบนัทึกศกัด์ิสิทธ์ิ

ท่านประสงคจ์ะให้ผู้คนใช้ถ้อยค�าอะไรบ้างเมื่อพวกเขา
พูดถึงท่าน   
 

เคยมีคนเรยีกท่านวา่มอรมอนหรอืไม่ การมีคนเรยีก
ท่านวา่มอรมอนมีความหมายตอ่ท่านอย่างไร

ประธานกอรด์อน บี  ฮิงคล์ีย์พูดเกี่ยวกับช่ือเล่น มอร- 
มอน ซ่ึงมีคนใช้เรยีกสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ดงัน้ี

“แม้บางครัง้ข้าพเจ้าจะเสียใจที่ผู้คนไม่
เรยีกช่ือศาสนจักรน้ีให้ถูกตอ้ง แตก็่มีความ
สุขกับช่ือเล่นที่พวกเขาใช้เพราะน่ันเป็น
เกียรตยิศสูงสุดประการหน่ึงซ่ึงชายที่ ไม่
ธรรมดาคนหน่ึงสรา้งไว ้และเป็นช่ือ

หนังสือซ่ึงให้ประจักษ์พยานอันไม่มีส่ิงใดเทียบไดเ้กี่ยว
กับพระผู้ ไถ่ของโลก
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“ ใครก็ตามที่ไดรู้จ้ักชายช่ือมอรมอนผ่านการอ่านและ
ไตรต่รองถ้อยค�าของเขา ใครก็ตามที่อ่านขุมทรพัย์ล�า้คา่
น้ีของประวตัศิาสตรซ่ึ์งส่วนใหญ่เขารวบรวมและรกัษา
ไว ้จะไดรู้ว้า่มอรมอน ไม่ ใช่ค�าฉาวโฉ่ แตเ่ป็นตวัแทน
ของความดอีันเกรกิก้องที่สุด—ความดซ่ึีงมาจากพระ
ผู้เป็นเจ้า” (“Mormon Should Mean ‘More Good,’” 
Ensign, Nov. 1990, 52–53)

มอรมอนศาสดาพยากรณ์เกิดในเวลาที่แทบทุกคนใน
แผ่นดนิมีชีวติอยู่ ในความช่ัวรา้ย ณ เวลาน้ีศาสดา
พยากรณ์นามแอมารอนไดร้บับัญชาให้ซ่อนบันทึก
ศักดิสิ์ทธิ์ทัง้หมด (ด ู4 นีไฟ 1:47–49) แอมารอนมา
เยี่ยมมอรมอนเด็กชายวยั 10 ขวบเวลาน้ันและให้ค�า
แนะน�าเกี่ยวกับความรบัผิดชอบในอนาคตที่เขามีตอ่
บันทึก อ่าน มอรมอน 1:2 มองหาค�าหรอืวลีที่แอมารอน
ใช้พูดถึงมอรมอนในวยัเยาว์

ค�าหน่ึงที่แอมารอนใช้พูดถึงมอรมอนคอื มีสต ิค�าวา่ มี
สต ิหมายถึงจรงิจัง สุขุม ชอบธรรม หรอืเครง่ขรมึ ท่าน
อาจตอ้งการเขียนนิยามน้ีไวต้รงช่องวา่งรมิหน้าพระ
คมัภีรข์องท่าน ท่านคดิวา่ท่านควรมีสต ิในเรือ่งใดหรอื
สถานการณ์ ใดในชีวติ ส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจวา่คนมีสติ

สามารถสนุกสนานและหัวเราะได ้แตพ่วกเขาเข้าใจวา่
เมื่อใดควรรา่เรงิและเมื่อใดควรจรงิจังมากขึน้

แอมารอนพดูถงึมอรมอนดว้ยวา่ทา่น “ช่างสังเกต” (มอร- 
มอน 1:2) ท่านคดิวา่ช่างสังเกตหมายถึงอะไร เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ  เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่
ค�าวา่ สังเกต ใช้ ในพระคมัภีรส์องแบบ ดงัน้ี

“ของประทานทางวญิญาณอย่างหน่ึงที่ดเูหมือนธรรมดา
มากและอาจไม่มี ใครเห็นคณุคา่—คอืความสามารถของ
การเป็นคน “ช่างสังเกต” (มอรมอน 1:2)— ซ่ึงมีความ
ส�าคญัอย่างยิ่งตอ่ท่านและข้าพเจ้าในโลกที่เรามีชีวติอยู่
เวลาน้ีหรอืยังจะมีชีวติตอ่ไป      

“ โปรดพิจารณานัยแห่งของประทานทางวญิญาณอัน
ส�าคญัน้ี ในพระคมัภีร ์ใช้ค�าวา่ สังเกตสองแบบ แบบ
แรกหมายถึง ‘ด’ู หรอื ‘เห็น’ หรอื ‘สนใจ’—ดงัที่เรา
เรยีนรู ้ใน อิสยาห์ 42:20      

“แบบที่สองค�าวา่ สังเกต หมายถึง ‘เช่ือฟัง’ หรอื ‘ท�า
ตาม’ดงัที่ประจักษ์ชัดใน [หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
54:6]      

“ดว้ยเหตน้ีุ เมื่อเราช่างสังเกต เราจะดหูรอืสนใจและ
เช่ือฟังทันที องคป์ระกอบพืน้ฐานทัง้สองอย่างน้ี—ดู
และเช่ือฟัง—จ�าเป็นอย่างยิ่งตอ่การเป็นคนช่างสังเกต 
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจ
ในเชิงปฏิบัตสิ�าหรบัของประทานน้ี” (“ช่างสังเกต,”  
เลียโฮนำ, ธ ค  2006, 15–16)

 1. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

ความคดิของทา่นวา่ลกัษณะนิสยัของการเป็นคนชา่ง

สงัเกตจะชว่ยทา่นในชีวิต ประจ�าวนัได้อยา่งไร

อ่าน มอรมอน 1:3–5 ระบุค�าแนะน�าที่แอมารอนให้แก่
มอรมอน ลักษณะนิสัยของการเป็นคนมีสตแิละช่าง
สังเกตของมอรมอนจะช่วยเขาท�าหน้าที่รบัผิดชอบ
เหล่าน้ีอย่างไร

มอรมอน 1:6–19

พระเจ้าทรงหา้มมอรมอนสัง่สอนเพราะผูค้นจงใจกบฏ

ท่านเคยสูญเสียของมีคา่มากบางอย่างหรอืไม่ ขณะยังอยู่
ในวยัเยาวม์อรมอนเห็นการสู้รบหลายครัง้ระหวา่งชาวนี- 
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ไฟกับชาวเลมันและการแพรค่วามช่ัวรา้ยใหญ่หลวงทั่ว
แผ่นดนิ (ด ูมอรมอน 1:6–13) เพราะความช่ัวรา้ยของ
ชาวนีไฟ ใหญ่หลวงยิ่งนัก มอรมอนจึงบันทึกวา่พวกเขา
สูญเสียของประทานล�า้คา่มากมายจากพระเจ้า

 2. แบง่สองคอลมัน์ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น คอลมัน์แรกช่ือ “ของประทานท่ีชาวนีไฟสญูเสีย” อา่น 

มอรมอน 1:13–14, 18 มองหาของประทานท่ีพระเจ้าทรงน�าไป

จากชาวนีไฟ เขียนสิง่ท่ีทา่นพบลงในคอลมัน์แรก คอลมัน์ท่ีสองช่ือ 

“สาเหตท่ีุพระเจ้าทรงน�าของประทานไป” อา่น มอรมอน 1:14, 

16–17, 19 มองหาเหตผุลท่ีพระเจ้าทรงน�าของประทานของ

พระองค์ไปจากชาวนีไฟ เขียนสิง่ท่ีทา่นพบลงในคอลมัน์ท่ีสอง

จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีนรูไ้ดว้า่ ความช่ัวรา้ยและความ
ไม่เช่ือขับของประทานของพระเจ้าและอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิออกไป ถึงแม้การกบฏของชาว
นีไฟจะรนุแรงมาก แตห่ลักธรรมน้ีประยุกตใ์ช้กับเรา
แตล่ะคนเช่นกันเมื่อเราไม่เช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อใดข้อ
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า

ถ้าท่านมีชีวติอยู่ในสมัยของมอรมอน การสูญเสียของ
ประทานใดของพระผู้เป็นเจ้าดงัที่กล่าวไว ้ใน มอรมอน 
1:13–14, 18 จะท�าให้ท่านเสียใจมากที่สุด   
 

อ่าน มอรมอน 1:15 มองหาส่ิงที่มอรมอนก�าลังประสบ
ขณะชาวนีไฟที่เหลือสูญเสียของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และของประทานอื่นของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านคดิวา่มอรมอนสามารถมีประสบการณ์ทางวญิญาณ
ไดอ้ย่างไรทัง้ที่เขาอยู่ท่ามกลางความช่ัวรา้ยใหญ่หลวง

มอรมอน 2:1–15

มอรมอนน�าทพัชาวนีไฟและโทมนสัเพราะความชัว่ร้าย

ของพวกเขา

พิจารณาสถานการณ์ตอ่ไปน้ี ชายวยั 30 ปีอยู่บ้านกับพ่อ
แม่และเลือกไม่หางานท�า แตก่ลับอาศัยน� ้าพักน� ้าแรง
ของพ่อแม่และใช้เวลาท�ากิจกรรมที่ ไม่เกิดประโยชน์ 
เช่น ใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นวดิโีอเกม เปรยีบเทียบ
สถานการณ์น้ีกับค�าบรรยายถึงเด็กหนุ่มมอรมอนขณะที่
ท่านศึกษามอรมอน 2

อ่าน มอรมอน 2:1–2 มองหาความรบัผิดชอบที่มอรมอน
ไดร้บัและเขาอายุเท่าใดเมื่อไดร้บั

ไม่นานหลังจากก�าหนดให้มอรมอนเป็นผู้น�าทัพชาวนี
ไฟ ทัพชาวเลมันก็เข้าประชิดชาวนีไฟดว้ยก�าลังทัพมาก
จนชาวนีไฟหวาดกลัวและล่าถอย ชาวเลมันขับไล่พวก
เขาออกจากเมืองหน่ึงไปอีกเมืองหน่ึงจนกระทั่งชาว
นีไฟรวมกันอยู่ที่เดยีว ในที่สุดกองทัพของมอรมอนก็
ตา้นชาวเลมันไดแ้ละท�าให้พวกเขาหนีไป (ด ูมอรมอน 
2:3–9)

 3. อา่น มอรมอน 2:10–15 มองหาสภาพทางวิญญาณ

ของชาวนีไฟหลงัจากการสู้รบเหลา่นี ้แล้วตอบค�าถามตอ่

ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดชาวนีไฟจงึโศกเศร้า

 ข. ตามท่ีกลา่วไว้ใน โมโรไน 2:14 มอรมอนรู้ได้อยา่งไรวา่ความ

โศกเศร้าของพวกเขาไมไ่ด้บง่บอกการกลบัใจท่ีแท้จริง

 ค. ทา่นเหน็ความแตกตา่งอะไรบ้างใน มอรมอน 2:13–14 ระหวา่ง

คนท่ีโศกเศร้าจนถงึการกลบัใจกบัคนท่ีความโศกเศร้าของพวกเขา

น�าไปสูค่วามอปัมงคล (ถกูหยดุยัง้ความก้าวหน้า)

ข้อเหล่าน้ีสอนวา่ หากความโศกเศรา้เพราะบาปของ
เราเป็นไปเพ่ือการกลับใจ น่ันย่อมน�าเราให้มาหา
พระครสิต์ด้วยใจนอบน้อม อีกทัง้แสดงให้เห็นหลัก
ธรรมที่วา่ ความโศกเศรา้เพียงเพราะผลของบาปน�า
ไปสูค่วามอัปมงคล (หรอืถูกหยุดยัง้ความก้าวหน้าสู่
ชีวตินิรนัดร)์

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. คนท�าบาปอาจแสดงให้เหน็ความโศกเศร้าแบบชาวโลกอยา่งไร

—ความโศกเศร้าแบบท่ีน�าไปสูค่วามอปัมงคล

 ข. คนท�าบาปอาจแสดงให้เหน็ความโศกเศร้าแบบท่ีน�าไปสูก่าร 

กลบัใจได้อยา่งไร

ไตรต่รองวา่ท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อท่านรูต้วัวา่ท่าน
ท�าผิดหรอืท�าบาป ถ้าท่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอดดว้ยใจ
นอบน้อมและกลับใจ ท่านจะประสบสันตสุิขและคนืดี
กับพระผู้เป็นเจ้า
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มอรมอน 2:16–29

มอรมอนไดร้บัแผ่นจารึกและบนัทึกเร่ืองราวความชัว่ร้าย

ของผูค้นของเขา

ขณะการสู้รบกับชาวเลมันด�าเนินตอ่ไป มอรมอนพบ 
วา่ตนเองอยู่ ใกล้เนินเขาที่แอมารอนซ่อนบันทึกชาวนี- 
ไฟ เขาน�าแผ่นจารกึของนีไฟออกมาและเริม่บันทึกส่ิง
ที่เขาสังเกตเห็นในบรรดาผู้คนตัง้แตส่มัยที่เขาเป็น
เด็ก (ด ูมอรมอน 2:16–18) อ่าน มอรมอน 2:18–19 ท�า
เครือ่งหมายวลีบางวลีซ่ึงบอกสภาพทางวญิญาณที่มอร- 

มอนเตบิโตมา

จากส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับมอรมอน ท่านคดิวา่เหตใุด
เขาจึงมั่นใจวา่เขาจะ “ ไดร้บัการยกขึน้ในวนัสุดท้าย” 
(มอรมอน 2:19) ( ในบรบิทน้ี “ ไดร้บัการยกขึน้ในวนั
สุดท้าย” หมายถึงไดร้บัความสูงส่ง—ฟ้ืนคนืชีวติพรอ้ม
รา่งกายซีเลสเชียลและกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าเพื่ออยู่กับพระองคต์ลอดกาล)   
 

ชีวติของมอรมอนเป็นประจักษ์พยานวา่ เราสามารถ
เลือกด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมได้แม้ ในสงัคมท่ี
ช่ัวรา้ย

พิจารณาค�าแนะน�าตอ่ไปน้ี “ท่านตอ้งรบัผิดชอบการ
เลือกที่ท่านท�า พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ท่าน
เสมอและจะทรงช่วยท่านท�าการเลือกที่ดแีม้ครอบครวั
ท่านและมิตรสหายจะใช้สิทธิ์เสร ีในทางที่ ไม่ถูกตอ้ง
ก็ตาม จงมีความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดใน
การเช่ือฟังพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าแม้ตอ้งยืน
หยัดเพียงล�าพัง ขณะท�าเช่นน้ี ท่านก�าลังเป็นแบบ
อย่างให้ผู้อื่นท�าตาม” (เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน 
[จุลสาร, 2011], 2)

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นเหน็เพ่ือนหรือสมาชิกครอบครัวยืนหยดั

เช่ือฟังพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้าแม้เม่ือคนอ่ืนไมท่�าเชน่นัน้ 

เขียนความคิดของทา่นด้วยวา่แบบอยา่งของบคุคลนัน้และแบบ

อยา่งของมอรมอนเป็นประโยชน์ตอ่ทา่นอยา่งไร

คตพิจน์เยาวชนหญิงคอื “ยืนหยัดเพื่อความจรงิและ
ความชอบธรรม” ไม่วา่ท่านเป็นเยาวชนหญิงหรอื
เยาวชนชาย ให้นึกถึงดา้นหน่ึงของชีวติท่านซ่ึงท่าน
สามารถตัง้ใจแน่วแน่มากขึน้วา่จะยืนหยัดเพื่อส่ิงถูก
ตอ้ง พระเจ้าจะทรงช่วยท่านเมื่อท่านพยายามยืนหยัด
เพื่อส่ิงถูกตอ้งแม้เมื่อคนรอบข้างอาจไม่ท�าเช่นน้ัน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา มอรมอน 1–2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 28: วัน 3

มอรมอน 3–6
ค�าน�า

หลังจากยึดแผ่นดนิคนืจากชาวเลมันแล้ว ชาวนีไฟ
เตรยีมสู้รบอีกครัง้ มอรมอนขอรอ้งชาวนีไฟ ให้กลับใจ 
แตพ่วกเขากลับโอ้อวดพละก�าลังของตนและสาบานจะ
แก้แคน้แทนพี่น้องที่ล้มตาย เพราะพระเจ้าทรงห้าม
ผู้คนของพระองคแ์สวงหาการแก้แคน้ มอรมอนจึงไม่
ยอมน�าทัพของพวกเขาและพวกเขาพ่ายแพ้ ขณะที่
ชาวนีไฟดงึดนัในความช่ัวรา้ย พระผู้เป็นเจ้าทรงเทการ
พิพากษามาที่พวกเขาและชาวเลมันเริม่กวาดล้างพวก
เขาไปจากแผ่นดนิโลก ในที่สุดมอรมอนกลับไปน�าชาว
นีไฟ ในการรบ แตเ่พราะพวกเขาไม่ยอมกลับใจ พวก
เขาจึงถูกชาวเลมันท�าลาย มอรมอนคร�า่ครวญถึงการ
ล้มตายและการที่พวกเขาไม่เต็มใจกลับมาหาพระเยซู
ครสิต ์เขาพยากรณ์วา่บันทึกของผู้คนจะออกมาในวนั
เวลาสุดท้าย เขากระตุน้ผู้อ่านบันทึกน้ีให้กลับใจและ
เตรยีมรบัการพิพากษาตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า
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มอรมอน 3–4

เพราะชาวนีไฟเพ่ิมทวีในความชัว่ร้าย มอรมอนจึงปฏิเสธ

ไม่ยอมน�าทพัของพวกเขา และชาวเลมนัเร่ิมกวาดลา้ง

ชาวนีไฟไปจากแผ่นดินโลก

ท่านเคยรูสึ้กหรอืไม่วา่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่าน
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวติ ท่านคดิหรอืไม่วา่
พระองคท์รงกระตุน้หรอืทรงช่วยท่านให้เปลี่ยนแปลง
บางอย่างในชีวติโดยที่ท่านไม่รูต้วั

ในช่วงสมัยของมอรมอน ชาวนีไฟมักไม่ตระหนักหรอื
ไม่ส�านึกวา่พระเจ้าทรงมีอิทธิพลอย่างไรตอ่การสู้รบของ
พวกเขากับชาวเลมัน หลังจากชาวนีไฟท�าข้อตกลงกับ
ชาวเลมันและพวกโจรแกดแิอนทัน พระเจ้าทรงให้
พวกเขามีชีวติปราศจากความขัดแย้งนาน 10 ปี ระหวา่ง
น้ันพวกเขาเตรยีมไพรพ่ลและอาวธุเพื่อรบัการโจมตทีี่
จะมาถึง (ด ูมอรมอน 2:28; 3:1)

อ่าน มอรมอน 3:2–3 มองหาดา้นส�าคญักวา่ที่พระเจ้า
ทรงตอ้งการให้ชาวนีไฟเตรยีมรบัการโจมตขีองชาวเล-
มัน ชาวนีไฟตอบสนองอย่างไร ตามที่กล่าวไว ้ในมอร- 
มอน 3:3 เหตใุดพระเจ้าทรงละเวน้ชาวนีไฟ ในการรบ
ครัง้ล่าสุดของพวกเขาทัง้ที่พวกเขาช่ัวรา้ย   
 

ดงัที่บันทึกไว ้ใน มอรมอน 3:4–8 พระเจ้าทรงคุม้ครอง
ชาวนีไฟอีกสองครัง้ในการสู้รบ ความจรงิดา้นหลักค�า
สอนข้อหน่ึงที่เราสามารถเรยีนรูจ้ากการตดิตอ่ของ
พระเจ้ากับประชาชาตนีิไฟที่ช่ัวรา้ยคอื ในพระเมตตา
ของพระเจ้า พระองค์ประทานโอกาสมากพอให้เรา
กลับใจจากบาปของเรา โอกาสเหล่าน้ีเป็นหลักฐาน
ยืนยันความอดทนและพระกรณุาของพระผู้เป็นเจ้าที่
ทรงปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนของพระองคด์�าเนิน
ชีวติในทางที่พวกเขาจะมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรอัน
บรบิูรณ์ของการชดใช้

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น (ทา่นอาจตอบลงในบนัทกึสว่นตวัถ้าค�า

ตอบศกัดิ์สทิธ์ิหรือเป็นความลบั)

 ก. พระเจ้าทรงกระตุ้นทา่นให้กลบัใจและทรงเปิดโอกาสให้ทา่นท�า

เชน่นัน้อยา่งไร สิง่นีส้อนอะไรทา่นเก่ียวกบัพระอปุนิสยัของ

พระองค์

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือกนัไมใ่ห้ตวัทา่นเพิกเฉยหรือท�าใจ

แข็งกระด้างตอ่การกระตุ้นดงักลา่ว เหมือนชาวนีไฟท�าใน  

มอรมอน 3:3

โอกาสและพระด�ารสัเชือ้เชิญจากพระเจ้าให้ท�าการ
เปลี่ยนแปลงในชีวติท่านอาจเกิดขึน้บ่อยเกินกวา่ท่าน
จะตระหนัก ตวัอย่างเช่น อาจเกิดขึน้เมื่อท่านรบัส่วน
ศีลระลึกหรอืเมื่อท่านรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ปรบัปรงุตนเองหรอืรบัใช้ผู้อื่น 
ขณะที่ท่านมองหาโอกาสเหล่าน้ันและตอบรบัโดยการ
เปลี่ยนแปลงทันที ท่านย่อมเชือ้เชิญเดชานุภาพการไถ่
ของพระเจ้าเข้ามาในชีวติท่าน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ
การตอ่ตา้นของชาวนีไฟขณะพระเจ้าทรงพยายามช่วย
พวกเขา ให้อ่านมอรมอน 3:9–10 มองหาวธิีที่พวกเขา
กระท�าในการตอบสนองตอ่ชัยชนะเหนือชาวเลมัน
หลายๆ ครัง้ (ขณะที่ท่านอ่าน อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารู้
วา่ค�าวา่ แก้แคน้ ใน ข้อ 9 หมายถึง ล้างแคน้ให้สาสมกับ
ความเสียหายที่ ไดร้บั)

ชาวนีไฟตอบสนองอย่างไรหลังจากมีชัยชนะเหนือ
ชาวเลมัน อ่าน มอรมอน 3:11–13 และหาการตอบ
สนองของมอรมอนตอ่ค�าสาบานของกองทัพวา่จะหา
ทางแก้แคน้ (ล้างแคน้)

มอรมอนน�าทัพชาวนีไฟนาน 30 กวา่ปี ทัง้ที่เห็นชัดเจน
วา่พวกเขาช่ัวรา้ย การที่มอรมอนปฏิเสธไม่ยอมน�าทัพ
ในเวลาน้ันสอนอะไรเราเกี่ยวกับความรา้ยแรงของการ
หาทางแก้แคน้   
 

อ่าน มอรมอน 3:14–16 ท�าเครือ่งหมายวลีที่บอกวา่
พระเจ้าทรงสอนอะไรมอรมอนเกี่ยวกับการล้างแคน้ 
(หรอืการหาทางแก้แคน้) ความจรงิประการหน่ึงที่เรา
เรยีนรูจ้ากข้อเหล่าน้ีคอื พระเจ้าทรงห้ามเราแก้แค้น

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยต้องการล้างแค้นหรือแก้เผ็ดคนบางคนเพราะสิง่ท่ีเขา

ท�ากบัทา่นหรือไม ่เหตใุดทา่นจงึคดิวา่น่ีเป็นการตอบสนองท่ีไมดี่

หรืออนัตราย ทา่นคดิวา่ใครจะเสียหายมากท่ีสดุเพราะการล้าง

แค้นของทา่น
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 ข. เหตใุดเราจงึควรปลอ่ยการพิพากษาและการแก้แค้นไว้ใน

พระหตัถ์ของพระเจ้าแทนท่ีจะรับไว้กบัตวัเราเอง

ถึงแม้เราอาจจะรูว้า่เราควรระงับความรูสึ้กอยากแก้
แคน้และมีความปรารถนาจะท�าเช่นน้ัน แตค่วามรูสึ้ก
ดงักล่าวมักเป็นเรือ่งท้าทายที่ตอ้งเอาชนะเมื่อเกิดขึน้ 
ขณะท่านอ่านค�าแนะน�าตอ่ไปน้ีจากประธานเจมส์ อี  
เฟาสท์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด ให้ขีดเส้นใตข้้อความที่
ช่วยให้ท่านรูว้า่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเอาชนะความ
รูสึ้กอยากแก้แคน้เมื่อท่านเผชิญกับมัน

“เราตอ้งรูจ้ักและยอมรบัอารมณ์โกรธ ตอ้ง
อาศัยความอ่อนน้อมในการท�าเช่นน้ัน แต่
ถ้าเราจะคกุเข่าและทูลขอพระบิดาบน
สวรรค ์ให้รูสึ้กถึงการให้อภัย พระองคจ์ะ
ทรงช่วยเรา พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งเรา ‘ ให้

อภัยมนุษย์ทัง้ปวง’ [คพ  64:10] เพื่อประโยชน์ของเรา
เอง เพราะ ‘ความเกลียดชังท�าให้การเตบิโตทาง
วญิญาณช้าลง’ [ออรสั์น เอฟ  วทินีย์, Gospel Themes 
(1914), 144] ตอ่เมื่อเราขจัดความเกลียดชังและความ
เคยีดแคน้ออกจากตวัเราเท่าน้ันพระเจ้าจึงจะทรงวาง
ความสบายใจไวใ้นใจเราได ้     

“      เมื่อเรือ่งเศรา้เกิดขึน้ เราไม่ควรตอบสนองโดยหา
ทางแก้แคน้ส่วนตวัแตค่วรปล่อยให้ความยุตธิรรมท�า
หน้าที่น้ันแล้วปล่อยวาง ไม่ง่ายเลยที่จะปล่อยวางและ
ท�าใจให้วา่งเปล่าจากความแคน้ใจที่ท�าให้เลวรา้ยลง
ไปอีก พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสนอสันตสุิขอันล�า้คา่ให้
เราทุกคนผ่านการชดใช้ของพระองค ์แตส่ิ่งน้ีจะเกิด
ขึน้ไดก็้ตอ่เมื่อเราเต็มใจละทิง้ความรูสึ้กดา้นลบของ
อารมณ์โกรธ ชิงชัง หรอืการแก้แคน้ ส�าหรบัทุกคนที่ ให้
อภัย ‘ผู้ท�าความผิดตอ่เรา’ [Joseph Smith Translation, 
Matthew 6:13] แม้คนที่ท�าความผิดรา้ยแรง การชดใช้
ก็ยังท�าให้เกิดสันตสุิขและความสบายใจในระดบัหน่ึง” 
(ด ู“อ�านาจเยียวยาของการให้อภัย,” เลียโฮนำ, พ ค  
2007, 86)

ไตรต่รองวา่ท่านจะประยุกต ์ใช้ค�าแนะน�าน้ีเพื่อปล่อย
วางความขุ่นข้องหมองใจ ความโกรธ หรอืความรูสึ้กไร้
เมตตาที่ท่านอาจมีตอ่ผู้อื่นไดอ้ย่างไร

หลังจากปฏิเสธไม่ยอมน�าทัพชาวนีไฟ มอรมอนเบน
ความสนใจมาเขียนให้คนที่จะอ่านถ้อยค�าของเขาใน

วนัเวลาสุดท้าย เขาตอ้งการให้เราแตล่ะคนกลับใจและ
เตรยีม “ยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระครสิต”์  
(ด ูมอรมอน 3:18–22)

อ่าน มอรมอน 4:1–2 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้กับกองทัพ
ชาวนีไฟขณะพวกเขาหาทางแก้แคน้ชาวเลมัน อ่าน 
มอรมอน 4:4 มองหาสาเหตทุี่กองทัพชาวนีไฟ ไม่มีชัย 
(ชนะ) อ่าน มอรมอน 4:5 และระบุความจรงิเกี่ยวกับผล
ของการดงึดนัอยู่ในความช่ัวรา้ย ท่านพบอะไร   
  
 

ความจรงิประการหน่ึงที่ท่านอาจจะเคยเห็นคอื การ
พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจะตามทันคนช่ัวรา้ย 
“โดยคนช่ัวรา้ยน่ันเองที่คนช่ัวรา้ย [มัก] ถูกลงโทษ” 
(มอรมอน 4:5) คนช่ัวรา้ยปฏิเสธความช่วยเหลือจาก
พระผู้เป็นเจ้าและไม่ยอมแสวงหาความคุม้ครองจาก
พระองค ์อ่าน มอรมอน 4:11–14, 18 มองหาวธิีที่การ
พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าเทลงมาที่ชาวนีไฟ

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ในความเหน็ของทา่น สถานการณ์ของชาวนีไฟใน มอรมอน 

3–4 ตอนใดเศร้าท่ีสดุ

 ข. หลกัค�าสอนหรือความจริงท่ีทา่นศกึษาจนถงึวนันีอ้าจจะ

สมัพนัธ์กนัอยา่งไร (พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งการกลบัใจ 

การแก้แค้น และการพิพากษาของพระผู้ เป็นเจ้า)

ไตรต่รองส่ิงที่พระเจ้าทรงประสงค ์ให้ท่านท�าเพื่อ
ประยุกต ์ใช้ความจรงิเหล่าน้ี

มอรมอน 5–6

มอรมอนตดัสินใจน�าทพัชาวนีไฟอีกครัง้ แต่ชาวเลมนัชนะ 

มอรมอนเศร้าโศกเพราะความพินาศของผูค้น

มีความแตกตา่งหรอืไม่ระหวา่งโทมนัสที่เกิดพรอ้มกับ
ความตายของคนบางคนที่ด�าเนินชีวติชอบธรรมกับคน
บางคนที่ตายขณะด�าเนินชีวติช่ัวรา้ย ท่านคดิวา่อะไรคอื
ความแตกตา่ง

หลังจากไม่ยอมน�าทัพชาวนีไฟนานกวา่ 13 ปี มอรมอน 
รบัหน้าที่บัญชาการอีกครัง้ แตท่่านน�าพวกเขาโดย
ปราศจากความหวงัเพราะผู้คนไม่ยอมกลับใจและเรยีก
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หาพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือ ชาวนีไฟต ีโตก้ารบุก
ของชาวเลมันจนพวกเขาถอยรน่ไปสองสามครัง้ แต ่
ในทีสุ่ด ชาวนีไฟหลบหนี คนท่ีหนีไมทั่นถกูท�าลาย มอร- 

มอนเขียนจดหมายถึงกษัตรยิ์ของชาวเลมันขอให้เขา
ยอมให้เวลาชาวนีไฟรวบรวมผู้คนส�าหรบัการรบครัง้
สุดท้าย (ด ูมอรมอน 5:1–7; 6:1–6)

อ่าน มอรมอน 6:7–11 พยายามเข้าใจความโศกเศรา้ของ
มอรมอนขณะเห็นความพินาศของผู้คนของเขา ท่าน
คดิวา่เหตใุดความตายจึงน่ากลัวส�าหรบัคนที่ด�าเนิน
ชีวติช่ัวรา้ย   
 

 4. อา่น มอรมอน 6:16–22 และตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

 ก. เหตใุดศาสดาพยากรณ์ ผู้น�า และบดิามารดาจงึหมัน่กระตุ้นให้

เรากลบัใจ

 ข. ความหวงัเร่ืองอ้อมกอดของพระเจ้าชว่ยให้ทา่นกลบัใจอยา่งไร 

(ด ูมอรมอน 6:17)

ไตรต่รองวา่มีส่ิงใดที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านกลับใจ
ขณะน้ีในชีวติท่านหรอืไม่ ท่านอาจตอ้งการเขียนส่ิงน้ี
ลงในสมุดบันทึกส่วนตวัของท่านและตัง้เป้าหมายท�าให้
ส�าเรจ็

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา มอรมอน 3–6 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 28: วัน 4

มอรมอน 7:1–8:11
ค�าน�า

หลังจากการสู้รบครัง้สุดท้ายระหวา่งชาวนีไฟกับชาวเล- 
มัน มอรมอนเขียนถึงผู้สืบตระกูลในอนาคตของผู้คน

ในพระคมัภีรม์อรมอนเกี่ยวกับความส�าคญัของการรูว้า่
พวกเขาเป็นใครและพวกเขาตอ้งท�าอะไรจึงจะไดร้บัการ
ช่วยให้รอด เน่ืองดว้ยความรกัมากมายตอ่ผู้สืบตระกูลใน
อนาคตของศัตร ูมอรมอนจึงสอนความส�าคญัของการ
ท�าตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เพื่อ“จะดกีับ
ท่านในวนัแห่งการพิพากษา” (มอรมอน 7:10) หลังจาก
มอรมอนสิน้ชีวติ โมโรไนมีชีวติอยู่เพียงล�าพังเพื่อเขียน
เกี่ยวกับความพินาศของผู้คนของเขา

มอรมอน 7

ในประจกัษ์พยานสดุทา้ยของมอรมอน เขากระตุน้

ชาวเลมนัทีเ่หลือใหเ้ชือ่ในพระเยซูคริสต์และท�าตามพระ

กิตติคณุของพระองค์

ใน มอรมอน 6 ท่านเรยีนรูว้า่มีชาวนีไฟ 230,000 คน
ล้มตายในการรบครัง้สุดท้ายกับชาวเลมัน สมมตวิา่ท่าน
รอดชีวติจากการรบครัง้ใหญ่เช่นน้ี แตเ่พื่อนๆ และ
ครอบครวัไม่รอด ท่านจะรูสึ้กอย่างไรกับผู้สืบตระกูลของ
คนที่ฆ่าบุคคลที่ท่านรกัและรบชนะประเทศของท่าน 
อ่าน มอรมอน 7:1–4 มองหาส่ิงที่มอรมอนเขียนถึงผู้สืบ
ตระกูลของชาวเลมัน

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

ก. มอรมอนต้องการให้ชาวเลมนัและผู้สืบตระกลูของพวกเขารู้

อะไร

ข. เร่ืองนีเ้ปรียบเทียบอยา่งไรกบัการคดิวา่ทา่นจะรู้สกึอยา่งไร

เก่ียวกบัผู้สืบตระกลูของคนท่ีฆา่เพ่ือนและครอบครัวทา่นใน

สถานการณ์สมมติ

 ค. ทา่นเหน็คณุลกัษณะใดของพระผู้ชว่ยให้รอดในการตอบโต้ศตัรู

ของมอรมอน

มอรมอนเขยีนถงึผู้สืบตระกลูของชาวเลมนัตอ่ อา่น มอร-
มอน 7:5–7 ท�าเครือ่งหมายความจรงิอย่าง
น้อยสามข้อที่มอรมอนชักชวนผู้สืบตระกูล
ของชาวเลมันให้เช่ือเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอด พระเยซูครสิต์

 2. เลือกความจริงหนึง่ข้อเก่ียวกบัพระเยซคูริสต์ท่ีทา่นระบุ

ไว้ และเขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

วา่การเช่ือหลกัค�าสอนนัน้สง่ผลตอ่ชีวิตทา่นอยา่งไร
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มอรมอนอาจรูสึ้กวา่มีเหตผุลสมควรให้เขียนถ้อยค�า
ประณามชาวเลมันผู้ฆ่าคนของเขามากมาย แตเ่พราะ
เขารูค้วามจรงิ เขาจึงเขียนเพื่อสอนคนเหล่าน้ันวา่พวก
เขา (และเรา) ตอ้งท�าอะไรจึงจะไม่มีความผิดตอ่พระ
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าที่บัลลังก์พิพากษา อ่าน มอรมอน 
7:8–10 ระบุส่ิงที่มอรมอนเป็นพยานวา่บุคคลน้ันตอ้ง
ท�า ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงที่ท่านระบุในพระ
คมัภีรข์องท่าน

ข้อเหล่าน้ีสอนวา่ พระเจ้าทรงเสนอความรอดให้ทุก
คนและจะทรงไถ่คนท่ียอมรบัหลักธรรมและศาสน-
พิธีแห่งพระกิตติคุณของพระองค์ ท่านอาจตอ้งการ
เขียนหลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน สังเกตวา่มอร- 
มอนสอนวา่วธิีที่เราจะรูว้ธิีด�าเนินชีวติตามหลักธรรม
น้ีคอืผ่านการศึกษาพระคมัภีร ์(ด ูมอรมอน 7:8) อาจ
เป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่วลี “บันทึกน้ี” หมายถึงพระ
คมัภีรม์อรมอน และ “บันทึกซ่ึงจะมาสู่คนตา่งชาตจิาก
ชาวยิว” หมายถึงพระคมัภีร ์ไบเบิล ท�านองเดยีวกัน 
“น้ี”  ใน มอรมอน 7:9 หมายถึงพระคมัภีรม์อรมอน และ 
“น้ัน” หมายถึงพระคมัภีร ์ไบเบิล ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายความแตกตา่งเหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่าน

ขณะที่ท่านสรปุ มอรมอน 7 ให้ ใช้เวลาสักครู ่ไตรต่รอง
แบบอย่างเรือ่งจิตกุศลและการณุยธรรมเฉกเช่นพระ
ครสิตข์องมอรมอนในการเขียนข่าวสารแห่งความหวงั
และก�าลังใจถึงผู้สืบตระกูลของคนที่เป็นศัตรตูวัฉกาจ
ของเขา

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้บนัทกึ

ความคดิของทา่นเก่ียวกบัค�าถามตอ่ไปนี ้ฉนัจะท�าตาม

แบบอยา่งของมอรมอนและปฏิบตัติอ่ผู้ อ่ืน รวมทัง้คนท่ีอาจจะ

ปฏิบตัไิมดี่ตอ่ฉนั ในระดบัท่ีสะท้อนคณุคา่นิรันดร์ของพวกเขาได้

อยา่งไร

มอรมอน 8:1–11

โมโรไนเขียนเกีย่วกบัมรณกรรมของบิดา ความพินาศของ

ผูค้น และการคงอยู่แต่เพียงผูเ้ดียวของเขา

นึกถึงเวลาที่ท่านอยู่คนเดยีว ท่านรูสึ้กอย่างไรกับการอยู่
คนเดยีว สมมตวิา่อยู่คนเดยีวหลายปี

สังเกตปี ในสรปุบทหรอืดา้นล่างของหน้าหนังสือใน มอร- 
มอน 7 และ 8 ผ่านไปกี่ปีระหวา่งเวลาที่มอรมอนเขียน
ถ้อยค�าสุดท้ายในบทที่ 7 กับเวลาที่ โมโรไนเริม่เขียนบน
แผ่นจารกึในบทที่ 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

อ่าน มอรมอน 8:1–2 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้หลังการสู้รบ
ครัง้ใหญ่ที่คาโมราห์ จากน้ันให้อ่าน มอรมอน 8:3–9 
และท�าเครือ่งหมายวลีที่บรรยายสภาวการณ์ของโมโรไน
หลังความพินาศของผู้คนของเขา ไตรต่รองวา่ท่านจะ
รูสึ้กอย่างไรถ้าท่านอยู่ ในสภาวการณ์คล้ายกัน

นึกถึงเวลาที่ท่านรูสึ้กโดดเดีย่วในความเช่ือหรอื
มาตรฐานของท่าน ความตัง้ใจจะท�าตามพระผู้ช่วยให้
รอดและรกัษาพระบัญญัต ิในช่วงเวลาน้ันเพิ่มขึน้ เท่า
เดมิ หรอืลดลง เพราะเหตใุด

ด ูมอรมอน 8:1, 3 อีกครัง้เพื่อหาส่ิงที่ โมโรไนตัง้ใจท�าไม่
วา่สภาวการณ์ของเขาจะเป็นอย่างไร แบบอย่างของโม-
โรไนแสดงให้เห็นวา่ แม้เม่ือท่านอยู่คนเดียว ท่านยัง
คงเลือกท่ีจะด�ารงความซ่ือสตัย์ ได้ท่านอาจตอ้งการ
เขียนความจรงิน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่าน

มีอีกหลายคนในพระคมัภีรม์อรมอนผู้ยังคงซ่ือสัตย์
เหมือนโมโรไนแม้อยู่คนเดยีว อบินาไดยืนเป็นพยาน
คนเดยีวตอ่หน้ากษัตรยิ์โนอาห์และปุ โรหิตของเขา  
(ด ูโมไซยาห์ 12–17) แอลมาเป็นปุ โรหิตคนเดยีวที่เช่ือ
ถ้อยค�าของอบินาไดและพยายามปกป้องท่าน (ด ูโมไซ-
ยาห์ 17:1–4)

เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตเ์ล่าเรือ่งตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับชาย
หนุ่มคนหน่ึงที่เลือกซ่ือสัตย์แม้เมื่ออยู่คนเดยีว

“จงพิจารณาตวัอย่างของเยาวชนชาย [คน
น้ี] ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเฝ้าดพู่อ
แม่ของเขาสอนตัง้แตเ่ป็นทารกให้ด�าเนิน
ชีวติตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไม่หวัน่ไหว พ่อแม่ ใช้แบบอย่างและ

หลักค�าสอนอบรมเลีย้งดเูขากับลูกคนอื่นๆ ดว้ยความ
จรงิ ท่านทัง้สองส่งเสรมิการพัฒนาระเบียบวนัิยและ
การเสียสละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันทรงคณุคา่ 
เยาวชนชายคนน้ีเลือกใช้การวา่ยน� ้าปลูกฝังคณุลักษณะ
เหล่าน้ีในอุปนิสัยของเขา การฝึกวา่ยน� ้าตอนเช้าตรูต่อ้ง
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มีวนัิยและเสียสละ เมื่อเวลาผ่านไปเขาเป็นเลิศในกีฬา
ดงักล่าว

“และแล้วการท้าทายก็มาถึง—อย่างเช่น การแข่งขันวา่ย
น� ้าชิงชนะเลิศจัดวนัอาทิตย์ เขาจะรว่มแข็งขันหรอืไม่ 
เขาจะหาเหตผุลมาท�าให้กฎการไม่วา่ยน� ้าในวนัอาทิตย์
ของเขาเป็นข้อยกเวน้เพื่อช่วยให้ทีมของเขาชนะเลิศ
หรอืไม่ ไม่เลย เขาจะไม่ยอม แม้จะอยู่ภายใตแ้รงกดดนั
ของเพื่อน เขาถูกตัง้ฉายาตา่งๆ นานา แม้ถึงกับถูก
ท�ารา้ยรา่งกาย แตเ่ขาไม่ยอม การถูกปฏิเสธจากเพื่อน 
ความเหงา และแรงกดดนัท�าให้เขาเศรา้เสียใจและ
รอ้งไห้ แตเ่ขาไม่ยอม เขาก�าลังเรยีนรู ้โดยตรงถึงส่ิงที่
เราแตล่ะคนตอ้งรู ้ความเป็นจรงิของค�าแนะน�าที่เปาโล
ให้แก่ทิ โมธีวา่ ‘ทุกคนที่ตัง้ใจจะด�าเนินชีวติตามทาง
พระเจ้าในพระเยซูครสิตจ์ะถูกข่มเหง’ (2 ทิโมธี 3:12) 
ตลอดหลายปีที่ผ่านมารปูแบบการด�าเนินชีวติให้ชอบ
ธรรมอยู่เสมอ—สืบสานขึน้มาจากการตดัสินใจอย่างถูก
ตอ้งนับรอ้ยๆ ครัง้และบางครัง้ตอ้งเผชิญกับการท้าทาย

อันหนักหน่วง—ไดพ้ัฒนาคณุสมบัตขิองความเข้มแข็ง
และความสามารถ บัดน้ี ในฐานะผู้สอนศาสนา เพื่อนๆ 
ช่ืนชมความสามารถในการท�างานของเขา ช่ืนชมความ
รูเ้รือ่งความจรงิ การอุทิศตนเสมอตน้เสมอปลาย และ
ความตัง้ใจในการแบ่งปันพระกิตตคิณุของเขา ผู้ซ่ึง
ก่อนหน้าน้ีถูกเพื่อนๆ ปฏิเสธบัดน้ีกลายเป็นผู้น�าที่
เพื่อนๆ ให้ความนับถือ” (ด ู“จงวางส่ิงส�าคญัที่สุดไวเ้ป็น
อันดบัแรก,” เลียโฮนำ, ก ค  2001, 9)

อ่าน มอรมอน 8:10–11 ระบุวธิีหน่ึงที่พระเจ้าทรงค�า้จุน 

โมโรไนกบัมอรมอน (กอ่นเขาสิน้ชีวติ) ในช่วงสภาวการณ์
ยากๆ ที่พวกเขาเผชิญ ก�าลังใจตอ่ไปน้ีจากประธาน
โธมัส เอส  มอนสันสามารถช่วยท่านได ้ในความตัง้ใจวา่
จะซ่ือสัตย์แม้เมื่อท่านอยู่คนเดยีว

“ขณะที่เราด�าเนินชีวติในแตล่ะวนั แทบ
หลีกเลี่ยงไม่ ไดเ้ลยที่ศรทัธาของเราจะถูก
ท้าทาย บางครัง้เราอาจรูสึ้กตวัวา่มี ใครตอ่
ใครแวดล้อมเราอยู่ แตเ่รายังเป็นคนกลุ่ม
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น้อยหรอืแม้เป็นคนเดยีวที่ยืนยันวา่อะไรยอมรบัไดแ้ละ
อะไรยอมรบัไม่ได ้เรามีความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อ
ยืนหยัดตามความเช่ือของเราหรอืไม่ แม้ตอ้งยืนหยัด
คนเดยีว      

“      ขอให้เรากล้าหาญและพรอ้มจะยืนหยัดในส่ิงที่เรา
เช่ือ และถ้าเราตอ้งยืนคนเดยีวในระหวา่งน้ัน ขอให้เรา
ยืนอย่างกล้าหาญ ไดร้บัพลังจากความรูท้ี่วา่แท้จรงิแล้ว
เราไม่มีวนัโดดเดีย่วเมื่อเรายืนกับพระบิดาในสวรรค์
ของเรา” (“กล้ายืนคนเดยีว,” เลียโฮนำ, พ ย  2011, 
77, 85) 

 4. เขียนค�าตอบของค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นรู้จกัใครอีกบ้างท่ีเป็นแบบอยา่งของการยืนหยดัอยา่ง

ซ่ือสตัย์แม้เม่ือยืนคนเดียว

 ข. ค�ากลา่วของประธานมอนสนัชว่ยให้ทา่นตัง้ใจซ่ือสตัย์ตอ่ไปแม้

เม่ือทา่นอยูค่นเดียวอยา่งไร

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษามอรมอน 7:1–8:11 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 29: วัน 1

มอรมอน 8:12–41
ค�าน�า

หลังจากเขียนเกี่ยวกับความพินาศของผู้คนและความ
ตายของบิดาแล้ว โมโรไนไดพ้ยากรณ์เรือ่งการออกมา
ของพระคมัภีรม์อรมอนและเตอืนคนที่จะประณาม
พระคมัภีรเ์ล่มน้ี โมโรไนเห็นวา่บันทึกชาวนีไฟจะ
ออกมาในวนั แห่งความช่ัวรา้ยใหญ่หลวง เมื่อคนเป็น
อันมากจะรกัทรพัย์สมบัตทิางโลกมากกวา่พระผู้เป็น
เจ้า เขาเป็นพยานวา่พระคมัภีรม์อรมอนจะ “มีคา่ใหญ่
หลวง” (มอรมอน 8:14) ท่ามกลางสภาพอันตรายทาง
วญิญาณของวนัเวลาสุดท้าย

มอรมอน 8:12–32

โมโรไนพยากรณ์เร่ืองการออกมาของพระคมัภีร์มอรมอน

เขียนส่ิงที่ท่านเช่ือวา่เป็นของขวญัชิน้ส�าคญัที่สุดบาง
ชิน้ที่ท่านเคยไดร้บั   
  
 

ใช้เวลาสักครูต่รกึตรองวา่เหตใุดของขวญัเหล่าน้ีจึงเป็น
พรตอ่ท่าน

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็น-
สัน “ข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดเกี่ยวกับของขวญัที่มีความ
หมายมากที่สุดชิน้หน่ึงซ่ึงให้แก่ชาวโลกในยุคปัจจุบัน 
ของขวญัที่ข้าพเจ้านึกถึงส�าคญักวา่ส่ิงประดษิฐ์ ใดๆ อัน
เกิดจากการปฏิวตัเิทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของ
ขวญัชิน้น้ีมีคณุคา่ตอ่มนุษยชาตยิิ่งกวา่ความก้าวหน้า
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อันน่าพิศวงมากมายที่เราเห็นในการแพทย์ปัจจุบัน มี
คา่ตอ่มนุษยชาตยิิ่งกวา่พัฒนาการของการบินหรอืการ
เดนิทางในอวกาศ ข้าพเจ้าพูดถึงของขวญั   
                                                                                     ”

ท่านคดิวา่ของขวญัที่ประธานเบ็นสันพูดถึงน่าจะหมาย
ถึงอะไร   
 

โมโรไนสอนเกี่ยวกับของขวญัชิน้น้ี ใน มอรมอน 8 อ่าน 
มอรมอน 8:12–14 เพื่อดวูา่ของขวญัดงักล่าวคอือะไร 
วลี “บันทึกน้ี” หมายถึงพระคมัภีรม์อรมอน พระคมัภีร์
มอรมอนคอืของขวญัที่ประธานแบ็นสันพูดถึง (ด ู“The 
Book of Mormon—Keystone of our Religion,” Ensign, 
Nov. 1986, 4) เขียน พระคมัภีรม์อรมอน ในช่องวา่งท้าย
ค�ากล่าวของประธานเบ็นสัน

ด ูมอรมอน 8:12–14 อีกครัง้เพื่อระบุส่ิงที่ โมโรไนสอน
เกี่ยวกับคณุคา่ของพระคมัภีรม์อรมอน เขาสอนอะไร
เกี่ยวกับคณุคา่ดา้นการเงินของแผ่นจารกึ โมโรไน
อธิบายวา่แม้พระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ ใช้แผ่นจารกึเพื่อ
ผลประโยชน์ดา้นการเงิน แตส่ิ่งที่เขียนไวบ้นแผ่นจารกึ
มีคา่ใหญ่หลวง

วธิีการที่พระคมัภีรม์อรมอนออกมาสามารถช่วยให้เรา
เข้าใจความส�าคญัของหนังสือเล่มน้ี อ่าน มอรมอน 
8:15–16 ระบุส่ิงที่ โมโรไนสอนวา่พระคมัภีรม์อรมอนจะ
ออกมาอย่างไร

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่คนบางคนผู้ มี “ดวงตาเหน็แก่รัศมีภาพ [ของพระผู้

เป็นเจ้า]” เทา่นัน้จงึจะน�าพระคมัภีร์มอรมอนออกมาได้

หมายความวา่อยา่งไร (มอรมอน 8:15)

 ข. ถ้อยค�าท่ีวา่พระคมัภีร์มอรมอนจะถกูน�าออกมา “โดย

เดชานภุาพของพระผู้ เป็นเจ้า” มีความหมายตอ่ทา่นอยา่งไร (มอร- 

มอน 8:16) ทา่นรู้สกึอยา่งไรเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนเม่ือทา่น

อา่นถ้อยค�าของโมโรไนใน มอรมอน 8:16

โมโรไนเตอืนคนเหล่าน้ันผู้จะประณามหรอืตอ่ตา้น
พระคมัภีรม์อรมอน มองหาค�าเตอืนของเขาขณะที่ท่าน
อ่าน มอรมอน 8:17–22 เหตใุดจึงส�าคญัที่ท่านตอ้งรูว้า่ 
“จุดประสงคอ์ันเป็นนิรนัดรข์องพระเจ้าจะด�าเนินตอ่
ไป, จนสัญญาของพระองคจ์ะเกิดสัมฤทธิผลทัง้หมด” 
(มอรมอน 8:22)

โมโรไนอธิบายวา่พระเจ้าทรงท�าพันธสัญญากับ “วสุิทธิ- 
ชนเหล่าน้ันผู้จากไปแล้วก่อนข้าพเจ้า” (มอรมอน 
8:23)—รวมทัง้ศาสดาพยากรณ์ เช่น นีไฟ เจคอบ อีนัส 
และแอลมา พระเจ้าทรงท�าพันธสัญญาวา่พระองคจ์ะ
ทรงน�าถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีออกมาในยุค
สุดท้าย ขณะที่ท่านศึกษา มอรมอน 8:23–25 ให้ระบุวา่
ศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีสวดอ้อนวอนให้ ใคร

ศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีสวดอ้อนวอนให้ “พี่น้องของ
พวกเขา” (มอรมอน 8:24) หมายถึงชาวเลมันและผู้
สืบตระกูลของคนเหล่าน้ัน อีกทัง้สวดอ้อนวอนให้คน
ที่จะ “น�าส่ิงเหล่าน้ีออกมา” ในยุคสุดท้ายดว้ย (มอร-
มอน 8:25; ด ูมอรมอน 8:16 ดว้ย) ซ่ึงหมายถึงศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธ ผู้ ไดร้บัเลือกให้น�าพระคมัภีร์
มอรมอนออกมาสู่ โลกในยุคสุดท้ายน้ี (ด ูคพ  3:5–10) 
ศาสดาพยากรณ์หลายท่านในสมัยโบราณรูจ้ักโจเซฟ 
สมิธและสวดอ้อนวอนเพื่อความส�าเรจ็ของท่านใน
การแปลและจัดพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอน อันจะท�าให้
บรรลุจุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า (ด ูมอรมอน 8:22, 
24–25; คพ  10:46)

ประธานบอยด ์เค  แพคเกอร ์ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสอง พูดถึงบทบาทที่ โจเซฟ สมิธมี ในการน�าพระ
คมัภีรม์อรมอนออกมา ดงัน้ี
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“การคดิเอาเองวา่ [ โจเซฟ สมิธ] จัดท�า 
[พระคมัภีรม์อรมอน] โดยปราศจากความ
ช่วยเหลือและปราศจากการดลใจนับวา่ไร้
สาระอย่างยิ่ง

“ความจรงิคอืท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า—ไม่มีอะไรมากกวา่น้ันและไม่มีอะไรน้อยกวา่น้ัน!

“พระคมัภีร ์ไม่ ไดม้าจากโจเซฟ สมิธมากเท่ากับมาโดย
ผ่านท่าน ท่านเป็นช่องทางให้พระเจ้าประทานการเปิด
เผย อีกประการหน่ึงคอืท่านเป็นคนธรรมดาสามัญ เช่น
เดยีวกับศาสดาพยากรณ์ ในสมัยโบราณและศาสดา
พยากรณ์ในสมัยของเรา      

“ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธเป็นเด็กชาวไรด่อ้ยการ
ศึกษา เมื่ออ่านตน้รา่งเดมิของจดหมายบางฉบับที่ท่าน
เขียนตอนแรกจะเห็นวา่ท่านไม่เช่ียวชาญการสะกดค�า 
ไวยากรณ์ และส�านวนภาษา

“การเปิดเผยที่ผ่านมาทางท่านในรปูแบบของความ
สละสลวยดา้นภาษานับวา่เป็นปาฏิหารยิ์อย่างแท้จรงิ” 
(“We Believe All That God Has Revealed,” Ensign, May 
1974, 94)

สมมตวิา่ท่านเป็นโมโรไน มีชีวติเมื่อประมาณ 1,600 ปี
ก่อนและไดร้บัอนุญาตให้เห็นยุคสมัยของเราโดยผ่าน
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า อ่าน มอรมอน 8:35 และ
พิจารณาส่ิงที่ท่านคดิวา่เป็นสภาพทางวญิญาณในยุค
สมัยของเรา จากน้ันให้อ่าน มอรมอน 8:26–32 ซ่ึงมีค�า
พยากรณ์ของโมโรไนเกี่ยวกับเวลาที่พระคมัภีรม์อรมอน
จะออกมา น่ันคอื—ยุคสมัยของเรา

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนค�า

บรรยายของโมโรไนเก่ียวกบัยคุสมยัของเรามาสองอยา่ง

หรือมากกวา่นัน้ เขียนด้วยวา่เหตใุดทา่นจงึพบวา่ค�าบรรยายเหลา่

นีน้า่สนใจและประยกุต์ใช้ได้กบัยคุสมยัของเรา

เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน ประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสันสอนวา่

“เราตอ้งท�าให้พระคมัภีรม์อรมอนเป็นจุด
ศนูย์รวมของการศึกษา [เพราะ] เขียนไว้
ส�าหรบัช่วงเวลาของเรา ชาวนีไฟ ไม่เคยมี

หนังสือเล่มน้ี ชาวเลมันในสมัยโบราณก็ ไม่เคยมี แตม่ี
ไวเ้พื่อเรา      

“ผู้เขียนหลักแตล่ะท่านของพระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พยานวา่ท่านเขียนเพื่อนอนุชนรุน่หลัง       

“หากท่านเหล่าน้ันเห็นวนัเวลาของเราและเลือกส่ิง
เหล่าน้ันซ่ึงจะมีคา่ใหญ่หลวงที่สุดตอ่เรา เราไม่ควร
ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนหรอกหรอื เราควรถามตนเอง
อยู่เสมอวา่ ‘เหตใุดพระเจ้าทรงดลใจมอรมอน (หรอืโม- 
โรไนหรอืแอลมา) ให้รวมเรือ่งน้ันไว ้ในบันทึกของท่าน 
ฉันสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนอะไรจากเรือ่งน้ันเพื่อช่วย
ฉันด�าเนินชีวติในยคุสมยัน้ี’ ” (“The Book of Mormon— 
Keystone of Our Religion,” 6)

 3. เพ่ือไตร่ตรองคณุคา่ของพระคมัภีร์มอรมอนตอ่ตวัทา่น 

ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ตรึกตรองวา่ค�าพยากรณ์ของโมโรไนเก่ียวกบัสภาพในยคุสมยั

ของเราถกูต้องเพียงใด (ด ูมอรมอน 8:26–32) ค�าพยากรณ์เหลา่นี ้

สอนอะไรทา่นเก่ียวกบัคณุคา่ของพระคมัภีร์มอรมอนตอ่ยคุสมยั

ของเรา

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดพระคมัภีร์มอรมอนจงึเป็น “ของขวญัท่ีมีความ

หมายมากท่ีสดุชิน้หนึง่ซึง่ให้แก่ชาวโลกในยคุปัจจบุนั” ดงัท่ี

ประธานเอสรา แทฟท์ เบน็สนัสอน (“The Book of Mormon—
Keystone of our Religion,” 4)

 ค. ถ้าเพ่ือนคนหนึง่ถามทา่นวา่ท�าไมพระคมัภีร์มอรมอนจงึส�าคญั

ตอ่ทา่น ทา่นจะตอบวา่อยา่งไร

มอรมอน 8:33–41

โมโรไนเห็นวนัเวลาสดุทา้ยและประณามความชัว่ร้ายทาง

วิญญาณในสมยัของเรา

นึกถึงเวลาที่ท่านสังเกตเห็นคนตกทุกข์ ไดย้าก—
ตอ้งการความช่วยเหลือทางโลก อารมณ์ สังคม หรอื
วญิญาณ พิจารณาส่ิงที่ท่านท�าหรอืน่าจะท�าไดเ้พื่อช่วย
บุคคลน้ัน ไตรต่รองสาเหตทุี่ท่านเลือกช่วยหรอืไม่ช่วย
บุคคลน้ัน ท่านคดิวา่เหตใุดบางครัง้คนเราจึงไม่ช่วยคน
ตกทุกข์ ไดย้าก

อ่าน มอรมอน 8:36–41 มองหาเหตผุลที่ โมโรไนให้ ไวว้า่
ท�าไมบางคนในวนัเวลาสุดท้ายจึงไม่ช่วยคนตกทุกข์ ได้
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ยาก ท่านอาจจะท�าเครือ่งหมายเหตผุลเหล่าน้ีในพระ
คมัภีรข์องท่าน อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ค�าวา่ 
ตกแตง่ หมายถึง “ท�าให้สวยงาม” หรอื “ประดบั”

มีตวัอย่างอะไรบ้างที่แสดงวา่เยาวชนสมัยน้ี อาจจะรกั 

ส่ิงที่เงินซือ้ไดแ้ละเสาะแสวงหาวตัถุทางโลกมากกวา่ 

จะเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต ์ศึกษา  
มอรมอน 8:38, 41 ระบุผลที่ผู้คนจะประสบเพราะความ
จองหอง ความช่ัวรา้ย และการไม่เหลียวแลคนยากจน
และคนขัดสน

 4. เขียนหลกัธรรมหนึง่ข้อลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นเพ่ือสรุปสิง่ท่ีทา่นได้เรียนรู้จาก มอรมอน 

8:36–41

ตวัอย่างหน่ึงของหลักธรรมที่สอนในข้อเหล่าน้ีคอื พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงถือวา่เราต้องรบัผิดชอบวธีิท่ีเรา
ปฏิบัติต่อคนยากจนและคนตกทุกข์ ได้ยาก

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ความต้องการอะไรบ้างท่ีพบเหน็มากท่ีสดุ

—ทางโลก สงัคม อารมณ์ และวิญญาณ—ในหมูเ่ยาวชนใน

โรงเรียนหรือชมุชนของทา่น จากนัน้ให้นกึถงึบางสิง่ท่ีทา่นท�าได้ใน

สปัดาห์ถดัไปเพ่ือดแูลคนตกทกุข์ได้ยาก เขียนเป้าหมายนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 6. เขียนตอ่ท้ายงาน

มอบหมายของวนันีใ้น

สมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา มอรมอน 8:12–

41 และศึกษาเสร็จวนัที ่ 

(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิด

เพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปัน

กบัครู:

การตัง้เป้าหมายประยกุต์ใช้

สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้สามารถชว่ย

ทา่นปฏิบตัิด้วยศรัทธา เรียน

รู้มากขึน้จากการศกึษาของ

ทา่น และเจริญก้าวหน้าทาง

วิญญาณ จงแสวงหาการน�า

ทางจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ขณะท่ีทา่นตัง้เป้าหมาย เป้า

หมายของทา่นต้องใช้ความ

พยายามแตเ่ป็นจริงและบรรลุ

ได้ เขียนเจาะจงลงไปวา่ทา่น

จะท�าอะไร ทา่นวางแผนจะท�า

เม่ือใด และทา่นวางแผนจะท�า

อยา่งไร

การต้ังเป้าหมาย

ประยุกต์ใช้สิ่งที่

ท่านเรียนรู้

หน่วย 29: วัน 2

มอรมอน 9
ค�าน�า

โมโรไนจบบันทึกของบิดาโดยขอรอ้งคนที่ ไม่เช่ือใน
พระเยซูครสิต ์ให้หันมาหาพระผู้เป็นเจ้าผ่านการก
ลับใจ เขาสอนวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
แห่งปาฏิหารยิ์ผู้ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง เขาสอนเช่นกัน
วา่ปาฏิหารยิ์ยุตก็ิตอ่เมื่อผู้คนเลิกมีศรทัธา เขากระตุน้
มนุษยชาตทิัง้ปวงให้สวดอ้อนวอนพระบิดาในพระนาม
ของพระเยซูครสิตเ์พื่อให้ ไดร้บัส่ิงที่พวกเขาตอ้งการ

มอรมอน 9:1–6

โมโรไนวิงวอนผูไ้ม่เชือ่ในพระเยซูคริสต์ใหก้ลบัใจ

จินตนาการวา่ท่านจะคดิและรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านตอ้ง
เข้าไป ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าวนัน้ี ท่านคดิวา่
คนช่ัวจะรูสึ้กอย่างไรในที่ประทับของพระองค ์อ่าน 
มอรมอน 9:1–5 สังเกตวา่โมโรไนบอกส่ิงที่จะเกิดขึน้
ในท้ายที่สุดเมื่อผู้เลือกไม่เช่ือในพระเยซูครสิตถ์ูกน�า
เข้าไป ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธอธิบายวา่คนมากมายเช่ือ
อย่างผิดๆ วา่พวกเขาจะรูสึ้กสบายใจในที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้พวกเขาไม่ ไดก้ลับใจจากบาป 

“จะมีความรอดไม่ ไดห้ากปราศจากการก
ลับใจ มนุษย์ที่มีบาปจะเข้าในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ ได ้คงเป็นเรือ่งขัด
แย้งกันมากที่มนุษย์จะเข้าในที่ประทับ
ของพระบิดาและพ�านักอยู่ ในที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ยังมีบาป      

“ข้าพเจ้าคดิวา่มีคนมากมายบนแผ่นดนิโลก อาจจะ
มากมายหลายคนในศาสนจักร—อย่างน้อยก็บางคนใน
ศาสนจักร—ที่คดิวา่พวกเขาสามารถผ่านชีวติน้ีไป ได้
โดยท�าอย่างที่พวกเขาพอใจ ละเมิดพระบัญญัตขิอง
พระเจ้า และคดิวา่สุดท้ายพวกเขาก็จะไดเ้ข้าในที่
ประทับของพระองค ์พวกเขาคดิวา่ไวค้อ่ยกลับใจทีหลัง 
อาจจะในโลกวญิญาณ
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“พวกเขาควรอ่านถ้อยค�าเหล่าน้ีของโมโรไน ‘ท่านคดิ
หรอืวา่ท่านจะพ�านักอยู่กับพระองค ์[พระครสิต]์ ภาย
ใตค้วามส�านึกผิดของท่านได ้? ท่านคดิหรอืวา่ท่านจะ
เป็นสุขที่จะพ�านักอยู่กับพระสัตภาวะผู้บรสุิทธิ์น้ัน, เมื่อ
จิตวญิญาณท่านถูกทรมานดว้ยความส�านึกผิดวา่ท่าน
เคยท�าผิดกฎของพระองค ์?

“ ‘ดเูถดิขา้พเจา้กลา่วแกท่า่นวา่ทา่นจะเศรา้หมองทีจ่ะ
พ�านักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าผู้บรสุิทธิ์และเที่ยงธรรม, 
ภายใตค้วามส�านึกในความแปดเป้ือนของท่านตอ่พระ
พักตรพ์ระองค,์ ยิ่งกวา่ท่านจะพ�านักอยู่กับจิตวญิญาณ
ที่อัปมงคลในนรก  เพราะดเูถิด, เมื่อท่านจะถูกน�ามาให้
เห็นความเปลือยเปล่าของท่านตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็น
เจ้า, และรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย, และความ
บรสุิทธิ์ของพระเยซูครสิต,์ ส่ิงน้ีจะก่อให้เกิดเปลวเพลิง
ของไฟอันไม่รูด้บักับท่าน’ [มอรมอน 9:3–5]” (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–
56], 2:195–96)

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นคดิวา่เหตใุดการรอกลบัใจในชีวิตนีจ้งึ

ไมถ่กูต้องโดยเช่ือวา่ทา่นสามารถกลบัใจในชีวิตหน้าได้ (ทา่นอาจ

ต้องการใช้สิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จาก มอรมอน 9:1–5; แอลมา 12:14; 

และ แอลมา 34:32–34 ในค�าตอบของทา่น)

อ่าน มอรมอน 9:6 มองหาส่ิงที่ “ผู้ ไม่เช่ือ” ตอ้งท�าเพื่อ
หลีกเลี่ยงความปวดรา้วที่ โมโรไนพูดถึง ท่านอาจจะท�า
เครือ่งหมายค�าตา่งๆ ใน มอรมอน 9:6 ที่พูดถึงสภาพ
ของผู้หันมาหาพระผู้เป็นเจ้าและทูลขอการให้อภัยจาก
พระองค ์จากข้อน้ีเราเรยีนรูว้า่ ถ้าเราจะกลับใจและ
วงิวอนพระผู้เป็นเจ้า เราจะไม่มีมลทินเม่ือเราเข้า
มาในท่ีประทับของพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเขียน
หลักธรรมน้ีลงในพระคมัภีรห์รอืสมุดบันทึกการศึกษา
พระคมัภีรข์องท่าน

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียน

สองสามประโยควา่ทา่นคดิวา่จะรู้สกึอยา่งไรในท่ีประทบั

ของพระผู้ เป็นเจ้าถ้าทา่นรู้วา่การชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดท�าให้

ทา่นบริสทุธ์ิและไมมี่มลทิน

โดยผ่านการกลับใจและการด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม 
ท่านสามารถเตรยีมสบายใจในที่ประทับของพระผู้เป็น

เจ้าได ้ไตรต่รองส่ิงส�าคญัที่สุดที่ท่านรูสึ้กวา่ท�าไดเ้วลาน้ี
เพื่อให้พรอ้มพบพระผู้เป็นเจ้า

มอรมอน 9:7–20

โมโรไนประกาศว่าพระผูเ้ป็นเจ้าทรงกระท�าปาฏิหาริย์และ

ทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของคนซ่ือสตัย์

ท่านเคยเห็นหรอืประสบปาฏิหารยิ์หรอืไม่ เขียนนิยาม
ของค�าวา่ ปำฏิหำรยิ์   
  
 

คน้หาค�า ปำฏิหำรยิ์ (miracle) ใน Bible Dictionary หรอื
คูม่ือพระคมัภีรเ์พื่ออธิบายหรอืเพิ่มเตมินิยามของท่าน 
ท่านคดิวา่เหตใุดคนบางคนในทุกวนัน้ี จึงไม่เช่ือเรือ่ง
ปาฏิหารยิ์

ดงัที่บันทึกไว ้ใน มอรมอน 9:7–8 โมโรไนเขียนถึงผู้คน
ในวนัเวลาสุดท้ายผู้จะปฏิเสธวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
พระชนม์ พระองคป์ระทานการเปิดเผย และพระองค์
ทรงเทของประทานมาที่คนซ่ือสัตย์ โมโรไนสอนดว้ย
พลังวา่มีพระผู้เป็นเจ้าและพระองคท์รงเป็นเหมือน
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กันทัง้ “วนัวาน, วนัน้ี, และตลอดกาล” (มอรมอน 9:9) 
พระองคย์ังทรงท�าปาฏิหารยิ์ ในบรรดาคนซ่ือสัตย์ทุกยุค
ทุกสมัย อ่าน มอรมอน 9:9–11, 15–19 ระบุส่ิงที่ โมโร- 
ไนสอนเกี่ยวกับธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้าทัง้น้ีเพื่อ
เขาจะไดช่้วยให้ผู้คนเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้ายังทรงท�า
ปาฏิหารยิ์

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้เขียนสิง่

ท่ีทา่นเรียนรู้จาก มอรมอน 9:9–11, 15–19 เก่ียวกบั

ธรรมชาตขิองพระผู้ เป็นเจ้า เขียนค�าตอบของค�าถามนีด้้วย: ข้อ

เหลา่นีส้อนอะไรทา่นเก่ียวกบัความเตม็พระทยัและความสามารถ

ของพระผู้ เป็นเจ้าในการท�าปาฏิหาริย์ในชีวิตผู้คนทกุวนันี ้

อ่าน มอรมอน 9:20 มองหาเหตผุลที่บางคนอาจจะไม่
ประสบปาฏิหารยิ์

ถ้อยค�าของโมโรไนดงัที่บันทึกไว ้ใน มอรมอน 9:9–19 
สอนหลักธรรมน้ี เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง
เปล่ียนแปลง พระองค์จึงทรงท�าปาฏิหารย์ิตาม
ศรทัธาของบุตรธิดาพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเขียน
หลักธรรมน้ีใกล้กับ มอรมอน 9:19–20 ในพระคมัภีร์
ของท่าน

เราสามารถประสบพลังปาฏิหารยิ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้
หลายดา้นในชีวติเรา หลังจากทบทวนปาฏิหารยิ์ครัง้
ส�าคญับางเหตกุารณ์ ในพระคมัภีร ์ซิสเตอรซิ์ดนีย์ เอส  
เรย์ โนลดซ่ึ์งเคยรบัใช้ ในฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญ 
สอนดงัน้ี

“ที่ส�าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่ ‘ปาฏิหารยิ์น่าพิศวง’ เหล่าน้ี
คอื ‘ปาฏิหารยิ์ส่วนตวั’ ที่เล็กน้อยกวา่ ซ่ึงสอนเราแตล่ะ
คนให้มีศรทัธาในพระเจ้า ส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึน้เมื่อเรารบัรู้
และเอาใจใส่การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณในชีวติ
เรา      

“ข้าพเจ้าเช่ือวา่พวกเราทุกคนสามารถเป็นพยาน
ถึงปาฏิหารยิ์เล็กๆ น้อยๆ เหล่าน้ี เรารูจ้ักเด็กที่สวด
อ้อนวอนขอให้ช่วยหาของที่หายจนพบ เรารูเ้กี่ยวกับคน
หนุ่มสาวที่รวบรวมความกล้าหาญเพื่อยืนเป็นพยานของ
พระผู้เป็นเจ้าและรูสึ้กถึงพระหัตถ์ค�า้จุนของพระองค ์
เรารูจ้ักเพื่อนที่จ่ายส่วนสิบดว้ยเงินก้อนสุดท้ายและ
พบหลังจากน้ันโดยผ่านปาฏิหารยิ์วา่พวกเขามีเงินพอ
จ่ายคา่เล่าเรยีน คา่เช่า หรอืมีอาหารส�าหรบัครอบครวั

ดว้ยวธิีการบางอย่าง เราสามารถแบ่งปันประสบการณ์
เกี่ยวกับค�าตอบการสวดอ้อนวอนและพรฐานะปุ โรหิต
ที่ ให้ความกล้าหาญ น�ามาซ่ึงการปลอบโยน หรอืฟ้ืนฟู
สุขภาพ ปาฏิหารยิ์ ในแตล่ะวนัเหล่าน้ีท�าให้เราคุน้เคย
กับพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวติเรา” (ด ู“พระผู้เป็น
เจ้าของส่ิงอัศจรรย์,” เลียโฮนำ, ก ค  2001, 15 16)

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัประสบการณ์ท่ีทา่นเคยมีหรือท่ีทา่นรู้ซึง่ยืนยนัวา่พระผู้

เป็นเจ้ายงัทรงเป็นพระผู้ เป็นเจ้าแหง่ปาฏิหาริย์ในทกุวนันี ้

มอรมอน 9:21–37

โมโรไนสอนเร่ืองการสวดออ้นวอนและจดุประสงค์ของ

บนัทึกชาวนีไฟ

ท่านจ�าได ้ไหมเวลาที่ท่านรูสึ้กวา่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานความช่วยเหลือที่ท่านตอ้งการเพราะท่านสวด
อ้อนวอน อ่าน มอรมอน 9:21 มองหาส่ิงที่ โมโรไนสอน
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อทูลขอ
ความช่วยเหลือ

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ี และดวูา่การสวดอ้อนวอนใน
พระนามของครสิตห์มายความวา่อย่างไร “เราสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระครสิตเ์มื่อความคดิของ
เราเป็นพระด�ารขิองพระครสิต ์และความปรารถนาของ
เราเป็นความปรารถนาของพระครสิต—์เมื่อพระวจนะ
ของพระองคอ์ยู่ ในเรา (ยอห์น 15:7) จากน้ันเราทูลขอ
ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้ ได ้ค�าสวดอ้อนวอน
มากมายยังไม่ ไดร้บัตอบเพราะไม่ ไดส้วดอ้อนวอนใน
พระนามของพระครสิต ์ไม่แสดงพระด�ารขิองพระองค ์
แตเ่กิดจากความเห็นแก่ตวัของใจมนุษย์” (ด ูคูม่ือพระ
คมัภีร,์ “สวดอ้อนวอน (การ), สวดอ้อนวอน (ค�า)”

พิจารณาการสวดอ้อนวอนของท่านเองโดยอาศัยส่ิงที่
ท่านเพิ่งอ่าน ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อสวดอ้อนวอน
ในพระนามของพระเยซูครสิต์

เพื่อยกตวัอย่างของผู้เช่ือในพระผู้ช่วยให้รอดและ
สามารถท�าปาฏิหารยิ์ ได ้โมโรไนจึงอ้างส่ิงที่พระเยซู
ครสิตท์รงสอนสานุศิษย์ชาวนีไฟของพระองค ์ดงัที่
บันทึกไว ้ใน มอรมอน 9:22–25 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
บัญชาเหล่าสานุศิษย์ ให้ ไปทั่วโลกและส่ังสอนพระ
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กิตตคิณุ พระองคท์รงสัญญาวา่ “เครือ่งหมาย [อันน่า
อัศจรรย์]จะมีอยู่กับพวกเขาที่เช่ือ” (มอรมอน 9:24)  

โมโรไนสอนตอ่จากน้ันเรือ่งการสวดอ้อนวอน

 5. อา่น มอรมอน 9:27–29 ระบสุิง่ท่ีโมโรไนสอนวา่เราควร

สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาอยา่งไร เขียนสิง่ท่ีทา่นระบลุงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้ให้เขียนข้อความ

สองสามประโยคบรรยายวา่ทา่นจะใช้ค�าสอนหนึง่ในนัน้ปรับปรุง

การสวดอ้อนวอนของทา่นอยา่งไร

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้ มอรมอน 9:27: หากเราสวดอ้อนวอน
ด้วยศรทัธาต่อพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามของ
พระเยซูครสิต์ พระองค์จะประทานพรเราซ่ึงจะช่วย
เราท�าให้ความรอดของเราเกิดขึน้

ตามที่ โมโรไนสรปุถ้อยค�าของเขา เขาแสดงความกังวล
วา่บางคนในวนัเวลาสุดท้ายจะปฏิเสธพระคมัภีรม์อร- 
มอนเพราะความบกพรอ่งของผู้เขียน (ด ูมอรมอน 
9:30–34) อ่าน มอรมอน 9:35–37 มองหาส่ิงที่ โมโรไน
ประกาศเกี่ยวกับจุดประสงคข์องพระคมัภีรม์อรมอน

พิจารณาวา่การออกมาของพระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลัก
ฐานยืนยันเพิ่มเตมิอย่างไรวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหารยิ์และพระองคท์รงตอบค�า
สวดอ้อนวอน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษามอรมอน 9 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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หน่วย 29: วัน 3

อีเธอร์ 1–2
ค�าน�า

หนังสือของอีเธอรเ์ป็นความย่อของโมโรไนเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตรข์องชาวเจเรด็ ชาวเจเรด็เป็นกลุ่มคน
ที่มาถึงซีกโลกตะวนัตกหลายศตวรรษก่อนผู้คนของ
ลี ไฮ หลังจากน� ้าท่วมในสมัยของโนอาห์ ผู้สืบตระกูล
จ�านวนมากของคนที่รอดชีวติกลายเป็นคนช่ัว คน
กลุ่มหน่ึงพยายามสรา้งหอสูง “ ให้ยอดเทียมฟ้า” (ปฐม
กาล 11:4) เรือ่งราวของประชาชาตเิจเรด็เริม่ดว้ยการ
สรา้งหอบาเบล พระเจ้าทรงจัดการกับความช่ัวรา้ยที่
ขยายวงกวา้งโดยท�าให้ภาษาที่ ใช้รว่มกันสับสนและ
ท�าให้ผู้คนกระจัดกระจายไปทั่วพืน้พิภพ (ด ูปฐมกาล 
11:5–8; อีเธอร ์1:33) เรือ่งน้ีในหนังสือของอีเธอรเ์ริม่
ดว้ยเจเรด็กับพี่ชายทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เมื่อพระองคท์รงท�าให้ภาษาของผู้คนสับสนที่หอบาเบล 
พระเจ้าทรงอนุรกัษ์ภาษาของเจเรด็ พี่ชาย ครอบครวั
และเพื่อนๆ ของพวกเขา และทรงน�าพวกเขาผ่านแดน
ทุรกันดารไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้จากน้ันพระเจ้าทรง
แนะน�าพี่ชายของเจเรด็ให้สรา้งเรอืแปดล�าเพื่อพาผู้คน
ของเขาข้ามทะเล

อีเธอร์ 1:1–33

โมโรไนบนัทึกล�าดบัการสืบเชือ้สายของอีเธอร์ยอ้นกลบัไป

ถึงเจเร็ดทีห่อบาเบล

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวา่หนังสือของอีเธอรม์าจากไหน 
ให้ทบทวน “ค�าอธิบายพอสังเขปของ โมไซยาห์ 7–24” 

ค�าน�า  

อีเธอร์
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษาหนงัสือของอีเธอร์ ทา่นจะเรียนเร่ืองชาวเจเร็ด

—คนกลุม่หนึง่ท่ีเดนิทางไปซีกโลกตะวนัตกและอาศยัอยูท่ี่นัน่นาน

หลายศตวรรษก่อนผู้คนของลีไฮมาถงึ หนงัสือนีจ้ะชว่ยให้ทา่นเรียน

รู้หลกัธรรมส�าคญัเก่ียวกบัการสวดอ้อนวอน การเปิดเผย และความ

สมัพนัธ์ระหวา่งการใช้ศรัทธาในพระเยซคูริสต์กบัการได้รับความ

รู้ทางวิญญาณ ทา่นจะเรียนรู้เชน่กนัเก่ียวกบับทบาทของศาสดา

พยากรณ์ในการชกัชวนผู้คนให้กลบัใจและเก่ียวกบัผลอนัเกิดแก่ผู้

ปฏิเสธพระเยซคูริสต์และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

ใครเขียนหนังสือนี ้
โมโรไนยอ่หนงัสือนีจ้ากแผน่จารึกทองค�า 24 แผน่เรียกวา่แผน่จารึก

ของอีเธอร์ หนงัสือตัง้ช่ือตามศาสดาพยากรณ์อีเธอร์ผู้ เป็นศาสดา

พยากรณ์คนสดุท้ายของชาวเจเร็ดและผู้สร้างบนัทกึเก่ียวกบัประวตัิ

ของพวกเขา (ด ูอีเธอร์ 15:33–34) ในสมยัของกษัตริย์โมไซยาห์ 

ผู้คนบางสว่นของลมิไฮค้นพบแผน่จารึกของอีเธอร์ขณะพวกเขา

ก�าลงัค้นหาแผน่ดนิแหง่เซราเฮ็มลา (ด ูโมไซยาห์ 8:7–11; อีเธอร์ 

1:2) ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟและผู้จดัเก็บบนัทกึสง่ตอ่แผน่จารึก

ของอีเธอร์จนมาอยูใ่นครอบครองของโมโรไน โมโรไนกลา่ววา่เขา

รวมไว้ไมถ่งึ “หนึง่ในร้อยสว่น” ของบนัทกึในความยอ่ของเขา  

(อีเธอร์ 15:33)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
แหลง่ข้อมลูเดมิท่ีใช้สร้างหนงัสือของอีเธอร์เขียนไว้หลายศตวรรษ

ก่อนโมโรไนท�าความยอ่ของเขา บนัทกึแรกของชาวเจเร็ดสร้างขึน้

เม่ือพ่ีชายของเจเร็ดเขียนนิมิตท่ีเขาได้รับก่อนผู้คนของเขาข้ามทะเล 

(ด ูอีเธอร์ 4:1) ไมมี่การกลา่วถงึผู้จดัเก็บบนัทกึคนใดในบรรดาชาว

เจเร็ดจนกระทัง่ถงึอีเธอร์ (ด ูอีเธอร์ 13:3; 15:33) โมโรไนยอ่หนงัสือ

ของอีเธอร์ (ด ูมอรมอน 8:3–6; โมโรไน 10:1) โมโรไนไมไ่ด้กลา่ววา่

เขาอยูท่ี่ใดตอนท�าความยอ่แม้เขาจะเขียนวา่ชาวเจเร็ดถกูท�าลาย

ใน “ประเทศทางเหนือนี”้ (อีเธอร์ 1:1) ซึง่บง่บอกวา่เขาอาจจะอยูใ่น

แผน่ดนิท่ีคนเหลา่นัน้ถกูท�าลาย
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จากหน่วย 12: วนั บทที่ 1 (หน้า 116) ดกูารเดนิทาง 4 
และสังเกตวา่ผู้คนของลิมไฮพบอะไรในการเดนิทาง
ครัง้น้ี

ดตูอนตน้หนังสือของอีเธอร ์และหาค�าอธิบายโดย
สังเขป ใตช่ื้อหนังสือ ค�าอธิบายน้ีบอกวา่บันทึกของชาว
เจเรด็ไดม้าจากแผ่นจารกึทองค�า 24 แผ่นที่ผู้คนของ
ลิมไฮพบ

หลังจากโมโรไนจบบันทึกของบิดา เขาน�าบันทึกของ
ชาวเจเรด็มาท�าให้สัน้ลงเพื่อรวมไว ้ในพระคมัภีรม์อร- 
มอน อ่าน อีเธอร ์1:1–4 และมองหาส่ิงที่ โมโรไนกล่าว
วา่เขาไม่ไดร้วมไว ้ในบันทึกชาวเจเรด็ฉบับน้ี จากน้ันให้
อ่านอีเธอร ์1:5 และดวูา่เรือ่งราวส่วนใดที่ โมโรไนรวมไว้
ในบันทึกของเขา หอสูงที่กล่าวไว ้ใน อีเธอร ์1:5 คอืหอ
บาเบล ดงัที่อธิบายไว ้ใน อีเธอร ์1:33 พระเจ้าทรงท�าให้
ภาษาของผู้พยายามสรา้งหอสูงสับสนจนพวกเขาไม่
เข้าใจกัน และพระองคท์รงท�าให้ผู้คนกระจัดกระจายไป
ทั่วแผ่นดนิโลก

ดงัที่บันทึกไว ้ใน อีเธอร ์1:6–33 ชายช่ืออีเธอรเ์ขียน
บันทึกชาวเจเรด็ โมโรไนบันทึกบรรพชนของอีเธอร์
ย้อนกลับไปถึงชายช่ือเจเรด็ ผู้มีชีวติอยู่ ในช่วงเวลาของ
หอบาเบล

อีเธอร์ 1:33–43

พีช่ายของเจเร็ดสวดออ้นวอนขอความช่วยเหลือ สมาชิก

ครอบครวัและเพือ่นๆ ของเขาไดร้บัพระเมตตาและการน�า

ทาง

ท่านเคยอยู่ในประเทศหรอืย่านที่ผู้คนพูดภาษาที่ท่าน
ไม่เข้าใจหรอืไม่ ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านไม่
เข้าใจภาษาที่คนรอบข้างก�าลังพูด ถ้าท่านเลือกส่ือสาร
กับคนไดเ้พียงไม่กี่คนในสถานการณ์น้ัน ท่านจะเลือก
ใคร สถานการณ์น้ีเกิดขึน้กับชายช่ือเจเรด็และพี่ชาย
ของเขา ตลอดจนครอบครวัของพวกเขาผู้มีชีวติอยู่ ใน
เวลาของหอบาเบล อา่น อเีธอร ์1:33–37 มองหาคนทีเ่จ- 
เรด็ตอ้งการส่ือสารดว้ยได ้หลังจากพี่ชายของเจเรด็ได้
รบัสัญญาจากพระเจ้าวา่ภาษาของพวกเขาจะไม่สับสน 
(ด ูอีเธอร ์1:34–35) เขาสวดอ้อนวอนให้เพื่อนๆ ดว้ย 
(ด ูอีเธอร ์1:36–37) ตามที่เห็นจากพี่ชายของเจเรด็ 

คณุลักษณะหน่ึงของคนซ่ือสัตย์คอืสวดอ้อนวอนให้
เพื่อนของพวกเขาไดร้บัพรจากพระเจ้า

พระเจ้าประทานพรครอบครวัของเจเรด็กับพี่ชายและ
เพื่อนๆ ของพวกเขาทัง้น้ีเพื่อภาษาของพวกเขาจะไม่
สับสน จากน้ันเจเรด็ขอให้พี่ชายสวดอ้อนวอนพระผู้
เป็นเจ้า ทูลถามวา่ครอบครวัพวกเขาควรไปที่ ใด  
(ด ูอีเธอร ์1:38–40)

อ่าน อีเธอร ์1:40–43 ระบุค�าแนะน�าที่พระเจ้าประทาน
แก่ชาวเจเรด็เพื่อน�าทางพวกเขาในการเดนิทาง ท่าน
คดิวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่เจเรด็กับพี่ชายตอ้งท�าตามค�า
แนะน�าเหล่าน้ีจากพระเจ้า

อีเธอร์ 2:1–12

ชาวเจเร็ดเร่ิมเดินทางไปแผ่นดินทีส่ญัญาไว้

อ่าน อีเธอร ์2:1–3 เพื่อดวูา่ชาวเจเรด็ตอบรบัค�าแนะน�า
ที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาดเีพียงใดเกี่ยวกับการ 

เตรยีมเดนิทางไปแผน่ดนิทีสั่ญญาไว ้(ด ูอเีธอร ์1:41–42) 
จากน้ันให้อ่าน อีเธอร ์2:4–6 และดวูา่เกิดอะไรขึน้ตอ่
จากน้ัน สังเกตวา่เพราะชาวเจเรด็เช่ือฟังค�าแนะน�าของ
พระเจ้า พระองคจ์ึงประทานการชีน้�าเพิ่มเตมิ ไตรต่รอง
พรและการน�าทางที่ชาวเจเรด็ไดร้บัเพราะพวกเขาท�า
ตามค�าแนะน�าของพระเจ้า

จากประสบการณ์ของชาวเจเรด็เราเรยีนรูห้ลักธรรม
น้ี เม่ือเรากระท�าด้วยศรทัธาตามการชีน้� าท่ีพระเจ้า
ประทานแก่เรา เราจะได้รบัการน�าทางเพ่ิมมากขึน้
จากพระองค์ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมน้ีลงใน
พระคมัภีร ์ใกล้กับ อีเธอร ์2:6

ท่านนึกออกไหมถึงความประทับใจหรอืการกระตุน้
เตอืนที่เคยไดร้บัจากพระเจ้าขณะสวดอ้อนวอน ศึกษา
พระคมัภีร ์หรอืเข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร นึกถึง
ความประทับใจหรอืการกระตุน้เตอืนน้ันเสมอขณะอ่าน
ค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  สก็อตตแ์ห่งโคว- 
รมัอัครสาวกสิบสองวา่บ่อยครัง้เราไดร้บัค�าตอบการสวด
อ้อนวอนอย่างไร “นานๆ ครัง้ท่านจะไดร้บัค�าตอบ [การ
สวดอ้อนวอน] ครบถ้วนในคราวเดยีว ค�าตอบจะมาที
ละส่วน ทัง้น้ีเพื่อท่านจะสามารถรบัไดม้ากขึน้ ถ้าท่าน
ปฏิบัตติามแตล่ะส่วนดว้ยศรทัธา ท่านจะไดร้บัการน�า
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ไปสู่ส่วนอื่นๆ จนกระทั่งท่านไดร้บัค�าตอบทัง้หมด 
แบบแผนน้ันเรยีกรอ้งให้ท่านใช้ศรทัธาในความสามารถ
ตอบรบัของพระบิดา แม้บางครัง้จะยากมาก แตผ่ลที่ได้
คอืท่านจะเตบิโตอย่างมาก” (“การใช้ของประทานอัน
สูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” เลียโฮนำ, พ ค  2007, 10)

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นได้ตอบรับ (หรือจะตอบรับ) การกระตุ้นเตือนทาง

วิญญาณท่ีนกึถงึก่อนหน้านีอ้ยา่งไร ทา่นอาจเขียนพรท่ีได้รับ (หรือ

จะรับได้) จากการท�าตามการกระตุ้นเตือนดงักลา่วลงไปด้วย

ดงัที่บันทึกไวใ้น อีเธอร ์2:7–12 พระเจ้ารบัส่ังกับพี่ชาย
ของเจเรด็วา่เมื่อเขากับผู้คนของเขามาถึงแผ่นดนิที่
สัญญาไว ้พวกเขาจะตอ้ง “รบัใช้พระองค,์ พระผู้เป็นเจ้า
องคจ์รงิและองคเ์ดยีว, มิฉะน้ันพวกเขาจะถูกก�าจัดออก
ไป” (อีเธอร ์2:8)

อีเธอร์ 2:13–15

พระเจ้าทรงตีสอนพีช่ายของเจเร็ดเพราะไม่เรียกหา

พระองค์ในการสวดออ้นวอน

อ่าน อีเธอร ์2:13–15 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อชาวเจ- 

เรด็มาถึงทะเลใหญ่ที่แบ่งแยกแผ่นดนิ พระเจ้าทรง
น�าทางพวกเขาผ่านแดนทุรกันดารเพราะพวกเขาฟัง
พระเจ้าและรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์อย่างไร
ก็ด ีหลังจากพวกเขาตัง้กระโจมรมิทะเลเป็นเวลาส่ีปี 
พระเจ้าเสด็จมาหาพี่ชายของเจเรด็และทรงวา่กล่าวที่
เขาไม่สวดอ้อนวอน

อีเธอร ์2:14–15 ช่วยให้เราเรยีนรูห้ลักธรรมเหล่าน้ี 
พระเจ้าไม่พอพระทัยเม่ือเราไม่เรยีกหาพระองค์ ใน
การสวดอ้อนวอน พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรยีกหา
พระองค์เป็นประจ�าในการสวดอ้อนวอน

ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์โดนัลด ์ 

แอล  สตาเฮลี ผู้รบัใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ ให้
ตรกึตรองวา่ท่านสวดอ้อนวอนบ่อยเพียงใด “การสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าทุกวนัเพื่อทูลขออภัย ความ
ช่วยเหลือพิเศษ และการน�าทางมีความส�าคญัยิ่งตอ่ชีวติ
เราและตอ่การบ�ารงุเลีย้งประจักษ์พยานของเรา เมื่อ
เราเรง่รบี พูดซ�า้ๆ ไม่ตัง้ใจ หรอืลืมสวดอ้อนวอน ย่อมมี

แนวโน้มวา่เราจะสูญเสียความใกล้ชิดของพระวญิญาณ
ซ่ึงจะขาดไม่ ไดเ้ลยในการน�าทางอย่างตอ่เน่ืองที่เรา
ตอ้งการเพื่อจะจัดการกับการท้าทายของชีวติประจ�าวนั
ไดส้�าเรจ็” (“ท�าให้ประจักษ์พยานของเรามั่นคง,”  
เลียโฮนำ, พ ย  2004, 48)

ตอบค�าถามตอ่ไปน้ีลงในบันทึกส่วนตวัของท่านหรอืใน
แผ่นกระดาษแยกตา่งหาก 

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับความถี่ของการสวดอ้อนวอน
ส่วนตวัของท่าน

• ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับความจรงิใจของการสวด
อ้อนวอนส่วนตวัของท่าน

• ในการสวดอ้อนวอนส่วนตวัของท่าน ท่านรูสึ้กหรอืไม่
วา่ท่านส่ือสารกับพระบิดาบนสวรรคจ์รงิๆ เหตใุดจึง
รูสึ้ก หรอืเหตใุดจึงไม่รูสึ้กเช่นน้ัน

• ถ้าท่านเปลี่ยนไดห้น่ึงอย่างเพื่อจะปรบัปรงุการสวด
อ้อนวอนส่วนตวัของท่าน ท่านจะเปลี่ยนอะไร

ดงัที่บันทึกไว ้ใน อีเธอร ์2:16 พี่ชายของเจเรด็กลับใจ
จากบาปของเขาและสวดอ้อนวอนพระเจ้าให้สมาชิก
ครอบครวัและเพื่อนๆ พระเจ้ารบัส่ังกับเขาวา่เขาไดร้บั
การให้อภัยแตเ่ขาตอ้งด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมตอ่ไป
เพื่อพระองคจ์ะทรงน�าไปสู่แผ่นดนิที่สัญญาไว้
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อีเธอร์ 2:16–25

ชาวเจเร็ดสร้างเรือเพือ่ขา้มมหาสมทุรไปยงัแผ่นดินที่

สญัญาไว้

นึกถึงการตดัสินใจครัง้ส�าคญัที่ท่านก�าลังประสบหรอืจะ
ประสบในอนาคต เช่น จะแก้ ไขสถานการณ์ยุ่งยากใน
ครอบครวัหรอืสังคมอย่างไร จะเรยีนให้เก่งอย่างไร จะ
แตง่งานกับใคร หรอืจะประกอบอาชีพอะไร ท่านเคยคดิ
หรอืไม่วา่พระเจ้าจะประทานการชีแ้นะหรอืความช่วย
เหลือในสถานการณ์น้ันอย่างไร ขณะศึกษา อีเธอร ์ 
2 ที่เหลือ ให้ ไตรต่รองการตดัสินใจที่ท่านระบุไวแ้ละ
มองหาหลักธรรมที่จะช่วยให้ท่านไดร้บัความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า

อ่าน อีเธอร ์2:16–17 ดวูา่พระเจ้าทรงขอให้ชาวเจเรด็ท�า
อะไรเพื่อก้าวหน้าไปสู่แผ่นดนิที่สัญญาไว ้พี่ชายของเจ-
เรด็เผชิญปัญหาสามประการอันเน่ืองจากการออกแบบ
เรอื อ่าน อีเธอร ์2:18–19 และท�าเครือ่งหมายปัญหาสาม
ประการที่พี่ชายของเจเรด็ทูลตอ่พระเจ้า

 2. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเหน็ภาพสิง่ท่ีอา่นใน อีเธอร์ 2:16–19 

ให้วาดลกัษณะของเรือท่ีทา่นคดิวา่นา่จะเป็นเชน่นัน้ใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

แผนภูมิตอ่ไปน้ีจะช่วย
ให้ท่านคน้พบวา่พระเจ้า
ทรงช่วยพี่ชายของเจ-เรด็
แก้ปัญหาเรือ่งเรอือย่างไร 
ศึกษาข้อพระคมัภีร ์ใน
แผนภูมิ แล้วใช้ข้อมูล
เตมิค�าในคอลัมน์ “วธิีแก้ 
ไขปัญหา” ของแผนภูมิ

เม่ือทา่นนกึภาพหรือเหน็ใน

มโนภาพวา่ก�าลงัเกิดอะไรขึน้

ในเร่ืองราวพระคมัภีร์ นัน่จะ

ชว่ยท�าให้เหตกุารณ์เหลา่นัน้

เป็นจริงและชดัเจนมากขึน้ 

การนกึภาพจะชว่ยทา่นเช่ือม

โยงกบัผู้คนและสถานการณ์

ในพระคมัภีร์ได้ดีขึน้ ด้วยเหตุ

นีท้า่นจงึวิเคราะห์ได้อยา่ง

มีประสทิธิภาพมากขึน้และ

เข้าใจสิง่ท่ีก�าลงัเกิดขึน้

การนึกภาพ

ข้อพระ

คัมภร์ี

ปัญหากับเรือ วธีิแก้ปัญหา

อีเธอร์ 

2:20–21

ไมมี่อากาศ

อีเธอร์ 

6:4–9

ไมมี่คนับงัคบั

อีเธอร์ 

2:22–3:6

ไมมี่แสงสวา่ง

ส่ิงที่พระเจ้าทรงท�าและส่ิงที่พระองคท์รงเรยีกรอ้งให้
พี่ชายของเจเรด็ท�าตา่งกันไป ในปัญหาแตล่ะอย่าง จาก
ปัญหาและวธิีแก้แตล่ะอย่าง เราไดเ้รยีนรูค้วามจรงิ
ตา่งกันเกี่ยวกับวธิีที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเมื่อเรา
ตอ้งการความช่วยเหลือ เปรยีบเทียบวธิีแก้ ไขที่ท่าน
เขียนไว ้ในแผนภูมิกับวธิีที่เขียนไว ้ในรายการตอ่ไปน้ี

ไม่มีอำกำศ (อีเธอร ์2:20–21)  เพื่อแก้ปัญหาน้ี พระเจ้า
รบัส่ังกับพี่ชายของเจเรด็วา่เขาควรท�าอะไร พี่ชายของ
เจเรด็มีศรทัธา จึงท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้า

ไม่มีคนับังคบั (อีเธอร ์6:4–9). เพื่อแก้ปัญหาน้ี พระเจ้า
ประทานค�าตอบของปัญหาดว้ยพระองคเ์อง

ไม่มีแสงสวำ่ง (อีเธอร ์2:22–3:6). เพื่อแก้ปัญหาน้ี 
พระเจ้าประทานการชีน้�าบางอย่างแก่พี่ชายของเจเรด็ 
พี่ชายของเจเรด็ตอ้งคดิหาวธิีแก้ ไขปัญหา—ตามข้อมูล
ที่มี— และทูลขอความเห็นชอบและความช่วยเหลือ
ของพระเจ้าในการแก้ ไขปัญหา

จากประสบการณ์ของพี่ชายเจเรด็ เราเรยีนรูห้ลักธรรม
น้ี เม่ือเราพยายามท�าสว่นของเราเพ่ือแก้ ไขปัญหา 
เราจะได้รบัความช่วยเหลือจากพระเจ้า ตรกึตรองการ
ตดัสินใจส่วนตวัที่ท่านคดิไวก้่อนหน้าน้ี การรูห้ลักธรรม
น้ีสามารถช่วยท่านให้ ไดร้บัความช่วยเหลือหรอืการน�า
ทางเกี่ยวกับการตดัสินใจน้ีอย่างไร ท่านคดิวา่พระเจ้า
ทรงคาดหวงัให้ท่านท�าอะไรในการตดัสินใจของท่าน

 3. เขียนหนึง่ยอ่หน้าในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่นโดยอธิบายสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่ี
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ชายเจเร็ด เก่ียวกบัการสวดอ้อนวอนและการได้รับความชว่ยเหลือ

และการชีน้�าจากพระเจ้าในชีวิตทา่น

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา อีเธอร์ 1–2 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 29: วัน 4

อีเธอร์ 3
ค�าน�า

พระเจ้าตรสัถามพี่ชายของเจเรด็วา่ “เจ้าอยากให้เราท�า
อะไรเพื่อเจ้าจะมีแสงสวา่งในพาหนะของเจ้า” (อีเธอร ์
2:23) เพื่อตอบพระด�ารสัถาม พี่ชายของเจเรด็จึงเตรยีม
ก้อนหิน 16 ก้อนและสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อมขอให้
พระเจ้าทรงสัมผัสก้อนหิน “เพื่อมันจะส่องแสงออกมา
ในความมืด” (อีเธอร ์3:4) เพราะศรทัธายิ่งของพี่ชายเจ-
เรด็ เขาจึงเห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
พระองคท์รงสัมผัสก้อนหิน จากน้ันพระเจ้าทรงแสดง
องคต์อ่พี่ชายของเจเรด็และทรงบัญชาเขาให้เขียนส่ิงที่
เห็นและไดย้ิน

อีเธอร์ 3:1–20

พระเจ้าทรงสมัผสักอ้นหินเพือ่ใหแ้สงสว่างแก่เรือชาวเจ-

เร็ดและทรงแสดงองค์ต่อพีช่ายของเจเร็ด

มีตวัอย่างอะไรบ้างของส่ิงที่ท่านหรอืเยาวชนคนอื่นๆ 
สวดอ้อนวอนขออย่างจรงิใจ เลือกมาหน่ึงอย่าง และ
เขียนไวท้ี่น่ี   
 

ขณะศึกษาแบบอย่างของพี่ชายเจเรด็ใน อีเธอร ์3 ให้
มองหาข้อคดิที่จะช่วยให้ท่านหรอืเพื่อนไดร้บัความช่วย
เหลือจากพระเจ้า

ตรกึตรองการสวดอ้อนวอนพระเจ้าของพี่ชายเจเรด็
เกี่ยวกับการจัดหาแสงสวา่งให้เรอืและค�าตอบของ
พระเจ้า ทบทวน อีเธอร ์2:22–3:1 จากน้ันให้เขียนค�า
บรรยายภาพแตล่ะภาพตอ่ไปน้ีเพื่ออธิบายส่ิงที่พี่ชายเจ-
เรด็ท�าในส่วนของเขาเพื่อแก้ปัญหาเรือ่งไม่มีแสงสวา่ง

  
 

  
 

 1. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นประทบัใจอะไรเก่ียวกบัการพยายามแก้ไขปัญหาของ

พ่ีชายเจเร็ดให้มีแสงสวา่งในเรือ ถงึแม้พ่ีชายของเจเร็ดพยายาม

มาก แตพิ่จารณาดวูา่ก้อนหินท่ีเขาหลอมจะให้แสงสวา่งได้ดีเพียง

ใดหากปราศจากความชว่ยเหลือจากพระเจ้า

อ่าน อีเธอร ์3:2–5 แล้วท�าดงัน้ี 



379

• ระบุหรอืท�าเครือ่งหมายวลีที่แสดงวา่พี่ชายของเจเรด็
นอบน้อมถ่อมตนและยอมรบัวา่เขาตอ้งพึ่งพาพระ
ผู้เป็นเจ้า อาจเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ข้อความน้ี “นิสัย
ของพวกข้าพระองคจ์ึงกลับช่ัวตลอดเวลา” หมาย
ถึงสภาพอันเต็มไปดว้ยบาปของเราบนแผ่นดนิโลก 
เพราะการตกของอาดมั เราจึงถูกแยกจากพระผู้เป็น
เจ้าทางกาย เรามักท�าบาปเช่นกัน หากปราศจากความ
ช่วยเหลือจากเบือ้งบน เราคงไม่สามารถกลับไปยังที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้

• ระบุส่ิงที่พี่ชายของเจเรด็ทูลขอให้พระเจ้าทรงท�า

• ระบุหรอืท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พี่ชายของเจเรด็เป็น
พยานวา่เขารูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นพบหลกัฐานอะไรใน อีเธอร์ 3:1–5 ท่ียืนยนัวา่พ่ีชายของเจ-

เร็ดมีศรัทธาวา่พระเจ้าจะทรงชว่ยแก้ปัญหาของเขาได้ 

 ข. แบบอยา่งของเขาสามารถชว่ยให้ทา่นยอมรับได้อยา่งไรวา่ทา่น

ต้องพึง่พาพระเจ้าขณะทลูขอความชว่ยเหลือจากพระองค์

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร ์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ซ่ึงเน้นศรทัธา
ของพี่ชายเจเรด็ “ โดยแท้แล้ว พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดยีว
กับผู้อ่าน รูสึ้กวา่มีบางอย่างน่าประทับใจมากในความ
บรสุิทธิ์ ไรเ้ดยีงสาเหมือนเด็กและศรทัธาแรงกล้าของ
ชายผู้น้ี ‘ดเูถิด, ข้ำแตพ่ระเจ้ำ, พระองคท์รงท�ำกำรน้ีได’้ 
[อีเธอร ์3:5] บางทีอาจไม่มีถ้อยค�าใดที่มนุษย์พูดไวใ้น
พระคมัภีรแ์สดงให้เห็นศรทัธาไดม้ากถึงเพียงน้ี       แม้
ศาสดาพยากรณ์ ไม่แน่ใจในความสามารถของตนเอง 
แตเ่ขา ไม่มี ความไม่แน่ใจในเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้า” (“Rending the Veil of Unbelief,” ใน Nurtur-
ing Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual 
Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12)

อ่าน อีเธอร ์3:6 และจินตนาการวา่การอยู่ ในสถานการณ์
ดงับรรยายไว ้ในข้อน้ีจะเป็นเช่นไร

อ่าน อีเธอร ์3:9 โดยดวูา่เหตใุดพระเจ้าจึงเต็มพระทัย
สัมผัสก้อนหินและเหตใุดพี่ชายของเจเรด็จึงสามารถ
เห็นน้ิวพระหัตถ์ของพระเจ้าได้

เตมิข้อความของหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วนตาม
ที่ท่านเรยีนรู ้ใน อีเธอร ์3: เม่ือเราเรยีกหาพระเจ้า
อย่างนอบน้อมถ่อมตน พระองค์จะประทานพรเรา
ตาม . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - และพระประสงค์ของ
พระองค์

 3. ตอบค�าถามข้อหนึง่ตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษา

พระคมัภีร์ของทา่น

 ก. กลบัไปดสูิง่ท่ีทา่นเขียนไว้ตอนต้นบทเรียนนีเ้ก่ียวกบัสิง่ท่ีทา่น

หรือเยาวชนคนอ่ืนสวดอ้อนวอนขอ คนบางคนจะแสดงศรัทธาใน

พระเจ้าได้อยา่งไรขณะท่ีเขาแสวงหาความชว่ยเหลือและการน�า

ทางจากพระเจ้าในสถานการณ์นัน้

 ข. ทา่นเคยประสบอะไรบ้างในชีวิตท่ีน�าทา่นให้รู้ความจริงของ

หลกัธรรมท่ีวา่เม่ือเราเรียกหาพระเจ้าอยา่งนอบน้อมถ่อมตน 

พระองค์จะทรงตอบตามศรัทธาของเราและพระประสงค์ของ

พระองค์

ใช้เวลาสักครูป่ระเมินในใจวา่ท่านวางใจพระเจ้ามาก
เพียงใด อ่าน อีเธอร ์3:9–12 มองหาและท�าเครือ่งหมาย
หลักฐานยืนยันศรทัธาที่พี่ชายของเจเรด็มี ในพระเจ้า
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ทบทวน อีเธอร ์3:11 ตรกึตรองวา่ท่านมีศรทัธาใน
พระเจ้ามากพอจะเช่ือและท�าตามส่ิงที่พระองคจ์ะทรง
เปิดเผยตอ่ท่านแม้ก่อน พระองคท์รงเปิดเผยหรอืไม่

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์  
อาร ์ ฮอลแลนด ์และขีดเส้นใตส่ิ้งที่เรา
ตอ้งท�าเพื่อใช้ศรทัธาเหมือนพี่ชายของ 

เจเรด็ “ศรทัธาขัน้เตรยีมเกิดจาก
ประสบการณ์ ในอดตี—จากส่ิงที่รูอ้ยู่แล้ว 

ซ่ึงปูพืน้ฐานส�าหรบัความเช่ือ แตบ่่อยครัง้ตอ้งใช้ศรทัธา
ที่เคยมี ในอดตีจึงจะไดป้ระสบการณ์ ในอนาคต—
ประสบการณ์ที่ ไม่มี ใครรู ้ซ่ึงให้ โอกาสอันน่าอัศจรรย์ 
      ศรทัธาเหมือนพี่ชายของเจเรด็มำก่อนปาฎิหารยิ์
และความรู ้ท่านตอ้งเช่ือ ก่อนพระผู้เป็นเจ้าตรสั ท่าน
ตอ้งกระท�า ก่อน จึงจะสามารถกระท�าการน้ันให้ลุล่วง 
ท่านตอ้งยอมรบัทัง้หมดล่วงหน้าก่อนรบัรูป้ระสบการณ์
ส่วนแรก ศรทัธาคอืการยอมรบัอย่างไม่มีเงื่อนไข—และ
ยอมรบัล่วงหน้า—ไม่วา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรยีกรอ้ง
เงื่อนไขใดทัง้ในอนาคตอันใกล้และไกล” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 18–19)

ตรกึตรองประสบการณ์ของพีช่ายเจเรด็โดยเริม่ทีห่อบา- 

เบล ประสบการณ์ ใดไดช่้วยเพิ่มพูนศรทัธาของเขาใน
พระเจ้า ท่านคดิวา่ประสบการณ์เหล่าน้ีเตรยีมเขาให้ ใช้ 
“ศรทัธามากเช่นน้ัน” (อีเธอร ์3:9) ในขณะน้ันอย่างไร

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. อะไรคือประสบการณ์ในชีวิตทา่นท่ีเพ่ิมพนูศรัทธาของทา่นใน

พระเจ้า

 ข. ประสบการณ์นัน้เตรียมทา่นให้ใช้ศรัทธามากย่ิงขึน้ในอนาคต

อยา่งไร

อ่าน อีเธอร ์3:13–20 มองหาพรที่พี่ชายของเจเรด็ไดร้บั
เพราะศรทัธาของเขา พี่ชายของเจเรด็เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดจากประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมน้ี 
หลักธรรมส�าคญัอีกประการหน่ึงที่ท่านสามารถเรยีนรู ้ได้
จาก อีเธอร ์3 คอื เม่ือเราใช้ศรทัธาในพระเจ้า เราจะ
ใกล้ชิดพระองค์มากขึน้ ท่านอาจตอ้งการเขียนหลัก
ธรรมน้ีลงในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ อีเธอร ์3:11–20

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์สดงความเห็น
เกี่ยวกับ อีเธอร ์3:15–16 และความสับสนที่อาจเกิดจาก
ประสบการณ์น้ันวา่

“ประเด็นที่ตอ้งแสดงความเห็นพอสังเขปเกิดจากพระ
ด�ารสัของพระเจ้าที่วา่ ‘ ไม่เคยมีคนใดมาอยู่ตอ่หน้าเรา
ดว้ยศรทัธามากเช่นน้ันดงัที่เจ้ามี; เพราะหากไม่เป็น
เช่นน้ันเจ้าจะเห็นน้ิวมือของเราไม่ ได’้ และตอ่มา ‘เรา
ไม่เคยแสดงตนแก่มนุษย์ผู้ซ่ึงเราสรา้ง, เพราะมนุษย์
ไม่เคยเช่ือในเราดงัที่เจ้าเช่ือ’ [อีเธอร ์3:9, 15]

“ความสับสนในเรือ่งน้ีอาจเกิดขึน้พรอ้มดว้ยการ
ตระหนักวา่ศาสดาพยากรณ์คนส�าคญัหลายคน (และ
อาจจะทุกคน) ที่มีชีวติก่อนหน้าพี่ชายของเจเรด็เคย
เห็นพระผู้เป็นเจ้า แล้วเราจะอธิบายค�าประกาศของ
พระเจ้าวา่อย่างไร      

“นักเขียนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายถกประเด็นดงักล่าวกัน
มาก และมีค�าอธิบายตา่งๆ นานา หน่ึงในน้ัน—หรอื
ทัง้หมด—อาจช่วยให้ความกระจ่างแก่ความจรงิของ
ข้อความน้ีมากขึน้ กระน้ันก็ตาม หากปราศจากการเปิด
เผยเพิ่มเตมิหรอืความคดิเห็นในเรือ่งดงักล่าว การคาด
เดาทัง้หมดเป็นเพียงการคาดเดา น่ันย่อมไม่เพียงพอ
และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์      

“บางคนเช่ือวา่พระเจ้าทรงหมายความวา่พระองค ์ไม่
เคยเปิดเผยพระองคต์อ่มนุษย์ ในระดบัน้ันหรอืขนาด
น้ัน ทฤษฎีน้ีบอกเป็นนัยวา่การปรากฏตอ่ศาสดา
พยากรณ์ก่อนหน้าน้ีไม่ ‘สมบูรณ์’ เท่าครัง้น้ีเมื่อม่าน
ถูกยกขึน้เพื่อให้การเปิดเผยอันสมบูรณ์เกี่ยวกับพระ
ลักษณะและสัตภาวะของพระครสิต ์     

“ค�าอธิบายสุดท้าย—และในแง่ศรทัธาของพี่ชายของ
เจเรด็ซ่ึงน่าเช่ือถือมากที่สุด—คอืพระครสิตก์�าลังตรสั
กับพี่ชายของเจเรด็วา่ ‘เราไม่เคยแสดงตนแก่มนุษย์ 
ในลักษณะน้ีโดยมิไดเ้กิดจำกควำมปรำรถนำของ
เรำ แตด่ว้ยศรทัธำของผู้เห็นเพียงอย่ำงเดยีว’ ตามกฎ
แล้ว ศาสดาพยากรณ์จะไดร้บัเชิญให้เข้าในที่ประทับ
ของพระเจ้า เขาจะเข้าที่ประทับของพระองคไ์ดเ้มื่อ
พระองคท์รงเชือ้เชิญและเขาตอ้งบรสุิทธิ์เท่าน้ัน อีกนัย
หน่ึงคอื พี่ชายของเจเรด็ดเูหมือนจะแหวกม่านเข้าไป 
ไม่ ใช่ ในฐานะแขกที่ ไม่ ไดร้บัการตอ้นรบัแตอ่าจจะใน
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ฐานะแขกที่ ไม่ ไดร้บัเชิญ พระเยโฮวาห์ตรสัวา่ ‘ ไม่เคยมี
คนใดมาอยู่ตอ่หน้าเราดว้ยศรทัธามากเช่นน้ันดงัที่เจ้า
มี; เพราะหากไม่เป็นเช่นน้ันเจ้าจะเห็นน้ิวมือของเรา 
ไม ่ได ้      มนุษย ์ไมเ่คยเช่ือในเราดงัทีเ่จา้เช่ือ’ เห็นชัดวา่ 

พระเจ้าพระองคเ์องทรงเช่ือมโยงศรทัธาที่ ไม่เคยมีมา
ก่อนกับนิมิตครัง้น้ีที่ ไม่มี ใครเคยเห็น ถ้านิมิตไม่พิเศษ
จรงิ ก็คงตอ้งเป็นศรทัธาและการเห็นนิมิตที่พิเศษจน
ไม่อาจมีอะไรมาเทียบได ้วธิีเดยีวที่ท�าให้ศรทัธาโดดเดน่
ไดข้นาดน้ันคอืตอ้งมีศรทัธามากจนสามารถพาศาสดา
พยากรณ์ที่ ไม่ ไดร้บัเชิญให้ ไปยังที่ซ่ึงคนอื่นจะไป ไดก็้
ตอ่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญเท่าน้ัน” (Christ and 
the New Covenant, 20–23)

อีเธอร์ 3:21–28

พระเจ้าทรงบญัชาพีช่ายของเจเร็ดใหเ้ขียนส่ิงทีเ่ขาเห็น

และผนึกบนัทึกของเขา

อ่าน อีเธอร ์3:25–26 ระบุส่ิงอื่นที่พระเจ้าทรงแสดงให้
พี่ชายของเจเรด็เห็น ดงัที่บันทึกไว ้ใน อีเธอร ์3:21–24, 
27–28 พระเจ้าทรงบัญชาพี่ชายของเจเรด็ให้เขียนส่ิง
ที่เขาเห็นในนิมิตและผนึกไว ้พระเจ้าทรงอธิบายเช่น
กันวา่พระองคจ์ะทรงเตรยีมทางให้แปลงานเขียนของ
พี่ชายของเจเรด็ในอนาคต วธิีหน่ึงที่ค�าพยากรณ์น้ีเกิด
สัมฤทธิผลคอืเมื่อศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธแปล
หนังสือของอีเธอรจ์ากแผ่นจารกึทองค�าอันเป็นส่วน
หน่ึงของพระคมัภีรม์อรมอนและท�าให้คนทัง้ปวงได้
อ่านบันทึกของชาวเจเรด็

ไตรต่รองวา่ท่านจะประยุกต ์ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไรและท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแสดงศรทัธา
ที่ท่านมีตอ่พระเจ้า ขณะที่ท่านใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเทพพรให้ท่าน เฉกเช่น
พระองคท์รงเทพรให้พี่ชายของเจเรด็

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา อีเธอร์ 3 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 30: วัน 1

อีเธอร์ 4–5
ค�าน�า

พระเจ้าทรงบัญชาโมโรไนให้เขียนและจากน้ันให้ผนึก
บันทึกของเขาเกี่ยวกับนิมิตของพี่ชายเจเรด็ โมโรไน
อธิบายวา่งานเขียนเหล่าน้ีจะไดร้บัการเปิดเผยเมื่อ
มนุษย์มีศรทัธามากเท่าพี่ชายของเจเรด็ นอกจากน้ีโม-
โรไนยังไดพ้ยากรณ์วา่พยานสามคนจะแสดงประจักษ์
พยานถึงความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอนในยุคสุดท้าย

อีเธอร์ 4:1–7

โมโรไนบนัทึกและผนึกเร่ืองราวทัง้หมดเกีย่วกบันิมิตของ

พีช่ายของเจเร็ด

นึกถึงของชิน้หน่ึงซ่ึงมีคา่ตอ่ท่านหรอืครอบครวัเป็น
พิเศษที่ท่านอาจตอ้งการเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก เด็กตอ้ง
เรยีนรูห้รอืท�าอะไรก่อน ท่านจึงจะวางใจเขาเรือ่งของ
ชิน้น้ัน

ท�านองเดยีวกัน พระเจ้าทรงมีความจรงิอันล�า้คา่ที่ทรง
ตอ้งการแบ่งปันกับเรา แตพ่ระองคท์รงรอจนกวา่เราจะ
พรอ้มรบั ขณะที่ท่านศึกษา อีเธอร ์4 ให้มองหาส่ิงที่ โม-
โรไนสอนซ่ึงสามารถช่วยท่านเตรยีมรบัความจรงิและ
การน�าทางจากพระเจ้ามากขึน้

ดงัที่ท่านอ่านใน อีเธอร ์3 พระเจ้าทรงแสดงให้พี่ชาย
ของเจเรด็เห็นนิมิตเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยทัง้หมดของแผ่น
ดนิโลก—อดตี ปัจจุบัน และอนาคต—ตลอดจนทุก 
เรือ่งเกี่ยวกับแผ่นดนิโลก พี่ชายของเจเรด็ไดร้บับัญชา
ในเวลาน้ันให้เขียนส่ิงที่เขาเห็นและผนึกงานเขียน 
ของเขา อ่าน อีเธอร ์4:4–5 มองหาค�าบรรยายของโมโร- 
ไนเกี่ยวกับส่ิงที่พี่ชายของเจเรด็เห็น โมโรไนเขียนส่ิง
ที่พี่ชายของเจเรด็เห็นและพระเจ้าทรงบัญชาให้ผนึก
นิมิตน้ันเพื่อจะออกมาในเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้า 
นิมิตที่ข้อเหล่าน้ีกล่าวถึงรวมอยู่ ในส่วนที่เรยีกกันทั่วไป
วา่ส่วนที่ผนึกไวข้องพระคมัภีรม์อรมอน
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โมโรไนพยากรณ์ถึงสภาพที่ตอ้งด�ารงอยู่ก่อนจะท�าให้
รูก้ารเปิดเผยที่ประทานแก่พี่ชายของเจเรด็ ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายสภาพเหล่าน้ีใน อีเธอร ์4:6–7

 1. เพ่ือชว่ยทา่นไตร่ตรองวา่การ “ใช้ศรัทธาใน [พระเจ้า], 

แม้ดงัท่ีพ่ีชายของเจเร็ดท�า” หมายความวา่อยา่งไร (อีเธอร์ 

4:7) ให้ทบทวนอีเธอร์ 1–3 จดวิธีท่ีพ่ีชายของเจเร็ดแสดงศรัทธา

และความวางใจในพระเจ้าลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น เลือกและอธิบายตวัอยา่งหนึง่ในนัน้ท่ีทา่นประทบัใจมาก

ท่ีสดุด้วยและอธิบายวา่เพราะเหตใุด

ท่านจะวางใจเด็กเรือ่งของมีคา่ภายใตเ้งื่อนไขที่ก�าหนด
เท่าน้ัน เช่นเดยีวกับพระเจ้าทรงแบ่งปันความจรงิเพิ่ม
เตมิกับบุตรธิดาของพระองคก็์ตอ่เมื่อเราแสดงความ
พรอ้มทางวญิญาณ เช่ือในความจรงิอันล�า้คา่ที่พระองค์
ทรงเปิดเผยแล้ว และใช้ศรทัธาในพระองค์

อีเธอร์ 4:8–19

โมโรไนสอนส่ิงทีเ่ราตอ้งท�าเพือ่ไดร้บัการเปิดเผยเพ่ิมเติม

มองดมู่านหน้าตา่งในห้องที่ท่านอยู่ ตรกึตรองวา่ม่าน
หน้าตา่งจ�ากัดส่ิงที่ท่านมองเห็นอย่างไร

โมโรไนใช้สัญลักษณ์ของม่าน ซ่ึงเหมือนกับม่าน
หน้าตา่ง เพื่อสอนหลักธรรมที่ก�าหนดวา่เราแตล่ะคนจะ
รบัการเปิดเผยไดอ้ย่างไร อ่าน อีเธอร ์4:15 และหาวลีที่มี
ค�าวา่ม่ำน สังเกตวา่โมโรไนเปรยีบเทียบความไม่เช่ือกับ
ม่าน ความไม่เช่ือเหมือนม่านในดา้นใด   
  
 

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจค�าวา่ ฉีก ใน อีเธอร ์4:15 
หมายถึงแยกออกจากกันเป็นแนวยาว จินตนาการวา่จะ
เป็นเช่นไรถ้าท่านฉีกม่านระหวา่งท่านกับความรูเ้รือ่ง
พระเจ้า

โมโรไนบรรยายส่ิงที่ช่วย “ฉีกม่านความไม่เช่ือ” และ
ยอมให้เราไดร้บัการเปิดเผยมากขึน้ เขาเริม่โดยเตอืน
เรือ่งเจตคตทิี่ขัดขวางไม่ให้เราไดร้บัการเปิดเผยมากขึน้ 
อ่าน อีเธอร ์4:8 ท�าเครือ่งหมายส่ิงที่จะเป็นเหตใุห้
พระเจ้าทรงยับยัง้การเปิดเผยและ “ ไม่แสดงส่ิงที่ส�าคญั
ยิ่งกวา่”

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่ “ตอ่ต้านพระวจนะของพระเจ้า” หมายความวา่

อยา่งไร (อีเธอร์ 4:8)

 ข. เยาวชนทกุวนันี ้อาจจะ “ตอ่ต้านพระวจนะของพระเจ้า” ด้วย

วิธีใดบ้าง

โมโรไนรวมพระด�ารสัของพระเจ้าไวด้ว้ยเพื่ออธิบายวธิี
ไดร้บัการเปิดเผยเพิ่มเตมิจากพระองค ์คน้ควา้ อีเธอร ์
4:11, 13–15 ท�าเครือ่งหมายวลีที่สอนวา่เราตอ้งท�าอะไร
เพื่อเชือ้เชิญการเปิดเผยจากพระเจ้าและพระองคจ์ะ
ทรงตอบสนองอย่างไรถ้าเราท�าส่ิงเหล่าน้ี

ท่านเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับ
การเปิดเผยและวธิีเชือ้เชิญการเปิดเผยเข้ามาในชีวติ
ท่าน ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมหน่ึงที่ท่านเรยีนรู้
จากข้อเหล่าน้ีในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ อีเธอร ์4:11

หลักธรรมส�าคญัประการหน่ึงที่เราเรยีนรู ้ไดจ้ากค�า
แนะน�าของพระเจ้าคอื เม่ือเราใช้ศรทัธาอย่างมากใน
พระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะประทานพรเรา
ด้วยการเปิดเผยเพ่ิมมากขึน้ในเวลาและในวธีิของ
พระองค์
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 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้อธิบาย

วา่เหตใุดทา่นจงึคิดวา่ทา่นจ�าเป็นต้องแสดงศรัทธาในพระ

วจนะของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีทา่นได้รับอยูแ่ล้วก่อนพระเจ้าจะทรงเปิด

เผยตอ่ทา่นมากขึน้ จากนัน้ให้ประเมินตนเองตามล�าดบั 1 ถงึ 10 

(10 คือ “มีประสทิธิภาพมาก”) เก่ียวกบัความรู้สกึวา่ทา่นก�าลงัใช้

ศรัทธาในพระเจ้าดีเพียงใดโดยแสวงหาและท�าตามพระวจนะของ

พระองค์ในแตล่ะด้านตอ่ไปนี ้

 ก. การสวดอ้อนวอนประจ�าวนั

 ข. การท�าตามการกระตุ้นเตือนท่ีทา่นได้รับผา่นพระวิญญาณ

บริสทุธ์ิ

 ค. การสนบัสนนุและท�าตามผู้น�าในสาขา วอร์ด ท้องถ่ิน หรือสเตค

 ง. การศกึษาพระวจนะของพระผู้ เป็นเจ้าในศาสนจกัรหรือเซมินารี

 จ. การศกึษาพระคมัภีร์เป็นสว่นตวั

 ฉ. การท�าตามถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และด�าเนินชีวิตตาม 

พระบญัญตัิ

 4. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้บรรยาย

วา่การเช่ือฟังพระผู้ เป็นเจ้าในด้านใดด้านหนึง่ตามท่ีระบไุว้

ข้างต้นท�าให้ทา่นสามารถได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเพ่ิมมาก

ขึน้อยา่งไร

ไตรต่รองวา่ท่านจะรวมหลักธรรมของการใช้ศรทัธาใน
พระวจนะของพระเจ้าไว ้ในความพยายามเชือ้เชิญการ
เปิดเผยเพิ่มเตมิและการน�าทางจากพระเจ้าไดอ้ย่างไร

อีเธอร์ 5

โมโรไนประกาศว่าพยานสามคนจะเห็นและแสดง

ประจกัษ์พยานเกีย่วกบัแผ่นจารึก

อ่าน อีเธอร ์5:1–3 โมโรไนเขียนอะไรในข้อเหล่าน้ีที่
หมายถึงศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ—บุคคลที่วนั
หน่ึง จะแปลบันทึกบนแผ่นจารกึ จินตนาการวา่จะเป็น
เช่นไรถ้าโจเซฟ สมิธพบข้อเหล่าน้ีขณะก�าลังแปลพระ
คมัภีรม์อรมอน

อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธานเฮนรยี์ บี  
อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด และมอง
หาวลีที่ท่านประทับใจเกี่ยวกับประจักษ์
พยานของพยานสามคน “พยานสามคนไม่
เคยปฏิเสธประจักษ์พยานของตนในพระ

คมัภีรม์อรมอน พวกเขาปฏิเสธไม่ ไดเ้พราะรูว้า่จรงิ 

พวกเขาเสียสละและเผชิญกับความยากล�าบากเกินกวา่
ผู้คนส่วนใหญ่เคยรู ้ขณะที่ใกล้จะสิน้ใจ ออลิเวอร ์คาว
เดอร ีให้ประจักษ์พยานเดยีวกันเกี่ยวกับที่มาอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระคมัภีรม์อรมอน       การที่พวกเขายัง
คงรบัรองในส่ิงที่ ไดเ้ห็นและไดย้ินในประสบการณ์อัน
น่าพิศวงน้ัน แม้ ในช่วงเวลาอันยาวนานของการออก
ห่างจากศาสนจักรและจากโจเซฟ ท�าให้ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาทรงพลังยิ่งขึน้” (“ประจักษ์พยานอัน
ยืนนานในพันธกิจของศาสดาโจเซฟ สมิธ,” เลียโฮนำ, 
พ ย  2003, 107)

ตามที่กล่าวไว ้ใน อีเธอร ์5:2–3 ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ 
สมิธไดร้บัสิทธิพิเศษให้ท�าอะไรกับแผ่นจารกึ

 5. เฉกเชน่ชายสามคนผู้ได้รับสทิธิพิเศษให้เป็นพยานถงึ

ความจริงของแผน่จารึกทองค�า ทา่นเองก็สามารถเป็น

พยานถงึความจริงของพระคมัภีร์มอรมอนได้ ในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้บนัทกึสองสามวิธีท่ีทา่นสามารถเป็น

พยานของพระคมัภีร์มอรมอนได้เชน่กนั นอกจากนี ้ให้เขียนวา่การ

ท่ีทา่นเป็นพยานถงึพระคมัภีร์มอรมอนสามารถมีอิทธิพลตอ่ผู้ อ่ืนได้

อยา่งไร
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หาโอกาสแบ่งปันพยานของท่านถึงพระคมัภีรม์อรมอน 
กับคนบางคนในสัปดาห์น้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา อีเธอร์ 4–5 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 30: วัน 2

อีเธอร์ 6
ค�าน�า

หลังจากเตรยีมตามพระบัญชาของพระเจ้าแล้ว ชาว
เจ-เรด็จึงลงเรอืและวางใจให้พระเจ้าทรงพาพวกเขา
ผ่านการเดนิทางอันยากล�าบากไปแผ่นดนิที่สัญญาไว้
อย่างปลอดภัย พระเจ้าทรงส่งลมมาพัดเรอืไปบนคลื่น
และฝังเรอืไว ้ในทะเลหลายครัง้ แตล่มเดยีวกันน้ันพัด
เรอืไปถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้หลังจากลงหลักปักฐานใน
แผ่นดนิใหม่แล้ว ผู้คนเลือกกษัตรยิ์ทัง้ที่มีค�าเตอืนจาก
พี่ชายของเจเรด็

อีเธอร์ 6:1–12

พระเจ้าทรงใชล้มพดัเรือชาวเจเร็ดไปแผ่นดินทีส่ญัญาไว้

มีหลายครัง้ที่เราอาจจะรูสึ้กวา่การท�าส่ิงที่พระเจ้าทรง
ขอให้เราท�าเป็นเรือ่งยาก เช่น แบ่งปันพระกิตตคิณุ
กับเพื่อน อยู่อย่างสะอาดทางศีลธรรม เลือกเพื่อนที่มี
มาตรฐานสูง และจัดล�าดบัความส�าคญัในชีวติให้ถูกตอ้ง 
ท่านนึกตวัอย่างอื่นออกหรอืไม่เมื่อท่านคดิวา่การท�าส่ิงที่
พระเจ้าทรงขอให้เราท�าอาจเป็นเรือ่งยาก   
  
 

เรือ่งราวการเดนิทางของชาวเจเรด็ไปแผ่นดนิที่สัญญา
ไวส้อนหลักธรรมซ่ึงสามารถน�าทางท่านเมื่อท่านพบ

อุปสรรคตอ่การท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา อ่าน อีเธอร ์ 
2:24–25 ดวูา่พระเจ้าทรงเตอืนชาวเจเรด็วา่อะไรจะ
ท�าให้ยากตอ่การเดนิทางไปแผ่นดนิที่สัญญาไว้

เพื่อทนตอ่ความยากล�าบากเหล่าน้ี พระเจ้าทรงบัญชา
ชาวเจเรด็ใหต้อ่เรอืที ่“แน่นหนาเหมอืนกับชาม” (อีเธอร ์ 
2:17) มีช่องดา้นบนและท้องเรอืเพื่อเปิดรบัอากาศ 
อ่าน อีเธอร ์6:1–4 ระบุวธิีอื่นที่พระเจ้าทรงให้ชาวเจเรด็
เตรยีมรบัความยากล�าบากของการเดนิทางไกล

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจวา่ “มอบตนไวก้ับพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าของตน” (อีเธอร ์6:4) หมายความวา่ชาว
เจเรด็มอบความไวว้างใจให้พระผู้เป็นเจ้าทรงดแูลและ
ปกปักรกัษาตนเอง

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดชาวเจเร็ดจงึอาจจะวางใจพระเจ้าในสถานการณ์นีไ้ด้

ยาก

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดทัง้การเตรียมและการมอบตนไว้กบัพระเจ้าจงึ

จ�าเป็นท่ีสดุ

ขณะที่ท่านอ่าน อีเธอร ์6:5–11 ลองจินตนาการวา่การ
เดนิทางในเรอืชาวเจเรด็จะเป็นเช่นไร

 2. เพ่ือชว่ยทา่นเตรียมระบหุลกัธรรมพระกิตตคิณุท่ีเรียนรู้

ได้จากเร่ืองนี ้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ชาวเจเร็ดแสดงความวางใจพระเจ้าอยา่งไรในชว่งการเดนิทาง

อนัยากล�าบากของพวกเขา (ด ูอีเธอร์ 6:7, 9)

 ข. พระผู้ เป็นเจ้าประทานพรพวกเขาอยา่งไรระหวา่งการเดนิทาง

หลังจากอยู่บนน� ้าเกือบปี การเดนิทางของชาวเจเรด็จึง
สิน้สุด อ่าน อีเธอร ์6:12 ระบุวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรเมื่อ
มาถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้สรปุส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ในบท
น้ีจนถึงปัจจุบันโดยเตมิหลักธรรมตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน 
เม่ือเราวางใจพระเจ้าและท�าตามพระประสงค์ของ
พระองค์ พระองค์จะทรง  
  

วลีที่จะใช้เตมิข้อความน้ีคอื“ชีน้�าวถิีชีวติเรา” เพื่อ
ให้ท่านเข้าใจหลักธรรมน้ีลึกซึง้ขึน้ ให้ย้อนกลับไปดู
สถานการณ์ที่ท่านอาจรูสึ้กวา่การท�าส่ิงที่พระเจ้าทรง
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ขอให้ท�าเป็นเรือ่งยาก ดงัระบุไวต้น้บทเรยีน เฉกเช่น
พระเจ้าทรงท�ากับชาวเจเรด็ พระองคท์รงเตรยีมเราให้
เอาชนะความยากล�าบากที่เราจะเผชิญในชีวติเมื่อเรา
สวดอ้อนวอน ท�าตามศาสดาพยากรณ์ และรกัษาพระ
บัญญัติ

 3. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้บนัทกึวา่

คนบางคนแสดงความวางใจพระเจ้าอยา่งไร จากตวัอยา่ง

ของชาวเจเร็ด เราควรท�าอะไรเม่ือพบพระบญัญตัท่ีิรักษาได้ยาก

จากพระเจ้า

 4. ใคร่ครวญหลกัธรรมตอ่ไปนี ้ถ้าเราวางใจพระเจ้า 

ความยากล�าบากจะช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าและได้

รับพรที่สัญญาไว้ (ทา่นอาจต้องการเขียนหลกัธรรมนีล้งในพระ

คมัภีร์ของทา่นใกล้กบั อีเธอร์ 6:5–10) ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

 ก. ทา่นรู้สกึวา่ทา่นก้าวหน้าและได้รับพรอยา่งไรโดยอดทนตอ่

ความยากล�าบากท่ีทา่นเคยพบเจอหรือก�าลงัพบเจออยูข่ณะนีใ้น

ชีวิตทา่น

 ข. ทา่นจะวางใจพระเจ้ามากขึน้และท�าตามค�าแนะน�าของ

พระองค์ในสถานการณ์ยุง่ยากท่ีทา่นอาจพบเจอได้อยา่งไร

อีเธอร์ 6:13–18

ชาวเจเร็ดสอนลูกๆ ของพวกเขาใหเ้ดินอย่างถ่อมตนต่อ

พระพกัตร์พระเจ้า

สมมตวิา่ท่านเหมือนชาวเจเรด็ คอืเพิ่งข้ามมหาสมุทร
มาถึงแผ่นดนิใหม่ส�าหรบัท่านโดยสิน้เชิง อ่าน อีเธอร ์ 
6:13–18 และตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี อาจมีตวัอย่าง
อะไรบ้างของการเดนิอย่างถ่อมตนตอ่พระพักตร์
พระเจ้า บิดามารดาของท่านและคนอื่นๆ กระตุน้ท่าน
ให้เดนิอย่างถ่อมตนตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าอย่างไร ท่าน
คดิวา่อะไรคอืความสัมพันธ์ระหวา่งการเดนิอย่างถ่อม
ตนและการไดร้บัการสอนจากเบือ้งบน ท่านเคยรูสึ้กเมื่อ
ใดวา่ท่าน “ไดร้บัการสอนจากเบือ้งบน” (อีเธอร ์6:17)

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาอีเธอร์ 6 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 30: วัน 3

อีเธอร์ 7–11
ค�าน�า

ถึงแม้พี่ชายของเจเรด็พยากรณ์วา่การสถาปนากษัตรยิ์
ชาวเจเรด็จะน�าไปสู่การเป็นเชลย แตถ่้อยค�าของเขาไม่
เกิดสัมฤทธิผลโดยทันที โอไรฮาห์กษัตรยิ์ชาวเจเรด็องค ์
แรกปกครองดว้ยความชอบธรรม แตช่ายช่ือเจเรด็
เป็นกษัตรยิ์ในอีกสองรุน่ตอ่มาโดยก่อการมั่วสุมลับขึน้ 
ระหวา่งการปกครองของกษัตรยิ์ ชาวเจเรด็ผ่านหลาย
รอบวฏัจักรของการฟังศาสดาพยากรณ์และด�าเนินชีวติ
ดว้ยความชอบธรรม กับการไม่ยอมรบัศาสดาพยากรณ์
และด�าเนินชีวติดว้ยความช่ัวรา้ย

อีเธอร์ 7

โคริฮอร์ยึดอาณาจกัรจากบิดา ชูลนอ้งชายของเขายึดคืน 

และศาสดาพยากรณ์ประณามความชัว่ร้ายของผูค้น

ท่านคดิวา่คนบางคนจะรูสึ้กอย่างไรกับการมีชีวติอยู่ ใน
ความเป็นเชลย ท่านเคยมีความรูสึ้กคล้ายกับถูกกักขัง
หน่วงเหน่ียวเพราะท่านเลือกไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ มองหา
ข้อคดิเกี่ยวกับวธิีที่ท่านจะหลีกเลี่ยงการเป็นเชลยทาง
กายและทางวญิญาณขณะศึกษา อีเธอร ์7–11
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เมื่อเจเรด็กับพี่ชายเริม่ชรา ชาวเจเรด็ขอกษัตรยิ์ พี่ชาย
ของเจเรด็เตอืนผู้คนวา่การมีกษัตรยิ์จะน�าไปสู่การเป็น
เชลย (ด ูอีเธอร ์6:19–23) ศาสดาพยากรณ์มักพยากรณ์
คดัคา้นการกระท�าอันจะน�าเราไปสู่การเป็นเชลยทาง
กายหรอืทางวญิญาณ

 1. เขียนตวัอยา่งการกระท�าหนึง่หรือสองตวัอยา่งลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นท่ีศาสดาพยากรณ์

สมยัปัจจบุนัเตือนให้ระวงั และการกระท�าเหลา่นัน้อาจน�าไปสูก่าร

เป็นเชลยทางกายและทางวิญญาณ

ทัง้ที่มีค�าเตอืนจากพี่ชายของเจเรด็ แตผู่้คนก็ยังเลือก
มีกษัตรยิ์ อ่าน อีเธอร ์7:1–2 เพื่อเรยีนรูว้า่ค�าพยากรณ์
ของพี่ชายเจเรด็เกิดสัมฤทธิผลในสมัยของโอไรฮาห์ผู้
เป็นบุตรของเจเรด็หรอืไม่ ตรกึตรองส่ิงที่ท่านจะพูดกับ
ผู้มีชีวติอยู่ในสมัยของกษัตรยิ์ โอไรฮาห์และไม่เช่ือวา่ค�า
พยากรณ์ของพี่ชายเจเรด็จะเกิดสัมฤทธิผล

ภายในคนสองรุน่ค�าเตอืนอันเป็นการพยากรณ์ของพี่
ชายเจเรด็เกิดสัมฤทธิผล อ่าน อีเธอร ์7:3–7 ดวูา่คบิกับ
ผู้คนของเขาอยู่ในความเป็นเชลยอย่างไรภายใต ้โคร-ิ 
ฮอรผ์ู้เห็นแก่ตวัและปรารถนาจะเป็นกษัตรยิ์จนน�าเขา
ให้กบฏตอ่ตา้นบิดาตน การเป็นเชลยครัง้น้ีเป็นผลจาก
ความเห็นแก่ตวัและการกบฏ

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นให้จดสิง่ท่ี

ทา่นจะพดูกบัคนยคุนี ้ผู้ ไมเ่ช่ือฟังค�าแนะน�าของศาสดา

พยากรณ์แตก่ลบัรู้สกึวา่ตนไมไ่ด้ตกเป็นเชลยทางวิญญาณ (ในค�า

ตอบของทา่น ทา่นอาจต้องการรวมความคดิท่ีวา่ผู้ตดิบว่งการเป็น

เชลยทางวิญญาณมกัจะรู้ตวัเป็นคนสดุท้าย ยกสถานการณ์

ปัจจบุนัของสิง่ท่ีอาจท�าให้คนบางคนตกเป็นเชลยทางวิญญาณ)

ประวตัศิาสตรส่์วนน้ีของชาวเจเรด็แสดงให้เห็นหลัก
ธรรมที่วา่ การปฏิเสธถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์น�า
ไปสูก่ารเป็นเชลย ไตรต่รองดา้นตา่งๆ ที่ท่านอาจเคย
ประสบกับการเป็นเชลยทางวญิญาณเพราะการไม่เช่ือ
ฟังพระบัญญัตหิรอืค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์

การกบฏของโครฮิอรต์อ่คบิผู้เป็นบิดาของเขาน�าไปสู่
การววิาทและสงครามอย่างตอ่เน่ือง แม้ ในวยัชราคบิก็
ยังมีบุตรอีกคนหน่ึง—ช่ือชูล เมื่อชูลเตบิใหญ่ เขาตอ่สู้
กับโครฮิอรพ์ี่ชายที่ก่อกบฏ

 3. สมมตวิา่ทา่นเป็นผู้สื่อขา่วท่ีได้รับมอบหมายให้เขียน

เร่ืองของชลู อา่น อีเธอร์ 7:8–13 และเขียนยอ่หน้าสัน้ๆ ลง

ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเพ่ือรายงานสิง่ท่ีทา่น

จะเน้นในการเสนอขา่วชีวิตของชลู

ระหวา่งการปกครองของชูล ศาสดาพยากรณ์หลายคน
มาอยู่ท่ามกลางผู้คนและเตอืนพวกเขาเรือ่งความช่ัว
รา้ย อ่าน อีเธอร ์7:23–25 ระบุวา่ศาสดาพยากรณ์ ได้
พยากรณ์อะไรและผู้คนมีปฏิกิรยิาอย่างไร ชูลมีปฏิกิรยิา
อย่างไร การคุม้ครองศาสดาพยากรณ์เป็นพรแก่ผู้คน
ของชูลอย่างไร

อ่าน อีเธอร ์7:26–27 มองหาส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อผู้คนเช่ือ
ฟังถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ชูล “จดจ�าส่ิงยิ่งใหญ่
ตา่งๆ ที่พระเจ้าทรงกระท�าเพื่อบรรพบุรษุของเขา” (อี-
เธอร ์7:27) เมื่อใดที่ท่านจดจ�าส่ิงยิ่งใหญ่ตา่งๆ ที่พระเจ้า
ทรงกระท�าเพื่อท่าน เมื่อน้ันท่านจะมีความกตญัญูตอ่
พระองคแ์ละด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมมากขึน้

เหตกุารณ์เหล่าน้ีเป็นพยานถึงหลักธรรมส�าคญัที่
วา่ เม่ือเรากลับใจจากความช่ัวช้าสามานย์ เราเริม่
รุง่เรอืง ค�าวา่ รุง่เรอืง หมายถึง “หวงั” และ “ประสบ
ความส�าเรจ็” เช่นกัน และ “มักใช้ในแง่ของความส�าเรจ็
ทางโลก [แต]่ ไม ่จ�าเป็นตอ้งหมายถึงความมั่งคัง่ของ



387

ทรพัย์สมบัตทิางโลก—หรอืแม้กระทั่งชีวติที่คอ่นข้าง
สบายไรป้ัญหา      

“คนชอบธรรมที่แท้จรงิ จะ รุง่เรอืงในแง่ที่วา่พวกเขา
มีความมั่นใจ ซ่ึงปลุกเรา้ศรทัธาให้เป็นการกระท�า
และสรา้งสภาวการณ์ที่เป็นประโยชน์จากสภาวการณ์
ที่อ�านวยประโยชน์น้อยกวา่ พวกเขาไม่รอให้พระเจ้า
ประทานหรอืระงับรางวลั แตทู่ลขอการน�าทางเกี่ยวกับ
ส่ิงซ่ึงจะเป็นประโยชน์ตอ่พวกเขามากที่สุด ทัง้ฝ่ายโลก
และฝ่ายวญิญาณ การน�าทางเช่นน้ันอาจน�าไปสู่การ
เปลี่ยนอาชีพ ย้ายไปอยู่อีกท้องที่หน่ึง รบัการอบรมหรอื
ทักษะใหม่ หรอืยอมรบัส่ิงที่เป็นอยู่แตท่�างานภายในขีด
จ�ากัดของตนและท�าตามการน�าทางของพระวญิญาณใน
ดา้นอื่นๆ” (Alan Webster, “I Have a Question,” Ensign, 
Apr. 1990, 52–53)

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยได้รับพรอยา่งไรส�าหรับการเอาใจใสถ้่อยค�าของศาสดา

พยากรณ์

 ข. สิง่หนึง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือเอาใจใสถ้่อยค�าของศาสดาพยากรณ์

มากขึน้และมีคณุสมบตัิคูค่วรรับพรของพระเจ้าคืออะไร

อีเธอร์ 8:1–9:12

เจเร็ดและเอคิชต่อจากนัน้เป็นกษัตริย์ของชาวเจเร็ดผ่าน

การมัว่สมุลบั

อ่านทวนรายการตอ่ไปน้ี เพลงที่ท่านฟัง ความคดิที่ท่าน
รบัพิจารณา การวางตวัที่ โรงเรยีน ภาพยนตรท์ี่ท่านด ู
พฤตกิรรมการออกเดทของท่าน กิจกรรมที่ท่านท�ากับ
เพื่อนๆ ส่ิงที่ท่านท�าเมื่อไม่มีคนอยู่ ใกล้ๆ เหตใุดคนที่
พัวพันกับพฤตกิรรมช่ัวรา้ยจึงอยากปกปิดการมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเหล่าน้ีจากเพื่อนๆ บิดา
มารดา หรอืผู้น�า อะไรคอือันตรายของการพัวพันกับ
กิจกรรมลับที่ ไม่ชอบธรรม

ตามที่กล่าวไว ้ใน อีเธอร ์8 โอเมอรเ์ป็นกษัตรยิ์หลังจาก 
ชูลตาย แตเ่จเรด็บุตรของโอเมอร ์“กบฏตอ่บิดาของ
เขา” (อีเธอร ์8:2) และ “ ใฝ่ ใจอยู่กับอาณาจักรและกับ
การสรรเสรญิของโลก” (อีเธอร ์8:7) ธิดาของเจเรด็
คดิแผนกับบิดาเพื่อให้เขาไดอ้าณาจักร เธอเป็นหญิง

งาม และเมื่อเตน้ร�าตอ่หน้าชายช่ือเอคชิ เขาจึงอยาก
แตง่งานกับเธอ เจเรด็บอกเอคชิวา่เขาจะไดแ้ตง่งานกับ
ธิดาของตนก็ตอ่เมื่อ “ท่านจะน�าศรษีะบิดาของข้าพเจ้า, 
ผู้เป็นกษัตรยิ์มาให้ข้าพเจ้า” (อีเธอร ์8:12) เอคชิเข้าไป
ในการมั่วสุมลับกับเพื่อนๆ เพื่อฆ่ากษัตรยิ์ โอเมอร ์การ
มั่วสุมลับคอืที่ซ่ึงคนมากกวา่สองคนให้สัตย์สาบานวา่จะ
ปกปิดการกระท�ามิชอบของพวกตนเป็นความลับทัง้น้ี
เพื่อหลีกเลี่ยงผลของการกระท�าเหล่าน้ัน

อ่าน อีเธอร ์8:15–18 ระบุค�าและวลีที่พูดถึงแรงจูงใจ
และวธิีการบางอย่างเบือ้งหลังคนที่น้อมรบัการมั่วสุมลับ

 5. ตอบค�าถามตอ่ไปนีส้องข้อหรือมากกวา่นัน้ในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เหตใุดบางคนจงึเข้าร่วมการมัว่สมุลบั

 ข. ทา่นคดิวา่เหตใุดการมัว่สมุลบัจงึเป็นภยัทางวิญญาณจนเช่ือวา่

ทา่นสามารถท�า “ความชัว่ร้าย . . . นานปัการ” (อีเธอร์ 8:16) หรือ 

“สิง่ใดก็ได้” ตามท่ีทา่นปรารถนา (อีเธอร์ 8:17) โดยไมต้่องรับผล

ใดๆ

 ค. วลีใดใน อีเธอร์ 8:18 บง่บอกวา่พระเจ้าทรงรู้สกึอยา่งไรเก่ียว

กบัการมัว่สมุลบั ทา่นคิดวา่เหตใุดการมัว่สมุเชน่นัน้จงึถือวา่ “ชัว่

ร้ายย่ิงกวา่สิง่ทัง้ปวง” 

อ่าน อีเธอร ์8:20–22, 25 และ อีเธอร ์9:5–6, 11–12 โดย
มองหาผลของการสนับสนุนการมั่วสุมลับ สรปุส่ิงที่ท่าน
เรยีนรู ้  
  
 

ความจรงิประการหน่ึงที่ท่านอาจระบุไว ้ในข้อเหล่าน้ีคอื 
การสนับสนุนการม่ัวสุมลับน�าไปสูค่วามพินาศของ
บุคคลและสงัคม

โมโรไนหยุดเขียนเรือ่งสงครามชาวเจเรด็ไวช่ั้วคราว
เพื่อพูดกับเรา อ่าน อีเธอร ์8:23–24, 26 ระบุวา่โมโรไน
กระตุน้ผู้คนในสมัยของเรา ให้ประยุกต ์ใช้ค�าเตอืนของ
เขาเกี่ยวกับการมั่วสุมลับอย่างไร

ตรกึตรองค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี ท่านคดิวา่เหตใุด
ประชาชาต ิสังคม หรอืคนอีกกลุ่มหน่ึงจึงอยู่ ใน “สภาพ
อันน่าพรัน่พรงึ” (อีเธอร ์8:24) เมื่อมีการมั่วสุมลับ
ท่ามกลางพวกเขา ความลับให้อ�านาจแก่การมั่วสุมลับ
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เหล่าน้ีอย่างไร การรูค้วามจรงิเกี่ยวกับการมั่วสุมลับช่วย
ผู้คนก�าจัดความช่ัวน้ีอย่างไร

 6. ย้อนกลบัไปดรูายช่ือการกระท�าท่ีให้ไว้ตอนต้นบทเรียน

สว่นนี ้แม้การเลือกไมถ่กูต้องในด้านเหลา่นีข้องชีวิตทา่นไม่

จ�าเป็นต้องจดัอยูใ่นการมัว่สมุลบั แตใ่ห้เขียนลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นถงึอนัตรายท่ีมาจากการเลือกพวัพนักบั

กิจกรรมท่ีบคุคลนัน้จะรู้สกึวา่ต้องปกปิดเป็นความลบั

อีเธอร์ 9:13–11:23

กษัตริย์องค์หน่ึงสืบทอดต่อจากอีกองค์หน่ึง—กษัตริย์บาง

องค์ปกครองดว้ยความชอบธรรมและบางองค์ปกครอง

ดว้ยความชัว่ร้าย

ดงัที่บันทึกไวใ้น อีเธอร ์9–11 กษัตรยิ์หลายองคป์กครอง
ชาวเจเรด็ บางองคป์กครองดว้ยความชอบธรรมและ
บางองคป์กครองดว้ยความช่ัวรา้ย อ่าน อีเธอร ์9:26–35 
(ระหวา่งการปกครองของเฮ็ธ) และ อีเธอร ์11:1–8 
(ระหวา่งการปกครองของคอมกับชิบลัม) โดยมองหา
หลักฐานยืนยันความจรงิของหลักธรรมที่วา่ การปฏิเสธ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์น�าไปสูก่ารเป็นเชลย ซ่ึง
สนทนาในช่วงตน้บทเรยีนน้ี

นึกถึงวธิีที่ท่านจะเอาใจใส่ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ให้ดขีึน้ ในวนัตอ่ๆ มาให้ท�าตามเป้าหมายน้ีและมองหา
โอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับความ
ส�าคญัของการเช่ือฟังถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาอีเธอร์ 7–11 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 30, วัน 4

อีเธอร์ 12
ค�าน�า

หลังจากเล่าประวตัศิาสตรห์ลายปีของชาวเจเรด็ โมโร
ไนไดแ้นะน�าการปฏิบัตศิาสนกิจของศาสดาพยากรณ์อี-
เธอร ์ตอ่จากน้ันโมโรไนหยุดเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์
ไวช่ั้วคราวและบันทึกพรบางประการที่มาถึงผู้ ใช้ศรทัธา
ในพระเยซูครสิต ์เขายอมรบัเช่นกันวา่มีความกังวล 
เขาเป็นห่วงวา่คนที่จะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนใน
ยุคสุดท้ายจะไม่ยอมรบัพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเพราะความ
อ่อนแอในการเขียนของเขารวมทัง้ผู้เขียนคนอื่นๆ 
พระเจ้าทรงสัญญากับโมโรไนวา่พระองคจ์ะทรงเพิ่ม
พลังความอ่อนแอของทุกคนที่นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระ
พักตรพ์ระองคแ์ละมีศรทัธา

อีเธอร์ 12:1–4

อีเธอร์สัง่สอนการกลบัใจแก่ชาวเจเร็ด

เหตใุดจึงส�าคญัที่เรอืตอ้งมีสมอ เรอือาจเผชิญอันตราย
หรอืความยุ่งยากอะไรบ้างถ้าไม่มีสมอ เขียนก�ากับที่เรอื
ในภาพวา่ ชีวติของฉัน ตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี

• ถ้าเรอืแทนชีวติท่าน คลื่นจะเปรยีบไดก้ับอะไร

• ถ้าเราเปรยีบคลื่นกับความยากล�าบากและความ 
ช่ัวรา้ย ชีวติคนบางคนจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่มีสมอ 
(ด ูมอรมอน 5:18)

• พระเจ้าประทานอะไรเพื่อช่วยยึดท่านให้อยู่กับที่
เหมือนสมอ
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ค�าน�า

หลังจากเล่าประวตัศิาสตรห์ลายปีของชาวเจเรด็ โมโร
ไนไดแ้นะน�าการปฏิบัตศิาสนกิจของศาสดาพยากรณ์อี-
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ในพระเยซูครสิต ์เขายอมรบัเช่นกันวา่มีความกังวล 
เขาเป็นห่วงวา่คนที่จะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนใน
ยุคสุดท้ายจะไม่ยอมรบัพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเพราะความ
อ่อนแอในการเขียนของเขารวมทัง้ผู้เขียนคนอื่นๆ 
พระเจ้าทรงสัญญากับโมโรไนวา่พระองคจ์ะทรงเพิ่ม
พลังความอ่อนแอของทุกคนที่นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระ
พักตรพ์ระองคแ์ละมีศรทัธา

อีเธอร์ 12:1–4

อีเธอร์สัง่สอนการกลบัใจแก่ชาวเจเร็ด

เหตใุดจึงส�าคญัที่เรอืตอ้งมีสมอ เรอือาจเผชิญอันตราย
หรอืความยุ่งยากอะไรบ้างถ้าไม่มีสมอ เขียนก�ากับที่เรอื
ในภาพวา่ ชีวติของฉัน ตรกึตรองค�าถามตอ่ไปน้ี

• ถ้าเรอืแทนชีวติท่าน คลื่นจะเปรยีบไดก้ับอะไร

• ถ้าเราเปรยีบคลื่นกับความยากล�าบากและความ 
ช่ัวรา้ย ชีวติคนบางคนจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่มีสมอ 
(ด ูมอรมอน 5:18)

• พระเจ้าประทานอะไรเพื่อช่วยยึดท่านให้อยู่กับที่
เหมือนสมอ

ขณะที่ท่านศึกษาอีเธอร ์12 ให้มองหาส่ิงที่ท่านตอ้งท�า
เพื่อเป็นเหมือนเรอืมีสมอ—หนักแน่นมั่นคงแม้เจอ
คลื่นและแรงกดดนั อีเธอร ์12 เริม่ดว้ยโมโรไนแนะน�า
ให้รูจ้ักศาสดาพยากรณ์อีเธอรผ์ู้มีชีวติอยู่ ในเวลาที่ผู้คน
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์และด�าเนินชีวติในความช่ัวรา้ย 
อ่าน อีเธอร ์12:1–3 มองหาส่ิงที่ท่านประทับใจเกี่ยวกับ
การกระท�าของอีเธอร ์ในช่วงสภาวการณ์ยุ่งยากเหล่าน้ี

ขณะตระเวนชักชวนผู้คนให้กลับใจ อีเธอรส์อนส่ิงที่ผู้
เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าสามารถหวงัไดแ้ม้จะรายล้อมดว้ย
ความยากล�าบากและความช่ัวรา้ย อ่าน อีเธอร ์12:4 ท�า
เครือ่งหมายวา่ความหวงัน้ันคอือะไร (ขณะที่ท่านอ่าน 
อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่การมี “ที่ทางพระหัตถ์ขวา
ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึงการกลับไปที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าและไดร้บัชีวตินิรนัดร)์

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่การมีความหวงั “อยา่งแนแ่ท้” ตา่งกนัอยา่งไรกบั

ความปรารถนาเพียงบางสิง่บางอยา่งเทา่นัน้

 ข. ศรัทธาในพระเยซคูริสต์ยอมให้เราหวงั “อยา่งแนแ่ท้” ส�าหรับ

ท่ีทางพระหตัถ์ขวาของพระผู้ เป็นเจ้าอยา่งไร

 ค. วลีใดใน อีเธอร์ 12:4 พดูถงึการกระท�าของคนท่ีมีความหวงั

และศรัทธาในพระเยซคูริสต์

ในภาพเรอืตอนตน้บทน้ี เขียนก�ากับไวท้ี่สมอวา่ ศรทัธำ 
และ ควำมหวงั

อีเธอร ์12:4 สอนหลักธรรมวา่ เม่ือเรามีความหวงัและ
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบัพลังเพ่ือให้เรา
แน่วแน่และท�างานดีมากมาย

ไตรต่รองเวลาที่ท่านอาจพบความยากล�าบากที่จะแน่ว
แน่ ( ไม่หวัน่ไหว) และท�างานดมีากมาย เพื่อช่วยท่าน
ในสถานการณ์เหล่าน้ีและตลอดชีวติ ให้มองหาวธิีที่
ท่านสามารถเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระเจ้าพระ
เยซูครสิตข์ณะยังคงศึกษาอีเธอร ์12

อีเธอร์ 12:5–22

โมโรไนพดูถึงปาฏิหาริย์และงานย่ิงใหญ่อนัเกิดจาก

ศรทัธา

 2. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จงเตมิ

ประโยคตอ่ไปนีใ้ห้ครบถ้วนด้วยความจริงพระกิตตคิณุซึง่

ทา่นก�าลงัแสวงหาพยานทางวิญญาณ: ฉนัอยากไดพ้ยานยืนยนั

ทางวิญญาณว่า . . .

บางคนรูสึ้กวา่พวกเขาตอ้งเห็นหลักฐานยืนยันความ
จรงิก่อนและพิสูจน์ ให้พวกเขาเห็นก่อนจึงจะด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิน้ัน อีเธอรพ์ูดถึงเจตคตดิงักล่าวใน 
อีเธอร ์12:5–6 อ่านข้อเหล่าน้ีและท�าเครือ่งหมายค�า
แนะน�าเหล่าน้ันที่ท่านประทับใจ (อีเธอร ์12:6 เป็นข้อผู้
เช่ียวชาญพระคมัภีร)์

ตามที่กล่าวไว ้ใน อีเธอร ์12:6 เราตอ้งมีอะไรก่อนจึงจะ
ไดร้บัพยานจากพระเจ้า ท่านนึกถึงอะไรเมื่อท่านคดิถึง 
“การทดลองศรทัธาของท่าน”

คนบางคนตคีวามอย่างผิดๆ วา่ “การ
ทดลองศรทัธาของท่าน” มักจะหมายถึง
ความยากล�าบากเสมอ เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี  
สก็อตตแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้
ข้อคดิเกี่ยวกับความหมายของ “การ

ทดลองศรทัธาของท่าน” ดงัน้ี “ท่านเรยีนรูก้ารใช้
ศรทัธาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ไดโ้ดยประยุกต ์ใช้หลัก
ธรรมที่ โมโรไนสอนไวน้ี้ ‘      ท่านไม่ ไดร้บัพยานจนหลัง 
กำรทดลองศรทัธำของท่ำน’ [อีเธอร ์12:6; เน้นตวัเอน] 
ฉะน้ัน ทุกครัง้ที่ท่าน ทดลองศรทัธำของท่ำน คอืกระท�า
อย่างมีคา่ควรตามความรูสึ้กเตอืน ท่านก็จะไดร้บัพยาน
ยืนยันจากพระวญิญาณ ความรูสึ้กน้ีท�าให้ศรทัธาท่าน
แข็งแกรง่ขึน้เมื่อท่านท�าตามแบบแผนน้ีซ�า้แล้วซ�า้เล่า” 
(“อ�านาจค�า้จุนของศรทัธาในช่วงเวลาแห่งความ
แปรปรวนและการทดสอบ,” เลียโฮนำ, พ ค  2003, 95)
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อ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีและมองหาพรที่เกิดขึน้หลัง
จากผู้คนใช้ศรทัธา

• อีเธอร ์12:11 อะไรคอืพร   
 

• อีเธอร ์12:12–13 พรใดบังเกิดแก่แอลมาและอมิวเล็ค 
   
 

• อเีธอร ์12:19–22, 30–31 พรใดบงัเกดิแกพ่ีช่ายของเจ- 
เรด็โดยศรทัธา   
  
 

อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าสังเกตการใช้ค�าวา่ หลังจำก, 
ภำยหลัง ใน อีเธอร ์12:7, 12, 17, 18, และ 31

 3. จากท่ีทา่นศกึษาในอีเธอร์ 12 ให้เขียนลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ด้วยค�าพดูของทา่นเองวา่ทา่นรู้สกึวา่

โมโรโนสอนอะไรเก่ียวกบัการได้รับพยานทางวิญญาณจากพระเจ้า

หลักธรรมข้อหน่ึงที่ โมโรไนสอนคอื หากเราปรารถนา
พยานทางวญิญาณ เม่ือน้ันเราต้องใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์ก่อน

 4. อา่นสถานการณ์ตอ่ไปนี ้แล้วเขียนลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่คนในสองสถานการณ์หรือ

มากกวา่นัน้จะแสดงศรัทธาในพระเจ้าได้อยา่งไร 

 ก. เยาวชนหญิงคนหนึง่ต้องการได้รับพยานยืนยนัความจริงของ

พระคมัภีร์มอรมอน

 ข. เยาวชนชายคนหนึง่มีความปรารถนาอยา่งย่ิงท่ีจะชว่ยคนท่ีเขา

รักให้ยอมรับพระกิตติคณุ

 ค. เยาวชนหญิงคนหนึง่ทลูขอให้พระเจ้าประทานพรบดิาท่ีป่วย

 5. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัเวลาท่ีทา่นหรือคนรู้จกัได้รับพยานหรือปาฏิหาริย์หลงั

จากแสดงศรัทธา

นึกถึงหลักธรรมหรอืหลักค�าสอนที่ท่านประสงคจ์ะไดร้บั
พยานทางวญิญาณ (ดงูานมอบหมาย 2 ในบทน้ี) ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแสดงศรทัธาก่อนไดร้บัพยาน

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—อีเธอร์ 12:6

 6. เพ่ือชว่ยทา่นทอ่งจ�า อีเธอร์ 12:6 ให้อา่นข้อนีห้ลายๆ 

รอบ แล้วเขียนมากเทา่ท่ีทา่นจ�าได้ลงในสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น หลงัจากนัน้ให้เปรียบเทียบสิง่ท่ีทา่น

เขียนกบัข้อจริง ศกึษาข้อนีอี้กครัง้แล้วเขียนครัง้ท่ีสองลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

อีเธอร์ 12:23–41

โมโรไนแสดงความกงัวลว่าคนต่างชาติจะตอบสนอง

อย่างไรต่อพระคมัภีร์มอรมอน

ดงัที่บันทึกใน อีเธอร ์12:23–41 โมโรโนแสดงความ
กังวลวา่คนที่จะไดร้บัพระคมัภีรม์อรมอนในยุคสุดท้าย
จะไม่ยอมรบัพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเพราะความอ่อนแอในการ
เขียนของเขาและผู้เขียนคนอื่นๆ ขณะที่ท่านอ่านพระ
ด�ารสัตอบของพระเจ้าตอ่ข้อกังวลของโมโรไนใน อีเธอร ์ 
12:26–27 ให้ดวูา่พระเจ้าตรสัวา่ส่ิงอ่อนแอจะกลับเข้ม
แข็งไดอ้ย่างไร (อีเธอร ์12:27 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร)์

บางครัง้พระคมัภีรร์ะบุหลักธรรมพระกิตตคิณุโดยใช้
ค�าวา่ หำก และ เมือ่น้ัน ค�าวา่ หำก บอกส่ิงที่เราตอ้งท�า 
และเมือ่น้ัน อธิบายวา่จะเกิดอะไรขึน้เน่ืองจากการกระ
ท�าของเรา อ่าน อีเธอร ์12:27 ระบุหลักธรรมหาก–เมื่อ
น้ัน และเขียนไวด้า้นล่าง

หากเรา  
 
เม่ือน้ันพระเจ้าจะทรง  
  

ท่านจะสนทนาข้อเหล่าน้ีลึกซึง้ขึน้กับครขูองท่านในบท
เรยีนสัปดาห์น้ี ท่านจะศึกษาและเรยีนรูม้ากขึน้เช่นกัน
เกี่ยวกับค�าอธิบายของโมโรไนเกี่ยวกับศรทัธา ความหวงั 
และจิตกุศลที่พบในอีเธอร ์12:28–41

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—อีเธอร์ 12:27
เพื่อช่วยท่านจดจ�าแนวคดิใน อีเธอร ์12:27 ให้ลอกค�า
ตอ่ไปน้ีลงในแผ่นกระดาษ: หำก . . . มำ . . . แสดงให้ 
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. . . ควำมอ่อนแอ . . . ให้ควำมอ่อนแอ. . . นอบน้อม; . . . 
พระคณุ . . . คนทัง้ปวง . . . นอบน้อมถ่อมตน . . . หำก 
. . . นอบน้อมถ่อมตน . . . ศรทัธำ . . . อ่อนแอ . . . เข้ม
แข็ง

อ่านทวน อีเธอร ์12:27 โดยสังเกตค�าเหล่าน้ี กล่าวซ�า้ข้อ
น้ีหลายๆ รอบเท่าที่ท่านจะท�าได ้โดยดเูฉพาะค�าที่เขียน
ไว ้ในกระดาษ เก็บแผ่นกระดาษไว ้ในที่ซ่ึงท่านจะเห็น
ภายหลังในวนัน้ี หรอืพรุง่น้ี (ตวัอย่างเช่น ในกระเป๋า
เสือ้หรอืในพระคมัภีร)์ ทบทวน อีเธอร ์12:27 ทุกครัง้ที่
ท่านเห็นแผ่นกระดาษจนกวา่ท่านจะท่องจ�าไดท้ัง้ข้อ

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาอีเธอร์ 12 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 31: วัน 1

อีเธอร์ 13–15
ค�าน�า

ศาสดาพยากรณ์อีเธอรพ์ยากรณ์เกี่ยวกับเยรซูาเล็มใหม่ 
ท่านเตอืนโครแิอนทะเมอรก์ษัตรยิ์ชาวเจเรด็เช่นกันวา่
ผู้คนของเขาจะถูกท�าลายเพราะความช่ัวรา้ย และเตอืน
โครแิอนทะเมอรก์บัครวัเรอืนของเขาใหก้ลบัใจ เมือ่โคร-ิ 
แอนทะเมอรก์ับผู้คนไม่ยอมกลับใจ สงครามและความ
ช่ัวรา้ยจึงบานปลายหลายปีจนประชาชาตชิาวเจเรด็ถูก
ท�าลายสิน้ มีเพียงอีเธอรก์ับโครแิอนทะเมอรเ์ท่าน้ัน
รอดชีวติเพื่อเห็นสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์ของอีเธอร์

อีเธอร์ 13:1–12

โมโรไนบนัทึกค�าพยากรณ์ของอีเธอร์เกีย่วกบัเยรูซาเล็ม

ใหม่และเยรูซาเล็มสมยัโบราณ

พิจารณาเมืองบางเมืองในปัจจุบันที่มีช่ืออื่นบ่งบอก
ลักษณะส�าคญัของเมืองน้ัน ตวัอย่างเช่น ปารสี อีกช่ือ
หน่ึงคอืเมืองแห่งแสง ดวูา่ท่านสามารถจับคูเ่มืองดา้น
ล่างกับช่ืออื่นที่ถูกตอ้งของเมืองเหล่าน้ันไดห้รอืไม่  

(ค�าเฉลยอยู่ท้ายบท)

ไคโร อียิปต์ เมืองแหง่ลม

มะนิลา ฟิลปิปินส์ เมืองแหง่หอคอยสเุหร่าพนั

หอ

ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมืองนิรันดร์

เมก็ซโิกซตีิ เมก็ซโิก ไขม่กุแหง่บรูพา

โรม อิตาลี เมืองแหง่พระราชวงั

บทเรยีนวนัน้ีดงึความสนใจมาที่เมืองส�าคญัสองแห่งใน
วนัเวลาสุดท้ายคอื (1) เยรซูาเล็ม และ (2) เยรซูาเล็ม
ใหม่ ในยุคสุดท้ายสองเมืองน้ีจะเลื่องช่ือในความชอบ
ธรรม อีเธอรส์อนชาวเจเรด็วา่แผ่นดนิที่พวกเขาอาศัย
อยู่เป็นสถานที่ตัง้เมืองในอนาคตช่ือวา่เยรซูาเล็มใหม่

อ่าน อีเธอร ์13:2–8 พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธวา่เยรซูาเล็มใหม่ที่ระบุไว ้ในอี-
เธอร ์13:6 จะสรา้งในเทศมณฑลแจ็คสัน รฐัมิสซูร ี
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สหรฐัอเมรกิา (ด ูคพ  57:1–4; 84:1–4) อีเธอรก์ล่าว
อะไรเกี่ยวกับเมืองเหล่าน้ี ใน อีเธอร ์13:3, 5 ไตรต่รอง
วา่การอยู่ในเมืองเช่นน้ันจะเป็นอย่างไร ศึกษา อีเธอร ์ 
13:10–11 เพื่อเรยีนรูว้า่คนบางคนตอ้งประสบอะไร
เพื่อจะไดอ้ยู่ในเมืองศักดิสิ์ทธิ์ของเยรซูาเล็มใหม่และ
เยรซูาเล็มสมัยโบราณ (ซ่ึงจะศักดิสิ์ทธิ์เมื่อสรา้งขึน้ใหม่
แดพ่ระเจ้า; ด ูอีเธอร ์13:5)

อีกช่ือหน่ึงของเยรซูาเล็มใหม่คอืไซอัน (ด ูโมเสส 
7:62; หลักแห่งความเช่ือ 1:10) แม้เราจะไม่ ไดอ้ยู่ ใน
เยรซูาเล็มหรอืเยรซูาเล็มใหม่ แตส่มาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรพยายามสถาปนาไซอันได ้เราสามารถเตรยีม
พ�านักในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ ได ้รวมถึงอาณาจักรซีเลส 
เชียลของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราสะอาดผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

อีเธอร์ 13:13–15:34

ชาวเจเร็ดปฏิเสธอีเธอร์และดึงดนัอยู่ในความชัว่ร้ายและ

สงครามจนกระทัง่ถูกท�าลาย

อ่าน อีเธอร ์13:13–19 มองหาสภาพสังคมชาวเจเรด็
ในสมัยของอีเธอร ์ศึกษา อีเธอร ์13:20–22 เพื่อคน้หา
ข่าวสารที่อีเธอร ์ให้แก่ โครแิอนทะเมอรแ์ละโครแิอ
นทะ-เมอรก์ับผู้คนของเขาตอบสนองอย่างไร

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยเหน็คนในสมยัของเราท�าใจแข็งกระด้างและปฏิเสธ

ผู้ รับใช้ของพระเจ้าในด้านใด

 ข. ทา่นจะท�าอะไรเพ่ือให้ตวัทา่นเข้มแข็งในศรัทธาและเอาใจใส่

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

ดงัที่บันทึกใน อีเธอร ์13:23–14:20 โครแิอนทะเมอรสู้์
รบกับหลายคนที่พยายามชิงอาณาจักรไปจากเขา รวม 
ถึงเชเรด็ กิลิแอด และลิบ ในที่สุดประชาชาตเิจเรด็ 
ถูกกลืนหายไปสิน้ในสงคราม ศัตรคูนสุดท้ายของโคร-ิ 
แอนทะเมอรค์อืชายช่ือชิซ ขอบเขตการท�าลายล้างใน
บรรดาชาวเจเรด็จากสงครามเหล่าน้ีมีรายละเอียดใน  
อีเธอร ์14:21–25 และ อีเธอร ์15:1–2

อ่าน อีเธอร ์15:3–6 เพื่อดวูา่โครแิอนทะเมอรพ์ยายาม
ท�าอะไรเพื่อไวชี้วติคนที่เหลือจากการท�าลายล้าง ตรกึ
ตรองวา่เหตใุดชิซจงึไมย่อมรบัขอ้เสนอของโครแิอนทะ- 
เมอรแ์ละเหตใุดคนทัง้สองฝ่ายจึงไม่ยอมแพ้ (ด ูอีเธอร ์
14:24 ดว้ย)

อ่าน อีเธอร ์15:12–17 มองหารายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของชาวเจเรด็ ท่านพบอะไรน่าเศรา้ใจหรอื
น่าสลดใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสภาพของพวกเขา จ�าไว ้
วา่อีเธอร ์ใช้เวลาหลายปีเตอืนผู้คนให้กลับใจ (ด ูอีเธอร ์ 
12:2–3; 13:20) อ่าน อีเธอร ์15:18–19 ระบุผลอันเกิด
จากการปฏิเสธพระด�ารสัเตอืนของพระเจ้าให้กลับใจ 
จากส่ิงที่ท่านอ่าน จงเตมิข้อความน้ีให้ครบถ้วน: ถ้าเรา
ปฏิเสธพระด�ารสัเตอืนของพระเจ้าให้กลับใจ   
  
  

ในช่องวา่งดา้นบน ท่านอาจจะเขียนหลักธรรมดงัตอ่ไป
น้ี ถ้าเราปฏิเสธพระด�ารสัเตือนของพระเจ้าให้กลับ
ใจ พระวญิญาณของพระองค์จะทรงถอนไปและ
ซาตานจะมีอ�านาจเหนือใจเรา

 2. ใช้ อีเธอร์ 15:19 และหลกัธรรมท่ีเราเรียนรู้จากข้อนี ้

อธิบายวา่เหตใุดข้อแก้ตวัตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือมากกวา่นัน้ท่ี

คนในปัจจบุนัอาจน�ามาอ้างเพราะไมย่อมกลบัใจจงึไมถ่กูต้อง

 ก. ฉนัรู้วา่ภาพยนตร์ท่ีฉนัดไูมส่อดคล้องกบัมาตรฐานศาสนจกัร 

แตไ่มน่า่จะมีผลอะไรตอ่ฉนั

 ข. การด่ืมเหล้ากบัเพ่ือนๆ ไมดี่ตรงไหน ก็แคส่นกุๆ

 ค. แคด่ภูาพโป๊นิดๆ หนอ่ยๆ ไมไ่ด้ออกไปท�าผิดศีลธรรมสกัหนอ่ย 

อีกอยา่งฉนัจะเลกิเม่ือไรก็ได้ท่ีรู้สกึอยากเลกิ

 ง. ฉนัไมต้่องกลบัใจตอนนีห้รอก ไว้รอจนกวา่จะเป็นผู้สอนศาสนา

หรือแตง่งานในพระวิหารคอ่ยกลบัใจ

อีเธอร ์15:20–32 เล่าวา่กองทัพชาวเจเรด็สองฝ่ายตอ่สู้
กันจนเหลือเพียงผู้น�าของพวกเขาคอืโครแิอนทะเมอร์
กับชิซ จากน้ันโครแิอนทะเมอรก็์ฆ่าชิซ

ประวตัศิาสตรข์องชาวเจเรด็ให้ตวัอย่างชัดเจนถึงส่ิง
ที่เกิดขึน้กับผู้คนเมื่อพวกเขาโดยรวมปฏิเสธความ
พยายามครัง้แล้วครัง้เล่าของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อโน้ม
น้าวพวกเขาให้กลับใจ แม้เราจะไม่เผชิญกับการท�าลาย
ล้างทางกายทันทีเพราะไม่ยอมกลับใจ แตเ่ราจะประสบ
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ความรูสึ้กผิดถ้าเราปฏิเสธพระด�ารสัเตอืนของพระเจ้า
ให้กลับใจ

จงใครค่รวญค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์
นีล แอล  แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัคร- 
สาวกสิบสอง “ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสามารถและทรงประสงค์
จะให้อภัยบาปของเรา นอกจากบาปของ

คนไม่กี่คนผู้เลือกความหายนะหลังจากรูค้วามสมบูรณ์
แล้ว ไม่มีบาป ใดให้อภัยไม่ ได ้นับเป็นสิทธิพิเศษอันน่า
พิศวงยิ่งที่เราแตล่ะคนสามารถหันหลังให้บาปและมา
หาพระครสิต ์การให้อภัยจากสวรรคเ์ป็นผลอันน่าช่ืนใจ
ที่สุดอย่างหน่ึงของพระกิตตคิณุโดยลบความรูสึ้กผิด
และความเจ็บปวดออกจากใจเรา แล้วแทนที่ดว้ยปีติ
และความสงบในมโนธรรม” (ด ู“จงกลับใจ       เพื่อเรา
จะรกัษาเจ้า,” เลียโฮนำ, พ ย  2009, –50)

ส�ารวจส่ิงที่ท่านอาจจะท�าอยู่ซ่ึงอาจขัดขวางอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติท่าน พิจารณาวา่ท่านจะดงึ
พลังการชดใช้ของพระเยซูครสิตม์าท�าการเปลี่ยนแปลง
ที่จ�าเป็นไดอ้ย่างไรอันจะช่วยให้ท่านไดร้บัพระวญิญาณ
และตอ่ตา้นอ�านาจของซาตาน

จาก อีเธอร ์13–15 เราเรยีนรูว้า่ความโกรธและความ
แค้นชักน�าเราให้เลือกท�ารา้ยตนเองและผู้อ่ืน อ่าน
หรอือ่านทวนข้อตอ่ไปน้ีและท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลี
ที่สอนความจรงิดงักล่าว อีเธอร ์13:27; 14:24; 15:6, 
22, 28

ไตรต่รองวา่ความโกรธที่ ไม่อาจควบคมุไดส้ามารถส่ง
ผลอะไรบ้างตอ่ความสัมพันธ์ ในครอบครวัหรอืกับคน

อื่น ตรกึตรองสถานการณ์ ในชีวติท่านที่ท่านอาจตอ้งทิง้
ความรูสึ้กโกรธหรอืความพยาบาท

ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ อี  
โซเรนเซ็น สมาชิกเกียรตคิณุแห่งสาวกเจ็ดสิบ ให้ดวูา่
ท่านสามารถเอาชนะความรูสึ้กโกรธหรอืความปรารถนา
จะแก้แคน้ไดอ้ย่างไร “เมื่อมีคนท�ารา้ยเราหรอืคนที่เรา
ห่วงใย ความเจ็บปวดน้ันแทบจะท่วมท้น เราอาจจะรูสึ้ก
ประหน่ึงวา่ความเจ็บปวดหรอืความอยุตธิรรมเป็นเรือ่ง
ส�าคญัที่สุดในโลก และเราไม่มีทางเลือกนอกจากหาทาง
แก้แคน้ แตพ่ระครสิต ์เจ้าชายแห่งสันต ิทรงสอนวธิี
ที่ดกีวา่น้ัน การให้อภัยคนที่ท�ารา้ยเราเป็นเรือ่งที่ท�าได้
ยากมาก แตเ่มื่อเราให้อภัย เท่ากับเราเปิดตนเองเพื่อ
รบัอนาคตที่ดกีวา่ การท�าผิดของผู้อื่นจะไม่ควบคมุวถิี
ของเราอีกตอ่ไป เมื่อเราให้อภัย เราเลือกไดอ้ย่างเสรวีา่
จะด�าเนินชีวติอย่างไร การให้อภัยหมายความวา่ปัญหา
ในอดตีจะไม่ก�ากับจุดหมายของเราอีกตอ่ไป และเรา
สามารถจดจ่อกับอนาคตได ้โดยมีความรกัของพระผู้
เป็นเจ้าอยู่ ในใจเรา” (ด ู“การให้อภัยจะเปลี่ยนความ
ขมขื่นเป็นความรกั,” เลียโฮนำ, พ ค  2003, 15)

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น: ทา่นหรือคนรู้จกัเคยประสบการเยียวยา

และอิสรภาพหลงัจากเลือกให้อภยัเม่ือใด

ท่านสามารถเอาชนะความรูสึ้กโกรธและความพยาบาท
ไดถ้้าท่านจะหันไปพึ่งพระเยซูครสิตแ์ละรบัพลัง
แห่งการให้อภัยและการปลอบโยนผ่านการชดใช้
ของพระองค ์จงนึกถึงการหันไปพึ่งพระเจ้าในการ
สวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือที่ท่านตอ้งการใน
สถานการณ์เหล่าน้ัน

 4. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาอีเธอร์ 13–15 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

ค�าเฉลยส�าหรบักิจกรรมจับคูต่อนตน้บทเรยีน: ไคโร 
อียิปต ์(เมืองแห่งหอคอยสุเหรา่พันหอ); มะนิลา 
ฟิลิปปินส์ ( ไข่มุกแห่งบูรพา); ชิคาโก สหรฐัอเมรกิา 
(เมืองแห่งลม); เม็กซิ โกซิตี ้เม็กซิ โก (เมืองแห่ง
พระราชวงั); โรม อิตาลี (เมืองนิรนัดร)์
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ค�าน�า  

โมโรไน
เหตุใดจงึศกึษาหนังสือนี ้
ขณะท่ีทา่นศกึษาหนงัสือของโมโรไน ทา่นสามารถดงึความเข้มแข็ง

มาจากค�าสอนและประจกัษ์พยานอนัเป่ียมด้วยพลงัของโมโรไน 

นอกจากนี ้ด้วยค�าสอนของโมโรไนกบัมอรมอนบดิาของเขา ทา่นจะ

เรียนรู้เก่ียวกบัศาสนพิธีเบือ้งต้นและการปฏิบตัขิองศาสนจกัรของ

พระเยซคูริสต์ ความส�าคญัของการท�างานชอบธรรมด้วยเจตนาอนั

แท้จริง วิธีตดัสนิระหวา่งความดีกบัความชัว่ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ศรัทธา ความหวงั และจิตกศุล ทา่นจะได้อา่นค�าชกัชวนของโมโร- 

ไนให้สวดอ้อนวอนเพ่ือรู้ด้วยตวัทา่นเองวา่พระคมัภีร์มอรมอนเป็น

ความจริงและ “มาหาพระคริสต์, และได้รับการท�าให้ดีพร้อมใน

พระองค์” (โมโรไน 10:32)

ใครเขียนหนังสือนี ้
โมโรไนเขียนหนงัสือนี ้ซึง่รวมถ้อยค�าของเขาเอง พระด�ารัสของพระ

เยซคูริสต์ตอ่สานศุิษย์ชาวนีไฟสบิสองคน (ด ูโมโรไน 2) และถ้อยค�า

ของมอรมอนบดิาของเขา (ด ูโมโรไน 7–9) ไว้ในนัน้ด้วย ก่อนชาว

นีไฟถกูท�าลาย โมโรไนรับใช้เป็นผู้น�าทางทหารและผู้น�าศาสนจกัร

ในบรรดาพวกเขา (ด ูมอรมอน 6:12; โมโรไน 8:1) เชน่เดียวกบัผู้

เขียนหลกัๆ และผู้รวบรวมคนอ่ืนๆ ของพระคมัภีร์มอรมอน โมโรไน

เป็นพยานของพระผู้ชว่ยให้รอดเชน่กนั เขาเป็นพยานวา่ “ข้าพเจ้า

เหน็พระเยซ,ู และ . . . พระองค์รับสัง่กบัข้าพเจ้าตรงหน้า” (อีเธอร์ 

12:39) โมโรไนซ่ือสตัย์ตอ่ประจกัษ์พยานของเขาและเน้นวา่เขายอม

เสียชีวิตแทนท่ีจะปฏิเสธพระคริสต์ (ด ูโมโรไน 1:1–3)

คริสต์ศกัราช 1823 ประมาณ 1,400 ปีหลงัจากท�าบนัทกึพระคมัภีร์

มอรมอนเสร็จ โมโรไนผู้ เป็นสตัภาวะท่ีฟืน้คืนชีวิตแล้วมาปรากฏตอ่

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและแจ้งโจเซฟ สมิธวา่บนัทกึถกูฝังไว้

ในเนินเขาใกล้บ้านทา่น ณ เวลานัน้และในชว่งหลายปีตดิตอ่กนั โม-

โรไนสัง่สอนโจเซฟ สมิธเชน่กนั “เก่ียวกบัสิง่ท่ีพระเจ้าจะทรงกระท�า, 

และอาณาจกัรของพระองค์จะด�าเนินไปอยา่งไรและโดยวิธีใดในวนั

เวลาสดุท้าย” (โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:54)

หนังสือนีเ้ขียนเม่ือใดและที่ไหน
โมโรไนอาจจะเขียนและรวบรวมหนงัสือนีร้ะหวา่งปี ค.ศ. 401 กบั 

ค.ศ. 421 (ด ูมอรมอน 8:4–6; โมโรไน 10:1) ขณะท่ีเขาระหกระเหิน

เพ่ือความปลอดภยัของชีวิต (ด ูมอรมอน 1:1–3)

หน่วย 31: วัน 2

โมโรไน 1–5
ค�าน�า

หลังจากท�าความย่อจากแผ่นจารกึของอีเธอรจ์บแล้ว โม- 
โรไนอธิบายวา่เขา “ ไม่คดิวา่จะเขียนอีก” ( โมโรไน 1:1) 
แตเ่ขาไดร้บัการปกปักรกัษาให้ “เขียนเพิ่มอีกเล็กน้อย, 
เพื่อวา่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมีคณุคา่” ตอ่คนเหล่าน้ันในวนั
เวลาสุดท้าย ( โมโรไน 1:4) โมโรไน 1–5 ยืนยันความ
ซ่ือสัตย์ที่เขามีตอ่พระเยซูครสิต ์อีกทัง้สรปุค�าแนะน�า
เกี่ยวกับศาสนพิธีส�าคญัของพระกิตตคิณุ รวมถึงการ
ปฏิบัตศีิลระลึก

โมโรไน 1

โมโรไนระหกระเหินเพือ่ความปลอดภยัของชีวิตและ

ท�างานเขียนของเขาต่อไป

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ อี  โซเรนเซ็น สมาชิกเกียรตคิณุแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ เล่าเรือ่งตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับเยาวชนหญิงคน
หน่ึงผู้กล้ายืนหยัดในความเช่ือของเธอ

“เจนนิเฟอรห์ลานสาวของข้าพเจ้าออกไปรบัประทาน
อาหารเย็นและดภูาพยนตรก์ับเพื่อนนักเรยีนหลายคน
ของเธอ เด็กสาวทุกคนตกลงใจจะดภูาพยนตรเ์รือ่ง
หน่ึง และเจนนิเฟอรร์ูสึ้กสบายใจที่จะไปดว้ย อย่างไรก็
ด ีเด็กสาวที่ ไปซือ้ตัว๋ชมภาพยนตรก์ลับมาพรอ้มตัว๋ชม
ภาพยนตรอ์ีกเรือ่งหน่ึงที่ ไม่ ไดต้กลงกันไว!้ เธอพูดวา่ 
‘หนังเรือ่งน้ีดนีะ หนังเรทอาร’์

“ดว้ยความประหลาดใจ เจนนิเฟอร ์ไม่อยากเช่ือวา่
สถานการณ์จะพลิกผันเรว็ขนาดน้ี โชคดทีี่เจนนิเฟอร์
ไดต้ดัสินใจไวแ้ล้วก่อนจะตกอยู่ ในสถานการณ์เช่นน้ีวา่
เธอจะไม่ดภูาพยนตรเ์รทอาร ์เธอสามารถยืนหยัดและ
บอกเพื่อนๆ ไดว้า่ ‘ฉันดหูนังเรทอาร ์ไม่ ได ้พ่อแม่ ไม่
อนุญาต’ เด็กสาวหลายคนคะยัน้คะยอวา่ ‘มาเถอะน่า 
พ่อแม่ ไม่มีทางรูห้รอก!’ เมื่อตอ้งเผชิญหน้ากับเรือ่งน้ี 
เจนนิเฟอรจ์ึงพูดตอ่วา่ ‘มันไม่ส�าคญัหรอกวา่พ่อแม่จะรู้
เหรอืเปล่า ยังไงฉันก็จะไม่ดหูนังเรทอาร!์’
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“เพื่อนๆ ของเธออารมณ์เสียและพยายามชักชวนให้เธอ
ไปดว้ย พวกเขาบอกวา่เธอ ‘ก�าลังท�าลายทุกอย่าง’ เมื่อ
เธอไม่ยอม พวกเขาก็ โยนตัว๋กับเงินทอนใส่หน้าเธอ 
ปล่อยเธอไว ้และไปดภูาพยนตรเ์รทอาร ์วนัน้ันสิน้สุด
ลงดว้ยคนืที่เงียบเหงา เธอถูกปฏิเสธจากเพื่อนๆ แตม่ัน
เป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ส�าหรบัเจนนิเฟอรแ์ละครอบครวั
เรา เธอมีความมั่นใจ มีคณุคา่ในตนเอง และมีพลังทาง
วญิญาณ” (“ท่านเล่นกับงูหางกระดิง่ไม่ ได,้” เลียโฮนำ, 
ก ค  2001, 58 59)

อ่าน โมโรไน 1:1–3 ดวูา่โมโรไนยืนหยัดในความเช่ือ 
ของเขาอย่างไร โมโรไนและหลานสาวของเอ็ลเดอร ์โซ- 
เรนเซ็นตา่งแสดงให้เห็นวธิีซ่ึงแตล่ะคนเลือกยืนหยัด
ในส่ิงที่ตนรูว้า่ถูกตอ้ง ท่านสามารถตดัสินใจที่ดเูหมือน
เล็กน้อยไดทุ้กวนัอันแสดงให้เห็นถึงศรทัธา การเช่ือฟัง 
และความปรารถนาจะท�าตามพระครสิต์

 1. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นเลือกยืนหยดัในความเช่ือของทา่นหรือ

แสดงศรัทธาของทา่นผา่นการเช่ือฟัง

ตรกึตรองวา่ท่านจะสนับสนุนความเช่ือของท่านในพระ
เยซูครสิต ์ให้ดขีึน้ไดอ้ย่างไร อ่าน โมโรไน 1:4 เพื่อดวูา่
เหตใุดโมโรไนจึงเลือกเขียนเพิ่ม เราเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้าง
จากแบบอย่างและเจตจ�านงของโมโรไนในการเขียน
มากขึน้ถึงผู้สืบตระกูลของคนที่หมายเอาชีวติเขา ท่าน
จะเขียนอะไรถึงผู้สืบตระกูลของท่านซ่ึงจะเป็นพรแก่
พวกเขา ขณะที่ท่านศึกษา โมโรไน 2–5 ให้พิจารณาวา่
ส่ิงที่ โมโรไนเลือกเขียนมี “คณุคา่” ตอ่ท่านอย่างไร  
(โมโรไน 1:4)

โมโรไน 2

โมโรไนบนัทึกค�าแนะน�าเกีย่วกบัการมอบของประทาน

แห่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

ตรกึตรองประสบการณ์ของท่านเมื่อครัง้รบัการยืนยัน
เป็นสมาชิกของศาสนจักรและการวางมือบนศีรษะท่าน
เพื่อจะไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ท่านจ�าอะไรไดบ้้างเกี่ยวกับศาสนพิธีน้ี อ่าน โมโรไน 
2:1–3 และพิจารณาวา่ของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เป็นพรในชีวติท่านอย่างไร

ความจรงิพระกิตตคิณุประการหน่ึงที่สอนในข้อเหล่า
น้ีคอื สมาชิกท่ีมีค่าควรผู้ด�ารงอ�านาจฐานะปุ โรหิต
ท่ีเหมาะสมสามารถมอบของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ โดยการวางมือแก่สมาชิกท่ีรบับัพ- 
ติศมาแล้ว

โมโรไน 3

โมโรไนบนัทึกค�าแนะน�าเกีย่วกบัการวางมือแต่งตัง้แต่ละ

คนสู่ต�าแหน่งฐานะปโุรหิต

ท่านเคยเห็นบันทึกสายอ�านาจฐานะปุ โรหิตของใคร
บางคนหรอืไม่ บันทึกน้ีแสดงให้เห็นวา่คนแตง่ตัง้เขา
สู่ฐานะปุ โรหิตและคนแตง่ตัง้บุคคลน้ันย้อนกลับไปถึง
พระเยซูครสิต ์บางทีท่านอาจมีส�าเนาสายอ�านาจฐานะ
ปุ โรหิตของท่านเองหรอืเคยเห็นของพี่ชายหรอืของบิดา 
ตรกึตรองความส�าคญัของการสามารถสืบสายอ�านาจไป
จนถึงพระเยซูครสิตข์ณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ี
จากเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัคร-
สาวกสิบสอง

“แน่นอนวา่ การปฏิบัตดิว้ยอ�านาจสวรรค์
เรยีกรอ้งมากกวา่สัญญาประชาคม การ
อบรมทางศาสนาหรอืการแตง่ตัง้จากที่
ประชุมจะท�าให้เกิดขึน้ไม่ ได ้ไม่เลย ใน
งานที่ ไดร้บัมอบอ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า

จะตอ้งมีอ�านาจยิ่งใหญ่กวา่ที่คนในโบสถ์หรอืตามท้อง
ถนนหรอืในเซมินารมีีอยู่แล้ว—ข้อเท็จจรงิที่ผู้แสวงหา
อย่างซ่ือสัตย์ ในเรือ่งทางศาสนาทราบแล้วและยอมรบั
อย่างเปิดเผยมาหลายช่ัวอายุคนจนไปถึงการฟ้ืนฟู      

“       เราในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิตส์ามารถย้อนสายอ�านาจฐานะปุ โรหิตที่ ใช้ โดย
มัคนายกคนใหม่ล่าสุดในวอรด์ อธิการที่ควบคมุดแูล
เขา และศาสดาพยากรณ์ผู้ควบคมุดแูลเราทุกคน สาย
อ�านาจน้ันย้อนกลับไป ในห่วงโซ่ที่ ไม่ขาดตอนจนถึง
เทพผู้รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงมาจากพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้าพระองคเ์อง โดยมีของประทานอันหาที่เปรยีบ
มิ ไดน้ี้จากสวรรค”์ (“ลักษณะเดน่ที่สุดของเรา,” เลียโฮ-
นำ, พ ค  2005, 55)
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ผู้ ไดร้บัฐานะปุ โรหิตแห่งอาโรนหรอืฐานะปุ โรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคแตล่ะคนไดร้บัแตง่ตัง้สู่ต�าแหน่งฐานะปุ 
โรหิตซ่ึงมีหน้าที่บางอย่างก�าหนดไว ้ ในน้ัน อ่าน โมโร- 

ไน 3:1–4 ดวูา่แตล่ะคนไดร้บัแตง่ตัง้สู่ต�าแหน่งฐานะปุ 
โรหิตอย่างไร รวมทัง้ต�าแหน่งปุ โรหิตหรอืผู้สอน

ท่านอาจตอ้งการเขียนความจรงิตอ่ไปน้ี ในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับข้อเหล่าน้ี: แต่ละบุคคลได้รบัแต่งตัง้
สูต่�าแหน่งฐานะปุ โรหิตโดยการวางมือโดยผู้มีสทิธิ
อ�านาจ

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดแตล่ะบคุคลจงึจ�าเป็นต้องได้รับแตง่ตัง้สู่

ต�าแหนง่ฐานะปโุรหิตโดยคนท่ีด�ารงฐานะปโุรหิตอยูแ่ล้ว

 ข. การมีผู้ มีอ�านาจฐานะปโุรหิตในศาสนจกัรหรือในครอบครัวทา่น

มีคณุคา่ตอ่ทา่นอยา่งไร

โมโรไน 4–5

โมโรไนอธิบายวิธีปฏิบติัศีลระลึก

 3. ตรึกตรองเคร่ืองหมายของศีลระลกึและประสบการณ์

ของทา่นในการรับสว่นศีลระลกึ จากนัน้ให้ท�าดงันีใ้นสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. เขียนค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึส�าหรับขนมปังหรือน�า้โดยเขียน

จากความทรงจ�าของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ 

 ข. หลงัจากทบทวนค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึเหลา่นี ้(ดโูมโรไน 

4:3; 5:2) และตรวจสิง่ท่ีทา่นเขียนในงานมอบหมายสว่นแรกแล้ว 

ให้เขียนสว่นหนึง่ของค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึท่ีทา่นประทบัใจ 

และอธิบายวา่เหตใุดค�าสวดอ้อนวอนสว่นนัน้จงึมีความหมายตอ่

ทา่น

โมโรไนรวมค�าสวดอ้อนวอนส�าหรบัการปฏิบัตศีิลระลึก
ไว ้ในบันทึกของเขาเพราะเขารูสึ้กวา่จะมี “คณุคา่” ตอ่
ผู้คน “สักวนัหน่ึงในอนาคต” ( โมโรไน 1:4) อ่าน โมโร- 
ไน 4:1–3 และ 5:1–2 ระบุวลีที่อธิบายวา่ขนมปังและน� ้า
ศีลระลึกแทนอะไร ขณะที่อ่าน อาจจะเป็นประโยชน์ถ้า
ท่านจดจ�าวา่ปัจจุบันศาสนจักรใช้น� ้าเปล่าในศีลระลึก
แทนที่จะใช้เหล้าองุ่น ทัง้น้ีเป็นผลมาจากการเปิดเผย
ตอ่ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธ (ด ูคพ  27:2)

สรปุจุดประสงคข์องศีลระลึกโดยเตมิข้อความน้ีให้ครบ
ถ้วน: เครือ่งหมายของศีลระลึกช่วยให้เราระลึกถึง   
  

พิจารณาวา่เหตใุดพระวรกายและพระโลหิตของพระผู้
ช่วยให้รอดจึงส�าคญัตอ่ท่าน

ความทุกขเวทนาทางกาย การสิน้พระชนม์ การฟ้ืนคนื
พระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอด และความทุกขเวทนา
แสนสาหัสทางวญิญาณของพระองคท์ี่แสดงให้เห็นผ่าน
การหลั่งพระโลหิต ท�าให้ทุกคนที่ ใช้ศรทัธาในพระองค์
และกลับใจไดร้บัการปลดบาป เครือ่งหมายของศลี
ระลึกช่วยให้เราระลึกถึงการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

 4. ตอบค�าถามหนึง่ข้อหรือทัง้สองข้อตอ่ไปนีล้งในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การไตร่ตรองการชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดอยา่งจริงใจในชว่ง

ศีลระลกึชว่ยทา่นหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณให้ทา่น 

อยา่งไร

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือจดจอ่มากขึน้กบัการระลกึถงึการ

ชดใช้ของพระผู้ชว่ยให้รอดในชว่งศีลระลกึ

เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวา่ท่านสัญญาจะท�าอะไรขณะรบั
ส่วนศีลระลึก จงทบทวน โมโรไน 4:3 และเตมิแผนภูมิ
ตอ่ไปน้ีให้ครบถ้วน



397

สิ่งที่ฉันท�าพนัธ-

สัญญาว่าจะท�า

สิ่งที่ฉันคดิว่า

หมายถงึการ

รักษาพนัธ-

สัญญาส่วนนี ้

ของฉัน

สิ่งที่ฉันท�าได้

เพื่อรักษาพนัธ-

สัญญาส่วนนี ้

ของฉันให้ดขีึน้

1.

2.

3.

เราเรยีนรูจ้าก โมโรไน 4:3 เช่นกันวา่เมื่อเรารกัษาพันธ-
สัญญาศีลระลึกในส่วนของเราอย่างซ่ือสัตย์ เราจะมีพระ
วญิญาณของพระเจ้าสถิตกับเราตลอดเวลา

ขณะที่ท่านอ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ  
เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง จงตรกึตรองวา่
ท่านเคยประสบของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในวธิีที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าวถึงอย่างไร “พระวญิญาณ
ของพระเจ้าจะทรงเป็นผู้น�าทางของเรา จะประทาน
พรเราดว้ยการชีท้าง การสอน และการคุม้ครองทาง
วญิญาณระหวา่งการเดนิทางในความเป็นมรรตยัของ
เรา” (“เพื่อเราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเรา
ตลอดเวลา,” เลียโฮนำ, พ ค  2006, 37)

ไตรต่รองการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่ท่านรบั
ส่วนศีลระลึกในวนัอาทิตย์ พยายามรกัษาพันธสัญญา
ส่วนที่ท่านระบุไว ้ในแผนภูมิเพื่อท่านจะสามารถมีพระ
วญิญาณของพระเจ้าสถิตกับท่านตลอดเวลา

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมโรไน 1–5 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 31: วัน 3

โมโรไน 6
ค�าน�า

โมโรไนใกล้จบงานเขียนบนแผ่นจารกึโดยอธิบาย
คณุสมบัตบิางประการส�าหรบับุคคลที่จะเตรยีมรบั
บัพตศิมาเข้าในศาสนจักร จากน้ันเขาไดส้รปุความรบั
ผิดชอบของสมาชิกศาสนจักรในการดแูลกัน โมโรไน
อธิบายจุดประสงคข์องการประชุมในศาสนจักรเช่นกัน 
และเน้นวา่ตอ้งด�าเนินการประชุมของศาสนจักรโดย
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

โมโรไน 6:1–3

โมโรไนชีแ้จงขอ้ก�าหนดส�าหรบับพัติศมา

สมมตวิา่ท่านมีน้องวยัเจ็ดขวบที่อีกไม่กี่เดอืนจะอายุ
แปดขวบ พ่อแม่ขอให้ท่านสอนบทเรยีนสังสรรค ์ใน
ครอบครวัเกี่ยวกับวธิีเตรยีมรบับัพตศิมา
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 1. ถ้าทา่นต้องสอนบทเรียนดงักลา่วในเวลานี ้ทา่นจะ

สอนอะไรเพ่ือชว่ยน้องเตรียมรับบพัตศิมา เขียนความคดิ

ของทา่นลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

หลังจากรวมค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกไว ้ในบันทึกแล้ว 
(ด ูโมโรไน 4–5) โมโรไนไดเ้พิ่มค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา คน้ควา้ โมโรไน 6:1–3 เพื่อ
หาข้อก�าหนดส�าหรบับัพตศิมา ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายข้อก�าหนดที่ท่านพบในพระคมัภีรข์องท่าน

ท่านคดิวา่คนที่ตอ้งการรบับัพตศิมาพึงน�า “ผลออกมา
วา่พวกเขามคีา่ควรจะไดร้บั” หมายความวา่อยา่งไร โมโร- 
ไน 6:1   
  
 

ไตรต่รองวา่การมี “ ใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิด” 
( โมโรไน 6:2) ก่อนรบับัพตศิมาหมายความวา่อย่างไร ดงั
ที่บันทึกใน โมโรไน 6:1–3 โมโรไนอธิบายวา่โดยผ่าน
บัพติศมาเราท�าพันธสญัญาวา่จะรบัพระนามของ
พระเยซูครสิต์ไวกั้บเราและรบัใช้พระองค์จนกวา่
ชีวติจะหาไม่ ท่านก�าลังท�าอะไรเพื่อรกัษาและเพิ่มพลัง
ความตัง้ใจของท่านในการรบัใช้พระเยซูครสิต์

 2. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น 

อธิบายบางวิธีท่ีทา่นพยายามท�าตัง้แตรั่บบพัติศมาเพ่ือ

รักษาและเพ่ิมพลงัความตัง้ใจของทา่นในการรับใช้พระเยซคูริสต์

โมโรไน 6:4

โมโรไนอธิบายวิธีดูแลและบ�ารุงเลีย้งสมาชิกของ

ศาสนจกัรทางวิญญาณ

หลังจากอธิบายข้อก�าหนดที่แตล่ะบุคคลควรยอมรบั
ก่อนรบับัพตศิมาแล้ว โมโรไนอธิบายตอ่จากน้ันวา่คน
ที่รบับัพตศิมาใหม่จะยังคงซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาได้
อย่างไร อ่าน โมโรไน 6:4 ดวูา่ตอ้งท�าอะไรเพื่อช่วยให้ผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ยังคงซ่ือสัตย์

สรปุส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้าก โมโรไน 6:4 เกี่ยวกับความรบั
ผิดชอบของท่านตอ่สมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักร   
  
 

โมโรไน 6:4 บอกวา่พรอะไรจะมาจากการไดร้บัการบ�ารงุ
เลีย้งดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ความจรงิส�าคญัประการหน่ึงที่สอนไว ้ในโมโรไน 6:4 คอื 
เรามีความรบัผิดชอบในการจดจ�าและบ�ารงุเลีย้ง
สมาชิกคนอ่ืนๆ ของศาสนจักรทางวญิญาณ

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานถึงความส�าคญัของการบ�ารงุเลีย้งกัน
ดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าดงัน้ี “ผู้คนส่วนใหญ่
ไม่ ไดม้าโบสถ์เพียงเพื่อหาข้อมูลของพระกิตตคิณุใหม่
เพียงสองสามเรือ่งหรอืเพื่อหาเพื่อนเก่าเท่าน้ัน แม้วา่
ทัง้สองเรือ่งน้ีจะเป็นส่ิงส�าคญั พวกเขามาแสวงหา
ประสบการณ์ทางวญิญาณ พวกเขาตอ้งการสันตสุิข 
พวกเขาตอ้งการให้ศรทัธาเข้มแข็งขึน้และมีความหวงั
ขึน้มาใหม่ สรปุก็คอื พวกเขาตอ้งการไดร้บัการบ�ารงุ
เลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้า และ
ไดร้บัการเสรมิสรา้งดว้ยอ�านาจจากสวรรค ์พวกเขาซ่ึง 
ไดร้บัเรยีกให้พูด สอน หรอืน�ามีพันธะรบัผิดชอบที่จะ
ช่วยเตรยีมส่ิงเหล่าน้ีให้ดทีี่สุดเท่าที่เราจะท�าได”้ (ด ู 

“ครทูี่มาจากพระเจ้า,”เลียโฮนำ, ก ค  1998, 29)

ท่านเคยนึกถึงคนจ�านวนมากผู้สวดอ้อนวอนให้ท่าน 
เตรยีมบทเรยีนมาสอนท่าน ให้ก�าลังใจและกระตุน้
ท่านให้แข็งขันในศาสนจักร และช่วยท่านผ่านพ้นการ
ท้าทายตา่งๆ หรอืไม่

 3. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัคนสองคนหรือสามคนท่ีจดจ�าทา่นอยา่งมีความ

หมายหรือบ�ารุงเลีย้งทา่นทางวิญญาณ

สนทนาในเรว็วนักับสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนคน
หน่ึงวา่ท่านไดร้บัพรเพราะมีคนจดจ�าท่านหรอืบ�ารงุ
เลีย้งท่านดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ประธานเฮนรยี์ บี  อายรงิก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเล่า
เรือ่งมัคนายกคนหน่ึงในวอรด์ของท่านที่เข้าใจวา่เขา
จ�าเป็นตอ้งท�าหน้าที่รบัผิดชอบตอ่สมาชิกโควรมัคน
อื่นๆ ดงัน้ี
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“สมาชิกคนหน่ึงในโควรมัของเขาอยู่ ใกล้
บ้านข้าพเจ้า เด็กคนน้ันไม่เคยเข้ารว่มการ
ประชุมโควรมั และไม่ท�าอะไรรว่มกับ
สมาชิกในโควรมัเลย พ่อเลีย้งของเขาไม่ 
ไดเ้ป็นสมาชิกและมารดาของเขาไม่ ไดม้า

โบสถ์

“ฝ่ายประธานโควรมัมัคนายกของเขาประชุมสภาใน
เช้า วนัอาทิตย์       ในการประชุมฝ่ายประธาน ผู้เลีย้ง
แกะวยัสิบสามปีเหล่าน้ันนึกถึงเด็กหนุ่มที่ ไม่เคยมา 
พลางพูดคยุกันวา่เด็กคนน้ันตอ้งการส่ิงที่พวกเขาได้
รบั ประธานมอบหมายให้ที่ปรกึษาไปตามหาแกะระเห
เรร่อ่นน้ัน

“ข้าพเจ้ารูจ้ักที่ปรกึษาคนน้ี และทราบวา่เขาเป็นคน
เขินอาย ข้าพเจ้าทราบวา่น่ันเป็นงานมอบหมายที่
ยาก จึงเฝ้ามองดอูยู่ทางหน้าตา่งดว้ยความสงสัยขณะ
ที่ปรกึษาเดนิทอดน่องมาใกล้ๆ บ้านข้าพเจ้าเพื่อไปยัง
บ้านของเด็กที่ ไม่เคยไป โบสถ์ ผู้เลีย้งแกะเดนิเอามือ
ล้วงกระเป๋า ตาของเขาจับจ้องอยู่ที่พืน้ เขาเดนิช้าๆ 
แบบที่ท่านจะเดนิเมื่อไม่แน่ใจวา่ตนอยากจะไป ให้ถึงที่
หมายหรอืเปล่า ราว 20 นาทีเขาก็เดนิกลับมา โดยมี
มัคนายกที่หายไปเดนิอยู่เคยีงข้าง ภาพน้ันเกิดซ�า้กัน
ในวนัอาทิตย์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ตอ่มาเด็กที่หายไป
และหาพบแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น

“      หลายปีตอ่มา ข้าพเจ้าอยู่ ในการประชุมใหญ่สเตค 
อีกทวปีหน่ึงห่างจากห้องที่ฝ่ายประธานประชุมกันใน
สภา ชายผมสีดอกเลาเดนิตรงมาที่ข้าพเจ้าและพูด
เบาๆ วา่ ‘หลานผมอยู่ ในวอรด์ของท่านเมื่อหลายปีก่อน’ 
เขาเล่าชีวติของเด็กหนุ่มคนน้ันให้ข้าพเจ้าฟังดว้ย
ความอ่อนโยน แล้วก็ถามวา่ข้าพเจ้าพบมัคนายกที่เดนิ
ทอดน่องไปตามถนนเมื่อหลายปีก่อนบ้างไหม เขาฝาก
ขอบคณุมัคนายกคนน้ันและฝากบอกดว้ยวา่หลานชาย
ของเขา ซ่ึงเวลาน้ีเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ยังจ�าเขาได”้ (“จงเฝ้า
อยู่กับเรา,”เลียโฮนำ, พ ค  2001, –54)

นึกถึงคนบางคนที่พระเจ้าอาจทรงตอ้งการให้ท่าน 
“จดจ�า” หรอื “บ�ารงุเลีย้ง” วางแผนวธิีที่ท่านจะช่วยบ�ารงุ
เลีย้งพวกเขาทางวญิญาณ เขียนช่ือพวกเขาในแผ่น
กระดาษ แล้ววางไว ้ในที่ซ่ึงจะช่วยให้ท่านจดจ�าพวกเขา

โมโรไน 6:5–9

โมโรไนพดูถึงจดุประสงค์ของการประชมุในศาสนจกัรและ

วิธีด�าเนินการประชมุ

สมมตวิา่ท่านเป็นพ่อแม่ของวยัรุน่ที่พูดเมื่อสองสาม
สัปดาห์ก่อนวา่เขาไม่อยากไปโบสถ์เพราะดเูหมือนไร้
ความหมายและน่าเบื่อ พิจารณาส่ิงที่ท่านจะพูดเพื่อ
ช่วยกระตุน้ลูกคนน้ีให้ ไป โบสถ์และเข้าใจเหตผุลที่ถูก
ตอ้งของการเข้ารว่มเป็นประจ�า

ในบันทึกของเขา โมโรไนไดร้บัการดลใจให้อธิบาย
เหตผุลที่สมาชิกของศาสนจักรประชุมกันในสมัยของ
เขา ศึกษา โมโรไน 6:5–6 ดวูา่ท่านจะเตมิข้อความตอ่
ไปน้ีให้ครบถ้วนไดอ้ย่างไร: ในฐานะสมาชิกศาสนจักร 
เราต้องประชุมกันบ่อยๆ เพ่ือ  
  
  

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
แบ่งปันจดหมายส่วนหน่ึงจากเพื่อนที่พูดถึงการเปลี่ยน
เจตคตเิกี่ยวกับการมาโบสถ์

“เพื่อนที่เฉลียวฉลาดเขียนดงัน้ี

“‘หลายปีก่อน ผมเปลี่ยนเจตคตเิกี่ยวกับ
การไป โบสถ์ ผมไม่ ไป โบสถ์เพื่อตนเองอีก 
แตจ่ะนึกถึงผู้อื่น ผมตดัสินใจเด็ดขาดวา่

จะพูดทักทายคนที่น่ังอยู่คนเดยีว ตอ้นรบัผู้มาเยือน       
อาสาท�างานมอบหมาย      

“สรปุคอื ผมไป โบสถ์ทุกสัปดาห์ดว้ยเจตนาจะกระท�า ไม่ 
ใช่ถูกกระท�า และเป็นอิทธิพลด ีในชีวติผู้อื่น ดว้ยเหตน้ีุ
การเข้ารว่มประชุมตา่งๆ ของศาสนจักรจึงท�าให้แช่มช่ืน
และอิ่มเอมใจขึน้มาก” 

“ทัง้หมดน้ีแสดงให้เห็นหลักธรรมนิรนัดรท์ี่วา่เรามี
ความสุขมากขึน้และอิ่มเอมใจมากขึน้เมื่อเรากระท�า
และรบัใช้เพราะส่ิงที่เราให้ ไม่ใช่เพราะส่ิงที่เราได”้ 
(ด ู“การรบัใช้อย่างไม่เห็นแก่ตวั,” เลียโฮนำ, พ ค  
2009, 118)

ท่านอาจจะเตมิข้อความข้างตน้ให้ครบถ้วนดว้ยแนวคดิ
บางประการตอ่ไปน้ี
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ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราต้องประชุมกันบ่อยๆ 
เพ่ือ

• อดอาหารและสวดอ้อนวอน
• เสรมิสรา้งความเข้มแข็งทางวญิญาณให้กัน
• รบัสว่นศลีระลึกในความระลึกถึงพระเจ้าพระเยซู

ครสิต์

ใครค่รวญประสบการณ์ที่เคยมีซ่ึงสอนท่านให้รูค้วาม
ส�าคญัของการสวดอ้อนวอนหรอือดอาหารรว่มกับ
สมาชิกในวอรด์หรอืสาขาของท่าน

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ประสบการณ์ของทา่นท่ีโบสถ์จะเปลี่ยนไปอยา่งไรถ้าทา่นเข้า

ร่วมด้วยความปรารถนาจะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณ

ให้ผู้ อ่ืน

 ข. เหตใุดการรับสว่นศีลระลกึในความระลกึถงึพระเยซคูริสต์บอ่ยๆ 

จงึมีคา่

 ค. การไปโบสถ์ตามจดุประสงค์ดงัระบไุว้ข้างต้นจะชว่ย “ให้ [ทา่น] 

อยูใ่นทางท่ีถกูต้อง” ได้อยา่งไร (โมโรไน 6:4)

อ่าน โมโรไน 6:7–8 มองหาส่ิงที่สมาชิกของศาสนจักร
ในสมัยของโมโรไน “เครง่ครดัที่จะยึดถือ” หรอือีกนัย
หน่ึง ส่ิงที่พวกเขาเอาใจใส่เป็นพิเศษ ท่านคดิวา่เหตใุด
จึงส�าคญัที่เราตอ้งสอนและให้ก�าลังใจกันเพื่อหลีกเลี่ยง
และกลับใจจากบาป

โมโรไนเป็นพยานวา่บ่อยเท่าที่เรากลับใจและแสวงหา
การให้อภัยดว้ยเจตนาอันแท้จรงิ เราจะไดร้บัการให้อภัย 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายความจรงิน้ีใน โมโรไน 
6:8

โมโรไนสรปุบทน้ีโดยสอนวา่เราควรด�าเนินการประชุม
ของศาสนจักรอย่างไร อ่าน โมโรไน 6:9 ระบุวา่ใครควร
น�าทางการประชุมของเราในศาสนจักร นึกถึงเวลาที่
ท่านรบัรูเ้ป็นพิเศษถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ระหวา่งการประชุมของศาสนจักร

หลักธรรมที่บอกให้ด�าเนินการประชุมของศาสนจักร
โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ประยุกตใ์ช้กับท่าน
ไดอ้ย่างไร ถ้าขอให้ท่านเป็นผู้พูดหรอืสอนบทเรยีน
ระหวา่งการประชุมของศาสนจักร ท่านจะช่วยให้ส่ิงที่
ท่านพูดเอือ้ตอ่การน�าทางและอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ระหวา่งการประชุมน้ันไดอ้ย่างไร

 5. ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ให้เขียน

แผนวา่ทา่นจะเข้าร่วมการประชมุของศาสนจกัรในวนั

อาทิตย์ท่ีจะถงึนีอ้ยา่งไร ทา่นอาจต้องการเขียนด้วยวา่จะอญัเชิญ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิเข้ามาในการนมสัการของทา่นอยา่งไร ทา่น

จะจดจ�าและบ�ารุงเลีย้งผู้ อ่ืนผา่นการเข้าร่วมของทา่นได้อยา่งไร

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาโมโรไน 6 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 31: วัน 4

โมโรไน 7:1–19
ค�าน�า

โมโรไนบันทึกโอวาทที่มอรมอนบิดาของเขากล่าวแก่  
“พี่น้องที่รกั” ของเขาเมื่อหลายปีก่อน ( โมโรไน 7:2) บท
เรยีนบทน้ีครอบคลุมโอวาทส่วนแรกของมอรมอนตาม
ที่พบใน โมโรไน 7 ส่วนน้ีกล่าวถึงค�าสอนเกี่ยวกับการ
ท�างานชอบธรรมดว้ยเจตนาอันแท้จรงิและค�าอธิบาย
ของเขาเกี่ยวกับวธิีแยกแยะระหวา่งความดกีับความช่ัว 
ในบทตอ่ไปท่านจะศึกษาโอวาทที่เหลือของมอรมอนใน 
โมโรไน 7
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โมโรไน 7:1–10

มอรมอนสอนผูติ้ดตามพระเยซูคริสต์เกีย่วกบัการท�างาน

และเจตนา

ท่านเคยคน้พบบางอย่างที่ข้างในไม่ดเีหมือนที่เห็นข้าง
นอกหรอืไม่ ตวัอย่างน้ีอาจไดแ้ก่ ผลไม้ เช่น แอปเป้ิล

เน่าเสียหรอืสุกเกินไป เขียนสองหรอืสามตวัอย่างที่ท่าน
นึกออก   
  
 

พิจารณาวา่ตวัอย่างเหล่าน้ีของส่ิงที่ข้างนอกดดูแีตจ่รงิๆ 
แล้วอาจไม่ดเีทียบไดอ้ย่างไรกับลักษณะภายนอกและ
เจตนาภายในของคนเรา โมโรไนบนัทึกถอ้ยค�าของมอร- 
มอนผู้เป็นบิดาเกี่ยวกับสภาพของใจเราขณะท�างาน
ชอบธรรม อ่าน โมโรไน 7:2–3 เพื่อระบุกลุ่มคนที่มอร-
มอนก�าลังกล่าวถึง

มอรมอนอ้างถึงพี่น้องที่ท่านก�าลังพูดดว้ยวา่เป็น “ผู้
ตดิตามที่มี ใจสงบสุขของพระครสิต”์ ( โมโรไน 7:3) 
ศึกษา โมโรไน 7:4–5 เพื่อคน้หาวา่มอรมอนรู ้ไดอ้ย่างไร
วา่ชาวนีไฟเหล่าน้ีเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระผู้ช่วย
ให้รอด

ท่านคดิวา่คนๆ หน่ึงจะแสรง้เป็นคนชอบธรรมไดห้รอื
ไม่ เหตใุดจึงไดห้รอืเหตใุดจึงไม่ได้

มอรมอนพูดถึงประเด็นน้ีใน โมโรไน 7:6 ขณะศึกษา
ข้อน้ี ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี “เจตนาอัน
แท้จรงิ” ค�าอธิบายตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  
โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสามารถช่วยให้ท่าน

เข้าใจไดว้า่การมีเจตนาอันแท้จรงิหมายความวา่อย่างไร 
ขีดเส้นใตค้�าอธิบายส่วนน้ันที่ท่านประทับใจ

“เราตอ้งไม่เพียง ท�ำ ส่ิงถูกตอ้งเท่าน้ัน เราตอ้งกระท�า
ดว้ยเหตผุลที่ถูกตอ้งดว้ย ค�าสมัยใหม่คอืเจตนำด ีพระ
คมัภีรม์ักจะกล่าวถึงเจตคตทิี่เหมาะสมน้ีดว้ยค�าวา่ 
ควำมตัง้ใจเด็ดเดีย่ว หรอื เจตนำอันแท้จรงิ

“พระคมัภีรใ์ห้ความกระจ่างวา่พระผู้เป็นเจ้าเข้าพระทัย
เจตนาของเราและจะตดัสินการกระท�าของเราตามน้ัน” 
(Pure in Heart [1988], 15)

มอรมอนพูดถึงผลของคนที่พยายามท�างานด ีโดย
ปราศจากเจตนาอันแท้จรงิ คน้ควา้ โมโรไน 7:7–10 
ระบุส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อเรากระท�าการอันชอบธรรมโดย
ปราศจากเจตนาที่ถูกตอ้ง จากข้อเหล่าน้ีเราเรยีนรูว้า่ 
เพ่ือให้ ได้รบัพรเพราะงานดี เราต้องท�าด้วยเจตนา
อันแท้จรงิของใจ เจตนาอันแท้จรงิรวมถึงการท�างานดี
เพราะรกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัผู้อื่น

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น ทา่นสงัเกตเหน็ความแตกตา่งอะไรบ้างเม่ือ

ทา่นท�างานดีด้วยเจตนาท่ีถกูต้องมากกวา่จะท�าสิง่ดีด้วยเจตนาท่ี

เหน็แก่ประโยชน์สว่นตน

 2. เพ่ือชว่ยให้ทา่นเข้าใจหลกัธรรมท่ีวา่เพ่ือให้ได้รับพร

ส�าหรับงานดี เราต้องท�าด้วยเจตนาอนัแท้จริงจากใจ จง

พิจารณาเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้เพ่ือนท่ีอา่นพระคมัภีร์มอรมอนมา

ตลอดขอให้ทา่นชว่ยให้เขาเข้าใจ โมโรไน 7:9 และบอกวา่ “ฉนัอา่น

พบวา่ถ้าคนๆ หนึง่สวดอ้อนวอนไมใ่ชด้่วยเจตนาอนัแท้จริง ‘ยอ่ม

ไมเ่ป็นประโยชน์กบัเขาเลย, เพราะพระผู้ เป็นเจ้าไมท่รงรับคนเชน่

นัน้’ ฉนัรู้สกึบอ่ยๆ วา่ฉนัไมไ่ด้สวดอ้อนวอนด้วยเจตนาอนัแท้จริง 

ฉนัควรเลกิสวดอ้อนวอนหรือไม”่ ในบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น ให้เขียนวา่ทา่นจะตอบค�าถามนัน้อยา่งไร และอธิบายวา่

เหตใุดทา่นจงึตอบเชน่นัน้

ประธานบรคิมั ยังก์ ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์วา่เรา
จะเกิดความปรารถนาการสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาอัน
แท้จรงิไดอ้ย่างไร “ ไม่ส�าคญัวา่ท่านหรอืข้าพเจ้าตอ้งการ
สวดอ้อนวอนหรอืไม่ เมื่อถึงเวลาสวดอ้อนวอน จงสวด
อ้อนวอน หากเราไม่รูสึ้กเช่นน้ัน เราควรสวดอ้อนวอน
จนกวา่เราจะรูสึ้กอยากสวดอ้อนวอน” (ค�ำสอนของ
ประธำนศำสนำจักร: บรคิมั ยังก ์[1997], 51)
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ตรกึตรองวา่ค�าแนะน�าของประธานยังก์เกี่ยวข้องอย่างไร
กับการเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้ออื่นนอกเหนือจากการสวด
อ้อนวอน บ่อยครัง้ที่การท�าส่ิงถูกตอ้งสามารถช่วยท�าให้
เกิดความปรารถนาจะเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อน้ันตอ่ไป
ดว้ยเหตผุลที่ถูกตอ้ง

 3. เพ่ือประยกุต์ใช้ค�าสอนของมอรมอนเก่ียวกบัความ

ส�าคญัของการท�างานดีด้วยเจตนาอนัแท้จริง ให้เลือกพระ

บญัญตัิตอ่ไปนีห้นึง่ข้อ ได้แก่ อดอาหาร จา่ยสว่นสบิ รับใช้ผู้ อ่ืน 

ศกึษาพระคมัภีร์ ให้เกียรติบดิามารดา อยูอ่ยา่งสะอาดทางศีล- 

ธรรม (การอยูอ่ยา่งสะอาดทางศีลธรรมรวมถงึความบริสทุธ์ิขณะ

ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสงัคม ทัง้ยงัรวมถงึการไมท่�าสิง่ใดอนัจะน�า

ไปสูก่ารลว่งละเมิดทางเพศ) จากนัน้ให้ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยได้รับพรอยา่งไรเม่ือทา่นพยายามเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ข้อนัน้ด้วยเจตนาอนัแท้จริง

 ข. ทา่นจะให้ค�าแนะน�าอะไรแก่เพ่ือนวยัเดียวกนัเก่ียวกบัวิธีเช่ือฟัง

พระบญัญตัิข้อนัน้ด้วยเจตนาอนัแท้จริง

โมโรไน 7:11–19

มอรมอนสอนวิธีตดัสินระหว่างความดีกบัความชัว่

เราจะบอกไดอ้ย่างไรวา่ส่ิงน้ันช่ัวรา้ยโดยไม่ตอ้งลอง
ท�าจรงิๆ มอรมอนให้ค�าแนะน�าเพื่อช่วยเราเมื่อเผชิญ
สถานการณ์เช่นน้ัน

 4. อา่น โมโรไน 7:11–13 มองหาวิธีตดัสนิความดีจาก

ความชัว่ ทา่นอาจต้องการท�าเคร่ืองหมายวลีท่ีทา่นประทบั

ใจ สรุปสิง่ท่ีทา่นเรียนรู้จากข้อเหลา่นีโ้ดยเตมิข้อความตอ่ไปนีใ้ห้

ครบถ้วนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. สิง่ท่ีเป็นของพระผู้ เป็นเจ้า . . .

 ข. สิง่ท่ีมาจากมาร . . .

มอรมอนยืนยันวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญและชักจูง
เราให้ท�าดอียู่ตลอดเวลา สังเกตวา่ตามที่กล่าวไว ้ใน โม-
โรไน 7:12 มารชักชวนและชักจูงเราเช่นกัน นึกถึงวธิีที่
มารชักชวนและชักจูงท่านให้ท�าบาป

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์หง่โคว- 
รมัอัครสาวกสิบสองพูดถึงเจตนาของ
ซาตานที่พยายามชักจูงเราให้ท�าช่ัวตลอด

เวลา “ซาตาน หรอืลูซิเฟอร ์หรอืบิดาแห่งความเท็จ
—ไม่วา่ท่านจะเรยีกช่ือเขาอย่างไร—มีอยู่จรงิ เป็นการมี
ตวัตนของความช่ัวรา้ย เจตนาของเขาคอืความมุ่งรา้ย 
      เขาตอ่ตา้นความรกัของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีที่
สิน้สุด รวมทัง้การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ตลอดจน
งานแห่งสันตสุิขและความรอด เขาจะตอ่สู้กับส่ิงเหล่าน้ี
ทุกเมื่อและทุกที่ซ่ึงเขาท�าได ้เขารูว้า่เขาจะพ่ายแพ้และ
ถูกขับไล่ในที่สุด แตเ่ขาตัง้ใจจะพาผู้คนไปกับเขาให้
มากที่สุดเท่าที่เขาจะท�าได”้ (ด ู“เราผองตอ้งถูกเกณฑ์,” 
เลียโฮนำ, พ ย  2011, 56)

 5. เพ่ือชว่ยทา่นเตรียมประยกุต์ใช้ค�าสอนของมอรมอน

เก่ียวกบัการตดัสนิระหวา่งความดีกบัความชัว่ ให้เขียน

รายการทีวี เพลง กลุม่นกัร้องนกัดนตรี ไซต์อินเทอร์เน็ต แอพพล-ิ

เคชัน่ วิดีโอเกม หรือสมบตัสิว่นตวัท่ีทา่นช่ืนชอบลงในสมดุบนัทกึ

การศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น (ทา่นอาจต้องการปรับรายการนีต้าม

ความสนใจของทา่น) ทา่นจะกลบัมาพดูถงึข้อมลูนีใ้นบทเรียนชว่ง

หลงั

อ่าน โมโรไน 7:15–17 มองหาความจรงิที่จะช่วยให้ท่าน
รูว้ธิีตดัสินวา่ส่ิงน้ันเป็นของพระผู้เป็นเจ้าหรอืเป็นของ
มาร

พระวญิญาณของพระครสิตเ์รยีกอีกอย่างวา่แสงสวา่ง
ของพระครสิต ์(ด ูโมโรไน 7:18) ประธานบอยด ์เค  
แพคเกอรแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้ค�าอธิบายน้ีที่
จะช่วยให้ท่านเข้าใจแสงสวา่งของพระครสิต ์ไดม้ากขึน้

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์กับแสงสวา่งของ
พระครสิตแ์ตกตา่งกัน แม้บางครัง้ในพระ
คมัภีรจ์ะใช้ค�าเดยีวกัน แตท่ัง้สองแตกตา่ง
กันชัดเจน      

“ยิ่งเรารูเ้กี่ยวกับแสงสวา่งของพระครสิตม์ากเพียงใด 
เราจะยิ่งเข้าใจชีวติและเราจะยิ่งมีความรกัลึกซึง้ตอ่
มนุษยชาตทิัง้ปวงมากเพียงน้ัน      

“ไม่วา่จะเรยีกความสวา่งในจิตใจหรอืความรูผ้ิดชอบช่ัว
ดน้ีีวา่แสงสวา่งของพระครสิต ์ศีลธรรมประจ�าใจ หรอื
มโนธรรม ทัง้หมดน้ีล้วนน�าเราให้ควบคมุการกระท�า
ของเรา—เวน้แตเ่ราจะข่มไวห้รอืไม่ ใส่ ใจ      

“ชาย หญิง และเด็กทุกคนในทุกชาต ิศาสนา หรอืสี
ผิว—ทุกคน ไม่วา่พวกเขาจะอยู่ที่ ไหนหรอืเช่ืออะไรหรอื
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ท�าอะไร—ล้วนมีแสงสวา่งที่ ไม่ดบัสูญของพระครสิต ์ใน
กรณีน้ีพระองคท์รงสรา้งมนุษย์ทุกคนให้เท่าเทียมกัน 
แสงสวา่งของพระครสิต ์ในทุกคนเป็นประจักษ์พยานวา่
พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกที่รกัมักที่ชังผู้ ใด” (ด ู“ความ
สวา่งของพระครสิต”์ เลียโฮนา เม ย  2005 หน้า 9–10)

สมาชิกที่รบับัพตศิมาแล้วของศาสนจักรมีของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยพวกเขาแยกแยะระหวา่ง
ความดกีับความช่ัวเช่นกัน ประธานแพคเกอรส์อนวา่ 
“พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถท�างานผ่านแสงสวา่ง
ของพระครสิต ์ได”้ (“Light of Christ,” 10)

คน้ควา้ โมโรไน 7:18–19 เพื่อหาค�าแนะน�าของมอร- 
มอนเกี่ยวกับวธิีตอบสนองแสงสวา่งของพระครสิต ์
ในตวัเรา ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลี
ในข้อเหล่าน้ีที่บ่งบอกวา่ ขณะท่ีเราค้นหาอย่างขยัน
หม่ันเพียรโดยผ่านแสงสวา่งของพระครสิต์ เราจะ
แยกแยะระหวา่งความดีกับความช่ัวได้ 

พูดถึงรายการที่ท่านท�าไว ้ในสมุดบันทึกการศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านในงานมอบหมาย 5 ไตรต่รองรายการที่
ท่านเขียนไว ้และ “คน้หาอย่างขยันหมั่นเพียรโดยผ่าน
แสงสวา่งของพระครสิต”์ ( โมโรไน 7:19) เพื่อพิจารณา
วา่ส่ิงเหล่าน้ีมาจากพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ ค�าถามตอ่ไปน้ี
จะช่วยท่านพิจารณา

• ส่ิงเหล่าน้ีเชือ้เชิญท่านให้ท�าด ีเช่ือในพระครสิต ์รกั
พระผู้เป็นเจ้าและรบัใช้พระองคด์เีพียงใด

• ส่ิงเหล่าน้ีชักชวนท่านให้ “ท�าช่ัว       ไม่เช่ือในพระ
ครสิต ์      ปฏิเสธพระองค,์ [หรอื] ไม่รบัใช้พระผู้เป็น
เจ้า” หรอืไม่ โมโรไน 7:17

• ท่านรูสึ้กหรอืไม่วา่ท่านควรน�าเอาส่ิงเหล่าน้ีออกจาก
ชีวติท่าน ถ้ารูสึ้กเช่นน้ัน ท่านจะท�าอย่างไร

มอรมอนให้สัญญาวา่เมื่อท่านเลือกน�าเอาส่ิงไม่ดอีอก
จากชีวติท่านและพยายาม “ยึดมั่นในส่ิงที่ด ีไวทุ้กอย่าง” 
ท่านจะเป็น “ลูกของพระครสิต”์ ( โมโรไน 7:19)

 6. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษา โมโรไน 7:1–19 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 32: วัน 1

โมโรไน 7:20–48
ค�าน�า

 ดงัที่บันทึกใน โมโรไน 7:20–48 มอรมอนกล่าวโอวาท
ในธรรมศาลาตอ่ไปโดยสอนผู้ฟังให้รูว้ธิี “ยึดมั่นในทุก
ส่ิงที่ด”ี (โมโรไน 7:20–21, 25) เขาอธิบายความส�าคญั
ของศรทัธา ความหวงั และจิตกุศล เขาสรปุโอวาทดว้ย
ค�าวงิวอนขอให้ผู้ฟังสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลัง
ของใจส�าหรบัของประทานแห่งจิตกุศล—ซ่ึงมอรมอน
นิยามวา่เป็น “ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์  
(มอรมอน 7:47)

โมโรไน 7:20–39

มอรมอนสอนเร่ืองศรทัธาในพระเยซูคริสต์

ทบทวน โมโรไน 7:12–13 พิจารณาส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ใน
บทก่อนเกี่ยวกับวธิีบอกส่ิงดจีากส่ิงช่ัวรา้ย เขียนตวัอย่าง
ของส่ิงด ี(ส่ิงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและชักชวนให้เรา
เช่ือในพระครสิต)์ และส่ิงช่ัวรา้ย (ส่ิงที่ชักชวนเราไม่ให้
เช่ือในพระครสิตแ์ละไม่รบัใช้พระผู้เป็นเจ้า) ลงในช่อง
วา่งที่เตรยีมไว้

สิ่งดี สิ่งช่ัวร้าย

สังเกตวา่มอรมอนกระตุน้เราให้ “ยึดมั่นในส่ิงที่ด ีไวทุ้ก
อย่าง” (โมโรไน 7:19) ไตรต่รองส่ิงที่ท่านคดิวา่หมายถึง
การยึดมั่นในส่ิงที่ด ีไวทุ้กอย่าง

มอรมอนถามค�าถามส�าคญักับผู้ฟังของเขา ซ่ึงจากน้ัน
เขาก็ ให้ค�าตอบ อ่าน โมโรไน 7:20 หาค�าถามที่มอรมอน 
มีแผนจะพูดถึง จากน้ันให้คน้ควา้ โมโรไน 7:21–26  
หาค�าตอบของค�าถามน้ี
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ขณะที่ท่านด ูโมโรไน 7:21, 25 ให้ท�าเครือ่งหมายค�า
หรอืวลีที่สอนหลักธรรมน้ี ขณะท่ีเราใช้ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต์ เราสามารถยึดม่ันสิง่ดีทุกอย่าง

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ตามท่ีกลา่วไว้ใน โมโรไน 7:22–26 พระบดิาบนสวรรค์ทรง

พยายามชว่ยเราสร้างศรัทธาในพระเยซคูริสต์ด้วยวิธีใด

 ข. ศรัทธาของทา่นในพระเยซคูริสต์ได้ชว่ยให้ทา่นยดึมัน่สิง่ดีหรือ

ชว่ยให้ทา่นไมส่นใจสิง่ชัว่ร้ายเม่ือใด

มอรมอนยังคงพูดถึงส่ิงดหีลายอย่างที่มาถึงผู้ ใช้ศรทัธา
ในพระเยซูครสิต ์อ่าน โมโรไน 7:32–34 ท�าเครือ่งหมาย
พรอย่างน้อยหน่ึงประการในแตล่ะข้อเหล่าน้ีอันเน่ือง
มาจากการมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์

 2. นกึถงึและสวดอ้อนวอนเก่ียวกบัสิง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือใช้

ศรัทธามากขึน้ในพระเยซคูริสต์ เม่ือทา่นมีเป้าหมายในใจ 

ให้จดลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น เป้าหมายนี ้

อาจจะเป็นการท�าบางสิง่บางอยา่งท่ีจะชว่ยให้ทา่นท�าตามถ้อยค�า

ของศาสดาพยากรณ์ (ด ูโมโรไน 7:23) สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา

มากขึน้ (ด ูโมโรไน 7:26) หรือกลบัใจจากบาป (ด ูโมโรไน 7:34) 

ขณะท่ีทา่นเขียนเป้าหมาย ให้ลงรายละเอียดเจาะจงวา่ทา่นจะ

ท�าให้บรรลเุป้าหมายนัน้ได้อยา่งไร เขียนด้วยวา่เป้าหมายนีจ้ะน�า

สิง่ดีๆ เข้ามาในชีวิตทา่นอยา่งไร

โมโรไน 7:40–43

มอรมอนสอนเร่ืองความหวงั

ในโอวาทที่บันทึกไว ้ใน โมโรไน 7 มอรมอนระบุหลัก
ธรรมอันสูงส่งสามประการที่จ�าเป็นส�าหรบัชีวตินิรนัดร ์
เอ็ลเดอรเ์อ็ม  รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนวา่ “หลักธรรมศักดิสิ์ทธิ์สามประการ [เหล่า
น้ี] สรา้งรากฐานให้เราวางโครงสรา้งของชีวติเราไวบ้น
น้ัน” ท่านกล่าววา่หลักธรรมทัง้สามน้ี “ ให้ฐานค�า้จุนเฉก
เช่นขาของม้าน่ังสามขา” (“The Joy of Hope Fulfilled,” 
Ensign, Nov. 1992, 33)

ส่ือการเรยีนการสอนตอ่ไปน้ีจะช่วยให้ท่านพบหลัก
ธรรมทัง้สามที่มอรมอนระบุ หลักธรรมแรกคอืศรทัธา 
ซ่ึงท่านเพิ่งศึกษาใน มอรมอน 7:20–39 เขียนวา่ ศรทัธำ
ในพระเยซูครสิต ์ที่ขาม้าน่ังขาหน่ึง หาวา่ขาที่สองแทน
อะไรโดยอ่าน โมโรไน 7:40 เขียนหลักธรรมน้ันไวท้ี่
ขาม้าน่ังอีกขาหน่ึง

อ่าน โมโรไน 7:41–42 ระบุส่ิงที่มอรมอนสอนวา่เราควร
หวงั ( โมโรไน 7:41 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร)์ ท่าน
อาจตอ้งการเขียนค�าวา่ “ส�าหรบัชีวตินิรนัดร”์ ไวบ้นขาที่
สองเพื่อให้อ่านไดว้า่ “ความหวงัส�าหรบัชีวตินิรนัดร”์

ประธานดเีทอร ์เอฟ  อุคท์ดอรฟ์แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
พูดเกี่ยวกับความหวงัที่มอรมอนกล่าวถึงดงัน้ี 

“ความหวงัเป็นของประทานแห่งพระ
วญิญาณ เป็นความหวงัวา่โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตแ์ละพลังอ�านาจ
แห่งการฟ้ืนคนืพระชนม์ เราจะไดลุ้กขึน้สู่
ชีวตินิรนัดรแ์ละน่ีเพราะศรทัธาของเราใน

พระผู้ช่วยให้รอด      

“ความหวงัไม่ใช่ความรู ้แตค่อืการวางใจวา่พระเจ้าจะ
ทรงท�าตามที่สัญญาไวก้ับเรา คอืมั่นใจวา่ถ้าเราด�าเนิน
ชีวติตามกฎของพระผู้เป็นเจ้าและท�าตามค�าพูดของ
ศาสดาพยากรณ์ของพระองคเ์ดีย๋วน้ี เราจะไดร้บัพร
สมปรารถนาในอนาคต ความหวงัคอืการเช่ือและคาด
หวงัวา่ค�าสวดอ้อนวอนของเราจะไดร้บัตอบ ความหวงั
ปรากฏให้เห็นในความมั่นใจ การมองโลกในแง่ด ีความ
กระตอืรอืรน้ และความวริยิะอุตสาหะ” (“พลังอันไร้
ขอบเขตของความหวงั,” เลียโฮนำ, พ ย  2008, 26–27)

หลักธรรมหน่ึงที่เราเรยีนรูจ้าก โมโรไน 7:40–42 คอื ถ้า
เราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์ เราจะได้รบัความหวงั
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ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์วา่พระองค์จะทรง
ยกเราขึน้สูชี่วตินิรนัดร์

อ่าน โมโรไน 7:43 ระบุลักษณะพิเศษที่ตอ้งมีเพื่อให้
บุคคลน้ันมีศรทัธาและความหวงัดงัที่ โมโรไนพูดถึง

การเป็นคน “อ่อนโยน, และใจนอบน้อม” หมายถึง 
อ่อนน้อมถ่อมตนจรงิ สุภาพ และยอมตามพระประสงค์
ของพระเจ้า ท่านคดิวา่เหตใุดความอ่อนโยนและใจ
นอบน้อมจึงจ�าเป็นตอ่การมีศรทัธาและความหวงัในการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต์

 3. บรรยายในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ศรัทธาของทา่นในพระเยซคูริสต์และการชดใช้ของพระองค์

ให้ความหวงัทา่นอยา่งไร

โมโรไน 7:44–48

มอรมอนสอนเร่ืองจิตกศุล

ย้อนกลับไปดแูผนภาพม้าน่ังตอนตน้บทเรยีน อ่าน โม-
โรไน 7:44 ระบุหลักธรรมสามข้อที่มอรมอนสอน เขียน
หลักธรรมข้อสุดท้ายที่ขาม้าน่ังที่เหลือ

ดงัที่บันทึกไว ้ใน โมโรไน 7:44–48 มอรมอนให้ค�า
อธิบายมากพอสมควรเกี่ยวกับจิตกุศล อ่าน โมโรไน 
7:45–47 ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่มอรมอนใช้นิยาม
จิตกุศล ( โมโรไน 7:45, 47–48 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร)์ เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่มอรมอนก�าลังสอนดี
ขึน้ ท่านอาจตอ้งการเขียนนิยามเหล่าน้ีบางส่วนลงใน
พระคมัภีรข์องท่าน “อดทนนาน” หมายถึงอดทนอย่าง
อดกลัน้ “ ไม่รษิยา” หมายถึงไม่อิจฉา “ ไม่ผยอง” หมาย
ถึงอ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยน “ ไม่แสวงหาเพื่อตน” 
หมายถึงให้พระผู้เป็นเจ้าและคนอื่นมาก่อน “ ไม่ขุ่น
เคอืงง่าย” หมายถึงไม่ โกรธง่าย และ “เช่ือทุกส่ิง” หมาย
ถึงยอมรบัความจรงิทัง้หมด

 4. ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือมากกวา่นัน้ลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. จากนิยามใน โมโรไน 7:45–47 ทา่นคดิวา่เหตใุดจิตกศุลจงึเป็น

ของประทานฝ่ายวิญญาณอนัประเสริฐสดุท่ีเราจะได้รับ

 ข. ทา่นคดิวา่จิตกศุลไมมี่วนัสญูสิน้หมายความวา่อยา่งไร

 ค. ทา่นคดิวา่เหตใุดเราจงึไมเ่ป็นอะไรเลยถ้าเราไมมี่จิตกศุล

หลังจากกล่าวถึงค�าสอนของอัครสาวกเปาโลเกี่ยวกับจิต
กุศลใน 1 โครนิธ์ 13 เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช  โอ๊คส์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่ “เหตผุลที่จิตกุศล 
ไม่มีวนัสูญสิน้และเหตผุลที่จิตกุศลยิ่งใหญ่กวา่การ 
กระท�าส�าคญัที่สุดของคณุงามความดทีี่เขากล่าวถึงคอื 

จิตกุศล ‘ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต’์ (โมโรไน 
7:47) ไม่ ใช่ กำรกระท�ำ แตเ่ป็น สภำวะ หรอืสภาพของ
มนุษย์ จิตกุศลบรรลุได ้โดยการกระท�าตอ่เน่ืองอันส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส จิตกุศลคอืบางส่ิงที่มนุษย์
จะเป็น ดงัน้ัน ตามที่ โมโรไนกล่าว ‘เวน้แตม่นุษย์จะมี 
จิตกุศลพวกเขาจะรบั’ สถานที่ซ่ึงพระองคท์รงเตรยีมไว้
ในปราสาทพระบิดาของพระองคเ์ป็นมรดกไม ่ได ้(อเีธอร ์ 
12:34; เน้นตวัเอน)” (ด ู“การท้าทายเพื่อที่จะเป็น,” 
เลียโฮนำ, ม ค  2001, 49)

อ่านสถานการณ์ตอ่ไปน้ีและพิจารณาวา่ท่านจะตอบ
สนองอย่างไรหากท่านขาดของประทานแห่งจิตกุศล
และท่านจะตอบสนองอย่างไรหากท่านเป่ียมดว้ยจิต
กุศล

• นักเรยีนคนอื่นหยอกล้อท่านหรอืคนอื่นที่ โรงเรยีน

• ท่านมีน้องชายหรอืน้องสาวที่กวนใจท่านบ่อยๆ

• ท่านไม่ชอบผู้ ให้ค�าปรกึษาคนใหม่ของโควรมัหรอืชัน้
เรยีนเท่ากับที่ท่านชอบผู้ ให้ค�าปรกึษาคนเก่า

หลังจากอธิบายวา่ส�าคญัเพียงใดที่เราตอ้งพัฒนาจิต
กุศลในชีวติเรา มอรมอนอธิบายวา่เราจะไดค้ณุลักษณะ
ส�าคญัน้ีอย่างไร อ่าน โมโรไน 7:48 ท�าเครือ่งหมายค�า
หรอืวลีที่สอนหลักธรรมน้ี ถ้าเราสวดอ้อนวอนพระ
บิดาด้วยสุดพลังของใจและด�าเนินชีวติในฐานะ
ผู้ติดตามท่ีซ่ือสตัย์ของพระเยซูครสิต์ เราจะเป่ียม
ด้วยจิตกุศล ไตรต่รองวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งสวด
อ้อนวอนขอของประทานแห่งจิตกุศลจนสุดพลังของใจ
ท่านแทนที่จะสวดอ้อนวอนขอของประทานน้ีอย่างไม่
สนใจ

 5. เขียนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

เก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พระเจ้าทรงชว่ยให้ทา่นมีจิตกศุล 

หรือเขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นเหน็คนอ่ืนมีจิตกศุล นอกจากนีใ้ห้ตัง้

เป้าหมายเฉพาะเจาะจงวา่ทา่นจะปรับปรุงคณุลกัษณะประการ

หนึง่ของจิตกศุลท่ีระบไุว้ใน โมโรไน 7:45 อยา่งไร จงสวดอ้อนวอน

ขอของประทานแหง่จิตกศุลขณะท่ีทา่นพยายามท�าให้บรรลเุป้า

หมาย
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ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมโรไน 7:41
เขียนทัง้ข้อลงบนแผ่นกระดาษ ท่องข้อน้ีหลายๆ รอบ 
ลบ (หรอืขีดฆ่า) ค�าหรอืวลีจนกวา่ท่านจะท่องจ�าไดท้ัง้
ข้อ

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมโรไน 7:45, 

47–48
เขียนอักษรตวัแรกของทุกค�าในสามข้อน้ีลงบนแผ่น
กระดาษ ใช้กระดาษแผ่นน้ันช่วยท่านท่องข้อเหล่าน้ี 
หลังจากท่องหลายครัง้แล้ว ให้ลบหรอืขีดฆ่าตวัอักษร
จนกวา่ท่านจะท่องจ�าไดท้ัง้หมด จากน้ันให้เลือกคน
กลุ่มหน่ึงตอ่ไปน้ีที่ท่านประสงคจ์ะมีจิตกุศลตอ่พวกเขา
มากขึน้ ไดแ้ก่ ครอบครวั สมาชิกโควรมัหรอืสมาชิกชัน้
เรยีน เพื่อนรว่มชัน้ที่ โรงเรยีน มิตรสหาย หรอืเพื่อน
บ้าน นึกถึงคนที่ท่านเลือกขณะอ่าน โมโรไน 7:45 และ
คดิหาวธิีที่ท่านจะแสดงความรกัเหมือนพระครสิตต์อ่
คนเหล่าน้ีมากขึน้

 6. เขียนหนึง่หรือสองวิธีท่ีทา่นจะแสดงจิตกศุลตอ่คนเหลา่

นีม้ากขึน้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น ใน

ชว่งสปัดาห์ท่ีจะมาถงึ จงสวดอ้อนวอนขอความชว่ยเหลือจาก

พระเจ้าให้ทา่นมีจิตกศุลตอ่พวกเขามากขึน้ เม่ือสิน้สปัดาห์ให้แบง่

ปันประสบการณ์ของทา่นกบัเพ่ือนหรือสมาชิกคนหนึง่ในครอบครัว

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาโมโรไน 7:20–48 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 32: วัน 2

โมโรไน 8–9
ค�าน�า

โมโรไน 8 เป็นสาส์น (จดหมาย) ที่มอรมอนเขียนถึง
โมโรไนบุตรชายวา่เหตใุดเด็กเล็กจึงไม่ตอ้งรบับัพตศิ-
มา ในสาส์นน้ัน มอรมอนสอนเช่นกันวา่เราจะเตรยีม
พ�านักกับพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร เขาสรปุ โดยแสดง
ความเห็นเรือ่งความช่ัวรา้ยและความพินาศที่จะเกิด
กับชาวนีไฟ ในไม่ช้า โมโรไน 9 เป็นสาส์นฉบับสุดท้าย
ที่มอรมอนบันทึกถึงบุตรชาย มอรมอนบรรยายความ
โศกเศรา้เพราะสภาพช่ัวรา้ยของชาวนีไฟ เขากระตุน้
โมโรไนให้ท�างานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อช่วยให้ชาว
นีไฟกลับใจ ถึงแม้ผู้คนอยู่ ในสภาพเส่ือมทรามแตเ่ขา
ยังกระตุน้บุตรชายให้ซ่ือสัตย์ ในพระเยซูครสิตแ์ละให้
สัญญาแห่งชีวตินิรนัดรอ์ยู่ ในใจเขาตลอดไป

โมโรไน 8:1–24

มอรมอนเขียนถึงโมโรไนบตุรชายเกีย่วกบัคนทีต่อ้งรบับพั- 

ติศมา

ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่เหตใุดเด็กในศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจึงไม่รบับัพตศิ
มาจนกวา่พวกเขาจะอายุแปดขวบ ในจดหมายที่เขียน
ถึงโมโรไนบุตรชาย มอรมอนสอนความจรงิส�าคญับาง
ประการเกี่ยวกับความรอดของเด็กเล็กและบัพตศิมา 
ตลอดจนสาเหตทุี่เด็กไม่รบับัพตศิมาจนกวา่จะอายุแปด
ขวบ มอรมอนเริม่ตน้จดหมายที่เขียนถึงโมโรไนโดย
พูดถึงการโตแ้ย้ง (ความเห็นไม่ตรงกัน) ที่ชาวนีไฟมีอยู่ 
อ่าน โมโรไน 8:4–6 มองหาหลักค�าสอนที่ชาวนีไฟก�าลัง
โตแ้ย้งกัน (ขณะที่ท่านอ่าน อาจจะเป็นประโยชน์ถ้ารูว้า่ 
รำ้ยแรง ในบรบิทน้ีหมายถึงรนุแรงอย่างยิ่ง)

อ่าน โมโรไน 8:7 ระบุส่ิงที่มอรมอนท�าเมื่อเขาไดย้ิน
ปัญหาน้ี พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
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ของมอรมอนโดยทรงอธิบายวา่เหตใุดเด็กเล็กไม่จ�าเป็น
ตอ้งรบับัพตศิมาก่อนถึงวยัที่รบัผิดชอบได ้อ่าน โมโรไน 
8:8–9 ดวูา่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัอะไรเกี่ยวกับสาเหตทุี่
ทารกและเด็กเล็กไม่รบับัพตศิมา

ใน โมโรไน 8:8 “ค�าสาปแช่งตอ่อาดมั” หมายถึงการแยก
อาดมัจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเน่ืองจากการตก 
เห็นไดชั้ดวา่ชาวนีไฟบางคนไม่เข้าใจหลักค�าสอนเรือ่ง
บัพตศิมา ดว้ยเหตน้ีุ พวกเขาจึงเช่ืออย่างผิดๆ วา่เด็ก
เล็กไม่มีคา่ควรจะอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าหาก
ปราศจากศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา และพวกเขาตอ้งการ
ให้บัพตศิมาเด็กเมื่ออายุน้อยมาก ในการเข้าใจข้อน้ีอาจ
จะเป็นประโยน์เช่นกันถ้าสังเกตวา่บาปคอื “การจงใจไม่
เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า” (คูม่ือพระคมัภีร,์ 
“บาป,” scriptures.lds.org) เพื่อเข้าใจหลักค�าสอนในข้อ
น้ีถ่องแท้มากขึน้ ท่านอาจตอ้งการอ้างโยง โมโรไน 8:8 
กับหลักแห่งความเช่ือข้อสอง

อ่าน โมโรไน 8:10 มองหาค�ามาเตมิความจรงิตอ่ไปน้ี ให้
ครบถ้วน: การกลับใจและบัพติศมาจ�าเป็นส�าหรบัทุก
คนท่ี  
  

เพราะการกลับใจและบัพตศิมาจ�าเป็นเฉพาะส�าหรบั
คนที่รบัผิดชอบไดแ้ละสามารถท�าบาป มอรมอนจึงสอน
วา่การให้บัพตศิมาเด็กเล็กก่อนพวกเขารบัผิดชอบได้
จึงไม่ถูกตอ้ง อ่าน โมโรไน 8:11–13, 18–22 มองหาค�า
อธิบายของมอรมอนวา่เหตใุดบัพตศิมาของเด็กเล็กจึง
ไม่ถูกตอ้ง ข้อเหล่าน้ีสอนหลักค�าสอนน้ี เด็กเล็กๆ รอด
ได้โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

พระเจ้าทรงก�าหนดอายุที่เริม่รบัผิดชอบได—้คอืแปด
ขวบ (ด ูคพ  68:25–27; งานแปลของโจเซฟ สมิธ, ปฐม
กาล 17:11 [ ในภาคผนวกของพระคมัภีร ์ไบเบิล]) ก่อน
ครบแปดขวบเด็กไม่สามารถท�าบาป ไดเ้พราะซาตาน
ไม่มีอ�านาจล่อลวงเด็กเล็ก (ด ูคพ  29:46–47) ความผิด
พลาดใดก็ตามที่เด็กท�าก่อนอายุแปดขวบไม่ถือวา่เป็น
บาป

เอ็ลเดอรด์ลัลนิ เอช  โอค๊ส์แหง่โควรมัอคัร- 
สาวกสิบสองอธิบายวา่เหตใุดเด็กเล็กจึงไม่
สามารถท�าบาป ได ้“เราเข้าใจจากหลักค�า
สอนของเราวา่ก่อนถึงอายุที่รบัผิดชอบได ้
เด็ก ‘ ไม่สามารถท�าบาป’ ( โมโรไน 8:8) 

ระหวา่งน้ัน เด็กท�าผิดพลาดได ้แม้ความผิดพลาดที่
สรา้งความเสียหายและรา้ยแรงมากจนตอ้งไดร้บัการแก้ 
ไข แตก่ารกระท�าของพวกเขาไม่ถือวา่เป็นบาป” (“Sins 
and Mistakes,” Ensign, Oct. 1996, 65)

มอรมอนเป็นพยานในสาส์นตอนหน่ึงของเขาเช่นกัน
วา่เด็กเล็ก “มีชีวติอยู่ ในพระครสิต”์ และถ้าพวกเขาตาย
ก่อนอายุแปดขวบ พวกเขาไดร้บัการไถ่ผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์(ด ูโมโรไน 8:12–15, 22)

ขณะอธิบายวา่เหตใุดทารกและเด็กเล็กไม่ตอ้งรบับัพ-
ตศิมา มอรมอนเป็นพยานถึงหลักธรรมน้ี พระผู้เป็น
เจ้าทรงเท่ียงธรรมอย่างสมบูรณ์ในการกระท�ากับ
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บุตรธิดาของพระองค์ น่ีหมายความวา่พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงให้ทุกคนมี โอกาสไดร้บัความรอดอย่างเที่ยงธรรม
และเท่าเทียมกัน

 1. กิจกรรมตอ่ไปนีส้ามารถชว่ยทา่นฝึกอธิบายหลกัค�า

สอนท่ีสอนในสว่นแรกของ โมโรไน 8 เลือกสถานการณ์

ด้านลา่งมาหนึง่อยา่ง (หรือทัง้สอง) สถานการณ์ และระบหุนึง่หรือ

สองข้อจาก โมโรไน 8:8–24 ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นท่ีชว่ยไขข้อกงัวลของบคุคลในสถานการณ์ จากนัน้ให้เขียน

การตอบสนองสถานการณ์นัน้หนึง่หรือสองยอ่หน้า ใช้ข้อพระ

คมัภีร์ในค�าตอบของทา่น

 ก. ในฐานะผู้สอนศาสนา ทา่นพบชายคนหนึง่ก�าลงัแสวงหาความ

จริงอยา่งจริงใจ เขาอธิบายวา่ทัง้ชีวิตเขาได้รับการสอนวา่เดก็เลก็มี

บาปตัง้แตเ่กิดเพราะการลว่งละเมิดของอาดมั เขามัน่ใจวา่เม่ือ

ทารกตายโดยไมไ่ด้รับบพัตศิมา พวกเขามีบาปและจะรอดไมไ่ด้

 ข. ผู้ เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหมย่อมรับวา่บพัตศิมาส�าหรับเดก็อายุ

แปดขวบเป็นความคดิท่ีดีแตถ่ามวา่ “ไมส่�าคญัหรอกวา่จะรับบพั-

ตศิมาเม่ืออายแุปดเดือน หรือแปดขวบ ใชห่รือเปลา่”

โมโรไน 8:25–30

มอรมอนสอนส่ิงทีเ่ราตอ้งท�าเพือ่พ�านกัอยู่กบัพระผูเ้ป็น

เจ้า

หลังจากสอนวา่เหตใุดเด็กเล็กไม่ตอ้งรบับัพตศิมา มอร- 
มอนสอนวา่ผู้ถึงวยัรบัผิดชอบไดต้อ้งรบับัพตศิมา เขา
อธิบายเช่นกันวา่เราตอ้งท�าอะไรหลังจากบัพตศิมาเพื่อ
จะไดพ้�านักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า

อ่าน โมโรไน 8:25–26 มองหาส่ิงที่เราตอ้งท�าและ
ลักษณะนิสัยที่เราตอ้งพัฒนาเพื่อจะไดพ้�านักอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงเหล่า
น้ีในพระคมัภีรข์องท่าน อาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเข้าใจ
วา่ “ความอ่อนโยน” หมายถึงการยอมตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า “ ใจนอบน้อม” หมายถึงความ
อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างแท้จรงิ

ท่านอาจตอ้งการเขียนหลักธรรมตอ่ไปน้ีในพระคมัภีร์
ของท่านใกล้กับ โมโรไน 8:25–26: โดยผ่านการเช่ือฟัง
พระบัญญัติอย่างซ่ือสตัย์ เราจะได้รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิซ่ึงเตรยีมเราให้พรอ้มพ�านักอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้า

 2. ค�าถามตอ่ไปนีจ้ะชว่ยให้ทา่นเข้าใจ โมโรไน 8:25–26 ดี

ขึน้ พิจารณาค�าถามทัง้หมด จากนัน้เลือกตอบสองข้อหรือ

มากกวา่นัน้ในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นคดิวา่เหตใุดการได้รับการปลดบาปจงึสามารถน�าไปสู่

ความออ่นโยนและใจนอบน้อม

 ข. ความออ่นโยนและใจนอบน้อมจะอญัเชิญพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เข้ามาในชีวิตทา่นได้อยา่งไร

 ค. การมีพระวิญญาณบริสทุธ์ิจะชว่ยทา่นเตรียมอยูก่บัพระผู้ เป็น

เจ้าอยา่งไร

 ง. มอรมอนสอนวา่ถ้าเราต้องการเป่ียมด้วยความรักอนัยัง่ยืน เรา

ต้องสวดอ้อนวอนอยา่งขยนัหมัน่เพียร ทา่นคดิวา่เหตใุดการสวด

อ้อนวอนอยา่งขยนัหมัน่เพียรจงึจ�าเป็นหากเราต้องการเป่ียมด้วย

ความรัก

ดงัที่บันทึกไว ้ใน โมโรไน 8:27 มอรมอนประณามบาป
ของความจองหองในบรรดาชาวนีไฟ อ่าน โมโรไน 8:27 
และมองหาผลจากความจองหองของชาวนีไฟ จากน้ัน
ให้เปรยีบเทียบผลน้ีกับผลของความอ่อนโยนและใจ
นอบน้อมตามที่พบใน โมโรไน 8:26

มอรมอนกระตุน้โมโรไนให้สวดอ้อนวอนให้ชาวนีไฟ
ทัง้น้ีเพื่อพวกเขาอาจจะกลับใจและไดร้บัพรที่บรรยายไว้
ในจดหมายของเขา (ด ูโมโรไน 8:28–30) ใช้ค�าแนะน�า
ที่มอรมอนให้บุตรชายพิจารณาเรือ่งการสวดอ้อนวอนให้
คนบางคนที่ท่านรูจ้ักซ่ึงตอ้งไดร้บัพรแห่งพระกิตตคิณุ 
และพยายามหาวธิีช่วยคนเหล่าน้ัน

โมโรไน 9:1–20

มอรมอนพดูถึงความชัว่ร้ายของชาวนีไฟกบัชาวเลมนั

นึกถึงเวลาที่ท่านพยายามช่วยคนบางคนและคนน้ันไม่
ยอมรบัความพยายามของท่าน บางคนอาจตอบสนอง
อย่างไรเมื่อคนที่พวกเขาก�าลังพยายามช่วยปฏิเสธความ
หวงัดน้ัีนครัง้แล้วครัง้เล่า ขณะที่ท่านศึกษาสาส์นฉบับ
ที่สองของมอรมอนถึงโมโรไนบุตรชายตามที่พบใน โม-
โรไน 9 ให้มองหาส่ิงที่มอรมอนกล่าวเพื่อกระตุน้บุตร
ชายไม่ให้ทอดทิง้ชาวนีไฟ

อ่าน โมโรไน 9:1 มองหาค�าที่มอรมอนใช้บรรยาย
สถานการณ์ที่เขาจะพูดถึงในจดหมายของเขา สังเกต
วา่ น่ำโศกเศรำ้ ในบรบิทน้ีหมายถึงไม่สบายใจอย่างยิ่ง 
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ดงับันทึกไว ้ใน โมโรไน 9:2–19 มอรมอนพูดถึงเรือ่งไม่
สบายใจบางเรือ่งที่เกิดขึน้ในบรรดาผู้คน โดยแสดงให้
เห็นวา่ผู้คนช่ัวรา้ยเพียงใด เช่นเดยีวกับอีเธอรผ์ู้เป็น
ศาสดาพยากรณ์ ในบรรดาชาวเจเรด็ มอรมอนเห็น
ความโกรธและความช่ัวรา้ยครอบง�าผู้คนของเขา เขา
เกรงวา่พระวญิญาณของพระเจ้าทรงละความเพียรกับ
พวกเขาแล้ว (ด ูโมโรไน 9:4)

ไตรต่รองวา่เหตใุดมอรมอนยงัคงท�างานในบรรดาชาวนี- 
ไฟทัง้ที่พวกเขาท�าใจแข็งกระดา้งตอ่พระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้าและปฏิเสธความพยายามของศาสดาพยากรณ์
ที่จะช่วยพวกเขา

มอรมอนให้ค�าแนะน�าอันเป่ียมดว้ยพลังบางประการแก่
โมโรไนเกี่ยวกับวธิีที่เขาควรปฏิบัตติอ่คนที่ ใจไม่เปิดรบั 
อ่าน โมโรไน 9:3–6 ท�าเครือ่งหมายค�าหรอืวลีที่สอนหลัก
ธรรมน้ี เราต้องท�างานหนักอย่างขยันหม่ันเพียร
ในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าแม้คนท่ีเรารบัใช้ไม่ตอบ
สนองในทางบวกข้อ 6 ช่วยไดเ้ป็นพิเศษในการสอน
หลักธรรมน้ี

โมโรไน 9:21–26

มอรมอนกระตุน้โมโรไนใหซ่ื้อสตัย์

ตรกึตรองเหตกุารณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีในชุมชนของท่าน 
ประเทศ หรอืโลกที่ผู้คนอาจรูสึ้กท้อใจ อ่าน โมโรไน 
9:25–26 เพื่อคน้หาค�าแนะน�าที่มอรมอนให้ โมโรไน
เกี่ยวกับส่ิงที่ตอ้งท�าในสภาวการณ์อันน่าท้อใจ

 3. ตอบค�าถามตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น: มอรมอนบอกวา่โมโรไนควรให้อะไร “สถิตอยูใ่น

จิตใจลกูตลอดกาล” (โมโรไน 9:25) การระลกึถงึพระผู้ชว่ยให้รอด

และการชดใช้ของพระองค์ชว่ยทา่นได้อยา่งไรเม่ือทา่นยากล�าบาก

หรือถกูแวดล้อมด้วยความชัว่ร้าย

จากค�าแนะน�าที่มอรมอนให้โมโรไน เราเรยีนรูห้ลัก
ธรรมน้ี ถ้าเราซ่ือสตัย์ ในพระเยซูครสิต์ พระองค์
จะทรงยกเราขึน้แม้เม่ือความยุ่งยากและความช่ัว
รา้ยห้อมล้อมเรา การ “ซ่ือสัตย์ในพระครสิต”์ สามารถ
หมายถึงการพยายามปฏิบัตเิฉกเช่นสานุศิษย์ที่แท้จรงิ
ของพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา การระลึกถึงถึงพระผู้

ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค ์และรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองคอ์ย่างซ่ือสัตย์

 4. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นเก่ียว

กบัประสบการณ์ในชีวิตทา่นหรือในชีวิตคนใกล้ชิดท่ีแสดง

ให้เหน็วา่หลกัธรรมก่อนหน้านีเ้ป็นความจริง

นึกถึงวธิีหน่ึงที่ท่านจะซ่ือสัตย์ ในพระครสิต ์ไดม้ากขึน้
เมื่อความช่ัวรา้ยหรอืสภาวการณ์ยุ่งยากห้อมล้อมท่าน

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาโมโรไน 8–9 และศึกษาเสร็จวนัที ่(วนัเดือนปี)

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:

หน่วย 32: วัน 3

โมโรไน 10:1–7,  

27–29
ค�าน�า

โมโรไนแนะน�าชาวเลมันและคนอื่นๆ ทัง้หมดที่จะอ่าน
ประจักษ์พยานของเขาให้เรยีนรูค้วามจรงิจากถ้อยค�า
ของเขาดว้ยตนเองโดยทูลถามพระผู้เป็นเจ้า เขาสอน
วา่ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและพระ
เยซูครสิตจ์ะเกิดขึน้โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
โมโรไนประกาศอย่างองอาจวา่เขาจะพบผู้อ่านของเขา
หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า และพระผู้เป็น
เจ้าจะทรงยืนยันความจรงิในถ้อยค�าของเขา
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โมโรไน 10:1–7

โมโรไนแนะน�าใหเ้ราไดร้บัประจกัษ์พยานเกีย่วกบัพระ

คมัภีร์มอรมอนและพระเยซูคริสต์

ทบทวนบทน�าของพระคมัภีรม์อรมอนในหน่วย 1 ของ
คูม่ือเล่มน้ี ท่านจ�าจุดประสงคข์องศิลาหลักในประตโูคง้
ไดห้รอืไม่และศิลาหลักเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระคมัภีร์
มอรมอน เปิดไปดคู�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน (อยู่
ที่ตน้เล่มของพระคมัภีร)์ และอ่านค�ากล่าวจากศาสดา
พยากรณ์ โจเซฟ สมิธในย่อหน้าที่หก

ศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ สมิธอธิบายวา่พระคมัภีรม์อร- 
มอนเป็น “ศิลาหลัก” ของศาสนาเรา หมายความวา่
ประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนเกือ้
หนุนและเพิ่มพลังประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับความ
จรงิทัง้หมดของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู อ่าน
ย่อหน้าสุดท้ายของค�าน�าพระคมัภีรม์อรมอน และมอง
หาความจรงิที่คนๆ หน่ึงจะรู ้ได ้โดยการไดร้บัประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน เฉกเช่นศิลาหลัก
ยึดประตโูคง้ไวด้ว้ยกัน พระคมัภีรม์อรมอนยึดประจักษ์
พยานของท่านไวด้ว้ยกันและเพิ่มพลังประจักษ์พยาน
น้ันอย่างไร

ราว 1,400 ปีก่อนโจเซฟ สมิธไดร้บัแผ่นจารกึทองค�า  
โมโรไนสรปุบันทึกของบิดาโดยเขียนกระตุน้เป็นครัง้
สุดท้ายแก่คนที่จะไดร้บัพระคมัภีรม์อรมอนในวนัเวลา
สุดท้าย (ด ูโมโรไน 10:1–2) ค�าวา่ กระตุน้ หมายถึง

ศลิาหลกั

สนับสนุนให้ท�า โมโรไนใช้ค�าน้ีแปดครัง้ในบทสุดท้าย
ของพระคมัภีรม์อรมอน เขากระตุน้ทุกคนที่ ไดร้บัพระ
คมัภีรม์อรมอนให้แสวงหาประจักษ์พยานเกี่ยวกับความ
จรงิและความศักดิสิ์ทธิ์ของหนังสือเล่มน้ี

อ่าน โมโรไน 10:3–4 ระบุส่ิงที่ โมโรไนกล่าววา่เราควรท�า
เพื่อให้ ไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน 
ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายส่ิงเหล่าน้ีในพระคมัภีร์
มอรมอนของท่าน ศึกษาข้อมูลตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับส่ิงตา่งๆ 
ที่ โมโรไนกล่าววา่เราควรท�า

“อ่านเร่ืองเหล่านี”้

ขัน้แรกของการไดร้บัพยานวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
ความจรงิคอือ่าน เอ็ลเดอรแ์ทด อาร ์ คอลลิสเตอรแ์ห่ง
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบเล่าวา่เยาวชนหญิงคนหน่ึงได้
ประโยชน์จากการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่ม
อย่างไร

“เด็กสาวอายุ 14 ปี       กล่าววา่เธอพูดคยุเรือ่งศาสนา
กับเพื่อนคนหน่ึงที่ โรงเรยีน เพื่อนถามเธอวา่ ‘เธอเป็น
สมาชิกของศาสนาอะไร’

“เธอตอบวา่ ‘ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย หรอืชาวมอรมอน’

“เพื่อนตอบวา่ ‘ฉันรูจ้ักศาสนจักรน้ัน และรูว้า่ไม่จรงิ’

“‘เธอรู ้ไดอ้ย่างไร’ เธอถาม

“เพื่อนเธอตอบวา่ ‘เพราะฉันเคยคน้ควา้เรือ่งน้ี’

“‘เธอเคยอ่านพระคมัภีรม์อรมอนไหม’

“‘ ไม่’ เพื่อนตอบ ‘ ไม่เคยอ่าน’

“จากน้ันเด็กสาวที่น่ารกัคนน้ีตอบวา่ ‘แสดงวา่เธอไม่ ได้
คน้ควา้เรือ่งศาสนจักรของฉันเพราะฉันอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนทุกหน้าและรูว้า่เป็นความจรงิ’ ” (“พระคมัภีร์
มอรมอน—พระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนำ, 
พ ย  2011, 97)

ท่านคดิวา่เหตใุดการอ่านพระคมัภีรม์อรมอนจึงจ�าเป็น
ตอ่การไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจรงิของพระ
คมัภีรด์งักล่าว   
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“จ�าไวว่้าพระเจ้าทรงเมตตาเพียงใด”

กระบวนการขัน้ตอ่ไปคอื “จ�าไวว้า่พระเจ้าทรงเมตตา
เพียงใด” การจดจ�าพระเมตตาของพระเจ้าในชีวติเรา
สามารถท�าให้ ใจเราอ่อนโยนลงและเตรยีมเราให้พรอ้ม
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไตรต่รองเวลาที่ท่านรูสึ้กถึง
พระเมตตาของพระเจ้าในชีวติท่าน

ในตอนตน้พระคมัภีรม์อรมอน นีไฟประกาศผ่านงาน
เขียนของเขาวา่เขาจะแสดงให้เราเห็นแบบอย่างพระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า (ด ู1 นีไฟ 1:20) 
ตอนท้ายพระคมัภีรม์อรมอน โมโรไนขอให้เราจดจ�า
พระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีตอ่เรา (ด ูโมโรไน 10:3) 
ท่านอาจตอ้งการเขียนข้ออ้างโยง 1 นีไฟ 1:20 ใกล้กับ 
โมโรไน 10:3

 1. ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นเคยเหน็หลกัฐานอะไรยืนยนัพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิต

ทา่น

 ข. ทา่นคดิวา่การจดจ�าพระเมตตาของพระเจ้าชว่ยให้คนบางคนได้

รับประจกัษ์พยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนอยา่งไร

การจดจ�าพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีตอ่ผู้อื่นและตวัเรา
เองสามารถเตรยีมเราให้พรอ้มไตรต่รองข่าวสารที่พระ
คมัภีรม์อรมอนให้แก่เรา

“ไตร่ตรองในใจท่าน”

ขัน้ตอ่ไปที่ โมโรไนสอนคอื “ ไตรต่รองในใจท่าน” เอ็ล-
เดอรม์ารว์นิ เจ  แอชตนัแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
อธิบายวา่การไตรต่รองจะช่วยให้เราไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ในชีวติเราอย่างไร

“ขณะข้าพเจ้าศึกษาพระคมัภีร ์ค�าวา่ 
ไตรต่รอง ที่ ใช้บ่อยครัง้ในพระคมัภีร์
ท้าทายและกระตุน้ข้าพเจ้า พจนานุกรม
กล่าววา่ ไตรต่รอง หมายถึงช่ังน� ้าหนักในใจ 
ใครค่รวญอย่างลึกซึง้ คดิรอบคอบ และ

ตรกึตรอง      โมโรไนใช้ค�าน้ีขณะจบบันทึกของเขา  
[ด ูโมโรไน 10:3]

“ โดยการไตรต่รอง เราเปิดโอกาสให้พระวญิญาณเน้น
ย�า้และชีน้�า การไตรต่รองเป็นห่วงแข็งแรงเช่ือมระหวา่ง

ใจกับความคดิ ขณะที่เราอ่านพระคมัภีร ์พระคมัภีร์
สัมผัสใจและความคดิเรา ถ้าเราใช้ของประทานในการ
ไตรต่รอง เราสามารถรบัความจรงินิรนัดรเ์หล่าน้ีไดแ้ละ
รบัรูว้า่เราจะรวมส่ิงเหล่าน้ีไว ้ในกิจวตัรประจ�าวนัของเรา
ไดอ้ย่างไร      

“การไตรต่รองเป็นการแสวงหาทางใจทีละขัน้ เป็นของ
ประทานอันส�าคญัยิ่งส�าหรบัคนที่ฝึกใช้ เราพบความ
เข้าใจ ข้อคดิ และการน�ามาประยุกต ์ใช้ ไดจ้รงิถ้าเราจะ
ใช้ของประทานแห่งการไตรต่รอง” (“There Are Many 
Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20)

 2. ตอบค�าถามตอ่ไปนีห้นึง่ข้อหรือทัง้สองข้อลงในสมดุ

บนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. การไตร่ตรองขณะศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนชว่ยให้ทา่นรู้สกึถงึ

พระวิญญาณบริสทุธ์ิอยา่งไร

 ข. ทา่นจะท�าอะไรได้บ้างเพ่ือไตร่ตรองอยา่งสม�่าเสมอและมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ขณะศกึษาพระคมัภีร์

“ทูลถามดว้ยใจจริง, ดว้ยเจตนาแทจ้ริง, โดยมีศรทัธาใน

พระคริสต์”

เมื่อผู้คน “สวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจและมีเจตนา
แท้จรงิ” น่ันหมายความวา่พวกเขา “ตัง้ใจจะท�าตามค�า
ตอบที่ ไดร้บัจากพระผู้เป็นเจ้า” (ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรำ [2004], 119)
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ชายคนหน่ึงช่ือโรดอลโฟ อารม์านโด เปเรซ โบนิลลา
เรยีนรูค้วามส�าคญัของการสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนา
แท้จรงิ เขารบับัพตศิมาเมื่ออายุเก้าขวบแตค่รอบครวั
เขาไม่แข็งขันในศาสนจักร เมื่อเขาเป็นวยัรุน่ เขาเริม่
นึกถึงพระกิตตคิณุและมีประสบการณ์ตอ่ไปน้ี

“ผมสวดอ้อนวอนเป็นครัง้คราวเพื่อให้รูว้า่อะไรถูกตอ้ง 
แตน่ั่นเป็นความคดิที่ผ่านเข้ามาช่วงสัน้ๆ มากกวา่จะ
เป็นค�าถามที่จรงิใจ แตแ่ล้วคนืหน่ึงผมตดัสินใจสวด
อ้อนวอนดว้ย ‘เจตนาแท้จรงิ’

“ผมทูลพระบิดาบนสวรรคว์า่ผมตอ้งการรูจ้ักพระองค์
และเป็นส่วนหน่ึงของศาสนจักรที่แท้จรงิของพระองค ์
ผมสัญญาวา่ ‘ถ้าพระองคจ์ะทรงให้ข้าพระองคท์ราบวา่
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จรงิหรอืไม่และ
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิหรอืไม่ ข้าพระองคจ์ะ
ท�าทุกอย่างที่พระองคท์รงประสงคใ์ห้ข้าพระองคท์�า ถ้า
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

เป็นศาสนจักรที่แท้จรงิ ข้าพระองคจ์ะท�าตามและไม่มี
วนัทิง้ศาสนจักร’

“ผมไม่ไดร้บัปรากฏการณ์อันน่าตืน่ตาตืน่ใจ แตผ่ม
รูสึ้กสงบและเข้านอน หลายช่ัวโมงตอ่มาผมตืน่นอน
พรอ้มกับความคดิที่ชัดเจนวา่ “โจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ที่แท้จรงิ และพระคมัภีรม์อรมอนเป็นความ
จรงิ” ความคดิน้ันมาควบคูก่ับสันตสุิขเกินบรรยาย ผม
หลับไปอีก และตืน่ขึน้มาอีกทีหลังจากน้ันดว้ยความคดิ
และความรูสึ้กเหมือนเดมิ

“นับแตน้ั่นเป็นตน้มา ผมไม่เคยสงสัยเลยวา่โจเซฟ 
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จรงิ ผมรูว้า่น่ีคอืงานของ
พระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงตอบค�า
วงิวอนที่จรงิใจของเรา” (ด ูโรดอลโฟ อารม์านโด เปเรซ 
โบนิลลา, “ฉันรูไ้ดอ้ย่างไร,”เลียโฮนำ, ต ค  2011, 64)

 3. ตรึกตรองวา่ทา่นต้องการมีประจกัษ์พยานแรงกล้า

เพียงใดเก่ียวกบัความจริงของพระคมัภีร์มอรมอน เขียน

บางสิง่ท่ีทา่นท�าอยูแ่ล้วเพ่ือให้ได้ประจกัษ์พยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์

มอรมอนลงในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น จากนัน้ให้

เขียนสิง่ท่ีทา่นท�าได้เพ่ือให้มีประจกัษ์พยานแรงกล้ามากขึน้เก่ียว

กบัพระคมัภีร์มอรมอน

คน้ควา้ โมโรไน 10:4 ระบุส่ิงที่ โมโรไนเป็นพยานวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าจะท�าส�าหรบัคนที่ท�าตามขัน้ตอนน้ีของการ
อ่าน จดจ�า ไตรต่รอง และทูลถาม ท่านอาจตอ้งการท�า
เครือ่งหมายสัญญาน้ี ในพระคมัภีรข์องท่าน ( โมโรไน 
10:4–5 เป็นข้อผู้เช่ียวชาญพระคมัภีร)์

อ่าน โมโรไน 10:5–7 มองหาส่ิงอื่นที่ โมโรไนสัญญาวา่เรา
จะรู ้ได ้โดยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

หลักธรรมข้อหน่ึงที่เราเรยีนรู ้ไดจ้าก โมโรไน 10:3–7 
คอื หากเราแสวงหาด้วยศรทัธา เราจะได้รบัประจักษ์
พยานเก่ียวกับพระคัมภีรม์อรมอนและพระเยซู
ครสิต์ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ ท่านอาจตอ้งการเขียน
หลักธรรมน้ีในพระคมัภีรข์องท่านใกล้ข้อเหล่าน้ี

 4. ท�าในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นดงันี ้

 ก. บนัทกึวา่การอา่น จดจ�า ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอน

ปีนีไ้ด้เสริมสร้างประจกัษ์พยานของทา่นเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอร- 



413

หน่วย 32: วัน 4

โมโรไน 10:8–26, 

30–34
ค�าน�า

หลังจากสอนวธิี ไดร้บัพยานถึงความจรงิของทุกเรือ่ง
ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์แล้ว โมโรไนไดแ้นะน�าคน
เหล่าน้ันซ่ึงจะอ่านถ้อยค�าของเขาให้รูจ้ักและรบัของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ โมโรไนสรปุบันทกึพระคมัภรีม์อร- 
มอนโดยแนะน�าคนทัง้ปวงให้มาหาพระเยซูครสิต ์ยึด
มั่นในของประทานอันดทีุกอย่างที่พระองคท์รงมอบให้ 
และไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มผ่านพระองค์

โมโรไน 10:8–26

โมโรไนสอนเกีย่วกบัของประทานแห่งพระวิญญาณและ

จดุประสงค์ของของประทานเหล่านัน้ในงานของพระเจ้า

นึกถึงเวลาที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรให้ท่าน
สามารถท�าส่ิงที่ท่านไม่อาจท�าไดด้ว้ยตนเอง ในบทสรปุ
ของโมโรไน เขาเป็นพยานถึงความช่วยเหลือและพลังที่
พระเจ้าทรงมอบให้เราได ้อ่าน โมโรไน 10:8 มองหาวลีที่
พูดถึงพรหรอืความสามารถทางวญิญาณที่พระบิดาบน
สวรรคป์ระทานแก่บุตรธิดาที่ซ่ือสัตย์ของพระองค์

“ของประทานของพระผู้เป็นเจ้า” ที่ โมโรไนพูดไว ้ใน 
โมโรไน 10:8 เรยีกวา่ “ของประทานแห่งพระวญิญาณ” 
หรอื “ของประทานฝ่ายวญิญาณ” เช่นกัน ท่านอาจ
ตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี “ของประทานของพระผู้
เป็นเจ้า”  ในพระคมัภีรข์องท่าน เขียนความจรงิตอ่ไป
น้ีในพระคมัภีรข์องท่านใกล้กับ โมโรไน 10:8: พระผู้
เป็นเจ้าทรงมอบของประทานแห่งพระวญิญาณเพ่ือ
ประโยชน์ของบุตรธิดาพระองค์ วลี “เพื่อประโยชน์
ของบุตรธิดาพระองค”์ หมายถึงเพื่อเป็นประโยชน์หรอื
เป็นการรบัใช้บุตรธิดาของพระองค์

มอนและความจริงท่ีสอนในนัน้ หรือได้ชว่ยให้ทา่นได้รับประจกัษ์

พยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์ดงักลา่วอยา่งไร

 ข. นกึถงึเวลาท่ีทา่นรู้สกึวา่พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นพยานตอ่ทา่น

ถงึความจริงของพระคมัภีร์มอรมอนหรือความจริงอ่ืนของพระ

กิตตคิณุ ส�าคญัท่ีต้องจดจ�าวา่การเปิดเผยสว่นใหญ่ไมเ่กิดขึน้แบบ

ต่ืนเต้นเร้าใจ คนสว่นใหญ่จะรู้สกึถงึการกระตุ้นเตือนเงียบๆ และ

ละเอียดออ่นจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ เชน่ ความรู้สกึสงบ อบอุน่ 

หรือความเช่ือมัน่ในความจริง พระวิญญาณอาจจะทรงเป็นพยาน

ถงึความจริงพระกิตตคิณุเป็นบรรทดัมาเตมิบรรทดัเชน่กนั โดยชว่ย

ให้เราเรียนรู้ความจริงทีละน้อย เขียนเก่ียวกบัเวลาท่ีทา่นเคยรู้สกึ

ถงึพยานยืนยนัของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

โมโรไน 10:27–29

โมโรไนเป็นพยานว่าเขาจะพบเราทีบ่ลัลงัก์พิพากษาของ

พระผูเ้ป็นเจ้า

อ่าน โมโรไน 10:27–29 พิจารณาวา่ข้อเหล่าน้ีสอนหลัก
ธรรมตอ่ไปน้ีอย่างไร คนท่ี ได้รบัพระคัมภีรม์อรมอน
จะต้องชีแ้จงต่อพระผู้เป็นเจ้าวา่พวกเขาตอบสนอง
อย่างไรต่อพระคัมภีรเ์ล่มน้ี สมมตวิา่ท่านมี โอกาส
พบโมโรไนที่บัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า จง
ไตรต่รองส่ิงที่ท่านจะพูดกับเขาเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อร- 

มอนและน่ันมีผลตอ่ชีวติท่านอย่างไร

ผู้เช่ียวชาญพระคัมภร์ี—โมโรไน 10:4–5
การท่องจ�า โมโรไน 10:4–5 จะช่วยท่านไดม้ากในการ
แบ่งปันข่าวสารของพระคมัภีรม์อรมอนกับคนอื่นๆ 
ท่านอาจจะใช้เวลาบางส่วนตอนน้ีท่องจ�าค�าตอ่ค�า วธิี
หน่ึงในการท่องจ�าข้อน้ีคอือ่านออกเสียงหลายๆ รอบ 
จากน้ันให้เขียนค�าตอ่ค�าสามครัง้บนแผ่นกระดาษหรอื
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน เมื่อเขียน
เสรจ็แล้ว ให้ดวูา่ท่านสามารถท่องข้อเหล่าน้ีจากความ
ทรงจ�าไดห้รอืไม่

 5. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาโมโรไน 10:1–7, 27–29 และศึกษาเสร็จวนัที ่ 

(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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อ่าน โมโรไน 10:9–16 ท�าเครือ่งหมายของประทานฝ่าย
วญิญาณแตล่ะอย่างที่ โมโรไนกล่าวถึง ส�าคญัที่ตอ้งรูว้า่
ของประทานฝ่ายวญิญาณที่ โมโรไนพูดถึงเป็นเพียงไม่
กี่ตวัอย่างในของประทานฝ่ายวญิญาณมากมายที่มีอยู่ 
เอ็ลเดอรม์ารว์นิ เจ  แอชตนัแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองสอนวา่ “พระผู้เป็นเจ้าประทานพรสวรรคพ์ิเศษ
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันแก่เราแตล่ะคน”

“ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้วดเูหมือนเรือ่งเศรา้
สลดมากอย่างหน่ึงของชีวติคอืเมื่อบุคคล
หน่ึงจัดตนเองอยู่ในประเภทคนไม่มี
พรสวรรคห์รอืของประทาน       ส�าหรบัเรา 
การสรปุวา่เราไม่มีของประทานเมื่อเรา

ตดัสินตวัเราจากความสูง ความฉลาด เกรดเฉลี่ย ความ
มั่งคัง่ อ�านาจ ต�าแหน่ง หรอืรปูลักษณ์ภายนอกไม่เพียง
ไม่ยุตธิรรมเท่าน้ันแตไ่รเ้หตผุลดว้ย      

“      ข้าพเจ้าจะพูดถึงของประทานบางอย่างที่ ไม่ปรากฏ
ชัดหรอืไม่น่าสนใจเสมอไปแตส่�าคญัมาก หน่ึงในน้ัน
อาจเป็นของประทานของท่าน—ของประทานที่ ไม่
ปรากฏชัดแตก่ระน้ันก็มีจรงิและมีคา่

“เรามาทบทวนของประทานที่ ไม่คอ่ยเดน่ชัดบางอย่าง
เหล่าน้ีดว้ยกัน ของประทานแห่งการซักถาม ของ
ประทานแห่งการฟัง ของประทานแห่งการไดย้ินและ
ใช้สุรเสียงสงบแผ่วเบา ของประทานแห่งความสามารถ
หลั่งน� ้าตา ของประทานแห่งการหลีกเลี่ยงความขัด
แย้ง ของประทานแห่งการเห็นดว้ย ของประทานแห่ง
การหลีกเลี่ยงค�าพูดซ�า้ๆ ไรส้าระ ของประทานแห่งการ
แสวงหาส่ิงชอบธรรม ของประทานแห่งการไม่ตดัสิน 
ของประทานแห่งการพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทูลขอ
การน�าทาง ของประทานแห่งการเป็นสานุศิษย์ ของ
ประทานแห่งการดแูลผู้อื่น ของประทานแห่งความ
สามารถไตรต่รอง ของประทานแห่งการสวดอ้อนวอน 
ของประทานแห่งการแสดงประจักษ์พยานอันทรงพลัง 
และของประทานแห่งการไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์

“เราตอ้งจ�าไวว้า่แก่มนุษย์ทุกคนมีของประทานให้ ไว้
โดยพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า [ดคูพ  46:11–12] 
สิทธิ์และความรบัผิดชอบของเราคอืยอมรบัของ
ประทานของเราและแบ่งปัน ของประทานและพลัง

ความสามารถของพระผู้เป็นเจ้ามี ให้เราทุกคน” (“There 
Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20)

อ่าน โมโรไน 10:17 สังเกตการสอนของโมโรไนวา่
สมาชิกที่ซ่ือสัตย์ทุกคนของศาสนจักรมีของประทาน
ฝ่ายวญิญาณอย่างน้อยหน่ึงอย่าง (ด ูคพ  46:11 ดว้ย) 
เอ็ลเดอรโ์รเบิรต์ ด ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
สอนวา่ “ของประทานแห่งพระวญิญาณ       จะช่วยให้
เราแตล่ะคนบรรลุเป้าหมายของชีวตินิรนัดร์

“ของประทานแห่งพระวญิญาณเหล่าน้ีมี
ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์รวม
อยู่ในน้ันดว้ย พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เป็นสมาชิกองคท์ี่สามในพระผู้เป็นเจ้านิ
รนัดรส์ามพระองคแ์ละเป็นองคเ์ดยีวกัน

กับพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์องคน้ี์
เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยเราตดัสิน
ใจซ่ึงจะช่วยให้เราพบและบรรลุพันธกิจของเรา      

“ ในยุคสุดท้ายน้ี ความเข้าใจเรือ่งของประทานแห่ง
พระวญิญาณมี ให้เราโดยการเปิดเผยดงัที่บันทึกไว ้ใน
ภาค 46 ของพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา 
ภาค 46 ระบุของประทานบางอย่างของพระวญิญาณ
ดงัน้ี

“‘เพราะคนทัง้ปวงมิไดม้ีของประทานทุกอย่างให้แก่
พวกเขา; เพราะมีของประทานหลายอย่าง, และแก่
มนุษย์ทุกคนมีของประทานให้ ไว ้โดยพระวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้า ’ (ข้อ 11)

“เราไดร้บัการสอนอย่างชัดเจนวา่เราแตล่ะคนไดร้บั
ของประทานหน่ึงอย่างหรอืหลายอย่าง เราทราบหรอืไม่
วา่เราไดร้บัของประทานอะไร เราก�าลังพยายามหาของ
ประทานของเราหรอืไม่” (“Gifts of the Spirit,” Ensign, 
Feb. 2002, 12)

 1. นกึถงึของประทานฝ่ายวิญญาณท่ีทา่นได้รับจากพระผู้

เป็นเจ้า แล้วตอบค�าถามตอ่ไปนีส้องข้อหรือทัง้หมดลงใน

สมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่น

 ก. ทา่นได้ประโยชน์อะไรจากของประทานแหง่พระวิญญาณท่ีทา่น

ได้รับ

 ข. ทา่นเคยเหน็ตวัอยา่งซึง่ป็นของประทานฝ่ายวิญญาณอะไรบ้าง

ในศาสนจกัรทกุวนันี ้
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 ค. ทา่นจะใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพ่ือเป็นพรแก่ชีวิตผู้ อ่ืนได้

อยา่งไร ของประทานของผู้ อ่ืนเป็นพรแก่ชีวิตทา่นอยา่งไร

พิจารณาวา่ของประทานฝ่ายวญิญาณในการออกมาของ
พระคมัภีรม์อรมอนชัดเจนอย่างไร ในช่องวา่งที่เตรยีม
ไว ้ให้ระบุของประทานฝ่ายวญิญาณที่สังเกตเห็นได ้ใน
ชีวติของโจเซฟ สมิธ ตามที่เห็นในแตล่ะภาพ

โมโรไน 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

โมโรไน 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

โมโรไน 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

โมโรไนเป็นพยานวา่เราตอ้งมีศรทัธาจึงจะไดร้บัของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ เขาสอนวา่พระผู้เป็นเจ้า “ทรง
ท�างานดว้ยเดชานุภาพ, ตามศรทัธาของลูกหลาน
มนุษย์, เหมือนกันทัง้วนัน้ีและพรุง่น้ี, และตลอดกาล” 
( โมโรไน 10:7) อ่าน โมโรไน 10:19, 24 ระบุวา่อะไร
ขัดขวางไม่ ให้เราไดร้บัและมองเห็นของประทานฝ่าย
วญิญาณ

 2. เขียนในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ทา่นคดิวา่เหตใุดผู้คนในสภาพของความไมเ่ช่ือจงึมองไม่

ออกหรือไมไ่ด้รับพลงัอ�านาจและของประทานจากพระผู้ เป็นเจ้า

อ่าน โมโรไน 10:20–23 มองหาส่ิงที่ โมโรไนสอนเกี่ยว
กับของประทานฝ่ายวญิญาณที่ส�าคญัของศรทัธา ความ
หวงั และจิตกุศล เขาเป็นพยานวา่ของประทานฝ่าย
วญิญาณแห่งศรทัธาน�าไปสู่พรวเิศษสุดประการหน่ึง ด ู
ข้อ 23 เพื่อหาพรดงักล่าว สังเกตวา่ค�าวา่ สมควร หมาย
ถึง “พึงปรารถนา” และวลี “ทุกส่ิงที่เราเห็นสมควร” 
สามารถหมายถึง “ทุกส่ิงที่เราปรารถนาให้เจ้าท�า” ท่าน
อาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายประโยคใน โมโรไน 10:23 ที่
สอนหลักธรรมน้ี ถ้าเรามีศรทัธา เราจะสามารถท�าสิง่
ท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราท�า
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 3. เพ่ือชว่ยให้ทา่นมองออกวา่หลกัธรรมนีเ้กิดสมัฤทธิผล

แล้วหรือจะเกิดสมัฤทธิผลในชีวิตทา่นได้อยา่งไร ให้เขียน

ข้อความสองสามประโยคในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่นเพ่ือตอบข้อความตอ่ไปนีห้นึง่ข้อความหรือทัง้สองข้อความ

 ก. ฉนัพบสญัญาใน โมโรไน 10:23 เม่ือ . . .

 ข. สญัญาท่ีพบใน โมโรไน 10:23 ชว่ยฉนัได้เม่ือ . . .

 4. นกึถงึหลกัธรรมสองข้อท่ีทา่นเรียนรู้ใน โมโรไน 10:8–

26: พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของประทานแห่งพระ

วญิญาณเพื่อประโยชน์ของบุตรธิดาพระองค์ ถ้าเรามีศรัทธา 

เราจะสามารถท�าสิ่งที่พระบดิาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรา

ท�า ตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์ของ

ทา่น

 ก. การรู้หลกัธรรมสองข้อนีจ้ะชว่ยทา่นในชีวิตทา่นตอนนีไ้ด้

อยา่งไร

 ข. หลกัธรรมเหลา่นีจ้ะชว่ยทา่นกบัโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต

ได้อยา่งไร

โมโรไน 10:30–34

โมโรไนสรุปบนัทึกโดยเชือ้เชิญคนทัง้ปวงใหม้าหาพระ

คริสต์และไดร้บัการท�าใหดี้พร้อมในพระองค์

ท่านคดิวา่จะเป็นคนดพีรอ้มในชีวติน้ีได้
หรอืไม่ ประธานเจมส์ อ ี เฟาสท์แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดอธิบายพระบัญชาให้ดพีรอ้ม
วา่ “ความดพีรอ้มเป็นเป้าหมายนิรนัดร ์
ขณะที่เรายังดพีรอ้มไม่ ได ้ในความเป็น

มรรตยั แตค่วามพยายามจะดพีรอ้มเป็นพระบัญญัต ิซ่ึง
โดยผ่านการชดใช้เราจะดพีรอ้มได ้ในที่สุด” (“น่ีเป็นยุค
ของเรา,” เลียโฮนำ, ก ค  1999, 25)

ตามที่ประธานเฟาสท์สอน ความดพีรอ้มเป็นเป้าหมาย
ที่เราสามารถมุ่งท�าเวลาน้ีและบรรลุผลส�าเรจ็ในชีวติที่
จะมาถึงดว้ยความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอด โม- 
โรไนสรปุประจักษ์พยานของเขาโดยสอนส่ิงที่เราท�าได้
เพื่อเชือ้เชิญอ�านาจการช�าระให้บรสุิทธิ์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดเข้ามาในชีวติเราเวลาน้ีและไดร้บัการท�าให้ดี
พรอ้มในท้ายที่สุดผ่านการชดใช้ของพระองค์

 5. ท�าแผนภมิูตอ่ไปนีใ้นสมดุบนัทกึการศกึษาพระคมัภีร์

ของทา่น

สิ่งที่ฉันท�าได้ สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

สัญญา

ค้นคว้า โมโรไน 10:30–33โดยมองหา (ก) สิง่ท่ีเราต้องท�าเพ่ือบริ- 

สทุธ์ิและดีพร้อมในท่ีสดุ และ (ข) สิง่ท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงสญัญาจะ

ท�าเพ่ือชว่ยเรา บนัทกึสิง่ท่ีทา่นพบลงในคอลมัน์ท่ีเหมาะสมของ

แผนภมิู

เขียนข้อความตอ่ไปน้ีใตแ้ผนภูมิ ในสมุดบันทึกการ
ศึกษาพระคมัภีรข์องท่านหรอืในพระคมัภีรข์องท่าน
ใกล้กับ โมโรไน 10:32–33: เม่ือเรามาหาพระเยซู
ครสิต์ เราจะได้รบัการท�าให้บรสุิทธ์ิและดีพรอ้มผ่าน
การชดใช้ของพระองค์

การมาหาพระครสิตเ์ป็นกระบวนการช่ัวชีวติที่เริม่ดว้ย
การเช่ือในพระองค ์จากน้ันจึงแสวงหาอิทธิพลของ
พระองค ์ในชีวติเราอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน กระบวนการ
ดงักล่าวด�าเนินตอ่ไปดว้ยการยอมรบัพระกิตตคิณุของ
พระองค ์ยอมรบัพระองคเ์ป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
กลับใจ ท�าพันธสัญญากับพระองคผ์่านศาสนพิธีพระ
กิตตคิณุ และอดทนอย่างซ่ือสัตย์ ในการเช่ือฟังพระ
บัญญัตติลอดชีวติเรา สุดท้ายแล้วเราจะมาหาพระครสิต์
เมื่อเราเป็นดงัที่พระองคท์รงเป็น จากน้ันเราจะได้
พ�านักอยู่กับพระองค ์ในนิรนัดร

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร ์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสรปุการเชือ้เชิญครัง้สุดท้ายของโมโรไนให้มาหา
พระครสิต ์ตามที่พบใน โมโรไน 10:30–33 ดงัน้ี

“[ประจักษ์พยานสุดท้าย] ของโมโรไนเน้น
ศรทัธาในพระครสิต ์ความหวงัในพระ
ครสิต ์จิตกุศลของพระครสิต ์พรอ้มดว้ย
การสวดอ้อนวอนขอให้คณุธรรมส�าคญัสาม
ประการน้ีของชาวครสิต ์หลักธรรมอันดี

เลิศสามประการน้ีของชาวครสิต ์น�าเราไปสู่ความ
บรสุิทธิ ์     
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“ค�าขอรอ้งครัง้สุดท้าย ครัง้หลังสุด ครัง้เดยีวของศิลา
หลักแห่งศาสนาเราและหนังสือถูกตอ้งที่สุดที่เคยเขียน
ไวค้อื อย่าแตะตอ้งส่ิงไม่สะอาด ตอ้งเป็นคนบรสุิทธิ์
ปราศจากมลทิน ตอ้งเป็นคนบรสุิทธิ์ และความบรสุิทธิ์
น้ันเกิดขึน้ได ้โดยผ่านพระโลหิตของพระเมษโปดก
เท่าน้ัน พระองคผ์ู้ทรงแบกรบัความโศกเศรา้และ
โทมนัสของเรา พระเมษโปดกผู้ทรงไดร้บับาดเจ็บ
เพราะการล่วงละเมิดของเราและทรงฟกช�า้เพราะความ
ช่ัวช้าสามานย์ของเรา พระเมษโปดกผู้ทรงถูกดหูมิ่น
และทรงทนทุกขเวทนา แตเ่ราหานับถือพระองค ์ไม่  
(ด ูโมไซยาห์ 14)      

“ความบรสุิทธิ์—ผ่านพระโลหิตของพระเมษโปดก น่ัน
คอืส่ิงที่ [พระคมัภีรม์อรมอน] รอ้งขอ” (“A Standard 
unto My People” [ปราศรยักับนักการศึกษาศาสนา  
ซีอีเอส, 9 ส ค , 1994], 15, si.lds.org) 

ทบทวน โมโรไน 10:32–33 ท�าเครือ่งหมายวลี โดยเน้น
วา่วธิีเดยีวที่เราจะดพีรอ้มไดค้อืดพีรอ้ม “ ในพระครสิต”์ 
น่ีหมายความวา่เราไม่สามารถบรรลุความดพีรอ้มไดด้ว้ย
ตวัเราเอง เราตอ้งพึ่งพาอ�านาจและพระคณุแห่งการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ไตรต่รองวา่เหตใุดเราจึง
ตอ้งการการชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์พื่อให้เราบรสุิทธิ์
และดพีรอ้ม ท่านอาจตอ้งการท�าเครือ่งหมายวลี ใน โม-
โรไน 10:32–33 ที่ท่านพบวา่ให้ก�าลังใจขณะมุ่งมั่นเพื่อ
ความบรสุิทธิ์และบรรลุเป้าหมายนิรนัดรข์องความดี
พรอ้ม

ย้อนกลับไปดทูี่เขียนไว ้ใต ้“ส่ิงที่ฉันท�าได”้ ในแผนภูมิ
ในสมุดบันทึกการศึกษาพระคมัภีรข์องท่าน เลือกการ 
กระท�าหน่ึงอย่างที่เขียนไวแ้ละไตรต่รองวา่ท่านจะขยัน
หมั่นเพียรมากขึน้ในดา้นน้ันไดอ้ย่างไรในชีวติท่าน

อ่าน โมโรไน 10:34 มองหาหลักฐานยืนยันศรทัธาใน
พระเยซูครสิตข์องโมโรไนและความหวงัของการไดร้บั
ชีวตินิรนัดร ์เราสามารถมีศรทัธาและความหวงัไดเ้ช่น
กันเมื่อเราท�าให้การศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนเป็นการ
แสวงหาช่ัวชีวติและประยุกต ์ใช้ความจรงิที่สอนในหน้า
พระคมัภีร์

 6. ในการสรุปหลกัสตูรการศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนปีนี ้

จงตอบค�าถามตอ่ไปนีล้งในสมดุบนัทกึการศกึษาพระ

คมัภีร์ของทา่น และพร้อมจะแบง่ปันค�าตอบกบัครู

 ก. การศกึษาพระคมัภีร์มอรมอนปีนีส้ร้างความแตกตา่งอะไรใน

ชีวิตทา่น

 ข. บทเรียนหรือหลกัธรรมใดชว่ยให้ทา่น “มาหาพระคริสต์” และ

เสริมสร้างศรัทธาของทา่นในพระผู้ชว่ยให้รอด

 ค. ทา่นมีประจกัษ์พยานอะไรเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน

 7. เขียนตอ่ท้ายงานมอบหมายของวนันีใ้นสมดุบนัทกึการ

ศกึษาพระคมัภีร์ของทา่นวา่

ฉนัไดศึ้กษาโมโรไน 10:8–26, 30–34 และศึกษาเสร็จวนัที ่ 

(วนัเดือนปี) 

ค�าถาม ความคิด และขอ้คิดเพ่ิมเติมทีฉ่นัอยากแบ่งปันกบัครู:
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