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เกี่ยวกับคูม่ือเล่มน้ี
บทเรยีนในคูม่ือเล่มน้ีจัดเรยีงเป็นหน่วยซ่ึงพูดถึงพืน้ฐาน
หลักค�าสอนของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์ แตล่ะบทเรยีนมุ่งเน้นค�าถามที่เยาวชนอาจมี
และหลักธรรมค�าสอนที่สามารถช่วยให้พวกเขาพบค�าตอบ  
บทเรยีนออกแบบไวเ้พื่อช่วยท่านเตรยีมทางวญิญาณโดย
เรยีนรูห้ลักค�าสอนดว้ยตนเองแล้ววางแผนวธิี ให้เยาวชนมี
ส่วนในประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ

โครงรา่งการเรยีนรู้
ส�าหรบัหัวข้อหลักค�าสอนแตล่ะหัวข้อที่ระบุไว้ ในเน้ือหา 
มี โครงรา่งการเรยีนรูม้ากเกินกวา่ท่านจะสามารถสอนใน
ระหวา่งเดอืนได ้ ให้การดลใจของพระวญิญาณตลอดจน
ค�าถามและความสนใจของเยาวชนน�าทางท่านขณะตดัสิน
ใจวา่ท่านจะสอนโครงรา่งใดและจะใช้เวลากับหัวข้อน้ัน
นานเท่าใด

โครงรา่งเหล่าน้ีไม่ไดก้�าหนดวา่ท่านจะพูดและท�าอะไรใน
ชัน้เรยีน  แตอ่อกแบบไวเ้พื่อช่วยให้ท่านเรยีนรูห้ลักค�าสอน
ดว้ยตวัท่านเองและเตรยีมปรบัประสบการณ์การเรยีนรู้ ให้
ตรงกับความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณ
เพื่อช่วยให้เยาวชนเข้าใจหลักธรรมในโครงรา่งเหล่าน้ี 
ท่านตอ้งเข้าใจและประยุกต์ ใช้ดว้ยตวัท่านเอง  ศึกษา
พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอื่นที่จัดเตรยีมไว ้และหาค�า
พูด เรือ่งเล่า หรอืตวัอย่างที่อาจจะเกี่ยวเน่ืองหรอืสรา้งแรง
บันดาลใจให้เยาวชนเป็นพิเศษ  วางแผนวธิีช่วยให้เยาวชน
คน้พบหลักธรรมเหล่าน้ีดว้ยตนเอง มีประจักษ์พยานใน
หลักธรรมเหล่าน้ัน และประยุกต์ ใช้ขณะพยายามเรยีนรู้
และสอนพระกิตตคิณุ

หารอืกัน
หารอืกับครแูละผู้น�าคนอื่นเกี่ยวกับเยาวชนในชัน้เรยีน
ของท่าน  พวกเขาก�าลังเรยีนรูอ้ะไรในสภาพแวดล้อมอื่น—
ที่บ้าน ในเซมินาร ีในชัน้เรยีนอื่นของศาสนจักร  พวกเขา
จะมีโอกาสใดให้สอนบ้าง (ถ้ามีการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียด
อ่อนในการสนทนาเหล่าน้ี โปรดเก็บรกัษาเป็นความลับ)

ออนไลน์เพิ่มเตมิ
ท่านสามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิและแนวคดิประกอบ
การสอนส�าหรบับทเรยีนแตล่ะบทไดท้ี่ lds.org/youth/
learn บทเรยีนออนไลน์ ไดแ้ก่:

• ลิงก์เช่ือมโยงค�าสอนล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติ อัครสาวก และผู้น�าศาสนจักรท่านอื่น  ศาสนจักร
อัพเดทลิงก์เหล่าน้ีเป็นประจ�า ฉะน้ันจงหมั่นกลับไปดู

• ลิงก์เช่ือมโยงวดีทิัศน์ ภาพ และส่ืออื่นๆ ที่ท่านสามารถ
ใช้เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณและเพื่อสอนเยาวชน

• วดีทิัศน์ที่เป็นตน้แบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ยกระดบัความสามารถของท่านในการช่วยให้เยาวชน
เปลี่ยนใจเลื่อมใส
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1 มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
3 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉันเรยีนรูอ้ย่างไร

7 การศึกษาพระคมัภีรจ์ะช่วยให้ฉันเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร

11 ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร

14 ฉันจะเรยีนรู้ ในการมองเห็นพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ ในทุกส่ิงไดอ้ย่างไร

18 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉันสอนพระกิตตคิณุอย่างไร

23 กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด
25 เหตใุดการเรยีนรูจ้ึงเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

29 เหตใุดการสอนพระกิตตคิณุจึงส�าคญัในแผนแห่งความรอด

32 อะไรคอืบทบาทของสิทธิ์เสรี ในการเรยีนพระกิตตคิณุ

36 ฉันจะช่วยให้คนอื่นๆ มีส่วนรว่มในการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร

40 ฉันจะใช้เพลงของศาสนจักรเรยีนเรือ่งแผนแห่งความรอดไดอ้ย่างไร

43 ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจหลักค�าสอนของพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

45 มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
47 ฉันจะใช้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติเสรมิสรา้งศรทัธาของฉันในการชดใช้ของพระ

เยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

51 พระคมัภีรส์อนอะไรฉันไดบ้้างเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

55 พระคมัภีรม์อรมอนจะช่วยฉันเสรมิสรา้งศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

59 การพึ่งพาพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้ฉันเป็นครทูี่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

63 ฉันจะใช้เรือ่งเปรยีบเทียบสอนคนอื่นเกี่ยวกับการชดใช้ ไดอ้ย่างไร

เน้ือหา
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67 เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
69 อีสเตอร:์ ฉันจะแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร

72 แบบอย่างของโจเซฟ สมิธสอนอะไรฉันเกี่ยวกับการเรยีนพระกิตตคิณุ

76 ฉันจะแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งความจรงิกับความเช่ือที่ผิดไดอ้ย่างไร

80 เหตใุดการสอนหลักค�าสอนที่บรสุิทธิ์จึงเป็นเรือ่งส�าคญั

83 ฉันจะเปรยีบเหตกุารณ์ของการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูกับชีวติฉันไดอ้ย่างไร

87 ฉันจะอธิบายการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูกับผู้อื่นไดอ้ย่างไร

91 พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
93 ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ

97 ฉันจะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์องฉันไดอ้ย่างไร

101 ความคารวะช่วยให้ฉันไดร้บัการเปิดเผยอย่างไร

104 การแสดงประจักษ์พยานหมายความวา่อะไร

108 ฉันสามารเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากประธานมอนสันเกี่ยวกับการท�าตามพระวญิญาณ

113 มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
115 ฉันสามารถมีส่วนรว่มในสภาของศาสนจักรอย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร

119 ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตและสตรที�างานดว้ยกันเพื่อสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

123 เหตใุดการท�าตามค�าแนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิตจึงเป็นเรือ่งส�าคญั

125 การใช้ทักษะการศึกษาพระคมัภีรส์ามารถช่วยให้ฉันเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร

129 ฉันจะใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อื่นเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร

133 กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
135 ฉันสามารถเรยีนรูค้วามจรงิทางวญิญาณอะไรบ้างจากศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ

139 ฉันจะท�าให้ความเข้าใจเรือ่งพันธสัญญาลึกซึง้ขึน้ไดอ้ย่างไร

142 ฉันจะท�าให้ศีลระลึกมีความหมายตอ่ฉันมากขึน้ไดอ้ย่างไร

146 ฉันรกัษาพันธสัญญาวา่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาอย่างไร

150 ฉันจะเตรยีมรบัศาสนพิธีพระวหิารไดอ้ย่างไร
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155 สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั
157 การจดบันทึกส่วนตวัจะเป็นพรแก่ฉันและครอบครวัฉันอย่างไร

161 เหตใุดการเรยีนรูเ้กี่ยวกับประวตัคิรอบครวัของฉันจึงส�าคญั

165 ฉันจะสอนคนอื่นให้รูว้ธิีท�างานประวตัคิรอบครวัไดอ้ย่างไร

168 ฉันจะอธิบายความส�าคญัของการแตง่งานและครอบครวัให้คนอื่นฟังไดอ้ย่างไร

172 มี โอกาสอะไรบ้างส�าหรบัการเรยีนและการสอนในบ้าน

177 กันยายน: พระบัญญัติ
179 พระบัญญัตช่ิวยให้ฉันเรยีนรูท้ี่จะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร

183 ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจมาตรฐานของฉันไดอ้ย่างไร

187 การรกัษาพระบัญญัตส่ิงผลตอ่ความสามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุของฉันอย่างไร

191 ฉันจะสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเช่ือฟังพระบัญญัติไดอ้ย่างไร

195 พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาพรอะไรบ้างถ้าฉันเช่ือฟังพระบัญญัติ

199 ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
201 ฉันจะเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ไดอ้ย่างไร

205 ฉันจะแสดงความรกัตอ่คนที่ฉันสอนไดอ้ย่างไร

209 พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบความจรงิพระกิตตคิณุกับส่ิงของและประสบการณ์ที่คุน้เคยอย่างไร

214 ฉันจะใช้พระคมัภีรช่์วยให้ผู้อื่นเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร

218 ฉันจะใช้ค�าถามอย่างมีประสิทธิภาพขณะสอนไดอ้ย่างไร

222 ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างเกี่ยวกับการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

227 พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ
229 ฉันจะพึ่งพาตนเองทางวญิญาณไดอ้ย่างไร

233 ฉันจะพบค�าตอบของค�าถามพระกิตตคิณุของฉันเองไดอ้ย่างไร

237 ฉันจะเอาชนะความสงสัยดว้ยศรทัธาไดอ้ย่างไร

241 ฉันจะเรยีนรูก้ารตดัสินใจดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร

245 การตัง้เป้าหมายจะช่วยให้ฉันพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างไร
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248 ฉันจะเตรยีมพึ่งพาตนเองดา้นการเงินไดอ้ย่างไร

252 ฉันจะยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

255 ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย
257 ครสิตม์าส: ฉันจะแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้

เป็นเจ้า

260 ฉันจะเรยีนรู้ ให้รบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ในศาสนจักรไดอ้ย่างไร

264 ฉันจะเป็นผู้น�าที่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

268 ฉันจะเป็นครทูี่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

272 วธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

276 ฉันจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่ ใช้สอนเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองไดอ้ย่างไร

279 ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้างจากพระคมัภีรเ์พื่อช่วยฉันเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง

283 ภาคผนวก
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราเชือ่ในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ และในพระบุตรของพระองค,์ พระเยซูครสิต,์ และ
ในพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (หลักแห่งความเชือ่ข้อ 1:1)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีเสรมิสรา้งศรทัธาของตนในสมาชิกของพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองคข์ณะศึกษาพระคมัภีรแ์ละแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขากับผู้อื่น 
พวกเขาจะไดร้บัประจักษ์พยานตามการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการพยายามเรยีน
รูแ้ละสอนพระกิตตคิณุ กระตุน้พวกเขาให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีน
รูม้ากขึน้ และแบ่งปันส่ิงที่คน้พบกับผู้อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉันเรยีนรูอ้ย่างไร
การศกึษาพระคมัภีรจ์ะช่วยให้ฉันเรยีนรูเ้กีย่วกับพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร
ฉันจะช่วยให้ผู้อืน่เรยีนรูเ้กีย่วกับพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเรยีนรู้ ในการมองเห็นพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ ในทุกส่ิงไดอ้ย่างไร
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉันสอนพระกิตตคิณุอย่างไร

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยน้ี ท่านอาจตอ้งการเตอืนเยาวชนวา่พระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้าศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูคพ. 63:61) กระตุน้พวกเขา
ให้ ใช้พระนามเหล่าน้ีดว้ยความคารวะและความเคารพ

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉัน
เรยีนรูอ้ย่างไร
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงสอนเราทุกส่ิงและน�าทุกส่ิง
มาสู่ความทรงจ�าของเรา (ด ูยอห์น 14:26) ความรบัผิดชอบส่วนหน่ึงของเราในฐานะ
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุคอืแสวงหาความเป็นเพื่อนกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อดลใจเรา
ขณะที่เราศึกษาพระกิตตคิณุ—ในชัน้เรยีน ในการศึกษาส่วนตวั และในสภาพแวดล้อม
อื่น การเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณเกี่ยวข้องกับการสวดอ้อนวอนขออิทธิพลของพระองค์
และฟังการกระตุน้เตอืนเพื่อให้ความสวา่งแก่ความเข้าใจของเรา (ด ูแอลมา 32:28)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

อ่านข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ดลใจเยาวชนให้พยายามเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ

ยอห์น 16:13 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะน�า
พวกเราไปสู่ความจรงิ)

1 โครนิธ์ 2:9–14 (เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า
เข้าใจได้ โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน)

1 นีไฟ 10:19 (ถ้าเราแสวงหาอย่างขยัน
หมั่นเพียร พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เปิดเผยความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า)

แอลมา 5:45–46; โมโรไน 10:3–5 ( โดย
ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์เราจะไดร้บั
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจรงิ)

คพ. 11:12–14 (พระวญิญาณทรงให้ความ
สวา่งแก่ความคดิของเรา)

โดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอม, “เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสสู่พระกิตตคิณุของพระองคผ์่าน
ศาสนจักรของพระองค,์” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, หน้า 13–15

เอ. โรเจอร ์เมอรร์ลิล์, “รบัดว้ยพระ
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, หน้า 
116–118

“การเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์,”  
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), หน้า 18

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเคย
ช่วยท่านเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ
อย่างไร ท่านจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ใดกับเยาวชน
ไดบ้้าง

เยาวชนมาชัน้เรยีนดว้ย
การเตรยีมทางวญิญาณเพื่อ
ให้พรอ้มเรยีนรูห้รอืไม่ การ
เรยีนรูข้องพวกเขาจะดขีึน้
อย่างไรเมื่อพวกเขาแสวงหา
พระวญิญาณ
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• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ในครอบครวัที่สอนพวกเขา
บางอย่างเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านค�าตอบของ
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์
ตอ่ค�าถามที่วา่ “คณุท�าอย่างไรเมื่อรูสึ้กวา่
อยู่ ในการประชุมศีลระลึกที่น่าเบื่อ” ( ใน
ค�าปราศรยัของเอ็ลเดอร์ โดนัลด ์แอล. 
ฮอลล์สตรอมเรือ่ง“เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่

พระกิตตคิณุของพระองคผ์่านศาสนจักร
ของพระองค”์) เหตใุดประธานคมิบัลล์
จึงบอกวา่ท่านไม่เคยอยู่ ในการประชุม
ศีลระลึกที่น่าเบื่อ ขอให้เยาวชนแบ่ง
ปันประสบการณ์ที่พวกเขารูสึ้กถึงพระ
วญิญาณในระหวา่งการประชุมศีลระลึก
หรอืชัน้เรยีนอื่นของศาสนจักร พวกเขา
ท�าอะไรเพื่อเตรยีมทางวญิญาณให้พรอ้ม
รบัประสบการณ์เหล่าน้ี เชือ้เชิญพวกเขา
ให้เขียนค�าตอบบนกระดาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ
หมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่าน ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้สมาชิกแตล่ะคนในชัน้เรยีนอ่าน
ข้อพระคมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
และมองหาบทบาทของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ในการช่วยเราเรยีนพระกิตตคิณุ 
การพยายามศึกษาพระกิตตคิณุโดย
ปราศจากอิทธิพลของพระวญิญาณอาจ
เกิดผลอะไรบ้าง ท่านอาจจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวัเมื่อท่านรูสึ้กถึง
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ขณะ
ก�าลังเรยีนพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญเยาวชน
ให้แบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายกัน

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านรายการสามข้อ
ของเอ. โรเจอร ์เมอรร์ลิล์ที่เราควรท�าเพื่อ
รบัโดยพระวญิญาณ ( ในค�าปราศรยัเรือ่ง 
“รบัดว้ยพระวญิญาณ”) ขอให้สมาชิก
แตล่ะคนในชัน้เรยีนเลือกหน่ึงข้อในสาม
ข้อน้ันและแบ่งปันข้อพระคมัภีรห์รอื
ประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกับข้อน้ัน เชือ้
เชิญเยาวชนให้แบ่งปันแนวคดิของพวก
เขาวา่พวกเขาสามารถประยุกต์ ใช้ค�า

แนะน�าของบราเดอรเ์มอรร์ลิล์ ไดอ้ย่างไร
ในการศึกษาส่วนตวั ในโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
และในสภาพแวดล้อมอื่นๆ เมื่อพวกเขา
เรยีนพระกิตตคิณุ

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่าน “การเรยีนรู้
ดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์” จาก ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (หน้า 18) และระบุพร
ที่เกิดขึน้เมื่อเราเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ 
โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลา (หรอืผู้สอนศาสนาที่เพิ่ง
จบ) มาแบ่งปันกับชัน้เรยีนวา่พวกเขาเคย
เห็นพรเหล่าน้ีเกิดสัมฤทธิผลอย่างไรขณะ
พวกเขาพยายามเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณ 
ขอให้เยาวชนระบุวธิีซ่ึงการเรยีนรู้ โดย
พระวญิญาณสามารถเป็นพรแก่ชีวติพวก
เขาเวลาน้ี พวกเขาจะท�าอะไรเพื่ออัญเชิญ
พระวญิญาณเข้ามาในการเรยีนพระ
กิตตคิณุของพวกเขา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณจะตอ้งประทับ
อยู่เพื่อจะน�าข่าวสารพระ
กิตตคิณุไปสู่จิตใจของคน
ที่ท่านสอน (ด ู2 นีไฟ 33:1; 
คพ. 42:14)ดงัน้ัน ท่านตอ้ง
ใช้วธิีที่จะสรา้งบรรยากาศที่
เหมาะสมส�าหรบัชัน้เรยีน
และอัญเชิญพระวญิญาณ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 91)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การเรยีนรู้ โดยพระวญิญาณหมายความวา่อะไร พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้ลงมือท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
สานุศิษย์ของพระองคแ์ละ
ทรงมอบความรบัผิดชอบให้
พวกเขาสอน อวยพร และ
รบัใช้ผู้อื่น ท่านสามารถเปิด
โอกาสใดบ้างให้เยาวชนแบ่ง
ปันส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู้
กับผู้อื่น
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจาก เอ. โรเจอร์ เมอร์ริลล์, “รับด้วยพระ- 
วญิญาณ,” Ensign หรอื เลยีโฮนา, พ.ย. 2006, หน้า 116–118

ในการประชุมของศาสนจักร ในการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็น
ส่วนตัวและกับครอบครัว และแม้แต่วันน้ีขณะที่เราฟัง
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระเจ้า พวกเราบางคน
จะรบัมากกวา่คนอื่น  เพราะเหตใุด  ข้าพเจ้าก�าลังเรยีนรูว้า่
คนที่รบัท�าอย่างน้อยสามส่ิงที่คนอื่นอาจไม่ไดท้�า

ส่ิงแรก พวกเขา แสวงหา เรามชีีวติอยู่ ในโลกของความบนั- 
เทิง โลกของการยืนมองอยู่เฉยๆ  เราไม่รูต้ัววา่เราก�าลังมา 
การประชุมใหญห่รอืไปโบสถ์ดว้ยเจตคตทิีว่า่ “ผมอยูน่ี่ ดลใจ 
ผมสิ”  เราเป็นพวกเฉ่ือยชาทางวญิญาณ

เมื่อเราจดจ่ออยู่กับการแสวงหาและการรับพระวิญญาณ
แทน เราจะสนใจครหูรอืผู้พูดที่ก�าลังดงึความสนใจของเรา
น้อยลง และให้ความสนใจพระวญิญาณมากขึน้  จงจ�าไวว้า่ 
ค�าวา่  รบั เป็นค�ากรยิา น�ามาซ่ึงการกระท�า เป็นพืน้ฐานของ 
การแสดงศรทัธา

สอง คนที่รับ รู้สึก ขณะที่การเปิดเผยมาถึงความคิดและ
จิตใจ ส่วนใหญ่เราจะรู้สึก  โดยปกติเราจะไม่รู้ว่าเป็นพระ- 
วญิญาณจนกวา่เราเรยีนรูท้ีจ่ะเอาใจใส่ความรูสึ้กทางวญิญาณ 
เหล่าน้ี

ในการสนทนาเมื่อเรว็ๆ น้ีกับสะใภ้คนหน่ึงของเรา เธอแนะ
วา่เราสามารถช่วยไดแ้มก้ระทัง่เด็กเล็กๆ ใหเ้ขา้ใจความรูสึ้ก 
เหล่าน้ีของพระวญิญาณ  เราสามารถถามพวกเขาเช่นกัน
วา่ “หนูรูสึ้กอย่างไรเมื่อเราอ่านพระคมัภีรข์้อน้ีดว้ยกัน  หนู
รูสึ้กวา่พระวญิญาณก�าลังกระตุน้เตอืนหนูให้ท�าอะไร”  น่ี
เป็นค�าถามที่ดีส�าหรับเราทุกคนเพราะแสดงให้เห็นถึง
ความปรารถนาที่จะรบั

สาม คนที่รับด้วยพระวิญญาณ ตัง้ใจกระท�า ดังที่ศาสดา
พยากรณ์โมโรไนแนะน�า เพือ่ให้ ไดร้บัพยานของพระคมัภรี ์
มอรมอน เราต้องทูลถาม “ด้วยเจตนาแท้จริง” ( โมโรไน 
10:4)  พระวิญญาณทรงสอนเมื่อเราตัง้ใจท�าบางส่ิงที่เรา
เรยีนรู้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “การเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์”  
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), หน้า 18

การศึกษาพระกติตคิณุจะมปีระสิทธภิาพมากท่ีสุดเมือ่พระ- 

วญิญาณบรสุิทธิส์อนทา่น ทกุครัง้ทีท่า่นจะศึกษาพระกติต-ิ 
คณุจงเริม่ตน้ดว้ยการสวดอ้อนวอนให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ช่วยในการเรยีนรู ้ พระองคจ์ะน�าความรูแ้ละความมั่นใจซ่ึง 
จะเป็นพรแก่ชีวติท่านและช่วยให้ท่านเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น 
ศรทัธาทีท่า่นมตีอ่พระเยซคูรสิตจ์ะเพิม่ขึน้ ความปรารถนา 
ของท่านที่จะกลับใจและปรบัปรงุตนจะแรงกล้าขึน้

การศึกษาเช่นน้ีเตรียมท่านให้พร้อมที่จะรับใช้  ให้การ
ปลอบโยน แก้ปัญหาและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ท่าน
เพื่อท่านจะอดทนจนถึงที่สุด  การศึกษาพระกิตติคุณ
ต้องการความปรารถนาและการกระท�า  “เพราะเขาผู้ที่
แสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรจะพบ; และความลีล้ับของ
พระผู้เป็นเจ้าจะส�าแดงแก่พวกเขา, โดยอ�านาจของพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์, เหมือนกันดังน้ีทัง้ในสมัยน้ีกับในสมัย
โบราณ” (1 นีไฟ 10:19)  เช่นเดียวกับอีนัส เมื่อท่านหิว
กระหายที่จะรูค้�าแห่งชีวตินิรนัดรแ์ละเมื่อท่านให้ค�าเหล่า
น้ี “ฝังลึกอยู่ ในใจ [ท่าน]” (อีนัส 1:3) พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะทรงเปิดความคดิและใจทา่นสู่แสงสวา่งทีเ่จดิจา้กวา่และ 
ความเข้าใจที่แจ้งชัดกวา่
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การศึกษาพระคมัภีรจ์ะช่วยให้ฉัน
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์
ไดอ้ย่างไร
ตลอดทุกยุคทุกสมัย ศาสดาพยากรณ์ ไดเ้ปิดเผยความจรงิเกี่ยวกับพระลักษณะของ
พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราหมั่นศึกษาประจักษ์พยานของพวกท่านในพระคมัภีร ์เราจะเรยีน
รูเ้กี่ยวกับคณุลักษณะของพระบิดาบนสวรรคแ์ละเพิ่มพูนศรทัธาตลอดจนประจักษ์
พยานของเรา ยิ่งเราเข้าใจพระลักษณะของพระบิดาบนสวรรคด์ขีึน้เพียงใด เราจะยิ่ง
เข้าใจศักยภาพอันสูงส่งของเราในฐานะลูกทางวญิญาณของพระองคด์ขีึน้เพียงน้ัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอืน่ตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ให้มองหา
ข้อความหรอืค�ากล่าวทีเ่ยาวชนจะสามารถใช้เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกับพระลักษณะของ
พระบิดาบนสวรรค์

ออมไน 1:17; โมไซยาห์ 1:3–7; แอลมา 
37:8–9 (พระคมัภีรช่์วยให้เราเข้าใจพระ
ลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 1:37–39; 18:34–36 ( ในพระคมัภีร์
เราสามารถไดย้ินสุรเสียงของพระผู้เป็น
เจ้า)

คูม่ือพระคมัภีร ์“พระผู้เป็นเจ้า”

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พรจาก
พระคมัภีร,์” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 
39–43; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “พรจากพระ
คมัภีร”์ ดว้ย

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชิญเยาวชนชายคนหน่ึงในชัน้แบ่งปัน
กับเยาวชนหญิงในส่ิงที่เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าจากการประชุมโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่อเรว็ๆ น้ี จากน้ันให้

เชิญเยาวชนหญิงแบ่งปันกับเยาวชนชาย
ในส่ิงที่เธอเรยีนรูจ้ากชัน้เรยีนเยาวชน
หญิงของเธอ

การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วน
ตวัเสรมิสรา้งศรทัธาของท่าน
ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ประจักษ์พยานของท่านใน
พระองคอ์ย่างไร ท่านเคยใช้
วธิี ใดศึกษาพระคมัภีรท์ี่อาจ
จะเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชน

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชนจะ
รูแ้ละเข้าใจพระลักษณะของ
พระบิดาบนสวรรค ์ท่านรูสึ้ก
วา่พระคมัภีรข์้อใดจะเป็น
ประโยชน์ตอ่พวกเขามาก
ที่สุด
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• ขอให้เยาวชนไตรต่รองค�าถาม “เกิด
อะไรขึน้กับคนที่ ไม่มีหรอืไม่ ใช้พระ
คมัภีร”์ เชือ้เชิญพวกเขาให้หาค�าตอบของ
ค�าถามน้ีขณะอ่านพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่
เสนอไว้ ในโครง่รา่งน้ีหรอืในหัวข้อช่ือวา่ 

“พระคมัภีรข์ยายความทรงจ�าของเรา” ใน
ค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรด์.ีทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “พรจากพระ
คมัภีร”์ ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่จะใช้พระคมัภีรท์�าให้พวกเขา
เข้าในเรือ่งพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคล์ึกซึง้ยิ่งขึน้อย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนให้เขียนความจรงิบาง
ประการที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
ไวบ้นกระดาน ถามวา่พวกเขาเรยีนรูค้วาม
จรงิเหล่าน้ันอย่างไร แสดงให้พวกเขาเห็น
วธิี ใช้คูม่ือพระคมัภีรเ์พื่อหาข้อพระคมัภีร์
ที่สอนความจรงิเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
ตามที่พวกเขาเขียนไว ้(ตวัอย่างเช่น พวก
เขาอาจจะคน้ค�าวา่ “พระผู้เป็นเจ้า, ความ
รกัของ” หรอื “พระผู้เป็นเจ้า, พระปรชีา
ญาณของ”) เชือ้เชิญพวกเขาให้เขียนข้อ
อ้างอิงที่พบบนกระดาน กระตุน้เยาวชน
ให้แบ่งปันความจรงิเพิ่มเตมิที่พวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระบิดาบนสวรรคข์ณะ
อ่านข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและเขียนบน
กระดาน เหตใุดพระคมัภีรจ์ึงส�าคญัในการ
ช่วยให้เราเข้าใจพระผู้เป็นเจ้า

• เลือกบทหน่ึงหรอืข้อความตอนหน่ึง
จากพระคมัภีร ์และสาธิตให้เยาวชนเห็น
วา่พวกเขาสามารถเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรคจ์ากบทน้ัน ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจจะแสดงให้พวกเขาเห็นวา่ 
1 นีไฟ 1สอนอะไรเกี่ยวกับรศัมีภาพของ
พระองค ์(ดขู้อ 8–9) และพระเมตตาของ

พระองค ์(ดขู้อ 14, 20) ให้เวลาเยาวชน
ในชัน้อ่านบทหน่ึงหรอืข้อพระคมัภีรต์อน
หน่ึงและจดส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรคข์ณะอ่าน ท่านอาจ
ตอ้งการเสนอข้อตอ่ไปน้ี: อิสยาห์ 55; 2  
นีไฟ 26:23–33; โมไซยาห์ 2:19–25; หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 1:17–39 พวกเขา
จะท�าส่ิงน้ีดว้ยตนเอง ในกลุ่ม หรอืทัง้ชัน้
ก็ ได ้ขอให้เยาวชนแบ่งปันกันในส่ิงที่พวก
เขาคน้พบ

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ 
“พระผู้เป็นเจ้า” ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละ
จดส่ิงหน่ึงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาจากส่ิงที่อ่าน กระตุน้
พวกเขาให้คน้หาพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง
ดงัอ้างไว้ ในข้อมูลน้ัน เมื่อทุกคนอ่านจบ
แล้ว เชือ้เชิญสมาชิกแตล่ะคนในชัน้เรยีน
ให้หาคนในชัน้ที่เขียนตา่งออกไป และขอ
ให้พวกเขาแบ่งปันกันในส่ิงที่เรยีนรู ้(รวม
ถึงข้อพระคมัภีรท์ี่พบ) แบ่งปันวา่ท่านได้
รูจ้ักพระบิดาบนสวรรคผ์่านการอ่านพระ
คมัภีรอ์ย่างไร และเชิญเยาวชนสองสาม
คนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การศกึษาพระคมัภีรจ์ะช่วยพวกเขาเรยีนรูเ้กีย่ว
กับพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ
หัวข้อน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บทเรยีนมักมีเน้ือหามาก
เกินกวา่ที่ท่านจะสามารถ
สอนได้ ในเวลาที่ก�าหนด 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านควร
คดัเลือกเน้ือหาที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่คนที่ท่านสอน
มากที่สุด” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน[1999], 
หน้า 98–99)
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เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

กระตุน้เยาวชนให้ ใช้ส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ีมาปรบัปรงุการศกึษาพระคมัภีรส่์วนตวั
ของพวกเขา ในบทเรยีนครัง้ตอ่ๆ ไปให้เชิญพวกเขาแบ่งปันข้อคดิทีพ่วกเขาไดจ้ากการ
ศกึษาเกีย่วกับพระบิดาบนสวรรค์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค์ ในแผนของพระ
บิดา ท่านจะช่วยให้เยาวชน
ฝึกใช้พระคมัภีรเ์พื่อเรยีน
รูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระบิดาใน
สวรรคข์องพวกเขาไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พร
จากพระคมัภีร,์” Ensign หรอื เลียโฮนา พ.ค. 2010, หน้า 
39–43

พระคัมภีรข์ยายความทรงจ�าของเราโดยช่วยให้เราระลึก
ถึงพระเจ้าและสัมพันธภาพระหวา่งเรากับพระองค์และ
พระบิดาอยู่เสมอ  เตือนความทรงจ�าถึงส่ิงที่เราเคยรู้ ใน
ชีวติก่อนเกิด และขยายความทรงจ�าของเราอีกด้านหน่ึง
โดยสอนถึงช่วงเวลาส�าคัญในประวตัิศาสตร ์ ผู้คน และ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เราไม่ ได้ประสบด้วยตนเอง  ไม่มี ใคร 
ในพวกเราที่เคยเห็นทะเลแดงแยกและไดข้้ามไปอีกฝ่ังกับ
โมเสสกลางก�าแพงน� ้า  เราไม่ไดอ้ยู่ฟังค�าเทศนาบนภูเขา 
ไม่ไดเ้ห็นลาซารสัฟ้ืนจากความตาย ไม่ไดเ้ห็นความทุกข์
ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดในสวนเกทเสมนีและบน
กางเขน ทัง้ไม่ไดย้ินเทพสององคท์ี่เป็นพยานกับมารยี์หน้า
อุโมงค์ที่วา่งเปล่าวา่พระเยซูทรงฟ้ืนจากความตาย  ท่าน
กับข้าพเจ้าไม่ ได้ออกไปตามค�าเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด
ทีละคนพรอ้มกับฝูงชนในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งเพื่อสัมผัส
รอยตะปูและอาบพระบาทของพระองค์ด้วยน� ้าตา  เราไม่
ไดค้กุเข่าลงข้างโจเซฟ สมิธในป่าศักดิสิ์ทธิ์และมองขึน้ไป
เห็นพระบิดากับพระบุตร แตเ่รารูส่ิ้งทัง้หมดน้ีและรูม้าก
กวา่น้ี เพราะเรามีบันทึกพระคมัภีรท์ี่จะขยายความทรงจ�า
ของเรา สอนถึงส่ิงที่เราไม่รู ้และเมื่อส่ิงเหล่าน้ันแทรกซึม

เข้าไปในความคดิและจิตใจเรา ศรทัธาของเราในพระผู้
เป็นเจ้าและพระบุตรที่รกัของพระองคจ์ะหยั่งราก

พระคมัภีรย์ังขยายความทรงจ�าของเราโดยช่วยไม่ ให้ลืมส่ิง
ที่เราและบรรพชนรุน่แรกไดเ้รยีนรู ้ ผู้ที่ ไม่มีหรอืไม่เอาใจ
ใส่บันทึกพระค�าของพระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายก็จะเลิกเช่ือใน
พระองค์ และลืมจุดประสงค์ ในการด�ารงอยู่ของตนเอง  
ท่านจะจ�าไดว้า่ส�าคญัเพียงใดที่ผู้คนของลี ไฮตอ้งน�าแผ่น
จารึกทองเหลืองออกจากเยรูซาเล็มไปด้วย  พระคัมภีร์
เหล่าน้ีเป็นกุญแจไขความรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและการ
ไถ่ของพระครสิตท์ี่จะมาถึง  ผู้คนอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึง “ออกมา
จากเยรูซาเล็ม” หลังลี ไฮไม่นานไม่มีพระคัมภีร์  เม่ือลูก
หลานของลี ไฮพบพวกเขาประมาณ 300 หรอื 400 ปีตอ่มา 
ในบันทึกบอกไวว้า่ “ภาษาของพวกเขาจึงแผลงไป; . . . และ
พวกเขาปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้สรา้งของพวกเขา” 
(ออมไน 1:15, 17)

ในสมัยของทินเดล ความไม่รู้พระคัมภีร์มีมากเน่ืองจาก
ผู้คนไม่มีสิทธิ์อ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล โดยเฉพาะในภาษาที่
พวกเขาจะเข้าใจได ้ ปัจจุบันน้ีพระคมัภีร์ ไบเบิลและพระ-
คมัภีรเ์ล่มอื่นอยู่ ใกล้แคเ่อือ้ม แตค่วามไม่รูพ้ระคมัภีรก์ลับ
มีมากขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากผู้คนไม่เปิดอ่านหนังสือเหล่าน้ัน  
พวกเขาจึงหลงลืมส่ิงที่ปู่ย่าตายายเคยรูม้า
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร
คนมากมายในโลกทุกวนัน้ีไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าหรอืมีแนวความคดิ
เกี่ยวกับพระเจ้าตา่งออกไปมากจากพระลักษณะแท้จรงิของพระองค ์เพราะเรามีความ
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ เราจึงสามารถช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจพระลักษณะแท้จรงิของพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไร
จะช่วยเยาวชนทีท่่านสอนมากทีสุ่ด

แอลมา 18:24–40; 22:4–23 (แอมันและ
แอรนัสอนกษัตรยิ์ชาวเลมันเกี่ยวกับพระ
ผู้เป็นเจ้า)

แอลมา 30:12–15, 37–53 (คอรฮิอร์ โต้
เถียงกับแอลมาเกี่ยวกับการด�ารงอยู่ของ
พระผู้เป็นเจ้า)

“พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบน
สวรรคท์ี่รกัของเรา,” ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (2004), หน้า 31–32

“เข้าใจคนที่ท่านสอน,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 33–34

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), หน้า 187–190

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันบางส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูเ้มื่อเรว็ๆ น้ีเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค ์พวกเขามีค�าถามอะไรบ้าง 
พวกเขาจะช่วยกันหาค�าตอบให้ค�าถาม
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนให้ ใช้เวลาประมาณ
หน่ึงนาทีจดส่ิงที่เราเช่ือเกี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรค ์(หากจ�าเป็นให้พวกเขาอ้าง
ถึง “พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบน
สวรรคท์ี่รกัของเรา” ส่ังสอนกิตตคิณุของ

ท่านเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างขณะสอนผู้อื่นหรอืรบั
การสอนเกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดา ท่านคดิวา่เหตุ
ใดประสบการณ์น้ันจะช่วยให้
เข้าใจความเช่ือของคนที่ท่าน
ก�าลังสอน

เยาวชนมีโอกาสใดอธิบาย
ความเช่ือของตนเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาให้คน
อื่นๆ ฟัง ท่านจะช่วยพวก
เขาให้เตรยีมพรอ้มรบัโอกาส
เหล่าน้ีไดอ้ย่างไร
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เรา, หน้า31–32; หรอื “พระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดา”แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, หน้า 187–190) 
เชิญพวกเขาสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่
เขียน ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์
ที่พวกเขาสนทนาความเช่ือของตนเกี่ยว

กับพระผู้เป็นเจ้ากับคนที่มีความเช่ือตา่ง
ออกไป (หรอืท่านอาจจะเล่าประสบการณ์
ของท่านเอง) ท่านเรยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
ประสบการณ์น้ัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้า่จะอธิบายความเชือ่ของพวก
เขาเกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ผู้อืน่อย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• วเิคราะห์แอลมา 30:12–15, 37–53  
ในชัน้หรอืในกลุ่มเล็ก ขอให้เยาวชนบาง
คนระบุเหตผุลที่คอรฮิอร์ ไม่เช่ือในพระ 
ผู้เป็นเจ้า และขอให้เยาวชนที่เหลือมอง 
หาเหตผุลที่แอลมาเช่ือ เยาวชนรูจ้ักคน
ที่มีทัศนะคล้ายคอรฮิอรห์รอืไม่ เชือ้เชิญ
เยาวชนให้พิจารณาวา่พวกเขาจะช่วย
เพื่อนที่ ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการด�ารงอยู่
ของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร ใช้เวลาพอ
สมควรช่วยเยาวชนวางแผนส่ิงที่พวกเขา
จะท�าในสถานการณ์น้ี พวกเขาจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ใดไดบ้้าง พวกเขาจะแสดง
ประจักษ์พยานตามสมควรไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญนักเรยีนครึง่ห้องให้อ่าน 
แอลมา 18:24–40 และอีกครึง่ห้องอ่าน 
แอลมา 22:4–23 พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการสอนจากตวัอย่างของแอมันกับ 
แอรนั แอมันกับแอรนัท�าอะไรเพื่อช่วยให้

ลาโมไนกับบิดาของเขาเข้าใจพระลักษณะ
ของพระผู้เป็นเจ้า เหตใุดแอมันกับแอรนั
จึงเริม่โดยถามลาโมไนและบิดาของเขา
เกี่ยวกับความเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า ขอให้
เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละ
สนทนาวา่จะประยุกต์ ใช้ ไดอ้ย่างไรเมื่อมี
โอกาสอธิบายความเช่ือของพวกเขาเกี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้ากับคนอื่นๆ

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ ให้เชิญผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ัน
มาชัน้เรยีนและแบ่งปันวา่พวกเขาเช่ือ
อะไรเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าก่อนเข้ารว่ม
ศาสนจักรและการเรยีนพระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูเปลี่ยนหรอืมีอิทธิพลตอ่ความ
เช่ือของพวกเขาอย่างไร เชือ้เชิญเยาวชน
ให้หาข้อพระคมัภีรท์ี่สนับสนุนความ
เข้าใจใหม่ที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไดร้บัเกี่ยว
กับพระบิดาบนสวรรค์

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่ถึงวธิีช่วยให้ผู้อืน่เรยีนรูเ้กีย่วกับพระบิดาบนสวรรค ์พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้ลงมือท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอบสนองตอ่ค�าตอบที่ ไม่
ถูกตอ้งดว้ยความเคารพและ
ความสุภาพ จงแน่ใจวา่บุคคล
น้ันยังคงรูสึ้กสบายใจที่จะมี
ส่วนรว่ม ท่านอาจเลือกที่จะ
ถือวา่เป็นความผิดพลาดของ
ท่านเองโดยพูดในลักษณะน้ี 
‘ขอโทษครบั ผมคดิวา่ค�าถาม
คงไม่คอ่ยชัดเจนนัก ผมขอ
ถามอีกครัง้นะครบั” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 69)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
และเข้าพระทัยคนที่พระองค์
ทรงสอน พระองคท์รงหาวธิี
พิเศษช่วยคนเหล่าน้ันให้
เรยีนรูแ้ละเตบิโต ท่านรูอ้ะไร
เกี่ยวกับเยาวชนที่ท่านสอน 
ท่านจะเข้าใจพวกเขาดขีึน้
ไดอ้ย่างไร น่ีจะส่งผลตอ่วธิีที่
ท่านสอนพวกเขาอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา,” แน่วแน่ต่อศรัทธา  (2004), 
187–190

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาทรงเป็นองคสู์งสุดผู้ที่เราเช่ือและ
นมัสการ  พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างองค์สุดท้าย พระ-
ผู้ปกครอง และพระผู้คุม้ครองส่ิงทัง้ปวง  พระองคท์รงดี
พรอ้ม ทรงมีพลังอ�านาจทัง้หมด และทรงรูทุ้กส่ิงทุกอย่าง  
พระองคท์รงมี “พระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกูสัมผัส
ไดด้งัของมนุษย์” (คพ. 130:22)

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่ง
วจิารณญาณ ความเข้มแข็ง ความรู ้และพลัง อีกทัง้ทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความเมตตา ความอ่อนโยน และ
ความใจบุญอันเป็นเลิศดว้ย แม้เรา “ ไม่รูค้วามหมายของ
เรื่องทัง้หมด” แต่เราจะพบสันติ ในความรู้แน่นอนที่ว่า
พระองคท์รงรกัเรา (ด ู1 นีไฟ 11:17)

พระบิดาแห่งวญิญาณของเรา

ค�าถามส�าคัญข้อหน่ึงของชีวิตคือ “ฉันเป็นใคร” เพลงที่
น่ารกัของปฐมวยัช่วยให้เด็กเล็กๆ ตอบค�าถามข้อน้ีได ้ เรา
รอ้งวา่ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า พระองคส่์งฉันมาน่ี”  เมื่อเรา
รูว้า่เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เรามีพลัง ความหวงั และ
ความสบายใจ

ทา่นเป็นบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้จรงิๆ ถือก�าเนิดทางวญิญาณ 
ในชีวติก่อนเกิด  ในฐานะบุตรของพระองค ์ท่านมั่นใจได้
เลยว่าท่านมีศักยภาพนิรันดร์อันสูงส่งและพระองค์จะ
ทรงช่วยท่านขณะเพียรพยายามอย่างจรงิจังเพื่อให้บรรลุ
ศักยภาพน้ัน

พระผู้สรา้งสูงสุด

พระบิดาบนสวรรคท์รงเป็นพระผู้สรา้งสูงสุด  โดยผ่านทาง
พระเยซูครสิต ์พระองคท์รงสรา้งฟ้าสวรรค ์และ แผ่นดนิ
โลก ตลอดจนสรรพส่ิงในน้ัน (ด ูโมเสส 2:1)  แอลมากล่าว
ว่า “ทุกส่ิงชี ้ให้เห็นว่ามีพระผู้เป็นเจ้า;  แท้จริงแล้ว,  แม้
แผ่นดนิโลก, และส่ิงทัง้ปวงที่อยู่บนพืน้ผิวของมัน, แท้จรงิ
แล้ว, และการเคลื่อนไหวของมัน, แท้จริงแล้ว, และดาว
พระเคราะห์ทัง้หมดดว้ย ซ่ึงเคลื่อนไปตามปรกตวิสัิยเป็น
พยานวา่มีพระผู้สรา้งสูงสุด” (แอลมา 30:44)

จงใคร่ครวญความสวยงามของงานสร้างบ่อยๆ ทัง้ต้นไม้ 
ดอกไม้ สรรพสัตว ์ภูเขา คลื่นในมหาสมุทร และทารกแรก
เกิด  หาเวลาเพ่งดูฟ้าที่ซ่ึงวงโคจรของดาวฤกษ์และดาว
เคราะห์เป็นพยานว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงเคลื่อนไหวใน 
พระบารมแีละเดชานุภาพของพระองค”์ (ด ูคพ. 88:41–47)

พระผู้ทรงลิขิตแผนแห่งความรอด

พระบดิาบนสวรรคข์องเราทรงตอ้งการใหเ้ราอยูก่บัพระองค ์
ช่ัวนิรนัดร ์ งานและรศัมีภาพของพระองคค์อื “การท�าให้
เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 
1:39) เพื่อให้ส่ิงน้ีเป็นไปได ้พระองคจ์ึงไดเ้ตรยีมแผนแห่ง 

ความรอด พระองคท์รงส่งพระบตุรทีร่กัของพระองค ์พระ- 
เยซูครสิต ์มาแก้สายรดัแห่งความตายและไถ่บาปของโลก 
“พระเจ้าทรงรักโลกดังน้ี  คือได้ประทานพระบุตรองค์
เดยีวของพระองค ์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรน้ันจะไม่
พินาศ แตม่ีชีวตินิรนัดร”์ (ยอห์น 3:16)  การเสียสละครัง้น้ี
เป็นการแสดงความรักอันหาที่สุดมิได้ของพระบิดาที่ทรง 
มีตอ่เรา
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเรยีนรู้ ในการมองเห็น
พระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค ์
ในทุกส่ิงไดอ้ย่างไร
ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนวา่ “ทุกส่ิงชี ้ให้เห็นวา่มีพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 30:44) 
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงอวยพรเราทุกวนั ถ้าเราช่างสังเกต เราจะเห็นหลัก
ฐานยืนยันเดชานุภาพและอิทธิพลของพระองค์ ในชีวติเราและในโลกรอบตวั แม้เราจะ
ไม่เห็นพระองคเ์ป็นส่วนตวั แตก่ารรูซึ้ง้ถึงพระหัตถ์ของพระองค์ ในทุกส่ิงสามารถเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของเราไดว้า่พระองคท์รงพระชนม์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนตระหนักถึงพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติพวกเขา

สดดุ ี145:9; 1 นีไฟ 1:20 (พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนืองาน
ทัง้หมดของพระองค)์

แอลมา 30:44; โมเสส 6:63 (ทุกส่ิงเป็น
พยานวา่มีพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 59:21 (พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคอืง
เมื่อเราไม่ตระหนักถึงพระหัตถ์ของ
พระองค์ ในทุกส่ิง)

คมิ บี. คลารก์, “ตาที่มองเห็นและหูที่
ไดย้ิน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 124–26

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “ โอ้จงจ�า จงจ�าไว”้ เลีย-
โฮนา พ.ย. 2007 หน้า 84–88; ด ูวดีทิัศน์
เรือ่ง “O Remember, Remember” ดว้ย

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2005, หน้า 122–126; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” 
ดว้ย

วดีทิัศน์: “God Is Our Father,” “We 
Lived with God” “The Will of God”

“พระองคย์ิ่งใหญ่,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 34

ท่านสังเกตเห็นอิทธิพลของ
พระบิดาบนสวรรค์ ในชีวติ
ท่านเมื่อใด ท่านท�าอะไรเพื่อ
ให้ตระหนักถึงพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อน

ของพระองค์

ท่านเห็นพระหัตถ์ของพระ
บิดาบนสวรรค์ ในดา้นใดบ้าง
ในชีวติของเยาวชน อะไร
จะขัดขวางเยาวชนไม่ ให้
ตระหนักถึงอิทธิพลของพระ
บิดาบนสวรรค์ ในชีวติพวก
เขา การเรยีนรูท้ี่จะตระหนัก
ถึงอิทธิพลของพระองคจ์ะ
เป็นพรแก่พวกเขาเวลาน้ีและ
ในอนาคตอย่างไร
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาซ่ึงเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของพวกเขาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

• แบ่งปันประสบการณ์เมื่อท่านเห็นหลัก
ฐานยืนยันวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงน�าทาง
ชีวติท่าน คุม้ครองท่าน หรอือวยพรท่าน 
แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรค์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่จะตระหนักถึงพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าในชีวติของพวกเขาอย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะ
ไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เพื่อช่วยให้เยาวชนเรยีนรูท้ี่จะเห็น
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติพวก
เขา เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านค�าพูดของ
เอ็ลเดอรค์มิ บี. คลารก์ “ตาที่มองเห็น
และหูที่ ไดย้ิน” พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากค�า
พดูน้ีเกีย่วกบัวธิกีารมองเห็นพระหตัถข์อง
พระบิดาบนสวรรคแ์ละฟังพระสุรเสียง
ของพระองค ์ในฐานะส่วนหน่ึงของการ
สนทนา ท่านอาจพูดเกี่ยวกับประโยชน์
ของการมองเห็นและการไดย้ินรวมถึง
ความท้าทายของการไม่สามารถมองเห็น
หรอืไดย้ินได ้ท่านจะแสดงตวัอย่างถึง
ความส�าคญัของการมองเห็นและการ
ไดย้ินทางวญิญาณอย่างไร มีตวัอย่างใด
บ้างที่ท่านและเยาวชนจะแบ่งปันไดถ้ึง
การไดย้ินและการมองเห็นทางวญิญาณ

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งที่แนะน�าในโครง
รา่งน้ี ขอให้เยาวชนฟังเหตผุลที่คนในวดีิ
ทัศน์เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า คนเหล่าน้ีเห็น
หลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันพระหัตถ์ของ

พระองค์ ในโลกรอบตวัพวกเขา เยาวชน
เห็นหลักฐานเพิ่มเตมิอะไรบ้าง เชือ้เชิญ
เยาวชนให้แบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
อิทธิพลของพระบิดาบนสวรรค์ ในชีวติ
พวกเขา

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านค�าปราศรยัของ
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ โอ้จงจ�า 
จงจ�าไว”้ หรอืดวูดีทิัศน์ที่เกี่ยวข้อง พรใด
มาถึงประธานอายรงิก์เพราะท่านมองหา
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติท่าน 
เชือ้เชิญเยาวชนให้นึกถึงประสบการณ์ที่
พวกเขามีและตอบค�าถามที่ประธานอาย
รงิก์ถามดว้ยตวัพวกเขาเอง: “พระผู้เป็น
เจ้าทรงส่งข่าวสารที่ตรงกับฉันใช่ไหม ฉัน
เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ ในชีวติฉันหรอื
ไม่” กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันค�าตอบ
กับคูห่รอืในกลุ่มเล็ก เชือ้เชิญเยาวชนให้
พิจารณาวา่พวกเขาจะท�าอะไรเพื่อ “หาวธิี
ตระหนักและจดจ�าพระเมตตาของพระผู้
เป็นเจ้า”

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อบุคคลหน่ึงอ่านออก
เสียง ท่านควรกระตุน้ให้ผู้อื่น
ดตูามในพระคมัภีร ์เชือ้เชิญ
ให้เขาฟังและหาหลักธรรม
หรอืแนวคดิที่เฉพาะเจาะจง
บางอย่าง ให้เวลาเปิดข้อความ
พระคมัภีรก์่อนอ่าน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 56)
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• เชือ้เชิญเยาวชนให้รอ้ง ฟัง หรอือ่าน
เพลงสวด “พระองคย์ิ่งใหญ่” ขอให้พวก
เขาเขียนรายการหรอืวาดรปูบนกระดาน
เกี่ยวกับส่ิงที่บ่งบอกความยิ่งใหญ่ของพระ
ผู้เป็นเจ้าในเพลงสวดเพลงน้ี (พวกเขา
อาจจะอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่อ้างไวท้้ายเพลง
สวดดว้ยก็ ได)้ เยาวชนจะเพิ่มอะไรเข้าไป
ในรายการน้ีไดอ้ีกบ้างที่เป็นพยานตอ่
พวกเขาถึงเดชานุภาพและความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญเยาวชนให้นึกถึง
วธิีสรา้งสรรคท์ี่พวกเขาสามารถแสดง
ประจักษ์พยานถึงพระบิดาบนสวรรค ์
ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะใช้รายการของ
พวกเขาเขียนเพลงสวดสัน้ๆ ของตนเอง 
หรอืถ่ายรปูและเตรยีมสไลด์ โชว ์กระตุน้
พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาสรา้งสรรค์
ในชัน้เรยีนคราวหน้า

• เขียนประโยคที่ ไม่สมบูรณ์ตอ่ไปน้ีบน
กระดาน: “ฉันจะนิยามพระเมตตาอัน

ละเอียดอ่อนวา่เป็น_____________ 
ตวัอย่างหน่ึงของพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนคอื______________ ฉันอาจจะ
ไม่สังเกตเห็นพระเมตตาอันละเอียด
ถ้า_____________” เชือ้เชิญเยาวชนให้
ตรกึตรองวา่พวกเขาจะเตมิประโยคเหล่า
น้ีให้สมบูรณ์ ไดอ้ย่างไรขณะอ่านหัวข้อ 
“อะไรคอืพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ
พระเจ้า” ในค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “พระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้า” (หรอืขณะชมวดีทิัศน์
เรือ่งเดยีวกัน) เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่งปัน
ความคดิ เยาวชนเคยสังเกตเห็นตวัอย่าง
อะไรบ้างของพระเมตตาอันละเอียดอ่อน
ในชีวติพวกเขา ประสบการณ์เหล่าน้ี
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขาใน
พระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร เชือ้เชิญพวก
เขาให้นึกถึงคนที่พวกเขาอาจจะแบ่งปัน
ประสบการณ์เพื่อช่วยเสรมิสรา้งศรทัธา
ของคนน้ัน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะตระหนักถึงพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์ ใน
ชีวติของพวกเขาอย่างไร พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อ
น้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

กระตุน้เยาวชนให้พยายามตระหนักถึงพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติพวกเขา
ระหวา่งสัปดาห์ทีจ่ะมาถึง เชือ้เชิญพวกเขาให้บอกเล่าประสบการณ์ตอนเริม่บทเรยีน
สัปดาห์หน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรือ่ง
ที่เรยีบง่ายและยกตวัอย่าง
จากชีวติจรงิ พระองคท์รง
ช่วยให้ผู้ตดิตามพระองคค์น้
พบบทเรยีนพระกิตตคิณุใน
ชีวติประจ�าวนัของพวกเขา
และในโลกรอบตวั มีตวัอย่าง
หรอืประสบการณ์ใดบ้างจาก
ชีวติท่านที่จะช่วยให้เยาวชน
เห็นวา่ทุกอย่างเป็นพยานวา่
มีพระผู้เป็นเจ้า เยาวชนมี
ประสบการณ์ใดบ้างที่พวก
เขาสามารถแบ่งปันให้กันได้
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “พระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า” Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ค. 
2005, หน้า 122–126

ในการประชุมใหญ่สเตคเมือ่เรว็ๆ น้ี พระเมตตาอนัละเอียด 

อ่อนของพระเจ้าประจักษ์ชัดในประจักษ์พยานที่กินใจของ
ภรรยาและมารดาสาวของบุตรส่ีคน  สามีเธอถูกสังหารใน
อิรักเมื่อเดือนธันวาคมปี 2003  ซิสเตอร์ผู้เด็ดเดี่ยวท่าน
น้ีเล่าหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของสามีว่าเธอได้รับ
การ์ดคริสต์มาสและข่าวสารของเขาท่ามกลางความเป็น
จริงของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน  เครื่องเตือน
ใจอนัละเอยีดออ่นทีว่า่ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกนัช่ัวนิรนัดร ์
มาถึงพี่น้องสตรทีี่แสนดคีนน้ีถูกจังหวะพอด ี เธออนุญาต
ให้ข้าพเจ้าอ้างอิงจากการด์ครสิตม์าสฉบับน้ัน

“ถึงครอบครัวที่ดีที่สุดในโลก!  ขอให้มีความสุขและระลึก
ถึงความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส!  พระเจ้าทรงท�าให้
เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไป  ดังน้ันแม้เราจะอยู่ห่างกัน แต่
เราจะยังอยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวั

“ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัย  
ขอให้คริสต์มาสปีน้ีเป็นของขวัญแห่งความรักจากเราถึง
พระองค์!!!

“ดว้ยความรกั พ่อและสามีที่เต็มไปดว้ยความรกัของคณุ!”

เห็นไดชั้ดวา่ ค�าวา่อยูห่า่งกนัในค�าอวยพรครสิตม์าสของสามี 
หมายถึงการแยกจากกันเพราะงานมอบหมายทางทหาร
ของเขา แต่ความม่ันใจและพยานทางวิญญาณที่ซิสเตอร์
ท่านน้ีต้องการมากที่สุดมาถึงเธอดังเสียงจากผงธุลีของคู ่
ชีวตินิรนัดรแ์ละบิดาผู้ล่วงลับ  ดงัที่ข้าพเจ้ากล่าวไวข้้างตน้ 
พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามิไดเ้กิดขึน้ตามใจ
ชอบ หรอืโดยบังเอิญ  ความซ่ือสัตย์ การเช่ือฟัง และความ
อ่อนน้อมเชือ้เชิญพระเมตตาอันละเอียดอ่อนเขา้มาในชีวติ 
เรา และบ่อยครัง้ที่จังหวะเวลาของพระเจ้าท�าให้เราสามารถ
ตระหนักและเห็นคณุคา่ของพรที่ส�าคญัเหล่าน้ี . . .

เราไม่ควรดูแคลนหรอืมองข้ามพลังแห่งพระเมตตาอัน 
ละเอียดอ่อนของพระเจ้า  ความเรยีบง่าย ความนุ่มนวล 
และความคงที่แห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระ- 
เจ้าจะเสรมิก�าลังและคุ้มครองเราในช่วงเวลายุ่งยากที่เรา 
มีชีวติอยู่ขณะน้ีและจะอยู่ต่อไป  เมื่อค�าพูดให้การปลอบ
ขวญัที่เราตอ้งการหรอืแสดงความยินดทีี่เรารูสึ้กไม่ได ้เมื่อ 

ไร้ประโยชน์ที่จะพยายามอธิบายเรื่องซ่ึงอธิบายไม่ ได้ เมื่อ 

ตรรกและเหตุผลให้ความเข้าใจไม่มากพอเกี่ยวกับความ 
อยตุธิรรมและความไมเ่ป็นธรรมของชีวติ เมือ่ประสบการณ์ 
และการประเมนิคา่ในความเป็นมนุษย์ ไมส่ามารถใหผ้ลลพัธ์ 
ทีน่่าพอใจได ้และเมือ่ดเูหมอืนวา่เราโดดเดีย่วเดยีวดาย เรา 

จะได้รับพรแน่นอนโดยพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ
พระเจ้าและจะถูกท�าให้แข็งแกรง่แม้จนถึงอ�านาจของการ
ปลดปล่อย (ด ู1 นีไฟ 1:20) 
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยฉัน
สอนพระกิตตคิณุอย่างไร
เมื่อเราสอนพระกิตตคิณุ เราควรยอมรบัดว้ยความอ่อนน้อมวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงเป็นครตูวัจรงิ สิทธิพิเศษของเราคอืรบัใช้เป็นเครือ่งมือที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงสามารถสอน เป็นพยาน ปลอบโยน และดลใจผู้อื่นผ่านเราได ้เราควรด�าเนินชีวติ
ให้คูค่วรรบัพระวญิญาณ สวดอ้อนวอนขอการน�าทางจากพระองคข์ณะเตรยีมและสอน 
และสรา้งบรรยากาศให้คนที่เราสอนรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระองค์ ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

ยอห์น 15:26; คพ. 50:13–22; 52:9 (พระ
บิดาทรงส่งพระผู้ปลอบโยนมาสอนความ
จรงิ)

2 นีไฟ 33:1–2 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์น�า
ถ้อยค�าของเราไปสู่ ใจของลูกหลานมนุษย์)

แอลมา 17:3 (พวกบุตรของโมไซยาห์
เตรยีมตวัสอนดว้ยพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจ)

คพ. 11:21; 84:85 (พระวญิญาณจะทรง
ช่วยให้เรารูว้า่ตอ้งพูดอะไรถ้าเราหมายมั่น
ให้ ไดค้�าของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 42:11–17 (ถ้าเราไม่มีพระวญิญาณ 
เราจะไม่สอน)

แมทธิว โอ. รชิารด์สัน, “สอนตามวธิีของ
พระวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 
120–123

“อ�านาจของพระวญิญาณในการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส,” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), 
หน้า 98–99

“สอนดว้ยพระวญิญาณ,” ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 40–48

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านรูอ้ย่างไรวา่เมื่อใดที่ท่าน
ก�าลังสอนโดยพระวญิญาณ 
ท่านเคยมีประสบการณ์ทาง
วญิญาณในการสอนบ้างหรอื
ไม่ที่ท่านสามารถบอกเล่ากับ
เยาวชนไดต้ามความเหมาะ
สม

เยาวชนมีโอกาสใดบ้างที่
จะสอนผู้อื่นเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุ พวกเขาเข้าใจ
หรอืไม่วา่การสอนโดยพระ
วญิญาณหมายความวา่อะไร 
ท่านจะช่วยให้พวกเขารูสึ้ก
ถึงความส�าคญัของการท�า
ตามพระวญิญาณขณะสอน
ไดอ้ย่างไร
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• ขอให้เยาวชนนึกถึงเวลาที่พวกเขา
เคยรูสึ้กถึงพระวญิญาณระหวา่งชัน้เรยีน
ศาสนจักร ในเซมินาร ีหรอืที่การสังสรรค์
ในครอบครวั ครทู�าอะไรเพื่ออัญเชิญพระ
วญิญาณ

• เชือ้เชิญเยาวชนให้เขียนโอกาสสอน
พระกิตตคิณุที่พวกเขามีกับผู้อื่น กระตุน้
พวกเขาให้รวมช่วงการสอนที่ ไม่เป็น

ทางการและไม่ไดว้างแผนไว ้และงาน
มอบหมายการสอนอย่างเป็นทางการไว้
ดว้ย เขียนบนกระดานวา่ “การสอนโดย
พระวญิญาณหมายความวา่อะไร” เชือ้เชิญ
เยาวชนให้ ไตรต่รองตลอดบทเรยีนวา่พวก
เขาจะตอบค�าถามน้ีอย่างไรอันเกี่ยวเน่ือง
กับโอกาสการสอนที่พวกเขาเขียนไว ้เชือ้
เชิญพวกเขาให้แบ่งปันความคดิตอนจบ
บทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การสอนโดยพระวญิญาณ
หมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่าน ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้เยาวชนเลือกค�าถามตอ่ไปน้ีหน่ึง
ข้อ: เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งสอนโดยพระ
วญิญาณ พระวญิญาณประทานพรเราใน
ฐานะครอูย่างไร พระวญิญาณประทาน
พรคนที่เราสอนอย่างไร เราควรท�าอะไร
เพื่ออัญเชิญพระวญิญาณในการสอนของ
เรา ขอให้สมาชิกแตล่ะคนในชัน้เรยีนอ่าน
พระคมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับการสอนโดย
พระวญิญาณ (เช่นข้อที่เสนอไว้ ในโครง
รา่งน้ี) และหาค�าตอบในพระคมัภีร์ ให้กับ
ค�าถามที่เขาหรอืเธอเลือก เปิดโอกาสให้
สมาชิกชัน้เรยีนไดแ้บ่งปันข้อพระคมัภีร์
และค�าตอบที่พวกเขาพบ

• เลือกหัวข้อตา่งๆ รว่มกับการสวด
อ้อนวอนจาก ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน,หน้า 40–48 ที่ท่านรูสึ้กวา่
จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การสอนโดย
พระวญิญาณหมายความวา่อะไร แบ่งชัน้
เรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และขอให้แตล่ะ
กลุ่มอ่านหัวข้อตอ่ไปน้ีดว้ยกันและเขียน
รายการส่ิงที่พวกเขาท�าไดเ้พื่อสอนโดย
พระวญิญาณ เชิญกลุ่มตา่งๆ แบ่งปันกัน
ในส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้และกระตุน้พวก
เขาให้เพิ่มเข้าไปในรายการขณะฟังกลุ่ม
อื่น ขอให้พวกเขาไตรต่รองวา่พวกเขาจะ

ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูก้ับโอกาสการสอน
ในอนาคตไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านค�าปราศรยัของ
แมทธิว โอ. รชิารด์สันเรือ่ง “สอนตามวธิี
ของพระวญิญาณ” โดยหาค�าตอบของ
ค�าถาม “พระวญิญาณทรงสอนอย่างไร” 
และ “เราเลียนแบบพระองค์ ในการสอน
ของเราอย่างไร” ขอให้พวกเขาแบ่งปันกัน
ในส่ิงที่พบ พวกเขาเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างที่ครสูอน “ตามวธิีของพระวญิญาณ” 
พวกเขาจะท�าตามแบบอย่างของครคูน
น้ันในครัง้ตอ่ไปที่สอนไดอ้ย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่านประสบการณ์ของ
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์ ในหน้า 41 
และ 42 ของ ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน ขอให้เยาวชนเปรยีบเทียบ
ประสบการณ์ทัง้สอง เหตใุดพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์สถิตอยู่ระหวา่งบทเรยีนแรก มี
อะไรผิดแปลกไปเกี่ยวกับบทเรยีนที่สอง 
เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันวธิีที่พวก
เขาวางแผนประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์เหล่าน้ีเมื่อพวกเขามีโอกาส
สอนผู้อื่นในคราวตอ่ไป

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ากลัวความเงียบ บ่อยครัง้
ผู้คนตอ้งการเวลาคดิและ
ตอบค�าถามหรอืแสดงความ
รูสึ้ก ท่านจะหยุดสักครูห่ลัง
จากถามค�าถาม หลังจากแบ่ง
ปันประสบการณ์ทางวญิญาณ 
หรอืเมื่อคนหน่ึงก�าลังมี
อุปสรรคในการแสดงความ
คดิเห็นของเขาหรอืเธอ”(ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 67)
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• แจกส�าเนา “อ�านาจของพระวญิญาณ
ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส” จากส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (หน้า 98–99) ให้สมาชิก
แตล่ะคนในชัน้เรยีน ขอให้แตล่ะคนอ่าน
โดยมองหาค�าตอบของค�าถาม “การสอน
โดยพระวญิญาณหมายความวา่อะไร” 
เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่งปันส่ิงที่พบ ถาม
เยาวชนวา่เหตใุดพวกเขาจึงรูสึ้กวา่ส�าคญั
ที่ตอ้งรูเ้กี่ยวกับเรือ่งน้ีตอนน้ีก่อนจะรบั

ใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา กระตุน้พวกเขา
ให้ท�ากิจกรรม “การศึกษาส่วนตวั” และ 
“การศึกษาพระคมัภีร”์ ของตนเอง (หาก
อยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ท่านอาจจะให้เวลาพวก
เขาเริม่ท�าในชัน้เรยีน) เชือ้เชิญพวกเขา
ให้จดส่ิงที่ดลใจพวกเขาขณะอ่านข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีและแบ่งปันกับชัน้เรยีนใน
บทเรยีนคราวหน้า

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่ถึงการสอนโดยพระวญิญาณ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้ลงมือท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามที่ท�าให้คนที่พระองค์
ทรงสอนคดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ พระองคท์รงเปิดโอกาสให้
พวกเขาถามค�าถามและแบ่ง
ปันข้อคดิ เพราะพระองคท์รง
รกัพวกเขา พวกเขาจึงรูสึ้ก
ปลอดภัยขณะแบ่งปันความ
คดิและความรูสึ้กส่วนตวั 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนรูสึ้ก
ปลอดภัยขณะแบ่งปันความ
คดิและความรูสึ้กส่วนตวัของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร



21

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

28

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“อ�านาจของพระวญิญาณในการเปลีย่นใจเลือ่มใส,” ส่ังสอน 
กิตตคิณุของเรา (2004), 98–99

อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ส�าคญัยิ่งตอ่การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส  จงพยายามเข้าใจค�าสอนเรือ่งการเปลี่ยนใจเลื่อม 

ใสและประสบการณ์การเปลี่ยนใจเลื่อมใส  ประธานบอยด ์

เค. แพคเกอรอ์ธิบายบทบาทที่ส�าคญัยิ่งของพระวญิญาณ
ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสไวด้งัน้ี

“เมื่อเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ส่ิงน้ีเกิดขึน้โดยผ่านอ�านาจ
ของพระวญิญาณ  เพื่อให้ประสบความส�าเรจ็ในงานสอน
ศาสนา ส่ิงส�าคญัสามประการน้ีตอ้งเกิดขึน้

“เราตอ้งเข้าใจวา่ผู้สนใจตอ้งรูสึ้กอย่างไรจึงจะไดร้บัการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

“เราต้องเข้าใจว่าผู้สอนศาสนาต้องรู้สึกอย่างไรจึงจะสอน
ดว้ยอ�านาจเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระวญิญาณ

“และหลังจากน้ันเราต้องเข้าใจว่าสมาชิกต้องรู้สึกอย่างไร
จึงจะประสบผลส�าเร็จระหว่างมีส่วนร่วมในประสบการณ์
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส” (การประชุมใหญ่ของประธานคณะ 

เผยแผ่, 3 เม.ย. 1985)

ยิง่ทา่นเข้าใจดเีพียงใดวา่ผูส้นใจ ผูส้อนศาสนา และสมาชิก 
รูสึ้กอย่างไรเมื่อเขาไดร้บัพยานของพระวญิญาณ ท่านจะยิ่ง
เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึน้เพียงน้ัน ซ่ึงถือเป็นการ:

สรา้งสรรคท์างวญิญาณและจุดประกายความคดิขณะ
คน้ควา้พระคมัภีรแ์ละสอนค�าสอน

สร้างสรรค์บรรยากาศเมื่อท่านสอนเพื่อพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะสามารถเป็นพยานได้  ท่านท�าส่ิงน้ีโดยสอน
และเป็นพยานถึงข่าวสารเรือ่งการฟ้ืนฟู สอนตามที่พระ-
วิญญาณทรงน�า และเป็นพยานว่าท่านรู้ โดยอ�านาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่ส่ิงที่ท่านสอนเป็นความจรงิ

ท�าตามการน�าทางของพระวญิญาณในการปรบัข่าวสารให้
เข้ากับความจ�าเป็นของแตล่ะคน

เชือ้เชิญผู้คนให้ลงมือท�า ศรทัธาของเขาจะเพิ่มพูนเมื่อ
เขากลับใจ เช่ือฟังพระบัญญัต ิ ท�าและรกัษาพันธสัญญา

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์พูดถึงอ�านาจของพระวญิ- 
ญาณดังน้ี “การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงมาโดยอ�านาจ
ของพระวิญญาณ  เมื่อใดที่พระวิญญาณสัมผัสใจ ใจจะ
เปลี่ยน  เมื่อบุคคล. . .รูสึ้กวา่พระวญิญาณก�าลังท�างานกับ
เขา หรือเมื่อเขาเห็นพยานหลักฐานแสดงความรักและ
พระเมตตาของพระเจ้าในชีวติ เขาจะไดร้บัการสรา้งสรรค์
และสรา้งเสรมิทางวญิญาณ และศรทัธาของเขาในพระองค ์
จะเพิ่มขึน้  ประสบการณ์เหล่าน้ีกับพระวิญญาณจะเกิด
ขึน้เองเมื่อบุคคลเต็มใจทดลองพระค�า   ด้วยการน้ีเราจะ 
รู้สึก ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง” (“บัดน้ีถึงเวลาแล้ว” 
เลียโฮนา, ม.ค. 2001, หน้า 105)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ท�างานในใจผู้คนเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี  เมื่อเขาเลือกรกัษาค�ามั่นสัญญา เขา
จะรูสึ้กถึงอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์แรงกล้ามากขึน้
และจะพัฒนาศรัทธาเพื่อเช่ือฟังพระคริสต์  ด้วยเหตุน้ี
ท่านจึงควรช่วยคนที่ท่านท�างานดว้ยให้เตบิโตดว้ยศรทัธา
โดยเชือ้เชิญเขาให้กลับใจ ท�าและรกัษาค�ามั่นสัญญา
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการเรยีนรูแ้ละการสอนในแผน
แห่งความรอด เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “การเรยีนรู้
ดว้ยศรทัธาและจากประสบการณ์เป็นลักษณะพิเศษจ�าเพาะสองประการของแผนแห่งความ
สุขของพระบิดา” (“แสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธา,” เลียโฮนา, ก.ย. 2007, หน้า 19) ท่านจะมี
โอกาสช่วยให้เยาวชนมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้ในแผนแห่งความรอดและมีความมั่นใจมาก
ขึน้วา่ตนสามารถสอนแผนน้ันให้กับคนอื่นได ้กระตุน้พวกเขาให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลัง
เรยีนรู ้พยายามเรยีนรูม้ากขึน้ และสอนส่ิงที่พวกเขาคน้พบให้กับผู้อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดการเรยีนรูจ้ึงเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรค์
เหตใุดการสอนพระกิตตคิณุจึงส�าคญัในแผนแห่งความรอด
อะไรคอืบทบาทของสิทธิ์เสรี ในการเรยีนพระกิตตคิณุ
ฉันจะช่วยให้คนอืน่ๆ มีส่วนรว่มในการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร
ฉันจะใช้เพลงของศาสนจักรเรยีนเรือ่งแผนแห่งความรอดไดอ้ย่างไร
ฉันจะช่วยให้ผู้อืน่เข้าใจหลักค�าสอนของพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร

กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการเรยีนรูจ้ึงเป็นส่วนส�าคญั
ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์
เหตผุลหลักประการหน่ึงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งเรามาแผ่นดนิโลกคอืเพื่อให้เรา
มีประสบการณ์อันจะช่วยให้เราเรยีนรูแ้ละเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ หากเราเช่ือฟัง
และสอนได ้พระองคจ์ะทรงช่วยให้เราเรยีนรูส่ิ้งที่เราจ�าเป็นตอ้งรู ้บรรทัดมาเตมิบรรทัด 
ตลอดชีวติเรา พระบิดาบนสวรรคท์รงคาดหวงัให้เราใช้ความรูท้ี่ ไดม้าเป็นพรแก่ผู้อื่น
และสรา้งอาณาจักรของพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรสรา้งแรง
บันดาลใจให้ท่านเป็นผู้เรยีนตลอดชีวติ

2 นีไฟ 28:27–30; คพ. 98:11–12 
(พระเจ้าทรงสัญญาจะสอนเรา “บรรทัด
มาเตมิบรรทัด” เมื่อเราศึกษาและด�าเนิน
ชีวติตามส่ิงที่เราเรยีนรู)้

แอลมา 12:9–11; คพ. 50:40 (ถ้าเราเช่ือ
ฟังและสอนได ้เราจะเรยีนรูต้อ่ไปตลอด
ชีวติ)

คพ. 88:77–80 (พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรา
เรยีนรูท้ัง้น้ีเพื่อเราจะพรอ้มขยายการเรยีก
ของเรา)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “องคพ์ระผู้เป็น
เจ้า คอืข้าพระองคห์รอื?” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 56- 59

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์และครสิเต็น เอ็ม. 
โอ๊คส์, “การเรยีนรูแ้ละสิทธิชนยุคสุดท้าย,” 
เลียโฮนา, เม.ย. 2009, 26- 31

“การศึกษา,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 9–10

“แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 166–169

วดีทิัศน์: “ท่านรูม้ากพอ” (เอ็ลเดอรนี์ล 
แอล. แอนเดอรเ์ซ็นสอนวา่การเรยีนรูเ้กิด
ขึน้เป็นบรรทัดมาเตมิบรรทัด)

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ท่านมีโอกาสใดให้เรยีนรูต้อ่
ไป การท�าเช่นน้ีเป็นพรแก่
ชีวติท่านอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจ
ความส�าคญัของการเรยีนรู้
อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวติของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้พวก
เขาเห็นคณุคา่ของการเรยีน 
รูท้างโลกและการเรยีน 
พระกิตตคิณุของพวกเขา
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• เยาวชนไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับ 
แง่มุมตา่งๆ ของแผนแห่งความรอด  
(เช่น พันธสัญญา การเช่ือฟัง การชดใช้ 
หรอืชีวติหลังความตาย) พวกเขาจะ 
แบ่งปันกันไดอ้ย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “เหตใุดการเรยีนรู้
จึงเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบน
สวรรค”์ ให้เวลาเยาวชนไตรต่รองค�าถาม
น้ีตลอดบทเรยีนและจดค�าตอบที่อาจเป็น
ไปได ้เมื่อจบบทเรยีนเชิญให้พวกเขาแบ่ง
ปันส่ิงที่เขียน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นผู้เรยีนตลอดชีวติ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทาง
ของพระวญิญาณ:

• เขียนบนกระดานวา่ เหตใุดการเรยีน
รูจ้ึงเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์ขอให้เยาวชนตรกึตรองค�าถาม
น้ีขณะอ่านหัวข้อเรือ่ง ”การตรวจสอบ
ชีวติ“ ในค�าพูดของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง ”องคพ์ระผู้เป็นเจ้า คอื
ข้าพระองคห์รอื?“ ให้เวลาพวกเขาแบ่ง
ปันข้อคดิ เชือ้เชิญให้พวกเขาเล่าการ
เปลี่ยนแปลงที่พวกเขาท�าในชีวติเน่ือง
ดว้ยการศึกษาพระคมัภีรห์รอืค�าสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ

• ขอให้เยาวชนอ่านพระคมัภีร์ ในโครง
รา่งน้ีคนละหน่ึงข้อพรอ้มทัง้มองหาหลัก
ธรรมแห่งการเรยีนรู ้เชือ้เชิญให้แตล่ะคน
วาดรปูหรอืแผนภาพแทนหลักธรรมใน
ข้อความพระคมัภีร ์ขอให้เยาวชนใช้รปู
ของพวกเขาสอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับส่ิงที่
พวกเขาอ่าน พระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไร
เกี่ยวกับความส�าคญัของการเรยีนรู้ ใน
แผนของพระบิดาบนสวรรค์

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านหัวข้อ “การ
ศึกษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
รวมทัง้พระคมัภีรอ์้างอิง ขอให้นักเรยีน
ครึง่ชัน้มองหาส่ิงที่พระบิดาทรงตอ้งการ

ให้เราท�า และขอให้อีกครึง่ชัน้ระบุพรที่
พระองคท์รงสัญญาไว ้เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่งปันส่ิงที่พบและเลือกบางอย่างที่
รูสึ้กวา่พวกเขาตอ้งท�าให้ ได ้ให้ชัน้เรยีน
สนทนาวธิีที่พวกเขาจะปรบัปรงุในดา้น
เหล่าน้ัน และกระตุน้เยาวชนให้ตัง้เป้า
หมายส่วนตวัเพื่อประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�า
ของพระเจ้า

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง ”ท่านรูม้ากพอ“ และ
เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูจ้ากเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร์
เซ็นเกี่ยวกับวธิีตกัตวงความรู ้พวกเขา
จะพูดอะไรกับเพื่อนที่ก�าลังประสบปัญหา
เพราะเขาหรอืเธอไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุ พวกเขาจะช่วยให้เพื่อน
เข้าใจบทบาทของการเรยีนรู้ ในแผนของ
พระบิดาบนสวรรคอ์ย่างไร

• ขอให้เยาวชนอ่าน “แผนแห่งความ
รอด” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
166–169) รวมทัง้พระคมัภีรท์ี่อ้าง และหา
บางอย่างที่พวกเขาไม่รู ้เชือ้เชิญพวกเขา
ให้แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู ้และสนทนาวา่เหตุ
ใดพระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เรา
เรยีนรูต้อ่ไป

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความส�าคญัของการเรยีนรู้ ในแผน
ของพระบิดาบนสวรรคห์รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อคนหน่ึงถามค�าถาม ขอ
ให้เชิญคนอื่นตอบแทนที่
ท่านจะตอบเสียเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ 'น่ันเป็น
ค�าถามที่น่าสนใจมาก คนอื่น
ที่เหลือคดิอย่างไร หรอื ' ใคร
ช่วยตอบค�าถามน้ีไดบ้้าง” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 64)
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เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงส่วนหน่ึงของ
แผนแห่งความรอดที่พวกเขาอยากจะ
สอนเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวั พวกเขา
สามารถท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
หัวข้อน้ัน

• แสดงประจักษ์พยานของท่านถึงพรที่
เราไดร้บัเมื่อเราแสวงหาการเรยีนรูต้ลอด
ชีวติเรา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างที่ดพีรอ้มของทุก
เรือ่งที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงสอนเหล่า
สานุศิษย์ ให้สวดอ้อนวอน
โดยทรงสวดอ้อนวอนกับพวก
เขา พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้รกัและรบัใช้ตามแบบ
ที่พระองคท์รงรกัและรบัใช้
พวกเขา ท่านจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อแสดงตวัอย่างของ
ความรกัการเรยีนรูแ้ก่เยาวชน
ที่ท่านสอน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

33

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“การศกึษา” เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  (2011), หน้า 
9–10

การศึกษาเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรค์
เพื่อช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระองค์มากขึน้  พระองค์
ทรงต้องการให้ท่านศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะและ
พรสวรรค ์พัฒนาพลังความสามารถเพื่อท�าหน้าที่รบัผิด
ชอบของท่านได้ดี และพัฒนาความสามารถในการเห็น
คณุคา่ของชีวติ  การศึกษาที่ท่านไดร้บัจะมีคา่ตอ่ท่านใน
ช่วงชีวติมรรตยัและในชีวติที่จะมาถึง

การศึกษาจะเตรยีมท่านให้พรอ้มรบัใช้มากขึน้ในโลกและ
ในศาสนจักร จะช่วยท่านเลีย้งดูตนเอง ครอบครวั และคน
ขัดสนได้ดีขึน้ อีกทัง้ช่วยท่านให้เป็นที่ปรกึษาและคู่ชีวติ
ที่ฉลาดส�าหรบัคู่ครองในอนาคตของท่าน เป็นครทีู่รอบรู้
และมีประสิทธิภาพของบุตรธิดาในอนาคตของท่าน

การศึกษาเป็นการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนมากและจะเปิด
ประตแูห่งโอกาสที่อาจปิดไดถ้้าท่านไม่มีการศึกษา  จงวาง 

แผนการศึกษาตัง้แตบ่ัดน้ี  เต็มใจท�างานอย่างขยันหมั่น
เพียรและเสียสละถ้าจ�าเป็น  บอกเป้าหมายการศึกษาของ
ทา่นกบัครอบครวั มติรสหาย และผู้น�าเพือ่พวกเขาจะสนับ- 
สนุนและให้ก�าลังใจท่านได้

มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พบปีติ ใน
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและใฝ่ ใจศึกษาหาความรู้ตลอด
เวลา เลือกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโอกาสการเรียนรู้ที่มี 
ให้ท่าน

การศึกษาของท่านควรรวมถึงการเรยีนรูท้างวญิญาณดว้ย 
จงศึกษาพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคสุด 
ท้าย  เรยีนเซมินารแีละสถาบัน เรยีนรูต้ลอดชีวติท่านเกี่ยว 
กับแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ การเรยีนรูท้างวญิญาณจะ 
ช่วยใหท้า่นพบค�าตอบของการทา้ทายในชีวติและจะอญัเชิญ 
ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แอลมา 37:35; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:77–80
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการสอนพระกิตตคิณุจึง
ส�าคญัในแผนแห่งความรอด
เพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์องแผนแห่งความสุข ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรคจ์�าเป็นตอ้ง
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุ ดว้ยเหตน้ีุพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงตอ้งการให้เราแตล่ะคน
สอนพระกิตตคิณุแก่ครอบครวัเรา แก่สมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักร และแก่คนที่ ไม่
ไดร้บัพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

ลูกา 2:46–52 (เมื่อทรงพระเยาว ์พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนความจรงิของพระ
กิตตคิณุให้ผู้อื่น)

2 นีไฟ 2:8 (การท�าให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นที่รูม้ี
ความส�าคญัยิ่ง)

คพ. 43:8; 88:77–80 (พระเจ้าทรงบัญชา
เราให้สอนกัน)

ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), 3–4

วดีทิัศน์: “การสอนช่วยให้ชีวติรอด”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ตดิตามผลส่ิงที่เยาวชนเรยีนรู้ ในช่วง
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ของสัปดาห์ที่แล้ว พวก
เขายังคงเรยีนรู้ ในระหวา่งสัปดาห์ดว้ยวธิี
ใด

• ขอให้เยาวชนเล่าประสบการณ์ที่มีคน
สอนบางอย่างแก่พวกเขาในวธิีที่มีความ

หมาย ท่านอาจจะเล่าประสบการณ์ของ
ท่านเองดว้ย

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าเวลาที่พวกเขา
สอนพระกิตตคิณุ (ตวัอย่างเช่นที่บ้าน กับ
เพื่อน หรอืที่ โบสถ์) เหตใุดการสอนจึง
ส�าคญัในแผนของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบั
ลูกๆ ของพระองค์

ท่านไดร้บัอิทธิพลอย่างไรจาก
ครสูอนพระกิตตคิณุ ท่าน
ก�าลังมีอิทธิพลอะไรตอ่คนที่
ท่านสอน

ใครสอนเยาวชนในชัน้เรยีน
ของท่านอีกบ้าง ครเูหล่า
น้ีมีอิทธิพลอย่างไรตอ่ชีวติ
เยาวชน

เยาวชนเคยมีโอกาสสอน
เมื่อใด พวกเขาไดช่้วยผู้อื่น
อย่างไร
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการสอนพระ
กิตตคิณุในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะ
ไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนใน
พระวหิาร (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 
34) และเชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน ลูกา 
2:46–52 พระผู้ช่วยให้รอด แม้เมื่อทรง
เป็นพระกุมาร ทรงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของการสอน เรือ่งน้ีสอนอะไร
เราอีกบ้างเกี่ยวกับความส�าคญัของการ
สอนในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ขอ
ให้เยาวชนนึกถึงและเขียนโอกาสการสอน
ทัง้หมดที่พวกเขามี ในปัจจุบัน (กระตุน้
พวกเขาให้รวมสภาพแวดล้อมอย่างไม่เป็น
ทางการเข้าไปดว้ย เช่น การสนทนากับ
เพื่อน) เชือ้เชิญให้เยาวชนเลือกบางอย่าง
จากรายการและไตรต่รองค�าถามน้ี “ฉันจะ
ช่วยให้แผนของพระบิดาบนสวรรคเ์กิด
สัมฤทธิผลโดยใช้ โอกาสการสอนครัง้น้ีให้
เป็นประโยชน์ ไดอ้ย่างไร” ขอให้พวกเขา
แบ่งปันความคดิ

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การสอนช่วยให้ชีวติ
รอด” และขอให้เยาวชนนึกถึงครสูอนพระ
กิตตคิณุที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาเคย

มี รวมไปถึงพ่อแม่และสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครวั แบ่งพวกเขาออกเป็นคู่ๆ  และ
เชือ้เชิญให้พวกเขาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ
ครทูี่พวกเขานึกถึง อะไรท�าให้ครเูหล่าน้ีมี
ประสิทธิภาพ ครเูหล่าน้ีช่วยให้แผนของ
พระบิดาบนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผลอย่างไร 
เยาวชนจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�าตามแบบ
อย่างของครเูหล่าน้ัน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน หน้า 3 และ 
4 ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน และมองหาข้อความที่ตอบค�าถาม
วา่ “เหตใุดการสอนพระกิตตคิณุจึงส�าคญั
ในแผนแห่งความรอด” ขอให้พวกเขา
เขียนข้อความน้ันในบัตรใบเล็ก และ
รวบรวมบัตร อ่านบัตรหน่ึงใบ และเชิญ
สมาชิกชัน้เรยีนที่เขียนค�าตอบน้ันมาหน้า
ชัน้และอธิบายวา่เหตใุดเขาหรอืเธอจึง
เลือกข้อความน้ัน กระตุน้พวกเขาให้เล่า
ประสบการณ์ที่เคยมีเพื่ออธิบายข้อความ
ที่พวกเขาเลือก

ขอใหเ้ยาวชนแบง่ปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเขา้ใจบทบาทของการสอน 

พระกติตคิณุในแผนแหง่ความรอดหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทบัใจอะไร 
บ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะม ี
ประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• ถามเยาวชนวา่พวกเขาไดร้บัความ
ประทับใจอะไรบ้างวนัน้ีเกี่ยวกับการสอน 
พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อลงมือท�า
ตามความประทับใจเหล่าน้ี

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับความส�าคญัของการสอน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ส่ิงส�าคญัที่ท่านตอ้งใส่ ใจคอื
การช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ ไม่ ใช่ท�าให้การน�า
เสนอน่าประทับใจ ส่ิงน้ีรวม
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน
สอนกันและกัน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองคเ์องให้พรอ้มสอน
พระกิตตคิณุแก่ผู้อื่น 
พระองคท์รงใช้เวลาตาม
ล�าพังในการสวดอ้อนวอน
และอดอาหาร ในช่วงเวลา
ส่วนตวั พระองคท์รงแสวงหา
การน�าทางของพระบิดาบน
สวรรค ์ท่านจะเตรยีมตนเอง
ทางวญิญาณให้พรอ้มสอน
เยาวชนไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก  ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), หน้า 3–4

บทบาทของการสอนตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์

เพื่อจะสามารถใช้สิทธิ์เสรีของเราในความชอบธรรมได้
อย่างเต็มที่ เราตอ้งเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและค�า
สอนแห่งพระกิตติคุณของพระองค์  ด้วยเหตุน้ีการสอน
พระกิตติคุณจึงมีบทบาทส�าคัญในแผนของพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัลูกๆ ของพระองคเ์สมอมา

ในโลกก่อนเกิด เรา “ ได้รับบทเรียนแรกๆ [ของเรา] . . . 
และพร้อมที่จะออกมาในเวลาอันสมควรของพระเจ้าเพื่อ 
ท�างานในสวนองุ่นของพระองคเ์พื่อความรอดของจิตวญิ-
ญาณของมนุษย์” (คพ. 138:56)  หลังจากอาดมัและเอวา 
ถูกขับออกจากสวนเอเดน พระเจ้าทรงส่งเทพมาสอนแผน 
การไถ่แก่คนทัง้สอง (ด ูแอลมา 12:27–32)  ตอ่มาพระองค์
ทรงบัญชาให้อาดมัและเอวา “สอนส่ิงเหล่าน้ีอย่างเปิดเผย” 
แก่ลูกหลานของพวกเขา (ด ูโมเสส 6:57–59)

ในสมัยการประทานของพระกิตตคิณุทุกสมัย พระเจ้าทรง
บัญชาให้สอนแผนการไถ่  พระองค์ทรงส่งเทพลงมา (ด ู
โมไซยาห์ 3:1–4; โมโรไน 7:29–32; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:30–47) ทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์ (ด ูอาโมส 3:7) ทรงให้
พระคมัภีร ์(ด ูคพ. 33:16) และทรงช่วยให้ผู้คนรูจ้ักความ
จรงิโดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ด ู1 นีไฟ 10:19; 
โมโรไน 10:5) พระองคท์รงบญัชาใหผู้ต้ดิตามพระองคส์อน 
พระกิตตคิณุแกส่มาชิกในครอบครวัของเขา (ด ูเฉลยธรรม 
บัญญัติ 6:5–7; โมไซยาห์ 4:14–15; คพ. 68:25–28) แก่
สมาชิกคนอื่นๆ ในศาสนจักร (ดู คพ. 88:77–78, 122) 
และแก่ผู้ที่ยังไม่เคยไดร้บัความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ 
(ด ูมัทธิว 28:19–20; คพ. 88:81) . . .

สมาชิกทุกคนเป็นครู

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟ้ืนคนืพระชนม์สอนชาวนีไฟ 
พระองคต์รสัวา่ “จงชูแสงสวา่งของเจ้าขึน้เพื่อมันจะส่อง
โลก, ดูเถิดเราเป็นแสงสว่างซ่ึงเจ้าจะชูขึน้—ซ่ึงเจ้าเห็น
เราท�า” (3 นีไฟ 18:24)  ค�าแนะน�าที่พระเจ้าทรงให้ ไวน้ี้ไม่
ไดแ้ตกตา่งแตป่ระการใดในบรรดาผู้ที่ ไดย้ินสุรเสียงของ
พระองค ์ ทุกคนไดร้บับัญชาให้สอน

ทุกวันน้ีก็เช่นเดียวกัน ความรับผิดชอบในการสอนพระ-
กิตตคิณุไม่ไดจ้�ากัดเฉพาะผู้ที่มีการเรยีกอย่างเป็นทางการ
ในฐานะครู  ในฐานะสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่านมีความรับผิดชอบใน
การสอนพระกิตตคิณุ  ในฐานะบิดามารดา บุตร ธิดา สามี 
ภรรยา พี่น้องชาย พี่น้องหญิง ผู้น� าในศาสนจักร ครูสอน
ชัน้เรยีน ผู้สอนประจ�าบ้าน ผู้เยี่ยมสอน ผู้รว่มงาน เพื่อน
บ้านหรอืเพื่อน ท่านมีโอกาสในการสอน  บางครัง้ท่านก็ ได้
สอนอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาจากส่ิงที่ท่านพูดและ
ประจักษ์พยานที่ท่านแสดง และท่านสอนโดยแบบอย่าง
อยู่ตลอดเวลา

พระเจ้าตรัสว่า “น่ีคืองานของเราและรัศมีภาพของเรา
—คอืการท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์” ( โมเสส 1:39)  ขณะที่ท่านคดิถึงบทบาทของการ
สอนพระกิตติคุณในความรอดและความสูงส่งของลูกๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านนึกออกไหมวา่มีหน้าที่ ใดสูงส่งหรอื
ศักดิสิ์ทธิ์กวา่น้ี  หน้าที่น้ีเรยีกรอ้งความมานะพยายามของ
ท่านในการเพิ่มความเข้าใจและปรบัปรงุทักษะของตนเอง 
โดยรูว้า่พระเจ้าจะเพิ่มความสามารถให้ท่านเมื่อท่านสอน
ในวธิีที่พระองคท์รงบัญชา  น่ีเป็นการท�างานแห่งความรกั
—เป็นโอกาสที่จะช่วยผู้อื่นฝึกใช้สิทธิ์เสรขีองเขาอย่างชอบ
ธรรม มาหาพระครสิต ์และไดร้บัพรแห่งชีวตินิรนัดร์
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

อะไรคอืบทบาทของสิทธิ์เสรี ในการ
เรยีนพระกิตตคิณุ
พระบิดาบนสวรรคท์รงสรา้งเราให้เป็นผู้กระท�า ไม่ ใช่วตัถุที่จะถูกกระท�า (ด ู2 นีไฟ 
2:26) หลักธรรมน้ีประยุกต์ ใช้กับทุกแง่มุมของชีวติมรรตยัของเรา รวมถึงความพยายาม
ของเราในการเรยีนพระกิตตคิณุดว้ย เราแตล่ะคนตอ้งเรยีนพระกิตตคิณุดว้ยตวัเรา
เอง—ไม่มี ใครเรยีนแทนเราได ้การเรยีนพระกิตตคิณุมุ่งหมายให้เป็นประสบการณ์เชิง
รกุ ไม่ ใช่ประสบการณ์เชิงรบั เมื่อเราใช้สิทธิ์เสรแีสวงหาความจรงิอย่างขยันหมั่นเพียร 
พระเจ้าจะประทานพรเราดว้ยความสวา่งและความรูเ้พิ่มขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลดา้นล่าง ท่านสามารถใช้ข้อความหรอืตวัอย่างใดช่วยให้เยาวชนเข้าใจ
วา่การมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในการเรยีนรูห้มายความวา่อะไร

ยอห์น 7:17 (เราตอ้งท�าตามพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรคจ์ึงจะรูห้ลักค�า
สอนของพระองค)์

ยากอบ 1:22 (จงเป็นผู้ประพฤตติามพระ
วจนะ ไม่ ใช่ผู้ฟังเท่าน้ัน)

1 นีไฟ 10:19 (ถ้าเราแสวงหาความจรงิ
อย่างขยันหมั่นเพียร เราจะพบส่ิงน้ัน)

2 นีไฟ 2:26 (เราตอ้งกระท�า ไม่ ใช่ถูก
กระท�า)

คพ. 50:24 (เมื่อเราไดร้บัความจรงิและ
ลงมือท�า เราไดร้บัความจรงิมากขึน้)

คพ. 88:118 (เราแสวงหาการเรยีนรู้ โดย
การศึกษาและโดยศรทัธา)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “แสวงหาการเรยีนรู้
ดว้ยศรทัธา,” เลียโฮนา, ก.ย. 2007, หน้า 
16–24

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรู้ ในเซมินาร ีการประชุมศีลระลึก 
การศึกษาส่วนตวั หรอืสภาพแวดล้อมอื่น 

สนทนาในชัน้เรยีนวา่ทัง้หมดน้ีสัมพันธ์
กับแผนแห่งความรอดอย่างไร

นึกถึงบางส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้มื่อ
เรว็ๆ น้ี ท่านท�าอะไรเพื่อเรยีน
รู ้ท่านรูสึ้กอย่างไร

เยาวชนสามารถมีส่วนในการ
เรยีนพระกิตตคิณุดว้ยวธิี
ตา่งๆ อะไรบ้าง

ใครในชัน้เรยีนของท่านที่
ดเูหมือนจะมีส่วนรว่มอย่าง
แข็งขันในการเรยีนรู ้ใครไม่
เป็นแบบน้ัน ท่านจะสามารถ
ท�างานกับครคูนอื่นๆ เพื่อ
กระตุน้เยาวชนให้มีส่วนรว่ม
อย่างแข็งขันในการเรยีนรู ้ใน
ชัน้เรยีนและดว้ยตนเองได้
อย่างไร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าเรือ่งบทเรยีน
ที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษและมีส่วนรว่ม
อย่างแข็งขัน (ตวัอย่างเช่น ที่การสังสรรค์
ในครอบครวั การเยี่ยมสอนประจ�าบ้าน, 
ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ หรอืปฐมวยั) 
พวกเขาท�าอะไรเพื่อมีส่วนรว่ม การมีส่วน

รว่มของพวกเขาช่วยให้พวกเขาเรยีนรูม้าก
ขึน้อย่างไร วธิีมีส่วนรว่มในการเรยีนรูม้ี
อะไรอีกบ้าง (ท่านอาจจะชี ้ให้เห็นวา่การ
แสดงความคดิเห็นในชัน้เรยีนไม่ ใช่วธิี
เดยีวที่จะมีส่วนรว่ม)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยดลใจเยาวชนให้มีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในการ
เรยีนพระกิตตคิณุ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• กระตุน้เยาวชนให้ยกตวัอย่างคนบาง
คนในพระคมัภีรท์ี่ขวนขวายเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ (ดตูวัอย่างใน1 นีไฟ 2:14–16 
[นีไฟ], หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
138:1–11 [ โจเซฟ เอฟ. สมิธ], และ  
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:10–18 [ โจเซฟ 
สมิธ]) เยาวชนสามารถคน้พบหลักธรรม
ใดของการเรยีนพระกิตตคิณุขณะพวก
เขาอ่านตวัอย่างเหล่าน้ี (ตวัอย่างเช่น นี-
ไฟไดย้ินส่ิงที่บิดาสอน ปรารถนาจะรูด้ว้ย
ตนเอง และลงมือท�าตามความปรารถนา
เหล่าน้ัน) เยาวชนตอ้งการเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด พวกเขาจะ
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีเพื่อน�าทาง
การเรยีนรูข้องพวกเขาไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง 
“เรยีนรูด้ว้ยศรทัธา: กระท�าและไม่ถูก
กระท�า” จากบทความของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “แสวงหาการเรยีนรูด้ว้ย
ศรทัธา” ขอให้พวกเขาดส่ิูงที่เอ็ลเดอรเ์บด
นารแ์นะน�าวา่พวกเขาสามารถท�าไดเ้พื่อ
รบัผิดชอบการเรยีนพระกิตตคิณุของตน
มากขึน้ พวกเขาจะท�าอะไรเพื่อประยุกต์

ใช้ค�าแนะน�าน้ันกับการพยายามเรยีนเรือ่ง
แผนแห่งความรอดของพวกเขาเอง

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงจากโครงรา่งน้ีไว้
บนกระดาน เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีน
แตล่ะคนเลือกอ่านหน่ึงข้อโดยมองหา
ค�าตอบของค�าถามน้ี: พรใดมาจากการมี
ส่วนรว่มอย่างแข็งขันในการเรยีนรู ้ขอให้
เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาพบ เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาเตมิประโยคตอ่ไปน้ีให้ครบ
ถ้วน: “ฉันวางแผนจะมีส่วนรว่มอย่างแข็ง
ขันมากขึน้ในการเรยีนพระกิตตคิณุโดย 
…” ขอให้เยาวชนสองสามคนบอกแผน
ของตนกับชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหลักค�าสอน
และพันธสัญญา 58:26–28 โดยมองหา
ดา้นตา่ง ๆ ที่ค�าแนะน�าของพระเจ้าจะ
ปรบัใช้ ไดก้ับบทบาทของพวกเขาในฐานะ
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุ ขอให้พวกเขาเขียน
การเลือกบางอย่างที่พวกเขาตอ้งท�าใน
ฐานะนักเรยีน (เช่น แสดงความเห็นใน
ชัน้เรยีนหรอืเตรยีมทางวญิญาณก่อนเข้า
ชัน้เรยีน) อะไรคอืผลบางอย่างของการ
เลือกเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจบทบาทของสิทธิ์เสรี ในการ
เรยีนพระกิตตคิณุหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามค�าถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาค�าตอบในพระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์ยุคสุดท้าย” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน[1999], หน้า 62)
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เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• เยาวชนจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อประยุกต์
ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูข้ณะศึกษาแผน
แห่งความรอดในชัน้เรยีนอื่นของ
ศาสนจักร ท่านจะสนับสนุนพวกเขาได้

อย่างไรขณะพวกเขาพยายามเป็นผู้เรยีน
ที่แข็งขัน

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับพรที่มาจากการพยายามเรยีนรูอ้ย่าง
ขยันหมั่นเพียร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่งที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเมื่อ
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงช่วยให้คนอื่นๆ คน้พบ
บทเรยีนพระกิตตคิณุใน
ประสบการณ์ของพวกเขา
เอง ท่านจะช่วยให้เยาวชน
เห็นตวัอย่างของส่ิงที่ท่าน
ก�าลังสอนในชีวติพวกเขาเอง
อย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “แสวงหาการเรยีน
รูด้ว้ยศรทัธา,” เลียโฮนา, ก.ย. 2007, หน้า 16–24

ศรัทธาอันเป็นหลักธรรมแห่งการกระท�าในผู้มีปัญญาทัง้
หลายน้ันเกี่ยวข้องกับการเรียนพระกิตติคุณอย่างไร และ
การแสวงหาการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาหมายความวา่อะไร

ในการแบ่งงานสรา้งทัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้าน้ัน มีทัง้ส่ิง 
ที่กระท�าและส่ิงที่ถูกกระท�า (ด ู2 นีไฟ 2:13–14)  ในฐานะ
บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์เราไดร้บัพรดว้ยของประ-
ทานแห่งสิทธิ์เสร—ีความสามารถและพลังอ�านาจของการ 
กระท�าอยา่งอสิระ โดยไดร้บัสิทธิเ์สร ีเราจึงเป็นตวัแทน และ 
เราต้องกระท�าก่อนและไม่เพียงถูกกระท�าเท่าน้ัน—โดย
เฉพาะเมื่อเราพยายามให้ ไดค้วามรูท้างวญิญาณและน�ามา
ใช้

การเรียนรู้ด้วยศรัทธาและจากประสบการณ์เป็นลักษณะ
พิเศษจ�าเพาะสองประการของแผนแห่งความสุขของพระ-
บิดา  พระผู้ช่วยให้รอดทรงพิทักษ์สิทธิ์เสรขีองมนุษย์ผ่าน 
การชดใช้และช่วยให้เราไดก้ระท�าและเรยีนรูด้ว้ยศรทัธา  
การกบฏของลูซิเฟอรม์ุง่หมายจะท�าลายสิทธิเ์สรขีองมนุษย์ 
และความตัง้ใจของเขาคือให้ผู้เรียนอย่างเราถูกกระท�า
เท่าน้ัน

ผู้เรยีนที่ ใช้สิทธิ์เสรีโดยกระท�าตามหลักธรรมที่ถูกตอ้งจะ
เปิดใจตนเองเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชือ้เชิญ 
พลังการสอน การเป็นพยาน และพยานยืนยันของพระองค ์
ารเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาเรยีกรอ้งความพยายามอย่างเต็มที่ทาง
วิญญาณ จิตใจ ร่างกาย ไม่ ใช่รับอย่างเดียว  ความจริงใจ
และความสม�่าเสมอในศรทัธาของเราซ่ึงไดแ้รงบันดาลใจ
จากศรทัธาแสดงใหพ้ระบดิาบนสวรรคข์องเราและพระบุตร 

ของพระองคพ์ระเยซูครสิตเ์ห็นวา่เราเต็มใจเรยีนรูแ้ละรบั 
การสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  ด้วยเหตุน้ี การเรียนรู ้
ดว้ยศรทัธาจงึเกีย่วขอ้งกบัการใช้สิทธิเ์สรทีางศีลธรรมกระท�า 
ตามความแน่ใจในส่ิงทีห่วงัไวแ้ละเชือ้เชิญความมัน่ใจในส่ิง 

ที่ ไม่เห็นจากครทีู่แท้จรงิเพียงพระองค์เดียว น่ันคือ พระ-
วญิญาณของพระเจ้า

ลองพิจารณาว่าผู้สอนศาสนาช่วยให้ผู้สนใจเรียนรู้ด้วย
ศรทัธาอย่างไร  การให้และรกัษาค�ามั่นสัญญาทางวญิญาณ 
เช่น การศึกษาและสวดอ้อนวอนเกีย่วกบัพระคมัภีรม์อรมอน 
เข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร  และรกัษาพระบัญญัต ิ
เรยีกรอ้งให้ผู้สนใจใช้ศรทัธาและลงมือท�า  บทบาทพืน้ฐาน
ประการหน่ึงของผู้สอนศาสนาคือช่วยผู้สนใจให้ท�าและ
รักษาค�ามั่นสัญญา—ลงมือท�าและเรียนรู้ด้วยศรัทธา แม้
การสอน การชักชวน และการอธิบายจะส�าคัญมากแต่จะ
ไม่ถ่ายทอดพยานถึงความจริงของพระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟูไปให้ผู้สนใจ  ต่อเมื่อศรัทธาของผู้สนใจน�าไปสู่
การกระท�าและเปิดทางสู่หัวใจเท่าน้ันพระวิญญาณจึงจะ
สามารถให้พยานยืนยันได ้ เห็นไดชั้ดวา่ผู้สอนศาสนาตอ้ง
เรยีนรูท้ี่จะสอนดว้ยอ�านาจของพระวญิญาณ  แตท่ี่ส�าคญั
เท่ากันคือ ผู้สอนศาสนามีความรับผิดชอบที่จะช่วยให้ผู้
สนใจเรยีนรูด้ว้ยศรทัธา . . .

สุดท้าย ความรบัผิดชอบในการเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาและประ-
ยกุต์ ใช้ความจรงิทางวญิญาณตกอยูก่บัเราแตล่ะคน  น่ีเป็น 
ความรบัผดิชอบทีนั่บวนัจะจรงิจงัและส�าคญัมากขึน้ในโลก 
ที่เราอยู่เวลาน้ีและจะอยู่ ในอนาคต  เราเรยีนรูอ้ะไร อย่างไร 
และเมื่อใดน้ันได้รับการสนับสนุนจาก—แต่ไม่ ใช่ขึน้อยู่
กับ—ผู้สอน วธิีน�าเสนอ หรอืหัวข้อเฉพาะหรอืรปูแบบบท
เรยีน
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะช่วยให้คนอื่นๆ มีส่วนรว่มใน
การเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร
เราทุกคนตอ้งรบัผิดชอบการเรยีนรูห้ลักค�าสอนของกิตตคิณุผ่านความเพียรพยายาม
ของเราเอง ในฐานะครสูอนพระกิตตคิณุเราสามารถช่วยคนที่เราสอนให้รบัผิดชอบการ
เรยีนรูข้องตนได ้เราสามารถปลุกความปรารถนาให้ผู้อื่นอยากศึกษา เข้าใจ และด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ ครอูย่างเราประสบความส�าเรจ็มากที่สุดเมื่อเราช่วยคนที่เราสอน
ให้คน้พบหลักธรรมพระกิตตคิณุดว้ยตวัพวกเขาเองและดงึพลังมาจากพระผู้เป็นเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่
อะไรจะเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่เยาวชนทีท่่านสอน

มัทธิว 16:13–16 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้เปโตรเป็นพยาน)

มัทธิว 28:18–19; ลูกา 10:1–9 (พระผู้
ช่วยให้รอดประทานความรบัผิดชอบให้
สานุศิษย์ของพระองคส์อนและรบัใช้ผู้
อื่น)

มาระโก 10:17–21 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้คนที่พระองคท์รงสอนลงมือ
ท�าดว้ยศรทัธา)

ลูกา 7:36–43 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามที่เชือ้เชิญให้คนที่พระองคท์รง
สอนไตรต่รองข่าวสารของพระองค)์

ยอห์น 3:1–13 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบ
ค�าถามจากคนที่พระองคท์รงสอน)

3 นีไฟ 11:13–15 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้คนที่พระองคท์รงสอนรูจ้ัก
พระองคด์ว้ยตนเอง)

3 นีไฟ 17:1–3 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้คนที่พระองคท์รงสอนเตรยีม
ตนเองให้พรอ้มเรยีนรูม้ากขึน้)

คพ. 88:122 (ผู้เรยีนไดร้บัการจรรโลงใจ
เมื่อพวกเขาแบ่งปันความคดิและข้อคดิ 
และฟังกัน)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “จงระวงัตวัดว้ยความ
เพียรทุกอย่าง”เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 
50–54

“เชิญชวนให้เรยีนรูอ้ย่างพากเพียร,” ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), 
หน้า 60–74, 208–212

ท่านเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างในฐานะสมาชิกชัน้เรยีน
ซ่ึงท่านมีส่วนรว่มอย่างมี
ความหมาย ประสบการณ์ตา่ง
ไปอย่างไรเมื่อท่านไม่มีส่วน
รว่ม

นอกจากการแสดงความคดิ
เห็นแล้ว คนๆ หน่ึงจะมีส่วน
รว่มอย่างมีความหมายในการ
เรยีนรูด้ว้ยวธิี ใดบ้าง ท่านท�า
อะไรเพื่อกระตุน้การมีส่วน
รว่ม

เยาวชนเคยมีประสบการณ์
การสอนอะไรบ้าง พวกเขาได้
เชิญคนที่พวกเขาสอนให้มี
ส่วนรว่มในการเรยีนรูอ้ย่างไร 
ท่านจะอาศัยประสบการณ์
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร



37

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์
การเรยีนหรอืการสอนเมื่อเรว็ๆ น้ีที่พวก
เขามีนอกห้องเรยีน หลักธรรมที่สอนใน
สัปดาห์ก่อนไดช่้วยพวกเขาอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาข้อเสียของ
การอยู่ ในชัน้เรยีนที่ครพููดคนเดยีวและไม่

กระตุน้สมาชิกชัน้เรยีนให้มีส่วนรว่ม ช่วย
พวกเขาเขียนวธิีตา่งๆ ที่ผู้เรยีนสามารถมี
ส่วนรว่มในการเรยีนรู ้(รวมทัง้ในชัน้และ
นอกชัน้) ครจูะกระตุน้การมีส่วนรว่มใน
ลักษณะน้ีไดอ้ย่างไร 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีช่วยคนทีพ่วกเขาสอนให้มีส่วน
รว่มในการเรยีนรู ้เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้ควา้ หน้า 4–5 
ของ การสอนพระกิตตคิณุในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอด และเขียนวธิีตา่งๆ บน
กระดานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เชือ้
เชิญให้คนที่พระองคท์รงสอนมีส่วนใน
การเรยีนรูข้องพวกเขาเอง ขอให้เยาวชน
เลือกมาหน่ึงข้อจากรายการน้ันและ
ท�างานเป็นคูเ่พื่อหาตวัอย่างในพระคมัภีร์
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวธิีน้ี (เช่น
วธิีที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) ท่านอาจจะ
เชือ้เชิญให้พวกเขานึกถึงประสบการณ์
ของตนเองซ่ึงครสูอนพวกเขาในวธิีคล้าย
กัน ขอให้แตล่ะคูแ่บ่งปันส่ิงที่พบกับชัน้
เรยีน สนทนาวา่เยาวชนสามารถเลียน

แบบวธิีของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขา
สอนไดอ้ย่างไร เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งให้
คนที่ท่านก�าลังสอนมีส่วนในวธิีเหล่าน้ี

• มอบหมายหลักธรรมจากหน้า 63–74 
ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอนให้
สมาชิกชัน้เรยีนหลายๆ คนศึกษาคนละ
หน่ึงหลักธรรมก่อนมาชัน้เรยีน ขอให้พวก
เขาเตรยีมมาสอนเยาวชนที่เหลือเกี่ยว
กับหลักธรรมน้ัน ขอให้พวกเขาอธิบาย
ในการน�าเสนอวา่หลักธรรมที่พวกเขา
เลือกกระตุน้ผู้เรยีนให้มีส่วนรว่มอย่างแข็ง
ขันในการเรยีนรูข้องพวกเขาเองอย่างไร 
กระตุน้พวกเขาให้ประยุกต์ ใช้หลักธรรมน้ี
ขณะสอนดว้ยเช่นกัน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีช่วยให้ผู้อืน่มีส่วนรว่ม
ในการเรยีนรูห้รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การฟังเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราฟัง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 66)
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เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงโอกาสทีพ่วกเขาตอ้งสอนผู้อืน่เกีย่วกับแผนแห่งความรอด 
กระตุน้พวกเขาให้วางแผนวธิีทีพ่วกเขาจะสามารถช่วยคนทีพ่วกเขาสอนให้มีส่วนรว่ม
อย่างมีความหมาย ในบทเรยีนคราวหน้า ให้เชิญพวกเขาแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาท�า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่งที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเมื่อ
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงช่วยให้พวกเขาคน้พบ
บทเรยีนพระกิตตคิณุใน
ประสบการณ์ของพวกเขาเอง 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนเป็นผู้
มีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในการ
เรยีนพระกิตตคิณุอย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “จงระวงัตวัดว้ย
ความเพียรทุกอย่าง,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 
หน้า 50–54

ในฐานะผู้เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ เราพึงเป็น “ผู้ประพฤตติาม 
พระวจนะ ไม่ ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่าน้ัน” (ยากอบ 1:22)  ใจ
เราจะเปิดรับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราใช้
สิทธิ์เสรอีย่างเหมาะสมและปฏิบัตติามหลักธรรมที่ถูกตอ้ง
และเราอัญเชิญพระพลานุภาพในการสอนและการเป็น
พยานของพระองคด์ว้ยวธิีน้ี  บิดามารดามีความรบัผิดชอบ
อันศักดิสิ์ทธิ์ ในการช่วยลูกๆ  ให้ลงมือท�าและแสวงหาการ 
เรยีนรู้ โดยศรทัธา ลกูไมเ่คยเด็กเกนิไปทีจ่ะเรยีนรูต้ามแบบ 
แผนน้ี

การให้ปลาแก่ ใครสักตวั เขาจะอิ่มไปไดเ้พียงมือ้เดยีว แต่
หากเราสอนวธิีจับปลา เขาจะอิ่มไปไดต้ลอดชีวติ  ในฐานะ
บิดามารดาและครสูอนพระกิตตคิณุ ท่านกับข้าพเจ้าไม่ได้
มีหน้าที่แจกปลา แตง่านของเราคอืช่วยเด็กเรยีนรูว้ธิี “จับ
ปลา” และแน่วแน่ทางวญิญาณ  วตัถุประสงคส์�าคญัยิ่งข้อ
น้ีจะเกิดสัมฤทธิผลได้ดีที่สุดเมื่อเรากระตุ้นให้เด็กปฏิบัติ
ตามหลักธรรมที่ถูกต้อง—เมื่อเราช่วยพวกเขาเรียนรู้ โดย
การกระท�า  “ถ้าใครตัง้ใจประพฤติตามพระประสงค์ของ
พระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่ค�าสอนน้ีมาจากพระเจ้า หรอืวา่เรา
พูดตามใจชอบเอง” (ยอห์น 7:17)  การเรยีนรูเ้ช่นน้ันเรยีก
รอ้งการทุ่มเททางวญิญาณ ทางกาย และทางใจ มิ ใช่เพียง
การยอมรบัแต่ไม่ท�าอะไรเลย

การเชือ้เชิญให้ลูกๆ กระท�าในฐานะผู้เรียนรู้พระกิตติคุณ 
 

มิ ใช่เพียงแต่ถูกกระท�าเท่าน้ันสร้างรากฐานบนการอ่าน
และการพูดคยุเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและการแสดง 
ประจักษ์พยานเป็นปกติวิสัยในบ้าน  ลองนึกถึงตัวอย่าง 
เช่น การสังสรรค์ ในครอบครัวที่เชือ้เชิญและคาดหวังให ้
เด็กเตรียมถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังอ่านและเรียนรู ้

ในพระคัมภีรม์อรมอน—หรอืเกี่ยวกับเรือ่งที่เน้นในการ 

สนทนาพระกิตติคุณเม่ือไม่นานมาน้ี หรอืประจักษ์พาน 
ที่ ได้ยินเป็นปกติวสัิยในบ้าน  แล้วนึกต่อไปอีกวา่เด็กถาม 
ค�าถามแต่บิดามารดายังไม่พรอ้มจะตอบ  บิดามารดาบาง 
ท่านอาจกังวลที่จะใช้วธิี ไรแ้บบแผนเช่นน้ันในการสังสรรค ์ 
แตก่ารสังสรรค์ ในครอบครวัทีด่ทีีสุ่ดไมจ่�าเป็นตอ้งมส่ิีงของ 

ที่เตรยีมไวล้่วงหน้า ตอ้งซือ้ของ หรอืดาวน์โหลดโครงรา่ง
และทัศนอุปกรณ์  ช่างเป็นโอกาสล�า้เลิศที่ครอบครัวจะ
ค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยกัน และได้รับการสอนพิเศษจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์  “เพราะผู้ส่ังสอนไม่ดี ไปกวา่ผู้ฟัง, ทัง้
ผู้สอนก็ไม่ดี ไปกวา่ผู้เรยีนแตอ่ย่างใด; . . . และพวกเขาทุก
คนท�างาน, ทุกคนท�างานตามก�าลังของตน” (แอลมา 1:26)

ท่านกับข้าพเจ้าก�าลังช่วยให้เด็กของเราเป็นผู้มีสิทธิ์เสรี
ของตนเองซ่ึงกระท�าและแสวงหาการเรยีนรู้ โดยการศึกษา
และโดยศรัทธาอยู่หรือไม่  หรือว่าเราฝึกพวกเขาไว้รอรับ
แต่การสอนและเป็นผู้ถูกกระท�า  ในฐานะบิดามารดาเรา
ก�าลังให้ส่ิงที่เปรียบเสมือนปลาทางวิญญาณแก่เด็กไว้รับ
ประทานหรอืไม่ หรอืเราคอยช่วยพวกเขาอยู่เสมอให้เป็นผู้
กระท�า เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ยืนหยัดอย่างแน่วแน่และไม่หวัน่
ไหว  เราก�าลังช่วยเด็กท�างานอย่างทุ่มเทในการขอ หา และ
เคาะอยู่หรอืไม่ (ด ู3 นีไฟ 14:7)
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้เพลงของศาสนจักรเรยีน
เรือ่งแผนแห่งความรอดไดอ้ย่างไร
ฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่ “ค�าเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างเป็นการเทศนาโดยการ
รอ้งเพลงสวด เพลงสวดน�าเราไปสู่การกลับใจและงานด ีสรา้งประจักษ์พยานและ
ศรทัธา ปลอบโยนผู้เหน่ือยหน่าย ปลอบประโลมผู้ โศกเศรา้ และดลใจเราให้อดทนไป
จนถึงที่สุด” (เพลงสวด, ix) หลักธรรมส่วนใหญ่ของพระกิตตคิณุ รวมถึงหลักธรรมที่
เกี่ยวข้องกับแผนแห่งความรอด ไดร้บัการสอนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเพลงสวดและ
เพลงอื่นๆ ของศาสนจักร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

โคโลสี 3:16 (สอนกันผ่านเพลงสวดหรอื
เพลงตา่งๆ)

คพ. 25:12 (เพลงของคนชอบธรรม
เป็นการสวดอ้อนวอนตอ่พระเจ้า)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “นมัสการโดยทาง
ดนตร,ี” เลียโฮนา, ก.พ. 1995, หน้า 9–12

“ดนตรแีละการเตน้ร�า,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), หน้า 22–23

“ค�ากล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด,” เพลง
สวด, ix–x

“การยกระดบับทเรยีนดว้ยเพลง,” ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 
172–173

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันบางส่ิงที่พวกเขา
อยากบอกเพื่อนเกี่ยวกับแผนแห่งความ
รอด พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
เพื่อนเรยีนรู้

• อ่าน “ค�ากล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด” 
ในหนังสือเพลงสวด (หน้า ix–x) ดว้ยกัน
ในชัน้ เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนส่ิงที่ฝ่าย
ประธานสูงสุดขอให้เราท�าและพรที่พวก
ท่านสัญญาบนกระดาน

ท่านไดเ้รยีนรูค้วามจรงิ
พระกิตตคิณุอะไรบ้าง
จากเพลงสวดและเพลง
อื่นๆ ของศาสนจักร เพลงมี
อิทธิพลอย่างไรตอ่ประจักษ์
พยานและศรทัธาของท่าน 
ประสบการณ์ใดสอนท่านให้รู้
ถึงพลังของเพลง

เพลงก�าลังมีอิทธิพลอย่างไร
ตอ่ชีวติของเยาวชนที่ท่าน
สอน เยาวชนคนใดอาจจะ
สามารถช่วยทา่นสอนเยาวชน
คนอื่นๆ ไดเ้กี่ยวกับพลัง
สรา้งสรรคข์องเพลง
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนใช้เพลงของศาสนจักรเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ
เกีย่วกับแผนแห่งความรอด เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• แสดงให้เยาวชนดวูธิี ใช้ดรรชนีหัวข้อ
ของหนังสือเพลงสวดหรอืหนังสือเพลง
ส�าหรบัเด็กเพื่อหาเพลงเกี่ยวกับแผนแห่ง
ความรอด เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคน
เลือกเพลงสวดหรอืเพลงหน่ึงเพลงและ
ศึกษาเน้ือรอ้งกับข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ท้ายเพลงแตล่ะเพลง) พวกเขาได้
ข้อคดิอะไรบ้างเกี่ยวกับแผนแห่งความ
รอดจากเน้ือรอ้งของเพลงสวด

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ทาง
วญิญาณที่เคยมีกับเพลงของศาสนจักร 
อะไรท�าให้ประสบการณ์น้ันมีความหมาย
ตอ่พวกเขา เพลงสามารถช่วยท่านสอน
ความจรงิพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร ขอให้
เยาวชนเปิดดหูัวข้อเรือ่ง “ยกระดบับท
เรยีนดว้ยเพลง” ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน(หน้า 172–173) ซ่ึง
เสนอห้าวธิีที่จะใช้เพลงในการสอน เชือ้
เชิญให้เยาวชนเลือกหน่ึงวธิีที่พวกเขา
สนใจและศึกษาหัวข้อน้ันเป็นส่วนตวั
หรอืในกลุ่มเล็ก เมื่อศึกษาเสรจ็แล้ว ขอ

ให้พวกเขาแบ่งปันกับชัน้เรยีนวา่พวกเขา
เรยีนรูอ้ะไรและอธิบายวา่พวกเขาจะท�า
ตามค�าแนะน�าเพื่อสอนผู้อื่นเกี่ยวกับแผน
แห่งความรอดอย่างไร พวกเขาจะใช้เพลง
สวดเพลงใด

• เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีบนกระดาน: “ชีวติ
ก่อนเกิด” “ชีวติมรรตยั” และ “ชีวติหลัง 
ความตาย” เชือ้เชิญให้เยาวชนรอ้งหรอืฟัง
เพลง “ โอ้ พระบิดา” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 142) ขอให้พวกเขาระบุวา่เพลงสวด
เพลงน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับแผนแห่งความ
รอดทัง้สามช่วงและเขียนส่ิงที่พวกเขา
พบใตห้ัวข้อที่เหมาะสมบนกระดาน พวก
เขาเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างจากเพลงสวดเพลง
น้ีเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบัเรา เพลงสวดหรอืเพลงเด็กเพลง
ใดอีกที่พวกเขานึกออกวา่สอนเกี่ยวกับ
แผนแห่งความรอด กระตุน้พวกเขาให้
แบ่งปันความคดิและความรูสึ้กในเรือ่งที่
วา่พระวญิญาณทรงสามารถสอนเราผ่าน
เพลงไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิี ใช้เพลงของศาสนจักร
สอนและเรยีนเรือ่งแผนแห่งความรอดหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์
หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

ขอให้เยาวชนไตรต่รองส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ีเกีย่วกับการสอนและการเรยีนรูด้ว้ย
เพลง พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองดว้ยส่ิงทีเ่รยีนรู ้น่ันจะส่งผลอย่างไรตอ่
การศกึษาพระกิตตคิณุของพวกเขา วธิีทีพ่วกเขาคดิเกีย่วกับเพลง และโอกาสการสอน
ในอนาคตของพวกเขา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ ในการช่วยให้ผู้เรยีนเตรยีม
ตอบค�าถาม ท่านอาจตอ้งการ
บอกเขาก่อนจะอ่านหรอืน�า
เสนอบางส่ิงที่ท่านก�าลังจะ
ขอค�าตอบจากเขา ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอให้ฟัง
ผมอ่านข้อความตอ่ไปน้ีเพื่อ
ท่านจะบอกไดว้า่ท่านสนใจ
อะไรมากที่สุดจากข้อความ
ที่ผมอ่าน’ หรอื ‘ขณะที่อ่าน
พระคมัภีรข์้อน้ี ให้ดวูา่ท่าน
เข้าใจหรอืไม่วา่พระเจ้าทรง
บอกอะไรเราเกี่ยวกับศรทัธา” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน[1999], หน้า 69)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
คนที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงเตรยีมพวกเขา
และทรงมอบความรบัผิดชอบ
อันส�าคญัให้พวกเขาสอน ให้
พร และรบัใช้ผู้อื่น การเรยีก
ท่านให้สอนเยาวชนเป็น
หลักฐานยืนยันความไวว้างใจ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในตวั
ท่านอย่างไร ท่านจะแสดง
ให้เยาวชนเห็นไดอ้ย่างไรวา่
ท่านวางใจวา่พวกเขาสามารถ
สอนได้
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ข้อความทีค่ัดมาจาก “การยกระดับบทเรียนด้วยเพลง,” 
ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 172–173

การสอนหรอืทบทวนหลักธรรมพระกิตตคิณุ

เพลงสวดส่วนใหญ่จะช่วยให้ท่านสอนหลักธรรมพระกิตต-ิ
คณุหรอืทบทวนหลักธรรมที่ท่านสนทนาไปแล้วได้

เมื่อใช้เพลงในการสอนหลักธรรม ท่านอาจถามค�าถามผู้ 
เรยีนเพือ่ช่วยให้เขาคดิถึงขา่วสารของเพลงหรอืเพือ่กระตุน้ 
การสนทนา  ตวัอยา่งเช่น กอ่นจะใหผู้เ้รยีนรอ้งเพลง “รกัษา 
พระบัญญัติ” (เพลงสวด, บทเพลงที่  154; หนังสือเพลง
ส�าหรับเด็ก, หน้า 75) ท่านอาจถามว่า “ท่านคิดว่าเหตุใด
เราจึงรู้สึกปลอดภัยและสันติเมื่อเราท�าตามพระบัญญัติ?”  
ท่านอาจใช้ “I Lived in Heaven” (Children’s Songbook, 
4) เพื่อสอนเด็กเรื่องแผนแห่งความรอด  ท่านอาจใช้  
“ฐานมั่นคงหนักหนา” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 33) เพื่อ
ช่วยให้คนที่ท่านสอนเข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเรา
เผชิญความยากล�าบาก  เพื่อสอนเรือ่งการปลอบโยนที่เรา
จะได้รบัเมื่อคนที่เรารกัสิน้ชีวติ ท่านอาจใช้ “หาสันติได้ที่
ใด” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 54)

หลังจากสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ ท่านอาจถามคนที่
ท่านสอนว่า “เพลงสวดเพลงใดช่วยให้เราจดจ�าหลักธรรม
น้ีได”้  จากน้ันให้รอ้งเพลงสวดที่เขาเสนอหน่ึงเพลง  ท่าน
อาจรอ้งกับเด็กๆ และจากน้ันถามเขาวา่เพลงน้ีประยุกต์ ใช้
กับบทเรยีนไดอ้ย่างไร  หรอือาจเชิญชวนเขาให้รอ้งเพลงกับ
ท่านก็ได้

ให้ข้อคดิจากพระคมัภีร์

เพลงสวดทุกเพลงในหนังสือเพลงสวดของศาสนจักรประ-
กอบดว้ยข้ออ้างอิงพระคมัภีร ์ซ่ึงท�าดชันีไว ้(ด ูHymns, 
หน้า 410–414) เพลงสวดส่วนใหญ่ ในหนังสือเพลงส�าหรบั 
เด็กมีข้ออ้างอิงพระคัมภีร์อยู่ ในน้ันด้วย  ท่านอาจกล่าว
ถึงข้ออ้างอิงเหล่าน้ีเพื่อหาเพลงที่จะเข้าได้ดีกับบทเรียน
น้ัน   ตวัอย่างเช่น ถ้าท่านก�าลังสอนยอห์น 13:34–35 ท่าน
อาจให้ผู้เรียนร้องเพลง “จงรักกันและกัน” (เพลงสวด, 

บทเพลงที ่155; หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, หน้า 72) ซ่ึงเป็น 
เพลงสวดที่สอดคล้องกับพระคมัภีรข์้อน้ัน

ช่วยให้ผู้เรยีนสรา้งและแสดงประจักษ์พยานของเขา

ขณะที่ผู้เรยีนรอ้งเพลงสวดและเพลงอื่นๆ ของศาสนจักร 
พระวญิญาณจะเป็นพยานตอ่เขาถงึความจรงิของหลกัธรรม 
ที่ก�าลังสอน  มีบางเพลงที่เน้ือเพลงส่วนใหญ่เป็นการ
บรรยายถึงประจักษ์พยาน จึงเป็นวา่ในการรอ้งเพลงเหล่า
น้ันผู้คนไดแ้สดงประจักษ์พยานของเขาพรอ้มกัน  เพลง
ดงักล่าวไดแ้ก่ “ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์” (เพลงสวด, 
บทเพลงที ่59) “ฉันลกูพระผูเ้ป็นเจา้” (เพลงสวด, บทเพลง 
ที่ 149; หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, หน้า 2–3) “เราขอบพระ- 
ทัยส�าหรบัศาสดา” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 10 และ “พระ-
เยซูทรงฟ้ืนคนืจรงิไหม?” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, หน้า 
34) . . .

สรปุจบบทเรยีนและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนน�าหลกัธรรมพระกติต-ิ 
คณุไปใช้

ในการสรปุจบบทเรยีน เพลงสวดหรอืเพลงจะสรปุหลกัธรรม 
ที่สอนและถ่ายทอดข่าวสารที่ปลุกเร้าใจ  ตัวอย่างเช่น ใน
การสรปุจบบทเรยีนเรือ่งการรกัษาพระบัญญัต ิท่านอาจให้
ผู้เรยีนรอ้งเพลง “เลือกส่ิงด”ี (เพลงสวด, บทเพลงที่ 122) 
“รกัษาพระบัญญัต”ิ (เพลงสวด, บทเพลงที่ 154; หนังสือ
เพลงส�าหรับเด็ก, หน้า 75–) “กล้าท�าส่ิงที่ถูก” (หนังสือ
เพลงส�าหรบัเด็ก, หน้า 79) หรอื “ความกล้าหาญของนีไฟ” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, หน้า 66–67)

ปลูกฝังความรูสึ้กคารวะ

ท่านและครอบครวัอาจรอ้งเพลงสวดและเพลงอื่นๆ ในการ
สังสรรค์ ในครอบครวั สภาครอบครวั และการชุมนุมอื่นๆ 
เพื่อปลูกฝังความรู้สึกคารวะและยกระดับการศึกษาพระ-
กิตติคุณเป็นครอบครัวในห้องเรียน  ท่านอาจเปิดเพลงที่
บันทึกเทปไว ้หรอืให้คนใดคนหน่ึงเล่นเปียโนขณะผู้เรยีน
เข้ามาในห้องเรยีน  ส่ิงน้ีจะช่วยสรา้งบรรยากาศแห่งความ
คารวะและเตรยีมผู้เรยีนส�าหรบับทเรยีน
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจหลักค�าสอน
ของพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
“หลักค�าสอนของพระครสิต”์ คอืมนุษย์ทัง้ปวงทุกแห่งหนตอ้งมีศรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์กลับใจจากบาปของพวกเขา รบับัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ หลักค�าสอนของพระครสิตเ์ป็นหนทางเดยีว
ที่ ไดร้บัการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เป็นรากฐานของศาสนจักรและ
ข่าวสารหลักของผู้สอนศาสนา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

2 นีไฟ 25:26 (เราสอนเรือ่งพระครสิต)์

2 นีไฟ 31 (นีไฟพรรณนาหลักค�าสอน
ของพระครสิต)์

3 นีไฟ 11:32–41; 27:13–21 (พระครสิต์
ทรงประกาศหลักค�าสอนของพระองค)์

หลักแห่งความเช่ือ 1:4 (หลักธรรมและ
ศาสนพิธีเบือ้งตน้ของพระกิตตคิณุ)

“พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต,์” ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา (2004), 64–71

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “หลักค�า
สอนของพระครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 86–90

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึง
เตอืนพวกเขาให้นึกถึงบางส่ิงที่ก�าลังเรยีน
รู้ ในชัน้เรยีนของศาสนจักร

• เขียนบนกระดานวา่ “หลักค�าสอน
ของพระครสิตค์อือะไร” แจกส�าเนาของ
ย่อหน้าที่อยู่ตน้บทเรยีนน้ีให้สมาชิกชัน้
เรยีนแตล่ะคนและขอให้พวกเขาอ่านโดย

ขณะที่ท่านศึกษาหลักค�า
สอนของพระครสิต์ ใน 2 นีไฟ  
31 และที่อื่นในพระคมัภีร ์
ท่านเกิดความคดิหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง หลักค�า
สอนของพระองค์ ไดน้�าทาง
และเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร

เหตใุดเยาวชนจึงตอ้งเรยีนรู้
เกี่ยวกับหลักค�าสอนของพระ
ครสิต ์การเข้าใจเรือ่งน้ีจะ
เตรยีมพวกเขาให้ดขีึน้อย่างไร
ในการแบ่งปันข่าวสารหลัก
ของการฟ้ืนฟูกับผู้อื่น
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มองหาค�าตอบของค�าถามบนกระดาน 
เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่งปันค�าตอบกับชัน้
เรยีน เชิญครึง่ชัน้อ่าน 3 นีไฟ 11:39–41 
และเชิญอีกครึง่ชัน้อ่าน “จุดประสงคข์อง

ท่าน” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา หน้า 
1 ตามข้อมูลเหล่าน้ี เหตใุดจึงส�าคญัที่
เยาวชนตอ้งเข้าใจหลักค�าสอนของพระ
ครสิต์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูเ้กีย่วกับหลักค�าสอนของพระ
ครสิตท์ัง้น้ีเพือ่พวกเขาจะเตรยีมตวัไดด้ขีึน้ในการแบ่งปันกับผู้อืน่ เลือกกิจกรรมหน่ึง
อย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระ
วญิญาณ:

• มอบหมายให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านหัวข้อ
ตอ่ไปน้ีคนละหน่ึงหัวข้อจาก บทที่ 3 ของ 
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: “ศรทัธาในพระ
เยซูครสิต”์ “การกลับใจ” “บัพตศิมา พันธ
สัญญาครัง้แรกของเรา” “ของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ขอให้พวกเขา
สอนส่ิงที่เรยีนรูแ้ก่นักเรยีนที่เหลือโดยใช้
พระคมัภีรแ์ละตวัอย่างหรอืประสบการณ์
ส่วนตวั

• ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคนอ่าน 2 
นีไฟ 31 และมองหาส่ิงที่นีไฟสอนเกี่ยว
กับหลักค�าสอนของพระครสิต ์(ศรทัธา 
การกลับใจ บัพตศิมา การรบัพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์ และการอดทนจนกวา่ชีวติจะ
หาไม่) แบ่งชัน้เรยีนเป็น “คู”่ สองหรอื
สามคน และให้เวลาพวกเขาวางแผนวธิี
ที่พวกเขาจะสอนหลักค�าสอนของพระ
ครสิตก์ับผู้ที่ ไม่เคยไดย้ินเรือ่งน้ีมาก่อน 
เชือ้เชิญแตล่ะคู่ ให้ฝึกสอนกับอีกคูห่น่ึง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน 2 นีไฟ 31 และ
วาดรปูหรอืแผนภาพที่พวกเขาสามารถใช้
สอนคนเรือ่งหลักค�าสอนของพระครสิต ์
ขอให้พวกเขาสอนกันในคู่ โดยใช้ภาพวาด
ของพวกเขา หลังจากทุกคนมีโอกาสสอน
หลักค�าสอนของพระครสิตแ์ล้ว ให้เชิญ
พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูว้ธิีช่วยให้ผู้อืน่เข้าใจหลักค�า
สอนของพระครสิตห์รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้างเกีย่วกับ
ความรบัผิดชอบในการแบ่งปันหลักค�าสอนน้ีกับผู้อืน่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครคูวรละเอียดอ่อนตอ่ระดบั
ความพรอ้มที่ตา่งกันของ
นักเรยีนแล้วพยายามสรา้ง
ตวัอย่างให้แก่นักเรยีน” (อา
ซาเฮล ด.ี วดูรฟัฟ์ ใน ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 30)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบของค�าถามที่มี 
ท่านจะใช้พระคมัภีรช่์วยให้
เยาวชนเข้าใจหลักค�าสอน
ของพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

ดเูถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่ท่านจะมีความหวงัโดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต”์  
( โมโรไน 7:41)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีคน้ควา้พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติเพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์ท่านจะมีโอกาสช่วยให้เยาวชนมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้ในการชดใช้และเช่ือมั่น
มากขึน้วา่ตนสามารถสอนเรือ่งน้ีแก่ผู้อื่นได ้กระตุน้พวกเขาให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขา
ก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ และแบ่งปันส่ิงที่คน้พบกับผู้อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะใช้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทีม่ีชีวติเสรมิสรา้งศรทัธาของฉันในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ได้
อย่างไร

พระคมัภีรส์อนอะไรฉันไดบ้้างเกีย่วกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
พระคมัภีรม์อรมอนจะช่วยฉันเสรมิสรา้งศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร
การพึง่พาพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้ฉันเป็นครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะใช้เรือ่งเปรยีบเทียบสอนคนอืน่เกีย่วกับการชดใช้ ไดอ้ย่างไร

มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้ถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ
เสรมิสรา้งศรทัธาของฉันในการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร
เช่นเดยีวกับศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบันตา่ง
เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงรบัส่วนการชดใช้ของพระองค ์
พวกท่านไดร้บัเรยีกให้เป็น “พยานพิเศษ” ของพระเยซูครสิต ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เป็นพยานเมื่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติกล่าวค�าพยานถึงพระครสิตแ์ละ
เราไดร้บัพรเมื่อเราด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพวกท่าน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกรว่มกับการสวดอ้อนวอน 
ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะเสรมิสรา้งศรทัธาของเยาวชนทีท่่านสอน

เจคอบ 7:11–12; โมไซยาห์ 13:33–35; 
15:11–12 (ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านเป็น
พยานถึงพระเยซูครสิต)์

คพ. 27:12; 107:23 (อัครสาวกเป็นพยาน
พิเศษของพระเยซูครสิต)์

คพ. 76:22–24 (ประจักษ์พยานของ 
โจเซฟ สมิธเกี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

คูม่ือพระคมัภีร ์“อัครสาวก”

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เลือกให้แสดง
ประจักษ์พยานถึงนามของเรา,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2015, 128–131

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ซ่ึงความเที่ยง
ธรรมความรกัเมตตาประสาน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 104–106

เควนทิน แอล. คกุ, “เราท�าตามพระเยซู,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 103–107

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 
2000, หน้า 2–3

วดีทิัศน์: “ยกภาระ”

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกที่มีชีวติเสรมิ
สรา้งศรทัธาของท่านในพระ
เยซูครสิตอ์ย่างไร ค�าปราศรยั 
หนังสือ หรอืบทความใด
ของศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกไดช่้วยให้ท่านรูจ้ัก
พระองคด์ขีึน้

ค�าปราศรยัการประชุมใหญ่
ครัง้ล่าสุดเรือ่งใดจะช่วย
เยาวชนเสรมิสรา้งศรทัธา
ของพวกเขาในพระเยซูครสิต ์
ท่านจะกระตุน้เยาวชนให้
คน้ควา้ถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติและ
ประยุกต์ ใช้กับชีวติพวกเขา
ไดอ้ย่างไร
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์การ
เรยีนหรอืการสอนเมื่อเรว็ๆ น้ีที่พวกเขาได้
รบันอกห้องเรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อมูล “อัคร
สาวก” ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละหาวลีที่

พูดถึงบทบาทของอัครสาวก หาและอ่าน
พระคมัภีร์ ในชัน้เรยีน (เช่นข้อที่เสนอ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ที่แสดงให้เห็นวา่ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูครสิต ์เยาวชนประทับใจ
อะไรเกี่ยวกับพระคมัภีรข์้อเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกทีม่ีชีวติจะเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การน�าทางของพระวญิญาณ:

• แจกส�าเนาหัวข้อ “บทเรยีนเพิ่มเตมิ” 
จากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
เรือ่ง “เลือกให้แสดงประจักษ์พยานถึง
นามของเรา” ให้สมาชิกชัน้เรยีน เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาเลือกและแบ่งปันค�าพูดสัน้ๆ 
จากศาสดาพยากรณ์หรอือัครสาวกสมัย
ใหม่ที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด ขณะที่พวกเขาแบ่งปัน
ค�าพูดสัน้ๆ ที่พวกเขาพบ กระตุน้ให้พวก
เขาวางแผนวธิีแบ่งปันความคดิน้ันกับคน
ที่พวกเขารูจ้ัก เช่นโดยผ่านจดหมาย ใน
ข้อความโทรศัพท์ หรอืโดยการโพสตล์งใน
ส่ือสังคมออนไลน์

• ทบทวนค�าปราศรยัการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ล่าสุดดว้ยกันในชัน้เรยีนเพื่อ
หาประเด็นที่สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนหรอืเป็น

พยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์(ท่านอาจจะใช้ดรรชนีหัวข้อ
ใน Ensign หรอื เลียโฮนา ฉบับการประชุม
ใหญ่) เยาวชนประทับใจอะไรเกี่ยวกับ
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวก ท่านอาจจะแบ่งปันวา่ประจักษ์
พยานเหล่าน้ีเสรมิสรา้งศรทัธาของท่าน
เองในพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “การชดใช้ของ
พระเยซูครสิต”์ แจกส�าเนาค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง 
“ซ่ึงความเที่ยงธรรมความรกัเมตตา
ประสาน” หรอืค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ค
วนทิน แอล. คกุเรือ่ง “เราท�าตามพระ
เยซู” ให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน ขอให้
เยาวชนเขียนรายการส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูเ้กี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะช่วยให้คนที่ท่านสอน
รูสึ้กเช่ือมั่นในความสามารถ
ที่จะมีส่วนรว่มในการสนทนา
มากขึน้ไดถ้้าท่านตอบสนอง
ตอ่ [ความคดิเห็นของพวก
เขา] ในทางบวก ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอบคณุ
ครบัส�าหรบัค�าตอบของคณุ 
น่ัน …น่าคดิมาก’ หรอื “น่ัน
เป็นตวัอย่างที่ด’ี หรอื ‘ผม
ขอบคณุส�าหรบัทุกส่ิงที่คณุ
พูดวนัน้ี’” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 64)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูทรงรูจ้ักคนที่
พระองคท์รงสอนและทรงรู้
วา่พวกเขาจะสามารถเป็นใคร 
พระองคท์รงพบวธิีพิเศษ
ที่จะช่วยให้พวกเขาเรยีนรู้
และเตบิโต ท่านสามารถช่วย
เยาวชนให้มีประสบการณ์
ใดบ้างที่จะดลใจพวกเขาให้
เห็นคณุคา่และจดจ�าถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวกที่มีชีวติ

รอดจากค�าพูดเหล่าน้ี เชือ้เชิญให้พวก
เขาเขียนสรปุส่ิงที่พบบนกระดานหน่ึง
ประโยค และถามเยาวชนแตล่ะคนวา่เหตุ
ใดเขาจึงคดิวา่ค�าสอนน้ันมีความหมาย 

• ฉายวดีทิัศน์ที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน หรอืขอให้
สมาชิกชัน้เรยีนผลัดกันอ่านส่วนตา่งๆ 
ของ “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก” เชือ้เชิญให้เยาวชน
ฟังหรอืหาค�ากล่าวที่เสรมิสรา้งศรทัธาของ
พวกเขาในพระเยซูครสิต ์กระตุน้เยาวชน

ให้แบ่งปันวา่ข่าวสารเหล่าน้ีสามารถเสรมิ
สรา้งศรทัธาของเพื่อนๆ และสมาชิกใน
ครอบครวัของพวกเขาไดอ้ย่างไร

• กระตุน้เยาวชนให้ท่องจ�าวลีหน่ึงใน 
“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก” ที่พวกเขาพบวา่มี
ความหมาย ขอให้เยาวชนเขียนวา่ศรทัธา
ของพวกเขาในพระเยซูครสิตจ์ะตา่งไป
จากอย่างไรถ้าพวกเขาไม่มีค�าสอนของ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ ให้
เวลาพวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เขียน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติสามารถเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในการชดใช้ ไดอ้ย่างไร 
พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความ
ประทับใจที่พวกเขามี ในระหวา่งชัน้เรยีน 
ศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิตเ์ข้ม
แข็งขึน้อย่างไรเมื่อพวกเขาศึกษาถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี

ชีวติ ท่านจะกระตุน้พวกเขาให้ลงมือท�าส่ิง
ที่เรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านวา่
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ
เป็นพยานพิเศษของพระครสิต์
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระคมัภีรส์อนอะไรฉันไดบ้้างเกี่ยว
กับการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
จุดประสงคห์ลักของพระคมัภีรค์อืเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์โดยช่วยให้เรามาหา
พระองคแ์ละรบัส่วนการชดใช้ของพระองค ์ขณะที่เราคน้ควา้พระคมัภีรอ์ย่างขยัน 
หมั่นเพียร เราจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดผ่านค�าสอน เรือ่งเล่า และสัญลักษณ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่ของศาสนจักรรว่มกับการสวดอ้อนวอน 
ท่านรูสึ้กวา่ตอ้งแบ่งปันอะไรกับเยาวชน

ปฐมกาล 22:1–14 (การทีอ่บัราฮัมถวาย 
อิสอัคบุตรชายเป็นเครือ่งบชูาเป็นอปุมาถงึ 
การเสียสละของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า; ด ูเจคอบ 4:5)

2 นีไฟ 11:4; โมเสส 6:63 (ส่ิงทัง้ปวงที่
พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราสอนเกี่ยวกับ
พระบุตรของพระองค)์

โมไซยาห์ 13:33–35 (ศาสดาพยากรณ์ทุก
ท่านเป็นพยานถึงพระเยซูครสิต)์

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “เหตผุลเพื่อความ
หวงัของเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 6- 8

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ตดิตามส่ิงที่เยาวชนเรยีนรู้ ในระหวา่ง
โรงเรยีนวนัอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ว พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรูอ้ย่างไรในระหวา่ง
สัปดาห์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันพระคมัภีร์
หน่ึงข้อที่อ่านเมื่อเรว็ๆ น้ีเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิตห์รอืการชดใช้ของพระองค์

พระคมัภีรข์้อใดเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตม์ีความหมายตอ่
ท่าน ท่านพบสัญลักษณ์ใด
ของพระเยซูครสิต์ ในพระ
คมัภีร ์พระคมัภีรข์้อใดได้
ช่วยให้ท่านเข้าใจการชดใช้
ดขึีน้

เยาวชนที่ท่านสอนพบพระ
เยซูครสิต์ ในพระคมัภีร์
อย่างไร ท่านจะช่วยให้พวก
เขาพบสัญลักษณ์ใดของ 
พระเยซูครสิต์
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีพบพระเยซูครสิต์ ในพระคมัภีร ์
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านตามการทรงน�า
ของพระวญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่านห้าย่อหน้าแรกจากค�า
พูดของประธาน บอยด ์เค. แพคเกอร์
เรือ่ง “เหตผุลเพื่อความหวงัของเรา” เชือ้
เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้ดใูน คูม่ือพระ
คมัภีร ์ตรงหัวข้อตวัหนาที่เริม่จาก “พระ
เยซูครสิต”์ เชือ้เชิญพวกเขาให้อ่านพระ
คมัภีรส์องสามข้อที่ระบุไว้ ใตห้ัวข้อที่พวก
เขาสนใจและแบ่งปันส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยว
กับบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดและเกี่ยว
กับการชดใช้ของพระองค ์ในกิจกรรมน้ี
ท่านอาจจะศึกษาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับ
พระเยซูครสิตท์ี่ประธานแพคเกอรอ์้างใน
ค�าพูดของท่านดว้ย

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนน�าพระ
คมัภีรข์้อโปรดเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองคม์าชัน้เรยีน 
ให้สมาชิกชัน้เรยีนเขียนอ้างอิงไวบ้น
กระดาน และให้ชัน้เรยีนอ่าน ขอให้
เยาวชนแบ่งปันวา่เหตใุดข้อเหล่าน้ีจึง
มีความหมายตอ่พวกเขา ช่วยพวกเขา
สรา้งห่วงโซ่พระคมัภีร์ โดยใช้อ้างอิงเหล่า
น้ี (ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 58)

• ศึกษาเรือ่งหน่ึงหรอืเหตกุารณ์หน่ึง
ในพระคมัภีรท์ี่เป็นอุปมาถึงพระผู้ช่วย

ให้รอดและการชดใช้ของพระองค ์ หาก
อยู่ ในวสัิยที่ท�าได้ ให้ดรูปูของเรือ่งน้ัน 
(ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ) เชือ้เชิญ
เยาวชนให้คน้ดวูา่เรือ่งน้ันหรอืเหตกุารณ์
น้ันเป็นสัญลักษณ์แสดงพันธกิจของพระ
ผู้ช่วยให้รอดอย่างไร เปิดโอกาสให้เยาวชน
หาพระคมัภีรเ์รือ่งอื่นที่สอนเชิงสัญลักษณ์
เกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• เชือ้เชิญเยาวชนให้ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ และหารปูเรือ่งราวพระคมัภีรท์ี่
จะใช้สอนเรือ่งการชดใช้ ได ้ ตวัอย่างเช่น 
 เรือ่งเรอืของโนอาห์ อาจเป็นสัญลักษณ์
แสดงวา่การชดใช้ ให้ความปลอดภัยจาก
อุทกภัยแห่งบาปอย่างไร กระตุน้พวกเขา
ให้อ่านพระคมัภีรเ์กี่ยวกับรปูที่พวกเขาหา 
(อ้างอิงอยู่ตน้เล่ม) และแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการชดใช้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน โมเสส 6:63 
และเขียนรายการส่ิงตา่งๆ “ ในฟ้าสวรรค”์ 
“บนแผ่นดนิโลก” และ “ ในแผ่นดนิโลก” 
ที่เป็นพยานถึงพระเยซูครสิต ์ช่วยพวก
เขาใช้คูม่ือพระคมัภีรห์าข้อพระคมัภีรท์ี่
เปรยีบพระเยซูครสิตก์ับบางส่ิงเหล่าน้ี 
(ตวัอย่างเช่น เปรยีบพระองคก์ับศิลาใน  
ฮีลามัน 5:12)

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเรยีนรูเ้กีย่วกับพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองคจ์ากพระคมัภีรห์รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่
หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ากลัวความเงียบ บ่อยครัง้
ผู้คนตอ้งการเวลาคดิและ
ตอบค�าถามหรอืแสดงความ
รูสึ้ก ท่านจะหยุดสักครูห่ลัง
จากถามค�าถาม หลังจากแบ่ง
ปันประสบการณ์ทางวญิญาณ 
หรอืเมื่อคนหน่ึงก�าลังมี
อุปสรรคในการแสดงความ
คดิเห็นของเขาหรอืเธอ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 67)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเอง ท่านจะใช้พระ
คมัภีรช่์วยให้เยาวชนเข้าใจ
พระผู้ช่วยให้รอดและพระ
พันธกิจของพระองคด์ขีึน้ได้
อย่างไร

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• แบ่งปันบางส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้มื่อเรว็ๆ น้ี
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ในพระคมัภีร์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความ
ประทับใจที่เคยมี ในชัน้เรยีน พวกเขาจะ

ท�าอะไรในการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วน
ตวัเพื่อจดจ่อมากขึน้กับการเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปัน
ส่ิงที่พบในชัน้เรยีนครัง้ตอ่ๆ ไป
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “สอนจากพระคมัภีร,์” ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 55–59

การโยงพระคมัภีร์

หลักธรรมพระกิตตคิณุส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ ในข้อความ
ตา่งๆ ของพระคมัภีร ์โดยแตล่ะข้อความจะมีความเข้าใจ
ในส่วนของตน  ท่านจะไดร้บัความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึน้
เกี่ยวกับหลักธรรมเมื่อท่านศึกษาข้อความตา่งๆ เกี่ยวกับ
เรือ่งน้ัน  วธิีหน่ึงในการท�าส่ิงน้ีคอื รวบรวมรายช่ือข้อความ
เกี่ยวกับหัวข้อน้ันแล้วเขียนรายช่ือน้ันลงในพระคมัภีรข์อง
ท่าน  รายช่ืออาจยาวหรอืสัน้ดงัเช่นค�าไขสองสามค�าขึน้อยู่
กับหัวข้อ  วธิีน้ีบางครัง้เรยีกวา่การโยงพระคมัภีร ์จะเป็น
เครือ่งมือที่มีคา่ยิ่งในการศึกษาพระคมัภีรแ์ละสอนจาก
พระคมัภีร ์ทา่นจะโยงขอ้ความพระคมัภรี์ ไดด้ว้ยวธิตีอ่ไปน้ี

ที่ช่องวา่งรมิข้อความพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อ ให้เขียนข้อมูล
อ้างอิงของข้อความถัดไปที่อยู่ ในรายช่ือ  ท�าเช่นน้ีตอ่ไปจน
กระทั่งท่านท�าไปถึงข้อความสุดท้าย  ช่องวา่งรมิข้อความ
สุดท้ายให้เขียนข้อมูลอ้างอิงของข้อความแรก  ตอ่จากน้ัน
ท่านก็เริม่ประเด็นอื่นในรายช่ือและท�าตอ่ไปตามล�าดบัจน
ท่านอ่านทุกข้อความ

ท่านอาจปรบัปรงุบางรายช่ือที่จ�าเป็นตอ้งใส่ล�าดบัแน่นอน
ลงไปเพื่อให้เข้าใจเรือ่งน้ันสมบูรณ์มากขึน้  เพื่อให้จ�าได้
วา่เริม่ข้อใดเป็นอันดบัแรกท่านจะเขียนข้อมูลอ้างอิงของ
ข้อความแรกไว้ ในวงเล็บใตข้้อมูลอ้างอิงแตล่ะข้อที่เขียน
ไปก็ได ้หรอืเขียนเฉพาะข้อมูลอ้างอิงของข้อความแรกตดิ
กับข้อความอื่นๆ และท่านจะเขียนรายช่ือทัง้หมดลงไปใน
หน้าที่เขียนข้อความแรกก็ได้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระคมัภีรม์อรมอนจะช่วยฉัน 
เสรมิสรา้งศรทัธาในการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร
จุดประสงคเ์บือ้งตน้ของพระคมัภีรม์อรมอนคอืท�าให้คนทัง้ปวงมั่นใจวา่พระเยซูคอืพระ
ครสิต ์และสอนวา่เรา “ตอ้งมาหาพระองค,์ มิฉะน้ัน [พวกเรา] จะไดร้บัการช่วยให้รอด
ไม่ได”้ (1 นีไฟ 13:40) พระคมัภีรม์อรมอนมีตวัอย่างมากมายของสานุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ผู้
มีศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละไดร้บัพรแห่งการชดใช้ของพระองค ์ศาสดาพยากรณ์ใน
พระคมัภีรม์อรมอนแสดงประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงพระผู้ช่วยให้รอดวา่เรา “จะรูว้า่ 
[พวกเรา] จะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของ [พวกเรา]” (2 นีไฟ 25:26)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านศกึษาพระคมัภีรร์ว่มกับการสวดอ้อนวอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคมัภีร ์
มอรมอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะช่วยให้เยาวชนเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระเยซ ู
ครสิต์

หน้าปกใน และ ค�าน�า ของพระคมัภีร ์
มอรมอน

2 นีไฟ 25:26 (ชาวนีไฟส่ังสอนและเขียน
เกี่ยวกับพระครสิตเ์พื่อเสรมิสรา้งศรทัธา
ของลูกหลานพวกเขา)

3 นีไฟ 27:13–14 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เป็นพยานตอ่ชาวนีไฟถึงพระพันธกิจอัน
สูงส่งของพระองค)์

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พระคมัภีร ์
มอรมอน: เสรมิสรา้งศรทัธาของเราใน 
พระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, Oct. 2011,  
หน้า 39–45

วดีทิัศน์: “ค�าน�าพระคมัภีรม์อรมอน”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

พระคมัภีรม์อรมอนน�าท่านให้
ใกล้ชิดพระเยซูครสิตม์ากขึน้
อย่างไร พระคมัภีรข์้อใดบ้าง
ในพระคมัภีรม์อรมอนที่เสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของท่าน
ในพระผู้ช่วยให้รอด

พระคมัภีรม์อรมอนเสรมิ
สรา้งศรทัธาของเยาวชนที่
ท่านสอนอย่างไร พวกเขา
เสรมิสรา้งศรทัธาของกันและ
กันในพระเยซูครสิต์ โดยใช้
พระคมัภีรม์อรมอนอย่างไร
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• พวกเขาเคยมีประสบการณ์ใดบ้างที่ดู
เหมือนจะเสรมิส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้

• ให้เยาวชนจินตนาการวา่เพื่อนคนหน่ึง
ถามพวกเขาวา่มอรมอนเป็นชาวครสิต์
หรอืไม่ ท้าทายพวกเขาให้ ใช้ข้อพระคมัภีร์
จากพระคมัภีรม์อรมอน (เช่นข้อที่เสนอ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ตอบค�าถามน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่พระคมัภีรม์อรมอนสามารถ
เสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เขียนบนกระดานวา่ “พระคมัภีร ์
มอรมอนจะช่วยฉันเสรมิสรา้งศรทัธาใน
การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร” 
แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
มอบหมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านบทความของ
เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง 
“พระคมัภีรม์อรมอน: เสรมิสรา้งศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิต”์ กลุ่มละหน่ึง
ตอน เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาค�าตอบ
ของค�าถามบนกระดาน กระตุน้แตล่ะ
กลุ่มให้น�าเสนอค�าตอบตอ่ชัน้เรยีน พรอ้ม
ดว้ยพระคมัภีรอ์้างอิงที่พวกเขาพบวา่มี
ความหมายจากหัวข้อที่มอบหมาย

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ค�าน�าพระคมัภีร ์
มอรมอน” เชือ้เชิญให้เยาวชนท�างานเป็น
คู ่เพื่อวางแผนวดีทิัศน์สัน้ๆ ของตนเอง
ซ่ึงพวกเขาจะแบ่งปันในน้ันวา่พระคมัภีร์
มอรมอนมีอิทธิพลตอ่ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาในพระผู้ช่วยให้รอดและการ
ชดใช้ของพระองคอ์ย่างไร พวกเขาจะ
อธิบายอย่างไรวา่พระคมัภีรม์อรมอนคอื
อะไร พวกเขาจะแบ่งปันข้อใดหรอืเรือ่งใด 

กระตุน้พวกเขาให้คดิหาวธิีแบ่งปัน 
วดีทิัศน์กับคนอื่นๆ

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ ให้เชิญ
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนล่าสุดมาแบ่งปัน
ประสบการณ์การไดร้บัประจักษ์พยาน
ในพระคมัภีรม์อรมอน ขอให้เขาหรอืเธอ
เตรยีมมาแบ่งปันพระคมัภีรข์้อโปรดบาง
ข้อจากพระคมัภีรม์อรมอนเกี่ยวกับการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พระคมัภีรม์อร- 
มอนน�าเขาให้ ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้อย่างไร ส่ิงน้ีช่วยให้เขาเข้าใจพระ
พันธกิจของพระองคด์ขีึน้อย่างไร เชือ้
เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันประจักษ์
พยานของตนและพระคมัภีรข์้อโปรด
เกี่ยวกับพระเยซูครสิตจ์ากพระคมัภีร ์
มอรมอน

• ให้ชัน้เรยีนช่วยกันนึกถึงตวัอย่างของ
ผู้คนในพระคมัภีรท์ี่กลับใจและไดร้บัการ
ให้อภัยบาป (เช่น แอลมาผู้บุตร อีนัส 
และกษัตรยิ์ลาโมไน) อ่านเรือ่งราวบาง
ส่วนของพวกเขาในพระคมัภีรม์อรมอน 
ประสบการณ์เหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับ
การชดใช้

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พระคมัภีรม์อร-
มอนสามารถเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาในการชดใช้อย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อ
น้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เป็นพยานเมื่อใดก็ตามที่
พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้
ท่านท�าเช่นน้ัน ไม่เฉพาะแค่
ตอนจบบทเรยีนเท่าน้ัน เปิด
โอกาสให้คนที่ท่านสอนแสดง
ประจักษ์พยานดว้ย” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 45)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาพแวดล้อม พระ
เยซูทรงเป็นแบบอย่างและ
ครพูี่เลีย้งของคนที่พระองค์
ทรงสอน พระองคท์รงสอน
พวกเขาให้รูว้ธิีสวดอ้อนวอน 
สอน รกั และรบัใช้ โดยวธิีที่
พระองคท์รงด�าเนินพระชนม์
ชีพ แบบอย่างของท่านจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชน
ที่ท่านสอนไดอ้ย่างไร ท่านจะ
แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั
อะไรบ้างที่จะช่วยให้เยาวชน
รูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนได้
เสรมิสรา้งศรทัธาของท่านใน
พระเยซูครสิตอ์ย่างไร

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนใช้พระคมัภีร ์
มอรมอนเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาใน
พระเยซูครสิต ์เปิดโอกาสในชัน้เรยีนครัง้
ตอ่ๆ ไปให้พวกเขาไดแ้บ่งปันข้อ 
พระคมัภีรท์ี่พบในพระคมัภีรม์อรมอนซ่ึง

เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้
ของพระองค์

• แสดงประจักษ์พยานของท่านวา่ 
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานหลักฐาน 
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต์
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ข้อความทีค่ดัมาจาก นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พระคมัภีร์
มอรมอน: เสริมสร้างศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์,” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, ต.ค. 2011, หน้า 39–45

ประจักษ์พยานในพระเยซูครสิต์

การอ่านและไตรต่รองค�าเทศนาส�าคญัๆ เกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต์ ในพระคมัภีรม์อรมอนประกอบกับอ�านาจของพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์ท�าให้เกิดพยานที่แน่นอนถึงความจรงิของ
ค�าเทศนาเหล่าน้ัน  ข้าพเจ้าชอบอ่านไล่ไปเรือ่ยๆ  ในพระ-
คัมภีร์มอรมอน ดื่มด�่าหลักค�าสอนอันทรงพลังของพระ- 
ครสิต ์ไม่วา่จะเป็นนิมิตของนีไฟเกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติ 
ที่เทพถามวา่ “เจ้ารูจ้ักพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าไหม?” (1 นีไฟ 11:6)  ประจักษ์พยานของลี ไฮ
ที่วา่ “การไถ่เกิดขึน้โดยและผ่านพระเมสสิยาห์ผู้บรสุิทธิ์; 
เพราะพระองค์ทรงเป่ียมด้วยพระคุณและความจริง”  
(2 นีไฟ 2:6) ค�ากล่าวเสริมของเจคอบที่ว่าพระองค์ทรง
เป็น “องคท์วารบาล . . . และพระองค์ ไม่ทรงจ้างผู้รบัใช้ 
ที่น่ัน” (2 นีไฟ 9:41)

ตามดว้ยกษัตรยิเ์บ็นจามนิทีส่อนเราเกีย่วกบัคณุสมบตัขิอง 
การเป็นสานุศิษย์ โดยประกาศอย่างแน่วแน่วา่ “ ไม่มีนาม
อื่นใดให้ ไวห้รอืทางอื่นใดหรอืวธิีที่ โดยการน้ันความรอดจะ 

มาถงึลกูหลานมนุษย์ ได,้ นอกจากในและโดยผา่นพระนาม 
ของพระครสิต”์ ( โมไซยาห์ 3:17)

อ่านมาสักหน่อยเราจะอยู่กับอบินาไดซ่ึงก�าลังจะสละชีวิต
เพื่อส่ิงที่ท่านเช่ือ

“แตม่ีการฟ้ืนคนืชีวติ, ฉะน้ันหลุมศพจึงไม่มีชัยชนะ, และ 
ความเจ็บแปลบแหง่ความตายจงึถูกกลนืเขา้ไปในพระครสิต.์

“พระองคท์รงเป็นแสงสวา่งและชีวติของโลก; แท้จรงิแล้ว, 
แสงสวา่งอันหาไดสิ้น้สุดไม่, ซ่ึงจะไม่มีวนัท�าให้มืดไดเ้ลย” 
( โมไซยาห์ 16:8–9)

แอลมาท�าใหห้ลกัค�าสอนอนังดงามเกีย่วกบัการชดใช้ ความ 
ยุตธิรรม และความเมตตาน่าสนใจยิ่งขึน้ “แผนแห่งความ 
เมตตาจะเกดิขึน้ไม่ไดเ้วน้แตจ่ะมกีารชดใช้เกดิขึน้; ฉะน้ัน 
พระผู้เป็นเจ้าพระองคเ์องจึงทรงชดใช้บาปของโลก, เพื่อ
น�ามาซ่ึงแผนแห่งความเมตตา, เพื่อให้พอแก่ข้อเรยีกรอ้ง
ของความยุติธรรม, เพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นพระผู้
เป็นเจ้าที่ดีพร้อม, เที่ยงธรรม, และพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
เมตตาดว้ย” (แอลมา 42:15)

จากน้ันเรามาถึงการเสด็จเยี่ยมครัง้ส�าคัญของพระผู้ช่วย
ให้รอดตอ่ลูกหลานของลี ไฮ  เราสัมผัสไดถ้ึงความรกั ความ
การณุย์ ค�าสอน และประจักษ์พยานของพระองคเ์ช่นกัน  

“น่ีคอืกิตตคิณุที่เราให้แก่เจ้า—วา่เรามาในโลกเพื่อท�าตาม
น� ้าพระทัยของพระบิดาของเรา. . .. . .

“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะไดถู้กยกขึน้
บนกางเขน . . . เพื่อเราจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมาหาเรา, เพื่อ
ดงัที่เราถูกยกขึน้โดยมนุษย์ฉันใด แม้ฉันน้ันมนุษย์จะถูก 
ยกขึน้โดยพระบิดา, เพื่อยืนอยู่ต่อหน้าเรา, เพื่อรับการ
พิพากษาตามงานของพวกเขา, ไม่วา่งานดหีรอืไม่วา่งาน
ช่ัว” (3 นีไฟ 27:13–14).

สุดท้าย  ค�าวงิวอนปิดท้ายของมอรมอนและโมโรไนที่วา่ 
“ท่านจงรูว้า่ท่านต้อง . . . กลับใจจากบาปและความช่ัวช้า
สามานย์ทัง้หมดของท่าน, และเช่ือในพระเยซูครสิต์, วา่
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” (มอรมอน 
7:5)  “แท้จรงิแล้ว, จงมาหาพระครสิต,์ และไดร้บัการท�าให ้
ดพีรอ้มในพระองค,์ และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมอืน 
พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง; และหากท่านจะปฏิเสธตนจาก
ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักพระ-
ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละก�าลังของ
ทา่น, เมือ่น้ันพระคณุของพระองคจ์งึเพยีงพอส�าหรบัทา่น, 
เพือ่โดยพระคณุของพระองคท์า่นจะดพีรอ้มในพระครสิต”์ 
 ( โมโรไน 10:32)
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การพึ่งพาพระคณุของพระผู้ช่วยให้
รอดจะช่วยให้ฉันเป็นครทูี่ดขีึน้ได้
อย่างไร
ในการพยายามสอนพระกิตตคิณุ บางครัง้เราอาจประสบกับความรูสึ้กไม่มีคณุสมบัติ
เพียงพอ แตเ่ราสามารถดงึความกล้าหาญมาจากค�าสัญญาของพระเจ้าไดว้า่ “พระคณุ 
[ของพระองค]์ เพียงพอ … [เพื่อ] ท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง” (อีเธอร ์12:27) 
เมื่อเรานอบน้อมถ่อมตน ยอมรบัความอ่อนแอของเรา และใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
พระองคจ์ะทรงเพิ่มพลังให้เราสอนพระกิตตคิณุในลักษณะที่จะท�าให้พระองคพ์อ
พระทัย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

เยเรมีย์ 1:5–9; โมเสส 6:31–34 (ศาสดาพยากรณ์ผู้รูสึ้กไม่เหมาะสมแต่ไดร้บัพลังจาก
พระเจ้า)

1 โครนิธ์ 1:27–31; คพ. 1:19–23 (พระ
กิตตคิณุประกาศโดยคนอ่อนแอและคน
ธรรมดา)

เจคอบ 4:7; อีเธอร ์12:23–29 (พระคณุ
ของพระผู้ช่วยให้รอดมีมากพอจะเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้คนอ่อนน้อมถ่อม
ตน)

แอลมา 17:9–11; 29:9 (เราสามารถเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อน�า
ผู้อื่นมาหาพระครสิต)์

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ในพลังของพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2004, หน้า 94–96

“ ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่,” ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 
3–4

เดวดิ เอ็ม. แมคคองกี, “การเรยีนและการ
สอนพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 
15–18

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ท่านหาค�าตอบอย่างไรเมื่อ
ท่านมีค�าถามเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุ วธิีศึกษาวธิี ใดเคย
ช่วยท่าน

วธิีศึกษาวธิี ใดที่เยาวชนคุน้
เคย มีวธิีศึกษาที่เยาวชนคน
หน่ึงสามารถใช้สอนชัน้เรยีน
หรอืไม่
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• ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการชดใช้และพวกเขามี
ค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับส่ิงที่เรยีนรูม้า

• ขอให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง “สมาชิก
ทุกคนเป็นคร”ู จากไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน (หน้า 3–4) เชือ้เชิญให้

เยาวชนแบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับความ
รบัผิดชอบของพวกเขาในการสอนพระ
กิตตคิณุ พวกเขามีโอกาสใดบ้างในการ
สอนพระกิตตคิณุแก่ผู้อื่น พระเจ้าทรง
ช่วยให้เราบรรลุความรบัผิดชอบในการ
สอนอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะกระตุน้เยาวชนให้พึง่พาพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด
เพือ่ช่วยให้พวกเขาเป็นครทูีด่ขีึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึง
พวกเขาไดร้บังานมอบหมายที่ดเูหมือน
ยากหรอืน่าหนักใจ พวกเขาอาจจะไดร้บั
งานมอบหมายอะไรในอนาคตที่อาจท�าให้
พวกเขารูสึ้กหนักใจ อ่าน 11 ย่อหน้าแรก
ในค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบด-
นารเ์รือ่ง “ ในพลังของพระเจ้า” ดว้ยกัน
ในชัน้เรยีนและขอให้เยาวชนยกมือเมื่อ
พวกเขาไดย้ินหรอือ่านเจอบางอย่างที่จะ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งหรอืให้ก�าลังใจ
พวกเขาเมื่อพวกเขาไดร้บังานมอบหมาย
เช่นน้ันและแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
กับชัน้เรยีน พวกเขาจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่
เรยีนรูก้ับโอกาสที่ตอ้งสอนพระกิตตคิณุ
แก่ผู้อื่นไดอ้ย่างไร ท่านอาจจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวัซ่ึงท่านไดร้บัพลัง
จากพระเจ้าเพื่อท�างานมอบหมายที่ดู
เหมือนยากให้ส�าเรจ็

• ก่อนชัน้เรยีนให้เชิญเยาวชนคนหน่ึงที่
เล่นดนตรเีป็นน�าเครือ่งดนตรขีองเขามา
ชัน้เรยีน (หรอืให้ดรูปูเครือ่งดนตร)ี ขอ
ให้เยาวชนสนทนาวา่เขาหรอืเธอมั่นใจ
ไดอ้ย่างไรวา่เครือ่งดนตรี ใช้งานไดด้ ีเชือ้
เชิญให้ชัน้เรยีนอ่าน แอลมา 17:9–11 
และอธิบายวา่คนเล่นดนตรเีปรยีบเหมือน
พระเจ้าก�าลังใช้เราเป็นเครือ่งมือสอนพระ
กิตตคิณุของพระองคอ์ย่างไร พวกบุตร
ของโมไซยาห์ท�าอะไรเพื่อเตรยีมตนเองให้

พรอ้มเป็นเครือ่งมือที่มีประสิทธิภาพใน
พระหัตถ์ของพระเจ้า เยาวชนจะท�าตาม
แบบอย่างของคนเหล่าน้ันไดอ้ย่างไรเมื่อ
พวกเขาสอน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านค�าปราศรยัของ
เดวดิ เอ็ม. แมคคองกีเรือ่ง “การเรยีนและ
การสอนพระกิตตคิณุ” กระตุน้พวกเขา
ให้เขียนบนกระดานเป็นข้อๆ เกี่ยวกับส่ิง
ที่บราเดอรแ์มคคองกีกล่าววา่ส�าคญัและ
ไม่ส�าคญัในการสอนพระกิตตคิณุ กระตุน้
พวกเขาให้แบ่งปันวา่เรือ่งตา่งๆ ที่บราเด
อรแ์มคคองกี ใช้อธิบายประเด็นที่พวก
เขาเขียนบนกระดานอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนวางแผนวธิีที่พวกเขาสามารถใช้
ส่ิงที่เรยีนรูจ้ากค�าปราศรยัรบัเอาพลังของ
พระเจ้าขณะพวกเขาสอนผู้อื่น

• ขอให้เยาวชนจินตนาการวา่เพื่อนคน
หน่ึงไดร้บังานมอบหมายจากอธิการให้
สอนชัน้เรยีนหรอืเป็นผู้พูด และเพื่อน
รูสึ้กวา่ท�าไม่ไดแ้ละไม่อยากยอมรบังาน
มอบหมาย เยาวชนจะให้ก�าลังใจเพื่อน
อย่างไร พวกเขาจะใช้พระคมัภีรข์้อใดช่วย
เพื่อน (ดตูวัอย่างข้อพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้
ในโครงรา่งน้ี) เชือ้เชิญให้พวกเขาแสดง
บทบาทสมมติโดยใช้ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี
ช่วยคนที่อยู่ ในสถานการณ์ดงักล่าว

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอ้งไม่หัวเราะเยาะหรอื
วพิากษ์วจิารณ์ค�าถามหรอื
ความคดิเห็นใดเป็นอัน
ขาด แตแ่สดงความสุภาพ
และความรกัเมื่อท่านท�าการ
ตอบสนองอย่างดทีี่สุด เมื่อ
ผู้คนรูสึ้กวา่ความคดิเห็น
ของเขามีคา่ เขาจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรูสึ้ก และ
ประจักษ์พยานอย่างเสรมีาก
ขึน้” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน[1999], หน้า 64)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
สอนโดยใช้เวลาตามล�าพังใน
การสวดอ้อนวอน อดอาหาร 
และแสวงหาการน�าทางจาก
พระบิดาของพระองค ์ท่าน
จะท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไรขณะที่
ท่านเตรยีมสอนเยาวชน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พระคณุของ 

พระผู้ช่วยให้รอดสามารถช่วยพวกเขาให้เป็นครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร พวกเขามีความรูสึ้ก 

หรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ 
หัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูว้นัน้ี กระตุน้พวกเขาให้ลงมือท�า
ตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีที่ท่านจะท�า
ตาม

• เป็นพยานถึงพลังและความช่วยเหลือ
ที่พระเจ้าเคยประทานแก่ท่านในงานมอบ
หมายการสอนของท่าน
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ในพลังของพระ-
เจ้า,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2004, หน้า 94–96

พี่น้องชายหญิงทัง้หลาย ข้าพเจ้าท่วมท้นไปด้วยความ
ตืน้ตันใจ สมองมึนงง เข่าอ่อนจนแทบจะทรงกายไว้ ไม่
อยู่  ข้าพเจ้าไม่ทราบจะสรรหาถ้อยค�าใดมาบรรยายความ
รูสึ้กนึกคดิของตนเองไดอ้ย่างที่ ใจปรารถนา  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนและทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้สถิตอยู่กับ
ข้าพเจ้าและกับท่านขณะข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านพอสังเขป
ในเช้าวนัสะบาโตน้ี

ในหลายช่ัวโมงนับแต่ประธานฮิงค์ลีย์มอบการเรยีกใหม่น้ี
ให้รบัใช้ ข้าพเจ้าเฝ้าแตค่ดิถึงค�าเตอืนของนีไฟให้ “เปรยีบ
พระคมัภีรท์ัง้หมดกับตวัเรา” (1 นีไฟ 19:23) โดยส�านึกใน
จุดประสงคแ์ละความจรงิจังมากกวา่เดมิ . . .

ข้าพเจ้าไตร่ตรองค�าแนะน�าของเจคอบตามที่อยู่ ในพระ-
คมัภีรม์อรมอน

“ดังน้ัน, เราค้นหาศาสดาพยากรณ์, และเรามีการเปิดเผย
หลายเรื่องและวิญญาณแห่งการพยากรณ์; และโดยการมี
พยานทัง้หมดน้ีเราจึงได้รับความหวัง, และศรัทธาของเรา
ไม่ส่ันคลอน, ถึงขนาดที่เราบัญชาได้จริงในพระนามของ
พระเยซูและตน้ไม้พวกน้ีเช่ือฟังเรา, หรอืภูเขา, หรอืคลื่น
ในทะเล.

“กระน้ันก็ตาม, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ายังทรงแสดงให้เรา
เห็นความอ่อนแอของเราเพื่อเราจะรูว้า่โดยพระคณุของ
พระองค์, และพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมหาที่สุดมิได้ของ

พระองคท์ี่มีตอ่ลูกหลานมนุษย์, เราจึงมีพลังความสามารถ
ท�าส่ิงเหล่าน้ี” (เจคอบ 4:6–7)

พี่น้องครับ ได้ โปรดเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อค�าว่า พระคุณ 
ซ่ึงใช้ ในข้อที่ข้าพเจ้าเพิ่งอ่าน  ใน Bible Dictionary เรา
เรยีนรูว้า่พระคมัภีร์ ใช้ค�าวา่ พระคณุ บ่อยครัง้เพือ่หมายถึง
พลังเสรมิความเข้มแข็งหรอืพลังเสรมิความสามารถ

“แนวคดิหลักของค�าน้ีคอืวธิีช่วยเหลือหรอืพลังจากสวรรค์
ที่ประทานผ่านพระเมตตาและความรักอันมากมายของ
พระเยซูครสิต์

“. . . ในท�านองเดยีวกนัโดยพระคณุของพระเจา้ ผูม้ศีรทัธา 
ในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และกลับใจจากบาปของ
เขาจะไดร้บัพลังและความช่วยเหลือเพื่อท�างานดทีี่เขาไม่
สามารถด�ารงไว้ ได้หากถูกปล่อยให้ท�าตามวิธีของตนเอง  
พระคุณดังกล่าวคือพลังที่ท�าให้ชายหญิงสามารถครอบ
ครองชีวตินิรนัดรแ์ละความสูงส่งหลังจากไดท้�าสุดความ
สามารถของเขาแล้ว” (หน้า 697)

ด้วยเหตุน้ีพลังเสริมความเข้มแข็งและพลังเสริมความ
สามารถของการชดใช้จึงช่วยให้เราเห็น ท�า และเป็นคน
ดอีย่างที่เราไม่มีวนัรูห้รอืท�าไดด้ว้ยความสามารถอันจ�ากัด
ของมนุษย์อย่างเรา  ข้าพเจ้าให้ถ้อยค�าเป็นพยานว่าพลัง
เสรมิความสามารถของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมี 
อยู่จริง  หากปราศจากพลังเสริมความเข้มแข็งของการ
ชดใช้ดงักล่าว ข้าพเจ้าคงจะยืนตอ่หน้าท่านในเช้าวนัน้ี 
ไม่ได้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้เรือ่งเปรยีบเทียบสอนคน
อื่นเกี่ยวกับการชดใช้ ไดอ้ย่างไร
เพื่อช่วยให้นักเรยีนเข้าใจแนวคดินามธรรมทางวญิญาณอย่างเรือ่งการชดใช้ การเปรยีบ
เทียบเรือ่งน้ีกับบางอย่างที่จับตอ้งไดแ้ละคุน้เคยจะช่วยได ้พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์
ของพระองคม์ักกล่าวถึงรปูธรรมหรอืประสบการณ์ที่คุน้เคยเพื่อช่วยคนที่พระองคแ์ละ
พวกท่านสอนให้เข้าใจหลักธรรมทางวญิญาณ ขณะที่เราศึกษาเรือ่งเปรยีบเทียบเหล่าน้ี 
ตวัเราจะเข้าใจการชดใช้ดขีึน้ และเราจะสอนเรือ่งน้ีแก่ผู้อื่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

อิสยาห์ 1:18 (อิสยาห์กล่าวถึงหิมะและขนแกะเพือ่สอนเรือ่งการกลับใจ)

มัทธิว 11:28–30 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เปรยีบเทียบความช่วยเหลือที่ประทานแก่
เรากับแอก)

ลูกา 15:11–32 (อุปมาเรือ่งบุตรหายไป)

2 นีไฟ 1:15 (ลี ไฮเปรยีบเทียบการไถ่กับ
การโอบไว้ ในพาหุแห่งความรกัของพระผู้
เป็นเจ้า)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ซ่ึงความเที่ยง
ธรรมความรกัเมตตาประสาน,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 104–106

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การชดใช้และ
ศรทัธา,” เลียโฮนา เม.ย. 2010 หน้า 8–13

“การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน (1999), หน้า 163–164

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นส่ือกลาง”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

การเปรยีบเทียบเรือ่งใดหรอื
บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์บทใด
ช่วยให้ท่านเข้าใจการชดใช้

ดขึีน้

เยาวชนมีโอกาสใดบ้างใน
การสอนผู้อื่นเกี่ยวกับการ
ชดใช้ การใช้เรือ่งเปรยีบเทียบ
จะช่วยให้เยาวชนสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ได้
อย่างไร
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• ถามเยาวชนวา่คร ูผู้น�า และพ่อแม่ของ
พวกเขาไดท้�าอะไรบ้างเพื่อช่วยให้พวกเขา
เข้าใจเรือ่งการชดใช้

• อ่าน“การเปรยีบเทียบ” จากไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (หน้า 

163–164) ดว้ยกันในชัน้เรยีน เหตใุด 
ครจูึงใช้การเปรยีบเทียบเพื่อสอนความ
จรงิพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้เยาวชน 
ยกตวัอย่างการเปรยีบเทียบที่ช่วยให้พวก 
เขาเข้าใจพระกิตตคิณุดขีึน้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิี ใช้เรือ่งเปรยีบเทียบเพือ่สอน
คนอืน่ๆ เกีย่วกับการชดใช้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นส่ือกลาง” 
เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนเขียนองค์
ประกอบตา่งๆ ของเรือ่งเปรยีบเทียบที่
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์ ใช้ (เช่น 
เจ้าหน้ี ลูกหน้ี หน้ี และอื่นๆ) และจดวา่
แตล่ะอย่างแทนอะไร แบ่งชัน้เรยีนเป็น
คู่ๆ  และขอให้พวกเขาสอนกันเกี่ยวกับ
การชดใช้ โดยใช้เรือ่งเปรยีบเทียบของ
ประธานแพคเกอร ์การเปรยีบเทียบเรือ่งน้ี
ช่วยให้เยาวชนเข้าใจเรือ่งการชดใช้ดขีึน้
อย่างไร

• ขอให้เยาวชนนึกถึงและยกตวัอย่าง
เรือ่งเปรยีบเทียบในพระคมัภีรท์ี่น�ามาใช้
สอนเกี่ยวกับการชดใช้ ได ้(ดตูวัอย่างข้อ
พระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) พวก
เขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการชดใช้จากการ
เปรยีบเทียบเหล่าน้ี เขียนบนกระดาน
วา่ “______________เปรยีบเหมือน 
_______________” เชือ้เชิญให้เยาวชน

เตมิหลักธรรมเกี่ยวกับการชดใช้ตรงที่
วา่งดา้นหน้า (เช่น การกลับใจ การให้อภัย 
หรอื การฟ้ืนคนืชีวติ)และเตมิส่ิงคุน้เคย
ที่พวกเขาจะน�ามาใช้สอนคนอื่นๆ เกี่ยว
กับหลักธรรมน้ันตรงที่วา่งดา้นหลัง เปิด
โอกาสให้เยาวชนหลายๆ คนฝึกสอนวธิีน้ี

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม มอบ
หมายให้กลุ่มหน่ึงอ่านและสนทนา เรือ่ง
ราวของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
เกี่ยวกับพี่น้องที่ปีนหุบผาชัน ( ในค�าพูด
ของท่านเรือ่ง “ซ่ึงความเที่ยงธรรมความ
รกัเมตตาประสาน”) ขอให้อีกกลุ่มหน่ึง
อ่านและสนทนาตวัอย่างของเอ็ลเดอรด์ลั
ลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่งตน้ไม้ลู่ตามลม ( ใน
บทความของท่านเรือ่ง  “การชดใช้และ
ศรทัธา”) ขอให้แตล่ะกลุ่มสอนอีกกลุ่มวา่
พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการชดใช้จาก
เรือ่งเปรยีบเทียบที่พวกเขาศึกษา 

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิี ใช้เรือ่งเปรยีบเทียบสอน
ผู้อืน่เกีย่วกับการชดใช้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ช�านาญจะไม่คดิวา่ ‘วนั
น้ีฉันจะท�าอะไรในชัน้เรยีน’ 
แตถ่ามวา่ ‘วนัน้ีจะให้นักเรยีน
ของฉันท�าอะไร’ ไม่ถามวา่ 
‘วนัน้ีฉันจะสอนอะไร’ แต่
ถามวา่ ‘ฉันจะช่วยให้นักเรยีน
คน้พบส่ิงที่เขาตอ้งการรู้ ได้
อย่างไร’” (เวอรจ์ิเนีย เอช. 
เพียรซ์, ใน ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน[1999], 
หน้า 61)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่งที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อ
ช่วยให้คนที่พระองคท์รงสอน
คน้พบบทเรยีนพระกิตตคิณุ
ในโลกรอบตวั ท่านจะช่วยให้
เยาวชนสอนในวธิีของพระผู้
ช่วยให้รอดไดอ้ย่างไร (ด ูการ
สอนพระกิตตคิณุในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอด, หน้า 4–5)

เชือ้เชิญให้ลงมือท�า

• ขอให้เยาวชนตรกึตรองส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการสอนวนัน้ี พวกเขา
รูสึ้กถึงการดลใจให้ท�าอะไรเพื่อสอนคน
อื่นเกี่ยวกับการชดใช้ หากอยู่ ในวสัิยที่
ท�าได ้ให้พวกเขาสอนกันในช่วงชัน้เรยีน 

หรอืเตรยีมการให้พวกเขาสอนในสภาพ
แวดล้อมอื่น

• แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับ
พรที่เยาวชนจะน�าไปให้ผู้อื่นเมื่อพวกเขา
สอนเรือ่งการชดใช้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การชดใช้และ
ศรทัธา,” เลียโฮนา เม.ย. 2008, 8

เหตใุดเราจึงตอ้งทนทุกข์ระหวา่งหนทางสู่การกลับใจจาก
การล่วงละเมิดรา้ยแรง เรามักคดิวา่ผลของการกลับใจเป็น
เพียงการช�าระเราจากบาป แตน่ั่นคอืภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ 
บุคคลที่ท�าบาปเป็นเหมือนตน้ไม้ลู่ตามลมไดง้่าย ในวนัที่
ฝนตกและมีลมแรง ตน้ไม้จะลู่ลงมาตดิดนิจนใบไม้เลอะ
โคลน เหมือนบาป ถ้าเรามุ่งแตจ่ะท�าให้ ใบสะอาด ความ
อ่อนแอในตน้ไม้ที่ท�าให้มันโอนเอนจนใบเลอะดนิอาจจะ
ยังอยู่ ท�านองเดยีวกัน บุคคลที่เพียงแตเ่สียใจเพราะบาป
ท�าให้เปรอะเป้ือนจะท�าบาปอีกในยามที่มีลมพัดแรงครัง้
ตอ่ไป ความอ่อนไหวตอ่การท�าซ�า้ยังคงอยู่จนกวา่จะท�าให้
ตน้ไม้แข็งแกรง่

เมื่อบุคคลผ่านกระบวนการอันก่อให้เกิดส่ิงที่พระคมัภีร์
เรยีกวา่ “ ใจชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิด” พระผู้ช่วย
ให้รอดจะทรงท�ามากกวา่ช�าระบุคคลน้ันให้สะอาดจากบาป 
พระองคจ์ะประทานความเข้มแข็งให้บุคคลน้ันใหม่

ข้อความทีค่ดัมาจาก ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “การ
ไถ่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 110–111

ตวัอย่างหน่ึงจากวรรณกรรมของวกิตอร ์อูโกเรือ่ง Les 
Misérables แม้จะเป็นนวนิยาย แตเ่ป็นเรือ่งที่สรา้งความ
ประทับใจและแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าเสมอมา ช่วง
เกือบตน้เรือ่ง มุขนายกเบียงเวอนูให้อาหารและที่พักแรม
แก่คนจรจัดอย่างฌอง วลัฌองที่เพิ่งถูกปล่อยตวัหลัง

ตดิคกุมา 19 ปีโทษฐานขโมยขนมปังมาเลีย้งลูกของพี่
สาวที่ก�าลังหิวโหย ดว้ยความดา้นชาและขมขื่น วลัฌอง
ตอบแทนคณุมุขนายกเบียงเวอนูดว้ยการขโมยเครือ่งเงิน
ของเขา ตอ่มาเขาถูกต�ารวจฝรัง่เศสจับกุมตวัเพราะจับ
พิรธุได ้วลัฌองอ้างความเท็จวา่เครือ่งเงินเหล่าน้ันเป็น
ของขวญัที่เขาไดม้า เมื่อต�ารวจลากตวัเขากลับมาที่บ้าน
ของมุขนายก ยังความแปลกใจแก่วลัฌองที่มุขนายกเบียง
เวอนูยืนยันเรือ่งที่เขาเล่าและพูดให้น่าเช่ือถือมากขึน้อีก
วา่ “‘แต!่ ข้าพเจ้าให้เชิงเทียนแก่ท่านไปดว้ย ท�าดว้ยเงิน
เช่นกัน และมีคา่ถึงสองรอ้ยฟรงัก์ เหตใุดท่านจึงไม่น�าไป
พรอ้มกับภาชนะเหล่าน้ันเล่า’ . . .

“มุขนายกเข้ามาใกล้เขา พลางกระซิบเบาๆ วา่

“‘อย่าลืม อย่าลืมสัญญาที่ท่านให้ ไวก้ับข้าพเจ้าวา่จะใช้
เครือ่งเงินน้ีเพื่อกลับตวัเป็นคนด’ี

“ฌอง วลัฌองผู้ ไม่มีความทรงจ�าใดเลยเกี่ยวกับสัญญาน้ี
ยืนสับสน มุขนายก . . . กล่าวตอ่ดว้ยน� ้าเสียงจรงิจังวา่

“‘ฌอง วลัฌอง สหายข้าพเจ้า ท่านมิไดเ้ป็นของมารอีกตอ่
ไป จิตวญิญาณท่านข้าพเจ้าซือ้แทนให้แล้ว โดยถอนออก
มาจากความคดิอันมืดมนและวญิญาณแห่งความหายนะ 
และถวายมันแดพ่ระผู้เป็นเจ้า!’”

ฌอง วลัฌองกลายเป็นคนใหม่จรงิๆ เขาเป็นชายผู้
ซ่ือสัตย์และผู้อุปถัมภ์คนมากมาย เขาเก็บเชิงเทียน
สองอันน้ันไวต้ลอดชีวติเพื่อเป็นเครือ่งเตอืนใจวา่ชีวติ
เขาไดร้บัการไถ่เพื่อพระผู้เป็นเจ้า [ด ูVictor Hugo,Les 
Misérables(1992), 91–92]
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราส่งความสมบูรณ์แห่งกิตตคิณุของเราออกไปโดยมือผู้รบัใช้ของเราโจเซฟ” (คพ. 35:17)

เหตกุารณ์ของการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูมีบทเรยีนส�าคญัๆ ที่เยาวชนสามารถประยุกต์
ใช้ ไดข้ณะพยายามเรยีนและสอนพระกิตตคิณุ กระตุน้เยาวชนให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่พวก
เขาก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ และสอนส่ิงที่คน้พบให้กับผู้อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

อีสเตอร:์ ฉันจะแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันเกีย่วกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร
แบบอย่างของโจเซฟ สมิธสอนอะไรฉันเกีย่วกับการเรยีนพระกิตตคิณุ
ฉันจะแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งความจรงิกับความเชือ่ทีผ่ิดไดอ้ย่างไร
เหตใุดการสอนหลักค�าสอนทีบ่รสุิทธิ์จึงเป็นเรือ่งส�าคญั
ฉันจะเปรยีบเหตกุารณ์ของการละทิง้ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับชีวติฉันไดอ้ย่างไร
ฉันจะอธิบายการละทิง้ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับผู้อืน่ไดอ้ย่างไร

เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

อีสเตอร:์ ฉันจะแบ่งปันประจักษ์
พยานของฉันเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต์ ได้
อย่างไร
ในวนัอาทิตย์อีสเตอร ์เราเฉลิมฉลองเหตกุารณ์ส�าคญัที่สุดในประวตัศิาสตรข์องโลก
พรอ้มครสิตศ์าสนิกชนคนอื่นๆ—การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รง
ท�าให้ “สายรดัแห่งความตายขาด, เพื่อหลุมศพจะไม่มีชัยชนะ, และเพื่อความเจ็บแปลบ
แห่งความตายจะถูกกลืนเข้าไปในความหวงัแห่งรศัมีภาพ” (แอลมา 22:14) การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองคเ์ป็นส่ิงสุดท้ายของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ ซ่ึงโดยการน้ัน
พระองคท์รงเอาชนะบาปและความตายเพื่อมวลมนุษยชาต ิเมื่อเราแบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถช่วยให้คนอื่นๆ 
พบสันตแิละความหวงั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะสรา้งแรงบันดาล
ใจให้เยาวชนแสดงประจักษ์พยานเกีย่วกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

ลูกา 24; ยอห์น 20 (พระเยซูครสิตท์รง
ฟ้ืนคนืพระชนม์)

3 นีไฟ 11:1–17 (พระผู้ช่วยให้รอดที่ฟ้ืน
คนืพระชนม์ปรากฏตอ่ชาวนีไฟ)

คพ. 76:22–24; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:16–17 (ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่คนืพระชนม์)

โธมัส เอส. มอนสัน, “พระองคท์รงฟ้ืน!” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 108–112

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก,” Ensign, Apr. 2000, 
2–3

วดีทิัศน์: “เน่ืองจากพระองค”์; “พระองค์
ทรงพระชนม์—เฉลิมฉลองอีสเตอร์
เพราะพระเยซูครสิตท์รงพระชนม์”

ข้อพระคมัภีรห์รอืค�าสอน
ใดของศาสดาพยากรณ์ยุค
สุดท้ายเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต ์ประจักษ์พยานน้ี
มีอิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร 
ท่านเคยใช้ข้อพระคมัภีรห์รอื
ค�าสอนเหล่าน้ีช่วยคนอื่นๆ 
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของ
พวกเขาเมื่อใด

ท่านเคยไดย้ินเยาวชนเป็น
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด
เมื่อใด ท่านจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้พวกเขาแบ่งปันประจักษ์
พยานกับคนอื่นๆ
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันวา่พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรในระหวา่งสัปดาห์

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์เมื่อ
ประจักษ์พยานของคนบางคนเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิตท์�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้ 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนแบ่งปันประจักษ์พยาน
ของพวกเขาเกีย่วกับการฟ้ืนคนืพระชนม์ ให้คนอืน่ๆ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี 
เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความคดิและ
ความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดให้กัน 
กระตุน้ให้เยาวชนแบ่งปันวดีทิัศน์เหล่า
น้ีหน่ึงเรือ่งกับสมาชิกครอบครวั เพื่อน 
และคนอื่นๆ ในชัน้เรยีนครัง้หน้าให้พวก
เขาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแบ่งปัน
ข่าวสารเหล่าน้ี รวมทัง้การตอบสนองที่ ได้
รบั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหาและแบ่งปันข้อ
พระคมัภีร ์(เช่นข้อที่ระบุไว้ ในโครงรา่ง
น้ี) ที่พวกเขาจะใช้ช่วยคนอื่นๆ เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของตนเกี่ยวกับการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์กระตุน้
ให้เยาวชนท�ารายการข้อพระคมัภีรท์ี่แบ่ง
ปันในชัน้เพื่อพวกเขาจะกลับมาอ่านได้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน “พระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์” หรอืค�าพูดการประชุม
ใหญ่สามัญที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง โดยมองหาข้อความที่พวกเขารูสึ้กวา่
ไดแ้สดงประจักษ์พยานอันทรงพลังเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วย

ให้รอด ขอให้พวกเขาแบ่งปันข้อความที่
พบให้กันและอธิบายวา่เหตใุดจึงมีความ
หมาย เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาวา่เหตุ
ใดพวกเขาจึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่ตอ้งมีศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติผู้เป็น
พยานถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ แสดง
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับการฟ้ืน
คนืพระชนม์ และเชือ้เชิญเยาวชนให้ท�า
เช่นเดยีวกัน

• ให้เวลาเยาวชนจดส่ิงที่การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระเยซูครสิตส์รา้งความ
ตา่งในชีวติพวกเขามาอย่างน้อยสามอย่าง 
เชือ้เชิญให้แบ่งปันส่ิงที่เขียน แจกส�าเนา
ค�าพูดของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ
เฟอรสั์นเรือ่ง “การฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระเยซูครสิต ์และขอให้พวกเขามองหา
ส่ิงอื่นที่จะเขียนเพิ่มได ้เชือ้เชิญพวกเขา
ให้นึกถึงคนที่จ�าเป็นตอ้งรูเ้กี่ยวกับการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด และ
กระตุน้ให้พวกเขาตดัสินใจวา่จะแสดง
ประจักษ์พยานตอ่คนน้ันอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน[1999], 72)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แสดงประจักษ์
พยานเกีย่วกับการฟ้ืนคนืพระชนม์กับคนอืน่ๆ หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะมี
ประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบของค�าถามที่พวก
เขามี ท่านจะช่วยให้เยาวชน
รบัรูถ้ึงประจักษ์พยานอันทรง
พลังที่มีอยู่ ในพระคมัภีร์ ได้
อย่างไร
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

แบบอย่างของโจเซฟ สมิธสอนอะไร
ฉันเกี่ยวกับการเรยีนพระกิตตคิณุ
โจเซฟ สมิธแสวงหาความรูท้างวญิญาณขณะท�าหน้าที่เป็นเครือ่งมือของพระเจ้าใน
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ ท่านไตรต่รองพระคมัภีร ์ทูลถามค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ และ
กระท�าตามส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้เมื่อเราท�าตามแบบอย่างของท่านศาสดาพยากรณ์ เราจะได้
รบัค�าตอบส�าหรบัค�าถามของเราและการดลใจเพื่อน�าทางชีวติเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาชีวติของโจเซฟ สมิธ แบบอย่างของโจเซฟ สมิธสอนอะไรท่านเกีย่วกับการเรยีน
พระกิตตคิณุ ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรกับเยาวชนไดบ้้าง

คพ. 76:15–21 ( โจเซฟ สมิธไตรต่รอง
พระคมัภีร)์

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ( โจเซฟ สมิธ
เปรยีบพระคมัภีรก์ับตวัเขา ถามค�าถามที่
ไดร้บัการดลใจ และท�าตามส่ิงที่เขาเรยีน
รู)้

ไชโร มัซซาการด์,ี “สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์แห่ง
การฟ้ืนฟู,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 56–58

เครก ซี. ครสิเต็นเซ็น, “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่ง
เหล่าน้ีดว้ยตนเอง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
50- 52

“ตกัตวงความรูถ้ึงความจรงินิรนัดร,์” ค�า
สอนของประธานศาสนาจักร:

โจเซฟ สมิธ (2007), 283–289

“การสวดอ้อนวอนครัง้แรกของโจเซฟ 
สมิธ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 13

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนถามค�าถามที่พวก
เขามีเกี่ยวกับหลักค�าสอนที่ก�าลังศึกษา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนวาดรปู
ง่ายๆ บนกระดานแทนส่ิงที่เขาหรอืเธอรู้

นึกถึงประสบการณ์ที่ท่าน
ไดศึ้กษาพระกิตตคิณุ แบบ
อย่างของโจเซฟ สมิธสรา้ง
แรงบันดาลใจให้ผู้เรยีนพระ
กิตตคิณุเช่นท่านอย่างไร

เยาวชนในชัน้ของท่านเรยีนรู้
อย่างไร แบบอย่างของโจเซฟ 
สมิธจะยกระดบัการเรยีน
พระกิตตคิณุของพวกเขาได้
อย่างไร
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เกี่ยวกับชีวติของโจเซฟ สมิธ (หรอืให้ดรูปู
เหตกุารณ์ตา่งๆ ของชีวติท่านและสนทนา
กัน; ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพที่ 
89–97) เขียนบนกระดานวา่ “แบบอย่าง

ของโจเซฟ สมิธสอนอะไรฉันเกี่ยวกับการ
เรยีนพระกิตตคิณุ” เชือ้เชิญให้เยาวชน
เสนอค�าตอบบางอย่างและยังคงตรกึตรอง
ค�าถามน้ีตลอดบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของโจเซฟ สมิธใน
ฐานะนักศกึษาพระกิตตคิณุ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้
เรยีนของท่านตามการทรงน�าของพระวญิญาณ:

• ในระหวา่งสัปดาห์ เชือ้เชิญให้เยาวชน
ในชัน้เรยีนของท่านทบทวน โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:5–17 และเตรยีมตวัมา
แบ่งปันวา่โจเซฟ สมิธท�าส่ิงใดเพื่อคน้หา
ค�าตอบตอ่ค�าถามของท่าน ทบทวนค�า
พูดของเอ็ลเดอร์ ไชโร มัซซาการด์เีรือ่ง 
“สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์แห่งการฟ้ืนฟู” รว่ม 

กันเป็นชัน้เรยีน มองหาวา่เอ็ลเดอร ์
มัซซาการด์ที�าอย่างไรเพื่อหาค�าตอบตอ่
ค�าถามของท่าน ประสบการณ์ของเอ็ล- 
เดอรม์ัซซาการด์เีหมือนกับของโจเซฟ  
สมิธอย่างไร เยาวชนมีค�าถามอะไรเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุ พวกเขาจะรบัค�าท้าทายของ
เอ็ลเดอรม์ัซซาการด์อีย่างไร ที่จะ “ท�าตาม
แบบอย่างของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ” เมื่อพวกเขามีค�าถาม 

• เชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้อ่านหัวข้อ
เรือ่ง “ ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้า” ใน
ค�าพูดของประธานเอ็ลเดอรเ์ครก ซี. ค
รสิเต็นเซ็นเรือ่ง “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งเหล่าน้ี
ดว้ยตนเอง” เชือ้เชิญพวกเขาให้เขียน
ค�าตอบที่เป็นไปไดส้�าหรบัค�าถามของ
เอ็ลเดอรค์รสิเต็นเซ็นไวบ้นกระดาน 
“จากประสบการณ์ของโจเซฟ ท่านเห็น
รปูแบบที่จะประยุกต์ ใช้กับการไดร้บัหรอื
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่านเอง
หรอืไม่” กระตุน้ให้พวกเขาคน้ควา้ โจเซฟ 
สมิธ- ประวตั ิ1:15- 17 เพื่อหาค�าตอบของ
ค�าถามน้ี

• ช่วยเยาวชนเขียนหลักธรรมและ
คณุลักษณะที่ช่วยเราเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ
ออกมาเป็นข้อๆ (อาทิ ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน การไตรต่รอง การเปรยีบพระคมัภีร ์
และการถามค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ) 
มอบหมายข้อความตอ่ไปน้ีจากโจเซฟ 
สมิธ- ประวตัิ ให้เยาวชนคนละข้อ: ข้อ 10–
20, 21–26, 28–33, 34–47, 48–54, 68–75 
ขอให้เยาวชนคน้ควา้ข้อเหล่าน้ีเพื่อหา
หลักธรรมเพิ่มเตมิของการเรยีนรูแ้ละ
แบบอย่างการประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่า
น้ีของโจเซฟ สมิธ เยาวชนจะประยุกต์ ใช้
หลักธรรมเหล่าน้ีขณะพยายามเรยีนพระ
กิตตคิณุไดอ้ย่างไร

• อ่านเน้ือเพลง “การสวดอ้อนวอน
ครัง้แรกของโจเซฟ สมิธ” (เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 13) ดว้ยกันและหาค�าที่พูดถึง
เจตคตขิองโจเซฟ สมิธ เมื่อท่านคน้หา
ความจรงิ ช่วยเยาวชนให้นิยามค�าที่ ไม่คุน้
หู เยาวชนจะท�าตามแบบอย่างของโจเซฟ 
สมิธ ในการคน้หาความจรงิพวกเขาได้
อย่างไร ในฐานะส่วนหน่ึงของกิจกรรมน้ี 

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มและแจก
หัวข้อในบท “ตกัตวงความรูถ้ึงความจรงิ
นิรนัดร”์ จาก ค�าสอนของประธานศาสนา
จักร: โจเซฟ สมิธ ให้แตล่ะกลุ่ม เชือ้เชิญ
เยาวชนให้วาดบางส่ิงแทนค�าสอนของโจ
เซฟ สมิธเกี่ยวกับวธิีปรบัปรงุการศึกษา
พระกิตตคิณุของพวกเขา

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การคน้หาหลักธรรม หลัก
ธรรมคอืความจรงิที่ชีน้� าการ 
กระท�าของเรา บางครัง้หลัก
ธรรมกล่าวไวชั้ดเจนในพระ
คมัภีรห์รอืถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ และหลายครัง้
บอกเป็นนัยไว้ ในเรือ่งเล่า ใน
กิจกรรมแรกของหมวดน้ี ขอ
ให้เยาวชนเขียนหลักธรรม
แห่งการเรยีนรูอ้อกมาเป็น
ข้อๆ ขณะพวกเขาคน้ควา้
พระคมัภีร ์ค�าถามตอ่ไปน้ี
อาจช่วยได:้ ฉันเรยีนรูห้ลัก
ธรรมอะไรจากข้อน้ี หลัก
ธรรมเหล่าน้ีตา่งจากที่ฉัน
คดิหรอืเรยีนรู้ ในอดตีหรอืไม่ 
หลักธรรมเหล่าน้ีดลใจฉันให้
เปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวติ
ฉันหรอืไม่ กระตุน้พวกเขาให้
มองหาหลักธรรมในการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและ
กับครอบครวั
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ประสบการณ์ของโจเซฟ 
สมิธสอนอะไรเกีย่วกับการเรยีนพระกิตตคิณุ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

 เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนจดส่ิงหน่ึงทีเ่ขาหรอืเธอจะท�าเพือ่เป็นผู้เรยีน 

พระกิตตคิณุทีด่ขีึน้โดยยึดแบบอย่างของโจเซฟ สมิธเป็นหลัก เชือ้เชิญให้เยาวชน 

แบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเขียน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
สอนโดยทรงใช้เวลาตาม
ล�าพังในการสวดอ้อนวอน
และการอดอาหาร พระองค์
ทรงขอการน�าทางจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อท�าตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมากจาก “ตกัตวงความรูถ้ึงความจรงินิรนัดร”์ 
ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ   (2007), 
283–290

“เมื่อมนุษย์เปิดปากพูดตอ่ตา้น [ความจรงิ] พวกเขาไม่ได ้
ท�ารา้ยขา้พเจา้ แตท่�ารา้ยตวัเอง . . . เมือ่ส่ิงซ่ึงมคีวามส�าคญั 
มากที่สุดถูกคนโง่เขลาเบาปัญญามองข้ามโดยไม่คดิสักนิด  
ข้าพเจ้ากลับอยากเห็นความจรงิเกิดผลและกอดไวแ้นบอก  
ข้าพเจ้าเช่ือทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมา และ
ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินว่ามีคนถูกลงโทษเพราะเช่ือมากเกิน
ไป แตพ่วกเขาถูกลงโทษเพราะความไม่เช่ือ” [History of 
the Church,  6:477]

“เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบพรหรอืความรู้ ให้มนุษย์ และ 
เขาไม่ยอมรบั เขาย่อมถูกลงโทษ  ชาวอสิราเอลสวดอ้อนวอน 
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสไม่ ใช่กับพวกเขา ด้วย
เหตน้ีุโมเสสจึงท�าให้พวกเขาเป็นทุกข์เพราะกฎทางโลก” 
[History of the Church,  5:555]

“ขา้พเจ้ามคีวามพอใจเสมอมาที่ ไดเ้ห็นความจรงิมชัียเหนือ 
ความช่ัว และความมดืหลกีทางให้ความสวา่ง” . . . [จดหมาย 
ที่ โจเซฟ สมิธเขียนถึงออลิเวอร์ คาวเดอรี 24 ก.ย 1834 
เคริท์แลนด ์โอไฮโอ จัดพิมพ์ ใน Evening and Morning 
Star, Sept. 1834, p. 192.]

“ความรู้ก�าจัดความมืด  ความไม่แน่ใจ  และความสงสัย 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีด�ารงอยู่ ไม่ ไดถ้้ามีความรู ้. . . ในความรูม้ี
พลัง  พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเดชานุภาพมากกวา่สัตภาวะ
อื่นทัง้หลายทัง้ปวง เพราะพระองค์ทรงมีความรู้มากกว่า  
และดว้ยเหตน้ีุจึงทรงทราบวา่จะท�าให้สัตภาวะทัง้หลายทัง้
ปวงมาอยู่ ใตอ้�านาจของพระองค์ ไดอ้ย่างไร  พระองคท์างมี
พระเดชานุภาพเหนือทัง้หมด” [History of the Church,  
5:340]

“เม่ือใดทีเ่ราออกหา่งจากพระผูเ้ป็นเจา้ เรายอ่มลงมาหามาร 
และสูญเสียความรู ้และหากปราศจากความรูเ้ราจะรอดไม่ได ้
 และขณะที่ ใจเราเต็มไปด้วยความช่ัว และเราก�าลังศึกษา 
ความช่ัว ย่อมไม่มีที่วา่งในใจเราส�าหรบัความดีหรอืศึกษา

ความด ีพระผู้เป็นเจ้ามิ ใช่ความดหีรอกหรอื  หากพระองค ์
เป็นคนดเีช่นน้ัน ท่านจงเป็นคนด ีหากพระองคซ่ื์อสัตย์ 
ทา่นจงซ่ือสัตย ์ เตมิคณุธรรมใหศ้รทัธาของทา่น เตมิความ 
รู้ ให้คณุธรรม และแสวงหาส่ิงดทีุกอย่าง [ด ู2 เปโตร 1:5]” 
. . . [History of the Church,  4:588]

จอร์จ เอ. สมิธรายงานขณะรับใช้ ในฝ่ายประธานสูงสุด
ดังน้ี: “ โจเซฟ สมิธสอนว่าชายหญิงทุกคนควรขอปัญญา
จากพระเจ้า เพื่อเขาจะตักตวงความรู้จากพระองค์ผู้ทรง
เป็นบ่อเกิดของความรู้  และค�าสัญญาของพระกิตติคุณ
ตามที่ ได้เปิดเผยคือความรู้เช่นน้ันจะท�าให้เราเช่ือ  เพื่อ
โดยวธิีน้ีเราจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการเสาะแสวงหาของ
เรา” . . . [จอรจ์ เอ. สมิธ, Deseret News: Semi-Weekly, 
Nov. 29, 1870, p. 2.]

“ ไม่ฉลาดเลยที่เราจะมีความรู้ทัง้หมดที่อยู่ตรงหน้าเรา
โดยทันที  แต่เราควรมีทีละเล็กละน้อย แล้วเราจะเข้าใจ
ได”้ [History of the Church,  5:387]

“เมื่อท่านไตบ่ันได ท่านตอ้งเริม่จากขัน้ต�า่สุดแล้วขึน้ไปที
ละขัน้ จนกระทั่งถึงขัน้สูงสุด เช่นเดยีวกับหลักธรรมของ
พระกิตตคิณุ—ท่านตอ้งเริม่จากขัน้แรก แล้วด�าเนินตอ่ 
ไปจนท่านเรียนรู้หลักธรรมทัง้หมดของความสูงส่ง  แต่
ก่อนที่ท่านจะเรยีนรูส่ิ้งเหล่าน้ีตอ้งให้เวลาอีกนานหลังจาก
ท่านผ่านม่านไป  เมื่ออยู่ ในโลกน้ีท่านจะยังไม่เข้าใจทุก
อย่าง  การเรยีนรูค้วามรอดและความสูงส่งของเราเป็นงาน
อันยิ่งใหญ่แม้หลังความตาย” [History of the Church, 
6:306–7]. . .

“พระผู้เป็นเจ้ามิไดท้รงเปิดเผยเรือ่งใดตอ่โจเซฟ นอกจาก
เรือ่งทีพ่ระองคจ์ะทรงท�าใหเ้ป็นทีรู่แ้กอั่ครสาวกสิบสอง และ 

แมแ้ตว่สุิทธชินต�า่ตอ้ยทีสุ่ดก็อาจจะรูเ้รือ่งทัง้หมดไดเ้รว็เทา่ 
ที่เขาจะรบัไหว เพราะวนัตอ้งมาถึงเมื่อไม่มี ใครจ�าเป็นตอ้ง
กล่าวกับเพือ่นบ้านวา่ จงรูจ้ักพระเจ้า เพราะเขาทัง้หลายจะ
รูจ้ักพระองค ์. . . ตัง้แตค่นเล็กน้อยที่สุดไปจนถึงคนใหญ่
โตที่สุด [ด ูเยเรมีย์ 31:34]” [History of the Church,  
3:380]
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะแยกแยะความแตกตา่ง
ระหวา่งความจรงิกับความเช่ือที่ผิด
ไดอ้ย่างไร
ในระหวา่งการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ ความจรงิพระกิตตคิณุมากมายถูกเปลี่ยนหรอืไม่
ก็สูญหาย ความจรงิเหล่าน้ีไดร้บัการฟ้ืนฟูในสมัยของเราผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ การศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและการฟังพระวญิญาณบรสุิทธิ์สามารถ
ช่วยเราแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งความจรงิของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูกับ
ความเท็จที่ โลกสอน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่เข้าใจวธิีแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งความจรงิกับความ
เท็จดว้ยตนเอง ประสบการณ์การด�าเนินชีวติตามหลักธรรมน้ีของท่านเองจะช่วยให้
ท่านสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จากน้ันให้พิจารณาวา่กิจกรรมทีเ่หลือในโครงรา่งน้ีจะ
ช่วยท่านวางแผนวธิี ให้เยาวชนมีส่วนในการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร

ยอห์น 8:31–32; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:37 (การศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าช่วยให้เรารูจ้ักความจรงิ)

อิสยาห์ 5:20; โมเสส 4:3–4 (ซาตาน
พยายามหลอก)

โมโรไน 7:12–19 (ส่ิงซ่ึงชักจูงให้เราท�าดี
และเช่ือในพระครสิตม์าจากพระผู้เป็น
เจ้า)

โมโรไน 10:5; คพ. 46:7–8 (พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึงความจรงิ)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:8–20 ( โจเซฟ 
สมิธสวดอ้อนวอนเพื่อรูค้วามจรงิ)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้า
รู,้“ เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 6–8

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ โจเซฟ สมิธ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 28- 31

มารค์อส เอ. ไอดไูคทิส, “ถ้าท่านขาดสติ
ปัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 104- 110

วดีทิัศน์: “ท่านจะเป็นอิสระ”

ท่านแยกแยะระหวา่งความ
จรงิกับความเท็จอย่างไร พร
ใดมาสู่ชีวติท่านเพราะท่าน
สามารถแยกแยะระหวา่ง
ความจรงิกับความเท็จได้

เยาวชนพบเจอความเท็จ
อะไรบ้าง ท่านจะกระตุน้พวก
เขาให้พิจารณาความจรงิ
ของข้อมูลที่พวกเขาไดร้บัได้
อย่างไร เหตใุดจึงส�าคญัที่พวก
เขาตอ้งรูว้ธิีท�าเช่นน้ี
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของทุกชัน้เรยีน จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่น) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• สนทนาค�าถามที่เยาวชนมีหลังจาก
เรยีนเรือ่งการละทิง้ความเช่ือและการ
ฟ้ืนฟูในชัน้เรยีนอื่นของพวกเขา ท่านจะ
ช่วยให้พวกเขาพบค�าตอบไดอ้ย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงนาทีครึง่แรกของ
เรือ่ง ”ท่านจะเป็นอิสระ“ ในวดีทิัศน์

ตอนน้ี เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์
เตอืนเกี่ยวกับวธิีที่ฉลาดของซาตานเพื่อ
พยายามหลอกเรา เชือ้เชิญเยาวชนให้
สนทนาส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการไม่
ยอมเช่ือค�าหลอกลวงของซาตาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีแยกแยะความแตกตา่งระหวา่ง
ความจรงิกับความเท็จ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการทรงน�าของพระวญิญาณ:

• แจกส�าเนาเก้าย่อหน้าสุดท้ายจากค�า
พูดของประธานบอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง 
“ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้ารู”้ ให้สมาชิกชัน้เรยีน
แตล่ะคน เชือ้เชิญเยาวชนให้มองหาค�า
สัญญาที่ช่วยพวกเขาแยกแยะความแตก
ตา่งระหวา่งความจรงิและความเท็จ ขอให้
พวกเขาเขียนค�าที่พบไวบ้นกระดานและ
อธิบายวา่เหตใุดจึงเลือกค�าเหล่าน้ี

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม และ
แจกส�าเนาค�าพูดของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “ โจเซฟ สมิธ” ให้
แตล่ะกลุ่ม เชิญกลุ่มหน่ึงอ่านเรือ่ง
จดหมายปลอมที่หลอกสมาชิกศาสนจักร
บางคน เชิญอีกกลุ่มอ่านเรือ่งภาพถ่าย
ของเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ขอให้
แตล่ะกลุ่มแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากเรือ่งราว
ของพวกเขาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวา่ง
ความจรงิกับความเท็จ

• ขอให้เยาวชนศึกษา โจเซฟ สมิธ 
ประวตั ิ1:8–20 และเขียนขัน้ตอนตา่งๆ 
ที่ โจเซฟ สมิธใช้แยกแยะความจรงิจาก
ความเท็จ เยาวชนจะท�าตามแบบอย่าง
ของโจเซฟไดอ้ย่างไรเมื่อพวกเขาตอ้งการ
รูว้า่เรือ่งบางเรือ่งจรงิหรอืไม่

• ขอให้เยาวชนคน้ควา้ โมโรไน 7:12–19 
เพื่อหาเกณฑ์ที่พวกเขาจะใช้แยกแยะ
ระหวา่งความดกีับความช่ัวได ้เชือ้เชิญ
เยาวชนแตล่ะคนให้เขียนการเลือกที่เขา
หรอืเธอก�าลังประสบและใช้เกณฑ์เหล่า
น้ีน�าทางการตดัสินใจแตล่ะเรือ่ง เชือ้เชิญ
พวกเขาให้แบ่งปันการเลือกที่เขียนไวห้าก
พวกเขาสะดวกใจจะท�าเช่นน้ัน

• เชือ้เชิญเยาวชนให้นึกถึงสถานการณ์
ซ่ึงพวกเขาพบข้อมูลที่อาจท�าให้พวก
เขาสงสัยประจักษ์พยานของตนในพระ
กิตตคิณุ พวกเขาจะแยกแยะระหวา่ง
ความจรงิกับความเท็จในสถานการณ์เช่น

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การแยกแยะระหวา่งหลักค�า
สอนจรงิกับเท็จ บางครัง้เมื่อ
เราคน้พบหรอืเรยีนรูข้้อมูล
ความคดิใหม่ๆ เราสามารถ
รูค้วามจรงิของข้อมูลน้ัน
ได้ โดยตอบค�าถามท�านอง
น้ี: แนวคดิน้ีสอนในพระ
คมัภีรม์ากกวา่หน่ึงครัง้หรอื
ไม่ ศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวกที่มีชีวติสอนแนวคดิน้ี
หรอืไม่ แนวคดิน้ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัตปิัจจุบันและ
นโยบายที่อนุมัตแิล้วของ
ศาสนจักรหรอืไม่ พระ
วญิญาณทรงเป็นพยานตอ่
ฉันถึงความจรงิของแนวคดิ
น้ีหรอืไม่
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น้ันไดอ้ย่างไร เพื่อช่วยพวกเขาหาค�าตอบ
ของค�าถามน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขาศึกษาข้อ
พระคมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีหรอืสามขัน้ตอน
ที่เอ็ลเดอร์

• มารค์อส เอ. ไอดไูคทิสแนะน�าในค�าพูด
ของท่านเรือ่ง “ถ้าท่านขาดสตปิัญญา” ขอ
ให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ อีกทัง้เชือ้เชิญ
พวกเขาให้แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมี
ซ่ึงพวกเขาสามารถแยกแยะความจรงิจาก
ความเท็จได้

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีแยกแยะระหวา่งความจรงิกับ
ความเท็จหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนบอกเล่าความประทับทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งชัน้เรยีน พวกเขารูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้ท�าอะไร ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่กระตุน้พวกเขาให้ด�าเนินชีวติตามส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรู้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดมิทรงทอด
ทิง้เมื่อคนที่พระองคท์รงสอน
ประสบความยุ่งยาก พระองค์
ยังคงรกัและปฏิบัตศิาสน
กิจตอ่พวกเขา ตวัอย่างเช่น 
แม้หลังจากเปโตรปฏิเสธ
พระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดยัง
คงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่เขาและ
ช่วยให้เขามีคา่ควรแก่การน�า
ศาสนจักร ท่านจะปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่คนที่ท่านสอน
ผู้ก�าลังซวนแซขณะด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุในวธิี
ใดบ้าง
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “ส่ิงเหล่าน้ี
ข้าพเจ้ารู,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 8

พระคมัภีรนิ์ยามสิทธิ์เสรีไวว้า่เป็น “สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม” 
ซ่ึงหมายความวา่เราสามารถเลือกไดร้ะหวา่งความดกีับ
ความช่ัว ปฏิปักษ์พยายามล่อลวงเราให้ ใช้สิทธิ์เสรทีางศีล
ธรรมอย่างไม่ถูกตอ้ง

พระคมัภีรส์อนเราวา่ “เพื่อมนุษย์ทุกคนจะกระท�าในหลัก
ค�าสอนและหลักธรรมเกี่ยวกับอนาคต, ตามสิทธิ์เสรทีาง
ศีลธรรมซ่ึงเราให้แก่เขา, เพื่อมนุษย์ทุกคนจะรบัผิดชอบ
บาปของเขาเองในวนัแห่งการพิพากษา” [หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 101:78]

แอลมาสอนวา่ “พระเจ้าไม่อาจมองดบูาปดว้ยระดบัความ
ยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด” [แอลมา 45:16] เพื่อเข้าใจเรือ่ง
น้ีเราตอ้งแยกบาปออกจากคนบาป

ตวัอย่างเช่น เมื่อคนเหล่าน้ันน�าหญิงที่ล่วงประเวณีมาอยู่
ตอ่พระพักตรพ์ระผู้ช่วยให้รอด โดยประจักษ์ชัดวา่ผิดจรงิ 
พระองคร์บัส่ังสัน้ๆ เพื่อปิดคดน้ีี “จงไปเถิดและจากน้ี
ไปอย่าท�าบาปอีก” [ยอห์น 8:11] น่ันคอืวญิญาณแห่งการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์

ขันตธิรรมคอืคณุธรรม แตเ่ช่นเดยีวกับคณุธรรมทุกข้อ 
เมื่อเกินกวา่เหตส่ิุงน้ีจะกลายเป็นความช่ัวรา้ย เราตอ้ง
ระมัดระวงัเรือ่ง “กับดกัของขันตธิรรม” เพื่อที่เราจะไม่ถูก
กลืน การยินยอมที่เกิดขึน้จากการย่อหย่อนกฎหมายบ้าน
เมืองจนทนยอมรบัการกระท�าที่ผิดศีลธรรมวา่ถูกกฎหมาย
ไม่ไดล้ดผลกระทบรา้ยแรงทางวญิญาณซ่ึงเป็นผลมาจาก
การละเมิดกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศของพระผู้เป็น
เจ้า

ทุกคนเกิดมาพรอ้มแสงสวา่งของพระครสิต ์อิทธิพล
น�าทางซ่ึงท�าให้แตล่ะบุคคลรูจ้ักส่ิงถูกจากส่ิงผิด ส่ิงที่เรา
ท�ากับแสงสวา่งน้ันและวธิีที่เราตอบสนองตอ่การกระตุน้
เตอืนเหล่าน้ันเพื่อด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมเป็นส่วน
หน่ึงของการทดสอบความเป็นมรรตยั

“เพราะดเูถิด, พระวญิญาณของพระครสิตป์ระทานให้
มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขาจะรูค้วามดจีากความช่ัว; ดงัน้ัน, 
ข้าพเจ้าจึงแสดงวธิีตดัสินให้ท่าน; เพราะทุกส่ิงที่เชือ้
เชิญให้ท�าด,ี และชักชวนให้เช่ือในพระครสิต,์ ส่งมาโดย
เดชานุภาพและของประทานของพระครสิต;์ ดงัน้ันท่าน
จะรูด้ว้ยความรูอ้ันสมบูรณ์วา่น่ีเป็นของพระผู้เป็นเจ้า” 
[ โมโรไน 7:16]

เราแตล่ะคนตอ้งสามารถตอบสนองการดลใจและการก
ระตุน้เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระเจ้าทรงมีวธิีเท
สตปิัญญาอันบรสุิทธิ์ลงในความคดิของเราเพื่อกระตุน้เรา 
น�าทางเรา สอนเรา และเตอืนเรา บุตรธิดาแตล่ะคนของ
พระผู้เป็นเจ้าสามารถรูเ้รือ่งตา่งๆ ที่พวกเขาจ�าเป็นตอ้ง
รู้ ไดท้ันที จงเรยีนรูท้ี่จะรบัและกระท�าตามการดลใจและ
การเปิดเผย

จากทุกส่ิงที่ข้าพเจ้าไดอ้่าน สอน และเรยีนรู ้สัจธรรม
ข้อหน่ึงที่มีคา่และศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดที่ข้าพเจ้ามีมอบให้คอื
การเป็นพยานพิเศษของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รง
พระชนม์ ข้าพเจ้าทราบวา่พระทรงพระชนม์ ข้าพเจ้า
คอืพยานของพระองค ์และข้าพเจ้าสามารถเป็นพยาน
ถึงพระองค ์พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ ไถ่
ของเรา ข้าพเจ้าแน่ใจ ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงเรือ่งน้ี ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน



80

เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการสอนหลกัค�าสอนทีบ่รสุิทธิ์
จึงเป็นเรือ่งส�าคญั
ในช่วงหลายปีหลังจากมรณกรรมของอัครสาวกสิบสองรุน่แรก ผู้คนเริม่ใช้สตปิัญญา
ของตนตคีวามพระคมัภีร ์ดว้ยเหตน้ีุจึงมีการสอนหลักค�าสอนเท็จ และศาสนจักรตก
ไปสู่การละทิง้ความเช่ือ ในฐานะครสูอนพระกิตตคิณุ เรามีความรบัผิดชอบในการสอน
ความจรงิของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูในความบรสุิทธิ์ทัง้น้ีเพื่อเราจะไม่ชักน�าใคร
ให้หลงผิด เมื่อคนที่เราสอนเข้าใจหลักค�าสอนที่แท้จรงิ พวกเขาจะเกิดความซาบซึง้ใจ
และเปลี่ยนเจตคตแิละพฤตกิรรม (ด ูบอยด ์เค. แพคเกอร,์ “อย่ากลัว,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2004, หน้า 98)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลดา้นล่าง ท่านรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้แบ่ง
ปันอะไรกับเยาวชน

ลูกา 24:32; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–
12 (การสอนจากพระคมัภีรสั์มผัสจิตใจ)

2 ทิโมธี 4:3–4 (เปาโลพยากรณ์วา่จะมี
การสอนหลักค�าสอนเท็จ)

โมไซยาห์ 18:19 (พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์เป็นแหล่งของหลัก
ค�าสอนที่บรสุิทธิ์)

แอลมา 4:19; 31:5 (พระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าเป่ียมดว้ยพลัง)

โมโรไน 10:5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
เป็นพยานถึงความจรงิ)

ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), หน้า 52–53, 203–207

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “หลักค�า
สอนของพระครสิต,์” Ensign หรอื  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 86–90

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ในฐานะครทู่านแน่ใจได้
อย่างไรวา่ท่านก�าลังสอนหลัก
ค�าสอนที่บรสุิทธิ์ ท่านรูสึ้กถึง
พลังที่มากับการสอนหลักค�า
สอนที่บรสุิทธิ์เมื่อใด

เยาวชนที่ท่านสอนรูถ้ึงพลัง
ของหลักค�าสอนที่บรสุิทธิ์หรอื
ไม่ ท่านจะช่วยให้พวกเขา
รูสึ้กมั่นใจมากขึน้ไดอ้ย่างไรวา่
พวกเขาสามารถสอนหลักค�า
สอนที่บรสุิทธิ์ ได้
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• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึง
พวกเขารูสึ้กถึงพระวญิญาณขณะสอนคน
บางคนเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

• น�าแก้วน� ้าสะอาดและแก้วน� ้าสกปรก
มาชัน้เรยีน แนะน�าวา่น� ้าหมายถึงพระ
กิตตคิณุที่เราสอนผู้อื่น ถ้าน� ้าสะอาด

หมายถึงพระกิตตคิณุที่บรสุิทธิ์ น� ้าสกปรก
จะหมายถึงอะไร อะไรบ้างที่อาจท�าให้หลัก
ค�าสอนที่บรสุิทธิ์ของพระกิตตคิณุปน
เป้ือน (ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน,หน้า 52–53) การเปรยีบเทียบน้ีช่วย
ให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการสอน
หลักค�าสอนที่บรสุิทธิ์อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูค้วามส�าคญัของการสอนหลักค�า
สอนทีบ่รสุิทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนเขียนวธิีตา่งๆ ที่ โลก
พยายามใช้เปลี่ยนพฤตกิรรมของผู้คน 
จากน้ันขอให้พวกเขาอ่านแอลมา 4:19 
และ 31:5 โดยมองหาวธิีที่พระเจ้าทรงเป็น
อิทธิพลตอ่ผู้อื่น หลังจากแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขาพบแล้ว เชือ้เชิญให้พวกเขาดใูนพระ
คมัภีรเ์พื่อหาตวัอย่างของคนที่ ใจเปลี่ยน
เพราะพวกเขาไดร้บัการสอนหลักค�าสอน
ที่แท้จรงิ ขอให้เยาวชนยกตวัอย่างหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่พวกเขาเรยีนรูซ่ึ้งมี
อิทธิพลตอ่การกระท�าของพวกเขา

• ช่วยให้เยาวชนดใูนพระคมัภีรเ์พื่อหา
ตวัอย่างของคนที่สอนหลักค�าสอนเท็จ 
(ตวัอย่างเช่น เชเรม็ [ด ูเจคอบ 7],  
คอรฮิอร ์[ด ูแอลมา 30], หรอืชาวโซรมั [ด ู 
แอลมา 31]) การสอนของพวกเขามีผล 
กระทบอะไรตอ่ผู้คน ผู้รบัใช้ของพระเจ้า
สอนหลักค�าสอนอะไรกลับไป เยาวชน
เผชิญกับค�าสอนเท็จคล้ายๆ กันอะไรบ้าง
ในโลกทุกวนัน้ี เยาวชนจะตอบสนองและ
สอนหลักค�าสอนที่บรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน 2 ทิโมธี 3:2–4 
และ 2 นีไฟ 9:28–29 ข้อพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีเกิดสัมฤทธิผลในสมัยของเราอย่างไร 
เราเห็นผลกระทบอะไรบ้างของหลักค�า
สอนเท็จในโลกรอบตวัเรา (ดตูวัอย่าง
ใน 2 ทิโมธี 3:1–5) หลักธรรมใดของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูจะช่วยให้
เอาชนะผลกระทบเหล่าน้ีได้

• ขอให้นักเรยีนครึง่ชัน้ศึกษา“ความรบั
ผิดชอบของท่านในฐานะคร”ู ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (หน้า 52) 
และขอให้อีกครึง่ชัน้ศึกษา “ข้อควรระวงั
ส�าหรบัครสูอนพระกิตตคิณุ” (หน้า 52–
53) ขอให้แตล่ะกลุ่มคดิวธิีที่สรา้งสรรค์
เพื่อสอนส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูก้ับกลุ่มอื่น 
เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนเลือกแนวคดิ
หน่ึงอย่างที่น�าเสนอและแบ่งปันวา่เหตุ
ใดแนวคดิน้ันจึงส�าคญัในการสอนหลักค�า
สอนที่บรสุิทธิ์

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความส�าคญัของการสอน
หลักค�าสอนทีบ่รสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เราตอ้งไม่ถือเอาวา่ข้อความ
ตา่งๆ เป็นของผู้น�าศาสนา
จักรโดยไม่ยืนยันแหล่งที่มา
ของข้อความน้ัน เมื่อเราอ้าง
พระคมัภีร ์เราตอ้งแน่ใจ
วา่การใช้ของเราสอดคล้อง
ตรงกันกับเน้ือหาของพระ
คมัภีรข์้อน้ัน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 53)
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เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงโอกาสการสอนทีจ่ะมาถึง กระตุน้พวกเขาให้พิจารณาวา่พวก
เขาจะท�าอะไรเพือ่ให้แน่ใจวา่พวกเขาสอนหลักค�าสอนทีบ่รสุิทธิ์

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
ถึงพระพันธกิจของพระองค ์
พระองคท์รงเน้นย�า้และทรง
สอนหลักค�าสอนที่บรสุิทธิ์ 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนใช้
พระคมัภีรร์ะบุหลักค�าสอน
ที่บรสุิทธิ์แล้วสอนผู้อื่นได้
อย่างไร
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเปรยีบเหตกุารณ์ของการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูกับ
ชีวติฉันไดอ้ย่างไร
เราควร “เปรยีบพระคมัภีรท์ัง้หมดกับเรา, วา่มันจะเป็นประโยชน์และเป็นการเรยีน
รูข้องเรา” (1 นีไฟ 19:23) การเปรยีบพระคมัภีรห์มายถึงการดวูา่เหตกุารณ์และ
สภาวการณ์ในพระคมัภีรเ์หมือนกับเหตกุารณ์และสภาวการณ์ในชีวติเราอย่างไร ถึงแม้
เหตกุารณ์ของการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูเกิดขึน้นานแล้ว แตเ่ราสามารถหาวธิี
เรยีนรูจ้ากเหตกุารณ์เหล่าน้ีและเช่ือมโยงกับเราในปัจจุบัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วย
เยาวชนเปรยีบเหตกุารณ์ของการละทิง้ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับชีวติพวกเขา

1 นีไฟ 19:23–24 (เราควรเปรยีบพระ
คมัภีรก์ับตวัเรา)

คพ. 61:36 (ส่ิงที่พระเจ้าตรสักับคนหน่ึง
พระองคต์รสักับทุกคน)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:5–20 ( โจเซฟ 
สมิธเปรยีบยากอบ 1:5 กับตวัเอง)

“การละทิง้ความเช่ือ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 66–67

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “เรยีนบทเรยีน
จากอดตี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, หน้า 
37–40

“การเปรยีบ,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน (1999), หน้า 170–171

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟูมีความหมายอะไรตอ่
ฉัน”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

การเปรยีบพระคมัภีรก์ับชีวติ
ท่านเป็นพรแก่ท่านอย่างไร 
ยุทธวธิี ใดไดช่้วยให้ท่าน
เปรยีบพระคมัภีรก์ับชีวติท่าน 
เหตกุารณ์ใดจากการละทิง้
ความเช่ือและการฟ้ืนฟูมี
ความเกี่ยวเน่ืองเป็นพิเศษใน
ชีวติท่าน

การฝึกเปรยีบพระคมัภีรจ์ะ
เป็นพรแก่เยาวชนอย่างไร 
ท่านเห็นความเช่ือมโยงอะไร
บ้างระหวา่งชีวติพวกเขากับ
ส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยว
กับการละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟู
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันบาง
ส่ิงบางอย่างที่พวกเธอเพิ่งเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
การละทิง้ความเช่ือหรอืการฟ้ืนฟูในชัน้
เรยีนเยาวชนหญิงกับเยาวชนชาย จากน้ัน
เชือ้เชิญให้เยาวชนชายแบ่งปันบางส่ิงบาง
อย่างที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการละทิง้
ความเช่ือหรอืการฟ้ืนฟูในโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนกับเยาวชนหญิง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน 1 นีไฟ 19:23 
และสนทนาส่ิงที่นีไฟหมายถึงเมื่อเขา
บอกให้ “เปรยีบพระคมัภีรท์ัง้หมดกับ
เรา” (ท่านอาจตอ้งแบ่งปันย่อหน้าที่อยู่ตน้
โครงรา่งน้ีกับเยาวชน) ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง 
“การฟ้ืนฟูมีความหมายอะไรตอ่ฉัน” และ
เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนมองหาวธิีที่
เยาวชนในวดีทิัศน์โยงเหตกุารณ์ของการ
ฟ้ืนฟูกับชีวติตนเอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีเปรยีบเหตกุารณ์ของการละทิง้
ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับชีวติของพวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน โจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:5–10 เพื่อเรยีนรูว้า่อะไรเกิดขึน้
ในชีวติของโจเซฟ สมิธเมื่อท่านอายุ 14 ปี 
จากน้ันให้พวกเขาอ่านข้อ 11 ถึง 20 และ
ระบุส่ิงที่ โจเซฟท�าเพื่อเปรยีบพระคมัภีร์
ที่ท่านอ่านกับประสบการณ์ของท่าน แบบ
อย่างของโจเซฟ สมิธสามารถช่วยเยาวชน
ปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์องตนเอง
ไดอ้ย่างไร ให้เวลาพวกเขาจดดา้นตา่งๆ ที่
พวกเขาสามารถเปรยีบประสบการณ์ของ
โจเซฟ สมิธกับชีวติพวกเขาเอง เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่เขียนกับสมาชิก
ชัน้เรยีนอีกคนหน่ึง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อ“การ
เปรยีบ” ในหน้า 170–171 ของ ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน และหายุทธวธิี
ที่พวกเขาสามารถใช้เปรยีบพระคมัภีรก์ับ
ตนเอง ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
กับชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนเลือกพระ
คมัภีรห์น่ึงข้อที่อ้างไว้ ในหัวข้อน้ีของ ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน และท�า
ตามแนวทางให้ประยุกต์ ใช้กับชีวติตนเอง 
เยาวชนจะเปรยีบพระคมัภีรข์้อใดกับตวั
เขาไดอ้ีกบ้างโดยใช้ยุทธวธิีเหล่าน้ี

• เขียนหัวข้อบนกระดานวา่ “การละทิง้
ความเช่ือครัง้ใหญ่” และ “การละทิง้ความ
เช่ือส่วนตวั” ขอให้เยาวชนอ่าน “การ
ละทิง้ความเช่ือ” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
และเขียนส่ิงที่น�าไปสู่หรอืเป็นผลจากการ
ละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่ไวบ้นกระดาน 
ช่วยพวกเขาเปรยีบการละทิง้ความเช่ือ
ครัง้ใหญ่กับตนเองโดยสนทนาวา่ส่ิงที่
เขียนไวจ้ะน�าไปสู่การละทิง้ความเช่ือ
ส่วนตวัอย่างไร อาทิเช่น คนทุกวนัน้ีที่ ไม่
ยอมรบัหรอืวพิากษ์วจิารณ์อัครสาวกที่
มีชีวติย่อมอยู่ ในอันตรายของการละทิง้
ความเช่ือส่วนตวัเฉกเช่นคนที่ฆ่าอัคร-
สาวกหลังการสิน้พระชนม์ของพระครสิต ์
เยาวชนสามารถท�าอะไรไดบ้้างเพื่อป้องกัน
การละทิง้ความเช่ือส่วนตวั

• ถามเยาวชนวา่พวกเขาจะตอบอย่างไร
ถ้าเพื่อนคนหน่ึงพูดวา่ “ฉันไม่ชอบอ่าน
พระคมัภีร ์พระคมัภีรพ์ูดเรือ่งที่เกิดขึน้
นานแล้ว พระคมัภีรม์ีอะไรเกี่ยวข้องกับ
ชีวติฉันตอนน้ีหรอื” แบ่งค�าปราศรยัของ
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์เรือ่ง 
“เรยีนบทเรยีนจากอดตี” ในหมู่เยาวชน 
และเชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านหัวข้อที่ ไดร้บั
และคน้หาวธิีที่จะใช้ตอบเพื่อน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จ�านวนเน้ือหาที่ท่าน
ครอบคลุมมีความส�าคญัน้อย
กวา่อิทธิพลของเน้ือหาน้ัน
ในชีวติของคนที่ท่านสอน 
เพราะเหตวุา่แนวความคดิ
ที่มากเกินไปในครัง้เดยีวจะ
ท�าให้ผู้เรยีนสับสนหรอืเบื่อ
หน่ายได ้การเน้นหลักธรรม
ส�าคญัเพียงหน่ึงหรอืสองข้อ
จึงเป็นวธิีที่ดทีี่สุด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 99)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเปรยีบเหตกุารณ์ของ
การละทิง้ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับตวัเองหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะ
คุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบของค�าถามที่พวก
เขามี ท่านจะช่วยให้เยาวชน
เข้าใจวธิีประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวก
เขาอ่านในพระคมัภีรก์ับการ
ท้าทายของพวกเขาไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “การเปรยีบ,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน (1999), หน้า 170–171

เราต้อง “เปรียบพระคัมภีร์ทัง้หมดกับเรา, ว่ามันจะเป็น
ประโยชน์และเป็นการเรยีนรูข้องเรา” (1 นีไฟ 19:23)  การ
เปรียบพระคัมภีร์กับเราหมายถึงดูว่าเรื่องราวพระคัมภีร์
คล้ายคลึงกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างไร และแสดงให้
เห็นว่าหลักธรรมที่สอนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร  
ตัวอย่างเช่น ในบทเรียนเรื่องการยืนหยัดเพื่อความจริง 
ท่านอาจเปรยีบเรือ่งของอบินาไดในศาลของกษัตรยิ์ โนอาห์ 
กับคนที่ท่านสอน (ดู โมไซยาห์ 11–17)  การสอนเรื่อง
ความมืดบอดทางวิญญาณของเราและอ�านาจของพระผู้
ช่วยให้รอดที่จะรักษาเราและให้วิสัยทัศน์ทางวิญญาณที่
กวา้งไกลขึน้แก่เรา ท่านอาจเปรยีบกับเรือ่งพระครสิตท์รง
รกัษาชายตาบอด (ด ูยอห์น 9)

ท่านจะใช้วิธีน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อท่านเปิด
โอกาสให้สมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในชัน้เรียนได้
ไตรต่รองส่ิงที่เขาอ่าน  ตวัอย่างเช่น หลังจากสอนเรือ่งการ 

ตอบสนองของโจเซฟ สมิธเมื่อท่านเกือบถูกฝ่ายตรงข้าม 
เอาชนะในป่าศักดิสิ์ทธิ ์(ด ูโจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:15–16) 
ท่านอาจขอให้ผู้เรยีนเล่าหรอืเขียนประสบการณ์ซ่ึงเขาถูก
ทดลองหรอืทดสอบลงไป  จากน้ันก็เชิญชวนให้เขาคิดวา่
เหตุใดการใช้ “พลังทัง้หมด [ของเรา] เรยีกหาพระพระผู้
เป็นเจ้า” (ข้อ 16) ในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบากจึงเป็น
ส่ิงส�าคญั  . . .

อีกวิธีหน่ึงในการช่วยให้ผู้อื่นเปรียบพระคัมภีร์กับตัวเขา
เองคือขอให้เขาสอดแทรกตัวเองเข้าไปในเน้ือความพระ-
คัมภีร์  ตัวอย่างเช่น ถ้าบางคนน�าตัวเองเข้าไปในยากอบ 
1:5–6 ค�าสอนเรื่องการสวดอ้อนวอนจะน�าไปใช้ ได้กับเขา
หรอืเธอดงัเช่นที่ ใช้ ไดก้ับโจเซฟ สมิธ:

“ถ้า [ฉัน] ขาดสติปัญญา ให้ [ฉัน] ทูลขอจากพระเจ้าผู้
ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวาง และไม่ทรง
ต�าหนิ แล้ว [ฉัน] ก็จะไดร้บัตามที่ทูลขอ  แต ่[ฉัน]  จงขอ
ดว้ยความเช่ือและไม่สงสัย”

หลายครัง้ท่ีเราจะเปรยีบพระคัมภีรกั์บชีวติของเราได้ โดย
ถามวา่ “ศาสดาพยากรณ์ท่ีบันทึกเรือ่งราวน้ีต้องการให้เรา
เรยีนรูอ้ะไรจากข้อน้ี?  เหตุใดท่านจึงรวมรายละเอียดเรือ่ง
เหล่าน้ีไว้ ในน้ัน?” ตัวอย่างเช่น เมื่อเราถามค�าถามเหล่าน้ี 

เกี่ยวกับเรื่องของอีนัส เราจะค้นพบการประยุกต์ ใช้การ
สวดอ้อนวอนกับประสบการณ์ของเรา  เราเรยีนรู้ ไดว้า่บาง
ครัง้การสวดอ้อนวอนต้องใช้ความพยายามมากและพระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา  เราเรยีน
รูด้้วยวา่พ่อแม่มีอิทธิพลต่อลูกๆ ของเขา แม้อาจใช้เวลา
หลายปีที่ลูกจะท�าตามค�าสอนของพ่อแม่

เมื่อเราเปรียบพระคัมภีร์กับตัวเราและช่วยผู้อื่นท�าแบบ
เดียวกัน เราจะสามารถเห็นอ�านาจของค�าของพระผู้เป็น
เจ้าในทุกดา้นของชีวติ
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะอธิบายการละทิง้ความเช่ือ
และการฟ้ืนฟูกับผู้อื่นไดอ้ย่างไร
พวกเราส่วนใหญ่จะมีโอกาสแบ่งปันความจรงิพระกิตตคิณุกับผู้อื่น เพราะการละทิง้
ความเช่ือและการฟ้ืนฟูเป็นหลักธรรมจ�าเป็นของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู จึง
ส�าคญัที่เราตอ้งรูว้ธิีอธิบายความจรงิเหล่าน้ีกับผู้อื่น เราควรเป็นพยานในลักษณะที่ฟัง
แล้วไม่ไม่ท�าให้ขุ่นเคอืงแตแ่สดงให้เห็นความส�าคญัของการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเรยีนรูว้ธิีอธิบายการละทิง้ความเชือ่และการฟ้ืนฟูกับผู้อืน่

อาโมส 8:11–12; กิจการ 3:20–21; 2 เธสะ
โลนิกา 2:1–3 (การละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟูมีบอกไวล้่วงหน้า)

เอเฟซัส 2:20 (ศาสนจักรตัง้อยู่บน
รากฐานของศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวก)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ศาสนจักรที่แท้จรงิ
และด�ารงอยู่เพียงแห่งเดยีว,” เลียโฮนา, 
ส.ค. 2011, หน้า 49–51

“แสดงประจักษ์พยานบ่อยๆ,” ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (2004), หน้า 214–215

“บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 164

เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับการละทิง้
ความเช่ือและการฟ้ืนฟู ให้ศึกษา “การ
ละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่,” “การฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตผ์่านโจเซฟ 
สมิธ,” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), 
หน้า 35–38

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันค�าถามที่
เคยมีคนถามพวกเขาเกี่ยวกับศาสนจักร

หรอืความเช่ือของพวกเขา พวกเขาตอบ
ค�าถามเหล่าน้ีอย่างไร

ท่านเคยมีโอกาสใดบ้างใน
การสอนผู้อื่นเกี่ยวกับการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู 
ท่านเคยเห็นผู้อื่นใช้วธิีที่มี
ประสิทธิภาพวธิี ใดบ้างขณะ
พวกเขาสอนแนวความคดิ
เหล่าน้ี

เยาวชนรูอ้ะไรอยู่แล้วเกี่ยว
กับการละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟู พวกเขามีโอกาส
ใดให้การสอนผู้อื่นเกี่ยวกับ
ความจรงิเหล่าน้ีเวลาน้ีและ
ในอนาคต
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู คนที่

สอนพวกเขาท�าอะไรเพื่อช่วยให้พวกเขา
เข้าใจความจรงิเหล่าน้ีของพระกิตตคิณุที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟู

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีพูดเรือ่งการละทิง้ความเชือ่และ
การฟ้ืนฟูกับผู้อืน่ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันข้อพระคมัภีรท์ี่
พวกเขารูซ่ึ้งบอกล่วงหน้าวา่จะเกิดการ
ละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่และการฟ้ืนฟู ถ้า
พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ แนะน�า
ให้พวกเขาใช้คูม่ือพระคมัภีร ์หรอืให้ดู
ข้อพระคมัภีรท์ี่เขียนไว้ ในโครงรา่งน้ี ให้
เยาวชนฝึกใช้ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและ
ข้ออื่นๆ ที่พวกเขาหาเจอเพื่ออธิบายการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูให้กันฟัง

• อ่านหกย่อหน้าแรกดว้ยกันในชัน้จาก
บทความของดลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง 
“ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่เพียง
แห่งเดยีว” ถามเยาวชนวา่เราจะเป็น
พยานถึงศาสนจักรที่แท้จรงิเพียงแห่ง
เดยีวโดยไม่ท�าให้ผู้อื่นขุ่นเคอืงไดอ้ย่างไร 
แบ่งหัวข้อที่เหลือในหมู่เยาวชน และขอ
ให้พวกเขาอ่านหัวข้อที่ ไดแ้ละมองหา
ส่ิงที่เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์ท�าเพื่อเป็นพยาน
อันทรงพลังถึงพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูขณะที่ยังเคารพความเช่ือของผู้
อื่น แบ่งนักเรยีนเป็นคู่ๆ  และเชือ้เชิญให้
พวกเขาผลัดกันแสดงประจักษ์พยานถึง
ศาสนจักรที่แท้จรงิโดยใช้ส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรู้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อ “แสดง
ประจักษ์พยานบ่อยๆ” ในหน้า 214–215 
ของส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้ชัน้เรยีน
เขียนเหตผุลตา่งๆ ที่ตอ้งแสดงประจักษ์
พยานเมื่อเราสอนและแนวทางส�าหรบั
การแสดงประจักษ์พยาน เพื่ออธิบาย

ความส�าคญัของการแสดงประจักษ์พยาน
เมื่อสอนเรือ่งการฟ้ืนฟู ให้เชิญผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่คนหน่ึงมาแบ่งปันกับ
ชัน้เรยีนวา่เขาหรอืเธอไดร้บัประจักษ์
พยานเกี่ยวกับนิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ
อย่างไร (ขออนุญาตอธิการล่วงหน้า) ขอ
ให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนน้ันแบ่งปันวา่
ประจักษ์พยานของผู้อื่นมีบทบาทอะไร
ในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาหรอืเธอ 
ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานเรือ่ง
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุและเชือ้เชิญให้
เยาวชนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวก
เขา

• ขอให้เยาวชนศึกษาหัวข้อ “บทเรยีน
ที่ ใช้อุปกรณ์” ในหน้า 164 ของ ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน เชือ้เชิญให้
พวกเขานึกถึงบทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ซ่ึง
อาจจะช่วยพวกเขาอธิบายแง่มุมตา่งๆ 
ของการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูกับ
ผู้อื่น อาทิเช่น เพื่ออธิบายการละทิง้ความ
เช่ือ พวกเขาอาจจะสรา้งศาสนจักรดว้ย
ไม้บล็อก เขียนบนบล็อกล่างสุดวา่ “อัคร
สาวกและศาสดาพยากรณ์” จากน้ันให้
สาธิตวา่ศาสนจักรจะตัง้อยู่ ไม่ ไดห้าก
ไม่มีรากฐานของอัครสาวกและศาสดา
พยากรณ์ (ด ูเอเฟซัส 2:20) เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาแบ่งปันกันเกี่ยวกับแนวคดิ
ที่ ไดจ้ากบทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ พวกเขา
มีโอกาสใดสอนผู้สอนเกี่ยวกับการละทิง้
ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านใช้กิจกรรมการเรยีน
รูท้ี่หลากหลาย ผู้เรยีนมักจะ
เข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ไดด้ขีึน้และจ�าไดม้ากขึน้ 
วธิีการที่คดัเลือกมาอย่าง
ระมัดระวงัจะท�าให้หลักธรรม
ชัดเจนขึน้ น่าสนใจมากขึน้ 
และจ�าง่ายขึน้” (ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน[1999], 
หน้า 89)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีอธิบายการละทิง้ความ
เชือ่และการฟ้ืนฟูให้ผู้อืน่ฟังหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้เยาวชนกระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนที่พระองคท์รง
สอนเป็นพยาน และเมื่อพวก
เขาท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีเป็น
พยานตอ่ผู้อื่นเกี่ยวกับการ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

91

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

”แสดงประจักษ์พยานบ่อยๆ” ส่ังสอนกิตติคุณของเรา 
(2004), หน้า 214–215

ประจักษ์พยานคอืการเป็นพยานและการท�าให้มั่นใจทาง
วิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้   การแสดง
ประจักษ์พยานคือการประกาศความเช่ือที่เรียบง่ายและ
ตรงไปตรงมา—เป็นความรู้สึก ความมั่นใจ ความเช่ือมั่น
ในความจรงิแห่งพระกิตตคิณุ  การแบ่งปันประจักษ์พยาน
ของท่านบ่อยๆ เป็นวธิีทรงพลังที่สุดอย่างหน่ึงซ่ึงจะเชิญ
พระวิญญาณและช่วยผู้อื่นให้รู้สึกถึงพระวิญญาณ  เพิ่ม
การเป็นพยานส่วนตวัที่เป็นปัจจุบันให้แก่ความจรงิที่ท่าน
สอนจากพระคมัภีร ์ ผู้สอนศาสนาที่มีประสิทธิภาพจะสอน 
และเป็นพยาน พรอ้มทัง้เชิญผู้คนให้ท�าส่ิงที่สรา้งศรทัธา
ในพระเยซคูรสิต ์รวมถึงการใหสั้ญญาซ่ึงจะมากบัการด�าเนิน 
ชีวติตามหลักธรรมทีแ่ทจ้รงิดว้ย  ตวัอย่างเช่น ผู้สอนศาสนา 
อาจกล่าววา่ “ผมทราบวา่หากคณุรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิ-์ 
สิทธิ์ คณุจะพบสันตสุิขในใจมากขึน้”

เพื่อให้ประจักษ์พยานของท่านมีพลังที่น่าเช่ือถือ ท่านตอ้ง
จริงใจ  ประจักษ์พยานที่ทรงพลังไม่ ได้อยู่ที่ส�านวนภาษา
หรือความดังของเสียงแต่อยู่ที่ความเช่ือมั่นในใจของท่าน  
จงพยายามอย่างหนักทุกวนัเพื่อเสรมิสรา้งความเข้าใจและ 
ความมั่นใจในค�าสอนและหลักธรรมที่จะสอน  แสดงประ- 
จักษ์พยานบ่อยๆ  เพื่อผนึกความจริงของหลักธรรมหรือ
หลักค�าสอนที่ท่านก�าลังจะสอน  สอนแล้วเป็นพยาน และ
เป็นพยานเมื่อท่านสอนให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ประจักษ์พยานของท่านอาจเรียบง่ายอย่างน้ี “พระเยซู
คริสต์เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” หรือ “ผมเรียนรู้
ดว้ยตนเองวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ”  ท่านอาจ
แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับวธิีที่ท่านไดร้บัความรูน้ี้โดย
ยอ่ดว้ย  ในแตล่ะบทเรยีนใหแ้สดงประจกัษ์พยานหลายครัง้ 
ไม่เฉพาะตอนสอนจบ  แสดงประจักษ์พยานวา่ส่ิงที่คู่ของ

ท่านสอนมาจากพระผู้เป็นเจ้า  แสดงประจักษ์พยานว่า
หลักธรรมที่ท่านก�าลังจะสอนเป็นพรแก่ชีวิตของผู้สนใจ
หากเขาปฏิบัติตาม  สนทนาเกี่ยวกับวิธีที่การด�าเนินชีวิต
ตามหลักธรรมเป็นพรแก่ชีวติท่าน

บางครัง้มีคนตัง้ค�าถามอย่างเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับส่ิงทีท่่าน 
สอน แต่การถามเกี่ยวกับประจักษ์พยานที่จรงิใจและออก 
มาจากใจเป็นเรือ่งยาก  เมือ่ทา่นเป็นพยาน จงสวดอ้อนวอน 
ให้ผู้ที่ท่านก�าลังสอนรูสึ้กถึงการเป็นพยานยืนยันของพระ- 
วญิญาณบรสุิทธิ์  เมื่อท่านเป็นพยาน ท่านช่วยสรา้งสภาพ
แวดลอ้มใหผู้ส้นใจรูสึ้กถงึการยนืยนัของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์
วา่การเป็นพยานของท่านเป็นความจรงิ  ส่ิงน้ีจะเตรยีมเขา
ให้ยอมรบัค�ามั่นสัญญาที่ท่านเสนอให้

บรคิมั ยังก์ ไม่ไดร้บับัพตศิมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายในระหวา่งปีแรกที่เขาเรยีน
รูพ้ระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู  แตเ่กี่ยวกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเขากล่าววา่ “หากพรสวรรค ์ความสามารถ ปัญญา
และความประณีตทัง้สิน้ของโลกถูกส่งมายังข้าพเจ้าพรอ้ม
กับพระคมัภีรม์อรมอน แล้วประกาศความจรงิของส่ิงเหล่า
น้ีดว้ยวาทศิลป์อันสูงส่งของโลก พยายามพิสูจน์ส่ิงเหล่าน้ี
ด้วยการเรียนรู้และปัญญาฝ่ายโลก ส่ิงเหล่าน้ันคงจะเป็น
เช่นควนัไฟซ่ึงพลุ่งขึน้แล้วจางหายไป  แตเ่มื่อข้าพเจ้าเห็น
ชายคนหน่ึงซ่ึงไม่มีวาทศิลป์หรือพรสวรรค์ ไดๆ ส�าหรับ
การพูดตอ่หน้าสาธารณชน เป็นผู้ที่เพียงแตพู่ดไดว้า่ ‘ผม
ทราบโดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเป็นความจรงิ วา่โจเซฟ สมธิเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า’ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงด�าเนินการ
ต่อจากชายคนน้ันโดยท�าให้ความเข้าใจของข้าพเจ้าสว่าง
เจิดจ้า แล้วความสวา่ง รศัมีภาพ และความเป็นอมตะก็อยู่
ตรงหน้าข้าพเจ้า  ส่ิงเหล่าน้ีโอบล้อมข้าพเจ้าไว ้ทัง้เป่ียมอยู่
ภายใน และข้าพเจ้ารูด้ว้ยตนเองวา่ประจักษ์พยานของชาย
คนน้ีจรงิ” ( ใน Journal of Discourses, 1:90)
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราเชือ่ทุกส่ิงทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกส่ิงทีพ่ระองคท์รงเปิดเผยขณะน้ี, และ
เราเชือ่วา่พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผยเรือ่งส�าคญัและยิ่งใหญ่อีกหลายเรือ่งเกีย่วกับอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า” (หลักแห่งความเชือ่ 1:9)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยเยาวชนปรบัปรงุความสามารถในการเรยีนและสอนเรือ่งการเปิดเผย
ของพระเจ้า รวมไปถึงเรือ่งที่พบในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ตลอด
จนเรือ่งที่มาถึงเยาวชนเป็นการเปิดเผยส่วนตวัผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ กระตุน้เยาวชนในชัน้
ของท่านให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ และสอนส่ิงที่
คน้พบกับผู้อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทีม่ีชีวติ
ฉันจะปรบัปรงุการศกึษาพระคมัภีรข์องฉันไดอ้ย่างไร
ความคารวะช่วยให้ฉันไดร้บัการเปิดเผยอย่างไร
การแสดงประจักษ์พยานหมายความวา่อะไร
ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากประธานมอนสันเกีย่วกับการท�าตามพระวญิญาณ

พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจาก
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี
ชีวติ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติไดร้บัการเปิดเผยเพื่อน�าทางศาสนจักร และค�า
แนะน�าของพวกท่านสะท้อนพระประสงคข์องพระเจ้าผู้ทรงรูจ้ักเราอย่างสมบูรณ์และ
เข้าพระทัยการท้าทายของเรา ค�าสอนของพวกท่านจะช่วยเรารบัมือกับการท้าทายที่เรา
ประสบในทุกวนัน้ี เราไดร้บัพรให้มีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติน�าเรา และได้
รบัค�าแนะน�าจากพวกท่านทุกหกเดอืนในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีศ่กึษาแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ี ให้มองหาความจรงิทีจ่ะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูค้ณุคา่
ของค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติในชีวติพวกเขา

โมไซยาห์ 8:16–18 (ผู้หยั่งรูส้ามารถเป็น
ประโยชน์ใหญ่หลวงตอ่เพื่อนมนุษย์)

คพ. 1:38; 68:3–4 (เมื่อผู้รบัใช้ของ
พระเจ้าพูดโดยพระวญิญาณ ส่ิงที่พวกเขา
พูดคอืพระคมัภีร)์

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ที่ ใดซ่ึงมีสองหรอื
สามคนมารวมกัน,”   เลียโฮนา, พ.ค. 
2016, 19–22

โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “ฉันเฝ้าพิศวง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 89–90

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ความจรงิอันเรยีบ
ง่ายและล�า้คา่,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
91–92

เดล จี. เรนลันด,์ “ผ่านพระเนตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 93–94

ค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ ครัง้
ล่าสุดจากสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสอบ

“ศาสดา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
216–217

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกไดช่้วยให้
ท่านเอาชนะการท้าทาย
อย่างไร ท่านสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ใดบ้างเพื่อจะ
ช่วยให้เยาวชนที่ท่านสอน
เข้มแข็ง

เยาวชนก�าลังเผชิญการ
ท้าทายอะไรบ้างในปัจจุบัน  
ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ 
และอัครสาวกสามารถช่วย 
พวกเขาเผชิญการท้าทาย 
เหล่าน้ันไดอ้ย่างไร



94

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีเมี่อมีคนถาม
ค�าถามพวกเขาเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ 
พวกเขาตอบอย่างไร

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันค�าปราศรยัที่
พวกเขาประทับใจจากการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ล่าสุด ถามพวกเขาวา่เหตใุดค�า
ปราศรยัเรือ่งน้ีจึงมีความหมายตอ่พวกเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนพบค�าตอบของการท้ายผ่านถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

ในค�าปราศรยัของประธานเฮนรยี์ บี.  
อายรงิก์เรือ่ง “ที่ ใดซ่ึงมีสองหรอืสามคน
มารวมกัน” ท่านใช้อุปมาเรือ่งผู้หวา่นพืช
เพื่ออธิบายถึงความส�าคญัของการเตรยีม
ใจเราเพื่อรบัพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า 
เชือ้เชิญเยาวชนให้ทบทวนส่วนหน่ึงของ
ค�าปราศรยัของประธานอายรงิก์ที่ท่าน
แบ่งปันเรือ่งอุปมาและให้วาดรปูซ่ึงแสดง
ถึงส่ิงที่พวกเขาไดเ้รยีนรู ้“เมล็ดพืช” อะไร
ที่พวกเขาสามารถปลูกในใจไดจ้ากการ
ประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด ท่านอาจน�าส�าเนา
ของค�าปราศรยัหน่ึงที่ท่านรูสึ้กวา่เกี่ยวข้อง
กับเยาวชนที่ท่านสอนมาและขอให้พวก
เขาอ่านและคน้หาเมล็ดแห่งความจรงิซ่ึง
พวกเขาสามารถน�าไปปฏิบัติได้

• ช่วยชัน้เรยีนเขียนการท้าทายที่เยาวชน
ประสบในปัจจุบัน เชือ้เชิญให้เยาวชน
แตล่ะคนเลือกการท้าทายหน่ึงอย่างและ
คน้ควา้ค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญครัง้
ล่าสุดเพื่อหาค�าแนะน�าที่จะช่วยคนบาง
คนเอาชนะการท้าทายน้ัน เสนอแนะ
ให้พวกเขาใช้ “ดชันีหัวข้อ” ในเลียโฮนา 
ฉบับการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด

• ให้ดคู�าพูด การประชุมใหญ่สามัญครัง้
ล่าสุด ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ขอให้เยาวชนฟังค�าแนะน�าที่ส�าคญัเป็น
พิเศษตอ่กลุ่มอายุของพวกเขาและเตรยีม
ค�าพูดห้านาทีโดยใช้ค�าแนะน�าที่พบ ให้
พวกเขาฝึกพูดให้กันฟังในชัน้เรยีน

• ให้ชัน้เรยีนฟังหรอืด ูค�าพูดการประชุม
ใหญ่ ที่อาจจะมีความหมายตอ่เยาวชนที่
ท่านสอน ขอให้เยาวชนระบุความจรงิ 
นิรนัดร ์ข้อพระคมัภีร ์ค�าเชือ้เชิญให ้
กระท�า และพรที่สัญญาไว้ ในค�าพูด (ถ้า 
เวลาน้อย ท่านอาจให้ชมค�าพูดบางส่วน)

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านดว้ย
กันในหัวข้อ “ศาสดา” จาก แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา ขอให้พวกเขามองหาบทบาทของ
ศาสดาพยากรณ์ในส่ิงที่พวกเขาอ่านและ
เขียนบทบาทเหล่าน้ีบนกระดาน แจก
ค�าพูดใดค�าพูดหน่ึงจากค�าพูดตอ่ไปน้ี: 
“ฉันเฝ้าพิศวง” โดยเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. 
ราสแบนด,์ “ความจรงิอันเรยีบง่ายและ
ล�า้คา่” โดยเอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน 
และ “ผ่านพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า,” 
โดยเอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด ์แก่เยาวชน
แตล่ะคน 

• เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหาและแบ่งปัน
แบบอย่างของเอ็ลเดอรร์าสแบนด ์เอ็ลเด
อรส์ตเีวนสัน และเอ็ลเดอรเ์รนลันด์ ใน
การท�าให้บทบาทของท่านเกิดสัมฤทธิผล 
เช่นเดยีวกับบทบาทเพิ่มเตมิอื่นๆ ของ
ศาสดาพยากรณ์ที่พวกเขาพบ เยาวชนได้
รบัพรอย่างไรจากการที่ศาสดาพยากรณ์
ท�าให้บทบาทของพวกท่านเกิดสัมฤทธิผล

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การศกึษาการประชุมใหญ่
สามัญและค�าปราศรยัอืน่ ใน
บทน้ีครเูชือ้เชิญเยาวชนให้
คน้ควา้ค�าพูดการประชุม
ใหญ่สามัญ แนวคดิตอ่ไป
น้ีสามารถช่วยพวกเขา
ศึกษา: กระตุน้พวกเขาให้
สรปุแนวคดิหลักดว้ยค�าพูด
ของตนเอง พวกเขาอาจจะ
ถามตนเองวา่: พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้ฉันเรยีนรูอ้ะไรจาก
ค�าพูดน้ี พระองคท์รงตอ้งการ
ให้ฉันท�าอะไร มีบางอย่างใน
ค�าพูดน้ีที่ช่วยฉันรบัมือกับ
การท้าทายปัจจุบันในชีวติฉัน
หรอืไม่ เตอืนเยาวชนวา่พวก
เขาสามารถใช้ค�าถามท�านอง
น้ีเมื่อศึกษาค�าพูดเหล่าน้ัน
ระหวา่งศึกษาพระคมัภีรเ์ป็น
ส่วนตวัและกับครอบครวั
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเขาสามารถ
เรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกทีม่ีชีวติ พวกเขามีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อ
น้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนศกึษาค�าปราศรยัการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุดเพือ่เป็นส่วนหน่ึงของ
การศกึษาพระกิตตคิณุของพวกเขา กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูก้ับชัน้เรยีน

เมือ่ใกล้ถึงการประชุมใหญ่สามัญครัง้ตอ่ไป จงกระตุน้ให้เยาวชนเตรยีมพรอ้มโดยเขียน
รายการค�าถามทีพ่วกเขามี และเชือ้เชิญให้พวกเขาฟังค�าตอบในค�าปราศรยัการประชุม
ใหญ่รว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ก่อนการสิน้พระชนม์และการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เหล่าสาวกวา่พระองคจ์ะทรง
ส่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์มา
น�าทางพวกเขา “ ไปสู่ความ
จรงิทัง้มวล …และพระองค์
จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงส่ิง
ตา่งๆ ที่จะเกิดขึน้” (ยอห์น 
16:13) พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถช่วยให้ท่านรูว้ธิี
ที่ดทีี่สุดในการสอนและช่วย
เหลือเยาวชน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ที่ ใดซึง่มีสอง
หรอืสามคนมารวมกัน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 20–21

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระ
ผู้ช่วยให้รอดประทานอุปมาเรือ่งเมล็ดพืชและผู้หวา่น 
เมล็ดพืชคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ผู้หวา่นคอื
พระเจ้า การอยู่รอดและการเตบิโตของเมล็ดพืชขึน้อยู่กับ
สภาพของดนิ ท่านคงจ�าพระด�ารสัของพระองค์ ได้

“และเมื่อเขาหวา่น เมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้ว
นกก็มากินเสีย

“บ้างก็ตกในที่ซ่ึงมีพืน้หิน มีเน้ือดนิน้อย จึงงอกขึน้อย่าง
เรว็เพราะดนิไม่ลึก

“แตเ่มื่อดวงอาทิตย์ขึน้มันก็ถูกแผดเผา จึงเหี่ยวไปเพราะ
รากไม่มี

“บ้างก็ตกกลางตน้หนาม ตน้หนามก็งอกขึน้ปกคลุมเสีย

“บ้างก็ตกที่ดนิด ีแล้วเกิดผลรอ้ยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง 
สามสิบเท่าบ้าง

“ ใครมีหูจงฟังเถิด” (มัทธิว 13:4–9)

ขอย�า้วา่ เมล็ดพืชคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดนิคอื
ใจของคนที่ ไดร้บัเมล็ดพืช

. . . เราทุกคนมีเมล็ดพืชหรอืพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าหวา่นในใจเราครัง้หน่ึงแล้ว ส�าหรบับางคน มีเมล็ด
น้ันในวยัเด็กเมื่อพ่อแม่เชือ้เชิญให้เรารบับัพตศิมาและ
การยืนยันโดยผู้มีสิทธิอ�านาจ พวกเราหลายคนไดร้บัการ

สอนจากผู้รบัใช้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก แตล่ะคนรูสึ้กวา่
เมล็ดด ีแม้รูว้า่เมล็ดพองในใจเรา และประสบปีตขิณะที่ดู
เหมือนใจและความคดิเราขยาย

เราทุกคนไดร้บัการทดสอบศรทัธามาแล้วจากพรอันมีคา่ที่
ล่าช้า การโจมตทีี่เลวรา้ยของคนเหล่าน้ันผู้ตอ้งการท�าลาย
ศรทัธาของเรา การล่อลวงให้ท�าบาป และความสนใจแต่
ตวัเองที่บั่นทอนความพยายามของเราในการบ่มเพาะและ
ฟูมฟักความลึกซึง้ทางวญิญาณของใจเรา

คนที่เศรา้เสียใจเพราะสูญเสียปีตทิี่เคยมีคอืผู้ ไดร้บัพร 
บางคนไม่เห็นความเหี่ยวเฉาของศรทัธาในตนเอง ซาตาน
ฉลาด เขาบอกคนที่เขาประสงคจ์ะท�าให้เศรา้หมองวา่ปีติ
ที่พวกเขาเคยรูสึ้กคอืการหลอกตวัเองแบบเด็กๆ

วนัน้ีข่าวสารของข้าพเจ้าถึงเราทุกคนคอืจะมีโอกาสล�า้คา่
ในอีกสองสามวนัตอ่จากน้ีให้เลือกท�าให้ ใจเราอ่อนลง 
ยอมรบัและบ�ารงุเลีย้งเมล็ดพืช เมล็ดพืชคอืพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า จะพรัง่พรมูายังเราทุกคนที่ฟัง ด ูและ
อ่านบันทึกการประชุมใหญ่ครัง้น้ี ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็น
เจ้าทูลขออย่างพากเพียรให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�า
พวกเขาในการเตรยีมบทเพลง ค�าพูด และประจักษ์พยาน 
พวกเขาสวดอ้อนวอนนานขึน้และนอบน้อมมากขึน้เมื่อ
วนัประชุมใหญ่ ใกล้เข้ามา

พวกเขาสวดอ้อนวอนขอให้มีพลังกระตุน้ให้ท่านเลือกส่ิง
ที่จะก่อให้เกิดดนิดี ในใจท่านเพื่อพระวจนะอันประเสรฐิ
ของพระผู้เป็นเจ้าจะเตบิโตและออกผลด ีหากท่านฟัง
ดว้ยพระวญิญาณ ท่านจะพบวา่ใจท่านอ่อนลง ศรทัธาของ
ท่านเข้มแข็งขึน้ และท่านสามารถรกัพระเจ้าไดม้ากขึน้
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีร์
ของฉันไดอ้ย่างไร
พระบัญชาในพระคมัภีร์ ให้ “ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต”์ (2 นีไฟ 32:3) บอกเป็น
นัยมากยิ่งกวา่การเพียงแตอ่่านพระคมัภีรอ์ย่างผิวเผิน เราควรคน้ควา้พระคมัภีรอ์ย่าง
ขยันหมั่นเพียร ไตรต่รองส่ิงที่สอนและเปรยีบค�าสอนเหล่าน้ีกับตวัเรา เราควรสวด
อ้อนวอนขอความเข้าใจและท�าตามการกระตุน้เตอืนที่เราไดร้บัจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
การศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างมีความหมายจะสรา้งศรทัธาของเรา เสรมิก�าลังเราป้องกันการ
ล่อลวง และช่วยให้เราใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านพบวา่อะไร
จะช่วยเยาวชนปรบัปรงุการศกึษาพระคมัภีรข์องพวกเขา

1 นีไฟ 10:19; คพ. 88:63, 118 (ถ้าเรา
แสวงหา เราจะพบ)

1 นีไฟ 19:23 (เราควรเปรยีบพระคมัภีร์
กับตวัเรา)

2 นีไฟ 4:15–16; คพ. 138:1–11; โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:11–13 (การไตรต่รอง
พระคมัภีรน์�ามาซ่ึงการเปิดเผย)

2 นีไฟ 32:3 (เราควรดืม่ด�า่พระวจนะของ
พระครสิต)์

เดวนิ จี. เดอรแ์รนท์, “ ใจข้าพเจ้า
ไตรต่รองอยู่ตลอดเวลา,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 112–15

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การอภิปรายเกี่ยว
กับการศึกษาพระคมัภีร,์” เลียโฮนา, ก.ค. 
2005, หน้า 22–26

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันบางอย่างที่พวก
เขาศึกษาในพระคมัภีร์ ในการศึกษาส่วน
ตวัของพวกเขาสัปดาห์น้ี อะไรคอืแผน

ศึกษาพระคมัภีรข์องพวกเขา พวกเขา
รูสึ้กวา่จะปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีร์
ของตนอย่างไร

พระคมัภีรม์ีอิทธิพลอย่างไร
ตอ่ชีวติท่าน ท่านไดท้�าอะไร
บ้างเพื่อท�าให้การศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านมีความหมาย
มากขึน้

เยาวชนในชัน้ของท่านมี
ประสบการณ์ที่มีความหมาย
กับพระคมัภีรห์รอืไม่ ท่านจะ
ช่วยให้พวกเขาปรบัปรงุการ
ศึกษาพระคมัภีร์ ไดอ้ย่างไร
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• เขียนบนกระดานวา่ “การใฝ่ใจศึกษา
พระคมัภีรส์�าคญัตอ่การบ�ารงุเลีย้งทาง
วญิญาณ” (เควนทิน แอล. คกุ, “ท่าน
รูสึ้กเช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอืไม่?” Ensign 
หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2012, หน้า 7) ถาม

เยาวชนวา่พวกเขาคดิวา่การใฝ่ใจศึกษา
พระคมัภีรห์มายความวา่อะไร แตกตา่ง
อย่างไรกับการอ่านเฉยๆ กระตุน้พวกเขา
ให้นึกถึงข้อความน้ีขณะเรยีนเรือ่งการ
ศึกษาพระคมัภีร์ ในระหวา่งบทเรยีนน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนปรบัปรงุการศกึษาพระคมัภีรข์องพวกเขา 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• วธิีหน่ึงที่จะปรบัปรงุการศึกษาพระ
คมัภีรค์อืให้หาข้อพระคมัภีรร์ะหวา่งการ
ศึกษาส่วนตวัเพื่อให้ครุน่คดิในระหวา่ง
สัปดาห์ (ด ูค�าพูดของเดวนิ จี.  
เดอรแ์รนท์เรือ่ง “ ใจข้าพเจ้าไตรต่รองอยู่
ตลอดเวลา”) หน่ึงสัปดาห์ก่อนชัน้เรยีน 
เชือ้เชิญให้สมาชิกของชัน้เรยีนอ่านค�าพูด
ของบราเดอรเ์ดอรแ์รนท์และ “ ไตรต่รอง
ขึน้ใจ” พระคมัภีร ์ให้เวลาพวกเขาแบ่ง
ปันประสบการณ์ของพวกเขาในชัน้เรยีน 
เขียน “เราจะปรบัปรงุการศึกษาพระ
คมัภีร์ ไดอ้ย่างไร” บนกระดานและเชือ้
เชิญให้เยาวชนให้ค�าแนะน�าจากค�าพูดขอ
งบราเดอรเ์ดอรแ์รนท์และจากการศึกษา
ส่วนตวัและกับครอบครวัของพวกเขา

• เขียนค�าตอ่ไปน้ีบนกระดาน คน้ควา้ 
ไตรต่รอง และ สวดอ้อนวอน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนแตล่ะคนอ่านพระคมัภีรข์้อ
หน่ึงที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี และแบ่ง
ปันส่ิงที่เขาหรอืเธอเรยีนรูจ้ากพระคมัภีร์
ข้อน้ันกับชัน้เรยีน ขอให้เยาวชนเขียน
พระคมัภีรอ์้างอิงของพวกเขาตอ่จากค�า
บนกระดานซ่ึงบอกหลักธรรมที่ข้อน้ัน
สอน มีหลักธรรมใดอีกบ้างของการสอน
พระคมัภีรอ์ย่างมีประสิทธิภาพที่เยาวชน
นึกออก พวกเขารูจ้ักข้อพระคมัภีรท์ี่พูด
ถึงหลักธรรมเหล่าน้ันหรอืไม่

• เขียนค�าถามบางข้อจากบทความของ
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “การ
อภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาพระคมัภีร”์ ไว้
บนกระดาน ซ่ึงจะเกี่ยวเน่ืองกับเยาวชน
ที่ท่านสอนมากที่สุด เชือ้เชิญให้เยาวชน
แบ่งปันค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ี แล้วให้
เวลาพวกเขาอ่านค�าตอบของประธานอาย
รงิก์ พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากค�าตอบของ
ประธานอายรงิก์ที่สามารถช่วยพวกเขา
ปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์องตนได้

• แนะน�าเยาวชนให้รูจ้ักตวัช่วยศึกษาที่
มีอยู่ ในพระคมัภีรฉ์บับแอลดเีอส (อาทิ 
เชิงอรรถ หัวบท และคูม่ือพระคมัภีร)์ 
ช่วยให้พวกเขาเห็นวา่ตวัช่วยศึกษาเหล่า
น้ีสามารถช่วยพวกเขายกระดบัการศึกษา
พระคมัภีร์ ไดอ้ย่างไร (ด ูไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน,หน้า 56–59) 

• ขออนุญาตอธิการเชิญสมาชิกวอรด์มา
ชัน้เรยีนเพื่อให้เยาวชนสัมภาษณ์วา่พวก
เขาท�าอย่างไรเพื่อให้การศึกษาพระคมัภีร์
มีความหมาย

• ขอให้เยาวชนเลือกบทหน่ึงในพระ
คมัภีรแ์ละใช้เวลาอ่านสองสามนาทีโดย
ประยุกต์ ใช้หลักการศึกษาพระคมัภีรท์ี่
พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่งปันข้อคดิที่พบขณะศึกษา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จัดเก้าอี ้ในห้องเพื่อท่านจะ
เห็นหน้าทุกคนไดแ้ละเพื่อให้
ทุกคนเห็นหน้าท่านได”้ (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 71)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีปรบัปรงุการศกึษาพระ
คมัภีรข์องตนหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงแผนการศกึษาพระคมัภีรข์องตน พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรวนัน้ีที่
สามารถช่วยพวกเขาปรบัปรงุแผนน้ัน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน 
พระองคท์รงสอนผู้คนให้
ไตรต่รองพระคมัภีรแ์ละใช้
พระคมัภีรห์าค�าตอบ ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบส�าหรบัค�าถามของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การอภิปรายเกีย่ว
กับการศกึษาพระคมัภีร”์, เลียโฮนา, ก.ค. 2005, หน้า 8

ท่านท�าอะไรบ้างเพือ่ให้การศึกษาพระคัมภีร์ของท่านมี
ความหมาย

เอ็ลเดอรอ์ายรงิก์: ตอนที่ผมเข้าสู่ โควรมัอัครสาวกสิบสอง 
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แนะน�าผมให้ซือ้พระคัมภีร์
ราคาไม่แพงสักชุดแล้วท�าเครือ่งหมายข้อคดิและการเปิด
เผยที่ผมจะไดร้บัในการเรยีกใหม่ของผม  ผมท�าตาม  แต่
ท�ามากกวา่น้ันเล็กน้อย

ผมทูลถามพระบิดาบนสวรรคว์า่พระองคท์รงประสงค์ ให้
ผมท�าอะไรในฐานะอัครสาวก  ผมจดส่ิงที่ผมรู้สึกว่าเป็น
ค�าตอบของพระองค์  ผมพิมพ์ ท�ารหัสสี แล้วติดค�าตอบ
เหล่าน้ันไว้ด้านหน้าของพระคัมภีร์  ตัวอย่างเช่น ข้อแรก
คอื “ผมตอ้งเป็นพยานวา่พระครสิตค์อืพระบุตรของพระ-
ผู้เป็นเจ้า” ผมก็จะอ่านพระคัมภีร์เพื่อหาแนวคิดที่สอน
วธิีเป็นพยานวา่พระครสิตเ์ป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  
ผมจะไดแ้นวคดิทุกครัง้ และท�าเครือ่งหมายดว้ยสีน� ้าเงิน  
ไม่นานนักผมก็มีแนวทางของตนเองเกี่ยวกับส่ิงที่คิดว่า
พระเจ้าทรงต้องการให้ผมท�า  ผมเรียนรู้มากทีเดียวจาก
กระบวนการน้ี    

การอา่นพระคมัภรีเ์พือ่เรยีนรูว้า่ตอ้งท�าอะไรจะส่งผลกระทบ 
ในทกุดา้น  พระเจา้ทรงสอนเราได ้ เมือ่เราตอ้งเผชิญวกิฤต 
ในชีวิต เช่นสูญเสียบุตรหรือคู่ครอง เราควรมองหาความ
ช่วยเหลือพิเศษในพระคมัภรี ์เราจะพบค�าตอบในพระคมัภรี ์
ดูเหมือนพระเจ้าจะทรงทราบปัญหาและความต้องการทัง้ 
หมดของเราล่วงหน้า และพระองค์ทรงใส่ความช่วยเหลือ
ไว้ ในพระคมัภีร—์ขอเพียงเราแสวงหา   

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะท�าให้การศึกษาพระคัมภีร์มีความ
ส�าคญัเป็นอันดบัแรกไดอ้ย่างไร

เอ็ลเดอรอ์ายรงิก์: วธิีเดยีวที่คณุจะมั่นใจไดว้า่งานที่รดัตวั
อยู่จะไม่เบียดการศึกษาพระคมัภีรอ์อกไปคอื ก�าหนดเวลา
ประจ�าไวศึ้กษาพระคัมภีร ์ ผมพบวา่ผมคือผู้ก�าหนดเวลา
เริม่ตน้ของวนัและเวลาสิน้สุดของวนั  น่ันคอืเวลาที่ผมมัก
จะควบคมุได ้ ดว้ยเหตน้ีุรปูแบบของผมตัง้แตเ่ป็นเด็กคอื
อ่านพระคมัภีรต์อนเริม่ตน้วนัและสิน้สุดวนั ผมอ่านพระ- 
คมัภรีม์อรมอนหลายครัง้กอ่นอายคุรบ 18 ปีเพราะรปูแบบน้ัน  

เมื่อผมตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่อาจท�าตามรูปแบบดัง
กล่าวได ้ผมจะไม่สบายใจมาก เมื่อคณุเคยชินกับการศึกษา 
พระคมัภีรเ์ป็นประจ�า คณุจะคดิถึงมันถ้าคณุไม่ไดศึ้กษา 
เหมือนกับอาหาร—คณุตอ้งรบัประทาน ผมรูว้า่ผมตอ้งการ 
พระคมัภีรเ์ช่นเดยีวกับตอ้งการอาหาร  ผมไม่พลาดอาหาร
ประจ�า และผมไม่พลาดการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจ�า

การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนมีบทบาทอะไรในการ
ศกึษาพระคมัภีร์

เอ็ลเดอร์อายริงก์: เราจ�าเป็นต้องอดอาหารควบคู่กับการ
ทูลขอให้ ได้รับการสอน เราควรอ่อนน้อมถ่อมตนและใฝ่รู้
เหมือนเด็ก  น่ันคอืวธิีที่เราอดอาหารหากเราท�าถูกตอ้ง  ถ้า
เพียงแตง่ดอาหารเป็นมือ้ๆ น่ันไม่ ใช่การอดอาหาร

ท�านองเดยีวกัน เราตอ้งอ่านพระคมัภีรด์ว้ยความอ่อนน้อม
ถ่อมตนและใฝ่รู ้ เช่นเดียวกับเมื่อเราอดอาหาร  เมื่อใดที่
ผมอา่นพระคมัภรีพ์รอ้มกบัทลูขอให้ ไดร้บัการสอน เมือ่น้ัน 
การอดอาหารเพิ่มเตมิจะช่วยไดม้าก. . . .

บทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการศกึษาพระคัมภีร์
คอือะไร

เอ็ลเดอรอ์ายรงิก์: พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงยืนยันพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้ากับเราเมื่อเราอ่านการยืนยันที่เกิดขึน้ซ�า้ 

บ่อยๆ จะเสรมิสรา้งศรทัธาของเรา ศรทัธาน่ีเองทีเ่ราเอาชนะ 
อุปสรรคและตา้นทานการล่อลวง



101

พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ความคารวะช่วยให้ฉันไดร้บัการเปิด
เผยอย่างไร
เมื่อเรามีความคารวะ เราแสดงให้เห็นวา่เรารกัพระผู้เป็นเจ้าและสามารถรบัการเปิด
เผยส่วนตวัไดด้ขีึน้ ท่าทีแสดงความความคารวะช่วยท�าให้เรารูสึ้กละเอียดอ่อนมากขึน้
ตอ่สุรเสียงสงบแผ่วเบาของพระวญิญาณ ถ้าเราปฏิบัตติอ่ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ดว้ยความคารวะ 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงไวว้างใจเราและทรงเปิดเผยความจรงิเพิ่มเตมิตอ่เรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านพบอะไรที่
จะช่วยเยาวชนพัฒนาส�านึกของความคารวะ

1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:12; 3 นีไฟ 11:1–7 
(พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ือสารผ่านสุรเสียง
สงบแผ่วเบา)

สดดุ ี46:10 (“จงน่ิงเสีย และรูเ้ถิดวา่เรา
คอืพระเจ้า”)

คพ. 63:64; 84:54–57 (ปฏิบัตติอ่ส่ิง
ศักดิสิ์ทธิ์ดว้ยความคารวะ)

พอล บี. ไพเพอร,์ “ธ�ารงความศักดิสิ์ทธิ์,” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 
109–111

“ความคารวะ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2003), 
หน้า 100- 101

“การเปิดเผย,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2003), 
หน้า 46–51

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันค�าถามที่
พวกเขามีเกี่ยวกับส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในชัน้
เรยีนอื่น

• เขียนบนกระดานวา่ “ความคารวะคอื 
_________” ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนมา

ที่กระดานและเขียนค�าจ�ากัดความของ
ความคารวะ เชือ้เชิญให้เยาวชนเพิ่มค�า
จ�ากัดความเหล่าน้ีให้มากขึน้ขณะเรยีน
เรือ่งความคารวะในบทเรยีนวนัน้ี

ความคารวะมีความหมาย
อย่างไรตอ่ท่าน ความคารวะ
ช่วยให้ท่านรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณอย่างไร ท่านสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์ใดกับ
เยาวชนไดบ้้าง

ความคารวะมีความหมาย
อย่างไรตอ่เยาวชนในชัน้
เรยีนของท่าน ท่านจะช่วยให้
พวกเขาเห็นความเช่ือมโยง
ระหวา่งความคารวะกับการ
เปิดเผยไดอ้ย่างไร
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความเชือ่มโยงระหวา่งความคารวะ
กับการเปิดเผย เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนอ่าน “ความคารวะ” 
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา หรอืค�าปราศรยั
หลายตอนของเอ็ลเดอรพ์อล บี. ไพเพอร์
เรือ่ง“ธ�ารงความศักดิสิ์ทธิ์” โดยมองหาค�า
ตอบของค�าถามวา่ “ความคารวะช่วยให้
ฉันไดร้บัการเปิดเผยอย่างไร” เชือ้เชิญให้
เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาพบ เยาวชน
รูสึ้กวา่พวกเขาสามารถท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ให้มีความคารวะมากขึน้

• แบ่งชัน้เรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ และขอ
ให้แตล่ะกลุ่มศึกษาพระคมัภีรห์น่ึงหรอื
สองข้อในโครงรา่งน้ีดว้ยกัน เชือ้เชิญให้
ทุกกลุ่มสนทนาวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจาก
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหวา่งความคารวะกับการเปิดเผย ขอให้
แตล่ะกลุ่มแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูก้ับนักเรยีน
ที่เหลือ

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ความคารวะ
เกีย่วข้องกับการเปิดเผยอย่างไร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรวนัน้ีเกีย่วกับความส�าคญัของความคารวะตอ่การได้
รบัการเปิดเผย พวกเขาจะเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืสภาวะแวดล้อมไดอ้ย่างไรเพือ่ให้ ไดร้บั
การเปิดเผยส่วนตวัมากขึน้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อเราประชุมกันเพื่อเรยีน 
รูค้�าสอนของพระกิตตคิณุ 
เราควรจะกระท�าในวญิญาณ
แห่งความคารวะ … การขาด
ความคารวะเข้าไดก้ับจุด
ประสงคข์องปรปักษ์ โดยขัด
ขวางช่องทางที่ละเอียดอ่อน 
ของการเปิดเผยทัง้ในความ
คดิและวญิญาณ … ความ
คารวะเชือ้เชิญการเปิดเผย” 
(บอยด ์เค. แพคเกอร,์ ใน 
ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 82)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและครพูี่เลีย้งส�าหรบั
เหล่าสาวกของพระองค ์พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองคเ์องให้พรอ้มสอนโดย
ใช้เวลาอยู่ตามล�าพังในการ
สวดอ้อนวอนและอดอาหาร 
แบ่งปันกับเยาวชนวา่ความ
คารวะช่วยท่านเตรยีมรบัการ
เปิดเผยส่วนตวัอย่างไร ท่าน
จะกระตุน้เยาวชนให้แสดง
ความเคารพตอ่ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์
ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ัดมาจากบอยด์ เค. แพคเกอร์, “ความคารวะ
เชือ้เชิญการเปิดเผย,” Ensign, Nov. 1991, 21–23

การประชุมศีลระลึกและการประชุมอื่นๆ ของเราตอ้งการ
ความเอาใจใส่อยูเ่สมอเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เป็นพธินีมสัการจรงิๆ 
ซ่ึงสมาชิกจะได้รับการบ�ารุงเลีย้งทางวิญญาณและเติม
ประจักษ์พยานของพวกเขาให้เต็มและผู้สนใจจะรูสึ้กถึง
การดลใจอันจ�าเป็นต่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสทางวญิญาณ 
. . .

เมื่อเราพูดถึงการประชุมวนัอาทิตย์  เพลง  การแตง่กาย 
และความประพฤตคิวรเหมาะสมกับการนมัสการ  โถงทาง
เดินสร้างไว้ ในโบสถ์ของเราให้เป็นที่ทักทายและพูดคุย
ตามแบบฉบับของคนที่รักกัน  อย่างไรก็ดี เมื่อเราเข้ามา
ในห้องนมัสการแล้ว เรา ตอ้ง!—เราแตล่ะคน ตอ้ง—ระวงั
ตัวเกลือกเราจะท�าผิดฐานก่อกวนเมื่อคนบางคนก�าลัง
พยายามรูสึ้กถึงการส่ือสารทางวญิญาณที่ละเอียดอ่อน . . .

ความประพฤติที่ ไม่คารวะในโบสถ์ของเราถ้าไม่ต�าหนิก็
สมควรเตอืนสต ิ ผู้น�าควรสอนวา่ความคารวะเชือ้เชิญการ
เปิดเผย . . .

เพลงมคีวามส�าคญัอย่างมากในพิธนีมสัการของเรา  ขา้พเจา้ 
เช่ือวา่คนทีเ่ลือกเพลง น�าเพลง น�าเสนอเพลง และบรรเลง 
เพลงอาจจะมีอิทธิพลต่อวิญญาณของความคาระในการ
ประชุมมากกวา่ผู้พูด ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรพวกเขา

เพลงสามารถสรา้งบรรยากาศของการนมัสการซ่ึงเชือ้เชิญ
วญิญาณแห่งการเปิดเผย แห่งประจักษ์พยาน . . .

ผูเ้ลน่ออรแ์กนท่ีมคีวามละเอยีดออ่นตอ้งบรรเลงเพลงกอ่น 
 

การประชุมเบาๆ จากหนังสือเพลงสวดจะปรับความรู้สึก
ของเราและท�าให้เราทบทวนเน้ือร้องในใจซ่ึงสอนส่ิงที่ส่ง
เสริมความสงบสุขของอาณาจักร  ถ้าเราจะฟัง เพลงก�าลัง
สอนพระกิตติคุณ  เพราะแท้จริงแล้วเพลงสวดแห่งการ
ฟ้ืนฟูเป็นแขนงหน่ึงในหลักค�าสอน!

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่านับวันจ�านวนผู้น� าและสมาชิกของ
เราที่ ไม่ร้องเพลงในที่ประชุมจะมีเพิ่มขึน้เรื่อยๆ   บางที
พวกเขาอาจไม่รูจ้ักเพลงหรอืมีหนังสือเพลงสวดไม่พอ เรา
ควรร้องเพลงแห่งไซอัน—เพลงเป็นส่วนจ�าเป็นในการ
นมัสการของเรา  เราตอ้งไม่ละเลยเพลงสวดหรอืเพลงสดดุี
การฟ้ืนฟู  จงอ่านค�าน�าของฝ่ายประธานสูงสุดในหนังสือ
เพลงสวด พระเจ้าตรสัวา่ “จิตวญิญาณเราเบิกบานในเพลง 
จากใจ;  แท้จริงแล้ว,  เพลงจากคนชอบธรรมเป็นค�าสวด
ออ้นวอนตอ่เรา, และจะไดร้บัตอบดว้ยพรบนศีรษะพวกเขา” 
(คพ. 25:12)  อย่าปล่อยให้เพลงศักดิสิ์ทธิ์ของเราออกห่าง
จากเรา หรอือย่ายอมให้เพลงทางโลกเข้ามาแทนที่ . . .

มอียา่งอืน่อีก: เราก�าลงัละเลยการใช้ค�าพดูแสดงความคารวะ 
ในการสวดอ้อนวอนของเรา  ค�าคุ้นหูเช่น ท่าน และ ของ
ท่าน ก�าลังแทนที่ พระองค์ และ ของพระองค์ ในการสวด
อ้อนวอน  จงสอนบุตรธิดาและบอกสมาชิกใหม่อย่างสุภาพ
วา่เราใช้ค�าแสดงความคารวะเมือ่กลา่วกบัพระบดิาบนสวรรค ์
ของเราในการสวดอ้อนวอน

พวกเราไม่มี ใครอยู่รอดในโลกทุกวนัน้ีไดห้ากปราศจากการ
ดลใจส่วนตัว นับประสาอะไรกับส่ิงที่จะเกิดขึน้อีกไม่นาน  
วิญญาณของความคารวะสามารถและควรประจักษ์ชัดใน
ทุกองคก์รในศาสนจักรและในชีวติของสมาชิกทุกคน
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การแสดงประจกัษ์พยานหมายความ
วา่อะไร
ประจักษ์พยานคอืพยานทางวญิญาณที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ประทานให้เพื่อยืนยันความ
จรงิของพระกิตตคิณุ เมื่อเราแสดงประจักษ์พยาน เราประกาศตอ่ผู้อื่นถึงส่ิงที่เรารูว้า่
เป็นความจรงิโดยอ�านาจของพระวญิญาณ รากฐานของประจักษ์พยานคอืความรูว้า่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงพระชนม์และทรงรกัเรา พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระกิตตคิณุของพระองค์ ไดร้บัการฟ้ืนฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
และศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้จรงิของ
พระผู้ช่วยให้รอด

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวา่การแสดงประจักษ์พยานหมายถึงอะไร

มัทธิว 16:13–19; โมไซยาห์ 3:17; แอลมา 
5:45–48; 7:13; คพ. 76:22–24 (ตวัอย่าง
ของประจักษ์พยานในพระคมัภีร)์

แอลมา 4:18–20 (พลังของการแสดง
ประจักษ์พยาน)

แอลมา 11:39–41; 12:1; 15:12 (ประจักษ์
พยานของอมิวเล็คมีอิทธิพลอย่างมากตอ่
ซีเอสรอม)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เป็นพยานของพระผู้
เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, ม.ค. 1997, 33–36

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “พลังของ
ประจักษ์พยานส่วนตวั,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2006, 46–49

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ประจักษ์พยาน,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 31–34

“แสดงประจักษ์พยานบ่อยๆ,” ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (2004), 214–215

“สอนดว้ยประจักษ์พยาน,” ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), 43–44

วดีทิัศน์: “ชายที่ ไม่มีวาทศิลป์,” “ประจักษ์
พยานของโธมัส เอส. มอนสัน”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ท่านไดร้บัอิทธิพลอย่างไร
จากประจักษ์พยานของผู้
อื่น การแสดงประจักษ์พยาน
ของท่าน—อย่างเป็นทางการ
หรอืไม่เป็นทางการ—เสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของท่าน
เองอย่างไร ท่านจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ใดกับเยาวชน
บ้าง

ท่านเห็นเยาวชนแสดง
ประจักษ์พยาน—อย่างเป็น
ทางการหรอืไม่เป็นทางการ
เมื่อใด ท่านสามารถเปิด
โอกาสใดให้เยาวชนเป็น
พยาน
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีที่เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของพวกเขา

• ขอให้เยาวชนสมมตวิา่พวกเขาชวน
เพื่อนคนหน่ึงมาโบสถ์ ในวนัอาทิตย์อด
อาหาร และอธิการเชิญสมาชิกวอรด์แสดง

ประจักษ์พยาน พวกเขาจะตอบอย่างไรถ้า
เพื่อนถามวา่ “การแสดงประจักษ์พยาน
หมายความวา่อะไร” หากจ�าเป็นให้เยาวชน
ดหูัวข้อ “ประจักษ์พยานคอือะไร?” ใน 
ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, หน้า 
43–44

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การแสดงประจักษ์พยานหมาย
ถึงอะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อ 
“ประจักษ์พยานคอือะไร” จากค�าพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“พลังของประจักษ์พยานส่วนตวั” ขอให้
เยาวชนเขียนเป็นข้อๆ วา่ประจักษ์พยาน
คอือะไรและอะไรไม่ ใช่ประจักษ์พยานโดย
ยึดส่ิงที่พวกเขาอ่านเป็นหลัก เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเขา
ไดย้ินคนบางคนแสดงประจักษ์พยานใน
ลักษณะที่เสรมิสรา้งศรทัธาและประจักษ์
พยานของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อ II จาก
ค�าพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์
เรือ่ง “ประจักษ์พยาน” โดยมองหาความ
คล้ายคลึงและความแตกตา่งระหวา่ง
ประจักษ์พยานกับความรูแ้บบอื่น 
เยาวชนสามารถท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเสรมิ
สรา้งความรูข้องพวกเขาเกี่ยวกับความจรงิ
ของพระกิตตคิณุ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหาตวัอย่างในพระ
คมัภีรข์องคนที่แสดงประจักษ์พยาน 
(เช่นตวัอย่างที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) 
ขณะพวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ จงกระตุน้

พวกเขาให้สนทนาวธิีตา่งๆ ที่พวกเขา
สามารถแสดงประจักษ์พยานได ้(รวมถึง
วธิีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ดวูดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “ประจักษ์พยานของโธมัส เอส. 
มอนสัน” ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากประธานมอนสันเกี่ยวกับการแสดง
ประจักษ์พยาน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน “แสดง
ประจักษ์พยานบ่อยๆ” และท�ากิจกรรม
ศึกษาส่วนตวัที่ ให้ ไว้ ใน ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา, หน้า 214–215 ขอให้พวกเขา
แบ่งปันข้อคดิกับชัน้เรยีน พวกเขาจะ
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูเ้มื่อพวกเขา
แสดงประจักษ์พยานครัง้ตอ่ไปไดอ้ย่างไร 
(เช่น ในการประชุมของศาสนจักรหรอืใน
การสนทนากับเพื่อน)

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ชายที่ ไม่มีวาทศิลป์” 
ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึง
ท�าให้พวกเขาซาบซึง้ในประจักษ์พยาน
อันเรยีบง่ายจากใจจรงิของอีกคนหน่ึง 
ประจักษ์พยานที่ท�าให้พวกเขาซาบซึง้ใจ
น้ันเป็นอย่างไร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีแสดงประจักษ์พยาน
หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ประจักษ์พยานทรงพลัง
ที่สุดเสมอเมื่อสัน้ กระชับ 
และตรงไปตรงมา” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 43)



106

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหาโอกาสแสดงประจักษ์พยาน—อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ—ในระหวา่งสัปดาห์ทีจ่ะมาถึง ขอให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ในชัน้เรยีน
ครัง้ตอ่ไป

กระตุน้เยาวชนให้เขียนประจักษ์พยานของพวกเขาไว้ ในบันทึกส่วนตวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนที่พระองคท์รง
สอนเป็นพยาน และเมื่อพวก
เขาท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ท่าน
สามารถให้ โอกาสเยาวชน
เป็นพยานและรูสึ้กถึงพยาน
ยืนยันจากพระวญิญาณได้
อย่างไร



107

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “พลังของ
ประจกัษ์พยานส่วนตวั,” Ensign หรอื เลยีโฮนา, พ.ย. 2006, 
หน้า 46–49

ค�านิยามหน่ึงของ ประจักษ์พยาน คอื “ค�าให้การอย่างเป็น 
ทางการถึงความจรงิในเรือ่งหน่ึง” มีรากศัพท์มาจากภาษา 
ลาตนิค�าวา่ testimonium และค�าวา่ testis มีความหมายวา่ 
“พยาน”  (“Testimony,” http://www.reference.com/
browse/wiki/Testimony; Merriam-Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. [2003], “testimony,” 1291)

ส�าหรบัสมาชิกในศาสนจกัรของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย ค�าวา่ ประจักษ์พยาน คอืค�าที่อบอุ่นและคุน้เคย
ในการแสดงความรูสึ้กทางศาสนาของเรา  ประจักษ์พยาน
นุ่มนวลและอ่อนหวาน  ประจักษ์พยานมีความศักดิ์สิทธิ์
บางอย่างเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ  เมื่อเราพูดถึงประจักษ์
พยาน เราหมายถึงความรู้สึกจากใจและความคิดของเรา
มากกว่าการประมวลข้อเท็จจริงล้วนๆ ตามหลักเหตุผล  
ประจักษ์พยานเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณ เป็น
พยานจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่แนวคดิน้ันถูกตอ้ง

ประจักษ์พยานคอืความรูท้ี่แน่นอนหรอืความเช่ือมั่นซ่ึงมา
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงความจริงและความศักดิ์สิทธิ์
เกี่ยวกับงานของพระเจ้าในยุคสุดท้ายน้ี  ประจักษ์พยาน
คือ “ความเช่ือมั่นที่ยืนยง ด�ารงอยู่และ รับรู้ ได้  ถึงความ
จรงิทีเ่ปิดเผยในพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต”์ (มาเรยีน 
จี. รอมนีย์, “How to Gain a Testimony,” New Era, May 
1976, 8; เน้นตวัเอน)

เมื่อเราแสดงประจักษ์พยาน เราประกาศความจริงอัน
สมบูรณ์ของข่าวสารพระกิตติคุณ  ในยุคสมัยที่หลาย
คนส�าเหนียกว่าความจริงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกัน การ
ประกาศความจรงิอันสมบูรณ์จึงไม่เป็นที่นิยม ทัง้ดเูหมือน
วา่จะไม่ถูกตอ้งหรอืสอดคล้องกับการเมือง ประจักษ์พยาน 

ในเรือ่งดงัที่ “มันเป็นจรงิ” (เจคอบ 4:13) น้ันองอาจ จรงิ 

และส�าคัญยิ่ง  เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีผลอันเป็นนิรันดร์ต่อ
มนุษย์ ซาตานจะไม่ ใส่ ใจถ้าเราประกาศข่าวสารของศรทัธา
และหลักค�าสอนพระกิตติคุณของเราโดยเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ตา่งๆ  ความเช่ือมั่นเด็ดเดีย่วของเราในความ
จรงิของพระกิตตคิณุเป็นสมอในชีวติเรา  ส่ิงน้ีมั่นคงและ
พึ่งพาได้เหมือนกับดาวเหนือ  ประจักษ์พยานเป็นเรื่อง
ส่วนตัวและอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยในเราแต่ละคน 
เพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะตวั  อย่างไรก็ตามประจักษ์
พยานในพระกิตคณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์
จะประกอบดว้ยความจรงิที่ชัดเจนและเรยีบง่ายเหล่าน้ีอยู่
เสมอ

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองคท์รงเป็นพระบิดา
ในสวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรักและเราคือลูกของ
พระองค์

พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์และทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

โจเซฟ สมิธคอืศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระ-
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการฟ้ืนฟูในยุคสุดท้าย
ผ่านศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี

พระคมัภีรม์อรมอนคอืพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ และที่ปรกึษาของท่าน 
ตลอดจนสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองคอืศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยในยุคสมัยของเรา

ขณะที่เราพยายามเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความจริงเหล่า
น้ีและความรู้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดโดยพลังอ�านาจ
และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะสามารถ 
“รูค้วามจรงิของทุกเรือ่ง” ( โมโรไน 10:5)
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจาก
ประธานมอนสันเกี่ยวกับการ 
ท�าตามพระวญิญาณ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไวว้า่: “ ไม่มีวนัใดผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้าไม่ไดส่ื้อสารกับ
พระบิดาในสวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอน น่ีคอืความสัมพันธ์ที่ข้าพเจ้ายึดมั่น—ข้าพเจ้า
สิน้หวงัแน่นอนหากปราศจากความสัมพันธ์ดงักล่าว ถ้าเวลาน้ีท่านไม่มีความสัมพันธ์
เช่นน้ันกับพระบิดาในสวรรค ์ข้าพเจ้าขอให้ท่านท�าให้บรรลุเป้าหมายน้ัน ขณะท�าเช่น
น้ี ท่านย่อมมีสิทธิ์รบัการดลใจและการน�าทางจากพระองค์ ในชีวติท่าน—ซ่ึงจ�าเป็น
ส�าหรบัเราแตล่ะคนถ้าเราตอ้งการอยู่รอดทางวญิญาณระหวา่งการเดนิทางของเราบน
โลกน้ี การดลใจและการน�าทางดงักล่าวเป็นของขวญัที่พระองคป์ระทานให้เปล่าๆ ถ้าเรา
แสวงหา ส่ิงน้ีจะเป็นสมบัตอิันล�า้คา่ยิ่ง! ข้าพเจ้ารูสึ้กนอบน้อมและส�านึกคณุเสมอเมื่อ
พระบิดาบนสวรรคท์รงส่ือสารกับข้าพเจ้าผ่านการดลใจของพระองค ์ข้าพเจ้าเรยีนรูท้ี่
จะตระหนัก วางใจ และท�าตามการดลใจน้ัน” (“ยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, หน้า 107)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของประธานมอนสันเกีย่วกับการกระท�าตามการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

สุภาษิต 3:5–6 (ถ้าเราวางใจพระเจ้า 
พระองคจ์ะทรงชีน้�าเส้นทางของเรา)

1 นีไฟ 3:7 (พระเจ้าทรงเตรยีมทางให้เรา
ท�าในส่ิงที่พระองคท์รงบัญชาให้เราท�าให้
ส�าเรจ็)

2 นีไฟ 32:1–5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
แสดงให้เราเห็นส่ิงที่เราควรท�า)

คพ. 8:2–3 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับ
ความนึกคดิและใจเรา)

โธมัส เอส. มอนสัน, “พิจารณาพร,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 86–89

โธมัส เอส. มอนสัน, “ยืนอยู่ ในสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 105–
109 (เรือ่งเกี่ยวกับการด�าเนินการอุทิศ
พระวหิารแฟรงคเ์ฟิรต์ เยอรมนี)

โธมัส เอส. มอนสัน, “แทเบอรน์าเคลิ
ในความทรงจ�า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 
52–54 (เรือ่งเกี่ยวกับการกระตุน้เตอืนให้
กล่าวปราศรยัในการประชุมใหญ่กับเด็กผู้
หญิงคนหน่ึงที่น่ังตรงเฉลียงลอย)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน: ในรอยพระบาทของ
พระอาจารย์,” เลียโฮนา, มิ.ย. 2008, 2–16 
(ดหูัวข้อ “ภักดตีอ่มิตรสหายและตอ่
พระเจ้า”)

การท�าตามการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
พรแก่ชีวติท่านอย่างไร ท่าน
ไดร้บัแรงบันดาลใจจากแบบ
อย่างของประธานมอนสันใน
เรือ่งน้ีอย่างไร

เยาวชนที่ท่านสอนรูว้ธิี ไดร้บั
และท�าตามการกระตุน้เตอืน
ทางวญิญาณหรอืไม่ การฝึก
ท�าตามการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ช่วยเยาวชนเวลาน้ีและใน
อนาคตอย่างไร แบบอย่าง
ของประธานมอนสันจะสรา้ง
แรงบันดาลใจให้พวกเขาได้
อย่างไร



109

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนหาพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงที่เขาหรอืเธออ่านและท�า
เครือ่งหมายไวเ้มื่อเรว็ๆ น้ีและแบ่งปันกับ
ชัน้เรยีน ขอให้แตล่ะคนบอกวา่เขาหรอื
เธอประทับใจอะไรเกี่ยวกับพระคมัภึรข์้อน้ี

• แบ่งปันค�ากล่าวจากประธานโธมัส เอส. 
มอนสันที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ีกับเยาวชน 
พวกเขาประทับใจอะไรเกี่ยวกับค�ากล่าว
น้ี ท่านนึกถึงเรือ่งใดบ้างซ่ึงในเรือ่งน้ัน
ประธานมอนสันไดร้บัและกระท�าตาม
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของประธานมอนสัน
ในการท�าตามการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์:

• มอบหมายเรือ่งเกี่ยวกับประธานมอน
สันไดร้บัและท�าตามการกระตุน้เตอืนจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เยาวชนคนละ
หน่ึงเรือ่ง (เช่นเรือ่งที่แนะน�าไว้ ในโครง
รา่งน้ี) ขอให้เยาวชนอ่านและสรปุเรือ่ง
ของพวกเขาและส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยว
กับการกระท�าตามการดลใจ ขอให้เยาวชน
แบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขากระท�า
ตามการกระตุน้เตอืนและไดร้บัพร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อพระคมัภีร์
ที่ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ีและเขียนข้อความ
สัน้ๆ สรปุส่ิงที่พระคมัภีรแ์ตล่ะข้อสอน
เกี่ยวกับการท�าตามการกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณ อ่านเรือ่งเกี่ยวกับประธาน
มอนสันตามที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่งหรอืมากกวา่น้ันดว้ยกัน และขอ

ให้เยาวชนฟังดา้นตา่งๆ ที่ประธานมอน
สันเป็นแบบอย่างของพระคมัภีรท์ี่พวก
เขาอ่าน เยาวชนสามารถท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อจะรบัการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณ
ไดง้่ายขึน้

• ขอให้เยาวชนไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี
ขณะอ่านเรือ่งราวเกี่ยวกับประธานมอน
สันหรอืชมวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี เหตใุดบางครัง้จึงท�าตามการกระตุน้
เตอืนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดย้าก เรา
จะเอาชนะความยากเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร พร
อะไรบ้างที่มาจากการท�าตามการกระตุน้
เตอืน เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันข้อคดิ
ที่ ไดจ้ากแบบอย่างของประธานมอนสัน 
พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�าตามแบบ
อย่างน้ัน

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การสรปุ ในสองกิจกรรมแรก
ของหมวดน้ีครเูชือ้เชิญให้
เยาวชนเขียนสรปุส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูจ้ากค�าพูดการ
ประชุมใหญ่หรอืข้อความพระ
คมัภีรพ์อสังเขป ท่านสามารถ
ช่วยพวกเขาได้ โดยกระตุน้
พวกเขาให้จดบันทึกความ
ประทับใจ หลักค�าสอนที่เรยีน
รู ้เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ผู้คน
ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ พวก
เขาสามารถถามตนเองวา่ 
“พระเจ้าทรงก�าลังพยายาม
เน้นอะไรและเหตใุด จากที่
ฉันอ่านมีบางอย่างประยุกต์
ใช้กับฉันเป็นส่วนตวัหรอืไม่”
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดการท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จึงเป็นเรือ่งส�าคญั พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อ
น้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงสอน
วา่ “ค�าสอนของเราไม่ ใช่
ของเราเอง แตเ่ป็นของ
ผู้ทรงใช้เรามา ถ้าใครตัง้ใจ
ประพฤตติามพระประสงค์
ของพระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่
ค�าสอนน้ีมาจากพระเจ้าหรอื
วา่เราพูดตามใจชอบเอง” 
(ยอห์น 7:16–17) ความลึกซึง้
ของการเช่ือฟังของท่านช่วย
ให้ท่านรูค้วามจรงิของหลักค�า
สอนที่ท่านสอนอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน: ในรอยพระบาทของพระอาจารย์,” 
ส่วนเสรมิของ เลียโฮนา, มิ.ย. 2008, หน้า 2–16

เรือ่งน้ีท�าใหเ้รานึกถึงความภกัดอีกีอย่างหน่ึงทีเ่ป็นลกัษณะ 

เฉพาะของโธมัส เอส. มอนสัน—ความภักดีต่อเสียงของ 
พระวญิญาณ  ในฐานะอธิการหนุ่ม ค�า่วนัหน่ึงท่านรบัโทร- 
ศัพท์ซ่ึงแจ้งวา่ไดพ้าสมาชิกสูงอายุคนหน่ึงในวอรด์ท่านไป
รกัษาตวัที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในซอลท์เลคซิตี ้ เขา
ขอให้ท่านไปให้พรชายคนน้ี  อธิการมอนสันอธิบายวา่ท่าน
ก�าลังจะเดินทางไปที่การประชุมสเตค แต่ท่านจะแวะไป 
ที่ โรงพยาบาลให้เรว็ที่สุดหลังเลิกประชุม  ที่การประชุม 

ผู้น� าน้ัน ท่านรูสึ้กวา้วุน่ ไม่สงบ การกระตุ้นเตือนเกิดขึน้
อย่างแรงกล้า  ให้ออกจากการประชุมทันที และตรงไปที่
โรงพยาบาล แตแ่น่นอนวา่เป็นส่ิงไม่สุภาพที่จะเดนิออกไป 
ขณะประธานสเตคก�าลังพูดอยู่ ใช่ไหม ท่านรอจนกระทั่ง 
ประธานสเตคกล่าวค�าปราศรัยจบแล้วจึงเดินไปที่ประตู
ก่อนการสวดอ้อนวอนปิด  ที่ โรงพยาบาลท่านรูสึ้กวา่ตนเอง
หมดแรงอยู่ตรงเฉลียง  นอกห้องของชายคนน้ันดเูหมือน
ก�าลังชุลมุนวุน่วาย  พยาบาลพยายามห้ามผู้มาใหม่เข้าไป 
“คณุใช่อธกิารมอนสันไหมคะ” เธอถาม “ครบั” ทา่นรบีตอบ 
ดว้ย “ดฉัินเสียใจดว้ยคะ่” พยาบาลตอบ “คนไขเ้รยีกช่ือคณุ 
ก่อนที่เขาจะสิน้ใจ”   

ขณะที่อธิการหนุ่มเดนิออกจากโรงพยาบาลในคนืน้ัน เขา
ตัง้ปณิธานกับตนเองวา่จะไม่มีวนัพลาดที่จะกระท�าตอ่การ 
กระตุน้เตอืนจากพระเจ้าอีกเลย  ไม่มี ใครแน่วแน่ตอ่ปณิ-
ธานน้ันเทียบเท่าท่าน แท้จรงิแล้ว ชีวติท่านเป็นปาฏิหารยิ์
อย่างหน่ึงหลังจากการตอบสนองตอ่การกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณอีกครัง้ดว้ยการเช่ือฟังอย่างซ่ือสัตย์

บางทีประสบการณ์ที่ โรงพยาบาลในครัง้น้ันอาจซ่อนอยู่
ลึกๆ ในใจของท่านอีกหลายปีตอ่มาขณะที่ท่านเป็นสมาชิก
โควรมัอัครสาวกสิบสองเมื่อการเยี่ยมของท่านที่การประชุม
ใหญ่สเตคเป็นเหตกุารณ์ ไม่ธรรมดา  เดมิทีท่านไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปเยี่ยมอีกสเตคหน่ึงในสุดสัปดาห์น้ัน แตม่ีความ
จ�าเป็นตอ้งเปลี่ยนงานมอบหมาย  เอ็ลเดอรม์อนสันไม่รูถ้ึง
ความส�าคัญเป็นพิเศษของสถานที่น้ันเมื่อประธานเอสรา 
แทฟฟ์. เบ็นสัน (1899–1994) ประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสองในตอนน้ันกล่าววา่ “บราเดอรม์อนสันครบั ผมรูสึ้ก
วา่ตอ้งให้คณุไปเยี่ยมสเตคชรฟีพอรต์ ลุยเซียนา”

เมื่อมาถึงชรฟีพอรต์ เอ็ลเดอรม์อนสันจึงรูว้า่ครสิตลั เมธ- 
วนิวยั 10 ขวบ ซ่ึงทนทกุขท์รมานจากโรคมะเรง็ระยะสุดทา้ย 
ปรารถนาจะได้รบัพรจากเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ โดยเฉพาะ
—ท่าน ท่านศึกษาตารางการประชุมใหญ่และพบวา่ไม่มี
เวลาพอที่จะเดินทาง 130 กิ โลเมตรไปที่บ้านของครสิตัล  
ท่านขอให้ประธานสเตคบอกให้ที่ประชุมระลึกถึงครสิตัล
ในการสวดอ้อนวอนที่การประชุมใหญ่  ครอบครวัเมธวนิ 
เข้าใจปัญหาเรือ่งการเดนิทาง แตส่วดอ้อนวอนดว้ยวา่ลูก 
สาวของพวกเขาจะสมปรารถนา  เอ็ลเดอรม์อนสันก�าลัง
เตรยีมพูดในการประชุมผู้น�าเย็นวนัเสาร ์ตามที่ท่านเล่า 
“ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงพูดกับวญิญาณข้าพเจ้า  ข่าวสารสัน้ๆ 
แต่ถ้อยค�าน้ันคุ้นเคย ‘จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเรา 
อย่าห้ามเขาเลย  เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของ
คนอย่างพวกเขา’ (มาระโก 10:14)” ด้วยความช่วยเหลือ
จากประธานสเตค จึงจัดเตรยีมการเดนิทางไปบ้านเมธวนิ
อย่างรวดเรว็ในเช้าวนัรุง่ขึน้  น่ันเป็นประสบการณ์อันทรง
เกียรตแิละศักดิสิ์ทธิ์ส�าหรบัผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพียงส่ีวนั
หลังจากได้รบัพรที่ปรารถนา ครสิตัลกลับบ้านไปหาพระ-
บิดาบนสวรรคข์องเธอ
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“กุญแจทัง้หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ ให้มนุษย์บนแผ่นดนิโลก” (คพ. 65:2)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจบทบาทของฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิตใน
การเรยีนพระกิตตคิณุและการรบัใช้ของพวกเขาในศาสนจักร กระตุน้เยาวชนในชัน้ของท่านให้
ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ และสอนส่ิงที่คน้พบแก่ผู้
อื่น

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันสามารถมีส่วนรว่มในสภาของศาสนจักรอย่างมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตและสตรที�างานดว้ยกันเพือ่สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
เหตใุดการท�าตามค�าแนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิตจึงเป็นเรือ่งส�าคญั
การใช้ทักษะการศกึษาพระคมัภีรส์ามารถช่วยให้ฉันเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร
ฉันจะใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อืน่เกีย่วกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร

มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารถมีส่วนรว่มในสภาของ
ศาสนจักรอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างไร
ศาสนจักรของพระเจ้าปกครองผ่านสภา ภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้น�าฐานะปุโรหิต 
ผู้น�าหารอืกันเพื่อประโยชน์ของแตล่ะบุคคล ครอบครวั และศาสนจักร สภาที่มี
ประสิทธิภาพเชือ้เชิญการแสดงออกอย่างเต็มที่จากสมาชิกทุกคนในสภาผู้หมายมั่นให้
พระวญิญาณบรสุิทธิ์สรา้งความเป็นหน่ึงและน�าทางในการสรา้งอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า การเรยีนรูว้า่จะรบัการเปิดเผยในสภาอย่งไรสามารถช่วยเราให้มีส่วนรว่มอย่าง
มีประสิทธิภาพในการประชุมสภา รวมไปถึงการประชุมฝ่ายประธาน การประชุมคณะ
กรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ และสภาครอบครวั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่ให้ตวัท่านเข้าใจหลักธรรมของสภาทีม่ีประสิทธิภาพใน
ศาสนจักร จากน้ันให้พิจารณาวา่กิจกรรมทีเ่หลือในโครงรา่งน้ีจะสามารถช่วยท่าน
วางแผนวธิี ให้เยาวชนมีส่วนในการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ประสบการณ์การมีส่วนรว่มในสภา
ของท่านเองจะช่วยให้ท่านสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

มัทธิว 18:20 (พระเจ้าจะทรงอยู่ท่ามกลาง
ผู้คนที่มาชุมนุมกันในพระนามของ
พระองค)์

โมโรไน 6:4–5 (สมาชิกศาสนจักรประชุม
กันบ่อยๆ เพื่อสนทนาเรือ่งความผาสุกของ
จิตวญิญาณ)

คพ. 38:27 (เราไดร้บับัญชาให้เป็นน� ้าหน่ึง
ใจเดยีวกัน)

คพ. 88:122 (การจรรโลงใจเกิดขึน้เมื่อทุก
คนมีโอกาสพูดและฟัง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “การเรยีนรู้ ในฐานะ
ปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
78–83

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ท�าตามความ
จรงิในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต”์ 
การประชุมอบรมผู้น�าทั่วโลก ก.พ. 2012

วดีทิัศน์: “การมีส่วนรว่มในสภา”

ท่านเคยเป็นส่วนหน่ึงของ
สภาเมื่อใด ประสบการณ์ใด
ไดช่้วยให้ท่านเข้าใจความ
ส�าคญัของสภาในงานของ
พระเจ้า

เยาวชนมีส่วนรว่มในสภา
ใดบ้าง (ตวัอย่างเช่น ฝ่าย
ประธานชัน้เรยีน ฝ่าย
ประธานโควรมั หรอืคณะ
กรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ) 
เยาวชนเข้าใจจุดประสงคข์อง
สภาดเีพียงใด
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์
ซ่ึงพวกเขาเรยีนรูบ้างอย่างเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุในวธิีที่มีความหมาย พวกเขาอาจ
จะพูดถึงประสบการณ์จากศาสนจักร  
เซมินาร ีการสังสรรค์ ในครอบครวั การ 
ศึกษาพระคมัภีรส่์วนตวั หรอืชีวติประจ�า
วนัดว้ยก็ ได้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์จากการมีส่วนรว่มในสภา
ตา่งๆ ของศาสนจักร อาทิ การประชุมของ
ฝ่ายประธานชัน้เรยีนและฝ่ายประธานโคว
รมัหรอืการประชุมคณะกรรมการเยาวชน
ฝ่ายอธิการ พวกเขาท�าอะไรเพื่อเตรยีม
ส�าหรบัการประชุม พวกเขาท�าอะไรเพื่อมี
ส่วนรว่ม สภาช่วยท�าให้งานของพระเจ้า
บรรลุผลส�าเรจ็อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจหลักธรรมของสภาทีม่ีประสิทธิภาพ
ในศาสนจักร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงที่เสนอไว้ ใน
โครงรา่งน้ีบนกระดาน ขอให้สมาชิกชัน้
เรยีนแตล่ะคนเลือกศึกษาหน่ึงข้อแล้ว
ตรกึตรองวา่เหตใุดพระเจ้าทรงใช้สภา
ท�างานของพระองค์ ให้บรรลุผล เหตใุดจึง
เกิดประสิทธิผลน้อยลงถ้าคนหน่ึงท�าการ
ตดัสินใจทัง้หมดโดยไม่หารอืกับผู้อื่น 
เยาวชนจะประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ี
ในความสัมพันธ์กับครอบครวัของพวกเขา
ไดอ้ย่างไร

• แบ่งค�าปราศรยัของประธานดเีทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ท�าตามความจรงิ
ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต”์ ออก
เป็นตอนๆ และแจกให้เยาวชนอ่านคนละ
ตอน ขอให้เยาวชนเขียนค�าถามข้อหน่ึง
เกี่ยวกับการมีส่วนรว่มในสภาที่ค�าปราศรยั

ตอนน้ันมีค�าตอบ เชือ้เชิญให้พวกเขา
แลกค�าถามและค�าปราศรยักับสมาชิกชัน้
เรยีนอีกคนและหาค�าตอบส�าหรบัค�าถาม
ของกันและกัน พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประธานอุคท์ดอรฟ์ที่สามารถประยุกต์
ใช้ ไดเ้มื่อพวกเขามีส่วนรว่มในสภาครอบ
ครวัและสภาศาสนจักร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “มีส่วนรว่มในสภา” 
เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหาองคป์ระกอบ
ส�าคญัของสภาที่ประสบความส�าเรจ็
และจดไว ้(ตวัอย่างเช่น ท�าตามพระ
วญิญาณ ฟังซ่ึงกันและกัน ท�าและรบั
งานมอบหมาย) เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง
ปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาเคยเห็นการ
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีในสภาหรอื
ในสภาวะแวดล้อมอื่น

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ค�าถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 93)
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• เชือ้เชิญเยาวชนบางคนอ่าน
ประสบการณ์ของประธานเฮนรยี์ บี. อาย- 
รงิก์สมัยเป็นเยาวชนในโควรมัปุโรหิตของ
ท่าน ( ในค�าปราศรยัของท่านเรือ่ง “การ
เรยีนรู้ ในฐานะปุโรหิต”) และเชิญคนอื่นๆ 
อ่าน 20 ปีตอ่มาของท่านในฐานะอธิการ 

( ในค�าปราศรยัเรือ่งเดยีวกัน) ขอให้พวก
เขาเล่าเรือ่งให้กันฟังอีกครัง้ พวกเขาเรยีน
รูอ้ะไรจากเรือ่งเหล่าน้ีเกี่ยวกับสภา อะไร
ท�าให้สภาเป็นวธิีที่มีประสิทธิภาพเช่น
น้ันในการท�างานของพระเจ้า เยาวชนมี
โอกาสใดให้หารอืกันบ้าง

กิจกรรมตอ่ไปน้ีเปิดโอกาสให้เยาวชนไดร้บัประสบการในการมีส่วนรว่มในสภา น่ีจะ
ท�าให้พวกเขาเข้าใจลึกซึง้ขึน้และเตรยีมพวกเขาให้พรอ้มประยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรูน้อก
ห้องเรยีน

• หลังจากท�ากิจกรรมข้างตน้หน่ึง
กิจกรรมแล้ว จงเชือ้เชิญให้เยาวชน
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่พวกเขาเรยีนรู้
จากบทบาทสมมตขิองการมีส่วนรว่มใน
สภา มอบหมายให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะ

คนแสดงหน่ึงบทบาท และขอให้พวกเขา
เลือกหน่ึงหัวข้อที่จะใช้หารอืกัน เช่น วธิี
ช่วยให้สมาชิกวอรด์เข้าใจความส�าคญัของ
ความคารวะหรอืความสุภาพเรยีบรอ้ย

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีมีส่วนรว่มอย่างมี
ประสิทธิภาพในสภาของศาสนจักรหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูแ้ละฝึกฝนวนัน้ีขณะมีส่วนรว่มใน
สภา (เกีย่วกับการเรยีก ครอบครวั หรอืบทบาทการเป็นผู้น�าเซมินารขีองพวกเขา) ตอน
เริม่ชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไป ให้เชิญเยาวชนสองสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิด
โอกาสให้คนที่พระองคท์รง
สอนไดถ้ามค�าถามและแบ่ง
ปันข้อคดิ (ด ูลูกา 10:25–37) 
พระองคท์รงตอบค�าถามของ
พวกเขาและฟังประสบการณ์
ของพวกเขา ท่านจะกระตุน้
เยาวชนให้ถามค�าถามและ
แบ่งปันข้อคดิไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

118

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “การเรียนรู้ ในฐานะปุโรหิต,” Ensign 
หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 78–83

ขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นมัคนายก ครอบครวัย้ายไปยูทาห์  ที่
น่ันข้าพเจ้าพบส่ิงประเสรฐิสามอย่างที่ช่วยเรง่การเติบโต
ของขา้พเจ้าในฐานะปุโรหติ อย่างแรกคอืประธานทีรู่ว้า่ตอ้ง 
น่ังในสภากับสมาชิกโควรมัของเขาอย่างไร  อย่างที่สองคอื
ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ในพระเยซูคริสต์ที่น� าไปสู่ความรักอัน
ยิ่งใหญ่ที่เรารูจั้ก—ความรกัที่มี ให้กัน  และอย่างที่สามคือ
ความเช่ือมั่นที่มีรว่มกันวา่จุดประสงค์ของฐานะปุโรหิตที่
ครอบคลุมทุกอย่างคอืท�างานเพื่อความรอดของมนุษย์

การมีวอรด์ที่จัดตัง้มานานพอสมควรไม่ ได้ท�าให้เกิดความ
แตกตา่ง ส่ิงทีมี่อยู่ในวอรด์น้ันสามารถมีได้ ในทกุที ่ในหน่วย 

ใดก็ตามของศาสนจักรที่ท่านอยู่

ทัง้สามส่ิงน้ีอาจเป็นประสบการณ์ส�าคญัส่วนหน่ึงของท่าน
ในฐานะปุโรหิตที่ท่านแทบจะไม่ทันสังเกตเห็น  เพราะ
ส�าหรับคนอื่นๆ  ท่านอาจไม่รู้สึกถึงความจ�าเป็นของการ
เติบโต ดังน้ันความช่วยเหลือเหล่าน้ีท่านอาจมองข้ามไป  
ไม่วา่จะโดยทางใด ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่พระวญิญาณจะ
ทรงช่วยให้ข้าพเจ้าพูดเรือ่งน้ีไดชั้ดเจนและน่าสนใจ . . .

ข้าพเจ้าพบส่ิงแรกเมื่ออธิการผู้เป็นประธานของเราตอ้นรบั
ข้าพเจ้าเข้าสู่ โควรมัปุโรหิต ท่านอาจมองวา่เป็นเรือ่งธรรม- 
ดาทีเ่ล็กน้อย แตส่ิ่งน้ันท�าใหข้า้พเจา้รูสึ้กถึงอ�านาจในฐานะ 
ปุโรหติทีเ่ปลีย่นแปลงการรบัใช้ของขา้พเจา้ในฐานะปุโรหติ 
นับแตน้ั่นมา  เริม่ตน้จากวธิีที่อธิการน�าเรา

จากมุมมองของขา้พเจา้ ทา่นรบัฟังความคดิเห็นของปุโรหติ 
หนุ่มราวกับวา่เราเป็นคนที่ปราดเปรือ่งที่สุดในโลก ท่านรอ 

ทกุคนทีต่อ้งการพดูให้ ไดพ้ดูจนจบ  ทา่นฟัง  และเมือ่ทา่น 
ตัดสินใจวา่ควรท�าส่ิงใด  ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่พระวญิญาณทรง
ยืนยันการตดัสินใจกับเราและกับท่าน

ตอนน้ีข้าพเจ้าทราบแล้ววา่ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงความหมายที่อยู่
ในพระคมัภีรเ์มื่อกล่าววา่ประธานตอ้งน่ังในสภากับสมาชิก
โควรัมของเขา [ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:87] 
หลายปีตอ่มาเมื่อข้าพเจ้าเป็นอธิการกับโควรมัปุโรหิตของ
ข้าพเจ้า ทัง้ข้าพเจ้ากับพวกเขาเรยีนรูจ้ากส่ิงที่ข้าพเจ้าเคย
เรยีนรู้ ในสมัยเป็นปุโรหิตหนุ่ม

ยีสิ่บปีตอ่มาในฐานะอธกิาร ข้าพเจา้มีโอกาสเห็นประสิทธผิล 
ของสภาไม่เพียงในอาคารประชมุแต่ในเทือกเขาดว้ย ระหวา่ง 
กิจกรรมวนัเสาร ์สมาชิกคนหน่ึงในโควรมัของเราหลงทาง 
ในป่าข้ามคืน  เท่าที่เรารู ้เขาอยู่ตามล�าพังและไม่มีเสือ้กัน
หนาว อาหาร หรอืท่ีพัก  เราค้นหาเขาแต่ไม่ประสบความ
ส�าเรจ็

ขา้พเจา้จ�าไดว้า่เราสวดออ้นวอนดว้ยกนั โควรมัปุโรหติและ 
ขา้พเจา้ และจากน้ันขา้พเจา้ขอใหท้กุคนพดู ขา้พเจ้าตัง้ใจ 
ฟัง และดเูหมือนวา่พวกเขาตัง้ใจฟังกันเช่นเดยีวกัน  หลัง
จากน้ันไม่นาน เรารู้สึกถึงสันติสุข ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสมาชิก 
โควรมัคนสุดทา้ยของเราปลอดภยัและไมเ่ปียกอยูท่ี่ ใดทีห่น่ึง

ขา้พเจา้เห็นไดอ้ยา่งแจง้ชัดถงึส่ิงที่ โควรมัควรท�าและไมค่วร 
ท�า  เมื่อคนที่พบเขาอธิบายถึงบรเิวณป่าที่เขาไปพักเพื่อให้
ความปลอดภัย  ข้าพเจ้าคิดวา่ข้าพเจ้าจ�าได้  แต่ปาฏิหารยิ์
จรงิๆ ส�าหรบัขา้พเจา้คอืการไดเ้ห็นศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
ของสภาฐานะปุโรหติซ่ึงเป็นหน่ึงเดยีวกนัไดน้�าการเปิดเผย 
มาสู่ชายผู้มีกุญแจฐานะปุโรหิต  วนัน้ันเราทุกคนเตบิโตใน
อ�านาจของฐานะปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตและสตรที�างาน
ดว้ยกันเพื่อสรา้งอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
ในการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า สตรจี�าเป็นตอ่การช่วย
พระบิดาบนสวรรคท์�าให้เกิดความป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์ ภายใตก้าร
ก�ากับดแูลของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตและสตรหีารอืกันเพื่อเป็น
พรแก่ชีวติลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า น่ีเกิดขึน้ได้ ในการประชุมสภาวอรด์และสเตค ใน
ครอบครวั และในสภาวะแวดล้อมอีกมากมาย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนทีท่่านสอน

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, หน้า 165 (สามีและภรรยา
ท�างานดว้ยกันในฐานะหุ้นส่วนเท่ากันเพื่อ
เลีย้งดคูรอบครวั; ดยู่อหน้า 6 และ 7)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�าวงิวอนตอ่พี่
น้องสตรขีองข้าพเจ้า,”   เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 95–98

เควนทิน แอล. คกุ, “สตรแีอลดเีอสช่าง
เหลือเช่ือ!” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
22–27

วดีทิัศน์: “กิจธุระของเหล่าเทพ”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่มีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึงยืนยันตอ่
พวกเขาอีกครัง้ถึงความจรงิของส่ิงที่พวก

เขาศึกษามาตลอดในศาสนจักรหรอืศึกษา
ดว้ยตนเอง

ท่านเคยเห็นผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตและพี่น้องสตรที�างาน
ดว้ยกันเพื่อสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด 
ท่านจะแบ่งปันประสบการณ์
ใดกับเยาวชนไดบ้้าง

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
ตอ้งรูว้า่สตรแีละผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตท�างานดว้ยกันอย่างไร
ในศาสนจักรของพระเจ้า 
เวลาน้ีเยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงมี โอกาสใดให้รบั
ใช้กันบ้าง พวกเขาตอ้งเข้าใจ
อะไรขณะรบัใช้ผู้อื่นเวลาน้ี
และเตรยีมส�าหรบัการรบัใช้
ในอนาคต
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• เขียนช่ือบทเรยีนบนกระดาน เชือ้เชิญ
สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคนให้เขียนค�าตอบ
ของค�าถาม จากน้ันขอให้พวกเขาท�างาน

เป็นคูแ่ละรวมค�าตอบเป็นประโยคเดยีว 
เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันประโยคน้ันกับ
ชัน้เรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่สตรแีละผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ท�างานดว้ยกันอย่างไรเพือ่สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่าง
หรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนทบทวนค�าพูดของ
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันโดยเริม่
ตน้ในย่อหน้าที่สิบ หลักฐานใดที่พวกเขา
เห็นวา่ค�าพยากรณ์ของประธานคมิบัลล์
เกิดสัมฤทธิผล เยาวชนทัง้ชายและหญิง
สามารถท�าส่ิงใดเพื่อช่วยให้ค�าพยากรณ์น้ี
เกิดสัมฤทธิผล กระตุน้ให้เยาวชนทบทวน
ค�าพูดที่เหลือของประธานเนลสัน มองหา
วธิีที่สตรแีละผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตท�างาน
ดว้ยกัน ท่านอาจเชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้
เรยีนแบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสตรผีู้ชอบธรรมโดยเขียนจดหมาย
แสดงความขอบคณุแก่สตรี ในชีวติของ
พวกเขาหรอืโพสตบ์นส่ือสังคมออนไลน์ 

• แบ่ง บทที่ 8 ของ Daughters in My 
Kingdom เป็นตอนๆ ให้เยาวชนอ่านใน
ช่วงชัน้เรยีน และมอบหมายให้อ่านคนละ
ตอน

• เชือ้เชิญให้พวกเขามองหาข้อความ
อ้างอิงหรอืเรือ่งเล่าที่แสดงให้เห็นวา่ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตและสตรที�างานดว้ยกัน
อย่างไรเพื่อสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันข้อความ
อ้างอิงหรอืเรือ่งเล่ากับชัน้เรยีน เยาวชน
สามารถแบ่งปันเรือ่งคล้ายกันน้ีเรือ่งใด
บ้างจากประสบการณ์ของพวกเขาเอง

• ขออนุญาตอธิการเชิญพี่น้องสตรแีละ
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตสองสามคนที่มีการ
เรยีกในวอรด์มาแบ่งปันประสบการณ์การ
ท�างานดว้ยกันในศาสนจักร พวกเขาได้
ประโยชน์อะไรจากประสบการณ์และมุม
มองของกันและกัน เชือ้เชิญให้เยาวชน
แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง 
“บทบาทของพี่น้องสตรี ในศาสนจักร” 
จากค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุเรือ่ง “สตรแีอลดเีอสช่างเหลือ
เช่ือ!” ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้ ให้
กัน เยาวชนจะใช้ข่าวสารของเอ็ลเดอรค์กุ
ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความส�าคญัของสตรี ใน
ศาสนจักรไดอ้ย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “กิจธุระของเหล่า
เทพ” หรอืสองสามนาทีแรกของเรือ่ง 
“ตน้แบบสภาวอรด์” และขอให้เยาวชน
แบ่งปันข้อคดิที่ ไดว้า่สตรแีละผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตท�างานดว้ยกันอย่างไร 
กระตุน้เยาวชนให้แบ่งปันวธิีที่พวกเขา
เห็นชายหญิงในครอบครวัและวอรด์สรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากวดีทิัศน์เหล่าน้ีไดอ้ย่างไรขณะพวก
เขารบัใช้ดว้ยกันในศาสนจักร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การเตรยีมทางวญิญาณ
ของตวัท่านเองจะช่วยสรา้ง
บรรยากาศการเรยีนรู้ ในบ้าน
หรอืห้องเรยีนไดม้ากทีเดยีว 
เมื่อท่านเตรยีมพรอ้มทาง
วญิญาณ ท่านไดน้�ามาซ่ึง
วญิญาณแห่งสันต ิความรกั 
และความคารวะ คนที่ท่าน
สอนจะรูสึ้กมั่นใจมากขึน้ใน
การไตรต่รองและสนทนา
เรือ่งที่มีคณุคา่นิรนัดร”์ (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 79)
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• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” ย่อหน้า 6 
และ 7 ในใจ และระบุวธิีที่ชายหญิงท�างาน
ดว้ยกันเพื่อท�าให้แผนนิรนัดรข์องพระผู้
เป็นเจ้าเกิดผล ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิง
ที่พวกเขาพบ พวกเขาเคยเห็นตวัอย่าง

ของสามีภรรยาผู้ท�าตามหลักธรรมใน
ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัเมื่อใด พวกเขา
จะท�าอะไรในตอนน้ีไดบ้้างเพื่อเตรยีม
ตนเองให้มีสัมพันธภาพครอบครวัแบบที่
บรรยายไว้ ในถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่ชายหญิงท�างาน
ดว้ยกันอย่างไรในศาสนจักร พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญผู้ตดิตามพระองค์ ให้
เป็นพยาน และขณะพวก
เขาท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ท่านจะ
กระตุน้เยาวชนที่ท่านสอน
ให้เป็นพยานตอ่กันเกี่ยวกับ
ความจรงิของ

พระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเควนทิน แอล. คกุ, “สตรแีอลดเีอส
ช่างเหลือเชือ่!” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
22–27

ช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมา ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัคร
สาวกสิบสองแสวงหาการน�าทาง การดลใจ และการเปิดเผย 
ขณะหารอืกับผู้น�าฐานะปุโรหิตและผู้น�าองค์การช่วยรวม
ทัง้จัดท�าคูม่ือศาสนจักรเล่มใหม่  ในขัน้ตอนน้ีข้าพเจ้าเกิด
ความรูสึ้กซาบซึง้อย่างท่วมท้นตอ่บทบาทอันส�าคญัยิ่งของ
พี่น้องสตรทีัง้ที่แต่งงานแล้วและยังโสดที่มีต่อครอบครวั
และศาสนจักรทัง้ในอดตีและปัจจุบัน. . .

หลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าไปรว่มการประชุมสเตคในตองกา 
เช้าวนัอาทิตย์ห้องนมัสการสามแถวหน้าเต็มไปดว้ยชายวยั 
26 ถึง 35 ปี  ข้าพเจ้าคิดวา่พวกเขาเป็นคณะนักรอ้งชาย 
แต่เมื่อด�าเนินกิจธุระในการประชุมใหญ่เสรจ็ ชายเหล่าน้ี
ซ่ึงมีจ�านวน 63 คนยืนขึน้เมื่อมีการขานช่ือและสนับสนุน
ให้ ไดร้บัแตง่ตัง้เขา้สู่ฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค ขา้พเจา้ 
ทัง้ยินดแีละตกตะลึง

หลังการประชุมภาคน้ันข้าพเจ้าถามประธานมาเตเอกี 
ประธานสเตควา่ส่ิงอัศจรรย์เช่นน้ีส�าเรจ็ไดอ้ย่างไร  เขาบอก 
ขา้พเจ้าวา่มกีารหารอืในการประชมุสภาสเตคเรือ่งการท�าให้ 
กลับมาแข็งขนั ซิสเตอรเ์ลยีเนตา วาเอนุก ุประธานสมาคม 
สงเคราะห์สเตคขออนุญาตพูดบางอย่างในการประชุม  ขณะ 
ที่เธอพูด พระวิญญาณยืนยันต่อประธานสเตคว่าส่ิงที่เธอ
บอกเป็นความจริง  เธออธิบายว่ามีชายหนุ่มที่ยอดเยี่ยม

ช่วง 20 ปลายๆ และวยั 30 กวา่จ�านวนมากในสเตคที่ ไมเ่คย 
รบัใช้งานเผยแผ ่ หลายคนรูต้วัวา่ท�าใหอ้ธกิารและผูน้�าฐานะ 
ปุ โรหิตผิดหวงัซ่ึงคนเหล่าน้ีกระตุ้นพวกเขาอย่างยิ่งให้รบั
ใช้งานเผยแผ่และตอนน้ี พวกเขารูสึ้กเหมือนเป็นสมาชิก
ชัน้สองของศาสนจักร  เธอชี ้ให้เห็นวา่ชายหนุ่มเหล่าน้ีอายุ
เกินวยัผู้สอนศาสนาแล้ว  เธอแสดงออกถึงความรกัความ
ห่วงใยพวกเขา พรอ้มทัง้อธิบายวา่ศาสนพิธีแห่งความรอด
ทัง้หมดยังมี ไว้ ให้พวกเขา และควรมุ่งความสนใจไปที่การ 
แตง่ตัง้ฐานะปุโรหิตและศาสนพิธีของพระวหิาร เธอกล่าว 
วา่ถงึแมช้ายหนุ่มเหลา่น้ีบางคนยงัโสด แตส่่วนใหญแ่ตง่งาน 
แล้วกับสตรีที่ยอดเยี่ยม—ซ่ึงบางคนแข็งขัน บางคนไม่
แข็งขัน และบางคนไม่ ใช่สมาชิก

หลงัจากหารอืกนัอยา่งรอบคอบในสภาสเตค จงึมกีารตดัสิน 
ใจวา่ชายในฐานะปุโรหิตและสตรี ในสมาคมสงเคราะห์จะ 
ยืน่มอืเขา้ไปช่วยชายเหลา่น้ีกบัภรรยาใหก้ลบัมา ขณะอธิการ 
มีเวลามากขึน้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวในวอรด์  การท�าเช่น 
น้ันเกีย่วขอ้งกบัการช่วยเหลอืโดยมุ่งใหค้วามส�าคญัเบือ้งตน้ 
ในการเตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้มรบัฐานะปุโรหิต การแตง่งาน 
นิรนัดร ์และศาสนพิธีความรอดในพระวหิาร  ช่วงสองปีตอ่ 
มาชายเกือบทัง้ 63 คนที่ ได้รับการสนับสนุนเข้าสู่ฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคในการประชุมใหญ่ครัง้น้ันได้รับ 
เอ็นดาวเมน้ท์ ในพระวหิารและผนึกกบัคูส่มรส เรือ่งน้ีเป็น 
เพียงแบบอย่างหน่ึงที่แสดงว่าสตรีของเรามีส่วนส�าคัญ
อย่างไรต่องานแห่งความรอดในวอร์ดและสเตคและพวก
เธออ�านวยความสะดวกให้ ได้รับการเปิดเผยอย่างไร  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในสภาครอบครัวและสภาของศาสนจักร 



123

มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการท�าตามค�าแนะน�าจาก
ผู้น�าฐานะปุโรหิตจึงเป็นเรือ่งส�าคญั
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตไดร้บัการดลใจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้หารอืกับคนที่ ไดร้บัเรยีก
ให้น�า การเรยีนรูว้ธิีฟังและท�าตามค�าแนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิตจะช่วยให้เรารอดพ้น
จากอันตรายทางรา่งกายและทางวญิญาณ และจะช่วยให้เราท�าการเลือกอย่างฉลาด

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่ให้ตวัท่านเข้าใจวา่เหตใุดการท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�า
ฐานะปุโรหิตจึงเป็นเรือ่งส�าคญั จากน้ันให้พิจารณาวา่กิจกรรมทีเ่หลือในโครงรา่งน้ีจะ
ช่วยท่านวางแผนวธิี ให้เยาวชนมีส่วนในการเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ประสบการณ์ของท่านใน
การท�าตามค�าแนะน�าจะช่วยให้ท่านสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

เอเฟซัส 4:11–14 (พรที่มาจากผู้น�า
ศาสนจักร)

คพ. 1:38; คพ. 21:4–5 (พระเจ้าตรสัผ่าน
ผู้รบัใช้ของพระองค)์

คพ. 124:45–46 (สดบัฟังผู้รบัใช้ของ
พระเจ้า)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “เส้นทางการส่ือสาร
สองเส้นทาง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 
105–109

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนชายในชัน้เรยีนสอน
บางอย่างที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตในโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
แก่เยาวชนหญิง จากน้ันเชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้สอนส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตในชัน้เรยีนของพวกเธอแก่
เยาวชนชาย

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนค�าแนะน�าที่
ไดร้บัเมื่อเรว็ๆ น้ีจากผู้น�าฐานะปุโรหิตใน
ท้องที่ (เช่น อธิการหรอืประธานสเตค) 
พวกเขาไดร้บัพรอะไรบ้างจากการท�าตาม
ค�าแนะน�าน้ัน ขณะที่ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจในช่วงบทเรยีน ให้แสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพรที่มาจากการท�าตามผู้น�า
ฐานะปุโรหิต

การท�าตามค�าแนะน�าของ
ผู้น�าฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่ท่านในชีวติส่วนตวั ใน
การเรยีกของท่าน และใน
ครอบครวัท่านอย่างไร

เยาวชนมีโอกาสอะไรบ้างใน
การแสวงหาค�าแนะน�าฐานะ
ปุโรหิต ท่านจะกระตุน้ให้
เยาวชนท�าตามค�าแนะน�าของ
ผู้น�าฐานะปุโรหิต ตลอดจน
ผู้น�าวอรด์และผู้น�าสเตคได้
อย่างไร
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการท�าตามสภา
ของผู้น�าฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนยกตวัอย่างจากพระ
คมัภีรข์องคนที่แสวงหาและท�าตามค�า
แนะน�าของผู้น�าฐานะปุโรหิต (เช่น 2 
พงศ์กษัตรยิ์ 5:1–14, โมไซยาห์ 28:1–8, 
หรอื แอลมา 16:5–8) เชือ้เชิญให้เยาวชน
สนทนาส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากตวัอย่าง
เหล่าน้ีเกี่ยวกับการรบัค�าแนะน�า ผู้น�า
ในเรือ่งเหล่าน้ีไดร้บัการดลใจให้น�าทาง
คนที่พวกเขารบัใช้อย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่เสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของพวกเขาวา่ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตของเราไดร้บัการดลใจ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน เอเฟซัส 
4:11–14 และ หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 1:38; 21:4–5; 124:45–46 และ
ตอบค�าถามตอ่ไปน้ี: เหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้ง
ท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�าฐานะปุโรหิต 

ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่
พวกเขาท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตและไดร้บัพร

• แจกส�าเนาค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรด์ลั- 
ลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “เส้นทางการส่ือสาร
สองเส้นทาง” ขอให้นักเรยีนครึง่ชัน้
อ่านหัวข้อที่ I “เส้นทางส่วนตวั” และ
ท�างานดว้ยกันเพื่อวาดแผนภูมิแสดงส่ิง
ที่เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์สอน ขอให้อีกครึง่ชัน้
ท�าเช่นเดยีวกันกับหัวข้อที่ II “เส้นทาง
ฐานะปุโรหิต” หลังจากสองกลุ่มแบ่งปัน
แผนภูมิ ให้กันแล้ว ให้อ่านหัวข้อที่ III 
“ตอ้งใช้ทัง้สองเส้นทาง” ดว้ยกันและถาม
เยาวชนวา่พวกเขากับครอบครวัไดร้บัพร
อย่างไรจากการเปิดเผยส่วนตวัและการ
เปิดเผยผ่านผู้น�าฐานะปุโรหิต

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดการท�า
ตามค�าแนะน�าของผู้น�าฐานะปุโรหิตจึงเป็นเรือ่งส�าคญั พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะ
คุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรวนัน้ีเกีย่วกับการแสวงหาค�าแนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิต เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาเขียนค�าแนะน�าที่ ไดร้บัและพรที่ ไดเ้มือ่ท�าตามค�าแนะน�าน้ันไว้ ในบันทึก
ส่วนตวั

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่บรรยายเสียเป็นส่วน
ใหญ่หรอืตอบค�าถามเอง
ทุกข้อมีแนวโน้มที่จะท�าให้
ผู้เรยีนไม่อยากมีส่วนรว่ม” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน[1999], หน้า 64)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดมักจะทรง
ใช้เรือ่งเล่า อุปมา และยก
ตวัอย่างชีวติจรงิเพื่ออธิบาย
หลักค�าสอนและหลักธรรม 
ท่านสามารถแบ่งปันเรือ่งใด
กับเยาวชนไดบ้้างเกี่ยวกับการ
ท�าตามผู้น�าฐานะปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การใช้ทักษะการศึกษาพระคมัภีร์
สามารถช่วยให้ฉันเรยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร
วธิีที่ดทีี่สุดวธิีหน่ึงในการเรยีนเรือ่งฐานะปุโรหิตคอืศึกษาพระคมัภีร ์การศึกษาพระ
คมัภีรจ์ดจ่อมากกวา่การอ่านเท่าน้ัน เพื่อให้เข้าใจพระคมัภีรท์ี่สอนเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต 
เราสามารถเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้ทักษะการศึกษาพระคมัภีร์ ได ้เช่น การนิยามค�ายาก 
การใช้เชิงอรรถและตวัช่วยศึกษาอื่นๆ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนทีท่่านสอน

คพ. 20:46–59 (หน้าที่ของฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน)

คพ. 121:34–46 (พลังของฐานะปุโรหิต
ขึน้อยู่กับหลักธรรมแห่งความชอบธรรม)

คพ. 84:33–44 (ค�าปฏิญาณและพันธ-
สัญญาของฐานะปุโรหิต)

“ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค,” คูม่ือ
พระคมัภีร์

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “What Every 
Elder Should Know—and Every Sister 
as Well,” Ensign, Feb. 1993, 7–13

“สอนจากพระคมัภีร,์” ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 54–59

“ฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 144–149

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

พระคมัภีรข์้อใดไดช่้วยให้
ท่านเข้าใจฐานะปุโรหิต 
ทักษะการศึกษาพระคมัภีร์
ทักษะใดช่วยให้ท่านเข้าใจ
พระคมัภีรด์ขีึน้

เยาวชนมีค�าถามอะไรบ้าง
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ทักษะ
การศึกษาพระคมัภีรท์ักษะใด
จะช่วยพวกเขาใช้พระคมัภีร์
เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิต
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนถามค�าถามที่พวก
เขามีเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตหรอืกุญแจ
ฐานะปุโรหิต

• ถามเยาวชนวา่พวกเขาท�าอะไรเมื่อ
บังเอิญพบข้อพระคมัภีรท์ี่พวกเขาไม่
เข้าใจ มีตวัช่วยศึกษาพระคมัภีรอ์ะไรบ้าง
ส�าหรบัพวกเขา พวกเขาท�าอะไรอีกเพื่อให้
เข้าใจพระคมัภีรล์ึกซึง้ขึน้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่สตรแีละผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ท�างานดว้ยกันอย่างไรเพือ่สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่าง
หรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 121:34–46 และพูดถึง
ค�าที่พวกเขาไม่เข้าใจ เช่น อ�านาจการ
ปกครอง ไม่ชักช้า การบังคบั ปฏัก ไม่เส
แสรง้ และอื่นๆ ขอให้เยาวชนคน้หานิยาม
ของค�าที่พวกเขาพูดถึงในพจนานุกรม
และอ่านพระคมัภีรข์้อน้ันอีกครัง้ เยาวชน
ไดข้้อคดิเพิ่มเตมิอะไรบ้างหลังจากนิยาม
ค�าเหล่าน้ีแล้ว เชือ้เชิญให้เยาวชนเลือก
ศึกษาพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตและนิยามค�าที่ ไม่คุน้หู (ตวัอย่าง
เช่น พวกเขาอาจจะคน้หาข้อพระคมัภีร์
ที่พบในหัวข้อเรือ่ง “ฐานะปุโรหิต” ใน 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา หรอืในบทความของ
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง “What 
Every Elder Should Know—and Every 
Sister as Well”) ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่เรยีนรูก้ับชัน้เรยีน

• มอบหมายให้เยาวชนแตล่ะคนศึกษา
บางข้อจาก หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
20:46–59 หรอื 84:33–44 เชือ้เชิญให้พวก
เขาใช้เชิงอรรถของข้อเหล่าน้ีหาข้อคดิ
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต เชือ้เชิญ
ให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู ้เชิงอรรถ
ช่วยให้พวกเขาเข้าใจพระคมัภีร์ ไดด้ขีึน้
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนสมมตวิา่ก�าลังบอก
เพื่อนวา่ญาตคินหน่ึงเพิ่งไดร้บัฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค พวกเขาจะ
อธิบายเรือ่งฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
กับเพื่อนอย่างไรถ้าเขาหรอืเธอคนน้ันไม่
คุน้เคยกับศาสนจักร พวกเขาจะแบ่งปัน
พระคมัภีรข์้อใดถ้าเพื่อนมีค�าถาม ขอให้
เยาวชนอ่าน “ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ-
เดค” ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละระบุข้อที่พวก
เขาจะใช้ ไดเ้มื่อพูดคยุกับเพื่อน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจวธิี ใช้ทักษะการศกึษาพระคมัภีรเ์พือ่ช่วยให้พวกเขาเรยีนรูม้าก
ขึน้เกีย่วกับฐานะปุโรหิตหรอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ
หัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ ใช้การสบตาเป็นวธิีดงึผู้
เรยีนเข้าสู่บทเรยีน เมื่อท่าน
สอนดว้ยการสบตา ความ
สนใจของท่านจะมุ่งไปยังคน
ที่ท่านก�าลังสอน ไม่ ใช่เน้ือหา
บทเรยีน การสบตาเมื่อท่าน
ฟังความคดิเห็นและค�าถาม
ของเขาจะช่วยให้เขารูว้า่ท่าน
สนใจส่ิงที่เขาพูด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 71)
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เชือ้เชิญให้กระท�า

กระตุน้ให้เยาวชนใช้ทักษะทีเ่รยีนรูว้นัน้ีขณะศกึษาเรือ่งฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะ
ปุโรหิตและพระกิตตคิณุหัวข้ออืน่ ในชัน้เรยีนครัง้ตอ่ๆ ไปให้เชิญพวกเขาแบ่งปันส่ิงที่
ก�าลังเรยีนรู้

บอกเยาวชนเกีย่วกับพรทีท่่านไดร้บัจากการศกึษาพระกิตตคิณุ

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
และทรงเตรยีมเหล่าสาวก
ของพระองคแ์ละทรงวางใจ
พวกเขาให้แบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับผู้อื่น ท่านจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชน
ตอ้งการเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิตและแบ่งปัน
ส่ิงที่เรยีนรูก้ับผู้อื่นไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “ฐานะปุโรหิต” Gospel Library, 
LDS.org

ฐานะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตคอืพลังและอ�านาจนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้า  
พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปกครองฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลกโดยฐานะปุโรหิต  พระองค์ทรงไถ่และท�าให้ลูกๆ 
ของพระองค์สูงส่งโดยพลังอ�านาจดังกล่าว เพื่อท�าให้เกิด 
“ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” ( โมเสส 
1:39)  พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตให้
แก่สมาชิกชายที่มีคา่ควรของศาสนจักรเพื่อเขาจะสามารถ
กระท�าในพระนามของพระองคเ์พือ่ความรอดของลกูๆ ของ 
พระองค์  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตได้รบัมอบอ�านาจให้ส่ังสอน
พระกิตตคิณุ ปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอด และปกครอง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก  

สมาชิกชายของศาสนจักรอาจเริม่การรบัใช้ ในฐานะปุโรหิต
เมือ่อายคุรบ 12 ปี  เขาเริม่โดยด�ารงฐานะปุโรหติแหง่อาโรน 
และต่อมาเขาอาจมีคุณสมบัติพร้อมรับฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดคที่ประสาทแก่เขาในชีวิตแต่ละช่วงและขณะ
เตรียมตัวรับความรับผิดชอบต่างๆ เขาจะด�ารงต�าแหน่ง
หลากหลายในฐานะปุโรหิต  อาทิ มัคนายก  ผู้สอน หรือ
ปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และเอ็ลเดอรห์รอืมหา-
ปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

เพื่อให้สมาชิกชายของศาสนจักรด�ารงฐานะปุโรหิต ผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัมอบอ�านาจตอ้งประสาทฐานะปุโรหิต
แก่เขาและแต่งตัง้เขาสู่ต�าแหน่งในฐานะปุโรหิตน้ัน (ด ู
ฮีบร ู5:4; คพ. 42:11; หลักแห่งความเช่ือ 1:5)

แม้จะมอบอ�านาจฐานะปุ โรหิตให้เฉพาะสมาชิกชายที่มี
ค่าควรของศาสนจักร  แต่พรของฐานะปุดรหิตมี ให้ทุก
คน—ทัง้ชาย หญิง และเด็ก เราทุกคนไดร้บัประโยชน์จาก

อิทธิพลของผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ชอบธรรม และเราทุกคนมี
สิทธิ์รบัศาสนพิธีแห่งความรอดของฐานะปุโรหิต . . .

กุญแจฐานะปุโรหิต 

ผูถ้อืกญุแจฐานะปุโรหติจะควบคมุการใช้อ�านาจฐานะปุโรหติ 
ในศาสนจกัร (ด ูคพ. 65:2; 124:123) ผูถ้อืกญุแจฐานะปุโรหติ 
มสิีทธิเ์ป็นประธานและก�ากบัดแูลศาสนจกัรภายในขอบเขต 
อ�านาจ  ตวัอย่างเช่น อธิการถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่ท�าให้
เขาสามารถเป็นประธานในวอรด์ได ้ดว้ยเหตน้ีุเมื่อเด็กคน
หน่ึงในวอรด์พรอ้มจะรบับัพตศิมา บุคคลที่จะให้บัพตศิมา
เด็กตอ้งไดร้บัมอบอ�านาจจากอธิการ

พระเยซคูรสิตท์รงถอืกญุแจทัง้หมดของฐานะปุโรหติ  พระ- 
องค์ทรงมอบกุญแจที่จ�าเป็นต่อการปกครองศาสนจักรให ้
อคัรสาวกของพระองค ์ เฉพาะอคัรสาวกอาวโุสหรอืประธาน 
ศาสนจักรเท่าน้ันที่จะใช้ (หรอืมอบอ�านาจให้อีกคนหน่ึงใช้) 
กุญแจเหล่าน้ีเพ่ือปกครองทัง้ศาสนจักร (ด ูคพ. 43:1–4; 
81:2; 132:7)

. . . ประธานศาสนจกัรมอบกญุแจฐานะปุโรหติแกผู้่น�าฐานะ 
ปุ โรหิตคนอื่นๆ  ทัง้น้ีเพื่อคนเหล่าน้ันจะเป็นประธานใน 

ขอบข่ายความรบัผิดชอบของตนได ้ ผู้รบัมอบกุญแจฐานะ
ปุโรหิตได้แก่ประธานพระวิหาร  ประธานคณะเผยแผ่ 
ประธานสเตค ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา และ
ประธานโควรมั  บุคคลที่รบัใช้ ในต�าแหน่งเหล่าน้ีถือกุญแจ
จนกวา่จะไดร้บัการปลด ที่ปรกึษาไม่ไดร้บักุญแจ แตเ่ขาได้
รบัอ�านาจและความรบัผิดชอบโดยการเรยีกและงานมอบ
หมาย . . .

พระคมัภีรอ์้างอิง: ยอห์น 15:16; กิจการ 8:14–20; ยากอบ 
5:14–15; คพ. 13; 20; 84; 107;  โจเซฟ สมิธ—ประวัต ิ
1:68–73
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อื่นเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร
เรือ่งเล่าสามารถยกระดบัการสอนและดงึดดูความสนใจของคนที่เราสอน เรือ่งเล่าให้
ตวัอย่างที่ชอบธรรมและแสดงให้เห็นพรอันเกิดจากการท�าตามค�าสอนของพระเยซู
ครสิต ์มีเรือ่งเล่ามากมายในพระคมัภีร ์ในถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ และจาก
ชีวติของเราเองที่เราสามารถใช้สอนผู้อื่นเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวธิี ใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อืน่เกีย่วกับฐานะปุโรหิต

มัทธิว 10:1 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงแตง่ตัง้
สาวกเจ็ดสิบ)

กิจการ 3:1–9 (เปโตรรกัษาคนง่อย)

กิจการ 8:14–24 (ซีโมนพยายามให้ ได้
ฐานะปุโรหิตดว้ยเงิน)

3 นีไฟ 18:1–9 (พระเยซูทรงปฏิบัตศีิล
ระลึก)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การเป็นคนจรงิ
ใจ,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 80–83

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “อ�านาจแห่งสวรรค,์” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 48–51

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “ฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 
115–118

“เรือ่งเล่า,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน (1999), หน้า 179–182

วดีทิัศน์: “ช�าระตวัท่านให้บรสุิทธิ์,” 
“ปาฏิหารยิ์ช่วงสงคราม”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ประสบการณ์ใดเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิต เรือ่งใดจาก
พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติได้
ช่วยให้ท่านเข้าใจพลังของ
ฐานะปุโรหิต

เยาวชนเคยมีประสบการณ์
ใดบ้างกับฐานะปุโรหิต เรือ่ง
ใดเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตจะ
ช่วยเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
ของพวกเขา
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวา่พวกเขา
ก�าลังประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในการศึกษา
ส่วนตวั การศึกษาเป็นครอบครวั เซมินาร ี
หรอืชัน้เรยีนของศาสนจักรอย่างไร

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขา
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ท่านอาจแบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านเอง ถามเยาวชน
วา่เหตใุดการเล่าเรือ่งจึงเป็นวธิีที่ดี ในการ
สอนผู้อื่นเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิี ใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อืน่เกีย่วกับ
ฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนสมมตวิา่ผู้น�าขอให้
เขาพูดในการประชุมศีลระลึกเรือ่งฐานะ
ปุโรหิต ขอให้พวกเขาหาเรือ่งหน่ึงในพระ
คมัภีรท์ี่สอนเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตซ่ึง
สามารถรวมไว้ ในค�าพูดของเขาได ้(เช่น 
ตวัอย่างของศาสนพิธีการรกัษาหรอืการ
ให้พร) หากจ�าเป็น เขาอาจจะใช้ข้อพระ
คมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี กระตุน้พวก
เขาให้เล่าเรือ่งที่หาพบกับนักเรยีนที่เหลือ
ในชัน้เรยีนและอธิบายวา่เรือ่งน้ันสอน
อะไรเราเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตและพวกเขา
จะใช้ ในค�าพูดของพวกเขาอย่างไร

• มอบหมายให้เยาวชนแตล่ะคนอ่าน
เรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ (เช่นเรือ่งเกี่ยวกับ
หมู่บ้านโปเต็มกิน้ในค�าพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ “การเป็นคนจรงิ
ใจ” เรือ่งเกี่ยวกับบิดาของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนาร์ ในค�าพูดของเอ็ลเดอร ์

เบดนาร ์“อ�านาจแห่งสวรรค”์ หรอืเรือ่ง
เล่าจากประจักษ์พยานของผู้ ให้ค�าปรกึษา
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในค�าพูดของ
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ “ฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน”) ขอให้เยาวชนสรปุ
เรือ่งที่พวกเขาอ่านและอธิบายวา่เรือ่งน้ัน
สอนอะไรเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต เยาวชน
อาจมีโอกาสใดสอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตโดยใช้เรือ่งเหล่าน้ี

• เปิดวดีทิศัน์เรือ่งหรอืสองเรือ่งทีแ่นะน�า
ไว้ ในโครงรา่งน้ี ถามเยาวชนวา่เรือ่งราวใด
สอนเราเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต เชือ้เชิญให้
เยาวชนเปิดวดีทิัศน์กับคนอื่นที่เขารูว้า่
จะเข้มแข็งไดด้ว้ยข่าวสารเหล่าน้ี กระตุน้
ให้พวกเขาแนะน�าวธีีที่พวกเขาสามารถ
แบ่งปันวดีทิัศน์กับเพื่อหรอืสมาชิก
ครอบครวั และให้ โอกาสเยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์กับชัน้เรยีนในวนัข้างหน้า

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่จะใช้เรือ่งเล่าสอนผู้อืน่เกีย่วกับฐานะปุโรหิตไดอ้ย่างไร 
พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

หลักธรรมการคน้หา หลัก
ธรรมเป็นความจรงินิรนัดรท์ี่
น�าการกระท�าของเรา บางครัง้
หลักธรรมกล่าวอย่างเรยีบง่าย
ในพระคมัภีรห์รอืถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ และเวลาอื่น
ก็กล่าวเป็นนัยในเรือ่งราวหรอื
แบบอย่าง ในกิจกรรมแรก
ของหมวดน้ี เยาวชนไดร้บั
เชิญให้คน้หาเรือ่งราวที่แสดง
ให้เห็นถึงหลักธรรมเหล่าน้ี
เกี่ยวข้องกับฐานะปุโรหิต 
ช่วยให้พวกเขาเรยีนรูท้ี่จะ
ระบุหลักธรรมเหล่าน้ีโดยถาม
ค�าถามเช่น “ฉันเรยีนรูอ้ะไร
จากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่ช่วย
ให้ฉันเข้าใจหลกัธรรมน้ี มี
บางส่ิงตรงน้ีที่สอนฉันถึงวธิีที่
จะเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์
มากขึน้หรอืไม่” กระตุน้ให้
พวกเขามองหาหลักธรรมใน
การศึกษาพระกิตตคิณุส่วน
ตวัหรอืเป็นครอบครวั
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เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เรือ่ง
เล่าที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อ
ให้คนที่พระองคท์รงสอน
เข้าใจ ท่านสามารถเล่าเรือ่ง
ใดให้เยาวชนฟังเพื่อช่วยให้
พวกเขาเข้าใจพลังของฐานะ
ปุโรหิต เยาวชนรูจ้ักเรือ่งใด
บ้างที่จะช่วยพวกเขาสอนผู้
อื่นเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากแอล. ทอม เพอรร์ยี์, “ฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน,” Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ย. 2010 หน้า 
115–118

เยาวชนทัง้หลายของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้าเป็น
พยานตอ่ท่านวา่พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ไดผู้กมัดพระเจ้าให้
ประทานพรแก่ชีวิตท่านตามความซ่ือสัตย์ของท่าน  หาก
ท่านจะเอาใจใส่สุรเสียงเตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และ 
ท�าตามการน�าทางของพระองค์ ท่านจะได้รับพรด้วยการ
ปฏิบัติของเหล่าเทพ  พรดังกล่าวจะเพิ่มปัญญา ความรู ้
พลังอ�านาจ และความรุ่งโรจน์ให้ชีวิตท่าน น่ีเป็นพรที่
พระเจ้าทรงสัญญาไวก้ับท่าน

สองสามเดอืนก่อนข้าพเจ้ามี โอกาสเข้ารว่มการประชุมอด
อาหารและแสดงประจักษ์พยานของวอร์ดหน่ึง  คนที่ยืน
แสดงประจักษ์พยานคือผู้ ให้ค�าปรึกษาของฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน ประจักษ์พยานของเขาท�าให้ข้าพเจ้าเกิดความ
เข้าใจใหม่ว่าการถือกุญแจแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพมี
ความหมายตอ่ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างไร 

ผู้ ใหค้�าปรกึษาคนน้ีเลา่ประสบการณ์บางอย่างเกีย่วกบัฐานะ 

ปุโรหิตแห่งอาโรนวอรด์ตอนเช้าน้ัน ขณะเดนิมาโบสถ์เขา 
เห็นมัคนายกสองคนถอืซองบรจิาคอดอาหารไปบา้นสมาชิก 
เขาประทับใจการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและการท�างาน
มอบหมายอย่างสมเกยีรตขิองพวกเขา  จากน้ันเขาไปปฏบัิต ิ
ศีลระลึกกับปุโรหติสองคนในบา้นพักของชายทีท่พุพลภาพ 
ทางรา่งกายและจิตใจ น่ีเป็นครัง้แรกที่เยาวชนชายสองคน
น้ีไปเยี่ยมบ้านดังกล่าว  และผู้ ให้ค�าปรึกษาของพวกเขา
สังเกตเห็นท่าทางอ่อนน้อมและท่าทีห่วงใยขณะพวกเขา
ท�างานมอบหมายฐานะปุโรหิตของตน 

ตอ่จากน้ัน  ผู้ ให้ค�าปรกึษาเล่าประสบการณ์สัน้ๆ ที่ท�าให้
เขาซาบซึง้ใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะปุโรหิตคนหน่ึงเตอืนสต ิ
เขาวา่การเป็นผูป้ฏบัิตศิาสนกจิทีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิต ์
—เป็นเทพผู้ปฏิบัตหิมายถึงอะไร  ปุ โรหิตหนุ่มที่ก�าลังส่ง 
ผ่านน� ้าเดนิมาถึงชายที่ดเูหมือนจะมีกลุ่มอาการดาวน์ซิน- 
โดรมขัน้รนุแรง อาการของชายคนน้ันท�าให้เขาหยิบถ้วย 
จากถาดขึน้มาดืม่ไม่ได ้ปุ โรหิตหนุ่มคนน้ีประเมินสถาน- 

การณ์ทันที เขาประคองหลังศีรษะชายคนน้ันดว้ยมือซ้าย
เพือ่ใหอ้ยู่ ในทา่ทีด่ืม่น� ้าได ้และหยบิถว้ยจากถาดดว้ยมอืขวา 

จ่อรมิฝีปากให้อย่างช้าๆและสุภาพ  ชายคนดงักล่าวแสดง
สีหน้าขอบคณุ—สีหน้าของคนทีเ่ห็นวา่มคีนช่วยเหลือ จาก 
น้ันปุโรหิตหนุ่มที่ยอดเยี่ยมคนน้ีจึงท�างานมอบหมายของ
ตนต่อไปเพื่อส่งผ่านน� ้าให้สมาชิกคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมการ
ประชุม 

ผู้ ให้ค�าปรกึษาแสดงความรูสึ้กทีม่ีตอ่ช่วงเวลาอ่อนโยนน้ัน
ในประจักษ์พยานของเขา  เขากล่าววา่เขาหล่ังน� ้าตาอย่าง
เงียบๆ ดว้ยปีต ิและรูว้า่ศาสนจักรอยู่ ในมือที่ดขีองเยาวชน
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่เอาใจใส่ผู้อื่นและเช่ือฟัง

ประธานเอสรา เทฟท์ เบ็นสันกล่าวไวว้า่:  “จงให้เยาวชนที่ 
ด�ารงตนสะอาดทางศีลธรรมและเขา้รว่มการประชมุศาสน- 
จกัรอยา่งซ่ือสัตยแ์กข่า้พเจา้ จงใหเ้ยาวชนชายทีข่ยายฐานะ 
ปุโรหิตของเขา ไดร้บัรางวลัหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้า และ 
เป็น อีเกลิ สเคาท (Eagle Scout) แกข่า้พเจา้ จงใหเ้ยาวชน 
ชายท่ีเรียนจบเซมินารีและมีประจักษ์พยานลุกโชนใน 
พระคมัภีรม์อรมอนแก่ข้าพเจ้า จงให้เยาวชนชายเช่นน้ัน 
แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะให้เยาวชนชายที่สามารถกระท�า 
ปาฏิหารยิ์แทนพระเจ้าในสนามเผยแผ่และตลอดชีวติเขา 
แก่ท่าน” (“To the ‘Youth of the Noble Birthright,’” 
Ensign May 1986, 45)
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ ในศาสนพิธี ... พลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์”  
(คพ. 84:20)

พระบิดาในสวรรคข์องเราทรงใช้ศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งพระกิตตคิณุสอนเราและ
เตรยีมเราให้พรอ้มที่จะอยู่กับพระองค ์ในหน่วยน้ี ท่านจะมีโอกาสช่วยเยาวชนยกระดบัความ
พยายามของพวกเขาในการศึกษาและสอนพระกิตตคิณุขณะเรยีนเรือ่งศาสนพิธีและพันธ-
สัญญา กระตุน้เยาวชนให้ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้พยายามเรยีนรูม้ากขึน้ 
และสอนส่ิงที่พวกเขาคน้พบกับคนอื่นๆ 

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันสามารถเรยีนรูค้วามจรงิทางวญิญาณอะไรบ้างจากศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ
ฉันจะท�าให้ความเข้าใจเรือ่งพันธสัญญาลึกซึง้ขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะท�าให้ศลีระลึกมีความหมายตอ่ฉันมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันรกัษาพันธสัญญาวา่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาอย่างไร
ฉันจะเตรยีมรบัศาสนพิธีพระวหิารไดอ้ย่างไร

กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารถเรยีนรูค้วามจรงิทาง
วญิญาณอะไรบ้างจากศาสนพิธีของ
พระกิตตคิณุ
ศาสนพิธีเป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ เป็นการปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนที่ประกอบภายใต้
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธีเป็นสัญลักษณ์ของความจรงิพระกิตตคิณุและสอน
เราเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรคแ์ละการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
ศาสนพิธีสอนเราเช่นกันวา่เราเป็นใครและเตอืนเราให้นึกถึงหน้าที่ของเราตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า การเรยีนรูเ้รือ่งการใช้สัญลักษณ์ในศาสนพิธีช่วยให้เราเข้าใจพระกิตตคิณุ
สมบูรณ์มากขึน้และเสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน เยาวชนสามารถ
เรยีนรูอ้ะไรบ้างจากการใช้สัญลักษณ์ในศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ

ลูกา 22:19–20; 3 นีไฟ 18:1–11 (ศีลระลึก
เป็นเครือ่งหมายแทนพระวรกายและพระ
โลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด)

โรม 6:3–6; D&C 76:51 (บัพตศิมาโดย
ลงไปในน� ้าทัง้ตวัเป็นสัญลักษณ์ของการ
สิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระครสิตแ์ละการเกิดใหม่ทางวญิญาณ
ของเราเอง)

คพ. 84:19–22 (พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์
ผ่านศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 29–35

“ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้
ของพระองค,์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
218–219

“พิธีการ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
207–208

“การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน, 163–164

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

ใครค่รวญศาสนพิธีที่ท่าน
และครอบครวัไดร้บั (เช่น 
บัพตศิมา ศีลระลึก และ
ศาสนพิธีพระวหิาร) ท่าน
เรยีนรูค้วามจรงิพระกิตตคิณุ
อะไรบ้างจากศาสนพิธีเหล่าน้ี

เยาวชนในชัน้เรยีนของท่าน
เห็นคา่ความส�าคญัของศาสน
พิธีแห่งพระกิตตคิณุหรอืไม่ 
พวกเขาเข้าใจสัญลักษณ์ของ
บัพตศิมาและศีลระลึกหรอืไม่
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• เชือ้เชิญเยาวชนที่เคยมีโอกาสอธิบาย
ความจรงิเกี่ยวกับหลักค�าสอนให้เพื่อน
ฟังไดแ้บ่งปันประสบการณ์กับชัน้เรยีน

• ถามเยาวชนวา่มี ใครในพวกเขาหรอื
สมาชิกครอบครวัของพวกเขาไดร้บัศาสน

พิธีเมื่อเรว็ๆ น้ีหรอืไม่ (เช่น บัพตศิมา 
การแตง่ตัง้ฐานะปุโรหิต หรอืศาสนพิธี
พระวหิาร) กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ พวกเขาประทับใจอะไร
เกี่ยวกับศาสนพิธีน้ัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนพบความจรงิทางวญิญาณในศาสนพิธีของ
พระกิตตคิณุ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม มอบ
หมายให้กลุ่มหน่ึงศึกษาวา่บัพตศิมาเป็น
สัญลักษณ์ของอะไร และมอบหมายให้อีก
กลุ่มหน่ึงศึกษาวา่ศีลระลึกเป็นสัญลักษณ์
ของอะไร โดยใช้พระคมัภีรแ์ละแหล่ง
ข้อมูลอื่น (เช่นที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) 
ศาสนพิธีเหล่าน้ีสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับ
การชดใช้ ขอให้แตล่ะกลุ่มสอนส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูก้ับนักเรยีนที่เหลือ พวกเขา
อาจจะใช้รปู 103–104 และ 107–108ใน 
หนังสือภาพพระกิตตคิณุ ถามเยาวชน
วา่การเข้าใจการใช้สัญลักษณ์ของศาสน
พิธีเหล่าน้ันจะส่งผลอย่างไรตอ่ความคดิ
และความรูสึ้กของพวกเขาเมื่อมีส่วนรว่ม
ในศาสนพิธีครัง้ตอ่ไป

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหลักค�าสอน
และพันธสัญญา 84:19- 21 และ 2 นีไฟ 
28:30 โดยมองหาค�าตอบของค�าถามวา่ 

“ศาสนพิธีของพระกิตตคิณุสอนอะไร
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า” ขอให้พวกเขาแบ่ง
ปันส่ิงที่พบ กระตุน้พวกเขาให้ถามค�าถาม
น้ีกับตนเองเมื่อพวกเขาเป็นพยานหรอื
มีส่วนรว่มในศาสนพิธีครัง้ตอ่ไปและจด
ความคดิและความประทับใจของพวกเขา
ไวแ้บ่งปันในชัน้เรยีนครัง้หน้า

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน “การเปรยีบเทียบและ
บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์” ใน ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, 163–164 ขอให้
เยาวชนมองหาเหตผุลที่พระเจ้าทรง
สอนเราผ่านสัญลักษณ์ พระเจ้าทรงสอน
หลักธรรมหรอืความจรงินิรนัดรอ์ะไรบ้าง
ผ่านศาสนพิธีของบัพตศิมาและศีลระลึก 
กระตุน้เยาวชนให้มองหาค�าตอบของ
ค�าถามน้ีในข้อพระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครง
รา่งน้ีหรอืในข้อมูลเรือ่งบัพตศิมาและศีล
ระลึกใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจวธิีหาความจรงิทางวญิญาณในศาสนพิธีของพระกิตตคิณุหรอื
ไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การเข้าใจสัญลักษณ์ เพื่อ
เข้าใจอุปมาและสัญลักษณ์
ในพระคมัภีร ์เยาวชนตอ้ง
สามารถจ�าแนกสัญลักษณ์ 
ระบุส่วนตา่งๆ ของสัญลักษณ์ 
และแปลความหมายได ้วธิี
จ�าแนกสัญลักษณ์คอืมอง
หาค�าเช่น เหมือน เปรยีบ 
เป็นเหมือน ดงัเช่น หรอื 
ประหน่ึง จากน้ันเยาวชนตอ้ง
สามารถเขียนรายการส่วน
ตา่งๆ ของสัญลักษณ์ ได ้(อาทิ 
ขนมปังหรอืน� ้า) เพื่อแปล
ความหมายของสัญลักษณ์ 
พวกเขาสามารถอ้างกับแหล่ง
ข้อมูลอื่นของศาสนจักร (เช่น 
นิตยสารศาสนจักร ค�าพูด
การประชุมใหญ่ และพระ
คมัภีรข์้ออื่น) และพิจารณา
วา่สัญลักษณ์ช่วยให้พวกเขา
เข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุ
อย่างไร กระตุน้พวกเขาให้ท�า
ลักษณะน้ีทุกครัง้ที่พบอุปมา
หรอืสัญลักษณ์ในการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
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เชือ้เชิญให้กระท�า

• เสนอแนะให้เยาวชนเข้ารว่มการ 
บัพตศิมาและการยืนยันที่จะมาถึง ส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูว้นัน้ีจะส่งผลอย่างไรตอ่วธิี

ที่พวกเขาคดิเกี่ยวกับบัพตศิมา และเกี่ยว
กับการรบัส่วนศีลระลึก

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับพลังแห่งศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ทุกคนปฏิบัติ ใน
ศรทัธาและด�าเนินชีวติตาม
ความจรงิที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงหาโอกาสให้ผู้
ตดิตามพระองคเ์รยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์อันเป่ียมดว้ย
พลัง ท่านจะช่วยให้เยาวชน
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการชดใช้จาก
ศาสนพิธีที่พวกเขามีส่วนรว่ม
ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดนนิส บี. นวนชวนัเดอร,์ “ศาสนพิธี
และพันธสัญญา,” Ensign, ส.ค. 2001, 20–26

การมีส่วนรว่มของเราในศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์สอนหลายเรือ่ง
เกี่ยวกับระเบียบในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและเกี่ยว
กับพระองค ์ ตวัอย่างเช่น ดเูหมือนแปลกที่คนๆ หน่ึงจะ
เข้าพระวิหารไปปฏิบัติศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบางอย่าง
ก่อนยอมรับบัพติศมาซ่ึงเป็นศาสนพิธีขัน้ต้นอย่างหน่ึง
ของพระกิตติคุณ  มีระเบียบในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า และมีระเบียบในวธิีที่เราเรยีนรูเ้รือ่งน้ี . . .

เราไม่ไดร้บัทกุอย่างในคราวเดยีว แตเ่ราไดร้บัความรู้ ในเรือ่ง 
ศักดิสิ์ทธิ์เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองเมื่อเรามีคา่ควรและเช่ือฟัง
ความรูน้ั้น  จากบัพตศิมา ศาสนพิธีแรกของอาณาจักร เรา
ก้าวหน้าต่อไปผ่านศาสนพิธีอื่น เช่น การยืนยันและการ
แตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต ทัง้หมดน้ีน�าไปสู่ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์
ที่สุด ซ่ึงประกอบในพระวิหาร  การมีส่วนร่วมของเราใน
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของพระกิตตคิณุจัดระเบียบความรูข้อง
เราเรือ่งอาณาจักรและเปิดเผยพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าตอ่เราโดยวธิีน้ัน

ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์และความรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้าสัมพันธ์
กันแนบแน่น  ฉะน้ัน เราเรยีนรูเ้รือ่งอะไรบ้างเกี่ยวกับพระ-
ผู้เป็นเจ้าโดยมีส่วนรว่มในศาสนพิธีที่พระองคท์รงก�าหนด  
เราจะใช้บัพติศมาเป็นตัวอย่าง  บัพติศมาโดยลงไปในน� ้า
ทัง้ตัวเป็นไปเพื่อการปลดบาป  คนที่กลับใจจากบาปของ
เขาหรอืเธออย่างสมบูรณ์และรบับัพตศิมาดว้ยความตัง้ใจ
เด็ดเดีย่วย่อมรูว้า่พระผู้เป็นเจ้ามิเพียงมีเดชานุภาพในการ 
ให้อภัยและเอาภาระความรู้สึกผิดเก่ียวกับบาปของเรา
ไปเท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รงท�าเช่นน้ัน บุคคลน้ีรูบ้างอย่าง

เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า  เดชานุภาพและพระเมตตาอันล�า้
เลิศของพระองค์ โดยผ่านประสบการณ์ส่วนตวัของเขา วธิี
เดยีวที่เราจะรูเ้รือ่งเหล่าน้ีอย่างถ่องแท้คอืมีส่วนรว่มอย่างมี
คา่ควรในศาสนพิธีแห่งบัพตศิมา

บพัตศิมาเปิดประตสูู่อาณาจักรของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยผา่น 
บัพตศิมาคนๆ หน่ึงไม่เพียงผ่านเข้าไปไดอ้ย่างสะอาดเท่า 
น้ันแตด่ว้ยความรูแ้น่นอนวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงใหอ้ภยั  เช่น 
เดยีวกันกับศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์อื่นๆ ทัง้หมดของพระกิตต-ิ 
คณุ เมื่อเวลาล่วงเลยและดว้ยการเช่ือฟัง เราเจรญิก้าวหน้า 
สู่ศาสนพิธีของพระวหิาร  ซ่ึงท�าให้เราเช่ือมั่นแรงกล้าวา่
ความตายไมม่ผีลตอ่ความสัมพนัธอ์นัล�า้คา่ทีสุ่ดของเรา  เรา 
ไดร้บัความรูน้ี้โดยมีส่วนรว่มในศาสนพิธีที่มุ่งหมายจะสอน
เรือ่งเช่นน้ันแก่เรา  หาไม่แล้วเราจะไม่รูแ้ละจะไม่สามารถรู้
เรือ่งเหล่าน้ี  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนเกีย่วกับการ
รู้ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์และจ�าเป็นผ่านการมีส่วนร่วมใน
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์วา่ “การอ่านประสบการณ์ของผู้อื่น หรอื
การเปิดเผยที่ประทานให้ พวกเขา  ไม่สามารถท�าให้  เรา 
เห็นภาพที่สมบูรณ์ของสภาพการณ์และความสัมพันธ์อัน
แท้จรงิของเรากับพระผู้เป็นเจ้า  ความรูเ้กี่ยวกับส่ิงเหล่าน้ี
จะมีไดจ้ากประสบการณ์โดยผ่านศาสนพิธีตา่งๆ ของพระ-
ผู้เป็นเจ้าที่ก�าหนดไวเ้พื่อจุดประสงคน้ี์เท่าน้ัน” [ด ูค�าสอน
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ, 451 ; เน้นในตน้ฉบับ]

เฉกเช่นศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์เปิดเผยระเบียบแห่งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าในรปูแบบที่ต่อเน่ือง การมีส่วนรว่มของ
เราในศาสนพิธีย่อมเปิดเผยความรูแ้ก่เราเกี่ยวกับพระบุค-
ลิกลักษณะและพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเราจะรู้
ไม่ ได้ ในวธิีอื่น
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะท�าให้ความเข้าใจเรือ่ง 
พันธสัญญาลึกซึง้ขึน้ไดอ้ย่างไร
เราท�าพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรคเ์มื่อเรามีส่วนรว่มในศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ 
เมื่อเราท�าพันธสัญญา พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง และพระองค์
ทรงสัญญาจะประทานพรเราเมื่อเราเช่ือฟังเงื่อนไขเหล่าน้ัน เมื่อเราเข้าใจพันธสัญญา
ของเราดขีึน้ เราย่อมสามารถให้เกียรตพิันธสัญญาเหล่าน้ันและไดร้บัพรที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงสัญญาไว ้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน และพิจารณาวา่
ท่านจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจพันธสัญญาทีพ่วกเขาท�าไวแ้ละจะท�าวนัหน้าไดอ้ย่างไร

โมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 20:37 (พันธ
สัญญาที่เราท�าเมื่อเรารบับัพตศิมา)

คพ. 20:77, 79 (ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก)

คพ. 84:33–44 (ค�าปฏิญาณและพันธ
สัญญาของฐานะปุโรหิต)

อับราฮัม 2:8–11 (สัญญาที่ท�าไวก้ับอับรา
ฮัมเป็นส่วนหน่ึงของพันธสัญญาอับราฮัม)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พันธสัญญา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 110–114

“พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการ
แตง่งาน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 26

ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (2004), 67–68, 
90

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันหัวข้อพระ
กิตตคิณุที่พวกเขาสนทนาเมื่อเรว็ๆ น้ีที่
บ้านหรอืกับเพื่อนๆ

• ให้ดรูปูคนก�าลังท�า รกัษา หรอืผิดพันธ
สัญญา (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ) เชือ้

เชิญให้เยาวชนอธิบายวา่พันธสัญญาคอื
อะไร เหตใุดเราจึงท�าพันธสัญญา และพร
ที่เราไดร้บัเมื่อเรารกัษาพันธสัญญา หาก
พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ ให้พวก
เขาเปิดอ่าน “พันธสัญญา,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา, 205

ท่านเกิดความเข้าใจในพันธ
สัญญาที่ท่านท�าไวอ้ย่างไร 
พระคมัภีรข์้อใดและแหล่ง
ข้อมูลใดไดช่้วยท่าน

เยาวชนในชัน้เรยีนของท่าน
เข้าใจพันธสัญญาดเีพียงใด
—พันธสัญญาที่พวกเขาท�า
ไวแ้ล้วและที่พวกเขาจะท�า
ในอนาคต พวกเขารูว้ธิีศึกษา
พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูล
อื่นเพื่อเรยีนรูเ้กี่ยวกับพันธ
สัญญาเหล่าน้ีหรอืไม่
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีท�าให้ความเข้าใจเรือ่งพันธ
สัญญาลึกซึง้ขึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน
อ่าน (เป็นคูห่รอืเป็นส่วนตวั) ข้อพระ
คมัภีรท์ี่พูดถึงพันธสัญญา (เช่นข้อพระ
คมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขณะที่
พวกเขาอ่าน ขอให้พวกเขาเขียนรายการ
สัญญาที่เราท�าและสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าอันเกี่ยวเน่ืองกับพันธสัญญา เปิด
โอกาสให้เยาวชนแตล่ะคนสอนคนอื่นใน
ชัน้เรยีนวา่เขาหรอืเธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับพันธสัญญา เยาวชนสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรบ้างที่แสดงให้เห็นวา่
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผลอ
ย่างไร

• ขอให้เยาวชนเลือกพันธสัญญาหน่ึง
อย่าง (เช่น บัพตศิมา ศีลระลึก หรอืการ
แตง่งานนิรนัดร)์ และแบ่งปันทุกอย่าง
ที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับพันธสัญญาน้ัน เชิญ
สมาชิกชัน้เรยีนคนหน่ึงเขียนส่ิงที่คน
เหล่าน้ันบอกไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้
พวกเขาท�าความเข้าใจเรือ่งพันธสัญญาน้ี
ลึกซึง้ขึน้โดยคน้ควา้พระคมัภีร ์(เช่นข้อที่

เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
หรอื ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา

• ให้ชัน้เรยีนอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่เสนอ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี และขอให้เยาวชนเขียน
รายการสัญญาที่พระคมัภีรพ์ูดถึง ขอให้
สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคนเลือกศึกษา
สัญญาหน่ึงข้อแบบเจาะลึกมากขึน้ พวก
เขาอาจจะหาพระคมัภีรข์้ออื่นที่สอนเกี่ยว
กับสัญญาดงักล่าว ( โดยใช้เชิงอรรถหรอื
คูม่ือพระคมัภีร)์ หรอืพวกเขาอาจจะหา
ข้อมูลใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา หรอืแหล่ง
ข้อมูลอื่น ขอให้พวกเขาแบ่งปันกับชัน้
เรยีนวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรและน่ันจะส่ง
ผลตอ่วธิีด�าเนินชีวติของพวกเขาอย่างไร

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการหรอื
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลามาเยี่ยมชัน้เรยีน
และอธิบายส่ิงที่พวกเขาท�าเพื่อช่วยผู้คน
เตรยีมท�าพันธสัญญา ผู้สอนศาสนาช่วย
ให้ผู้คนเข้าใจพันธสัญญาอย่างไร พวกเขา
กระตุน้ผู้คนให้รกัษาพันธสัญญาอย่างไร 
กระตุน้เยาวชนให้ถามค�าถามที่พวกเขามี

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีท�าให้ความเข้าใจเรือ่ง
พันธสัญญาลึกซึง้ขึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

กระตุน้เยาวชนให้พรอ้มแบ่งปันบางอย่างในสัปดาห์ถัดไปทีพ่วกเขาเรยีนรูเ้กีย่วกับ
ศาสนพิธีและพันธสัญญาในระหวา่งการศกึษาส่วนตวั

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกีย่วกับพรทีม่าจากการหมั่นศกึษาพระกิตตคิณุ

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การท�ารายการ ในบทน้ีครู
เชือ้เชิญให้เยาวชนศึกษา
พระคมัภีรแ์ละเขียนรายการ
สัญญาที่พวกเขาพบเกี่ยวกับ
พันธสัญญาของพระกิตตคิณุ 
การท�ารายการสามารถช่วย
เยาวชนระบุประเด็นส�าคญั
ทัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะได้
ประเด็นเหล่าน้ันศึกษาแบบ
เจาะลึกมากขึน้ กระตุน้พวก
เขาให้ท�ารายการขณะศึกษา
พระคมัภีรด์ว้ยตนเอง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
เยซูทรงเป็นแบบอย่างและ
ครพูี่เลีย้ง พระองคท์รงสอน
เหล่าสานุศิษย์ ให้รูว้ธิีสวด
อ้อนวอน รกั และรบัใช้ โดยวธิี
ที่พระองคด์�าเนินพระชนม์
ชีพ ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดตีอ่
เยาวชนที่ท่านสอน
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ข้อความทีค่ดัมาจาก “พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการ
แตง่งาน,”  แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 26

พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแตง่งาน

ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรคข์องเรา ชาย
หญิงผนึกกันเพื่อกาลเวลาและนิรนัดรได ้ผู้ที่ผนึกในพระ-
วหิารมีความมั่นใจวา่ความสัมพันธ์ของเขาทัง้สองจะคงอยู่
ตลอดไปถ้าเขาแน่วแน่ตอ่พันธสัญญา  เขารูว้า่ไม่มีส่ิงใดจะ
พรากเขาทัง้สองจากกันไดต้ลอดไป แม้กระทั่งความตาย

พันธสัญญาของการแตง่งานนิรนัดรจ์�าเป็นตอ่ความสูงส่ง  
พระเจ้าทรงเปิดเผยผา่นโจเซฟ สมธิวา่ “ ในรศัมภีาพซีเลส- 
เชียลมีสวรรคห์รอืระดบัสามชัน้; และเพื่อจะให้บรรลุถึงชัน้ 
สูงสุด, มนุษย์ตอ้งเข้าสู่ระเบียบน้ีของฐานะปุโรหิต [หมาย 
ถงึพนัธสัญญาใหมแ่ละเป็นนิจของการแตง่งาน];  และหาก 
เขาไมท่�า, เขาจะบรรลถุงึชัน้น้ันไม่ได.้  เขาจะเขา้ไปชัน้อืน่, 

แต่น่ันคือสุดแดนอาณาจักรของเขา; เขาจะมีการเพิ่มพูน
ไม่ได”้ (คพ. 131:1–4)

หลังจากรบัศาสนพิธีการผนึกและท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
ในพระวหิารแลว้ ชายหญิงตอ้งด�าเนินตอ่ไปในความซ่ือสัตย์ 
ทัง้น้ีเพือ่จะไดร้บัพรของการแตง่งานนิรนัดรแ์ละความสูงส่ง 
พระเจ้าตรสัวา่

“หากชายแต่งกับภรรยาโดยค�าของเรา, ซ่ึงเป็นกฎของเรา, 
และโดยพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ, และผนึกไวกั้บพวก
เขาโดยพระวญิญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าสัญญา, โดยเขาผู้ที่
รบัการเจิม, แก่ผู้ที่เราก�าหนดอ�านาจน้ีและกุญแจทัง้หลาย
ของฐานะปุโรหิตน้ีให้; . . . และหาก [พวกเขา] ปฏิบัตติาม
พันธสัญญาของเรา, . . . มันจะบังเกิดกับพวกเขาในส่ิงทัง้
ปวงไม่วา่อะไรก็ตามที่ผู้รบัใช้ของเราให้ ไวแ้ก่พวกเขา,  ใน
กาลเวลา, ตราบช่ัวนิรนัดร;  และจะมีผลบังคับเต็มที่เมื่อ
พวกเขาไปจากโลก” (คพ. 132:19)
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะท�าให้ศีลระลึกมีความหมาย
ตอ่ฉันมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ในระหวา่งศีลระลึกแตล่ะสัปดาห์ เราควรส�ารวจชีวติเรา ไตรต่รองการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด และพิจารณาส่ิงที่เราตอ้งท�าเพื่อกลับใจจากบาปของเรา เราไม่จ�าเป็นตอ้งดี
พรอ้มเพื่อรบัส่วนศีลระลึก แตเ่ราควรมีวญิญาณของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการ 
กลับใจในใจเรา ศีลระลึกสามารถเป็นแหล่งพลังและโอกาสให้เราอุทิศตนอีกครัง้แก ่
การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านสามารถแบ่ง
ปันอะไรกับเยาวชนไดบ้้างเพือ่ช่วยให้พวกเขามีประสบการณ์ทีม่ีความหมายมากขึน้กับ
ศลีระลึก

มัทธิว 26:26–28; 3 นีไฟ 18:1–13 (พระผู้
ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้

ศีลระลึก)

1 โครนิธ์ 11:23–29; 3 นีไฟ 9:20; คพ. 
20:37; 59:8–12 (วธิีเตรยีมรบัส่วนศีล
ระลึกอย่างมีคา่ควร)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การประชุมศีลระลึก
และพิธีศีลระลึก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 
21–25

เดล จี. เรนลันด,์ “เพื่อเราจะดงึมนุษย์
ทัง้ปวงมาหาเรา,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
39- 42

เชอรลิ เอ. เอสพลิน, “ศีลระลึก—การเริม่
ใหม่ส�าหรบัจิตวญิญาณ,”เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 12- 14

“ศีลระลึก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
หน้า 217–219

วดีทิัศน์: ”ศีลระลึกช่วยให้เราใกล้ชิดพระ
เยซูครสิตม์ากขึน้“

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อท�าให้ศีลระลึกมีความ
หมายมากขึน้ ท่านเคยมี
ประสบการณ์กับศีลระลึกที่
สามารถแบ่งปันกับเยาวชน
หรอืไม่

เยาวชนจะไดร้บัพรอะไร
บ้างเมื่อพวกเขาเข้าใจความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึก อะไร
บ้างที่อาจเบี่ยงเบนความ
สนใจของเยาวชนก่อนและ
ระหวา่งศีลระลึก พวกเขาจะ
เอาชนะส่ิงเบี่ยงเบนเหล่าน้ี
ไดอ้ย่างไร
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• ขอให้เยาวชนพูดถึงเวลาที่ครคูน
หน่ึงสอนหลักธรรมพระกิตตคิณุอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• ขอให้เยาวชนเตมิประโยคให้ครบถ้วน 
“ฉันสามารถท�าให้ศีลระลึกมีความหมาย

ตอ่ฉันมากขึน้โดย _________” เชือ้
เชิญให้พวกเขาเขียนรายการค�าตอบไว้
บนกระดานและเพิ่มเข้าไปในรายการน้ัน
ตลอดบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีท�าให้ศลีระลึกมีความหมายมาก
ขึน้ตอ่พวกเขา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงเวลาที่คนรูจ้ัก
บางคนท�าบางส่ิงที่พิเศษให้พวกเขา น่ัน
ท�าให้พวกเขารูสึ้กอย่างไร เพื่อช่วยเยาวชน
เข้าใจวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าการชดใช้
ให้เกิดสัมฤทธิผลเพื่อพวกเขาแตล่ะคน 
ท่านอาจเชือ้เชิญพวกเขาให้อ่านย่อหน้า
ที่ขึน้ตน้วา่ “ ไม่วา่ทิศทางหรอืระยะห่าง
ของเรา” จากค�าปราศัยของเอ็ลเดอรเ์ดล 
จี. เรนลันดเ์รือ่ง “เพื่อเราจะดงึมนุษย์ทัง้
ปวงมาหาเรา” ผู้หญิงที่อยู่ ในค�าปราศัย
ไดรู้อ้ะไร เยาวชนสามารถท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อท�าให้ศีลระลึกเป็นประสบการณ์ที่
ศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้ ท่านอาจแจกการด์ใบ
เล็กๆ ให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน จาก
น้ันขอให้สมาชิกในชัน้เรยีนเขียนส่ิงที่
พวกเขานึกถึงครัง้สุดท้ายที่พวกเขารบั
ส่วนศีลระลึก พวกเขาอาจจะเขียนบางส่ิง
ที่พวกเขาตอ้งการนึกถึงเพื่อช่วยให้พวก
เขาจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขา
รบัส่วนศีลระลึกครัง้ตอ่ไป

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัตศีิล
ระลึก (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,54) 
ขณะที่ท่านอ่าน มัทธิว 26:26- 28 ขอให้
เยาวชนดรูปูและนึกวา่จะเป็นอย่างไรถ้า
พวกเขาอยู่ที่น่ัน แบ่งปันวธิีที่ศีลระลึก
เสรมิสรา้งความรกัที่ท่านมีตอ่ผู้ช่วยให้
รอดและประจักษ์พยานเกี่ยวกับการชดใช้ 
ขอให้เยาวชนแบ่งปันประจักษ์พยานของ
พวกเขา กระตุน้เยาวชนให้ ไตรต่รองส่ิงที่

พวกเขาสนทนาวนัน้ีเมื่อพวกเขารบัส่วน
ศีลระลึกครัง้ตอ่ไป พวกเขาจะตรกึตรอง
เหตกุารณ์อะไรไดอ้ีกบ้างจากพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงศีลระลึก

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันเพลงศีล-
ระลึกเพลงโปรด (ถ้าจ�าเป็นให้พวกเขาดู
ในดชันีหัวข้อท้ายหนังสือเพลงสวด) และ
อธิบายวา่เหตใุดเพลงน้ันจึงมีความหมาย
ตอ่พวกเขา รอ้ง ฟัง หรอือ่านเพลงสวด
เหล่าน้ีหน่ึงเพลงหรอืมากกวา่น้ัน และ
อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่ระบุไวท้้ายเพลงสวด
แตล่ะเพลง เราเรยีนรูอ้ะไรจากเพลงสวด
เกี่ยวกับศีลระลึก เพลงสวดช่วยเราเตรยีม
รบัศีลระลึกอย่างไร

• เชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้เลือกพระ
คมัภีรค์นละหน่ึงข้อจากโครงรา่งน้ีและ
อ่าน โดยมองหาส่ิงที่พระเจ้าทรงขอ
ให้เราท�าเพื่อเตรยีมรบัศีลระลึก ขอให้
เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พบ เหตใุดพระเจ้า
ทรงตอ้งการให้เราเตรยีมตวัรบัศีลระลึก
ในวธิีเหล่าน้ี เชือ้เชิญพวกเขาให้แบ่งปัน
ส่ิงอื่นที่พวกเขาท�าเพื่อให้ศีลระลึกเป็น
ประสบการณ์ที่มีความหมายมากขึน้ ขอ
ให้เยาวชนเลือกบางอย่างที่พวกเขาจะท�า
ขณะเตรยีมรบัศีลระลึกสัปดาห์หน้า

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านหัวข้อ II และ 
III จากค�าพูดของเอ็ลเดอร์

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การนึกภาพเหตกุารณ์ในพระ
คมัภีร ์ในกิจกรรมแรกของ
หมวดน้ี ครกูระตุน้เยาวชนให้
จินตนาการวา่พวกเขาจะรูสึ้ก
อย่างไรหรอืจะท�าอะไรถ้าพวก
เขาอยู่ตอนเกิดเหตกุารณ์
หน่ึงในพระคมัภีร ์การนึก
ภาพเหตกุารณ์ในพระคมัภีร์
สามารถช่วยเยาวชนประยุกต์
ใช้เรือ่งราวกับชีวติตนเอง 
กระตุน้พวกเขาให้ท�าเช่นน้ี
บ่อยๆ ในการศึกษาพระคมัภีร์
ส่วนตวั
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• ดลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “การประชุม 
ศีลระลึกและพิธีศีลระลึก” หรอืเรือ่งเกี่ยว
กับผู้น�าเยาวชนหญิงในค�าพูดของ 
ซิสเตอรเ์ชอรลิ เอ. เอสพลินเรือ่ง “ศีล-
ระลึก—การเริม่ใหม่ส�าหรบัจิตวญิญาณ” 
ขอให้พวกเขามองหาค�าตอบของค�าถาม 
“ฉันจะท�าให้ศีลระลึกมีความหมายตอ่ฉัน
มากขึน้ไดอ้ย่างไร” 

• เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนค�าตอบไวบ้น
กระดานและแบ่งปันบางอย่างที่พวกเขา
วางแผนจะท�าเพื่อประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�า
ในค�าพูดที่อ่าน

• หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้ชัน้เรยีนไป
ที่ โตะ๊ศีลระลึกและห้องเตรยีมศีลระลึก 
เชิญผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (ผู้
สอนหรอืปุโรหิต) หรอือธิการมาอธิบายวา่
เตรยีมศีลระลึกอย่างไรและแสดงประจักษ์
พยานถึงความศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนพิธีน้ี 
เชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ ให้แบ่ง
ปันประจักษ์พยานและความคดิเกี่ยวกับ
ส่ิงที่พวกเขาท�าไดเ้พื่อปฏิบัตติอ่ศีลระลึก
ดว้ยความคารวะมากขึน้

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขาเข้าใจวธิีท�าให้ศลีระลึกมีความหมายตอ่พวกเขามากขึน้หรอืไม่ พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงช่วยคนที่
พระองคท์รงสอนให้คน้พบ
บทเรยีนพระกิตตคิณุดว้ย
ประสบการณ์ของพวกเขา
เองและในโลกรอบตวัพวก
เขา พระองคต์รสัถึงการจับ
ปลา การเกิดของเด็ก และ
การท�างานในทุ่ง ท่านจะใช้
ประสบการณ์ที่คุน้เคยช่วยให้
เยาวชนเข้าใจหลักธรรมของ
พระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การประชุมศลี
ระลึกและพิธีศลีระลึก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 21–25

I.

ศาสนพิธีศีลระลึกท�าให้การประชุมศีลระลึกเป็นการ
ประชุมที่ศักดิสิ์ทธิ์และส�าคญัที่สุดในศาสนจักร มีเพียง
การประชุมสะบาโตเท่าน้ันที่ทัง้ครอบครวัสามารถเข้ารว่ม
การประชุมดว้ยกัน เน้ือหานอกเหนือจากพิธีศีลระลึก ควร
เตรยีมและน�าเสนอเพื่อมุ่งความสนใจของเราไปที่การ
ชดใช้และค�าสอนของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์. . .

II.

ข้าพเจ้าเริม่ดว้ยการกล่าวถึงสมาชิกของศาสนจักรวา่ควร
เตรยีมตวัอย่างไรเพื่อมีส่วนรว่มในศาสนพิธีศีลระลึก . . .

เราน่ังทีก่อ่นการประชมุเริม่ “ช่วงทีเ่งยีบสงบน้ัน เพลง
กอ่นการประชมุเบาลง น่ีไม่ ใช่เวลาส�าหรบัการสนทนาหรอื
การส่งขอ้ความแตเ่ป็นช่วงเวลาของการพนิิจไตรต่รอง
รว่มกบัการสวดออ้นวอนขณะผูน้�าและสมาชิกเตรยีมตวั
ทางวญิญาณส�าหรบัศีลระลึก” [รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, 
“Worshiping at Sacrament Meeting,”Liahona,Aug. 
2004, 13; Ensign,Aug. 2004, 27)]

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏตอ่ชาวนีไฟหลังการฟ้ืน
คนืพระชนม์ พระองคท์รงสอนวา่พวกเขาควรหยุดถวาย
เครือ่งพลีบูชาดว้ยการหลั่งเลือด แต ่“เจ้าจะถวายใจที่
ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึกผิดแก่เราเป็นเครือ่งพลีบูชา” 
แทน (3 นีไฟ 9:20) พระบัญญัตดิงักล่าวย�า้อีกครัง้ในการ
เปิดเผยยุคปัจจุบันซ่ึงแนะน�าเราให้รบัส่วนศีลระลึกทุก
สัปดาห์ และบอกวา่เราควรเตรยีมอย่างไร ดงัที่เอ็ลเด
อรเ์นลสันสอน “สมาชิกศาสนจักรแตล่ะคนมีความรบั
ผิดชอบในการเพิ่มพูนทางวญิญาณซ่ึงเกิดขึน้ไดจ้ากการ
ประชุมศีลระลึก” (Liahona,Aug. 2004, 14; Ensign,Aug. 
2004, 28)

ในงานเขียนเกี่ยวกับหลักค�าสอนเรือ่งความรอด ประธาน
โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่เรารบัส่วนศีลระลึกอันเป็น
ส่วนหน่ึงของการระลึกถึงการสิน้พระชนม์และความ
ทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อการไถ่ โลก ศาสนพิธี

น้ีเกิดขึน้เพื่อให้เราไดต้อ่พันธสัญญาวา่จะรบัใช้พระองค ์
เช่ือฟังพระองค ์และระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา . . . 
(Doctrines of Salvation,comp. Bruce R. McConkie, 3 
vols. [1954–56], 2:341)

III.

การแตง่กายของเราเป็นตวับ่งชีส้�าคญัของเจตคตแิละ
การเตรยีมตวัท�ากิจกรรมที่เราจะมีส่วนรว่ม . . . เหมือน
กับการไปพระวหิาร การแตง่กายของเราบ่งชีร้ะดบัความ
เข้าใจและการให้เกียรตศิาสนพิธีที่เราจะมีส่วนรว่ม

ระหวา่งการประชุมศีลระลึก—และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระหวา่งพิธีศีลระลึก—เราควรตัง้ใจจดจ่ออยู่กับการ
นมัสการและละเวน้จากกิจกรรมอื่นทุกอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากพฤตกิรรมที่อาจรบกวนการนมัสการของผู้อื่น 
แม้แตค่นที่สัปหงกเงียบๆ ก็ ไม่รบกวนผู้อื่น การประชุม
ศีลระลึกไม่ ใช่เวลาอ่านหนังสือหรอืนิตยสาร หนุ่มสาว
ทัง้หลาย น่ีไม่ ใช่เวลาส�าหรบักระซิบคยุกันทางโทรศัพท์
มือถือหรอืส่งข้อความถึงคนที่อยู่ที่อื่น เมื่อเรารบัส่วนศีล
ระลึกเราท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์วา่เราจะระลึกถึงพระผู้
ช่วยให้รอดตลอดเวลา ช่างน่าเศรา้ที่ ไดเ้ห็นคนละเมิด
พันธสัญญาน้ันอย่างชัดเจนในการประชุมเดยีวกันกับที่
พวกเขาท�าพันธสัญญา

เพลงในการประชุมศีลระลึกเป็นส่วนส�าคญัยิ่งของการ
นมัสการของเรา พระคมัภีรส์อนวา่เพลงของคนชอบ
ธรรมเป็นการสวดอ้อนวอนพระเจ้า (ด ูคพ. 25:12) ฝ่าย
ประธานสูงสุดประกาศวา่ “ค�าเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบาง
อย่างเป็นการเทศนาโดยการรอ้งเพลงสวด” (เพลงสวด,ix) 
ยอดเยี่ยมเพียงใดเมื่อทุกคนในที่ประชุมรว่มกันนมัสการ
ดว้ยการรอ้งเพลง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสวดที่ช่วยเรา
เตรยีมรบัส่วนศีลระลึก เพลงในการประชุมศีลระลึกทุก
เพลงตอ้งมีการวางแผนอย่างด ีโดยระลึกไวเ้สมอวา่เพลง
น้ีเป็นเพลงส�าหรบันมัสการ ไม่ ใช่การแสดง

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ “น่ีเป็นโอกาสที่ ควร
น�าเสนอพระกิตตคิณุ ทีค่วรเชือ้เชิญให้เราใช้ศรทัธา และ
ใครค่รวญพระพันธกิจของพระผู้ ไถ่ของเรา และใช้เวลา
พิจารณาหลักธรรมแห่งความรอดของพระกิตตคิณุ. . .” 
(Doctrines of Salvation, 2:342)
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันรกัษาพันธสัญญาวา่จะระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาอย่างไร
เมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก เราสัญญาวา่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา น่ี
หมายความวา่เรามองไปที่แบบอย่างและค�าสอนของพระองคต์ลอดเวลาเพื่อน�าทาง
การเลือกของเราเสมอ เราให้พระองคม์าเป็นอันดบัแรกในชีวติเราและหมายมั่นรูจ้ัก
พระองคแ์ละท�าตามพระประสงคข์องพระองค ์เมื่อเราเผชิญการทดลอง เรามุ่งหมาย
การปลอบโยนและพลังจากพระองค ์พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาไวว้า่ถ้าเรารกัษา
พันธสัญญาน้ี เราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการ 

สวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

ยอห์น 8:29 (พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบ
อย่างของการระลึกถึงและหมายมั่นที่จะ
เป็นเหมือนพระบิดาของพระองคต์ลอด
เวลา)

ยอห์น 14:26; 3 นีไฟ 11:32 (พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงสามารถช่วยให้เราระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอด)

แอลมา 37:36–37 (เราควรปล่อยให้ความ
คดิและการกระท�าทัง้หมดของเรามุ่งอยู่
กับพระเจ้า)

ฮีลามัน 12:1–5 (มนุษย์มักเช่ืองช้าในการ
ระลึกถึงพระเจ้า)

คพ. 6:36 (ดทูี่พระเจ้าในความนึกคดิทุก
อย่าง)

คพ. 20:77, 79 (ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก)

เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง, “ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
108–10

คลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตา, “วา่พวกเขา
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2015, 101–103

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เพื่อระลึก
ถึงพระองคต์ลอดเวลา,”เลียโฮนา, เม.ย. 
2011, 21–27

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

ท่านท�าอะไรเพื่อระลึกถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา การ
ระลึกถึงพระองคเ์ป็นพรแก่
ชีวติท่านอย่างไร

เหตใุดเยาวชนจึงตอ้งเรยีนรู้
วธิีระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ในทุกส่ิงที่พวกเขาท�า น่ัน
สามารถช่วยพวกเขาหลีก
เลี่ยงการล่อลวงและเผชิญ
การทดลองไดอ้ย่างไร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึง
เตอืนพวกเขาให้นึกถึงบางส่ิงที่ก�าลังเรยีน
รู้ ในชัน้เรยีนของศาสนจักร

• ให้ดรูปูพระผูช่้วยใหร้อดทรงปฏบัิต ิ
ศีลระลกึ (ด ูหนังสือภาพพระกติตคิณุ,54) 

ขอให้เยาวชนอ่านค�าสวดอ้อนวอนศีล-
ระลึกใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
20:77, 79 และเขียนรายการค�าสัญญาที่
เราท�าเมื่อรบัส่วนศีลระลึกไวบ้นกระดาน 
เยาวชนท�าอะไรเพื่อระลึกถึงพระผู้ช่วยให้
รอดตลอดเวลา 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีประสบความส�าเรจ็มาก
ขึน้ในการพยายามระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดในทัง้หมดทีพ่วกเขาท�า เลือกกิจกรรมหน่ึง
อย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ

ชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านข้อพระ
คมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ีคนละหน่ึง
ข้อและแบ่งปันส่ิงที่ข้อน้ันสอนเขาหรอื
เธอเกี่ยวกับการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้
รอดตลอดเวลา เหตใุดจึงส�าคญัที่เราตอ้ง
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา การระลึกถึง
พระองคส่์งผลตอ่ชีวติประจ�าวนัของเราได้
อย่างไร (ตวัอย่างเช่น ในการเลือกที่เราท�า
หรอืการทดลองที่เราเผชิญ) เชือ้เชิญให้
เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเขา
ไดร้บัพรเพราะเพียรพยายามระลึกถึงพระ
เยซูครสิต์

• ขอให้เยาวชนอ่าน ฮีลามัน 12:1–5 
และบอกเหตผุลวา่ท�าไมคนเราจึงมัก
ลืมพระเจ้าโดยง่าย เราจะหลีกเลี่ยงการ
ล่อลวงให้ลืมพระเจ้าไดอ้ย่างไร ขอให้
เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาท�าเพื่อให้
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นส่วนหน่ึงในชีวติ
ประจ�าวนัของพวกเขา

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันจะระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาไดอ้ย่างไร” 
มอบหมายให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน
อ่านส่วนหน่ึงจากบทความของด.ี ทอด
ด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “เพื่อระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลา” หรอืค�าปราศัยของ
เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กองเรือ่ง 

“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา,” โดยมอง
หาค�าตอบของค�าถามบนกระดาน ขอให้
พวกเขาแบ่งปันความคดิเห็นและเรือ่งราว
จากค�า

• ปราศัยเหล่าน้ีที่สอนเราถึงวธิีระลึกถึง
พระเยซูครสิต ์พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรที่จะ
ช่วยให้ท�าพันธสัญญาของพวกเขาในการ 
“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” เกิดสัมฤ
ทธิผลไดด้ขีึน้ 

• ขอให้เยาวชนใช้เวลาสองสามนาที
ทบทวนในใจถึงเรือ่งราวที่พวกเขารูเ้กี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดจากพระคมัภีร ์(ท่าน
สามารถเชือ้เชิญให้พวกเขาดทูี่ภาพ 
30- 61 ใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ หรอื
ทบทวนตอนตน้ของค�าพูดของเอ็ลเดอร์
คลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตาเรือ่ง “วา่พวก
เขาระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” เพื่อหา
แนวคดิ) 

• เชือ้เชิญให้พวกเขานึกวา่การจดจ�า
เรือ่งราวเหล่าน้ีจะช่วยพวกเขาในระหวา่ง
ชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไรและขอให้พวก
เขาแบ่งปันความคดิ แจกส�าเนาของค�า
พูดของเอ็ลเดอรค์อสตาและเชือ้เชิญให้
พวกเขาอ่านวธิีที่พวกเขาสามารถระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอด (ดทูี่จุดใกล้ตอนจบของ

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การมองหาค�าสอนเกีย่วกับ
พระครสิต ์กระตุน้เยาวชนให้
มองหาค�าสอนเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตท์ุกครัง้ที่ศึกษาพระ
คมัภีร ์ไม่วา่พวกเขาก�าลังอ่าน
อะไร พวกเขาสามารถถาม
ตนเองท�านองน้ี “ฉันเรยีนรู้
อะไรจากข้อความน้ีเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์พระลักษณะ
และพระอุปนิสัย พระชนม์
ชีพ หรอืการชดใช้ของ
พระองค”์
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ค�าพูด)  ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขาประทับใจและอธิบายวา่ท�าไมพวกเขา
จึงคดิวา่ส่ิงน้ีส�าคญั แนะน�าให้เยาวชน

เก็บส�าเนาค�าพูดไวเ้พื่อช่วยให้พวกเขา
นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่พวกเขารบั
ส่วน ศีลระลึกในครัง้ตอ่ไป 

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีรกัษาพันธสัญญาวา่จะ
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นั
น้ี กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะทีท่่าน
พิจารณาวธิีตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ใครค่รวญสักครูว่า่ท่านรูอ้ะไร
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
พระองคท์รงแสดงให้เห็น
อย่างไรวา่พระองคท์รงระลึก
ถึงพระบิดาตลอดเวลา ท่าน
จะท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไรในการช่วย
ให้เยาวชนรูว้ธิี ไดร้บัพลังจาก
การระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ตลอดเวลา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เพือ่
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา,” เลียโฮนา, เม.ย. 2011, 27

ในเดอืนมิถุนายน ค.ศ. 1828 โจเซฟ [สมิธ] ยอมให้มาร์
ตนิ แฮรร์สิน�าตน้ฉบับพระคมัภีรม์อรมอน 116 หน้า
แรกจากฮาร์ โมนีย์ เพนซิลเวเนียเพื่อน�าไปให้สมาชิก
ครอบครวัดทูี่พอลไมรา นิวยอรก์ หลังจากมารต์นิ แฮรร์สิ
ไม่ไดส่้งคนืให้ตามสัญญา โจเซฟผู้รอ้นใจจึงเดนิทางโดย
รถม้าไปที่บ้านของบิดามารดาที่เขตเมืองแมนเชสเตอร ์
นิวยอรก์ ท่านศาสดาพยากรณ์ส่งคนไปตามมารต์นิมา
ทันที เมื่อมารต์นิมาถึง เขายอมรบัวา่ไม่มีตน้ฉบับหรอืไม่รู้
วา่ตน้ฉบับอยู่ที่ ไหน

โจเซฟอุทานวา่ “ โอ! พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค ์พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค ์. . . ตน้ฉบับหายไปหมดแล้ว ข้า
พระองคจ์ะท�าประการใดด ีข้าพระองคท์�าบาปเสียแล้ว ข้า
พระองคเ์องที่ลองดพีระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าโดยขอ
ในส่ิงที่ ไม่มีสิทธิ์ขอ . . . ข้าพระองคส์มควรไดร้บัค�าต�าหนิ
จากเทพของพระผู้สูงสุด”

วนัตอ่มาท่านศาสดาพยากรณ์กลับไปฮาร์ โมนีย์ พอถึงที่
น่ันท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้าเริม่ถ่อมตนในการสวดอ้อนวอน
สุดก�าลังตอ่พระเจ้าวา่หากเป็นไปไดก็้ขอให้ข้าพเจ้าไดร้บั
พระเมตตาจากพระหัตถ์ของพระองคแ์ละขอทรงยกโทษ
ในเรือ่งทัง้หมดที่ข้าพเจ้าท�าลงไปซ่ึงขัดกับพระประสงค์
ของพระองค”์ [ด ูค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ 
สมิธ (2007), 76]

หลังจากทรงตสีอนโจเซฟดว้ยเหตทุี่กลัวมนุษย์มากกวา่
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้ารบัส่ังกับท่านวา่

“เจ้าคอืโจเซฟ, และเจ้าไดร้บัเลือกให้ท�างานของพระเจ้า, 
แตเ่พราะการล่วงละเมิด, หากเจ้าไม่ระวงัเจ้าจะตก.

“แตจ่งจ�าไว,้ พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา; ฉะน้ัน, จงกลับใจ
จากส่ิงที่เจ้าท�าไปซ่ึงตรงกันข้ามกับค�าบัญชาซ่ึงเราให้เจ้า, 
และเจ้ายังไดร้บัเลือกอยู่, และไดร้บัเรยีกมายังงานอีก” 
(คพ. 3:9–10)

“พระเจ้าทรงน�าอูรมิและทูมมิมกับแผ่นจารกึไปจากโจ
เซฟช่ัวเวลาหน่ึง แต่ไม่นานนักท่านก็ไดร้บัส่ิงเหล่าน้ัน
คนื ‘เทพยินดเีมื่อท่านคนือูรมิและทูมมิมให้ข้าพเจ้า’ 
ท่านศาสดาพยากรณ์หวนนึกถึง ‘และกล่าววา่พระผู้เป็น
เจ้าพอพระทัยความซ่ือสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน
ของข้าพเจ้า ทรงรกัข้าพเจ้าเพราะความอดทนและความ
พากเพียรของข้าพเจ้าในการสวดอ้อนวอน ซ่ึงข้าพเจ้า
ปฏิบัตหิน้าที่ ไดด้จีน . . . สามารถเริม่แปลไดอ้ีกครัง้’ เน่ือง
ดว้ยโจเซฟตัง้ใจท�างานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าท่าน ความรูสึ้ก
อ่อนโยนที่ ไดร้บัการให้อภัยจากพระเจ้าและความมุ่งมั่น
ที่จะกลับมาท�าตามพระประสงคข์องพระองคอ์ีกครัง้จึง
ท�าให้ท่านแข็งแกรง่ในเวลาน้ัน” [ค�าสอน: โจเซฟ สมิธ, 
76]

ความมุ่งมั่นของท่านศาสดาพยากรณ์ที่จะพึ่งพาพระ
ผู้เป็นเจ้าและไม่เกรงกลัวมนุษย์กลับมั่นคงขึน้หลัง
จากประสบการณ์น้ี ชีวติท่านนับแตน้ั่นเป็นแบบอย่าง
อันแจ่มชัดวา่การระลึกถึงพระครสิต์ โดยพึ่งพาพระ
เดชานุภาพและพระเมตตาของพระองคห์มายความวา่
อย่างไร . . .

กล่าวโดยสรปุคอื “ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” 
หมายความวา่เราไม่ด�าเนินชีวติดว้ยความหวาดหวัน่ เรา
รูว้า่การท้าทาย ความผิดหวงั และความโศกเศรา้จะเกิด
ขึน้กับเราแตล่ะคนในวธิีที่แตกตา่งกัน แตเ่รารูเ้ช่นกันวา่
ท้ายที่สุดแล้ว เน่ืองจากพระผู้วงิวอนแทนจากเบือ้งบน ส่ิง
ทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อความดขีองเรา (ด ูคพ. 90:24; 
98:3) . . .

. . . ท่านและข้าพเจ้าสามารถให้พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
ในชีวติเราและเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับพระองค์ ไดด้งั
ที่พระองคท์รงเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับพระบิดา เรา
เริม่ได้ โดยปลดเปลือ้งทุกอย่างออกจากชีวติเราแล้วน�าส่ิง
เหล่าน้ันกลับมาเรยีงล�าดบัความส�าคญัโดยให้พระผู้ช่วย
ให้รอดเป็นศนูย์กลาง
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเตรยีมรบัศาสนพิธีพระวหิาร
ไดอ้ย่างไร
แม้ก่อนเรารบัศาสนพิธีพระวหิาร เราสามารถเตรยีมตวัเราได้ โดยด�าเนินชีวติให้มีคา่
ควรแก่การเข้าพระวหิาร รกัษาพันธสัญญาที่เราท�าไวแ้ล้ว และท�าให้พระวหิารเป็นส่วน
หน่ึงของชีวติเรา เราสามารถศึกษาพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ไดเ้ช่น
กันเพื่อให้รูม้ากขึน้เกี่ยวกับศาสนพิธีของพระวหิาร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยเยาวชนขณะพวกเขาตัง้ตารอรบัศาสนพิธีพระวหิาร

สดดุ ี24:3–4; คพ. 97:15–17 (เราตอ้ง
สะอาดจึงจะเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า
ได)้

เควนทิน แอล. คกุ, “มองเห็นตวัท่าน
ในพระวหิาร,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
97–101

เควนทิน แอล. คกุ, “ระเบียบเรยีบรอ้ย
แบบบรสิตอล: จงมีคา่ควรสู่พระวหิาร—
ไม่วา่ยามดหีรอืล�าบาก,”   เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 39–42

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เตรยีมรบัพรของ
พระวหิาร,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 40–51

ลินดา เค. เบอรต์นั, “เตรยีมพรอ้มในวธิีที่
ไม่เคยรูเ้ห็นกันมา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
111–114

“ท�าให้พระวหิารเป็นส่วนหน่ึงในชีวติ
ท่าน,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 76–78

“ค�าถามที่พบบ่อย,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 
79–80

“ข่าวสารถึงเยาวชนจากฝ่ายประธาน
สูงสุด,” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
(2011), ii–iii

วดีทิัศน์: “อยู่ ในสายตาเราเสมอ”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

หากท่านไดร้บัศาสนพิธีพระ
วหิารแล้ว ท่านไดเ้ตรยีม
ตนเองอย่างไรให้พรอ้มรบั
ศาสนพิธี

ท่านเคยไดย้ินหรอืสังเกต
เห็นอะไรจากเยาวชนที่ช่วย
ให้ท่านเข้าใจวา่พวกเขารูสึ้ก
อย่างไรเกี่ยวกับพระวหิาร 
พวกเขาก�าลังท�าอะไรเพื่อ
เตรยีมรบัศาสนพิธีพระวหิาร

หมายเหต:ุ ท่านอาจจะ
เสนออธิการให้วอรด์ขอ
ส�าเนาจุลสาร พระวหิารของ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
(09339 425) ไวแ้จกเยาวชน
เพื่อช่วยพวกเขาเตรยีมเข้า
พระวหิาร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันข้อคดิที่
พวกเขาไดร้บัเมื่อเรว็ๆ น้ีขณะเรยีนเรือ่ง
ศาสนพิธีและพันธสัญญาในชัน้เรยีนอื่น
หรอืในการศึกษาส่วนตวั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน “ข่าวสารถึง
เยาวชนจากฝ่ายประธานสูงสุด,” ใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (ii- iii) หลัง
จากอ่านข่าวสารแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่ง
ปันวา่เหตใุดพวกเขาจึงเช่ือวา่รปูพระ
วหิารไดร้บัเลือกให้ขึน้ปกจุลสาร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเตรยีมมีส่วนรว่มใน

ศาสนพิธีของพระวหิาร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่

จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• วธิีที่ส�าคญัที่สุดหน่ึงวธิีที่เยาวชน
เตรยีมตวัเข้าพระวหิารคอืการด�าเนินชีวติ
ให้มีคา่ควรเสียแตต่อนน้ี ฉายวดีทิัศน์สาม
นาทีแรกจาก

• ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ
เรือ่ง “ระเบียบเรยีบรอ้ยแบบ

• บรสิตอล: จงมีคา่ควรสู่พระวหิาร—ไม่
วา่ยามดหีรอืล�าบาก” ขอให้เยาวชนแบ่ง
ปันวา่การเปรยีบเทียบของเอ็ลเดอรค์กุ
เกี่ยวข้องกับการมีคา่ควรพระวหิารอย่างไร 
แบ่งเยาวชนออกเป็นสามกลุ่มและ

• เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มทบทวนหลัก
ธรรมหน่ึงในสามหลักธรรมส�าหรบัการ
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมของเอ็ลเดอร์
คกุ จากน้ันขอให้แตล่ะกลุ่มสอนส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู้ ให้แก่ชัน้เรยีนที่เหลือ ให้เวลา
เยาวชนตัง้เป้าหมายในการด�าเนินชีวติ
ตามหลักธรรมที่เอ็ลเดอรค์กุแนะน�า 

• ให้ดวูดีทิัศน์เรือ่ง“อยู่ ในสายตาเรา
เสมอ”  และเชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีน
แตล่ะคนนึกถึงข้อพระคมัภีรท์ี่เขาหรอื
เธอรูสึ้กวา่เกี่ยวข้องกับข่าวสารของวดี-ิ
ทัศน์ ( ให้พวกเขาดวูธิีหาข้อพระคมัภีร์
ในคูม่ือพระคมัภีรห์รอืดชันีในพระคมัภีร์
สามเล่มรวม)  ขอให้เยาวชนแบ่งปันข้อ
พระคมัภีรข์องพวกเขาและอธิบายวา่ข้อ

น้ันสอนอะไรพวกเขาเกี่ยวกับการเตรยีม
ตวัไปพระวหิารช่วยเยาวชนให้นึกถึงวธิี 
“มองเห็นตวัพวกเขาในพระวหิาร,” ดงัที่
เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุแนะน�าในค�า
ปราศัยของท่านเรือ่ง “มองเห็นตวัท่านใน
พระวหิาร” พวกเขาอาจท�าการด์ที่ตกแตง่
ดว้ยข้อพระคมัภีรท์ี่พวกเขาพบและวาง
การด์ไวท้ี่กระจกของพวกเขาหรอืในที่ซ่ึง
มองเห็นไดง้่ายในบ้านเพื่อเตอืนพวกเขา
ถึงเป้าหมายในการรบัพรพระวหิาร ค�า
สัญญาและค�าเชือ้เชิญใดที่เยาวชนจะพบ
ได้ ในค�าปราศัยของเอ็ลเดอรค์กุ

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน สดดุ ี24:3- 4และถาม
เยาวชนวา่พวกเขาคดิวา่การมีมือสะอาด
และใจบรสุิทธิ์หมายความวา่อะไร เหตุ
ใดความสะอาดทางวญิญาณจึงเป็นข้อ
ก�าหนดของการเข้าพระวหิาร (ด ูคพ. 
97:15- 17) เชิญสมาชิกคนหน่ึงในฝ่าย
อธิการมาเยี่ยมชัน้เรยีนเพื่อสนทนาวา่
คนๆ หน่ึงตอ้งท�าอะไรจึงจะมีคา่ควรถือ
ใบรบัรองพระวหิาร เขาจะแนะน�าให้
เยาวชนท�าอะไรเพื่อเตรยีมรบัศาสนพิธี
พระวหิาร กระตุน้เยาวชนให้ถามค�าถาม

• มอบหมายให้เยาวชนอ่านคนละหัวข้อ
จากบทความของประธาน

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การใช้คูม่ือพระคมัภีร ์
กิจกรรมแรกในหมวดน้ี
กระตุน้เยาวชนให้หาข้อพระ
คมัภีร์ โดยใช้คูม่ือพระคมัภีร ์
(ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน, [1999], 57) ช่วยให้
พวกเขารูสึ้กสบายใจกับการ
ใช้คูม่ือพระคมัภีรแ์ละแหล่ง
ช่วยศึกษาอื่นๆ เพื่อพวกเขา
จะใช้บ่อยขึน้ในการศึกษา
พระกิตตคิณุเป็นส่วนตวั
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• รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “เตรยีมรบั
พรของพระวหิาร”  เชือ้เชิญให้เยาวชน
แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากหัวข้อของพวกเขา
เกี่ยวกับการเตรยีมเข้าพระวหิาร พวกเขา
ประทับใจอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับข่าวสารของ
ประธานเนลสัน 

• เลือกค�าถามจากบทความ “ค�าถามที่พบ
บ่อย” ที่ท่านรูสึ้กวา่เกี่ยวข้องกับเยาวชน
ในชัน้มากที่สุด และเขียนค�าถามเหล่าน้ี
ไวบ้นกระดาน เตรยีมกระดาษพรอ้มค�า
ตอบจากบทความ ให้เยาวชนเลือกค�าถาม
คนละข้อจากกระดานและหาค�าตอบ
จากกระดาษที่ท่านเตรยีมไว ้เชือ้เชิญให้

เยาวชนแบ่งปันข้อคดิใหม่ๆ ที่พวกเขา
พบ

• ในค�าพูดของเธอเรือ่ง “เตรยีมพรอ้มใน
วธิีที่ ไม่เคยรูเ้ห็นกันมา”

• ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอรต์นักระตุน้เรา
ให้เตรยีมเข้าพระวหิาร “ทีละหยด” เหตุ
ใดการเตรยีมรบัศาสนพิธีพระวหิาร “ที
ละหยด” จึงไดผ้ลมากกวา่เตรยีมทีเดยีว 
เชือ้เชิญเยาวชนให้เขียนส่ิงที่กระท�า
อย่างสม�่าเสมอบางอย่างที่จะช่วยพวก
เขาเตรยีมเข้าพระวหิาร พวกเขาอาจจะ
ทบทวนค�าพูดของซิสเตอรเ์บอรต์นัเพื่อ
ให้ ไดแ้นวคดิบางอย่าง

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเขาเข้าใจวธิีเตรยีมรบัศาสนพิธีของพระวหิารหรอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนไตรต่รองส่ิงที่พวก
เขาไดย้ินและรูสึ้กวนัน้ีและเลือกบางส่ิงที่
พวกเขาจะท�าเพื่อเตรยีมรบัศาสนพิธีของ
พระวหิาร

• แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับความส�าคญัของศาสนพิธีพระวหิาร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็น
ศักยภาพในสานุศิษย์ของ
พระองค ์พระองคท์รงวางใจ
และทรงเตรยีมพวกเขาให้
พรอ้มรบัใช้และเป็นพรแก่ผู้
อื่น ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนในชัน้ของท่าน
เตรยีมรบัพรและโอกาสใน
อนาคต
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ข้อความทีค่ดัมาจากรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เตรยีมรบัพร
ของพระวหิาร,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 41–51

เน่ืองจากพระวหิารศักดิสิ์ทธิ ์พระเจา้จงึทรงขอใหเ้ราปกป้อง 
ไม่ ให้พระวหิารเส่ือมความศักดิ์สิทธิ์  ใครก็ตามที่เข้าพระ-
วิหารต้องเตรียมตัวให้ดีส�าหรับสิทธิพิเศษน้ัน มโนทัศน์
ของการเตรียมมีอยู่ ในความพยายามด้านอื่นๆ ข้าพเจ้า 
จ�าไดว้า่สมัยยังเด็ก ข้าพเจ้าบอกพ่อแม่วา่อยากเรยีนมหา-
วทิยาลัย ท่านบอกวา่ข้าพเจ้าเรยีนได ้แตต่อ้งขยันเรยีนใน
ระดบัการศึกษาขัน้ตน้ก่อนและมีคณุสมบัตติรงตามข้อ
ก�าหนดทัง้หมดของการเข้ามหาวทิยาลัย ท�านองเดยีวกัน 
เราตอ้งมีคณุสมบัตคิูค่วรแก่เข้าพระวหิาร เราตอ้งเตรยีม
ตวัทัง้ทางรา่งกาย สตปิัญญา และวญิญาณ สิทธิ์ ในการเข้า
พระวหิารจะพิจารณาเป็นรายบุคคลส�าหรบัผู้ขอใบรบัรอง
แตล่ะคน

ผูท้ีถ่อืกุญแจอ�านาจฐานะปุโรหติและอยู่ในหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ช่วยเราเตรยีมโดยด�าเนินการสัมภาษณ์ใบรบัรองพระวหิาร 
ผูน้�าเหล่าน้ีดแูลและช่วยตดัสินใจวา่เราพรอ้มทีจ่ะเขา้พระ- 
วหิารหรอืไม่ พวกเขารกัพระเจ้าและจะ “ ไม่อนุญาตให้ส่ิง
ไม่สะอาดเข้ามาสู่พระนิเวศน์ [ของพระองค์]” [หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 109:20] ดว้ยเหตน้ีุ การสัมภาษณ์จึง
ด�าเนินไปดว้ยวญิญาณของภาระรบัผิดชอบ

ทา่นจะเตรยีมรบัใบรบัรองพระวหิารอย่างไร ทา่นอาจปรกึษา 
กับฝ่ายอธิการของท่าน ปรกึษาบิดามารดา ครอบครวั ฝ่าย
ประธานสเตค ครู หรือผู้ ให้ค�าปรึกษาโควรัม ข้อก�าหนด
น้ันเรียบง่าย สรุปพอสังเขปว่า บุคคลดังกล่าวต้องรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนิเวศน์ 
พระองคท์รงวางมาตรฐานไวแ้ล้ว เราเข้าพระวหิารในฐานะ
อาคนัตกุะของพระองค ์. . .

เน่ืองจากศาสนพิธีและพันธสัญญาในพระวิหารเป็นเรื่อง 
 

ศักดิสิ์ทธิ์ เราอยู่ภายใตข้้อผูกมัดอันสมบูรณ์ที่จะไม่สนทนา
เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในพระวหิารเมือ่อยูน่อกพระวหิาร  เรือ่งศักดิ-์ 

สิทธิ์สมควรยกไวเ้ป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์

ในบ้านแห่งการเรยีนรูน้ี้ เราไดร้บัการสอนในวถิีของพระเจ้า  
วถีิของพระองค์ ไม่ ใช่วถีิของเรา [ดู อิสยาห์ 55:8–9]  เรา
ไม่ควรแปลกใจหากเทคนิคการสอนแตกตา่งจากเทคนิคที่ 
เราคุน้เคยมากกวา่ซ่ึงใช้กนัในอาชีพดา้นการศึกษา  ศาสน- 
พิธีและพันธสัญญาพระวหิารเป็นส่วนประกอบส�าคญัของ
พระกิตตคิณุนับตัง้แตยุ่คสมัยของอาดมัและเอวา  ในสมัย
โบราณใช้สัญลักษณ์ในการสอนความจริงอันลึกซึง้ และ
พระวหิารยุคปัจจุบันใช้การสอนดว้ยวธิีการน้ี

ดงัน้ันจึงจ�าเป็นที่เราตอ้งไตรต่รองสัญลักษณ์ตา่งๆ ที่สอน 

ในพระวหิารและเห็นความจรงิแทอ้นัมอีานุภาพซ่ึงสัญลกัษณ์ 
เหลา่น้ันหมายถงึ [ด ูจอหน์ เอ. วดิท์ โซ, “Temple Worship,” 
Utah Genealogical and Historical Magazine, Apr. 
1921, 62.]  “ศาสนพิธีพระวิหารเต็มไปด้วยความหมาย
เชิงสัญลักษณ์เพื่อจะให้มีการใครค่รวญและการเรยีนรูท้ี่ 

เกิดผลงอกงามตลอดชีวติ” [รชิารด์ จี. สก็อตต,์ ใน Con- 
ference Report, Apr. 1999, 33, หรอื Ensign,May 1999, 
27.]  ค�าสอนเรื่องพระวิหารน้ันเรียบง่ายอย่างงดงามและ
งดงามอยา่งเรยีบงา่ย เป็นทีเ่ขา้ใจแกผู่ม้ี โอกาสทางการศึกษา 
น้อย ทวา่สามารถกระตุน้สตปิัญญาของผู้มีการศึกษาสูง

ข้าพเจ้าแนะน�าให้สมาชิกท่ี ไปพระวหิารเป็นครัง้แรกอ่าน
คูม่อืพระคมัภรี์ ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระวหิาร เช่น “เจมิ” 
“พันธสัญญา” “เครื่องพลีบูชา” และ “พระวิหาร”  โดย
อาจต้องการอ่านในอพยพบทที่ 26–29 และเลวีนิติบทที่ 
8 พันธสัญญาเดิม หนังสือโมเสสและหนังสืออับราฮัมใน
ไข่มุกอันล�า้คา่ตา่งเน้นย�า้ให้เห็นความเก่าแก่ของงานพระ-
วหิารและลักษณะอันยั่งยืนของศาสนพิธี
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการเรยีนและการสอนในสภาวะ
แวดล้อมของครอบครวั พวกเขาจะเตรยีมแบ่งปันกับครอบครวัและคนอื่นถึงความจรงินิรนัดร์
ที่พวกเขาก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับความส�าคญัของการแตง่งานและครอบครวัในแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์พวกเขาจะมีโอกาสเรยีนรูม้ากขึน้เช่นกันเกี่ยวกับครอบครวัของพวกเขาเอง รวมไป
ถึงประวตัคิรอบครวัของพวกเขา

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

การจดบันทึกส่วนตวัจะเป็นพรแก่ฉันและครอบครวัฉันอย่างไร
เหตใุดการเรยีนรูเ้กีย่วกับประวตัคิรอบครวัของฉันจึงส�าคญั
ฉันจะสอนคนอืน่ให้รูว้ธิีท�างานประวตัคิรอบครวัไดอ้ย่างไร
ฉันจะอธิบายความส�าคญัของการแตง่งานและครอบครวัให้คนอืน่ฟังไดอ้ย่างไร
มี โอกาสอะไรบ้างส�าหรบัการเรยีนและการสอนในบ้าน

สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การจดบันทึกส่วนตวัจะเป็นพร 
แก่ฉันและครอบครวัฉันอย่างไร
พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองคเ์น้นความส�าคญัของการจดบันทึก การเขียน
บันทึกส่วนตวัเปิดโอกาสให้เราใครค่รวญชีวติเราและรบัรูพ้รมากมายที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่เรา บันทึกส่วนตวัของเราสามารถเป็นแหล่งการดลใจและความเข้มแข็งให้
กับครอบครวัเรารุน่ตอ่ๆ ไปไดเ้ช่นกัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจ
เยาวชนทีท่่านสอน

1 นีไฟ 1:1–3; แอลมา 37:8–9; โมเสส 
6:5, 45–46 (ตวัอย่างการจดบันทึกในพระ
คมัภีร)์

1 นีไฟ 6:3–6 (ส่ิงที่ตอ้งรวมไว้ ในบันทึก
ส่วนตวั)

3 นีไฟ 23:6–13 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ต�าหนิชาวนีไฟเพราะความไม่ครบถ้วน
ของบันทึกของพวกเขา)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “ โอ้จงจ�า จงจ�าไว,้”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 84–88; ดวูดีทิัศน์
เรือ่ง “ โอ้จงจ�า จงจ�าไว”้ ดว้ย

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีใน
การเป็นพยานถึงความจรงิพระกิตตคิณุ

• หากอยู่ ในวสัิยทีท่�าได ้ใหแ้บ่งปันขอ้มูล
จากบนัทกึส่วนตวัของทา่นหรอืของบรรพ- 

ชน (หรอืเชิญสมาชิกชัน้เรยีนหรอืสมาชิก
วอรด์คนหน่ึงให้ท�าเช่นน้ัน) เหตใุดการ
บันทึกประสบการณ์น้ีจึงส�าคญั ผู้อื่นจะได้
รบัพรเพราะมีคนจดบันทึกส่วนตวัอย่างไร

ประสบการณ์ใดสอนท่านถึง
ความส�าคญัของการจดบันทึก
ส่วนตวั มีข้อมูลใดในบันทึก
ส่วนตวัของท่านหรอืของ
บรรพชนที่อาจจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้เยาวชนหรอืไม่

เยาวชนจะไดร้บัพรจากการ
จดบันทึกส่วนตวัอย่างไร พวก
เขาอาจมีเหตผุลอะไรบ้าง
ส�าหรบัการไม่เขียนบันทึก
ส่วนตวั ท่านจะช่วยให้พวก
เขาเห็นเหตผุลทางวญิญาณ
ส�าหรบัการจดบันทึกได้
อย่างไร
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการจดบันทึกส่วน
ตวั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านแปดย่อหน้า
แรกจากค�าพูดของประธานเฮนรยี์ บี.  
อายรงิก์เรือ่ง “ โอ้จงจ�า จงจ�าไว”้ (หรอืฉาย  
วดีทิัศน์ เกี่ยวกับค�าพูดน้ัน) และขอ
ให้พวกเขามองหาพรที่เกิดขึน้เพราะ
ประธานอายรงิก์เขียนประสบการณ์ของ
ท่านทุกวนั พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้าง
เกี่ยวกับการจดบันทึกส่วนตวัจากข่าวสาร
ของประธานอายรงิก์ อ่านย่อหน้าสุดท้าย
ของค�าพูดน้ันดว้ยกัน และแบ่งปัน
ประสบการณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีจากชีวติท่านซ่ึง
ท่านเห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรอื
ดเูหมือนพระองคท์รงมีข่าวสารให้ท่าน 
เชือ้เชิญเยาวชนให้ ไตรต่รองค�าตอบของ
พวกเขาส�าหรบัค�าถามที่ประธานอายรงิก์
ถามและบันทึกความคดิของพวกเขา

• ขอให้เยาวชนอ่านพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี
คนละหน่ึงข้อ: 1 นีไฟ 1:1–3; แอลมา  
37:8–9; โมเสส 6:5, 45–46 ขอให้เยาวชน
ตรกึตรองและแบ่งปันพรบางอย่างที่
เกิดขึน้เพราะผู้คนในพระคมัภีรเ์หล่าน้ี
จดบันทึก ผู้คนไม่จดบันทึกส่วนตวัดว้ย
เหตผุลอะไรบ้าง เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรจาก
ข้อเหล่าน้ีที่ช่วยให้พวกเขาเห็นความ
ส�าคญัของการเขียนบันทึกส่วนตวั กระตุน้
พวกเขาให้อ่านบันทึกส่วนตวัของบรรพ
ชน (หากท�าได)้ หรอืสัมภาษณ์บิดา
มารดาหรอืปู่ย่าตายายและจดประจักษ์-
พยาน เรือ่งราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ประสบการณ์ชีวติที่มีความหมาย และ
ความทรงจ�าที่ช่ืนชอบของพวกท่าน

• ขอให้เยาวชนท�ารายการส่ิงที่จะเขียนลง
ในบันทึกส่วนตวั ให้ชัน้เรยีนอ่าน 1 นีไฟ 

6:3–6 ขอให้เยาวชนหาส่ิงที่นีไฟตอ้งการ
รวมไว้ ในบันทึกของเขา และเพิ่มส่ิงเหล่า
น้ีเข้าไปในรายการ เชือ้เชิญเยาวชนให้
ไตรต่รองวา่พวกเขารูสึ้กวา่ควรเขียนอะไร
ลงในบันทึกส่วนตวัของพวกเขาและให้
เวลาพวกเขาเขียนสักสองสามย่อหน้าใน
บันทึกส่วนตวั

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่าน 3 นีไฟ 23:6–
13 พระคมัภีรข์้อน้ีอาจจะประยุกต์ ใช้กับ
การพยายามจดบันทึกส่วนตวัของเราได้
อย่างไร ขอให้เยาวชนนึกถึงประสบการณ์
ที่มีความหมายหรอืประสบการณ์ทาง
วญิญาณที่เคยมีและพวกเขารูสึ้กวา่ควร
บันทึกไว ้พวกเขาหรอืคนอื่นๆ ไดร้บัพร
จากการอ่านประสบการณ์น้ีอย่างไร ให้
เวลาพวกเขาเขียนประสบการณ์เหล่าน้ีใน
ชัน้เรยีน

• เลือกค�าพูดหรอืบทความจากเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่เกี่ยวกับการจดบันทึกส่วน
ตวัหรอืประวตัส่ิวนตวั เชือ้เชิญเยาวชน
ให้อ่านหัวข้อในน้ันแล้วเขียนบนแผ่น
กระดาษสักหน่ึงหรอืสองความคดิหรอื
ข้อคดิที่พวกเขาพบวา่สรา้งแรงบันดาลใจ
หรอืเป็นประโยชน์ เมื่อทุกคนเขียนเสรจ็
แล้ว ขอให้เยาวชนส่งกระดาษให้คนที่น่ัง
ตดิกัน เชือ้เชิญพวกเขาให้เตมิข้อคดิที่
ตนพบลงในกระดาษแผ่นน้ันแล้วส่งตอ่
จนทุกคนในชัน้ไดแ้บ่งปันข้อคดิของตน 
กระตุน้เยาวชนให้น�ากระดาษของพวก
เขากลับบ้านและใช้เป็นแนวทางขณะ
เขียนในบันทึกส่วนตวัของพวกเขา

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การไตรต่รอง ในบทน้ีครู
กระตุน้เยาวชนให้ ไตรต่รอง
ประสบการณ์ที่พวกเขามีและ
จดไว้ ในบันทึกส่วนตวั การ
ไตรต่รองหมายถึงใครค่รวญ
และพิจารณาบางส่ิงอย่างลึก
ซึง้ เชือ้เชิญเยาวชนให้ถาม
ค�าถามเช่น “พระผู้เป็นเจ้า
ทรงตอ้งการให้ฉันเรยีนรูอ้ะไร
จากประสบการณ์ที่มี” การ
ไตรต่รองเชือ้เชิญการเปิดเผย 
กระตุน้ให้เยาวชนไตรต่รอง
เป็นประจ�าขณะศึกษา 
พระกิตตคิณุเป็นส่วนตวั
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจพรของการจดบันทึกส่วน
ตวัหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คนที่พระองคท์รงสอนเพื่อ
ให้พวกเขาคดิและรูสึ้กอย่าง
ลึกซึง้ เน่ืองดว้ยความรกั
ของพระองค ์พวกเขาจึง
รูสึ้กปลอดภัยขณะแบ่งปัน
ความคดิและความรูสึ้กส่วน
ตวั ท่านจะสรา้งบรรยากาศใน
ชัน้เรยีนให้เยาวชนรูสึ้กตอบ
ค�าถามอย่างสบายใจไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ โอ้จงจ�า จงจ�าไว,้” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 84–88

เมื่อลูกๆ ของเรายังเล็กมาก ข้าพเจ้าเริม่จดบางส่ิงบางอย่าง
ที่เกิดขึน้ทุกวัน  ข้าพเจ้าจะบอกที่มาของการท�าเช่นน้ี  
ข้าพเจ้ากลับจากท�างานมอบหมายของศาสนจักรหลังจาก
ค�า่แล้ว  พ่อตาซ่ึงอาศัยอยู่ ใกล้กับเราท�าให้ข้าพเจ้าแปลก
ใจขณะข้าพเจ้าเดินตรงไปที่ประตูหน้าบ้านของตนเอง  
ท่านก�าลังแบกท่อไวบ้นบ่า เดนิเรว็มาก และสวมชุดท�างาน  
ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านก�าลังเดนิท่อเพื่อป๊ัมน� ้าจากล�าธารขึน้มายัง
ที่ของเรา

ท่านยิม้ให้ พูดอย่างนุ่มนวล  แล้วรบีเดินผ่านข้าพเจ้าเข้า 
ไปในความมืดเพื่อท�างานต่อ  ข้าพเจ้าเดินอีกไม่กี่ก้าวก็ถึง
บ้าน พลางใครค่รวญส่ิงที่ท่านก�าลังท�าเพื่อเรา ทันทีที่เดิน
ไปถึงประตู ข้าพเจ้าได้ยินเสียงในใจ—ไม่ ใช่เสียงข้าพเจ้า
— “เราไม่ได้ ให้ประสบการณ์เหล่าน้ีเพื่อตัวเจ้า จงจดไว”้

ข้าพเจ้าเข้าไปในบ้าน ยังไม่เข้านอน แม้จะรู้สึกเหน่ือย  
ข้าพเจ้าหยิบกระดาษออกมาและเริม่เขียน  ขณะท�าเช่น
น้ัน ข้าพเจ้าก็เข้าใจข่าวสารที่ ไดย้ินในจิตใจ  ข้าพเจ้าควร
จะบันทึกให้ลูกๆ  ได้อ่านในวันข้างหน้าว่าข้าพเจ้าเห็น
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าประทานพรครอบครัวเรา
อย่างไร  คณุตาไม่จ�าเป็นตอ้งท�าอย่างที่ท่านก�าลังท�าเพ่ือ 
เรา  ท่านจะให้คนอื่นท�าหรอืไม่ตอ้งท�าเลยก็ ได ้แตท่่าน
ก�าลังรบัใช้เรา ซ่ึงเป็นครอบครวัของท่าน อย่างที่สานุศิษย์
ของพระเยซูคริสต์ผู้ ได้ท�าพันธสัญญาไว้แล้วพึงท�า  
ข้าพเจ้าทราบวา่น่ีเป็นความจรงิ  ข้าพเจ้าจึงจดไวเ้พื่อ 
ให้ลูกๆ มีความทรงจ�าน้ี ซ่ึงสักวนัหน่ึงพวกเขาจ�าเป็น 

ตอ้งใช้

ข้าพเจ้าจดวนัละสามส่ีบรรทัดทุกวนัเป็นเวลาหลายปี  ไม่
ขาดแม้แตว่นัเดยีวไม่วา่จะเหน่ือยเพียงไรหรอืจะตอ้งเริม่
งานเช้าตรูแ่ค่ไหนในวนัรุง่ขึน้  ก่อนลงมือเขียนข้าพเจ้าจะ 
ไตรต่รองค�าถามที่วา่ “วนัน้ีข้าพเจ้าเห็นพระหัตถ์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าเอือ้มมาสัมผัสเราหรอืลูกๆ ของเราหรอืครอบครวั 
เราหรอืไม่” ขณะท�าเช่นน้ี บางอยา่งเริม่เกดิขึน้ เมือ่ขา้พเจา้ 

นึกถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนั ขา้พเจา้จะเห็นชัดเจน 
ถึงส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าเพ่ือเราแตล่ะคนซ่ึงข้าพเจ้าไม่
ได้นึกถึงในช่วงยุ่งๆ ระหวา่งวนั  ขณะที่เกิดขึน้ และเกิด
ขึน้บ่อยๆ ข้าพเจ้าตระหนักวา่ความพยายามนึกถึงเรือ่งที่
ผ่านมาช่วยให้พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงต่อข้าพเจ้าถึงส่ิงที่
พระองคท์รงท�า 

ไม่ ใช่แต่ความซาบซึง้เท่าน้ันที่เริ่มเติบโตในใจข้าพเจ้า 
ประจักษ์พยานก็เตบิโต  ข้าพเจ้าแน่ใจมากขึน้วา่พระบิดา 
บนสวรรคท์รงไดย้นิและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน  ขา้พเจา้ 
ส�านึกในพระกรณุาธิคุณมากขึน้ส�าหรบัการท�าให้ ใจอ่อน
โยนและการขัดเกลาซ่ึงเกิดเน่ืองจากการชดใช้ของพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์ ข้าพเจ้ามั่นใจมากขึน้วา่พระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์จะท�าให้เรานึกเรือ่งราวทุกอย่างออก—แม้
เรือ่งราวที่เราไม่สังเกตหรอืไม่ ใส่ ใจเมื่อเกิดขึน้ . . .

จดุมุง่หมายของขา้พเจา้คอืเพือ่กระตุน้ทา่นใหห้าวธีิตระหนัก 
และจดจ�าพระเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ อนัจะสรา้งประจกัษ์ 
พยานของเรา  ท่านอาจจะไม่จดบันทึก  ท่านอาจจะไม่บอก 
เล่าส่ิงที่บันทึกไว้กับคนที่ท่านรักและรับใช้  แต่ท่านและ 

พวกเขาจะไดร้บัพรเมือ่ทา่นจดจ�าส่ิงทีพ่ระเจา้ทรงท�า  ทา่น 

คงจ�าเพลงทีเ่รารอ้งบางครัง้ได ้“มานับพระพรของทา่น นับ 
ดทูีละอัน ท่านจะแปลกใจในส่ิงที่พระเจ้ากระท�า”
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการเรยีนรูเ้กี่ยวกับประวตัิ
ครอบครวัของฉันจึงส�าคญั
แผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรคท์�าให้ความสัมพันธ์ ในครอบครวัสามารถ
ด�าเนินตอ่ไปช่ัวนิรนัดร ์โดยผ่านงานประวตัคิรอบครวัเราสามารถเรยีนรู้ ไดม้ากขึน้
เกี่ยวกับบรรพชนของเรา ระบุและเตรยีมช่ือของคนเหล่าน้ันผู้ตอ้งการศาสนพิธีพระ
กิตตคิณุ และประกอบศาสนพิธี ให้พวกเขาในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ ศาสนจักรจัดเตรยีม
แหล่งข้อมูลมากมายไวช่้วยให้เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับประวตัคิรอบครวัของเราและมีส่วนรว่ม
ในงานพระวหิารส�าหรบัผู้วายชนม์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่ช่วยให้เข้าใจงานประวตัคิรอบครวัมากขึน้ ประสบการณ์ของ
ท่านเองกับงานประวตัคิรอบครวั รวมถึงการมีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมในโครงรา่งน้ี 
จะช่วยให้ท่านสอนเรือ่งน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาวา่กิจกรรมในโครงรา่งน้ีจะ
ช่วยท่านวางแผนวธิี ให้เยาวชนมีส่วนในงานประวตัคิรอบครวัไดอ้ย่างไร อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการเรยีนรูป้ระวตัคิรอบครวัของพวกเขา

1 โครนิธ์ 15:29 (สมาชิกในสมัยโบราณ
ประกอบพิธีบัพตศิมาแทนคนตาย)

1 เปโตร 3:18–20; 4:6 (มีการส่ังสอนพระ
กิตตคิณุในโลกวญิญาณ)

มาลาค ี4:5–6; คพ. 2:1–3 ( ใจของลูก
หลานจะหันไปหาบรรพบุรษุ)

คพ. 110:13–16 (เอลียาห์ฟ้ืนฟูกุญแจการ
ผนึก)

คพ. 128:16–18 (ศาสนพิธีส�าหรบัคนตาย
สรา้งห่วงเช่ือมระหวา่งคนหลายรุน่)

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ปีตจิากการไถ่คน
ตาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 93–95

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ใจของลูกหลานจะ
หันไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 29–33

อัลลัน เอฟ. แพคเกอร,์ “หนังสือ,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 99–101

“งานประวตัคิรอบครวัและล�าดบัการ
สืบเชือ้สาย,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
130–134

เวบ็ไซต:์ “เยาวชนและประวตัคิรอบครวั”

วดีทิัศน์: “อ็ลเดอรเ์บดนารป์ราศรยักับ
เยาวชน,”“วญิญาณของเอลียาห์”

ท่านไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับประวตัิ
ครอบครวัของท่านเองอย่างไร 
ท่านเคยมีประสบการณ์อะไร
บ้างที่เสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับงาน
ประวตัคิรอบครวั

ท่านจะกระตุน้ให้เยาวชน
มีส่วนรว่มในงานประวตัิ
ครอบครวัไดอ้ย่างไร ในท้องที่
ของท่านมีแหล่งข้อมูลใดที่จะ
ช่วยให้พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
บรรพชนและประกอบศาสน
พิธีแทนสมาชิกครอบครวัที่
ล่วงลับไปแล้ว
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

• เชิญเยาวชนหลายคนแบ่งปันหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่พวกเขาเพิ่งเรยีนรู้
จากพ่อแม่ พี่น้อง หรอืสมาชิกคนอื่นๆ ใน
ครอบครวั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เคยมีขณะท�างานประวตัิ

ครอบครวั (เช่น การรบับัพตศิมาแทน
บรรพชน มีส่วนรว่มในการท�าดชันี หรอื
เตรยีมช่ือบรรพชนส�าหรบัศาสนพิธ ี
พระวหิาร) สนทนาในชัน้เรยีนวา่เหตใุด 
พระบิดาบนสวรรคจ์ึงทรงตอ้งการให้เรา 
ท�างานประวตัคิรอบครวั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีมีส่วนรว่มในงานประวตัิ
ครอบครวั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน “ค�าเชือ้เชิญมายัง
อนุชนรุน่หลัง” จากค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ ใจของลูกหลาน
จะหันไป” เชือ้เชิญให้เยาวชนหาส่ิงที่พวก
เขาท�าไดเ้พื่อมีส่วนรว่มในงานประวตัิ
ครอบครวั หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้
เยาวชนดวูธิี ใช้ FamilySearch.org เพื่อ
หาบรรพชนที่ตอ้งท�าศาสนพิธี ให้ กระตุน้
พวกเขาให้ ไปพระวหิารและรบับัพตศิมา
และการยืนยันแทนบรรพชนที่พวกเขา
พบ ท่านอาจขออนุญาตอธิการเชิญผู้ ให้
ค�าแนะน�าดา้นประวตัคิรอบครวั (หรอื
คนที่มีประสบการณ์ในการท�างานประวตัิ
ครอบครวั) มาช่วยท�ากิจกรรมน้ี

• ขอให้เยาวชนอ่านสามย่อหน้าจากค�า
พูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตเ์รือ่ง 
“ปีตจิากการไถ่คนตาย” เริม่จากวลี “งาน
ใดก็ตามที่ท่านท�าในพระวหิาร” เชือ้เชิญ
พวกเขาให้มองหาและบอกเหตผุลที่การ

ท�างานประวตัคิรอบครวัเป็นเรือ่งส�าคญั 
ขอให้พวกเขาอ่านสองย่อหน้าสุดท้าย
ของค�าพูดน้ีและสนทนาส่ิงที่พวกเขาจะ 
“วางภาระ” เพื่อคน้หาบรรพชนของพวก
เขา เชือ้เชิญให้เยาวชนเข้าไปในเวบ็ไซต ์
เยาวชนและประวตัคิรอบครวั เพื่อดวูา่
พวกเขาจะมีส่วนรว่มในประวตัคิรอบครวั
ไดอ้ย่างไร

• เชิญเยาวชนครึง่ห้องอ่านหัวข้อ “การ
ไถ่คนตาย” (หน้า 131- 132) ของหมวด 
“งานประวตัคิรอบครวัและล�าดบัการสืบ
เชือ้สาย” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา และขอให้
อีกครึง่ห้องอ่านหัวข้อที่เรยีกวา่ “ความรบั
ผิดชอบของท่านในงานประวตัคิรอบครวั” 
(หน้า 132–133) ขอให้พวกเขาเล่าสู่กัน
ฟังวา่เรยีนรูอ้ะไรบ้าง ช่วยเยาวชนเริม่
ท�า แผนภูมิสืบสกุล กระตุน้ให้พวกเขาน�า
แผนภูมิสืบสกุลไปท�าตอ่ที่บ้าน เชือ้เชิญ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ากลัวความเงียบ บ่อยครัง้
ผู้คนตอ้งการเวลาคดิและ
ตอบค�าถามหรอืแสดงความ
รูสึ้ก ท่านจะหยุดสักครูห่ลัง
จากถามค�าถาม หลังจากแบ่ง
ปันประสบการณ์ทางวญิญาณ 
หรอืเมื่อคนหน่ึงก�าลังมี
อุปสรรคในการแสดงความ
คดิเห็นของเขาหรอืเธอ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 67)
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ให้พวกเขาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่
หรอืสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครวั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อพระคมัภีร์
ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีพลางไตรต่รอง
ค�าถาม “เหตใุดเราจึงท�างานประวตัิ
ครอบครวั” ขอให้พวกเขาแบ่งปันความ

คดิ เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนวธิีที่พวก
เขาสามารถมีส่วนรว่มในงานประวตัิ
ครอบครวั เชือ้เชิญให้พวกเขาเลือกบาง
อย่างจากรายการที่พวกเขาตอ้งการท�าใน
ช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง กระตุน้ให้พวกเขา
แบ่งปันประสบการณ์ในชัน้เรยีนคราว
หน้า

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความส�าคญัของการเรยีนรูป้ระวตัิ
ครอบครวัของพวกเขาหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ของพระองค ์
พระองคท์รงเตรยีมพวก
เขา จากน้ันประทานความ
รบัผิดชอบส�าคญัๆ ให้พวก
เขาสอน ให้พร และรบัใช้ผู้
อื่น ท่านจะเตรยีมเยาวชนให้
พรอ้มท�าความรบัผิดชอบของ
พวกเขาในการเรยีนรูป้ระวตัิ
ครอบครวัของตนและท�างาน
ศาสนพิธีแทนบรรพชนของ
พวกเขาไดอ้ย่างไร
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ข้ดความทีค่ดัมาจากรชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ปีตจิากการไถ่คน
ตาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 93–95

งานใดก็ตามที่ท่านท�าในพระวหิารเป็นการใช้เวลาที่ด ีแต่
การได้รับศาสนพิธี โดยเป็นตัวแทนให้บรรพชนของท่าน
เองจะท�าใหเ้วลาในพระวหิารศักดิสิ์ทธิม์ากขึน้และไดร้บัพร 
ที่ยิ่งใหญ่กวา่  ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศวา่ “พันธะรบัผิด
ชอบส�าคญัที่สุดของเราคอืคน้หาและระบุรายช่ือ บรรพชน 
ของเราเอง” [จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด,  29 ก.พ., 
2012; เน้นตวัเอน]

เยาวชนทัง้หลายทา่นตอ้งการรูว้ธิกี�าจดัอทิธพิลของปฏปิักษ์ 
ในชีวิตท่านไหม  จงจดจ่ออยู่กับการค้นคว้าหาบรรพชน 
เตรียมรายช่ือพวกเขาเพื่อรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงมีอยู่ 

ในพระวิหาร  จากน้ันไปพระวิหารเพื่อยืนเป็นตัวแทนให้
พวกเขาในการรบัศาสนพิธีบัพตศิมาและของประทานแห่ง

พระวญิญาณบรสุิทธิ์  เมื่อท่านเตบิใหญ่ ท่านจะสามารถมี 
ส่วนร่วมในการรับศาสนพิธีอื่นๆ เช่นกัน  ข้าพเจ้านึกไม่
ออกว่าจะมีความคุ้มครองใดดี ไปกว่าน้ีที่จะท�าให้ท่านพ้น
จากอิทธิพลของปฏิปักษ์ ในชีวติท่านได้

ในคณะเผยแผร่อสตอฟ-นา-โดนู รสัเซีย เยาวชนไดร้บัเชิญ 
ให้ท�าดชันี 2,000 ช่ือและจากน้ันเตรยีมอย่างน้อยหน่ึงช่ือ
จากครอบครวัของตนเองเพ่ือรบัศาสนพิธีพระวหิาร  ผู้ที่ 

ท�าเป้าหมายน้ีส�าเรจ็ไดร้บัเชิญให้เดนิทางไกลไปพระวหิาร 
เคียฟ ยูเครนแห่งใหม่  เยาวชนชายคนหน่ึงเล่าประสบ- 
การณ์ของเขาวา่ “ผมใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอรบ์่อยมาก  
เมื่อผมเริม่ท�าดชันี ผมไม่มีเวลาเล่นเกม   ในตอนแรกผม
คดิวา่ ‘ ไม่นะ จะเป็นไปไดอ้ย่างไร’  เมื่อโครงการสิน้สุด ผม
ไม่สนใจเกม . . . งานสืบล�าดับเชือ้สายเป็นส่ิงที่เราท�าได้ที่
น่ีบนแผ่นดนิโลก และจะยังคงอยู่ ในสวรรค”์



165

สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะสอนคนอื่นให้รูว้ธิีท�างาน
ประวตัคิรอบครวัไดอ้ย่างไร
พระเจ้าทรงเตรยีมเทคโนโลยีอันน่าทึ่งในสมัยของเราไว้ ให้เราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
บรรพชนและท�าศาสนพิธี ให้พวกเขาในพระวหิาร ในท�านองเดยีวกัน พระองคท์รง
เตรยีมเยาวชนรุน่น้ีให้สามารถเรยีนรูว้ธิี ใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ันเพื่อพวกเขาจะสามารถ
ช่วยงานส�าคญัน้ีได ้นอกจากจะคน้ควา้ประวตัคิรอบครวัของเราเองแล้ว เรายังสามารถ
ช่วยคนอื่นๆ ที่ ไม่คอ่ยคุน้กับแหล่งข้อมูลประวตัคิรอบครวัดว้ย ในวธิีน้ีเราช่วยพวกเขา
ให้รูสึ้กถึงวญิญาณของงานส�าคญัดงักล่าวและเราช่วยน�าความรอดมาให้บรรพชนที่ล่วง
ลับของพวกเขา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะดลใจเยาวชนให้
ช่วยคนอืน่เรยีนรูเ้กีย่วกับประวตัคิรอบครวัของพวกเขา

คพ. 128:16–18 (ศาสนพิธีส�าหรบัคนตาย
สรา้งห่วงเช่ือมระหวา่งคนหลายรุน่)

คพ. 138:46–48 (งานอันส�าคญัยิ่งตอ้งท�า
ในพระวหิารในสมัยของเรา)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เช่ือมโยงคนหลาย
รุน่ดว้ยความรกั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 
113–117

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ใจของลูกหลานจะ
หันไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 29–33

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เคยมีขณะประยุกต์ ใช้บาง
ส่ิงที่เรยีนรู้ ในบทเรยีนก่อน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาไดช่้วยให้คนบาง
คนรูว้ธิี ใช้เทคโนโลยี (เช่น คอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์มือถือ หรอือุปกรณ์คล้ายกัน) 

ท่านเคยมีโอกาสอะไรบ้างใน
การช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูเ้กี่ยว
กับประวตัคิรอบครวั ท่านเคย
มีประสบการณ์อะไรบ้างซ่ึง
มีคนสอนท่านให้รูว้ธิีท�างาน
ประวตัคิรอบครวั

ท่านเคยเห็นทักษะและความ
สามารถอะไรบ้างในเยาวชน
ที่พวกเขาสามารถใช้ช่วยให้
คนอื่นเรยีนรูว้ธิีท�างานประวตัิ
ครอบครวั ท่านเคยเห็นหลัก
ฐานอะไรบ้างที่วา่พระเจ้า
ทรงเตรยีมพวกเขาไวท้�างาน
ส�าคญัน้ี
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แบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์
เดวดิ เอ. เบดนาร:์ “น้ิวของท่านผ่านการ
ฝึกฝนให้รูว้ธิีส่งข้อความและทวตีเพื่อ 
เรง่ท�าให้งานของพระเจ้ารดุหน้า—มิ ใช่
เพียงเพื่อใช้ส่ือสารกับเพื่อนๆ ไดอ้ย่าง

รวดเรว็” (“ ใจของลูกหลานจะหันไป,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 32) เยาวชนรูสึ้กวา่ 
มีวธิี ใดบ้างที่พวกเขาสามารถใช้ความคุน้ 
เคยกับเทคโนโลยีช่วยคนอื่นๆ ท�างาน 
ประวตัคิรอบครวั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีช่วยให้ผู้อืน่มีส่วนรว่มในงาน
ประวตัคิรอบครวั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านหัวข้อช่ือวา่ “ค�า
เชือ้เชิญมายังอนุชนรุน่หลัง” ในค�าพูด
ของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ ใจ
ของลูกหลานจะหันไป” ขอให้พวกเขาหา
ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์บดนารท์ี่เชือ้เชิญ
เยาวชนให้ช่วยคนอื่นเรือ่งงานประวตัิ
ครอบครวั เยาวชนประทับใจอะไรเกี่ยว
กับค�าเชือ้เชิญเหล่าน้ี ให้ชัน้เรยีนเขียน
วธิีตา่งๆ ที่เยาวชนสามารถตอบรบัค�าเชือ้
เชิญของเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์และเชือ้เชิญ
พวกเขาให้เลือกท�าบางอย่างจากรายการ
น้ันรว่มกันเป็นชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญเยาวชนให้จินตนาการวา่พวก
เขาก�าลังช่วยคนที่ ไม่เคยท�างานประวตัิ
ครอบครวัมาก่อน แบ่งค�าพูดของเอ็ลเดอร์
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “เช่ือมโยงคน
หลายรุน่ดว้ยความรกั” ให้เยาวชน และ
ขอให้พวกเขาอ่านหัวข้อของตน โดยมอง
หาส่ิงที่พวกเขาจะแบ่งปันกับคนที่พวก
เขาก�าลังช่วยให้เรยีนรูเ้กี่ยวกับงานประวตัิ
ครอบครวั พวกเขาจะแบ่งปันพระคมัภีร์
ข้อใด (ตวัอย่างเช่น ดขู้อพระคมัภีรท์ี่ระบุ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่พบและนึกถึงคนที่พวกเขาจะช่วยให้
เริม่ท�างานประวตัคิรอบครวั

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีช่วยผู้อืน่ท�างานประวตัิ
ครอบครวัหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ากลัวความเงียบ บ่อยครัง้
ผู้คนตอ้งการเวลาคดิและ
ตอบค�าถามหรอืแสดงความ
รูสึ้ก ท่านจะหยุดสักครูห่ลัง
จากถามค�าถาม หลังจากแบ่ง
ปันประสบการณ์ทางวญิญาณ 
หรอืเมื่อคนหน่ึงก�าลังมี
อุปสรรคในการแสดงความ
คดิเห็นของเขาหรอืเธอ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 67)

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง
ที่เพียบพรอ้มและครพูี่เลีย้ง
ของเรา พระองคท์รงสอน
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้รู้
วธิีสอนดว้ยวธิีที่พระองคท์รง
สอนพวกเขา แบบอย่างของ
ท่านจะช่วยเตรยีมเยาวชนให้
สอนผู้อื่นไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ัดมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ใจของลูกหลาน
จะหันไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 29–33

ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนชาย เยาวชนหญิง และเด็กทัง้หลาย
ซ่ึงเป็นอนุชนรุน่หลงัเอาใจใส่ขณะขา้พเจา้เน้นความส�าคญั 
ของวิญญาณแห่งเอลียาห์ ในชีวิตท่านวันน้ี  ข่าวสารของ
ข้าพเจ้ามีเจตนาเพื่อศาสนจักรทัง้หมดโดยรวม—แต่เพื่อ
ท่านโดยเฉพาะ

หลายทา่นอาจคดิวา่งานประวตัคิรอบครวัตอ้งท�าโดยผู้ ใหญ่ 
เป็นหลัก แต่ข้าพเจ้าไม่เห็นข้อจ�ากัดเรื่องอายุบอกไว้ ใน
พระคัมภีร์หรือแนวทางที่ผู้น� าศาสนจักรประกาศว่างาน
ส�าคญัน้ีก�าหนดไวเ้ฉพาะผู้ ใหญ่ที่มีวฒุิภาวะเท่าน้ัน  ท่าน
เป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ลูกหลานแห่งพันธสัญญา 
และผู้สรา้งอาณาจักร  ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งรอให้ถึงวยัอันควร
จึงจะมีสัมฤทธิผลในหน้าที่รบัผิดชอบของท่านในการช่วย
งานแห่งความรอดเพื่อครอบครวัมนุษย์

ปัจจุบันพระเจ้าประทานให้เรามีแหล่งช่วยอันน่าทึ่งที่ช่วย
ให้ท่านสามารถเรยีนรูแ้ละรกังานน้ีซ่ึงจุดประกายความคดิ
ดว้ยวญิญาณแห่งเอลียาห์  ตวัอย่างเช่น FamilySearch 
เป็นการรวบรวมบันทึก แหล่งคน้ควา้ และความช่วยเหลือ 
ซ่ึงเขา้ไปใช้งานไดง้า่ยจากคอมพวิเตอรส่์วนตวัและอปุกรณ์ 
มอืถอืหลากหลายประเภท จดัท�าไวเ้พือ่ช่วยผูค้นคน้หาและ 
เก็บบันทึกประวตัคิรอบครวัของตนเอง  แหล่งช่วยเหล่าน้ี
มีอยู่ที่ศูนย์ประวัติครอบครัวตามอาคารศาสนจักรของเรา
หลายแห่งทั่วโลกเช่นกัน

ไม่ ใช่เหตบุังเอิญที่ FamilySearch และเครือ่งมืออื่นๆ มี
ขึน้ในเวลาที่เยาวชนคุน้เคยกับเทคโนโลยีข้อมูลและการ
ส่ือสารหลากหลายรปูแบบ  น้ิวของท่านผ่านการฝึกฝนให้ 
รูว้ธิีส่งข้อความและทวตีเพือ่เรง่ให้งานของพระเจ้ารดุหน้า 
—มิใช่เพยีงเพือ่ใช้ส่ือสารกบัเพือ่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็เท่าน้ัน 

ทักษะและความถนัดที่มีอยู่ ในบรรดาเยาวชนทุกวนัน้ีเป็น 
การเตรยีมความพรอ้มเพื่ออ�านวยประโยชน์ให้แก่งานแห่ง
ความรอด

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้เยาวชนของศาสนจักรเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในวญิญาณแห่งเอลียาห์  ข้าพเจ้ากระตุน้ให้
ท่านศึกษา คน้หาบรรพชนของท่าน และเตรยีมตนเองให้
พรอ้มจะประกอบพิธีบัพตศิมาแทนญาตพิี่น้องผู้วายชนม์
ของท่าน ใน พระนิเวศน์ของพระเจ้า (ด ูคพ. 124:28–36)  
ขา้พเจา้ขอใหท้า่นช่วยคนอืน่ๆ คน้หาประวตัคิรอบครวัของ 
พวกเขาเช่นกัน

เมื่อท่านขานรบัค�าเชือ้เชิญน้ีดว้ยศรทัธา ใจของท่านจะหัน 

ไปหาบรรพบุรุษ ค�าสัญญาที่ท�าไว้กับอับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบจะฝังอยู่ ในใจท่าน ปิตุพรของท่านพร้อมด้วยค�า
ประกาศเชือ้สายในน้ันจะเช่ือมโยงท่านไปสู่บรรพบุรุษ
เหล่าน้ีและจะมีความหมายตอ่ท่านมากขึน้ ความรกัความ
กตัญญูที่ท่านมีต่อบรรพชนจะเพ่ิมพูน ประจักษ์พยาน
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ท่านมีต่อพระผู้ช่วยให้รอด
จะลึกซึง้และยั่งยืน ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับความ
คุม้ครองจากอิทธิพลที่รนุแรงขึน้ของปฏิปักษ์ เมื่อท่านรกั
และมีส่วนรว่มในงานศักดิสิ์ทธิ์น้ี ท่านจะไดร้บัการปกป้อง
ระหวา่งที่ท่านอยู่ ในวยัเยาวแ์ละตลอดชีวติของท่าน
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะอธิบายความส�าคญัของการ
แตง่งานและครอบครวัให้คนอื่น
ฟังไดอ้ย่างไร
คนส่วนใหญ่จะมีโอกาสแบ่งปันความจรงิพระกิตตคิณุกับคนอื่น เพราะมีทัศนะขัด
แย้งกันมากมายเกี่ยวกับการแตง่งานและครอบครวัในโลกทุกวนัน้ี จึงส�าคญัอย่างยิ่งที่
เราจะรูถ้ึงวธิีอธิบายความส�าคญัของการแตง่งานและครอบครวัในแผนของพระบิดาบน
สวรรค ์ขณะท�าเช่นน้ัน เราควรอธิบายความเช่ือของเราพอสังเขปและอย่างเรยีบง่าย 
ดว้ยการน�าทางของพระวญิญาณ ทัง้น้ีเพื่อผู้อื่นจะสามารถเข้าใจความจรงิของ 

พระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่ให้มีความเข้าใจมากขึน้ทีจ่ะอธิบายความส�าคญัของการ
แตง่งานและครอบครวัอย่างไร ประสบการณ์ของท่านเองทีอ่ธิบายหลักค�าสอนให้ผู้อืน่
จะช่วยให้ท่านสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาวา่กิจกรรมในโครงรา่งน้ีจะช่วย
เยาวชนเรยีนรูท้ีจ่ะสอนไดอ้ย่างไร

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ลมหมุนทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 18- 21

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตผุลที่
แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, หน้า 50- 53

“การแตง่งาน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
25–29

“การแตง่งานนิรนัดร”์ และ “งานพระ
วหิารและประวตัคิรอบครวั,” ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (2004), 85–86

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ท่านช่วยผู้อื่นให้เข้าใจความ
เช่ือของท่านเกี่ยวกับการ
แตง่งานและครอบครวัได้
อย่างไร ท่านอธิบายแนวคดิ
เช่น การแตง่งานนิรนัดรก์ับ
เพื่อนที่ ไม่เป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรในวธิี ใด

ประสบการณ์และแนวคดิใด
ที่ก�าลังมีอิทธิพลตอ่การรบัรู้
ของเยาวชนเรือ่งการแตง่งาน
และครอบครวั ท่านจะเตรยีม
พวกเขาให้พรอ้มอธิบายความ
จรงิเกี่ยวกับการแตง่งาน
และครอบครวัให้กับผู้อื่นได้
อย่างไร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวา่สมาชิก
ครอบครวัแสดงให้พวกเขาเห็นแบบอย่าง
ของหลักธรรมพระกิตตคิณุอย่างไร

• เชือ้เชิญคนที่พูดตา่งภาษา (ถ้าอยู่ ใน
วสัิยให้เป็นสมาชิกคนหน่ึงในชัน้เรยีน) 
ออกมาหน้าชัน้และพูดภาษาน้ัน เชือ้เชิญ

เยาวชนให้อธิบายวา่การฟังภาษาที่พวก
เขาไม่เข้าใจเปรยีบไดอ้ย่างไรกับการฟัง
สมาชิกของศาสนจักรอธิบายความจรงิ
พระกิตตคิณุให้คนอื่นฟังโดยใช้ภาษาที่
ไม่คุน้เคย เช่น การแตง่งานนิรนัดร ์การ
ผนึก หรอื อาณาจักรซีเลสเชียล

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูท้ีจ่ะอธิบายความส�าคญัของการ
แตง่งานและครอบครวัให้กับผู้อืน่ไดอ้ย่างไร ท�าตามการดลใจของพระวญิญาณ เลือก
หน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะเข้ากับชัน้เรยีนของท่านมากทีสุ่ด:

• ถามเยาวชนถ้าพวกเขาเคยไดร้บัการ
ขอให้อธิบายถึงจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยว
กับการแตง่งานกับเพศเดยีวกัน พวกเขา
ตอบสนองอย่างไร เชือ้เชิญพวกเขาให ้
อ่านย่อหน้าที่เลือกไวจ้ากค�าพูดของ 
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น  
“เหตผุลที่แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั”  
หรอื บางส่วนของค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น “ลมหมุนทาง
วญิญาณ” เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของการแตง่งานระหวา่งชาย
และหญิง กระตุน้ให้เยาวชนวางแผน
หรอืแสดงบทบาทสมมติ ในส่ิงที่พวกเขา
อาจจะพูดในครัง้ตอ่ไปเมื่อมี โอกาสที่จะ
บอกถึงความเช่ือของพวกเขาเกี่ยวกับการ
แตง่งาน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนคดิถึงและเขียน
ค�าถามบนกระดานของผู้ที่ ไม่มีความ
เช่ือเดยีวกันอาจมีค�าถามเกี่ยวกับการ
แตง่งานและครอบครวั เช่น “เหตใุดฉัน
ควรแตง่งานและมีบุตร” หรอื “เหตใุด
การแตง่งานควรเป็นการแตง่งานระหวา่ง
ชายและหญิง” ขอให้เยาวชนเลือกค�าถาม
บางข้อที่เขียนไวแ้ละคน้หาค�าตอบใน
พระคมัภีร ์(ข้อพระคมัภีรต์วัอย่าง ดขู้อ
อ้างอิงเหล่าน้ันในหัวข้อ “การแตง่งาน” 
และ “ครอบครวั” ของแน่วแน่ตอ่ศรทัธา
และใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”) 

กระตุน้ให้เยาวชนเตรยีมค�าตอบใช้เวลา
หน่ึงนาทีส�าหรบัค�าถามที่พวกเขาเลือก 
หลีกเลี่ยงค�าหรอืประโยคที่ผู้อื่นอาจเข้าใจ
ไดย้าก เช่น การแตง่งานซีเลสเชียล หรอื 
การผนึก ให้เวลาพวกเขาแบ่งปันค�าตอบ
ของพวกเขา

• ให้เยาวชนเขียนข่าวตน้เรือ่งเกี่ยว
กับความส�าคญัของการแตง่งานและ
ครอบครวั ข่าวน้ีอาจเป็นเรือ่งสัน้ๆ ที่อาจ
มี ในหนังสือพิมพ์ โรงเรยีนหรอืเขียนใน
บล็อก ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เตรยีมแก่ชัน้เรยีน

• อ่านทัง้ชัน้เรยีน ในหัวข้อ “ครอบครวั” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน เชือ้
เชิญให้เยาวชนเตรยีมสอนหลักค�าสอน
บางข้อที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับครอบครวั
แก่เด็กปฐมวยั ยกตวัอย่างเช่น พวกเขา
สามารถสอนเด็กๆ โดยใช้ค�าถามวา่ “เหตุ
ใดครอบครวัจึงส�าคญั” เชือ้เชิญพวกเขา
ให้เขียนโครงรา่งที่จะช่วยพวกเขาอธิบาย
แนวคดิแบบง่ายและกระชับ โดยไดร้บั
อนุญาตจากฝ่ายอธิการและฝ่ายประธาน
ปฐมวยั จัดเตรยีมให้เยาวชนสอนดว้ยบท
เรยีนของพวกเขา หลังจากที่พวกเขามี
โอกาสสอนแล้ว ขอให้พวกเขาสนทนาวา่
พวกเขาไดส้อนหลักธรรมพระกิตตคิณุ
อย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 72)
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• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาให้แบ่งปันกับชัน้
เรยีนวา่พวกเขาอธิบายหลักค�าสอนของ
การแตง่งานและครอบครวัให้แก่ผู้อื่น
อย่างไร แบ่งชัน้เรยีนเป็นสองกลุ่ม และ
ขอให้กลุ่มหน่ึงเตรยีมสอนเกี่ยวกับการ
แตง่งานนิรนัดรแ์ละอีกกลุ่มหน่ึงเตรยีม
สอนเกี่ยวกับพระวหิารและประวตัิ

ครอบครวั โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เสนอแนะ
ในโครงรา่งน้ี (หรอืแหล่งข้อมูลอื่นที่พวก
เขาหาได)้ หลังจากที่พวกเขาไดเ้ตรยีมค�า
อธิบายที่ง่ายและกระชับส�าหรบัหัวข้อของ
พวกเขาแล้ว เชิญให้เยาวชนสอนหลักค�า
สอนที่พวกเขาศึกษาแล้วแก่บางคนจาก
อีกกลุ่มหน่ึง

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีอธิบายความส�าคญัของ
การแตง่งานและครอบครวัให้ผู้อืน่ฟังไดห้รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงเชือ้เชิญ
คนที่พระองคท์รงสอนให้
ปฏิบัติ ในศรทัธาและด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ในค�าสอนทัง้หมด
พระองค ์พระองคท์รงมุ่งใน
การช่วยให้ผู้ตดิตามพระองค์
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ดว้ยสุดใจของพวกเขา ท่าน
จะช่วยให้เยาวชนปฏิบัติ ใน
ศรทัธากับส่ิงที่พวกเขาก�าลัง
เรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ัดมาจาก “การแต่งงานในพระวิหาร” 
(MormonNewsroom.org article)

สมาชิกของศาสนจักรเช่ือวา่การแตง่งานที่ประกอบพิธี ใน 
พระวหิารไดร้บัการ “ผนึก” หรอืไดร้บัพรใหค้งอยู่ช่ัวนิรนัดร ์
แนวคดิท่ีวา่หน่วยครอบครวัสามารถด�าเนินตอ่ไปหลงัความ 
ตายดว้ยความรกัและความตระหนักรู ้พรอ้มดว้ยการเป็น 
หุ้นส่วนในชีวิตแต่งงานและความสัมพันธ์อันไม่เปลี่ยน-
แปลงฉันพ่อแม่ลูก คอืความเช่ือหลักของสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

เมื่อชายหญิงแต่งงานและรับการผนึกในพระวิหาร บุตร
ธิดาที่เกิดกับพวกเขาหลังจากน้ันได้รับการผนึกกับพวก
เขาโดยอัตโนมัติตอนเกิด  หากบุตรธิดาเกิดก่อนคู่ชาย
หญิงไดร้บัการผนึก บุตรธิดาเหล่าน้ันสามารถมีส่วนในการ
ผนึกที่พระวิหารกับพ่อแม่ภายหลังได้  บุตรธิดาที่รับมา
เป็นบุตรบุญธรรมมีโอกาสรบัการผนึกกับพ่อแม่บุญธรรม
เช่นกัน

แนวคิดเรื่องครอบครัวนิรันดร์มาจากพระคัมภีร์และการ
เปิดเผยยุคปัจจุบัน ตวัอย่างเช่น ข้ออ้างอิงจากพันธสัญญา
ใหม่ ในมัทธิว 16:19 บันทึกวา่พระเยซูครสิตก์�าลังรบัส่ังกับ 
อัครสาวกเปโตรดงัน้ี “เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดนิสวรรค์
ไว้ ให้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้ามส่ิงใดในโลก ส่ิงน้ันก็จะถูก 
กล่าวห้ามในสวรรค์ เม่ือท่านจะกล่าวอนุญาตส่ิงใดในโลก 
ส่ิงน้ันจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย” ศาสนจักรถือว่า 
“กล่าวห้าม” เท่ากับ “ผนึก”

งานวจิัยที่อ้างไว้ ในบทความปี 2000 ใน Los Angeles Times 
กล่าววา่ “ ในยุคของการหย่ารา้ง การแตง่งานในพระวหิาร
ของมอรมอนถือวา่ยัง่ยนื”  โดยมีอัตราหยา่รา้งเพียง 6 เปอร-์ 
เซ็นต ์ อีกการศึกษาหน่ึงทีต่พีมิพ์ ในปี 1993 ใน Demography 

Magazine สรุปว่าสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายผู้แตง่งานในพระวหิารของศาสน-
จักรมีแนวโน้มวา่จะหย่ารา้งน้อยทีสุ่ดในบรรดาคนอเมรกิัน
ทัง้หมด
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

มีโอกาสอะไรบ้างส�าหรบัการเรยีน
และการสอนในบ้าน
บ้านเป็นสถานที่ดทีี่สุดส�าหรบัการเรยีนรู ้การสอน และการประยุกต์ ใช้หลักธรรมพระ
กิตตคิณุ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายขอรอ้งครอบครวัให้ความส�าคญัสูงสุดแก่การสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวั การสังสรรค์ ในครอบครวั การศึกษากับการสอนพระกิตตคิณุ 
และกิจกรรมครอบครวัที่ดงีาม

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ใช้แหล่งข้อมูลดา้นล่างเพือ่เตรยีมเยาวชนให้พรอ้มสอนและเรยีนความจรงิพระ
กิตตคิณุในบ้านของพวกเขา ประสบการณ์ของท่านเองจะช่วยท่านสอนเยาวชนไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ พิจารณาวา่กิจกรรมในโครงรา่งน้ีจะช่วยท่านวางแผนวธิีกระตุน้เยาวชน
ไดอ้ย่างไร

โมไซยาห์ 4:14–15; คพ. 68:25–28 (บิดา
มารดามีความรบัผิดชอบในการสอนพระ
กิตตคิณุแก่บุตรธิดา)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “สภาครอบ
ครวั,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 63–65

เควนทิน แอล. คกุ, “พระเจ้าเป็นแสง
ฉัน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 62- 66

แทด อาร.์ คอลลิสเตอร ์“บิดามารดา: ครู
พระกิตตคิณุที่ส�าคญัที่สุดของลูกๆ,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 32–34

“การสังสรรค์ ในครอบครวั,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 81–83

“การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั,” แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา, 75

“ความส�าคญัของการศึกษาพระคมัภีรท์ุก
วนั,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 176–178

“บ้านและศาสนจักร” คูม่ือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร (2010), 1.4

วดีทิัศน์: ”ปรแกรมที่ ไดร้บัการดลใจจาก
สวรรค“์

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

ท่านเคยมีประสบการณ์อะไร
บ้างกับการเรยีนและการสอน
พระกิตตคิณุในบ้านของ
ท่าน ท่านจะแบ่งปันอะไรกับ
เยาวชนไดบ้้าง

ท่านจะสรา้งแรงบันดาลใจให้
เยาวชนส่งเสรมิการเรยีนพระ
กิตตคิณุในบ้านของพวกเขา
ไดอ้ย่างไร พรที่สัญญาไวพ้รใด
อาจจะสรา้งแรงบันดาลใจให้
พวกเขา
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• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันวา่พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรในระหวา่งสัปดาห์

• ขอให้เยาวชนสมมตวิา่พวกเขาเป็นบิดา
มารดา พวกเขามีความรบัผิดชอบอะไร
บ้างตอ่บุตรธิดา ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนคน
หน่ึงเขียนค�าตอบบนกระดาน และเชือ้

เชิญให้เยาวชนมองหาความรบัผิดชอบ
เพิ่มเตมิใน โมไซยาห์ 4:14–15 และ หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 68:25–28 บิดา
มารดามีโอกาสอะไรในการท�าความรบัผิด
ชอบตามที่กล่าวไว้ ในข้อเหล่าน้ีให้เกิด
สัมฤทธิผล เยาวชนสามารถท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยบิดามารดา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยเยาวชนเตรยีมและหาโอกาสเรยีนและสอนพระ
กิตตคิณุในบ้านของพวกเขา ท�าตามการดลใจของพระวญิญาณ เลือกหน่ึงข้อหรอื
มากกวา่น้ันทีจ่ะเข้ากับชัน้เรยีนของท่านมากทีสุ่ด:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านค�าพูด
ของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์

• บัลลารด์เรือ่ง “สภาครอบครวั” มองหา
ค�าแนะน�าที่ประยุกต์ ใช้กับพวกเขาได้ ใน
ฐานะลูกในครอบครวัและท�าเครือ่งหมาย
ไว ้เชือ้เชิญให้นักเรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขาเห็นเดน่ชัดขณะที่อ่าน เอ็ลเดอร์

• บัลลารด์ให้ค�าแนะน�าอะไรเกี่ยวกับเรือ่ง
เทคโนโลยี เยาวชนสามารถสนับสนุนบิดา
มารดาและพี่น้องของพวกเขาในสภาค
รอบครวัไดอ้ย่างไร ท่านอาจเชิญเยาวชน
ให้แสดงบทบาทสมมตกิารจัดสภาครอบ
ครวัเพื่อจ�าลองแบบวา่สภาครอบครวัน้ัน
เป็นอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวเรือ่ง “เวลา
ที่บ้าน” ในค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุ ”พระเจ้าเป็นแสงฉัน“ เยาวชน
เรยีนรูอ้ะไรจากตวัอย่างของวอห์น คมิบัล
ล์และครอบครวัของเขาในเรือ่ง เยาวชน
เรยีนรูอ้ะไรจากบิดามารดาของพวกเขา 
พวกเขาจะช่วยการเรยีนและการสอนใน
บ้านของพวกเขาอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านเรือ่งที่บราเด
อรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอรเ์ล่าเกี่ยวกับ
บทเรยีนที่ท่านเรยีนรูจ้ากบิดามารดา (ด ู

“บิดามารดา: ครพูระกิตตคิณุที่ส�าคญั
ที่สุดของลูกๆ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
32–34 ท่านอาจเล่าเรือ่งของท่านเองและ
เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันบทเรยีนที่พวก
เขาเรยีนรูจ้ากบิดามารดา เหตใุดจึงถือวา่
บิดามารดาเป็น ”ครพูระกิตตคิณุคน
ส�าคญัที่สุด“ ของลูกๆ

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ โปรแกรมที่ ไดร้บั
การดลใจจากสวรรค”์ และขอให้เยาวชน
หาดวูา่พวกเขาไดร้บัการปกป้องจาก
อันตรายใดในโลกและมีพลังอะไรมาสู่
แตล่ะคนและครอบครวัที่ศึกษาพระ
คมัภีรด์ว้ยกัน เชือ้- เชิญให้เยาวชนอ่าน 
”การสังสรรค์ ในครอบครวั“ ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา และเตรยีมโครงรา่งง่ายๆ 
ส�าหรบัการสังสรรค์ ในครอบครวัเกี่ยว
กับหัวข้อที่พวกเขาเลือกเอง เชือ้เชิญให้
เยาวชนสอนบทเรยีนที่พวกเขาเตรยีมใน
สัปดาห์ที่จะมาถึง

• ให้ชัน้เรยีนอ่านย่อหน้าที่เจ็ดของ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนเขียนหลักธรรมบนกระดาน
ซ่ึงครอบครวัที่ประสบความส�าเรจ็ไดร้บั
การจัดตัง้ ขอให้เยาวชนบอกกิจกรรม
นันทนาการบางอย่างที่พวกเขาชอบมีส่วน
รว่มกับครอบครวัของพวกเขา เชือ้- เชิญ

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การศึกษาพระคมัภีร์ ไม่
เกิดขึน้โดยธรรมชาตกิับ
คนส่วนใหญ่ เช่นเดยีวกับ
การเล่นเปียโนหรอืวาดภาพ 
การศึกษาพระคมัภีรอ์ย่าง
มีประสิทธิภาพมักเรยีกรอ้ง
ให้พัฒนาทักษะ ทักษะการ
ศึกษาพระกิตตคิณุดงัอธิบาย
ไว้ ในโครงรา่งการเรยีนรูเ้หล่า
น้ีจะช่วยให้เยาวชนเป็น
นักเรยีนที่หมั่นศึกษาพระ
กิตตคิณุ ชี ้ให้เยาวชนเห็น
ทักษะเหล่าน้ี และกระตุน้
ให้พวกเขาใช้ทักษะดงักล่าว
ขณะศึกษาพระกิตตคิณุดว้ย
ตนเอง
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ให้พวกเขาแบ่งปันวา่พวกเขาไดเ้รยีนรู้
ความจรงิพระกิตตคิณุหรอืหลักธรรมอะไร
บ้างขณะมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ัน 
ตวัอย่างเช่น การเตรยีมอาหารดว้ยกันอาจ
จะสอนเรือ่งการรบัใช้และความรกั หรอื
การเล่นกีฬาดว้ยกันอาจจะสอนเรือ่งความ
อดทนและความมานะบากบั่น กระตุน้
ให้เยาวชนวางแผนกิจกรรมนันทนาการ
ส�าหรบัครอบครวัของตนและสนทนากับ
พวกเขาวา่กิจกรรมเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับ
พระกิตตคิณุอย่างไร

• ให้เยาวชนนึกถึงแนวคดิที่คนอื่นๆ 
อาจจะใช้กระตุน้ครอบครวัของเขาให้

มีส่วนรว่มในการสวดอ้อนวอนและการ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นครอบครวั สนทนา
ถึงพรที่มาสู่ครอบครวัจากกิจกรรมเหล่า
น้ี เยาวชนอาจจะอ่านค�าแนะน�าใน “การ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั” และ “ความ
ส�าคญัของการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั” ใน 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา แสดงบทบาทสมมติ
วา่เยาวชนจะพูดกับพ่อแม่และกระตุน้
ให้ครอบครวัสวดอ้อนวอนและศึกษาพระ
คมัภีรด์ว้ยกันเป็นประจ�าไดอ้ย่างไร เชือ้ให้
เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขา
เคยมีกับการสวดอ้อนวอนและการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นครอบครวั

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเตรยีมและหาโอกาสเรยีนและ
สอนทีบ่้านหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้มองหาพรทีเ่กิดขึน้เมือ่พวกเขามีส่วนรว่มในการเรยีนพระ
กิตตคิณุกับครอบครวัผ่านการสวดอ้อนวอน การศกึษาพระคมัภีร ์การสังสรรค์ ใน
ครอบครวั หรอืกิจกรรมนันทนาการ

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงเชือ้เชิญ
คนที่พระองคท์รงสอนให้
ปฏิบัติ ในศรทัธาและด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ท่านจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้เยาวชนตอ้งการ
มีส่วนรว่มในการเรยีนพระ
กิตตคิณุในครอบครวัของ
พวกเขาเวลาน้ีและในอนาคต
ไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก แทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “บิดา
มารดา: ครพูระกิตตคิณุทีส่�าคญัทีสุ่ดของลูกๆ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 32

เบน คารสั์นพูดถึงตนเองวา่ “ผมเป็นนักเรยีนแย่ที่สุด
ในชัน้เกรดห้า” วนัหน่ึงเบนท�าข้อสอบเลขคณิต 30 ข้อ 
นักเรยีนที่น่ังข้างหลังเขาตรวจข้อสอบให้เขาแล้วส่งคนื 
ครวูลิเลียมสันเริม่เรยีกช่ือนักเรยีนแตล่ะคนเพื่อถาม
คะแนน ในที่สุดก็มาถึงเบน ดว้ยความอาย เขาตอบพึมพ�า 
ครวูลิเลียมสันคดิวา่เบนบอก 9 เธอจึงตอบกลับไปวา่ 9 
ส่วน 30 น่ันดขีึน้มากเลย แตนั่กเรยีนที่อยู่ข้างหลังเบน
ตะโกนออกมาวา่ “ ไม่ ใช่เก้าครบั! . . . เขาไม่ไดค้ะแนน
เลยตา่งหาก” เบนบอกวา่เขาอยากแทรกแผ่นดนิหนี

ในขณะเดยีวกัน ซอนญ่าแม่ของเบนก็เผชิญกับอุปสรรค
ของเธอเอง เธอมีพี่น้อง 24 คน จบการศึกษาแคเ่กรด
สามและอ่านไม่ออก เธอแตง่งานเมื่ออายุได ้13 ปี หย่า
รา้ง มีลูกชายสองคน เธอเลีย้งพวกเขาในสลัมดทีรอยท์ 
แตก่ระน้ันเธอก็ยังพึ่งพาตนเองอย่างมากและมีความเช่ือ
มั่นคงวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือลูกของเธอหาก
พวกเขาท�าส่วนของตนเอง

วนัหน่ึงชีวติเธอและลูกชายพบกับจุดพลิกผัน เธอ
ตระหนักวา่คนที่ประสบความส�าเรจ็ซ่ึงเธอท�าความสะอาด
บ้านให้มีห้องสมุด—พวกเขาอ่านหนังสือ หลังเลิกงาน 
เธอกลับบ้านและปิดโทรทัศน์ที่เบนกับพี่ชายดอูยู่ เธอพูด
ใจความดงัน้ี ลูกดโูทรทัศน์มากไปแล้ว นับแตน้ี่ไปลูกดไูด้
อาทิตย์ละสามรายการ เวลาวา่งลูกจะไปห้องสมุด—อ่าน
หนังสืออาทิตย์ละสองเล่มตอ่สัปดาห์แล้วรายงานแม่

ลูกๆ ตกใจมาก เบนบอกวา่เขาไม่เคยอ่านหนังสือเลยใน
ชีวติเวน้แตท่ี่ โรงเรยีนเมื่อตอ้งอ่าน พวกเขาทักท้วง บ่น 
เถียง แต่ไม่เป็นผล แล้วเบนก็นึกย้อนกลับไป “แม่วาง
กฎ ผมไม่ชอบกฎ แตค่วามแน่วแน่ของแม่ที่จะเห็นเรา
ก้าวหน้าไดเ้ปลี่ยนเส้นทางชีวติของผม”

มีการเปลี่ยนแปลงมากมายจรงิๆ พอถึงเกรดเจ็ด เขา
เรยีนเก่งที่สุดในชัน้ เขาไดทุ้นเรยีนตอ่ที่มหาวทิยาลัย
เยล ตอ่ดว้ยมหาวทิยาลัยแพทยศาสตรจ์อห์น ฮอปกินส์ 
เมื่ออายุ 33 ปีเขาไดเ้ป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาท
เด็กและเป็นศัลยแพทย์ที่มีช่ือเสียงก้องโลก เป็นไปได้
อย่างไร ส่วนใหญ่เป็นเพราะแม่ผู้ ไม่มี โอกาสดีๆ  มากมาย
ในชีวติไดข้ยายการเรยีกของเธอในฐานะมารดา [ด ูBen 
Carson,Gifted Hands: The Ben Carson Story(1990)]
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนทีร่กัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า”  
( โมไซยาห์ 2:41)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรคส่์ง
ผลอย่างไรตอ่ความสุขของพวกเขาในชีวติน้ีและความเจรญิก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดรข์องพวกเขา
ในโลกที่จะมาถึง ในหน่วยน้ีเยาวชนจะเรยีนรูเ้ช่นกันวา่จะกระตุน้คนอื่นๆ ให้เข้าใจและเช่ือฟัง
พระบัญญัตอิย่างไร

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

พระบัญญัตช่ิวยให้ฉันเรยีนรูท้ีจ่ะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร
ฉันจะช่วยให้ผู้อืน่เข้าใจมาตรฐานของฉันไดอ้ย่างไร
การรกัษาพระบัญญัตส่ิงผลตอ่ความสามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุของฉันอย่างไร
ฉันจะสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อืน่เชือ่ฟังพระบัญญัติไดอ้ย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาพรอะไรบ้างถ้าฉันเชือ่ฟังพระบัญญัติ

กันยายน: พระบัญญัติ
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระบัญญัตช่ิวยให้ฉันเรยีนรูท้ี่จะ
เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคม์าก
ขึน้อย่างไร
พระบัญญัตคิอืค�าแนะน�าจากพระบิดาบนสวรรคท์ี่ทรงเป่ียมดว้ยความรกัเพื่อช่วยให้
เราเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ โดยผ่านพระบัญญัต ิพระบิดาบนสวรรคท์รงสอนเรา
ถึงพระประสงคท์ี่ทรงมีตอ่เราและทรงแสดงให้เราเห็นวธิีรกักันและเอาชนะความเป็น
มนุษย์ปุถุชน การเช่ือฟังพระบัญญัตเิตรยีมเราให้พรอ้มกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าและไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เมื่อเราเข้าใจเช่นน้ี เราย่อมมองวา่พระบัญญัตเิป็นพรไม่ ใช่
ภาระ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจจุดประสงคข์องพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัต ิ10:12–13; คพ. 82:8–
10 (พระบัญญัตช่ิวยให้เราเข้าใจพระ
ประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัเรา)

มัทธิว 22:34–40 (เราไดร้บับัญชาให้รกั)

ยอห์น 14:15; 1 ยอห์น 5:1–3 (เราเช่ือฟัง
พระบัญญัตเิพราะเรารกัพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 88:22 (เพื่อไดร้บัรศัมีภาพซีเลส- 
เชียล เราตอ้งด�าเนินชีวติตามกฎซีเลส
เชียล)

คพ. 93:20 (หากเรารกัษาพระบัญญัต ิเรา
จะไดร้บัความสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ในท้ายที่สุด)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “อย่าลืมฉัน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 155–159

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “‘เรารกัผู้ ใด
เราก็ตกัเตอืนและตสีอนผู้น้ัน,’” เลียโฮนา 
พ.ค. 2011, 122–126

“การเช่ือฟัง,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
18–19

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ความเข้าใจในพระบัญญัติ
เพิ่มขึน้ตลอดชีวติท่าน
อย่างไร ท่านเคยสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน
ตวัท่านเมื่อท่านขวนขวาย
ด�าเนินชีวติตามพระบัญญัติ

เยาวชนเผชิญการท้าทาย
อะไรบ้างขณะขวนขวายรกัษา
พระบัญญัต ิพวกเขาจะได้
รบัพรอย่างไรจากการเข้าใจ
จุดประสงคข์องพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขา
สามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยว
กับพระบิดาบนสวรรคข์ณะ
พวกเขาศึกษาพระบัญญัติ
ของพระองค์



180

• เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้หาเพลงสวด
เพลงหน่ึงซ่ึงเกี่ยวข้องกับบางส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูเ้มื่อเรว็ๆ น้ี (แนะน�าให้พวกเขา
ใช้ดชันี “หัวข้อ” ท้ายหนังสือเพลงสวด) 
ขอให้พวกเขาแบ่งปันบรรทัดหน่ึงจาก
เพลงสวดและอธิบายวา่น่ันช่วยให้พวกเขา
เข้าใจหลักธรรมของพระกิตตคิณุอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนจินตนาการวา่พวก
เขาก�าลังขับรถไปตามถนนบนเขาใกล้
หน้าผาชันที่มีราวกัน้ข้างทาง ขอให้พวก
เขาสนทนาค�าถามตอ่ไปน้ีกับสมาชิกชัน้
เรยีนอีกคนหน่ึง: พระบัญญัตขิองพระเจ้า
เปรยีบเสมือนราวกัน้อย่างไร และเปรยีบ
เสมือนถนนอย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่งปันความคดิกับชัน้เรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่พระบัญญัตช่ิวยให้เราเป็นเหมือน
พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ล
ดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงหลายๆ ข้อไว้
บนกระดานที่ช่วยอธิบายวา่เหตใุดเราจึงมี
พระบัญญัต ิ(รวมถึงข้อพระคมัภีรท์ี่ระบุ
ไว้ ในโครงรา่งน้ีและข้ออื่นที่ท่านนึกออก) 
อ่านพระคมัภีร์ ในชัน้เรยีน และสนทนา
วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เรา
เรยีนรูอ้ะไรจากพระบัญญัต ิเชือ้เชิญให้
เยาวชนท�าเครือ่งหมายข้อพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีในพระคมัภีรข์องพวกเขาและเขียนตรง
ช่องวา่งรมิหน้าเพื่อสรปุส่ิงที่ข้อพระคมัภีร์
น้ันสอนพวกเขา แสดงให้เยาวชนเห็น
วธิีเช่ือมโยงข้อเหล่าน้ันในพระคมัภีรข์อง
พวกเขา (ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน, 58)

• เขียนบนกระดานวา่ “เหตใุดพระผู้
เป็นเจ้าประทานพระบัญญัตแิก่เรา” เชือ้
เชิญให้เยาวชนอ่าน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 82:8–10 และแบ่งปันค�าตอบ
ที่เป็นไปไดข้องค�าถามน้ี ถามเยาวชน
วา่พวกเขาคดิวา่เหตใุดการรูจุ้ดประสงค์
เบือ้งหลังพระบัญญัตขิองพระบิดาบน
สวรรคจ์ึงส�าคญั ส่วนหน่ึงของการสนทนา
น้ีคอืให้แบ่งปันย่อหน้าที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ี
หรอือ่านหัวข้อช่ือ “ข้อส่ี อย่าลืมวา่เพราะ 
‘เหตใุด’ ตอ้งมีพระกิตตคิณุ” จากค�าพูด
ของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“อย่าลืมฉัน”

• ขอให้นักเรยีนครึง่ชัน้อ่านย่อหน้าแรก
จากค�าพูดของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิ- 
ทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “เรารกัผู้ ใดเราก็ตกั
เตอืนและตสีอนผู้น้ัน’” และขอให้อีกครึง่
ชัน้อ่านย่อหน้าที่สอง เชือ้เชิญให้พวกเขา
ดใูนย่อหน้าของพวกเขาเพื่อหาค�าตอบ
ของค�าถามวา่ “เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าจึง
ประทานพระบัญญัตแิก่เรา” สนทนาส่ิง
ที่พวกเขาพบ เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียน
รายการคณุลักษณะที่พระผู้เป็นเจ้ามี 
จากน้ันขอให้พวกเขานึกถึงพระบัญญัตทิี่
สามารถช่วยพวกเขาพัฒนาคณุลักษณะ
เหล่าน้ีและเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรคม์ากขึน้

• ขอให้ชัน้เรยีนเขียนพระบัญญัติ
สิบประการไวบ้นกระดาน (ด ูอพยพ 
20:3–17) และพระบัญญัตขิ้ออื่นที่พวก
เขานึกออก ขอให้เยาวชนสนทนาเป็น
คูห่รอืในกลุ่มเล็กวา่พวกเขาคดิวา่เหตุ
ใดพระบิดาบนสวรรคจ์ึงประทานพระ
บัญญัตเิหล่าน้ีแก่เรา จากน้ันให้พวกเขา
อ่านมัทธิว 22:34–40 และสนทนาวา่พระ
บัญญัตแิตล่ะข้อที่เขียนไวบ้นกระดาน
สามารถช่วยเราพัฒนาความรกัตอ่พระผู้
เป็นเจ้าและความรกัตอ่เพื่อนบ้านของเรา
อย่างไร

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การเชือ่มโยงข้อตา่งๆ ใน
กิจกรรมแรกของหมวดน้ี ครู
เชือ้เชิญให้เยาวชนเช่ือมโยง
ข้อพระคมัภีรต์า่งๆ ในพระ
คมัภีรข์องพวกเขา หรอืเขียน
ข้ออ้างอิงตรงช่องวา่งรมิหน้า
ของพระคมัภีรเ์พื่อโยงกับข้อ
อื่นที่สอนหลักธรรมคล้ายกัน 
ทักษะการศึกษาพระกิตตคิณุ
แบบน้ีสามารถช่วยให้พวกเขา
เห็นความเช่ือมโยงระหวา่ง
พระคมัภีรข์้อตา่งๆ กระตุน้
เยาวชนให้ท�าเช่นน้ีในการ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
เพื่อจะเข้าใจพระกิตตคิณุ
หัวข้ออื่นลึกซึง้ขึน้
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การรกัษาพระ
บัญญัตช่ิวยให้เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร พวกเขามีความรูสึ้ก
หรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับ
หัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ขอให้เยาวชนไตรต่รองส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี น่ันส่งผลตอ่วธิีทีพ่วกเขาคดิเกีย่วกับ
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ส่ิงน้ีอาจจะส่งผลตอ่เจตคตขิองพวกเขาตอ่การ
เชือ่ฟังพระบัญญัตอิย่างไร ส่ิงน้ีอาจจะส่งผลตอ่การเลือกทีพ่วกเขาท�าอย่างไร กระตุน้
พวกเขาให้เขียนความคดิไว้ ในบันทึกส่วนตวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้เหล่าสานุศิษย์รกัษา
พระบัญญัต ิพระองคท์รงเชือ้
เชิญดว้ยความรกัที่ ไม่มีมารยา 
ท่านจะสอนเยาวชนดว้ย
ความรกัเกี่ยวกับการรกัษา
พระบัญญัติ ในวธิี ใดบ้าง
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ข้อความทีค่ดัมาจากด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “‘เรารกั
ผู้ ใดเราก็ตกัเตอืนและตสีอนผูน้ั้น,’” Ensign หรอื เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2011, 122–126

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีความ
คาดหวงัสูง  ความคาดหวงัที่พระองค์ทรงมีต่อเราตรสัไว ้
โดยพระเยซูครสิต์พระบุตรของพระองค์ ในพระด�ารสัน้ี 
“เราอยากให้เจ้าดีพรอ้มแม้ดังเรา, หรอืพระบิดาของเจ้า 
ผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (3 นีไฟ 12:48)  
พระองคท์รงเสนอวา่จะท�าให้เราบรสุิทธิ์เพื่อให้เรา “ทน
รัศมีภาพซีเลสเชียล” (คพ. 88:22) และ “พ�านักอยู่ ใน
ที่ประทับของพระองค”์ ได ้( โมเสส 6:57) พระองคท์รง
ทราบว่าส่ิงน้ันเรียกร้องอะไร และเพื่อท�าให้การเปลี่ยน
สภาพของเราอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้พระองคจ์ึงประทานพระ-
บัญญัตแิละพันธสัญญาของพระองค ์ของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ และที่ส�าคญัที่สุดคอืการชดใช้และ
การฟ้ืนคนืชีวติของพระบุตรที่รกัของพระองค์

ในทัง้หมดน้ีจุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าคอืให้เราซ่ึงเป็น 

บตุรธดิาของพระองคส์ามารถไดร้บัปีตสูิงสุด ไดอ้ยูก่บัพระ- 
องคช่ั์วนิรนัดร ์และเป็นแม้ดงัเช่นพระองค ์ เมื่อหลายปีที่ 
ผ่านมาเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์อธิบายวา่ “การพิพากษา
ครัง้สุดทา้ยไม่เพยีงเป็นการประเมนิความดคีวามช่ัวทัง้หมด 
—ส่ิงที่เรา ท�าเท่าน้ัน แต่เป็นการยอมรับผลในบัน้ปลาย
ของการกระท�าและความคิด—ส่ิงที่เรา เป็น  การกระท�า 
ดว้ยการแสดงออกแตเ่พียงภายนอกจงึยังไมพ่อ พระบัญญัต ิ
ศาสนพิธี และพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณมิ ใช่รายการ
เงินฝากที่ต้องฝากไว้ ในบัญชีสวรรค์  พระกิตติคุณของ
พระเยซูครสิตค์อืแผนซ่ึงแสดงให้เราเห็นวธิีที่จะเป็นอย่าง
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค์ ให้เราเป็น” [ดลัลิน เอช. 
โอ๊คส์, “การท้าทายเพื่อที่จะเป็น,” เลียโฮนา,  ม.ค. 2011, 
47; Ensign, Nov. 2000, 32.]

ขอ้ความทีค่ดัมาจากโรเบริต์ ด.ี เฮลส์, “แตถ้่าท่านปรารถนา 
จะเข้าในชีวติก็ ให้ถือรกัษาพระบัญญัติไว,้” เลียโฮนา, ก.ค. 
1996, 43–46

บางคนอาจจะถามวา่ “ท�าไมพระเจา้จงึประทานพระบญัญตั ิ
กับเรา?”  ในสภาโลกก่อนเกิด พระองคท์รงตดัสินพระทัย

ว่าเราในฐานะที่เป็นลูกทางวิญญาณของพระองค์ จะได้
รับบัญชาให้ด�ารงชีวิตในระหว่างความเป็นมรรตัยของเรา  
พระเยโฮวาห์ พระบุตรที่ทรงถือก�าเนิดพระองค์แรกของ
พระบิดาบนสวรรคต์รสัวา่: “พวกเราจะลงไป, . . . และเรา
จะรงัสรรคแ์ผ่นดนิโลกแห่งหน่ึงซ่ึงบนน้ันวญิญาณเหล่าน้ี
จะพ�านัก

“และพวกเราจะพิสูจน์เขาโดยวธิีน้ี, เพื่อดวูา่พวกเขาจะท�า
ส่ิงทัง้ปวงไม่วา่อะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขาจะทรงบัญชาเขาหรอืไม่;

“และวญิญาณเหล่าน้ันที่รกัษาสถานะแรกของพวกเขาจะ
ไดร้บัเพิ่มเตมิ” (อับราฮัม 3:24–26)

พระบัญญัตเิหล่าน้ีเป็นค�าแนะน�าดว้ยความรกัจากพระผู้ 
เป็นเจ้าพระบิดาของเราเพื่อความผาสุกและเพื่อความสุข 
ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติวญิญาณในขณะทีเ่ราอยู่ ในสภาพ 
ของความเป็นมรรตยั พระบญัญตัทิ�าใหเ้ราทราบถงึพระด�าร ิ
และพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับความก้าวหน้า
นิรนัดรข์องเรา  และจะเป็นการทดสอบความเต็มใจของ
เราที่จะเช่ือฟังพระประสงคข์องพระองค์

พระบัญญัติไม่ไดเ้ป็นภาระหรอืข้อจ�ากัด  พระบัญญัตทิุกๆ 
ข้อของพระเจ้าให้มาเพื่อให้เราพัฒนา เพื่อความก้าวหน้า 
และเจรญิขึน้  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่: “พระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนเพื่อความสุขของเรา. . .พระองค์จะ
ไม่มีวันตัง้ศาสนพิธีหรือประทานพระบัญญัติ ให้ผู้คนของ
พระองค์ โดยไม่ด�ารจิะส่งเสรมิความสุขน้ันซ่ึงพระองค์
ทรงวางแผนไว”้ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
sel. Joseph Fielding Smith 1976, 256).

ข้าพเจ้ารักพระบัญญัติของพระเจ้ายิ่งนัก!  มันจะน�าทาง
เราและคุ้มครองเรา และท�าให้เราได้กลับไปยังที่ประทับ
ของพระบิดาบนสวรรค์  หากเราเช่ือฟังพระบัญญัติอย่าง
เต็มเป่ียมด้วยศรัทธา เราจะได้รับสัญญาคือพรแห่งชีวิต 
นิรนัดร ์“ของประทานน้ีส�าคญัที่สุดในบรรดาของประทาน
ทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 14:7)  น่ันคือที่จะได้รับ
ความสูงส่งและที่จะมีชีวิตอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และ
พระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์ ในความเป็นนิรนัดร์
ที่จะมาถึง  พระองคท์รงตอ้งการเราดว้ยความรกัทีจ่ะให้เรา
กลับไปอยู่กับพระองค์
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจมาตรฐาน
ของฉันไดอ้ย่างไร
คนอื่นมักจะถามเราเกี่ยวกับมาตรฐานของเรา เราสามารถเตรยีมพรอ้มเพื่อตอบค�าถาม
ของพวกเขาและเป็นพยานถึงพรที่มาจากการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ใน
วธิีน้ีเราสามารถเป็นความสวา่งตอ่โลกได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวธิีตอบค�าถามเกีย่วกับมาตรฐานของศาสนจักร

โรม 1:16; 2 ทิโมธี 1:7–8; 2 นีไฟ 8:7 (อย่า
ละอายในเรือ่งพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต)์

1 ทิโมธี 4:12 (เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้
เช่ือ)

3 นีไฟ 11:29 (วญิญาณของความขัดแย้ง
เป็นของมาร)

คพ. 11:21; 84:85; 100:5–8 (พระเจ้าจะ
ทรงช่วยให้เรารูว้า่จะพูดอะไร)

โธมัส เอส. มอนสัน “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร” เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 80

“การเช่ือฟัง,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
18–19

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่มี
เมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึงเสรมิบางส่ิงที่พวกเขาก�าลัง
เรยีนรูเ้กี่ยวกับพระกิตตคิณุ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนท�ารายการค�าถามที่
เพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัเคยถามพวก

เขาเกี่ยวกับมาตรฐานหรอืพระบัญญัติ
ของพระเจ้า เยาวชนอธิบายมาตรฐานของ
พวกเขาอย่างไร พวกเขาประสงคจ์ะท�า
อะไรตา่งจากที่เคยท�า

คนอื่นเคยถามค�าถามอะไร
ท่านบ้างเกี่ยวกับมาตรฐาน
ของท่าน ท่านไดช่้วยให้
พวกเขาเข้าใจอย่างไรวา่เหตุ
ใดท่านจึงด�าเนินชีวติตาม
มาตรฐานเหล่าน้ัน

เยาวชนพบเจอสถานการณ์
อะไรบ้างซ่ึงท�าให้พวกเขา
ตอ้งอธิบายมาตรฐานให้คน
อื่นฟัง เหตใุดบางครัง้การท�า
เช่นน้ันจึงยากส�าหรบัพวก
เขา ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยพวกเขาเตรยีมรบั
สถานการณ์เหล่าน้ี
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีอธิบายมาตรฐานของตนให้ผู้อืน่
ฟัง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ ให้เวลาเยาวชนฝึกอธิบายมาตรฐานให้กันฟัง

• น�าหนังสือ เลียโฮนามาชัน้เรยีนหลายๆ 
เล่ม เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้ควา้นิตยสาร
เหล่าน้ีเพื่อหาเรือ่งเล่าเกี่ยวกับคนที่ตอ้ง
ปกป้องหรอือธิบายมาตรฐานของตนให้ผู้
อื่นฟัง ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
จากเรือ่งเหล่าน้ี ( ในระหวา่งสัปดาห์ก่อน
ชัน้เรยีน ท่านอาจตอ้งการคน้ควา้นิตยสาร
ศาสนจักรบางฉบับเพื่อหาเล่มที่มี
บทความเกี่ยวข้องกับเยาวชนที่ท่านสอน
เป็นพิเศษ) เยาวชนมีประสบการณ์คล้าย
กันจากชีวติของพวกเขาเองที่สามารถ
แบ่งปันไดห้รอืไม่ พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจาก
ประสบการณ์เหล่าน้ีที่สามารถช่วยพวก
เขาอธิบายมาตรฐานให้กันฟังได้

• แจกส�าเนาค�าพูดของประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเรือ่ง “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร” ให้เยาวชนแตล่ะคน ขอให้สมาชิก
ชัน้เรยีนอ่านค�าพูดน้ันอย่างรวดเรว็เพื่อ
หามาตรฐานศาสนจักรที่ประธานมอนสัน
อธิบาย (เช่น ความสุภาพเรยีบรอ้ย ความ
ซ่ือสัตย์ และพระค�าแห่งปัญญา) เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนแตล่ะคนเลือกมาตรฐานเหล่า
น้ีหน่ึงอย่าง อ่านส่ิงที่ประธานมอนสัน
กล่าว และแบ่งปันกับชัน้เรยีนวา่ประธาน
มอนสันพูดอะไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี และแบ่ง
ปันกับชัน้เรยีนวา่ประธานมอนสันอธิบาย

มาตรฐานและส่ิงที่พวกเขาพบวา่อย่างไร
ซ่ึงพวกเขาสามารถน�าไปใช้เพื่อช่วยให้ผู้
อื่นเข้าใจมาตรฐานน้ีดขีึน้

• ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านพระคมัภีร์
คนละหน่ึงข้อในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญให้
เยาวชนหาค�าและข้อความที่บ่งบอกวา่
เจตคตขิองเราควรเป็นอย่างไรเมื่อเรา
อธิบายมาตรฐานของเราให้ผู้อื่นฟัง พึง
แน่ใจวา่เยาวชนแตล่ะคนมีหนังสือ เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน ขอให้พวกเขา
เลือกมาตรฐานหน่ึงอย่างในหนังสือ อ่าน 
และวางแผนวา่จะพูดอะไรถ้าเพื่อนขอให้
พวกเขาท�าบางอย่างขัดกับมาตรฐานน้ัน 
เยาวชนจะช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจอย่างไรวา่
เหตใุดพวกเขาจึงเลือกด�าเนินชีวติตาม
มาตรฐานของพระเจ้า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านย่อหน้าที่สอง
ของ “การเช่ือฟัง” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(หน้า 18–19) พวกเขาจะใช้ข้อมูลใน
ย่อหน้าน้ีตอบเพื่อนที่บอกวา่มาตรฐาน
เครง่ครดัเกินไปวา่อย่างไร พระคมัภีร ์
ตวัอย่าง หรอืประสบการณ์ส่วนตวัอะไร
บ้างที่พวกเขาสามารถแบ่งปันกับเพื่อน
เพื่อช่วยให้เพื่อนเข้าใจจุดประสงคข์อง
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

หลังจากเยาวชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน ให้เวลาพวก
เขาฝึกอธิบายมาตรฐานของพวกเขา ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะแสดงบทบาทสมมติ
ของสถานการณ์ทีอ่าจพบเจอ หรอืพวกเขาอาจจะจดไวว้า่พวกเขาจะช่วยให้เพือ่นเข้าใจ
อย่างไรวา่เหตใุดพวกเขาจึงเลือกด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของพระเจ้า

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ส่ิงส�าคญัที่ท่านตอ้งใส่ ใจคอื
การช่วยให้ผู้อื่นเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ ไม่ ใช่ท�าให้การน�า
เสนอน่าประทับใจ ส่ิงน้ีรวม
ถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน
สอนกันและกัน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 64)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูว้ธิีช่วยให้ผู้อืน่เข้าใจมาตรฐาน
ของพวกเขาหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงสถานการณ์หน่ึงทีพ่วกเขาจะพบเจอซึง่จะท�าให้พวกเขามี
โอกาสอธิบายมาตรฐานของตนกับผู้อืน่ ประสบการณ์ของพวกเขาในบทเรยีนวนัน้ีจะ
ช่วยให้พวกเขาท�าเช่นน้ันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
ผู้ตดิตามพระองค ์ความ
สนใจ ความหวงั และความ
ปรารถนาของพวกเขา ท่าน
จะรูจ้ักเยาวชนที่ท่านสอน
ไดอ้ย่างไร น่ีจะส่งผลตอ่วธิีที่
ท่านสอนพวกเขาอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “การเตรยีมตวัน�า
มาซึง่พร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 80–85

จงเริม่เตรยีมตวัเพื่อการแตง่งานในพระวหิารเช่นเดยีวกับ 
งานเผยแผ่  การออกเดทอย่างถูกตอ้งคอืส่วนหน่ึงของการ 
เตรยีมน้ัน  ในวฒันธรรมที่การออกเดทเป็นเรือ่งเหมาะสม 
จงอย่าออกเดทจนกวา่ท่านจะอายุ 16 ปี  “วนัรุน่ทุกคนไม ่
จ�าเป็นตอ้งออกเดทหรอืตอ้งการออกเดท . . . เมื่อท่านเริม่ 
ออกเดท ให้ ไปกันเป็นกลุม่หรอืออกเดทสองคู ่. . . จงแน่ใจ 
วา่คณุพ่อคณุแม่ของท่านพบ [และคุน้เคยกับ] คนที่ท่าน
ออกเดท”  เพราะการออกเดทเป็นการเตรยีมตัวแต่งงาน 
“ดงัน้ันจงออกเดทกบัผูท้ีม่มีาตรฐานสูงเทา่น้ัน” [เพือ่ความ 
เข้มแข็งของเยาวชน  (จุลสาร, 2001), 24, 25.]

ในการไปยังสถานที่ต่างๆ ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบวา่
สถานที่น้ันจะมีส่ิงแวดล้อมที่ด ีซ่ึงท่านจะไม่เผชิญกับการ
ล่อลวง

บดิาทีฉ่ลาดคนหน่ึงกลา่วกบัลกูชายวา่ “ถา้ลกูรูว้า่ตนเองอยู ่
ในสถานที่ซ่ึงไม่สมควรจะอยู่ จงออกมาจากที่น่ัน!”  เป็นค�า
แนะน�าที่ดสี�าหรบัเราทุกคน

ผู้รับใช้ของพระเจ้าแนะน�าอยู่เสมอให้เราแต่งกายอย่าง
เหมาะสมเพื่อแสดงถึงความเคารพตอ่พระบิดาบนสวรรค์
และตนเอง วธิทีีท่า่นแตง่กายคอืการส่งสารเกีย่วกบัตวัทา่น 
ไปยังผู้อื่นและบ่อยครัง้มีอิทธิพลตอ่วธิีปฏิบัตตินของท่าน
และผู้อื่น  จงแต่งกายในรูปแบบที่จะส่งเสริมตัวท่านเอง
และผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน  หลีกเลี่ยงเครือ่งแตง่กายและรปู
ลักษณ์ที่สุดโตง่ รวมถึงรอยสักและการเจาะตามรา่งกาย

ทุกคนจ�าเป็นตอ้งมีเพื่อนด ีแวดวงมิตรสหายของท่านจะมี 
อิทธิพลอย่างมากตอ่ความคดิและพฤตกิรรมของท่าน ท่าน 
จะมีอทิธิพลตอ่พวกเขาเช่นกัน  เมือ่ทา่นมคีา่นิยมเดยีวกนั 
กับเพื่อน ท่านย่อมสามารถเสรมิสรา้งและให้ก�าลังใจกันได ้ 
จงให้เกียรติและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตา  ผู้ ไม่
เป็นสมาชิกหลายคนเข้ามาสู่ศาสนจักรผ่านเพื่อนๆ ที่ชวน
พวกเขามารว่มกิจกรรมศาสนจักร . . .

วธิีการพูดและถ้อยค�าของท่านจะบ่งบอกอย่างชัดเจนถึง 
ภาพลักษณ์ที่ท่านเลือกแสดงออก  จงพูดเพื่อสรา้งสรรค ์
และยกระดับจิตใจผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน  ภาษาที่ลบหลู่ 
กักขฬะ หยาบคาย  และเรื่องข�าขันที่ ไม่เหมาะสมหรือ
สัปดนเป็นที่ขุ่นเคอืงพระทัยตอ่พระเจ้า  จงอย่าใช้พระ- 
นามของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ ในทางที่ผิด  
พระเจ้าตรัสว่า “ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้า 
ของเจ้าไปในทางที่ผิด” [อพยพ 20:7]

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงแนะน�าให้เราแสวงหา “ส่ิง
ใดที่เป็นคณุธรรม, งดงาม, หรอืกล่าวขวญักันวา่ดหีรอืควร
คา่แก่การสรรเสรญิ” [หลักแห่งความเช่ือ 1:13]  ส่ิงที่ท่าน
อ่าน ฟัง หรอืดจูะมีอิทธิพลตอ่ท่าน

ส่ือลามกอันตรายเป็นพิเศษและเป็นส่ิงเสพตดิ  การดส่ืูอ
ลามกด้วยความใคร่รู้สามารถกลายเป็นนิสัยที่ควบคุมเรา 
น�าไปสู่ส่ือที่หยาบช้ายิ่งกวา่และการล่วงละเมิดทางเพศ จง
หลีกเลี่ยงส่ือลามกไม่วา่ตอ้งแลกกับอะไรก็ตาม

อยา่กลวัถา้ทา่นตอ้งเดนิออกจากโรงภาพยนตร ์ปิดโทรทศัน์ 
หรอืเปลี่ยนช่องวทิยุถ้าส่ิงที่น�าเสนอไม่อยู่ ในมาตรฐานของ 
พระบิดาบนสวรรคข์องท่าน  สรปุคอืถ้าท่านมีค�าถามเกี่ยว
กับภาพยนตร์  หนังสือ  หรือส่ิงบันเทิงในรูปแบบอื่นว่า
เหมาะสมหรอืไม่ จงอย่าด ูอย่าอ่าน อย่ามีส่วนรว่ม . . .

ยาอันตราย การใช้ยาที่แพทย์ส่ังในทางที่ผิด แอลกอฮอล์ 
กาแฟ ชา และผลติภณัฑย์าสูบท�าลายความผาสุกทางรา่งกาย 
จิตใจ และวิญญาณ  แอลกอฮอล์ทุกรูปแบบเป็นอันตราย
ต่อวิญญาณและร่างกายของท่าน  ยาสูบท�าให้ท่านตกเป็น
ทาส ท�าให้ปอดของท่านอ่อนแอ และบั่นทอนชีวติท่าน

ดนตรสีามารถช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์  เรา
สามารถใช้ดนตรเีพ่ือศึกษา จรรโลงใจ สรา้งแรงบันดาลใจ 
และความสามัคคี  อย่างไรก็ดี ความเรว็ จังหวะ ความหนัก 
และเน้ือหาของดนตรสีามารถท�าให้ความละเอียดอ่อนทาง
วญิญาณของท่านช้าลง  ท่านไม่ควรปล่อยให้จิตใจท่านล่อง
ลอยไปกับเสียงดนตรทีี่ ไม่มีคณุคา่
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การรกัษาพระบัญญัตส่ิงผลตอ่ความ
สามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุ
ของฉันอย่างไร
การเรยีนพระกิตตคิณุเรยีกรอ้งการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถท�าให้ความเข้าใจของเราสวา่งและเป็นพยานถึงความจรงิพระกิตตคิณุ เพื่อ
ให้คูค่วรรบัอิทธิพลของพระองค ์เราตอ้งเช่ือฟังพระบัญญัต ิเมื่อเราเช่ือฟังหลักธรรมที่
เราเรยีนรู ้เราก�าลังเตรยีมตวัรบัความจรงิเพิ่มเตมิจากพระเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวา่การรกัษาพระบัญญัตส่ิงผลอย่างไรตอ่ความสามารถในการเรยีน 
พระกิตตคิณุของพวกเขา

ดาเนียล 1 (ดาเนียลกับเพื่อนๆ ไดร้บัพร
เพราะการเช่ือฟังดว้ยปัญญาและความ
เข้าใจ) ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้า
ประทานความรู้ ให้พวกเขา”

ยอห์น 7:17 (หากเราท�าตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะรูห้ลักค�าสอน)

2 นีไฟ 28:30; คพ. 42:61; 50:24 (หากเรา
สดบัฟังพระเจ้า เราจะไดร้บัความสวา่ง
และความรูม้ากขึน้)

คพ. 76:5–10 (พระเจ้าทรงให้เกียรตคินที่
รบัใช้พระองค)์

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ประจักษ์พยาน
ที่มีชีวติ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
158–164

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “วธิี ไดร้บัการเปิดเผย
และการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 45–47

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

การรกัษาพระบัญญัตช่ิวย
ท่านอย่างไรในฐานะนักเรยีน
พระกิตตคิณุ ท่านเคยมี
ประสบการณ์ใดบ้างกับการ
เช่ือฟังที่สามารถแบ่งปันกับ
เยาวชนในชัน้ของท่านได้

ท่านจะช่วยให้เยาวชนเห็น
ความเช่ือมโยงระหวา่งการ
เช่ือฟังกับการดลใจของพระ
วญิญาณไดอ้ย่างไร
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• ถามเยาวชนวา่พวกเขามีค�าถามหรอื
ความคดิเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเรยีนรู้ ใน
ชัน้เรยีนอื่นหรอืไม่ เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัหรอืความ
ประทับใจที่ ไดร้บัเน่ืองดว้ยการเรยีนรูข้อง
พวกเขา

• เขียนบนกระดานวา่ “การเช่ือฟังส่งผล
ตอ่ความสามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุ
ของฉันอย่างไร” ให้เยาวชนไตรต่รอง
ค�าถามน้ีสักครู ่แล้วขอให้พวกเขาแบ่งปัน
ความคดิ กระตุน้พวกเขาให้นึกถึงค�าถาม
น้ีตอ่ไปตลอดบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การเชือ่ฟังพระบัญญัตส่ิงผลตอ่
ความสามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุของพวกเขาอย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอื
มากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แจกส�าเนาค�าพูด 11 ย่อหน้าแรกของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “การเช่ือ
ฟังน�ามาซ่ึงพร” ให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะ
คน และเชือ้เชิญพวกเขาให้เขียนสองสาม
ประโยคสรปุข่าวสารหลักของประธาน
มอนสัน ขณะสมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปัน
ประโยคของพวกเขา จงกระตุน้พวกเขาให้
แบ่งปันวา่พวกเขารูสึ้กวา่เหตใุดข่าวสารน้ี
จึงส�าคญัตอ่เยาวชนในปัจจุบัน

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน ดาเนียล 1 หรอืดวูดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้
ให้พวกเขา” ดาเนียลและเพื่อนๆ แสดงให้
เห็นการเช่ือฟังอย่างไร พวกเขาไดร้บัพร
อย่างไร เยาวชนเผชิญสถานการณ์อะไร
บ้างที่คล้ายกับสถานการณ์ของดาเนียล 
เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนอ่านเรือ่งราว
ของบุคคลอีกคนหน่ึงในพระคมัภีรท์ี่ ได้
รบัพรดว้ยความรูแ้ละความเข้าใจเพราะ
การเช่ือฟังของเขาหรอืเธอ (อาทิ นีไฟใน 
1 นีไฟ 4 หรอืโจเซฟ สมิธใน โจเซฟ สมิธ
—ประวตั ิ1:11–17) ขอให้พวกเขาเขียน
สรปุย่อส่ิงที่อ่านและสอนนักเรยีนที่เหลือ
วา่บุคคลที่พวกเขาเลือกไดร้บัพรดว้ย
ความรูเ้พราะการเช่ือฟังอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนเลือกข้อ
พระคมัภีรต์อ่ไปน้ีหน่ึงข้อ: ยอห์น 7:17; 2 
นีไฟ 28:30; คพ. 50:24 ขอให้เยาวชนอ่าน
ข้อพระคมัภีรข์องพวกเขาและไตรต่รอง

ส่ิงที่ข้อน้ันสอนเกี่ยวกับการเช่ือฟังและ
การเรยีนพระกิตตคิณุ จากน้ันเชือ้เชิญให้
พวกเขาหาคนในชัน้ที่เลือกข้อพระคมัภีร์
ตา่งจากพวกเขาและแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรู้ ให้กัน

• แจกไฟฉายที่ ใช้การไม่ได้ ให้เยาวชน 
และเชือ้เชิญให้พวกเขาส�ารวจดวูา่เหตุ
ใดไฟฉายไม่ ให้แสงสวา่ง แบ่งปันค�ากล่าว
ตอ่ไปน้ีจากค�าพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ 
จี. สก็อตตเ์รือ่ง “วธิี ไดร้บัการเปิดเผย
และการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน”: 
“บุคคลหน่ึงตอ้งสะอาดทัง้กายและใจและ
มีเจตนาบรสุิทธิ์เพื่อพระเจ้าจะทรงดลใจ
เขาได ้คนที่เช่ือฟังพระบัญญัตยิ่อมได้
รบัความไวว้างใจจากพระเจ้า เขามีสิทธิ์
ไดร้บัการดลใจให้รูว้า่จะท�าอะไรและเมื่อ
จ�าเป็นเขาจะไดร้บัพลังจากสวรรค์ ให้ท�า
ส่ิงน้ัน … การเช่ือฟังของเรารบัรองวา่เมื่อ
เรยีกรอ้ง เราสามารถท�าตนให้มีคณุสมบัติ
คูค่วรรบัพลังจากสวรรคเ์พื่อท�าให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่ ไดร้บัการดลใจ” (เปรยีบ
เทียบกับหน้า 46, 47) ไฟฉายที่เสียแล้ว
แสดงให้เห็นหลักธรรมที่เอ็ลเดอรส์ก็อตต์
สอนในค�ากล่าวน้ีอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาตอ้งท�าเพื่อ 
“ ไดร้บัความไวว้างใจจากพระเจ้า” และได้
รบัการเปิดเผยจากพระองค ์ขอให้สองสาม
คนแบ่งปันความคดิของพวกเขา

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การสรปุ ในกิจกรรมแรก
ของหมวดน้ี ครเูชือ้เชิญให้
เยาวชนเขียนสรปุเรือ่งราว
พระคมัภีรท์ี่พวกเขาอ่าน 
กระตุน้เยาวชนให้ท�าเช่น
น้ีดว้ยในระหวา่งศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นส่วนตวั พวกเขา
สามารถจดบันทึกเกี่ยวกับ
ความประทับใจของพวก
เขา หลักค�าสอนที่เรยีนรู ้
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ ผู้คน
ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ พวก
เขาสามารถถามตนเองไดว้า่ 
“พระเจ้าทรงก�าลังพยายาม
เน้นอะไรและเพราะเหตใุด มี
ส่ิงใดในข้อเหล่าน้ีที่ประยุกต์
ใช้กับฉันเป็นส่วนตวัหรอืไม่”
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านส่วนหน่ึงจาก
ค�าพูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง 
“ประจักษ์พยานที่มีชีวติ” ตัง้แตย่่อหน้า
ที่เริม่วา่ “ดงัน้ันเมล็ดแห่งศรทัธาจึงปลูก
ไว ้…” จนถึงย่อหน้าที่เริม่วา่ “ปีตขิอง

พวกเขาที่ข้าพเจ้าสัมผัสไดม้า …” การ
เช่ือฟังของประธานอายรงิก์ช่วยเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของท่านอย่างไร เยาวชน
ท�าส่ิงเฉพาะเจาะจงอะไรไดบ้้างเพื่อท�า
ตามแบบอย่างของประธานอายรงิก์

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การรกัษาพระ
บัญญัตส่ิงผลตอ่ความสามารถในการเรยีนพระกิตตคิณุของพวกเขาอย่างไร พวกเขา
มีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลา
มากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ขอให้เยาวชนสองสามคนสรปุส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ีเกีย่วกับความสัมพันธ์ระหวา่ง
พระบัญญัตกิับการเรยีนพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้พวกเขาพิจารณาส่ิงทีพ่วกเขาจะท�าได้
หรอืหยุดท�าซึง่อาจจะช่วยยกระดบัความสามารถของพวกเขาในการให้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์สอนพวกเขา กระตุน้พวกเขาให้เขียนความคดิลงในบันทึกส่วนตวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแบ่ง
ปันเรือ่งเล่าที่เรยีบง่าย อุปมา 
และแบบอย่างชีวติจรงิที่
ท�าให้เหล่าสานุศิษย์เข้าใจ 
เรือ่งใดจากพระคมัภีร ์จาก
ประวตัศิาสนจักร หรอืจาก
ชีวติท่านที่ท่านอาจจะแบ่ง
ปันกับเยาวชนไดเ้พื่อแสดง
ให้เห็นวา่การเช่ือฟังพระ
บัญญัตสิามารถช่วยพวกเขา
ยกระดบัความเข้าใจในพระ
กิตตคิณุ
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ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ประจักษ์พยานที่
มีชีวติ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 158–164

ดงัน้ันเมล็ดแห่งศรทัธาจึงปลูกไว้ ในใจท่านแล้ว ท่านอาจ
รูสึ้กไดบ้า้งถงึการขยายของใจทา่นตามทีสั่ญญาไว้ ในแอลมา 
ข้าพเจ้ารูสึ้ก

แตเ่ช่นเดยีวกับพืชที่ก�าลังเตบิโต ตอ้งไดร้บัการบ�ารงุเลีย้ง 
มิเช่นน้ันจะเหี่ยวแห้ง  การสวดอ้อนวอนเป็นประจ�าอย่าง
จรงิใจด้วยศรทัธาเป็นเรือ่งส�าคัญยิ่งและเป็นสารอาหารที่
จ�าเป็น  การเช่ือฟังความจรงิที่ท่านได้รบัจะรกัษาประจักษ์
พยานให้คงอยู่และเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน  การเช่ือฟัง
พระบัญญัติเป็นส่วนหน่ึงของการบ�ารงุเลีย้งที่ท่านต้องให้
แก่ประจักษ์พยาน

ท่านจ�าได้ถึงค�าสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ “ถ้าผู้ ใด
ตัง้ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้น้ันก็จะรู้
วา่ค�าสอนน้ันมาจากพระเจ้า หรอืวา่เราพูดตามใจชอบของ
เราเอง” [ยอห์น 7:17]

ค�าสัญญาน้ันเกิดผลกับข้าพเจ้าและจะเกิดผลกับท่านเช่น
กัน  หลักค�าสอนข้อหน่ึงของพระกิตตคิณุที่ข้าพเจ้าเรยีนรู ้
สมัยเด็กคือหลักค�าสอนที่ว่าของประทานส�าคัญที่สุดใน
บรรดาของประทานทัง้ปวงของพระผูเ้ป็นเจา้คอืชีวตินิรนัดร ์
[ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 14:7]  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า
ส่วนหน่ึงของชีวตินิรนัดรค์อืการไดอ้ยู่ดว้ยกันดว้ยความรกั
ในครอบครวัตลอดกาล

นับตัง้แต่ครัง้แรกที่ข้าพเจ้าได้ยินความจริงเหล่าน้ันและ
ได้รับการยืนยันในใจ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพันธะรับผิดชอบที่
จะเลือกท�าทุกอย่างเท่าที่ท�าได้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
และพยายามท�าให้เกิดสันติสุขในครอบครัวและในบ้าน
ข้าพเจ้า

หลังจากชีวติน้ีเท่าน้ันที่ข้าพเจ้าสามารถไดร้บัพรประเสรฐิ
สุดในบรรดาพรทัง้ปวง น่ันคอืชีวตินิรนัดร ์ แตท่่ามกลาง

ปัญหาต่างๆ ในชีวิตน้ี อย่างน้อยข้าพเจ้าก็ ได้เห็นช่ัวแวบ
หน่ึงวา่ครอบครวัในสวรรคข์องข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไร  จาก
ประสบการณ์เหล่าน้ันประจักษ์พยานที่ข้าพเจ้ารูเ้กี่ยวกับ 
ความเป็นจรงิของอ�านาจการผนึกที่ ใช้ ในพระวหิารจงึเตบิโต 
และเข้มแข็งขึน้

การเฝ้าดบุูตรสาวสองคนของขา้พเจา้บัพตศิมาในพระวหิาร 
แทนบรรพชนท�าให้ ใจขา้พเจา้เขา้ใกลพ้วกเธอและบรรพชน 
เหล่าน้ันที่เราคน้หาช่ือมาได ้ ค�าสัญญาของเอลียาห์ที่วา่ใจ 

ทัง้หลายในครอบครวัจะหนัไปหากนับงัเกดิกบัเรา [ด ูมาลาค ี
4:5–6; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:38–39]  ดว้ยเหตน้ีุศรทัธา
ส�าหรบัข้าพเจ้าจึงกลายเป็นความรูท้ี่แน่นอน ดงัที่สัญญาไว้
ในหนังสือของแอลมา

อยา่งน้อยข้าพเจา้ก็เคยสัมผัสไดถ้งึปีตส่ิวนหน่ึงซ่ึงบรรพชน 

ข้าพเจ้าเคยสัมผัสเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในโลก
วญิญาณหลังการปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์ ในความเป็น
มรรตยั  ตอ่ไปน้ีเป็นค�าอธิบายจากพระคมัภีรห์ลักค�าสอน
และพันธสัญญา

“และวิสุทธิชนช่ืนชมยินดี ในการไถ่ของพวกเขา, และย่อ
เข่าลงและยอมรับพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้
ไถ่ และพระผู้ปลดปล่อยของพวกเขาจากความตายและโซ่
แห่งนรก

“สีหน้าของพวกเขาส่องสว่าง, และรัศมีจากพระสิริของ
พระเจ้าอยู่บนพวกเขา, และพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” [หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 138:23–24]

ปีติของพวกเขาที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้มาจากการกระท�าตาม
ประจักษ์พยานทีว่า่ค�าสัญญาของพระเจ้าเกีย่วกบัชีวตินิรนัดร ์

เป็นความจรงิ  ประจักษ์พยานดงักล่าวเข้มแข็งขึน้จากการ 
ทีข่า้พเจา้เลอืกกระท�าตาม ดงัทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงสัญญา 

ไวว้า่จะเป็นเช่นน้ัน
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
เช่ือฟังพระบัญญัติไดอ้ย่างไร
ในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้าย—และครสูอนพระกิตตคิณุ—เราควรเป็นแบบอย่างของ
การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ แบบอย่างของเราสามารถสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
เช่ือฟังพระบัญญัต ิพระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังกับเหล่าสานุศิษย์ของพระองคว์า่ “ท่านทัง้
หลายเป็นความสวา่งของโลก” (มัทธิ 5:14) สันตแิละความสุขที่เรารูสึ้กจากการด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุจะแสดงให้เห็นในการกระท�าของเรา ในค�าพูดของเรา และใน
พลังแห่งประจักษ์พยานของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวา่แบบอย่างและประจักษ์พยานของพวกเขาสามารถสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อืน่เชือ่ฟังพระบัญญัตอิย่างไร

มัทธิว 5:14–16; 1 ทิโมธี 4:12; แอลมา 
17:11; 39:11 (ความส�าคญัของการเป็น
แบบอย่างที่ด)ี

แอลมา 4:19 (พลังของประจักษ์พยานอัน
บรสุิทธิ์)

โธมัส เอส.มอนสัน, “จงเป็นแบบอย่าง
และแสงสวา่ง,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
86–88

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “ความรกัที่สมบูรณ์
น้ันก็ไดข้จัดความกลัวเสีย,”เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, 52–55

แอน เอ็ม. ดบิบ์, “จงลุกขึน้และฉายส่อง
ออกไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 117–119

“ด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ท่านสอน,” ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), 
18–19

วดีทิัศน์: “ ให้แสงของเจ้าส่องเช่นน้ัน”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านไดร้บัอิทธิพลจากแบบ
อย่างของผู้ที่เช่ือฟังพระ
บัญญัตอิย่างไร การพยายาม
ด�าเนินชีวติตามพระบัญญัติ
ช่วยให้ท่านเป็นครสูอนพระ
กิตตคิณุที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้อย่างไร

เยาวชนมีโอกาสอะไรบ้างใน
การเป็นแบบอย่างตอ่ผู้อื่น 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้พวกเขาใช้ โอกาสเหล่า
น้ีสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
เช่ือฟังพระบัญญัติ
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• ถามเยาวชนวา่พวกเขาไดย้ินพระ
บัญญัตขิ้อใดบ่อยๆ ในชัน้เรยีนหรอืการ
ประชุมของศาสนจักร พวกเขาคดิวา่เหตุ
ใดจึงเน้นพระบัญญัตเิหล่าน้ี พวกเขา
ก�าลังเรยีนรูอ้ะไร พวกเขามีค�าถามอะไร
บ้าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงคนรูจ้ัก (แต่
ไม่ตอ้งบอกช่ือ) ที่พวกเขาประสงคจ์ะ

สรา้งแรงบันดาลใจให้คนเหล่าน้ันเช่ือ
ฟังพระบัญญัต ิให้ชัน้เรยีนสนทนาวา่
อะไรสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้คนด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ แบบอย่าง 
ประสบการณ์ และประจักษ์พยานของ
เยาวชนสามารถช่วยให้พวกเขาสัมผัสใจ
คนที่พวกเขารกัไดอ้ย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อืน่เชือ่
ฟังพระบัญญัต ิเลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่าน มัทธิว 
5:16 และ 1 ทิโมธี 4:12ซ่ึงเป็นพระ
คมัภีรท์ี่ดลใจค�าพูดของประธานมอนสัน
เรือ่ง “จงเป็นแบบอย่างและแสงสวา่ง” 
ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไรกับพวก
เขาเกี่ยวกับพลังของแบบอย่างพวกเขา 
เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้ควา้ค�าพูดของ
ประธานมอนสันและหาคณุลักษณะที่
ท่านขอให้เราเป็นแบบอย่าง ขอให้พวก
เขาแบ่งปันในเวลาที่มีบางคนเป็นแบบ
อย่างคณุลักษณะน้ันและสนทนาผล
ที่ประสบการณ์มีตอ่พวกเขา เยาวชน
สามารถท�าอะไรเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดมีาก
ขึน้ที่บ้าน ทางออนไลน์ ที่ โรงเรยีน และ
ในชุมชน 

• มอบหมายให้เยาวชนอ่านพระคมัภีร์
คนละหน่ึงข้อเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่าง
ในโครงรา่งน้ีแล้วหาคนในชัน้ที่อ่าน
ข้ออื่นแล้วแบ่งปันกันวา่พวกเขาเรยีน
รูอ้ะไร ด�าเนินกิจกรรมน้ีตอ่ไปจนกวา่
เยาวชนไดย้ินพระคมัภีรท์ุกข้อ เหตใุดการ
เป็นแบบอย่างจึงส�าคญัในการสอนพระ
กิตตคิณุ ขอให้เยาวชนเขียนโอกาสการ
สอนที่พวกเขามีบางครัง้ไวบ้นกระดาน
—ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จาก
น้ันให้เปิดไปที่หน้า 19 ของ ไม่มีการเรยีก

ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน และอ่านรายช่ือ
พรที่มาถึงครผูู้ขวนขวายเช่ือฟังพระ-
กิตตคิณุ พรเหล่าน้ีจะช่วยให้เยาวชนใช้
โอกาสการสอนที่เขียนไวบ้นกระดานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ไดอ้ย่างไร

• แบ่งปันค�าพูดตอ่ไปน้ีจากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรแ์อล ทอม. เพอรร์ยี์เรือ่ง “ความ
รกัที่สมบูรณ์น้ันก็ไดข้จัดความกลัวเสีย”: 
“ชีวติเราควรเป็นแบบอย่างของความดี
งามและคณุธรรมขณะที่เราพยายามท�า
ตามแบบอย่างของพระองค์ ให้ โลกเห็น 
งานดขีองเราแตล่ะคนจะน�าเกียรตยิศช่ือ
เสียงมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักร
ของพระองค ์ขณะที่เราท�าความดดี ีเป็น
ชายและหญิงที่น่ายกย่องและซ่ือตรง 
แสงสวา่งของพระครสิตจ์ะแสดงให้
เห็นในชีวติเรา” ขอให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงแบบอย่างที่ดขีองคนบาง
คนดลใจให้พวกเขาด�าเนินชีวติตามพระ-
กิตตคิณุ หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ ให้แสง
ของเจ้าส่องเช่นน้ัน” เชือ้เชิญให้พวกเขา
ไตรต่รองอิทธิพลที่แบบอย่างของพวกเขา
อาจมีตอ่ผู้อื่น และกระตุน้ให้พวกเขาตัง้
เป้าหมายส่วนตวัวา่จะสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้คนอื่นๆ รกัษาพระบัญญัติโดยการเป็น
แบบอย่างที่ดี

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ฟังความคดิเห็นของผู้เรยีน
อย่างจรงิใจ ตวัอย่างของท่าน
จะกระตุน้ให้เขาฟังกันอย่าง
ตัง้ใจ ถ้าท่านไม่เข้าใจความ
คดิเห็นของบางคนให้ถาม
ค�าถาม ท่านอาจพูดวา่ ‘ผมไม่
แน่ใจวา่เข้าใจ คณุจะอธิบาย
อีกครัง้ได้ ไหมครบั’ หรอื ‘คณุ
ช่วยยกตวัอย่างส่ิงที่คณุพูด
ถึงได้ ไหมครบั’” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)
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• แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกับ
เวลาที่ท่านเลือกเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อ
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า ขณะแบ่งปัน
ให้ท�าตามแนวทางใน “ประสบการณ์
ส่วนตวั” ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน หน้า 180 สนทนาแนวทาง
เหล่าน้ีกับเยาวชน และเชือ้เชิญให้
พวกเขาท�าตามแนวทางขณะแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวัเกี่ยวกับการรกัษา
พระบัญญัต ิถามเยาวชนวา่พวกเขาคดิวา่
เหตใุดประสบการณ์ส่วนตวัจึงเป็นวธิีที่
มีประสิทธิภาพในการสอนผู้อื่นเกี่ยวกับ
พระบัญญัติ

• เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนสรปุบรบิทของ  
แอลมา 4:19 (หากพวกเขาตอ้งการความ
ช่วยเหลือ แนะน�าให้อ่านหัวบทของบทที่ 
4) อ่านข้อ 19 ดว้ยกัน และถามเยาวชน
วา่พวกเขาคดิวา่ “กดดนัดว้ยประจักษ์
พยานอันบรสุิทธิ์” น่าจะหมายความวา่
อะไรและน่ันสามารถสรา้งแรงบันดาล
ใจให้สมาชิกของศาสนจักรเช่ือฟังพระ
บัญญัติไดอ้ย่างไร เยาวชนไดร้บัอิทธิพล
อย่างไรจากประจักษ์พยานของผู้อื่น (อาทิ 
บิดามารดา คร ูผู้น�า หรอืเยาวชนคนอื่นๆ) 

ขอให้เยาวชนนึกถึงตวัอย่างของประจักษ์
พยานในพระคมัภีร ์(ตวัอย่างเช่น มัทธิว 
16:13–19; โมไซยาห์ 3:17;  
แอลมา 5:45–48; 7:13; คพ. 76:22–24) 
อ่านดว้ยกัน และเชือ้เชิญให้เยาวชน
แบ่งปันวา่เหตใุดพวกเขาจึงพบวา่
ประจักษ์พยานเหล่าน้ีสรา้งแรงบันดาล
ใจ (หมายเหต:ุ กิจกรรมน้ีเป็นโอกาสสอน
เยาวชนให้รูว้ธิีแสดงประจักษ์พยานขณะ
พวกเขาสอนพระกิตตคิณุให้ผู้อื่น ดหูัวข้อ
น้ีเพิ่มเตมิไดท้ี่ “สอนดว้ยประจักษ์พยาน” 
ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, 
43–44.)

• หรอืเชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านเรือ่งหน่ึง
ในค�าพูดของซิสเตอรแ์อน เอ็ม. ดบิ
บ์ เรือ่ง “จงลุกขึน้และฉายส่องออกไป” 
(เรือ่งของแซมสัน ดาเนียล โจอันนา และ
คาเรน็) ขอให้พวกเขาสนทนาส่ิงที่เรยีน
รูเ้กี่ยวกับพลังของแบบอย่างซ่ึงส่งผลให้
ผู้อื่นเช่ือฟังหรอืไม่เช่ือฟังพระบัญญัต ิ
เยาวชนเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างซ่ึง
พวกเขามีอิทธิพลตอ่คนบางคนหรอืคน
อื่นมีอิทธิพลให้พวกเขาเช่ือฟัง

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้
อืน่เชือ่ฟังพระบัญญัตหิรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะมีประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้เยาวชนกระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงบางส่ิงทีพ่วกเขาท�าไดเ้พือ่สรา้งแรงบันดาลใจให้คนทีพ่วกเขา
รูจ้ักเชือ่ฟังพระบัญญัต ิหากเห็นเหมาะสม เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ใน
ชัน้เรยีนคราวหน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้คนที่พระองคท์รงสอน
ปฏิบัติ ในศรทัธาและด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ท่านสามารถจัด
เตรยีมโอกาสอะไรบ้างใน
การสอนของท่านเพื่อช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวา่การด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุเป็นวธิี
ที่ ไดผ้ลมากในการสอนพระ
กิตตคิณุ
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ข้อความทีค่ัดมาจากแอน เอ็ม. ดิบบ์, “จงลุกขึน้และฉาย
ส่องออกไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 117–119

พระคมัภีร์ ให้แบบอย่างที่ดมีากมายเพื่ออธิบายแนวคดิดงั
กล่าว  ในหนังสือผู้วินิจฉัยในพันธสัญญาเดิม เราเรียนรู้
เกี่ยวกับแซมสัน  แซมสันเกิดมาพร้อมศักยภาพยิ่งใหญ่  
มารดาเขาไดร้บัสัญญาวา่ “เขาจะเป็นคนเริม่ช่วยกู้คนอิส- 
ราเอลใหพ้้นจากเงือ้มมอืของคนฟีลสิเตยี” [ผูว้นิิจฉัย 13:5] 
แต่เมื่อแซมสันโตขึน้ เขาเอาใจใส่ต่อการล่อลวงของโลก
มากกว่าการน�าทางของพระผู้เป็นเจ้า  เขาเลือกเพราะส่ิง
น้ัน “พอใจ [เขา] มาก” [ผูว้นิิจฉัย 14:3] แทนการเลือกน้ัน 
ถกูตอ้ง  พระคมัภรี์ ใช้วล ี“แซมสันก็ลงไป” [ผู้วนิิจฉัย 14:7] 
ซ�า้หลายครัง้เม่ือพูดถึงการเดนิทาง การกระท�า และการเลอืก 
ของแซมสัน  แทนที่จะลุกขึน้และฉายส่องออกไปเพื่อให้มี
สัมฤทธิผลในศักยภาพยิ่งใหญ่ของตน แซมสันพ่ายแพ้แก่
โลก สูญเสียพลังที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน และตายอย่าง
อนาถก่อนวยัอันควร

อีกดา้นหน่ึง พระคมัภีร์ ให้แบบอย่างของดาเนียล ดาเนียล 
เกิดมาพรอ้มศักยภาพยิ่งใหญ่เช่นกัน  ในหนังสือดาเนียล 
บทที ่6 เราอา่นวา่ “ดาเนียลคนน้ีก็มช่ืีอเสียงกวา่อภิรฐัมนตร ี

อื่นๆ  และอุปราชเพราะพระวิญญาณเลิศสถิตกับท่าน”  
[ดาเนียล 6:3]   เมื่อการท้าทายทางโลกมาถึงดาเนียล ท่าน
ไม่ ได้มองลงไปที่ โลก—ท่านลุกขึน้มองฟ้าสวรรค์  แทนที่
จะท�าตามพระราชกฤษฎีกาทางโลกของพระราชาวา่ 30 วนั
น้ีต้องไม่สวดอ้อนวอนถึงใครนอกจากพระราชา ดาเนียล
กลับ “ ไปยังเรอืนของท่านที่มีหน้าตา่งห้องชัน้บนของท่าน 
เปิดตรงไปยังกรงุเยรซูาเล็ม และท่านก็คกุเข่าลงวนัละสาม
ครัง้ อธิษฐานและโมทนาพระคณุตอ่พระเจ้าของท่านดงัที่
ท่านไดเ้คยกระท�ามาแตก่่อน” [ดาเนียล 6:10]

ดาเนียลไม่กลัวทีจ่ะลกุขึน้และฉายส่องออกไปในการท�าตาม 

พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า  แม้จะอยู่ ไม่สะดวกสบายใน

ถ�า้สิงห์ตอนกลางคนืเพราะท่านยืนหยัดเพื่อส่ิงถูกตอ้ง แต่
ท่านได้รับความคุ้มครองและพรส�าหรับการเช่ือฟัง  เมื่อ
พระราชาดารอัิสน�าดาเนียลออกจากถ�า้สิงหเ์ช้าวนัรุง่ขึน้ จงึมี 
พระราชกฤษฎกีาใหท้กุคนย�าเกรงพระผูเ้ป็นเจา้ของดาเนียล 
และท�าตามแบบอย่างความซ่ือสัตย์ของดาเนียล  โดยแท้
แล้วดาเนียลแสดงให้เราเห็นว่าการเป็นธงให้ประชาชาติ
และไม่ลดหย่อนมาตรฐานของเราขณะเผชิญการล่อลวง
ทางโลกหมายความวา่อย่างไร

ดิฉันได้รบัพรเมื่อได้ฟังแบบอย่างยุคปัจจุบันมากมายของ
เยาวชนเช่นท่านผู้ ไม่กลัวแม้ต้องลุกขึน้และฉายส่องออก
ไป และยอมให้แสงสวา่งของพวกเขาเป็นมาตรฐานในหมู่
เพื่อนวยัเดียวกัน  โจอันนาเป็นสมาชิกศาสนจักรหน่ึงใน
สามคนที่ โรงเรยีนมธัยมปลายของเธอและเป็นเยาวชนหญงิ 
คนเดียวในวอรด์  เธอให้ค�ามั่นกับตนเองและพระเจ้าวา่
จะไม่ ใช้ค�าพูดหยาบคาย  เมื่อเธอจับคู่ท�าโครงการหน่ึงที่
โรงเรยีนกับเยาวชนชายที่ ไม่ ได้ท�าค�ามั่นสัญญาเดียวกัน 
เธอไม่ลดหย่อนมาตรฐาน  เธอขอให้เขาเคารพและให้
เกียรตคิณุคา่ของเธอ  ที่ผ่านมา ดว้ยค�าเตอืนสตมิากมาย
ทัง้สุภาพและรนุแรงบ้าง เพื่อนของเธอสรา้งนิสัยใหม่และ
ใช้ภาษาสุภาพขึน้  หลายคนสังเกตเห็นความแตกตา่ง รวม
ทัง้บิดาของเขาผู้ขอบคณุโจอันนาส�าหรบัการเป็นอิทธิพลดี
ในชีวติลูกชายเขา

ระหว่างท�างานมอบหมายเมื่อเร็วๆ น้ีในฟิลิปปินส์ ดิฉัน
พบคาเรน็ เธอเลา่ประสบการณ์สมยัเป็นกลุสตรขีณะศึกษา 
ปรญิญาตรดีา้นการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร  ครตูอ้งการ 
ใหนั้กศึกษาทกุคนเรยีนรูแ้ละชิมเครือ่งดืม่หลากหลายชนิด 

ที่จะมี ให้บริการในภัตตาคาร  เครื่องดื่มบางชนิดมีแอล- 

กอฮอล์ และคาเรน็รูว้า่ถ้าเธอชิมน่ันจะขัดกับพระบัญญัติ
ของพระเจ้า  คาเรน็กล้าลุกขึน้และฉายส่องออกไปแม้ตอ้ง
ประสบผลรา้ยแรง และเธอไม่ดืม่



195

กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระบิดาบนสวรรคท์รงสัญญาพร
อะไรบ้างถ้าฉันเช่ือฟังพระบัญญัติ
พระบัญญัตแิทบทุกข้อที่เราไดร้บัจากพระบิดาบนสวรรคม์าพรอ้มพรที่สัญญาไว ้การ
เช่ือฟังพระบัญญัตนิ�ามาซ่ึงอิสรภาพ การเตบิโตส่วนตวั ความคุม้ครองจากอันตราย 
ตลอดจนพรฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณอีกมากมาย สุดท้ายแล้วการเช่ือฟังของเราจะน�า
เราไปสู่ชีวตินิรนัดร์ ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค ์การไดรู้จ้ักพรเหล่าน้ีสามารถ
สรา้งแรงบันดาลใจให้เราและคนอื่นๆ เช่ือฟังพระบัญญัติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีระบุพรทีพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้
กับผู้เชือ่ฟัง

อิสยาห์ 55:6–11 (พรที่สัญญาไวส้�าหรบั
การเช่ือฟังกฎแห่งการอดอาหาร)

เยเรมีย์ 7:23–24; คพ. 1:14–15; 58:29–
33 (ผลของการไม่เช่ือฟัง)

มาลาค ี3:10–12 (พรที่สัญญาไวส้�าหรบั
การจ่ายส่วนสิบ)

คพ. 14:7; 82:10; 130:20–21 (พรของการ
เช่ือฟัง)

คพ. 20:77, 79 (ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก)

คพ. 59:9–20 (พรที่สัญญาไวส้�าหรบัการ
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์)

คพ. 89:18–21 (พรที่สัญญาไวส้�าหรบัการ
เช่ือฟังพระค�าแห่งปัญญา)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “พรุง่น้ีพระ
ยาห์เวห์จะทรงท�าการอัศจรรย์ท่ามกลาง

พวกท่าน,”   เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
124–27

วอน จี. คทีช์, “บรรดาผู้ที่รกัษาพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัพรและ
เป็นสุข,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 115–117

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่าน
ก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา,” เลียโฮ
นา, พ.ค. 2014

“การเช่ือฟัง,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
18–19

“ ให้สัญญาผู้คนวา่จะไดร้บัพร,” ส่ังสอน
กิตตคิณุของเรา (2004), 197–198

วดีทิัศน์: “ สมออันมั่นคง”

เหตใุดจึงส�าคญั—ที่ผู้เรยีน
พระกิตตคิณุและครสูอนพระ
กิตตคิณุจะระบุพรที่สัญญาไว ้

ความปรารถนาจะด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุไดร้บั
อิทธิพลอย่างไรจากพรที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงสัญญากับ
ท่าน

เยาวชนจะไดร้บัพรอย่างไร
จากการเรยีนรูว้ธิีระบุสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้าในพระ
คมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่มี
ในระหวา่งสัปดาห์ที่ผ่านมาซ่ึงช่วยให้พวก
เขาเข้าใจความส�าคญัของการเช่ือฟังพระ
บัญญัติ

• ช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่พระบัญญัติ
ในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติมักมาพรอ้มพรที่สัญญา
ไวห้รอืค�าเตอืน การที่เราและคนที่เราสอน

สามารถระบุพรและค�าเตอืนเหล่าน้ัน
ไดจ้ะสรา้งแรงบันดาลใจให้เราและผู้อื่น
รกัษาพระบัญญัต ิสาธิตให้เยาวชนเห็น
วธิีระบุพรที่สัญญาไว้ โดยอ่าน “ข่าวสารถึง
เยาวชนจากฝ่ายประธานสูงสุด” ใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน กับชัน้เรยีน 
(หน้า ii–iii) เชือ้เชิญให้เยาวชนยกมือ
ทุกครัง้เมื่อไดย้ินพรที่สัญญาไว ้เหตใุดพร
เหล่าน้ีจึงส�าคญัตอ่เยาวชน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยเยาวชนระบุพรของการเชือ่ฟัง เลือกกิจกรรมหน่ึง
อย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของ 
พระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงเพื่อนคนหน่ึง
ที่ก�าลังประกับความรูสึ้กวา่เขาหรอืเธอ
น้ันไม่ “เทียบเท่า” เพื่อนคนน้ันอาจรูสึ้ก
วา่มาตรฐานของพระกิตตคิณุน้ันสูงเกิน
ไปและเขาหรอืเธอจะไม่มีวนัไปถึงขัน้ดี
พรอ้ม เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์ ให้ค�าแนะน�า
อะไรในค�าพูดของท่านเรือ่ง “พรุง่น้ีพระ
ยาห์เวห์จะทรงท�าการอัศจรรย์ท่ามกลาง
พวกท่าน” ที่พวกเขาจะแบ่งปันกับเพื่อน
คนน้ันได ้เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดสั์ญญา
พรอะไรตอ่ผู้ที่พยายามอย่างสุดความ
สามารถที่จะเช่ือฟังพระบัญญัต ิเชือ้เชิญ
ให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันกันถึงค�าตอบ
ที่พวกเขาพบ พวกเขาอาจแบ่งปันค�า
แนะน�าจากค�าพูดน้ีกับเพื่อนหรอืโพสตล์ง
ส่ือสังคมออนไลน์ 

• ดวูดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง ขอให้เยาวชนสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รูจ้ากวดีทิัศน์เกี่ยวกับพรของการเช่ือฟัง
ในหน่ึงประโยค เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง
ปันประโยคของพวกเขากับชัน้เรยีนและ
สนทนาถึงส่ิงตา่งๆ จากวดีทิัศน์ที่ดลใจ
ให้พวกเขาเช่ือฟังพระบัญญัต ิเชือ้เชิญ
ให้พวกเขานึกถึงใครบางคนที่พวกเขาจะ
แบ่งปัน

• วดีทิัศน์ดงักล่าวดว้ยไดแ้ละให้ตัง้เป็น
เป้าหมาย 

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนสองสามคน
วาดส่ิงกีดขวางหรอืแนวกัน้ที่จะปกป้อง
เราจากอันตราย และเชือ้เชิญให้สมาชิก
ชัน้เรยีนคนอื่นเดาวา่ภาพวาดน้ันเป็น
สัญลักษณ์ของอะไร แนวกัน้เหล่าน้ีเป็น

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การใช้คูม่ือพระคมัภีร ์ใน
กิจกรรมแรกของหมวดน้ี ครู
เชือ้เชิญเยาวชนให้ ใช้คูม่ือ
พระคมัภีรห์าข้อพระคมัภีร์
เกี่ยวกับพระบัญญัต ิช่วยให้
เยาวชนคุน้เคยกับคูม่ือพระ
คมัภีรเ์พื่อพวกเขาจะรูสึ้ก
สะดวกใจใช้ ในการศึกษา
ส่วนตวั แสดงให้พวกเขาเห็น
วธิีหาหัวข้อในรายการข้อมูล
ตามตวัอักษรและอ่านข้อมูล
ใตแ้ตล่ะหัวข้อครา่วๆ เพื่อ
หาข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง 
กระตุน้พวกเขาให้หาและ
ศึกษาข้ออ้างอิงเพื่อให้ ได้
ความเข้าใจครบถ้วนมากขึน้
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เหมือนพระบัญญัตอิย่างไร ขอให้สมาชิก
ชัน้เรยีนเตรยีมตวัมาชัน้เรยีนเพื่อแบ่งปัน
เรือ่งราวเกี่ยวกับแนวกัน้ที่ชายหาดตามที่
เอ็ลเดอรว์อน จี.

• คทีช์เล่าในค�าพูดของท่านเรือ่ง 
“บรรดาผู้ที่รกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าไดร้บัพรและเป็นสุข” (หรอื
แสดงบางส่วนของค�าพูดตรงที่เอ็ลเดอร์
คทีช์เล่าเรือ่ง) เชือ้เชิญให้เยาวชนท�างาน
รว่มกันเป็นคูเ่พื่อคดิการเปรยีบเทียบ
อย่างอื่นที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่พระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้พวกเขา
ปลอดภัยไดอ้ย่างไร พวกเขาไดร้บัพรและ
การคุม้ครองจากการรกัษาพระบัญญัติ
อย่างไร  

• เขียนดา้นหน่ึงของกระดานวา่ “พระ
บัญญัต”ิ และเขียนอีกดา้นหน่ึงวา่ “พร
ที่สัญญาไว”้ เชือ้เชิญเยาวชนให้มองหา
ข้อในพระคมัภีรท์ี่พระเจ้าทรงสัญญาพร
กับคนที่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค ์
ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะดใูนข้อพระ
คมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี หรอืหาก
จ�าเป็น แสดงให้พวกเขาเห็นวธิี ใช้คูม่ือ
พระคมัภีรเ์พื่อหาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับ

พระบัญญัต ิเชือ้เชิญพวกเขาให้เขียน
พระบัญญัตทิี่อ่านและพรที่สัญญาไวบ้น
กระดาน การอ่านเกี่ยวกับพรเหล่าน้ีท�าให้
พวกเขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับพระบัญญัติ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเลือกค�าพูดการ
ประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด (เช่นค�าพูดที่เสนอ
แนะไว้ ในโครงรา่งน้ี) หรอืหมวดหน่ึงของ 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และอ่าน
เพื่อหาพรที่ผู้รบัใช้ของพระเจ้าสัญญากับ
เราถ้าเราเช่ือฟังพระบัญญัต ิเปิดโอกาส
ให้เยาวชนแตล่ะคนแบ่งปันส่ิงที่เขา
หรอืเธอพบ กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาไดร้บัพรที่สัญญา
ไวเ้หล่าน้ีหน่ึงอย่าง

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน “ ให้สัญญาผู้คนวา่
จะไดร้บัพร” จาก ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (หน้า 213–214) ขอให้เยาวชนนึกถึง
พระบัญญัตทิี่พวกเขาอาจจะตอ้งสอน
คนอื่น และเชือ้เชิญให้พวกเขาฝึกสอน
คนในชัน้เกี่ยวกับพระบัญญัตขิ้อน้ันโดย
ท�าตามแนวทางใน “ ให้สัญญาผู้คนวา่จะ
ไดร้บัพร” เชิญเยาวชนสองสามคนพูดถึง
ประสบการณ์ของพวกเขา

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูว้ธิีระบุพรทีพ่ระบิดาบนสวรรค์
ทรงสัญญากับผู้เชือ่ฟังหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหาพรทีสั่ญญาไว้ ในการศกึษาพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวั กระตุน้
พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงทีพ่บในชัน้เรยีนคราวหน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างและครพูี่เลีย้งของ
คนที่พระองคท์รงสอนในทุก
สภาวะแวดล้อม พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้สวดอ้อนวอน
โดยทรงสวดอ้อนวอนกับพวก
เขา พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้รกัและรบัใช้ โดยวธิี
ที่พระองคท์รงรกัและรบัใช้
พวกเขา แบบอย่างความรกั
ของท่านและการเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าอาจ
จะมีอิทธิพลตอ่เยาวชนที่ท่าน
สอนอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“ ให้สัญญาผู้คนวา่จะได้รบัพร,”  ส่ังสอนกิตติคุณของเรา 
(2004), 213–214

ผู้คนต้องการเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและการ 
กระท�า  พรซ่ึงสัญญาไวม้ักให้แรงจูงใจที่ทรงพลังในการเช่ือ
ฟังพระเจ้า  เมื่อพระเจ้าประทานพระบัญญัติพระองค์มัก
จะทรงสัญญาพรต่างๆ ส�าหรับการรักษาพระบัญญัติน้ัน 
(ด ูคพ. 130:20–21)  เมื่อท่านเตรยีมผู้คนให้เช่ือฟังพระ-
บัญญัตขิ้อใดข้อหน่ึงโดยเฉพาะ จงสอนเขาวา่:

• การด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตแิสดงความรกัตอ่พระ-
ผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์

• เขาแสดงความวางใจในพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาเช่ือฟัง
พระบัญญัตขิองพระองค์

• เพ่ือเป็นการตอบแทน เขาจะไดร้บัพรที่ทรงสัญญาไว้

เมื่อท่านเป็นพยานถึงพระบัญญัตขิ้อใด ให้สนทนาเกี่ยวกับ 

พรที่ท่านไดร้บัจากการด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตขิ้อน้ัน 
สัญญากับผู้ที่ท่านสอนว่าเขาจะได้รับความสุขจากพรที่
คล้ายกัน

เมื่อผู้คนพยายามอย่างหนักท่ีจะรกัษาค�ามั่นสัญญา ขอให้
เขาสนทนาเกี่ยวกับพรที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานให้เขา  
ย�า้ให้แน่ใจวา่แม้ชีวติเขาจะยากล�าบาก พรของพระองคจ์ะ
ด�าเนินตอ่ไปหากเขาท�าตามพระประสงคข์องพระองค ์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พระเยซูตรสักับเขาวา่ เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีเรยีนรูแ้ละสอนพระกิตตคิณุเฉกเช่นพระผู้
ช่วยให้รอด เยาวชนจะกลายเป็นผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่ดขีึน้เมื่อพวกเขาหมายมั่นพัฒนา
คณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์เช่น การเช่ือฟังและความอ่อนน้อมถ่อมตน พวกเขาจะเป็นครู
ที่ดขีึน้เมื่อพวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับวธิีที่พระเยซูครสิตท์รงสอนผู้อื่นและพยายามปฏิบัตติาม 

พระองค์

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเชือ้เชิญให้ผู้อืน่เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะแสดงความรกัตอ่คนทีฉั่นสอนไดอ้ย่างไร
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบความจรงิพระกิตตคิณุกับส่ิงของและประสบการณ์ทีคุ่น้เคยอย่างไร
ฉันจะใช้พระคมัภีรช่์วยให้ผู้อืน่เป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะใช้ค�าถามอย่างมีประสิทธิภาพขณะสอนไดอ้ย่างไร
ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างเกีย่วกับการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุจากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเป็นเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเชือ้เชิญให้เหล่าสานุศิษย์ตดิตามพระองค ์รกัษาพระบัญญัต ิและ
เป็นเหมือนพระองค ์ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามีความรบัผิดชอบในการท�าตามแบบ
อย่างของพระองคแ์ละเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเรยีนรูจ้ากพระองค ์เราทุกคนสามารถปรบัปรงุ
ความสามารถในการเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมาหาพระครสิตแ์ละไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มใน
พระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวธิีเชือ้เชิญผู้อืน่ให้มาหาพระครสิต์

มาระโก 10:17–22; ลูกา 10:25–37; (แบบ
อย่างของพระเยซูในการ

เชือ้เชิญให้ผู้อื่นด�าเนินชีวติตามหลักธรรม
พระกิตตคิณุ)

มัทธิว 11:28–30; โมโรไน 10:32 (ค�าเชือ้
เชิญให้มาหาพระครสิต)์

แบรดลีย์ ด.ี ฟอสเตอร,์ “ ไม่เป็นการเรว็
เกินไปและไม่สายเกินไป,”   เลียโฮนา, 
พ.ย. 2015, 50–52

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “มาสู่พระครสิต,์” เลีย
โฮนา, มี.ค. 2008, 49–52

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ขอให้เราเปล่งเสียง
เตอืน,“ เลียโฮนา, ม.ค. 2009, หน้า 2–7

“ข้าพเจ้าจะช่วยผู้อื่นให้รบัและรกัษา
ค�ามั่นสัญญาไดอ้ย่างไร” ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา (2004), 211- 219

วดีทิัศน์: “ชือ้เชิญทุกคนให้มาสู่พระ
ครสิต:์ การแบ่งปันพระกิตตคิณุ,” 
“สมาชิกและผู้สอนศาสนาเป็นหน่ึงเดยีว”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าประสบการณ์
เมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึงพวกเขาไดร้บัการเชือ้เชิญ
ให้ด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ 

ค�าเชือ้เชิญเหล่าน้ีช่วยพวกเขาปรบัปรงุ
ชีวติและเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมาก
ขึน้อย่างไร

ค�าเชือ้เชิญอะไรจากผู้อื่นได้
ช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระ
ครสิตม์ากขึน้ 

ท่านไดเ้ชือ้เชิญผู้อื่นให้
เปลี่ยนแปลงชีวติพวกเขา
อย่างไรที่จะช่วยให้พวกเขา
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้

เยาวชนมีโอกาสอะไรบ้าง
ในการเชือ้เชิญผู้อื่นให้
เปลี่ยนแปลงชีวติ ท่านจะ
ช่วยให้

พวกเขาสามารถเชือ้เชิญผู้อื่น
ให้เป็นเหมือนพระครสิตม์าก
ขึน้ไดอ้ย่างไร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านตวัอย่างในพระ
คมัภีรเ์มื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้อื่นให้ด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระ
กิตตคิณุ (ตวัอย่างเช่นข้อพระคมัภีร์ ใน

โครงรา่งน้ี) เราสามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้าง
จากแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้ ในการเชือ้
เชิญให้ผู้อื่นด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีเชือ้เชิญให้ผู้อืน่มาหาพระครสิต์
และเกิดความมั่นใจขณะท�าเช่นน้ัน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะได้
ผลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่านเรือ่ง
ราวของพาโบลกับคณุพ่อของเขาในค�าพูด
ของเอ็ลเดอรแ์บรดลีย์ ด.ี ฟอสเตอรเ์รือ่ง 
“ ไม่เป็นการเรว็เกินไปและไม่สายเกินไป” 
คณุพ่อของพาโบลช่วยให้เขาเป็นเหมือน
พระครสิต์ ไดอ้ย่างไร เยาวชนจะประยุกต์
ใช้ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากเรือ่งราวน้ีขณะ
ที่พวกเขาเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเป็นเหมือนพระ
ครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร ตวัอย่างเช่น เชือ้
เชิญให้เยาวชนแสดงบทบาทสมมตถิึง
วธิีที่พวกเขาสามารถท�าตามแบบแผนที่
คณุพ่อของพาโบลใช้เพื่อช่วยเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัให้ด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมที่เขาหรอืเธอก�าลังประสบปัญหา 

• ให้ชัน้เรยีนอ่านหัวข้อเรือ่ง “ถาม
ตรงๆ” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, หน้า 
213 เชือ้เชิญเยาวชนให้นึกถึงสถานการณ์
ที่พวกเขาอาจจะใช้ค�าถามช่วยเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัท�าการเปลี่ยนแปลงที่
ดี ในชีวติเขาหรอืเธอ (บางตวัอย่างอาจ
ไดแ้ก่ ช่วยเพื่อนเอาชนะนิสัยชอบสบถ
หรอืกระตุน้สมาชิกครอบครวัให้ ไปโบสถ์) 
พวกเขาสามารถถามค�าถามตรงๆ อะไรได้
บ้างในสถานการณ์เหล่าน้ี พวกเขาจะถาม
ค�าถามเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร พวกเขาจะถาม
ไดเ้มื่อใด ท่านอาจสนทนาหัวข้ออื่นใน
บท ”ข้าพเจ้าจะช่วยผู้คนให้รบัและรกัษา
ค�ามั่นสัญญาไดอ้ย่างไร“ หน้า 211- 219 
ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา

• เชือ้เชิญเยาวชนให้นึกถึงคนที่พวก
เขาประสงคจ์ะเชือ้เชิญให้ด�าเนินชีวติ
ตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ ขอให้พวก
เขาอ่านหัวข้อเรือ่ง ”ความรกัมาก่อน“ ใน
บทความของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
เรือ่ง “ขอให้เราเปล่งเสียงเตอืน” หรอืด ู
วดีทิัศน์เรือ่ง ”ตวัอย่างในการปฏิบัติ

• ศาสนกิจ“ เชือ้เชิญพวกเขาให้เขียน
หลักธรรมที่เรยีนรูบ้นกระดานซ่ึงจะช่วย
พวกเขาเชือ้เชิญคนที่พวกเขาก�าลังนึกถึง 
พวกเขาจะเชือ้เชิญอย่างไร พวกเขาจะพูด
อะไร

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านพระคมัภีร์ ใน
โครงรา่งน้ีที่มีค�าเชือ้เชิญให้มาหาพระ
ครสิต ์พรใดสัญญาไว้ ในข้อพระคมัภีร์
เหล่าน้ีกับคนที่มาหาพระครสิต ์ฉายวดีิ
ทัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง 
และ

• เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปันวา่ผู้คนใน
วดีทิัศน์ ไดร้บัพรอย่างไรจากค�าเชือ้เชิญ
ง่ายๆ ของเพื่อนๆ และสมาชิกครอบครวั 
ค�าเชือ้เชิญง่ายๆ อะไรบ้างที่เยาวชน
สามารถใช้กับเพื่อนและสมาชิกครอบครวั 
เพื่อนและครอบครวัของพวกเขาจะไดร้บั
พรอย่างไรจากการยอมรบัค�า

• เชือ้เชิญ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถ้าเราตอ้งการเป็นอิทธิพลดี
ตอ่ผู้เรยีน เราตอ้งไม่เพียงรกั
ที่จะสอนเท่าน้ัน แตเ่ราตอ้ง
รกัแตล่ะคนที่เราสอนดว้ย” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 31)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเชือ้เชิญผู้อืน่ให้เป็นเหมือนพระ
ผู้ช่วยให้รอดมากขึน้หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้พวก
เขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี คดิหาวธิีทีท่่านจะตดิตามผลได้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

เมื่อพระเยซูครสิตท์รง
ปรากฏตอ่ชาวนีไฟ พระองค์
ทรงเชือ้เชิญพวกเขาให้มาหา
พระองคท์ีละคน เพื่อพวก
เขาจะไดเ้ห็น สัมผัส และ
รูจ้ักพระองคด์ว้ยตนเอง (ด ู
3 นีไฟ 11:13–17) ท่านจะ
เชือ้เชิญเยาวชนในวธิี ใดให้
มารูจ้ักพระเยซูครสิตด์ว้ย
ตนเอง
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ดขู้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ขอให้เราเปล่ง
เสียงเตอืน,” เลียโฮนา, ม.ค. 2009, หน้า 2–7

ความรกัมาก่อน

 ความรกัมาก่อนเสมอ  การแสดงความเมตตาอย่างเดียว
อาจจะไม่พอ  พระเจ้าทรงบรรยายถึงความรกัที่เราตอ้งรูสึ้ก
และคนที่เราเชือ้เชิญต้องรู้สึกได้ ในตัวเรา โดยตรัสดังน้ี: 
“ความรักน้ันก็อดทนนาน” และ “ทนได้ทุกอย่าง เช่ืออยู่
เสมอ  มีความหวัง และความทรหดอดทนอยู่เสมอ”  
(1 โครนิธ์ 13:4, 7)

ขา้พเจ้าเคยเห็นแลว้วา่ “อดทนนาน” และ “ทนไดท้กุอยา่ง” 
หมายความว่าอะไร  ครอบครัวหน่ึงย้ายมาอยู่ ใกล้บ้านเรา  
บ้านหลังน้ันเป็นบ้านหลังใหม่  ดงัน้ันข้าพเจ้าเป็นคนหน่ึง
ในกลุ่มวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ ใช้เวลาจัดสวนอยู่หลายคืน  
ข้าพเจ้าจ�าคนืสุดท้ายไดข้ณะยืนข้างสามีของครอบครวัน้ัน
เมื่อเราท�างานเสรจ็แล้ว  เขาส�ารวจงานของเราและมายืน
พดูอยู่ ใกล้ๆ เราวา่ “น่ีเป็นสวนแหง่ทีส่ามทีช่าวมอรมอนจดั 

ให้เรา และผมคดิวา่สวยที่สุด”  ตอ่จากน้ันเขาบอกข้าพเจ้า
เบาๆ แตห่นักแน่นวา่เขาพอใจอย่างยิ่งที่ ไดเ้ป็นสมาชิกใน 
ศาสนจักรของเขา  และเราพูดคุยเรื่องน้ีบ่อยครัง้ในช่วง
หลายปีที่เขาอยู่ที่น่ัน

ตลอดเวลาน้ัน ความเมตตาแผข่ยายไปถึงเขาและครอบครวั 
ไม่หยุดหย่อนเพราะเพื่อนบ้านรกัพวกเขาอย่างแท้จรงิ . . .

สอง เราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีขึน้ในส่ิงที่เราเชือ้เชิญผู้
อื่นให้ท�า  ในโลกที่มืดมนลงทุกวนั พระบัญชาน้ีของพระผู้
ช่วยให้รอดจะส�าคญัยิ่งกวา่เดมิ “จงส่องสวา่งแก่คนทัง้ปวง
เพื่อว่าเมื่อเขาทัง้หลายได้เห็นความดีที่ท่านท�า  พวกเขา

จะได้สรรเสรญิพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 
5:16)

พวกเราส่วนใหญ่ถ่อมตนพอจะคิดว่าแบบอย่างของเราที่
เปรียบประดุจเทียนเล่มเล็กอาจริบหรี่เกินกว่าจะสังเกต
เห็น แตท่่านและครอบครวัของท่านถูกจับตามองเกินกวา่ 
ท่านจะรับรู้  นานมาแล้วข้าพเจ้ามี โอกาสเข้าร่วมและพูด 
ที่การประชุมซ่ึงมีบาทหลวงและผู้น�าของศาสนจักรอืน่เข้า 

ร่วมราว 300 คน  ข้าพเจ้าสนทนาตามล�าพังกับหลายคน 
เท่าที่ท�าได ้ ข้าพเจ้าถามพวกเขาวา่เหตใุดพวกเขาจึงตัง้ใจ 
ฟังขา่วสารของขา้พเจา้ ซ่ึงตอ้งทา้วความถงึทีม่าของศาสน- 
จักร เล่าเรือ่งนิมิตแรกของเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ และเรือ่ง
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ  พวกเขาทุกคนให้ค�าตอบเหมือน
กัน  พวกเขาเล่าเรือ่งของคนๆ หน่ึงหรอืครอบครวัหน่ึงซ่ึง 

เป็นสมาชิกศาสนจักรที่พวกเขารูจั้ก  ข้าพเจ้ามักได้ยินวา่ 
“ครอบครวัน้ันดทีี่สุดเท่าทีผ่มเคยรูจ้ัก”  พวกเขามักจะพูด 
ถงึงานชมุนุมบางอยา่งหรอืความช่วยเหลอืยามเกดิภยัพบิตั ิ
ซ่ึงสมาชิกศาสนจักรท�าไดอ้ย่างน่าทึ่ง . . .

อย่างที่สามที่เราต้องท�าให้ดีขึน้คือเชือ้เชิญด้วยประจักษ์
พยาน  ความรักและแบบอย่างจะเปิดทาง แต่เราจะต้อง
เปิดปากแสดงประจักษ์พยานดว้ย  ข้อเท็จจรงิอันเรยีบง่าย
อย่างหน่ึงช่วยเรา น่ันคอื ความจรงิและการเลือกเกี่ยวข้อง
กันอย่างแยกไม่ออก  มีการเลือกบางอย่างที่ลูกทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรคต์อ้งท�าเพือ่ใหม้คีา่สมกบัประจกัษ์พยาน 
ถงึความจรงิทางวญิญาณ และเมือ่เรารูค้วามจรงิทางวญิญาณ 
เราตอ้งเลือกวา่เราจะด�าเนินชีวติตามความจรงิน้ันหรอืไม่ 
เมื่อเราแสดงประจักษ์พยานถึงความจริงต่อคนที่เรารัก
หรอืเพื่อนๆ เราตอ้งบอกให้พวกเขารูถ้ึงการเลือกที่ตอ้งท�า
เมื่อรูค้วามจรงิน้ันแล้ว 
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะแสดงความรกัตอ่คนที่ฉัน
สอนไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงรกัคนที่พระองคท์รงสอน พระองคท์รงสวดอ้อนวอนให้พวกเขาและ
ทรงหาโอกาสแสดงความรกั เราสามารถพัฒนาความรกัตอ่คนที่เราสอนได้ โดยสวด
อ้อนวอนให้พวกเขาและรบัใช้พวกเขาอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย เมื่อคนที่เราสอน
รูสึ้กไดว้า่เรารกัพวกเขาอย่างจรงิใจ ใจพวกเขาจะอ่อนลง และพวกเขาจะเปิดใจรบัความ
จรงิที่เราสอนมากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการรกัคนทีพ่วกเขาสอน

ยอห์น 13:34 (เราควรรกัผู้อื่นดงัพระเยซู
ครสิตท์รงรกัเรา)

โมไซยาห์ 28:1–3; แอลมา 17:21–39; 
20:21–27 (แอมันแสดงความรกัตอ่ชาวเล
มันที่เขาก�าลังสอน)

โมโรไน 7:45–46 (หากไม่มีจิตกุศลท่าน
ย่อมไม่เป็นอะไรเลย)

โธมัส เอส. มอนสัน, “แบบอย่างของครู
ผู้ยิ่งใหญ่,” เลียโฮนา, มิ.ย. 2007, หน้า 
74–80

“รกัคนที่ท่านสอน,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน (1999),หน้า 31–39

วดีทิัศน์: “รกัคนที่ท่านสอน”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่น) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันพระคมัภีร์
ข้อหน่ึงที่พวกเขาเพิ่งอ่านในการศึกษา
ส่วนตวักับสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึง 
พวกเขามีค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเรยีน
รูห้รอืไม่

• ถามเยาวชนวา่พวกเขาจะบอกได้
อย่างไรเวลาที่ครรูกัพวกเขา เหตใุดจึง
ส�าคญัที่ครตูอ้งแสดงความรกั เยาวชน
เคยแสดงความรกัตอ่คนที่พวกเขาสอน
หรอืไม่ อ่าน ยอห์น 13:34 และสนทนวธิี
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความรกัตอ่
คนที่พระองคท์รงสอน

ท่านไดร้บัอิทธิพลอย่างไรจาก
ครผูู้แสดงความรกัตอ่ท่าน 
ท่านไดพ้ัฒนาความรกัตอ่คน
ที่ท่านสอนอย่างไร

สภาวะแวดล้อมใดบ้างของ
ศาสนจักรที่เยาวชนมีโอกาส
สอน พวกเขามีช่วงการสอน
ใดอีกบ้างในชีวติพวกเขา 
การฝึกรกัคนที่พวกเขาสอน
สามารถช่วยให้เยาวชนเป็น
ครทูี่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่จะรกัคนทีพ่วกเขาสอนในแบบที่
พระครสิตท์รงรกัอย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน โมโรไน 7:45 
ระบุค�าและวลีที่ ใช้พูดถึงบุคคลผู้มีจิต
กุศล และบอกคณุลักษณะเหล่าน้ีดว้ย
ค�าพูดของพวกเขาเอง (หากจ�าเป็นให้
ช่วยพวกเขานิยามค�าที่ ไม่คุน้หู) เชือ้
เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนเลือกมาหน่ึงค�า
หรอืหน่ึงวลีและอธิบายวา่ค�าหรอืวลีน้ัน
เกี่ยวข้องกับการสอนอย่างไร ขอให้พวก
เขานึกถึงสถานการณ์ซ่ึงพวกเขาก�าลัง
สอนผู้อื่น—ทัง้ในศาสนจักรและในช่วง
การสอนอื่นๆ (ที่บ้าน ที่ โรงเรยีน และ
ในชีวติประจ�าวนั) พวกเขาประสงคจ์ะ
พัฒนาคณุลักษณะใดในโมโรไน 7:45 
เพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นครทูี่ดขีึน้ เชิญ
เยาวชนสองสามคนแบ่งปันแนวคดิของ
พวกเขา

• ขอให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง “การให้
เป็นเหตใุห้มีความสุขยิ่งกวา่การรบั” ใน
ค�าพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรือ่ง “แบบอย่างของครผูู้ยิ่งใหญ่” หรอื
ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “รกัคนที่ท่านสอน” ถาม
เยาวชนวา่ ครใูนตวัอย่างเหล่าน้ีท�าอะไร
เพื่อแสดงความรกัตอ่คนที่พวกเขาสอน 
เยาวชนมีโอกาสใดบ้างในการสอน ( ใน
สภาวะแวดล้อมของศาสนจักรหรอืใน
ช่วงการสอนอื่นๆ) เชือ้เชิญให้เยาวชน
วางแผนวธิีที่พวกเขาสามารถแสดงความ
รกัในฐานะคร ูเชือ้เชิญให้เยาวชนสองสาม
คนแบ่งปันแผนของพวกเขากับชัน้เรยีน

• เล่าเรือ่งเปรยีบเทียบของเอ็ลเด
อรด์ลัลัส เอ็น. อารชิ์บาลด์ ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอนหน้า 31 ให้
เยาวชนฟัง (ท่านอาจตอ้งการน�าแก้วเปล่า
และถังน� ้ามาช่วยในการสนทนาเรือ่งน้ี) 
เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการสอนจาก
เรือ่งเปรยีบเทียบเรือ่งน้ี แบ่งชัน้เรยีนออก
เป็นสามกลุ่มและมอบหมายสามบทแรก
ใน “รกัคนที่ท่านสอน” ใน ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอนให้กลุ่มละบท เชือ้
เชิญให้แตล่ะกลุ่มสอนคนที่เหลือในชัน้
เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากหัวข้อที่ ได้
รบัมอบหมาย กระตุน้พวกเขาให้รวมเรือ่ง
ที่แสดงให้เห็นหลักธรรม ค�าถามสนทนา 
และประจักษ์พยานส่วนตวัไว้ ในการน�า
เสนอของพวกเขา

• ให้ดรูปูแอมันปกป้องฝูงสัตวข์องลาโม-
ไน (หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, หน้า78) 
และเชิญสมาชิกชัน้เรยีนคนหน่ึงเล่าเรือ่ง
น้ี (ด ูแอลมา 17:21–39) ขอให้เยาวชน
บางคนอ่าน โมไซยาห์ 28:1–3โดยมอง
หาค�าตอบของค�าถาม “อะไรดลใจแอมัน
และพี่น้องของเขาให้ตอ้งการสอนพระ
กิตตคิณุแก่ชาวเลมัน” ขอให้เยาวชนที่
เหลืออ่าน แอลมา 20:21–27 โดยมองหา
ค�าตอบของค�าถาม “ความรกัของแอมันมี
ผลอะไรตอ่บิดาของกษัตรยิ์ลาโมไน” เชือ้
เชิญให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ และขอให้
พวกเขานึกถึงบางส่ิงที่ท�าไดเ้พื่อท�าตาม
แบบอย่างของแอมัน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“งานส่วนหน่ึงของท่านใน
การเป็นครสูอนพระกิตตคิณุ
คอืช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจและ
รูสึ้กถึงความรกัที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงมีตอ่พวกเขา 
เราจะท�าส่ิงน้ีดว้ยค�าพูดแต่
เพียงอย่างเดยีวไม่ได ้เราตอ้ง
ให้ความช่วยเหลือแตล่ะคน” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], หน้า 35)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีแสดงความรกัตอ่คนที่
พวกเขาสอนหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

กระตุน้เยาวชนให้นึกถึงคนทีพ่วกเขาสอน เชือ้เชิญให้พวกเขาเลือกบางส่ิงทีพ่วกเขาจะ
ท�าเพือ่แสดงความรกัตอ่คนเหล่าน้ัน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงรกัคนที่
พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา
และทรงรบัใช้พวกเขาอย่าง
ไม่หยุดหย่อน ท่านจะแสดง
ความรกัตอ่เยาวชนที่ท่าน
สอนไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “แบบอย่างของ
ครผูู้ยิ่งใหญ่,”  เลียโฮนา,  มิ.ย. 2007, หน้า 74–80

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขย่ิงกวา่การรบั”

ตอ่จากน้ีคอืประสบการณ์ของข้าพเจ้าขณะเป็นเด็กชายตวั
เล็กๆ ในความดแูลของครผูู้มีประสิทธิภาพและไดร้บัการ
ดลใจผู้ฟังเราและรกัเรา  ช่ือของเธอคอืลูซี เกิรท์ช์   ในชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์เธอสอนเราเกี่ยวกับการสรา้งโลก 
การตกของอาดมั การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระเยซู  เธอพาโมเสส โยชูวา เปโตร โธมัส เปาโล และ
แน่นอนพระคริสต์มาเป็นแขกผู้ทรงเกียรติ ในชัน้เรียน
ของเธอ  ถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นท่านเหล่าน้ัน แต่เราก็
เรยีนรูท้ี่จะรกั ยกย่อง และท�าตามแบบอย่างของพวกเขา

ไม่เคยมกีารสอนครัง้ใดของเธอทีท่รงพลงัหรอืมผีลยาวนาน 
กว่าในเช้าวันอาทิตย์หน่ึงเมื่อเธอประกาศอย่างเศร้าๆ  ให้
เราทราบว่าคุณแม่ของเพื่อนร่วมชัน้เสียชีวิต  บิลลี ไม่ ได้
มาชัน้เรยีนเช้าน้ันแตเ่ราไม่รูเ้หตผุลที่เขาไม่มา

บทเรยีนประกอบด้วยหัวข้อ “การให้เป็นเหตุให้มีความสุข
ยิ่งกวา่การรบั” (กิจการ 20:35)  เมื่อบทเรยีนด�าเนินไปได้
ครึง่หน่ึง ครขูองเราปิดคู่มือ และช่วยเปิดตา เปิดหู และ
เปิดใจเราสู่รศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า  เธอถามวา่ “เรามี
เงินทุนงานเลีย้งของชัน้เรยีนเราอยู่เท่าไร”

ช่วงน้ันเป็นช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ เราจึงตอบอย่างภาคภูมิ ใจ
วา่ “ส่ีเหรยีญกับเจ็ดสิบห้าเซนตค์รบั”

จากน้ันเธอแนะน�าอย่างนุ่มนวลว่า “ครอบครัวของบิลลี
ขัดสนและอยู่ ในภาวะโศกเศร้า  พวกเธอคิดอย่างไรที่เรา

จะไปเยี่ยมสมาชิกครอบครวัเขาในเช้าน้ีและมอบเงินของ
พวกเธอให้เขา”

ข้าพเจ้าจ�าได้ติดตาถึงภาพนักเรียนกลุ่มน้อยๆ ที่เดินไป
สามช่วงตึกของเมืองเข้าไปในบ้านของบิลลี  ทักทายเขา
กับพี่น้อง และคุณพ่อของเขา โดยรู้ว่าคุณแม่ของเขาไม่
ไดอ้ยู่ที่น่ัน  ข้าพเจ้าจดจ�าไดเ้สมอถึงน� ้าตาที่คลอหน่วยใน
ดวงตาของทุกคนขณะซองสีขาวซ่ึงบรรจุเงินทุนงานเลีย้ง
ของชัน้เรียนส่งผ่านจากมืออันบอบบางของครูไปสู่มือที่
ขัดสนของบิดาผู้อยู่ ในความโศกเศรา้

เรากระโดดโลดเต้นอย่างเริงร่ากลับไปโบสถ์  ใจเราปลอด
โปร่งกว่าที่เคยเป็นมา เรามีความสุขอย่างเต็มเป่ียม ความ
เข้าใจของเราแจ่มชัดขึน้  ครูผู้ ได้รับการดลใจจากพระผู้
เป็นเจ้าได้สอนเด็กชายและเด็กหญิงของเธอถึงบทเรียน 
นิรนัดรแ์หง่ความจรงิจากสวรรค ์“การใหเ้ป็นเหตใุหม้คีวาม 
สุขยิ่งกวา่การรบั”

เราสามารถเปลี่ยนส�านวนพูดของเหล่าสานุศิษย์ขณะเดนิ
ทางไปเอมมาอูสไดว้า่ “ ใจเรารุม่รอ้นภายใน . . . เมื่อ [เธอ] 
อธิบายพระคมัภีร์ ให้เราฟังไม่ ใช่หรอื” (ลูกา 24:32)

ลูซี เกิร์ทช์รู้จักนักเรียนทุกคนของเธอ  เธอมักจะถามหา
คนท่ีขาดชัน้เรียนเพียงหน่ึงครัง้หรือคนที่ ไม่เคยมาเลย  
เรารูว้า่เธอห่วงใยเรา  พวกเราไม่เคยลืมเธอหรอืบทเรยีนที่
เธอสอน

หลายปีตอ่มา เมื่อลูซี ใกล้เสียชีวติ ข้าพเจ้าไปเยีย่มเธอ  เรา
พูดถึงวันเก่าๆ ในช่วงเวลาก่อนที่เธอจะมาเป็นครูของเรา  
เราคุยกันถึงสมาชิกทุกคนในชัน้เรียนของเรา  และเล่าว่า
เราแตล่ะคนก�าลงัท�าอะไรอยู ่ ความรกัและความหว่งใยของ 
เธอยั่งยืนตลอดชีวติ
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบ
ความจรงิพระกิตตคิณุกับส่ิงของ
และประสบการณ์ที่คุน้เคยอย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นองคป์รมาจารย์ พระองคท์รงเล่าเรือ่งง่ายๆ อุปมา และยก
ตวัอย่างชีวติจรงิซ่ึงช่วยให้คนที่พระองคท์รงสอนเข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุ เรา
สามารถใช้เรือ่งเล่าสอนเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่เราเล่าประสบการณ์ส่วนตวัและ
โยงหลักธรรมพระกิตตคิณุกับโลกรอบตวั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

มัทธิว 20:1–15; 25:1–13, 14–30; ลูกา 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32

มัทธิว 18:1–6 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้
เด็กสอนเพื่อเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค)์

มัทธิว 5:13–16; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ค�า
เทศนาบนภูเขา: ผู้เป็นสุข” (พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเปรยีบเทียบสานุศิษย์ของ
พระองคก์ับเกลือและแสงเทียน)

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “หลักค�าสอนและ
หลักธรรมที่มีอยู่ ในหลักแห่งความเช่ือ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “คนงานใน
สวนองุ่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 31–33

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ท่านทัง้หลายตอ้ง
บังเกิดใหม่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 24–27

“การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน, 163–164

“เรือ่งเล่า,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน, 79–182

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

อุปมาเรือ่งใดของพระเยซูที่
ท่านจ�าไดแ้ม่นที่สุด และเหตุ
ใด การเปรยีบเทียบใดอีกที่
ช่วยให้ท่านเข้าใจหลักธรรม
พระกิตตคิณุ

อุปมาเรือ่งใดของพระเยซูน่า
จะมีความหมายตอ่เยาวชน 
การเปรยีบเทียบใดอาจจะ
ช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ เยาวชน
สามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้าง
เกี่ยวกับการสอนจากวธิีที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้การ
เปรยีบเทียบและเรือ่งเล่า
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนพูดถึงบทเรยีน
สังสรรค์ ในครอบครวัหรอืบทเรยีนอื่น ค�า
พูดการประชุมศีลระลึก หรอืค�าพูดการ
ประชุมใหญ่ที่พวกเขาจ�าไดแ้ละสนทนาวา่
เหตใุดจึงน่าจดจ�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าเรือ่งหน่ึงที่พวก
เขาจ�าไดจ้ากค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญ
ครัง้ล่าสุด พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งน้ัน 
พวกเขาคดิวา่เหตใุดผู้พูดจึงเลือกใช้เรือ่ง
น้ันสอน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิี ใช้อุปมาและการเปรยีบเทียบอืน่ๆ 
เมือ่พวกเขาสอน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนท�าแผนภูมิที่มี
หัวข้อตอ่ไปน้ี: “การท�าของดอง” และ 
“การเปลี่ยนใจเลื่อมใส” ขอให้เยาวชนอ่าน
ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบด- 
นารเ์รือ่ง “ท่านทัง้หลายตอ้งบังเกิดใหม่” 
และระบุการเปรยีบเทียบที่เอ็ลเดอรเ์บด
นาร์ ใช้สอนเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส ท่านอาจจะเชือ้เชิญให้เยาวชน
วาดรปูเพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นภาพการ
เปรยีบเทียบ ให้เวลาเยาวชนแบ่งปันการ
เปรยีบเทียบจากประสบการณ์ของตนที่
พวกเขาจะใช้สอนความจรงิพระกิตตคิณุ
ได้

• ขอให้เยาวชนแตล่ะคนนึกถึงอุปมา
เรือ่งโปรดเรือ่งหน่ึงของเขาหรอืเธอและ
หาในพระคมัภีร ์หากพวกเขาตอ้งการค�า
แนะน�า ท่านอาจจะเล่าอุปมาที่แนะน�า
ไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง เชือ้เชิญให้
เยาวชนเล่าอุปมาที่เลือกไวแ้ละแบ่งปัน
กับชัน้เรยีนวา่เหตใุดอุปมาดงักล่าวจึงมี
ความหมายตอ่พวกเขา อะไรท�าให้อุปมา
เป็นวธิีสอนที่มีประสิทธิภาพ (ด ู“เรือ่ง
เล่า,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, 
179–182) ท่านอาจให้เวลาเยาวชนแตง่
อุปมาที่สอนความจรงิพระกิตตคิณุ ท่าน
อาจจะชีแ้นะโดยแนะน�าให้เริม่โดยตดัสิน
ใจวา่พวกเขาตอ้งการสอนหลักธรรมพระ
กิตตคิณุเรือ่งใด จากน้ันให้นึกถึงสภาวะ
แวดล้อมของอุปมาซ่ึงคนที่พวกเขาสอน

รูจ้ักคุน้เคยดแีละเขียนเรือ่งที่จะสอนหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ

• ให้เยาวชนดโูทรศัพท์มือถือหรอืรปู
โทรศัพท์มือถือ และขอให้พวกเขาท�าการ
เปรยีบเทียบระหวา่งโทรศัพท์กับหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้พวกเขา
อ่านห้าย่อหน้าสุดท้ายก่อนหัวข้อ “การจัด
ตัง้และระเบียบของฐานะปุโรหิต” ในค�า
พูดของเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์เรือ่ง 
“หลักค�าสอนและหลักธรรมที่มีอยู่ ในหลัก
แห่งความเช่ือ” และสนทนาการเปรยีบ
เทียบที่ท่านใช้ ในตอนท้ายค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์ ท่านเชือ้เชิญเยาวชน
ให้ศึกษาหลักค�าสอนในหลักแห่งความ
เช่ือ ให้ชัน้เรยีนอ่านค�าเชือ้เชิญน้ีและขอ
ให้เยาวชนแตล่ะคนศึกษาหลักค�าสอน
ที่สอนไว้ ในหลักแห่งความเช่ือหน่ึงข้อ
และเตรยีมมาสอนชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไปพอ
สังเขปเกี่ยวกับหลักค�าสอนน้ันโดยใช้การ
เปรยีบเทียบ

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่งหรอืเชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน
ตวัอย่างในพระคมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเปรยีบเทียบพระกิตตคิณุกับส่ิงของ
ที่คุน้เคย เหตใุดพระเยซูทรงสอนวธิี
น้ี (ด ู“การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่
ใช้อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน, 163–164) น�าของใช้ประจ�าวนั
หลายๆ อย่างมาชัน้เรยีน อาทิ สบู่ เหรยีญ 

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การเข้าใจสัญลักษณ์ เพื่อ
เข้าใจอุปมาและสัญลักษณ์
ในพระคมัภีร ์เยาวชนตอ้ง
สามารถจ�าแนกสัญลักษณ์ 
ระบุส่วนตา่งๆ ของสัญลักษณ์ 
และแปลความหมายได ้วธิี
จ�าแนกสัญลักษณ์คอืมอง
หาค�าเช่น เหมือน เปรยีบ 
เป็นเหมือน ดงัเช่น หรอื 
ประหน่ึง จากน้ันเยาวชน
ตอ้งสามารถเขียนรายการ
ส่วนตา่งๆ ของสัญลักษณ์
ได ้เพื่อแปลความหมายของ
สัญลักษณ์ พวกเขาสามารถ
อ้างกับแหล่งข้อมูลอื่นของ
ศาสนจักร (เช่น นิตยสาร
ศาสนจักร ค�าพูดการประชุม
ใหญ่ และพระคมัภีรข์้ออื่น) 
และพิจารณาวา่สัญลักษณ์
ช่วยให้พวกเขาเข้าใจหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุอย่างไร 
กระตุน้พวกเขาให้ท�าลักษณะ
น้ีทุกครัง้ที่พบอุปมาหรอื
สัญลักษณ์ในการศึกษา 
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
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กุญแจ ก้อนหิน หรอือาหาร เชือ้เชิญให้
เยาวชนเลือกของชิน้หน่ึงและสอนหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุโดยใช้ของชิน้น้ัน หาก
เยาวชนตอ้งการความช่วยเหลือ ท่านอาจ
ตอ้งการใช้ หน้า 163–164 ของไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านอุปมาเรือ่งคน
ท�างานในสวนองุ่นใน มัทธิว 20:1–15 ขอ
ให้พวกเขาสนทนาดา้นตา่งๆ ที่อุปมาเรือ่ง
น้ีประยุกต์ ใช้กับชีวติพวกเขาได ้เชือ้เชิญ

ให้พวกเขาอ่านค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟ- 
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “คนงานใน
สวนองุ่น” และสนทนาความจรงิพระ
กิตตคิณุที่ท่านสอนโดยใช้อุปมาเรือ่งน้ี 
(ท่านอาจตดัสินใจเน้นส่วนตา่งๆ ของค�า
พูดที่ดเูหมือนจะเหมาะกับเยาวชนมาก
ที่สุด) ขอให้เยาวชนเลือกอุปมาอีกเรือ่ง
หน่ึงจากพระคมัภีรแ์ละบอกชัน้เรยีนวา่
จะประยุกต์ ใช้กับพวกเขาอย่างไร เหตใุด
อุปมาจึงเป็นวธิีที่ ไดผ้ลในการช่วยผู้อื่น
เรยีนหลักธรรมพระกิตตคิณุ

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีสอนโดยใช้อุปมาและ
การเปรยีบเทียบอืน่ หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนใช้การเปรยีบเทียบหรอือุปมาสอนความจรงิพระกิตตคิณุแก่คนบาง
คน ขอให้พวกเขานึกถึงสภาวะแวดล้อมทีพ่วกเขาสามารถสอนความจรงิน้ีได ้เช่น ที่
การสังสรรค์ ในครอบครวั ในค�าพูดการประชุมศลีระลึก หรอืกับเพือ่น

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วย
คนที่พระองคท์รงสอนให้คน้
พบบทเรยีนพระกิตตคิณุใน
ประสบการณ์ของตนเองและ
ในโลกรอบตวั ท่านจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวธิี ใช้ส่ิงของที่
คุน้เคยและประสบการณ์ของ
ตนเองสอนความจรงิพระ
กิตตคิณุให้ผู้อื่นไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ท่านทัง้หลายตอ้ง
บังเกิดใหม่,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2007, หน้า 24–27

แตงกวาแปรสภาพเป็นแตงกวาดองขณะที่แตงกวาถูกแช่
และดองอยู่ ในน� ้าเกลือฉันใด ข้าพเจ้ากับท่านบังเกิดใหม่
ขณะที่เราได้รับการซึมซับโดยและในพระกิตติคุณของ
พระเยซูครสิตฉั์นน้ัน  เมื่อเราให้เกียรตแิละ “ยึดถือพันธ-
สัญญา” (คพ. 42:13) ที่เราท�า ขณะที่เรา “ดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระครสิต์” (2 นีไฟ 32:3) ขณะที่เรา “สวดอ้อนวอน
พระบิดาจนสุดพลังของใจ” ( โมโรไน 7:48) และขณะที่เรา 
“รบัใช้ [พระผู้เป็นเจ้า] ดว้ยสุดใจ, พลัง, ความนึกคดิ, และ
พละก�าลัง [ของเรา]” (คพ. 4:2) ดงัน้ัน

“เพราะพนัธสัญญาทีท่า่นท�าไวจ้ะเรยีกทา่นวา่ลกูๆ ของพระ- 
คริสต์, บุตรของพระองค์, และธิดาของพระองค์; เพราะ
ดเูถดิ, วนัน้ีพระองคท์รงใหก้�าเนิดทา่นทางวญิญาณ; เพราะ 
ทา่นกล่าววา่ใจทา่นเปลีย่นแปลงแลว้โดยผา่นศรทัธาในพระ 
นามของพระองค;์  ฉะน้ัน,  ท่านจึงถือก�าเนิดจากพระองค์
และกลายเป็นบุตรของพระองค์และธิดาของพระองค์” 
( โมไซยาห์ 5:7).

การบังเกิดใหม่ทางวญิญาณที่อธิบายในข้อน้ีปกติแล้วไม่
ค่อยเกิดขึน้อย่างรวดเรว็หรอืเกิดขึน้ภายในครัง้เดียว ส่ิงน้ี
เป็นกระบวนการต่อเน่ือง—ไม่ ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ครัง้
เดียว  แรงบันดาลใจของเรา ความคิดของเรา ค�าพูดของ
เรา และการกระท�าของเราจะสอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าทีละบรรทัดทีละข้อ คอ่ยๆ เกิดขึน้และ
แทบจะสัมผัสไม่ได ้ ระยะเวลาของกระบวนการแปรสภาพ
ตอ้งอาศัยเวลา ความเพียรพยายาม และความอดทน

แตงกวากลายเป็นแตงกวาดองโดยผ่านการแช่ให้มิดและ
ดองไว้ ในน� ้าเกลือเท่าน้ัน  เกลือเป็นเครื่องปรุงส�าคัญใน
สูตร  บ่อยครัง้ที่พระคมัภีร์ ใช้เกลือเป็นสัญลักษณ์ของทัง้
พันธสัญญาและผู้คนแห่งพันธสัญญา  เกลือมีความส�าคญั
ตอ่การแปรสภาพแตงกวาไปเป็นแตงกวาดองฉันใด พันธ- 
 
 
 

สัญญาเป็นศนูย์กลางของการบังเกิดใหม่ทางวญิญาณของ
เราฉันน้ัน

เราเริ่มกระบวนการบังเกิดใหม่ผ่านการใช้ศรัทธาในพระ-
คริสต์ กลับใจจากบาปของเรา และรับบัพติศมาโดยการ
จุ่มลงไปในน� ้าทัง้ตวัเพื่อการปลดบาปโดยผู้ที่มีสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต

“เพราะฉะน้ันเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับ 
บัพติศมาเข้าในการตายน้ัน เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให ้
พระคริสต์เป็นขึน้มาจากความตายโดยพระสิริของพระ- 
องค์แล้ว เราก็จะได้ด�าเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” 
( โรม 6:4)

และหลังจากที่เราออกมาจากน� ้าแห่งบัพตศิมา จิตวญิญาณ
ของเราตอ้งแช่และดองตอ่ไปในความจรงิและความสวา่ง
แห่งพระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้รอด  การจุ่มเพียงครัง้ 
คราวและผิวเผินในหลักค�าสอนของพระครสิตแ์ละการมี 
ส่วนรว่มบางส่วนในศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองค ์

ไม่สามารถสร้างการแปรสภาพทางวิญญาณที่ช่วยให้เรา
ด�าเนินตามชีวติใหม ่ ในทางกลบักนัการภักดตีอ่พนัธสัญญา 
การผูกมัดตนอย่างตอ่เน่ือง และถวายจิตวญิญาณทัง้หมด
ของเราแดพ่ระผู้เป็นเจ้าคอืข้อเรยีกรอ้งหากเราจะไดร้บัพร
แห่งนิรนัดร

“ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมาหาพระคริสต์, ผู้ทรงเป็นพระผู้
บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, และรบัส่วนความรอดของพระองค,์ 
และพระพลานุภาพแห่งการไถ่ของพระองค.์  แท้จรงิแล้ว, 
จงมาหาพระองค์, และถวายทัง้จิตวญิญาณของท่านเป็น
เครือ่งบูชาแด่พระองค์, และอดอาหารและสวดอ้อนวอน
ต่อไป, และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่; และพระเจ้าทรง
พระชนม์ฉันใดท่านจะได้รับการช่วยให้รอดฉันน้ัน”  
(ออมไน 1:26)

การแช่จนมิดและดองไว้ ในพระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้
รอดเป็นขัน้ตอนส�าคญัในกระบวนการบังเกิดใหม่
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ขอ้ความทีค่ดัมาจาก แอล. ทอม เพอรร์ยี,์ “หลกัค�าสอนและ 
หลักธรรมทีม่ีอยู่ ในหลักแห่งความเชือ่,”  เลียโฮนา, พ.ย. 
2013

พลังจากค�าพดูของครเูป็นแหลง่การดลใจแกข่า้พเจา้เพราะ 
ความส�าคญัที่เธอให้กับการ ศึกษาพระกิตตคิณุ พระคมัภีร ์
น�าเราไปสู่ มาตรฐานแหง่ความจรงิซ่ึงโดยการน้ันเรา สามารถ 
ตัดสินความรูที้่เราก�าลังได้รบัวา่จรงิ หรอืเท็จ หลักค�าสอน
ที่แท้จรงิมาจากพระผู้เป็นเจ้า ที่มาและรากฐานของความ
จรงิทัง้ปวง ค�าสอนและหลักการของหลักค�าสอน ที่แท้จรงิ
ค้นพบในพระกิตติคุณของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา ค�าสอนเท็จมาจากซาตาน บิดาของความเท็จทัง้ปวง 
ความปรารถนาของเขาคอืบิดเบือน เปลี่ยนแปลง และดดั 
แปลงความจริงที่ ได้รับการเปิดเผย เขาต้องการหลอกเรา 
เราบางคนจึงหลงทางไประหวา่งการเดนิทางกลับไปยังบ้าน
แห่งสวรรคข์องเรา 

พระคมัภีรส์อนเราถึงวธิีหลีกเลี่ยงค�าสอน เท็จ ตวัอย่างเช่น 
ในจดหมายของเปาโลถึงทิโมธีมีความวา่

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็น
ประโยชน์ในการสอน การตกัเตอืนวา่กลา่ว การแก้ ไขส่ิงผดิ 
และการอบรมในความชอบธรรม:

“เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรกัพรอ้มเพือ่
การดทีุกอย่าง” (2 ทิโมธี 3:16–17) 

หลกัค�าสอนน้ีส�าคญัตอ่ศาสนจกัรเหมอืน กบัแบตเตอรีส่�าคญั 
ตอ่โทรศัพท์มอืถอื เม่ือเอาแบตเตอรีอ่อกจากโทรศัพทม์อืถอื 
โทรศัพท์จะใช้การไม่ได ้ศาสนจักรที่ ไม่ ไดส้อนหลักค�าสอน
ที่แท้จรงิอีกตอ่ไปฉันใดย่อมไรป้ระโยชน์ฉันน้ัน ศาสนจักร
ย่อมไม่สามารถน�าเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์และ
บ้านนิรนัดรข์องเราได้
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้พระคมัภีรช่์วยให้ผู้อื่นเป็น
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดทีี่สุดของการสอน พระองคท์รงใช้พระคมัภีรส์อน
พระกิตตคิณุ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายแนะน�าเราวา่ไม่มีส่ิงใดใช้แทนพระคมัภีรแ์ละ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติไดเ้มื่อเราสอนพระกิตตคิณุแก่ผู้อื่น เพื่อสอนจาก
พระคมัภีรเ์ราตอ้งศึกษาพระคมัภีรด์ว้ยตนเอง จากน้ันเราจึงจะสามารถแบ่งปันเรือ่งราว
และตวัอย่างในพระคมัภีรแ์ละช่วยคนที่เราสอนเปรยีบพระคมัภีรก์ับตนเองได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้เยาวชนตอ้งการใช้พระคมัภีรเ์มือ่พวกเขาสอน

มัทธิว 12:1–8; 13:38–41 (ตวัอย่างการ
เปรยีบพระคมัภีรข์องพระผู้ช่วยให้รอด)

ลูกา 4:17–27 (พระเยซูทรงใช้พระคมัภีร์
สอนผู้คนของนาซาเรธ็)

3 นีไฟ 23:1–6 (พระเยซูทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนชาวนีไฟ)

“สอนจากพระคมัภีร”์ ใน เจฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด,์ “การสอนและการเรยีนรู้ ใน
ศาสนจักร,” เลียโฮนา, มิ.ย. 2007, หน้า 
56–73

“สอนจากพระคมัภีร,์” ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน, หน้า 54–59

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่น) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันพระคมัภีรข์้อ
โปรดกับชัน้เรยีน เหตใุดข้อน้ีจึงมีความ
หมายตอ่พวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านตวัอย่างใน
พระคมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนผู้อื่น เช่น ตวัอย่างที่แนะน�าไว้
ในโครงรา่งน้ีหรอืตวัอย่างอื่นที่ท่านอาจจะ

รูจ้ัก สนทนาค�าถามท�านองน้ีกับชัน้เรยีน: 
เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระคมัภีร์
สอน การใช้พระคมัภีรม์ีอิทธิพลตอ่คนที่
พระองคท์รงสอนอย่างไร เยาวชนมีโอกาส
อะไรบ้างในการสอน เยาวชนจะใช้พระ
คมัภีร์ ในการสอนของพวกเขาไดอ้ย่างไร

เมื่อเรว็ๆ น้ีท่านเคยใช้พระ
คมัภีรข์้อใดสอนหลักธรรม
พระกิตตคิณุ การศึกษาพระ
คมัภีรข์องท่านไดช่้วยให้ท่าน
เป็นครทูี่ดขีึน้อย่างไร ท่าน
ใช้พระคมัภีรอ์ย่างไรเมื่อท่าน
สอน

เรือ่งราวพระคมัภีรห์รอืพระ
คมัภีรข์้อใดน่าจะมีความ
หมายและเกี่ยวข้องกับ
เยาวชนมากที่สุด เหตใุดจึง
ส�าคญัที่เยาวชนตอ้งใช้พระ
คมัภีรเ์มื่อพวกเขาสอน
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เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่พวกเขาจะใช้พระคมัภีรช่์วยให้ผู้
อืน่เป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่
จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• สาธิตวา่ในฐานะครทู่านใช้ตวัช่วย
ศึกษาในพระคมัภีรอ์ย่างไร (เช่น เชิงอรรถ 
หัวบท คูม่ือพระคมัภีร ์หรอื Bible 
Dictionary) (ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน, หน้า 56 –57) เชือ้เชิญให้
เยาวชนใช้ตวัช่วยศึกษาในพระคมัภีร์
เตรยีมบทเรยีนสังสรรค์ ในครอบครวัเกี่ยว
กับคณุลักษณะเหมือนพระครสิตป์ระการ
หน่ึงที่พวกเขาก�าลังศึกษาในชัน้เรยีนอื่น 
หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได้ ให้เชิญสองสามคน
แบ่งปันส่ิงที่เตรยีมไวก้ับชัน้เรยีน

• ขอให้เยาวชนจินตนาการวา่ผู้น�าขอ
ให้เขาสอนเด็กเล็กเกี่ยวกับคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิต์ โดยใช้เรือ่งราวพระ
คมัภีร ์เช่น ชาวสะมาเรยีใจด ี(ลูกา 
10:25–37) หรอือุปมาเรือ่งแกะหาย (ลูกา 
15:1–7) เชือ้เชิญให้พวกเขาใช้แนวทางใน
หน้า 194–196 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา วางแผนวา่จะสอนเรือ่งน้ีอย่างไร หาก
อยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้เวลาพวกเขาฝึกสอน
และจัดเตรยีมโอกาสให้พวกเขาสอนเรือ่ง
น้ันกับเด็กๆ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง 
“จัดเตรยีมท้องเรือ่ง” และ “เล่าข้อมูล
ชีวประวตั”ิ ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน, หน้า 54–55 สาธิตวธิีจัดเตรยีม
ท้องเรือ่งเมื่อสอนเกี่ยวกับพระคมัภีร์
โดยเล่าเรือ่งแม่ทัพโมโรไนและธงแห่ง
เสรภีาพ ตวัอย่างเช่น ท่านอาจจะสรปุ
ข้อมูลภูมิหลังใน แอลมา 46:1–11 ก่อน
อ่าน ข้อ 12–13 ถามเยาวชนวา่การเข้าใจ
ข้อมูลภูมิหลังช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรือ่ง
ราวพระคมัภีรอ์ย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
เลือกพระคมัภีรแ์ละฝึกสอนเรือ่งน้ันกับผู้
อื่นโดยจัดเตรยีมท้องเรือ่งและข้อมูล 
ภูมิหลัง

• สาธิตวธิีเชือ้เชิญให้ผู้อื่นมองหาส่ิงหน่ึง
ในพระคมัภีร ์ท่านอาจจะใช้ตวัอย่างหลาย
เรือ่งในหน้า 55 ของไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน เชือ้เชิญให้เยาวชนหา
พระคมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตแ์ละระบุบางส่ิงที่พวก
เขาจะขอให้ผู้เรยีนมองหาขณะอ่านพระ
คมัภีรข์้อน้ัน ให้พวกเขาสอนข้อพระ
คมัภีรข์องตนกับชัน้เรยีนโดยใช้วธิี  
“มองหา”

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิี ใช้พระคมัภีรข์ณะ
พยายามช่วยให้ผู้อืน่มาหาพระครสิตห์รอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขาจะใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในชัน้ปรบัปรงุการศกึษาและการสอนพระ
กิตตคิณุของพวกเขาไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ที่ ได้ ใช้พระ
คมัภีรส์อนผู้อืน่ในชัน้เรยีนคราวหน้า

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การใช้เชิงอรรถ ในกิจกรรม
แรกของหมวดน้ี ครกูระตุน้
เยาวชนให้ ใช้ตวัช่วยศึกษา
พระคมัภีร ์รวมถึงเชิงอรรถ 
เชือ้เชิญให้พวกเขาอ่านข้อ
หน่ึงเกี่ยวกับคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตแ์ละศึกษา
เชิงอรรถแตล่ะข้อส�าหรบัข้อ
น้ันโดยตอบค�าถามตอ่ไปน้ี: 
เชิงอรรถเพิ่มความเข้าใจอะไร
ให้ฉันในข้อน้ี กระตุน้เยาวชน
ให้ ใช้เชิงอรรถเป็นประจ�า
ขณะศึกษาพระคมัภีรด์ว้ย
ตนเอง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบส�าหรบัค�าถาม
ของพวกเขา ท่านจะกระตุน้
เยาวชนให้สอนดงัพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอนไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ัดมาจาก “สอนจากพระคัมภีร,์”  ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), หน้า 54–59

จัดเตรยีมท้องเรือ่ง

สภาพแวดล้อมหรอืภูมิหลังของข้อความพระคมัภีรเ์รยีกวา่
ทอ้งเรือ่ง  ผู้เรยีนจะเขา้ใจส่ิงทีก่�าลงัเกดิขึน้หรอืก�าลงัพดูถงึ 

ในข้อความพระคมัภีร์ ไดด้ขีึน้เมื่อเขารูท้้องเรือ่ง

เริม่คน้หาท้องเรือ่งโดยถามค�าถามตอ่ไปน้ี

•	 ใครก�าลังพูด?

•	 บุคคลน้ันก�าลังพูดกับใคร?

•	 เขาหรอืเธอก�าลังพูดถึงอะไร?

•	 เขาหรอืเธอก�าลังตอบสนองตอ่อะไร?

•	 ท�าไมเขาหรอืเธอจึงพูดเช่นน้ี?

ตัวอย่างเช่น ลูกา 15: 11–32 เป็นค�าอุปมาของพระผู้ช่วย
ให้รอดเรือ่งบุตรหายไป  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว
วา่ ท่านเข้าใจอุปมาน้ีโดยดทู้องเรือ่ง

“ข้าพเจ้ามีกุญแจซ่ึงท�าให้เข้าใจพระคัมภีร ์ ข้าพเจ้าถาม 
อะไรคอืค�าถามที่ดงึค�าตอบออกมาหรอืเป็นเหตใุห้พระเยซู 
กล่าวค�าอุปมา? . . . ขณะพระเยซูก�าลังสอนผู้คน บรรดา
คนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค ์
‘ฝ่ายพวกฟารสีิและพวกธรรมจารย์บ่นวา่: คนน้ีตอ้นรบัคน 
บาปและกินดว้ยกนักบัเขา’ น่ีเป็นกญุแจซ่ึงไขค�าอปุมาเรือ่ง 

บตุรหายไป  ค�าตอบก็คอื การบน่วา่และความสงสัยของพวก 

ซาดสีูและพวกฟารสีิผูก้�าลงัไตถ่าม จบัผดิ และพดูวา่ ‘ท�าไม 
ชายคนน้ีที่คิดวา่ตนเองยิ่งใหญ่จึงกินด้วยกันกับพวกเก็บ
ภาษีและคนบาป?’” (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 276–77).

ตามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟชี้ให้เห็น หลายข้อก่อนเริ่ม
ค�าอุปมาคือท้องเรื่องของค�าอุปมาเรือ่งบุตรหายไปในลูกา 
15:1–2  วิธีหน่ึงที่จะพบท้องเรื่องคืออ่านข้อที่มาก่อนหรือ
อยู่หลังข้อความที่ท่านก�าลังศึกษา . . .

บางครัง้การศึกษาประวตัิศาสตรท์างการเมือง สังคม หรอื
เศรษฐกจิในสมยัทีพ่ระคมัภรีพ์ดูถงึก็จะเป็นประโยชน์มาก 
ดว้ย ตวัอยา่งเช่น เพือ่ใหเ้ขา้ใจค�าปลอบโยนและสัญญาของ 
พระเจ้าในค�าสอนและพันธสัญญา 121 และ 122 การรูถ้ึง
ความทุกข์ยากที่วิสุทธิชนประสบในมิสซูรีเวลาน้ัน และ
สภาพที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟและเพื่อนๆ ของท่านตอ้ง
ทนในคกุลิเบอรต์ีจ้ะช่วยไดม้าก เพื่อจะเข้าใจจดหมายของ 

เปาโลมากขึน้ เราจะใช้ประโยชน์จากความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั 

พืน้ที่การเดินทางของท่านและสภาพสาขาของศาสนจักร
ที่ท่านเขียนไว ้Bible Dictionary เป็นแหล่งช่วยที่ดีเยี่ยม
ส�าหรับส่ิงน้ีและข้อมูลภูมิหลังอื่นๆ ของข้อความในพระ-
คมัภีร์ ไบเบิล

ในการจัดเตรียมท้องเรื่อง จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มอง
ข้ามจุดประสงค์ของมัน ซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจข้อความพระ-
คัมภีร์ข้อน้ันๆ ได้ดีขึน้  จงระวังอย่าท�าให้ท้องเรื่อง—เช่น
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ หรือภาษาของผู้คนใน
พระคมัภีร—์กลายเป็นประเด็นส�าคญัของบทเรยีน . . .
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เล่าข้อมูลชีวประวติั

เมื่อเราศึกษาชีวติของบุคคลในพระคมัภีร ์ บ่อยครัง้เราจะ
เห็นหลักธรรมพระกิตตคิณุอยู่ ในช่วงเวลาน้ัน ตวัอย่างเช่น 
เรื่องที่สมบูรณ์เกี่ยวกับซีเอสรอมในพระคัมภีร์มอรมอน 

แสดงให้เห็นว่าบุคคลสามารถกลับใจและรับใช้พระเจ้าใน 
ความชอบธรรมตอ่ไป  ถ้าทา่นอา่นขอ้ทีอ่า้งในดชันีพระคมัภีร์

ของท่านในหัวข้อ “ซีเอสรอม” ท่านจะตดิตามเรือ่งราวการ 
โจมตศีาสนจักรของซีเอสรอม การเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ
การรบัใช้เยีย่งอัศวนิในฐานะผูส้อนศาสนาและครสูอนพระ- 
กิตติคุณได้  ชีวประวตัิที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้แก่เรือ่งของ
นางรธู กษัตรยิ์ดาวดิ  ซามูเอล เอสเธอร ์อัครสาวกเปาโล 
แอลมาผูบ้ดิา กษัตรยิเ์บ็นจามนิ แอลมาผูบ้ตุร โครแิอนทอน 
มอรมอน และโมโรไน
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะใช้ค�าถามอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะสอนไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิต ์องคป์รมาจารย์ ตรสัถามบ่อยครัง้เพื่อกระตุน้ผู้คนให้ ไตรต่รองและ
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมที่พระองคท์รงสอน ค�าถามของพระองคส่์งเสรมิให้คดิ คน้หาจิต
วญิญาณ และให้ค�ามั่นสัญญา เพื่อช่วยคนที่เราสอน เราสามารถฝึกถามค�าถามที่ช่วยให้
ผู้อื่นตรกึตรอง สนทนา และประยุกต์ ใช้หลักธรรมพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจ
เยาวชนทีท่่านสอน

มัทธิว 7:7–11 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามเพื่อช่วยเราประยุกต์ ใช้หลักธรรม
เรือ่งการสวดอ้อนวอน)

มัทธิว 16:13–17 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ถามค�าถามที่เชือ้เชิญให้เปโตรเป็นพยาน)

มัทธิว 16:24–26 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ถามค�าถามที่ส่งเสรมิให้คดิลึกซึง้ขึน้)

แอลมา 5:14–30 (แอลมาใช้ค�าถามสอน
ชาวนีไฟ)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, หน้า 70–76

“การสอนดว้ยค�าถาม,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน, (1999), หน้า 68–70

วดีทิัศน์: “เรือ่งดงัที่เป็นจรงิ”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่น) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามี ในระหวา่ง
สัปดาห์ซ่ึงท�าให้พวกเขาเข้าใจบางส่ิงที่

พวกเขาก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตล์ึกซึง้ขึน้

ท่านเคยเห็นครทูี่มี
ประสิทธิภาพใช้ค�าถามช่วยให้
ผู้อื่นไตรต่รองและประยุกต์
ใช้พระกิตตคิณุอย่างไร ท่าน
ใช้ค�าถามอย่างไรเมื่อท่าน
สอน

เยาวชนจ�าเป็นตอ้งเข้าใจอะไร
เกี่ยวกับการถามค�าถามที่จะ
ช่วยให้พวกเขาเป็นครทูี่ดขีึน้



219

• อย่างน้อยหน่ึงสัปดาห์ก่อนชัน้เรยีน 
ขอให้เยาวชนจดค�าถามที่ครถูาม ( ใน
เซมินาร ีที่ โรงเรยีน หรอืในชัน้เรยีน
ศาสนจักร) ขอให้พวกเขาสนทนาในชัน้

เรยีนเกี่ยวกับวธิีตา่งๆ ที่ครขูองพวกเขา
ใช้ค�าถาม พวกเขาเห็นวา่อะไรไดผ้ล เหตุ
ใดการถามค�าถามจึงเป็นส่วนส�าคญัของ
การสอน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิี ใช้ค�าถามอย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะสอนผู้อืน่ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านพระคมัภีรท์ี่
ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีคนละหน่ึงข้อและ
ระบุค�าถามที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
ในพระคมัภีรเ์หล่าน้ัน เหตใุดพระองค์
จึงทรงถามค�าถามเหล่าน้ี ประสบการณ์
การสอนจะแตกตา่งอย่างไรถ้าพระผู้ช่วย
ให้รอดไม่ทรงถามค�าถามในสถานการณ์
เหล่าน้ี เหตใุดการถามค�าถามจึงเป็นวธิีที่
มีประสิทธิภาพในการสอนผู้อื่น เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนตรกึตรองโอกาสที่พวกเขาอาจ
ตอ้งสอน ( ในฐานะผู้สอนประจ�าบ้าน ใน
ค�าพูดการประชุมศีลระลึก การสังสรรค์
ในครอบครวั ในสภาวะแวดล้อมแบบไม่
เป็นทางการ และอื่นๆ) การถามค�าถามจะ
ปรบัปรงุการสอนของพวกเขาในสภาวะ
แวดล้อมเหล่าน้ีอย่างไร

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มและมอบ
หมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านค�าถามรปูแบบ
หน่ึงที่อธิบายไว้ ในหัวข้อเรือ่ง “แนวทาง
ทั่วไปส�าหรบัการเตรยีมค�าถาม” ใน ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน, หน้า 68–
69 ขอให้กลุ่มเตรยีมสอนชัน้เรยีนเกี่ยวกับ
รปูแบบค�าถามที่พวกเขาศึกษาและอธิบาย
วา่เมื่อใดควรใช้ค�าถามแบบน้ี ขอให้พวก
เขานึกถึงและแบ่งปันตวัอย่างค�าถามแบบ
น้ีของพวกเขาเอง หลังจากกลุ่มน�าเสนอ
ส่ิงที่เรยีนรูแ้ล้ว ให้เวลาแตล่ะกลุ่มเลือก

คณุลักษณะเหมือนพระครสิตป์ระการ
หน่ึงใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา (หน้า 
126–134) และเขียนค�าถามที่พวกเขาจะ
ถามขณะสอนผู้อื่นเกี่ยวกับคณุลักษณะ
น้ัน เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียนค�าถามไวบ้น
กระดาน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน แอลมา 
5:14–30 ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “เรือ่งดงัที่เป็น
จรงิ” หรอืทบทวนค�าพูดของประธานด-ี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา” ขอให้พวกเขาเขียน
ค�าถามบางข้อที่แอลมา เอ็ลเดอรเ์บด
นาร ์หรอืประธานอุคท์ดอรฟ์ใช้ขณะพวก
ท่านสอน ค�าถามเหล่าน้ีช่วยให้เราเรยีนรู้
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนคดิหาวธิีที่พวก
เขาจะใช้ค�าถามเมื่อขอให้เป็นผู้พูดใน
คราวตอ่ไป

• สาธิตให้เยาวชนดกูาร “ ใช้ค�าถามอย่าง
สรา้งสรรค”์ ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน, หน้า 70 หรอืค�าถามอื่นที่ท่าน
นึกออก (ท่านอาจใช้ค�าถามเกี่ยวกับหัวข้อ
ของหน่วยน้ี การเป็นเหมือนพระครสิต์
มากขึน้) ขอให้เยาวชนบอกส่ิงที่ท่านท�า
เพื่อน�าเสนอค�าถาม และเขียนแนวคดิ
เหล่าน้ีไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้พวกเขา
นึกถึงวธิี ใช้ค�าถามอย่างสรา้งสรรคว์ธิีอื่น
และฝึกใช้เป็นคูห่รอืในกลุ่มเล็ก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามค�าถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาค�าตอบในพระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 62)
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิี ใช้ค�าถามขณะพวกเขา
สอนหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้พวก
เขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี คดิหาวธิีทีท่่านจะตดิตามผลได้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
คนที่พระองคท์รงสอนเพื่อ
ให้พวกเขาคดิและรูสึ้กอย่าง
ลึกซึง้ เน่ืองดว้ยความรกั
ของพระองค ์พวกเขาจึง
รูสึ้กปลอดภัยขณะแบ่งปัน
ความคดิและความรูสึ้กส่วน
ตวั ท่านจะสรา้งบรรยากาศใน
ชัน้เรยีนให้เยาวชนรูสึ้กตอบ
ค�าถามอย่างสบายใจไดอ้ย่างไร
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “ผูม้ี ใจกรณุา 
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 70–76

พี่น้องที่รกัของข้าพเจ้า ลองพิจารณาค�าถามตอ่ไปน้ีโดยถือ
เป็นการทดสอบตนเอง

ท่านเก็บความขุ่นแคน้ตอ่ผู้อื่นไหม

ท่านนินทาไหม แม้ส่ิงที่ท่านพูดอาจจะเป็นเรือ่งจรงิ

ท่านกีดกัน ผลักไส หรอืลงโทษผู้อื่นเพราะบางส่ิงที่พวก
เขาท�าไหม

ท่านแอบอิจฉาผู้อื่นไหม

ท่านอยากท�ารา้ยผู้อื่นไหม

ถ้าท่านตอบค�าถามเหล่าน้ีข้อใดข้อหน่ึงวา่ใช่ ท่านอาจตอ้ง
ใช้ โอวาทสองค�าที่กล่าวไว้ ในเบือ้งตน้ หยุดเถิด

ในโลกทีเ่ต็มไปดว้ยการประณามและความไมเ่ป็นมติร เป็น 
การง่ายที่จะเก็บรวบรวมก้อนหินมาขวา้งใส่กัน แต่ก่อนที่
เราจะท�าเช่นน้ัน ขอให้เราระลึกถึงพระวจนะของพระองค์
ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์และแบบอย่างของเรา “ผู้ ใดในพวก
ทา่นที่ ไมม่ผีดิ ก็ ใหผู้น้ั้นเอาหนิขวา้งเขาก่อน” [ยอหน์ 8:7]

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้เราวางก้อนหินของเรา

ขอให้เรามีเมตตา

ขอเราจงให้อภัยกัน

ขอให้เราพูดกันอย่างสงบ

ขอให้ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าเป่ียมอยู่ ในใจเรา

ขอ “ ให้เราท�าดตีอ่คนทัง้ปวง” [กาลาเทีย 6:10]

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่า “จงให้เขา และท่านจะได้
รับด้วย และในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทะนาน . . . 
เพราะว่า [ท่าน] จะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้า
จะไดท้รงตวงให้ท่านดว้ยทะนานอันน้ัน” [ลูกา 6:38]

ค�าสัญญาน้ีไม่พอหรอกหรือที่จะท�าให้เรามุ่งเน้นความ
พยายามของเราอยู่เสมอในการกระท�าที่มีเมตตา การให้
อภัย และจิตกุศลแทนพฤตกิรรมในดา้นลบทุกอย่าง

ขอใหเ้ราในฐานะสานุศิษยข์องพระเยซคูรสิต ์ท�าดตีอ่คนช่ัว 
ดู มัทธิว 5:39–41] ขออย่าได้พยายามแก้แค้นหรือยอมให้
ความโกรธชนะเรา

“เพราะมีค�าเขียนไว้ ในพระคมัภีรว์า่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าตรสั
วา่ การแก้แคน้เป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง

“ถ้าศัตรูของท่านหิว  จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขา
กระหายน� ้าก็จงให้น� ้าเขาดืม่ . . .

“อยา่ใหค้วามช่ัวชนะเราได ้แตจ่งชนะความช่ัวดว้ยความด”ี 
[ โรม 12:19–21]

จงจ�าไวว้า่ ในทีสุ่ดแลว้ ผู้ ใดมี ใจกรณุาเขาจะไดร้บัพระกรณุา 
ตอบ [ด ูมัทธิว 5:7]

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย ไม่วา่เราจะอยู่ท่ี ไหน ขอให้เราเป็นที่รูจั้กวา่เป็น
ผู้คนที่ “รกัซ่ึงกันและกัน” [ยอห์น 13:35]
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างเกี่ยว
กับการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุจากแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ในการเรยีนพระกิตตคิณุ เช่นเดยีวกับในทุกเรือ่ง พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่าง
ที่ดพีรอ้มของเรา เพราะพระองคท์รงเช่ือฟังอย่างสมบูรณ์และยอมตอ่พระบิดาของ
พระองค ์พระองคจ์ึงทรง “เจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญาและดา้นรา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้าและตอ่หน้าคนทัง้หลายดว้ย” (ลูกา 2:52) ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดได้
รบั “พระคณุสู่พระคณุ” (คพ. 93:12) เราเองก็ตอ้งแสวงหาความสวา่งและความรูจ้าก
พระผู้เป็นเจ้าอย่างอดทนขณะพยายามเรยีนพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจ
เยาวชนทีท่่านสอน

ลูกา 2:40–52 (พระเยซูครสิตท์รงเจรญิ
ขึน้ในดา้นสตปิัญญาและวญิญาณเมื่อทรง
พระเยาว)์

ยอห์น 5:30 (พระเยซูครสิตท์รงแสวงหา
พระประสงคข์องพระบิดาเสมอ)

1 โครนิธ์ 2:14 (มนุษย์ปุถุชนไม่รบัเรือ่ง
ของพระวญิญาณ)

คพ. 1:26–28; 112:10 (ถ้าเราเต็มใจและ
อ่อนน้อมถ่อมตน พระเจ้าจะทรงสอนเรา)

คพ. 93:11–20 (เราสามารถไดร้บัพระคณุ
สู่พระคณุดงัพระผู้ช่วยให้รอดทรงไดร้บั)

คพ. 130:18–19 (เราไดร้บัความรูแ้ละ
ความรูแ้จ้งผ่านความขยันหมั่นเพียรและ
การเช่ือฟัง)

โรเบิรต์ อาร.์ สทิวเออร,์ “จงเป็นผู้ ใฝ่รู,้” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2002, หน้า 39–40

ท่านรูสึ้กวา่คณุลักษณะ
เหมือนพระครสิต์ ใดส�าคญั
ตอ่การเรยีนพระกิตตคิณุ การ
พัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ีได้
ช่วยทา่นอยา่งไรขณะพยายาม
ศึกษาและสอนพระกิตตคิณุ

เยาวชนสามารถเข้าใจอะไร
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
ซ่ึงจะช่วยให้พวกเขาเป็น
นักเรยีนพระกิตตคิณุที่ดขีึน้
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันบางส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอดในการศึกษาส่วนตวั พวกเขาก�าลัง
พยายามท�าอะไรเพื่อเป็นเหมือนพระองค์
มากขึน้

• ขอให้เยาวชนเขียนรายการคณุลักษณะ
ของพระเยซูครสิต์ ไวบ้นกระดาน (ด ูส่ัง

สอนกิตตคิณุของเรา,หน้า 137 เผื่อได้
แนวคดิ) เยาวชนรูสึ้กวา่คณุลักษณะใดใน
คณุลักษณะเหล่าน้ีสามารถช่วยให้เราเป็น
ผู้เรยีนพระกิตตคิณุที่ดขีึน้ ขอให้พวกเขา
อธิบายค�าตอบและยกตวัอย่างวธิีที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงแสดงคณุลักษณะเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างตอ่ไปน้ีจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวา่การพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
พระครสิตส์ามารถช่วยให้พวกเขาเป็นผู้เรยีนพระกิตตคิณุทีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่านข้อพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี
หน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน: ลูกา 2:40–52; 
ยอห์น 5:30; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
93:11–20 เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหา
คณุสมบัตขิองผู้เรยีนที่ดี ในข้อเหล่าน้ี
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง 
ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ ตามดว้ย
คณุสมบัตอิื่นของผู้เรยีนที่ดซ่ึีงพวกเขา
ประสงคจ์ะพัฒนาในชีวติตน

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน: ยอห์น 5:30; คพ. 1:26–28; 
112:10; 130:18–19 ขอให้เยาวชนเลือกมา
คนละหน่ึงข้อ อ่าน และหาคณุลักษณะ
ของผู้เรยีนที่ดี ในข้อน้ัน เหตใุด
คณุลักษณะเหล่าน้ีจึงส�าคญัในการเรยีน
พระกิตตคิณุ เชือ้เชิญให้เยาวชนวางแผน

วธิีที่พวกเขาจะประยุกต์ ใช้คณุลักษณะ
เหล่าน้ีในการศึกษาพระกิตตคิณุของตน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านค�าพูดของ
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ อาร.์ สทัวเออรเ์รือ่ง “จง
เป็นผู้ ใฝ่รู”้ ขอให้พวกเขาเลือกตวัอย่าง
หน่ึงในพระคมัภีรท์ี่เอ็ลเดอรส์ทัวเออร์ ใช้
ซ่ึงพวกเขาสนใจ เชือ้เชิญให้พวกเขาหา
เรือ่งน้ันในพระคมัภีร ์( โดยใช้ข้ออ้างอิง
ในค�าพูด) อ่านเพิ่มเตมิ และแบ่งปันส่ิง
ที่อ่านกับคนที่เหลือในชัน้ พวกเขาเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับการเป็นผู้วา่นอนสอนง่าย
จากเรือ่งเหล่าน้ี พวกเขาสามารถยกตวั
อย่างคล้ายๆ กันอะไรบ้างจากชีวติพวก
เขา พวกเขาจะท�าตามตวัอย่างเหล่าน้ีใน
การศึกษาพระกิตตคิณุของพวกเขาเองได้
อย่างไร

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การมองหาคณุลักษณะของ
พระเยซูครสิต ์ในกิจกรรม
แรกของหมวดน้ี เชือ้เชิญให้
เยาวชนมองหาคณุลักษณะ
ของพระครสิต์ ในพระคมัภีร ์
กระตุน้เยาวชนให้ท�าเช่นน้ี
ทุกครัง้ที่อ่านพระคมัภีร ์พวก
เขาอาจจะถามตนเองท�านอง
น้ี “ฉันเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต ์ฉันจ�าเป็น
ตอ้งเปลี่ยนอะไรในชีวติเพื่อ
เป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้”
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่การเป็นเหมือน
พระครสิตม์ากขึน้สามารถช่วยให้พวกเขาเป็นผู้เรยีนพระกิตตคิณุทีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร 
พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้พวก
เขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี คดิหาวธิีทีท่่านจะตดิตามผลได้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนให้พวก
เขาและทรงรบัใช้พวกเขา
อย่างไม่หยุดหย่อน การสวด
อ้อนวอนให้และรบัใช้เยาวชน
ที่ท่านสอนจะช่วยให้พวกเขา
รูสึ้กถึงความรกัที่ท่านมีตอ่
พวกเขาไดอ้ย่างไร น่ีจะส่งผล
ตอ่คณุภาพการสอนของท่าน
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากริชาร์ด จี. สก็อตต์,  “Acquiring 
Spiritual Knowledge,” Liahona,  Jan. 1994, 86–88

ความอ่อนน้อมถ่อมตน จ�าเป็นตอ่การไดม้าซ่ึงความรูท้าง
วญิญาณ  การเป็นคนถ่อมคอืการเป็นคนวา่นอนสอนง่าย  
ความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมให้ท่านรบัการชีน้�าจากพระวญิ-
ญาณและรับการสอนจากแหล่งที่พระเจ้าทรงดลใจ เช่น 
พระคัมภีร์  เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตส่วนตัวและความ
เข้าใจเริม่งอกและเจรญิเตบิโตในดนิดขีองความอ่อนน้อม
ถ่อมตน  ผลของเมล็ดน้ันคือความรูท้างวญิญาณเพ่ือน�า 
ทางเราที่น่ีและหลังจากน้ี

คนจองหองไม่สามารถรูเ้รือ่งของพระวญิญาณได ้เปาโลสอน 
ความจรงิน้ีวา่

“พระด�ารขิองพระเจา้ก็ไมม่ี ใครหยัง่รู้ ไดเ้วน้แตพ่ระวญิญาณ 
ของพระเจ้า . . .

“แต่คนทั่วไปจะไม่รับส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงเป็นของพระวิญญาณ
แห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่  และเขาไม่
สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจส่ิงเหล่าน้ีได้ก็ต้องวินิจฉัย
โดยพึ่งพระวญิญาณ” (1 โครนิธ์ 2:11, 14)

เน่ืองจากการมีความรูท้ี่คุม้คา่และใช้ความรูน้ั้นเรยีกรอ้งให้
แต่ละคนพยายามมาก ท่านจึงไม่สามารถสุ่มจากสังเวยีน

อันน่าหลงใหลทุกสังเวยีนของชีวติไดอ้ย่างไม่รูจ้บ  ดว้ยเหต ุ
น้ีท่านจึงควรบรรจงเลือกดา้นส�าคญัๆ สองสามดา้นที่ท่าน 

สามารถทุ่มเทพลังงานให้กับการเรยีนรูแ้ละแบ่งปันความ 
จรงิอนัส�าคญัยิง่ ขา้พเจา้รูว้า่การไดค้วามรูอ้นัมคีา่ใหญห่ลวง 
เรยีกรอ้งความพยายามที่มากเกินธรรมดา น่ีเป็นจรงิอย่าง 

ยิ่งเมือ่ความปรารถนาของเราคอืการไดค้วามรูท้างวญิญาณ  
ประธานคมิบัลล์กล่าวท�านองน้ี

“ขุมทรพัย์แห่งความรูท้ัง้ทางโลกและทางวญิญาณคอืขุม- 
ทรพัย์ที่ซ่อนอยู่—แตซ่่อนจากคนที่ ไม่คน้หาและพยายาม
หาเทา่ทีค่วร . . .  ความรูท้างวญิญาณมิไดม้ี ไว้ ใหข้อเท่าน้ัน 
แม้แต่การสวดอ้อนวอนก็ ไม่มากพอ แต่ต้องอาศัยการยืน
หยัดอย่างเหนียวแน่นและการอุทิศชีวิต . . .  ในบรรดา
ขุมทรพัย์ทัง้หมดของความรูน้ั้น ส�าคญัที่สุดคอืความรูเ้รือ่ง
พระผู้เป็นเจ้า” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
pp. 389–90).

บริคัม ยังก์เรียนรู้ความจริงโดยตัง้ใจฟังโจเซฟ สมิธและ
พยายามท�าความเข้าใจทุกเรือ่งที่สอนโดยค�าพูด แบบอย่าง 
หรอืพระวญิญาณ  ผลของการสอนเช่นน้ันเป็นพรแก่คน
หลายรุ่น อีกทัง้วางเงื่อนไขให้บริคัม ยังก์เรียนรู้ความจริง
เพิ่มเตมิและแบ่งปันยิ่งกวา่ทีต่วัท่านไดร้บัจากโจเซฟ สมิธ  
จงท�าตามแบบอย่างของท่าน
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พลังอยู่ ในพวกเขา, ซึง่ในน้ันพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเอง” (คพ. 58:28)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยเยาวชนพัฒนาทักษะที่พวกเขาจ�าเป็นตอ้งมีเพื่อพึ่งพาตนเองทาง
วญิญาณ พวกเขาจะเรยีนรูเ้ช่นกันวา่การพึ่งพาตนเองทางโลกหมายความวา่อะไร เพื่อเอาชนะ
การล่อลวงที่พวกเขาพบเจอทุกวนั พวกเขาจะตอ้งมีประจักษ์พยานของตนเอง—พวกเขาจะ 
ไม่สามารถพึ่งประจักษ์พยานของผู้อื่นไดต้ลอดไป ท่านสามารถช่วยให้พวกเขารูว้ธิีหาค�าตอบ
ของค�าถามพระกิตตคิณุและมีประจักษ์พยานของตนเองเกี่ยวกับความจรงิ เมื่อพวกเขา 
พึ่งพาตนเองพวกเขาย่อมพรอ้มรบัใช้และดแูลคนขัดสนไดม้ากขึน้

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะพึง่พาตนเองทางวญิญาณไดอ้ย่างไร
ฉันจะพบค�าตอบของค�าถามพระกิตตคิณุของฉันเองไดอ้ย่างไร
ฉันจะเอาชนะความสงสัยดว้ยศรทัธาไดอ้ย่างไร
ฉันจะเรยีนรูก้ารตดัสินใจดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร
การตัง้เป้าหมายจะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองไดอ้ย่างไร
ฉันจะเตรยีมพึง่พาตนเองดา้นการเงินไดอ้ย่างไร
ฉันจะยืนเป็นพยานเกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและ
ทางวญิญาณ
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะพึ่งพาตนเองทางวญิญาณได้
อย่างไร
การพึ่งพาตนเองทางวญิญาณจ�าเป็นตอ่ความผาสุกนิรนัดรข์องเรา เมื่อเราพึ่งพาตนเอง
ทางวญิญาณ ประจักษ์พยานของเราไม่ขึน้กับประจักษ์พยานของผู้อื่น เราแสวงหา
ประสบการณ์ทางวญิญาณของเราเองผ่านการสวดอ้อนวอนทุกวนั ศึกษาพระคมัภีร ์
และใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เราหันไปขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อ
แก้ ไขปัญหายุ่งยากของเรา เราสามารถเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ผู้อื่นไดเ้ช่นกันในยาม
ที่พวกเขามีความตอ้งการทางวญิญาณ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการพึง่พาตนเองทางวญิญาณ

มัทธิว 25:1–13 (อุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน)

มอรมอน 9:27 (เราควรท�างานเพื่อความ
รอดของเราเอง)

โมโรไน 10:3–5 (เราสามารถรูค้วามจรงิได้
ดว้ยตวัเราเอง)

คพ. 58:26–28 (เราเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีอง
ตนเองเพื่อท�าให้เกิดความชอบธรรม)

คพ. 130:18–19 (ความขยันหมั่นเพียร
และการเช่ือฟังช่วยให้เราไดค้วามรูแ้ละ
ความรูแ้จ้ง)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “พลังของ
ประจักษ์พยานส่วนตวั,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2006, 46–49

ยอรก์ เคลบิงกอต, “การเข้าสู่พระที่น่ัง
ของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความมั่นใจ,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 34–37

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 106–109

วดีทิัศน์: “คนที่ฉลาด”; ด ูดวีดี ีDoctrine 
and Covenants and Church History 
Visual Resource ดว้ย

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านไดท้�าอะไรเพื่อพึ่งพา
ตนเองทางวญิญาณมากขึน้ 
ท่านไดร้บัพรอย่างไรจากการ
พึ่งพาตนเองทางวญิญาณ

เยาวชนจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง
ทางวญิญาณ เยาวชนจะได้
ประโยชน์อย่างไรจากการ
พึ่งพาตนเองทางวญิญาณ
มากขึน้
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันบางอย่างที่
พวกเขาท�าเมื่อเรว็ๆ น้ีเพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่ก�าลังเรยีนรู้ ในโรงเรยีนวนัอาทิตย์กับการ
ศึกษาพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวั

• ขอให้สมาชิกคนหน่ึงในชัน้เรยีนอ่าน
ย่อหน้าที่อยู่ตน้บทเรยีน และกระตุน้

สมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นให้ฟังค�าตอบของ
ค�าถาม “การพึ่งพาตนเองทางวญิญาณคอื
อะไร” ให้เวลาสมาชิกชัน้เรยีนจดค�าตอบ
สองสามนาทีและให้แบ่งปันค�าตอบของ
พวกเขา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูก้ารพึง่พาตนเองทางวญิญาณมาก
ขึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�า
ทางของพระวญิญาณ:

• เลือกค�าถามจากย่อหน้าแรกในค�าพูด
ของเอ็ลเดอรย์อรก์ เคลบิงกอตเรือ่ง “การ
เข้าสู่พระที่น่ังของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย
ความมั่นใจ” และเชือ้เชิญเยาวชนให้ตอบ
ค�าถามเป็นส่วนตวั ขอให้เยาวชนแตล่ะ
คนศึกษาข้อแนะน�าทัง้หกของเอ็ลเดอร ์
เคลบิงกอตคนละหน่ึงข้อและอธิบายให้
นักเรยีนที่เหลือฟังวา่น่ันจะช่วยให้พวก
เขาพึ่งพาตนเองทางวญิญาณมากขึน้ได้
อย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่านพระคมัภีรท์ี่
แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีคนละหน่ึงข้อ 
หลังจากให้เวลาอ่านแล้ว แบ่งเยาวชนออก
เป็นคู่ๆ  และเชือ้เชิญพวกเขาให้สัมภาษณ์
กัน โดยถามท�าถามท�านองน้ี: ข้อพระ
คมัภีรท์ี่ท่านอ่านบอกอะไร ท่านเรยีนรู้
หลักธรรมอะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับการ
พึ่งพาตนเองทางวญิญาณ ท่านไดร้บัแรง
บันดาลใจให้ท�าอะไรเพราะส่ิงที่ท่านอ่าน 
ให้ โอกาสเยาวชนไดสั้มภาษณ์คนอื่นๆ ใน
ชัน้เรยีน

• ขอให้เยาวชนอ่านหัวข้อ “ เราจะมี
ประจักษ์พยานไดอ้ย่างไร” จากค�าพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“พลังของประจักษ์พยานส่วนตวั” เหตุ
ใดจึงส�าคญัที่เราแตล่ะคนตอ้งมีประจักษ์
พยานของเราเอง เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่ง

ปันวา่พวกเขามีประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ความจรงิของพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร เป็น
พยานถึงพรที่มาถึงท่านเพราะท่านมี
ประจักษ์พยานของตนเอง เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ี ท่านอาจจะ
แบ่งปันข้อความน้ีจากประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน “ เพื่อเราจะเข้มแข็งและตา้น
แรงดงึทัง้หมดที่ก�าลังดงึเราไปผิดทางหรอื
เสียงทุกเสียงที่กระตุน้เราให้เดนิผิดทาง 
เราตอ้งมีประจักษ์พยานของเราเอง ไม่
วา่ท่านจะอายุ 12 ขวบหรอื 112 ปี—หรอื
อายุระหวา่งน้ัน—ท่านสามารถรู้ ไดด้ว้ย
ตนเองวา่พระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์
เป็นความจรงิ” (“กลา้ยนืคนเดยีว,” เลยีโฮ- 
นา, พ.ย. 2011, 80) เยาวชนจะท�าอะไรได้
อีกบ้างเพื่อพึ่งพาตนเองทางวญิญาณ

• เชือ้เชิญเยาวชนให้อ่าน มัทธิว 25:1- 
13, หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “คนที่ฉลาด” 
เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาเรือ่งน้ีเกี่ยว
กับการพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นส่วนหน่ึง
ของการสนทาเรือ่งน้ี ให้เยาวชนอ่าน
หัวข้อเรือ่ง “ประจักษ์พยาน การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส และอุปมาเรือ่งหญิงพรหมจารี
สิบคน” จากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า” เยาวชนจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
เพิ่มน� ้ามันในตะเกียงของพวกเขา

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การสรปุ ในกิจแรรมแรก
ของหมวดน้ี ท่านเชือ้เชิญ
เยาวชนให้เขียนสรปุสัน้ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาอ่านใน
ค�าปราศรยัการประชุมใหญ่
สามัญ น่ีจะช่วยให้เยาวชน
มั่นใจวา่พวกเขาเข้าใจ
ข่าวสารจากค�าพูดน้ัน ท่าน
เชือ้เชิญพวกเขาให้ประยุกต์
ใช้ข่าวสารกับชีวติตนเอง
เช่นกัน พวกเขาท�าส่ิงน้ี
ได้ โดยถามค�าถามท�านอง
น้ี “พระเจ้าทรงตอ้งการให้
ฉันเรยีนรูอ้ะไรจากค�าพูดน้ี” 
กระตุน้เยาวชนให้ท�าเช่นน้ี
ทุกครัง้ที่พวกเขาศึกษาค�าพูด
การประชุมใหญ่
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ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีพึง่พาตนเองทางวญิญาณหรอื
ไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้พวก
เขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ ทรงเตรยีม
พวกเขา และประทานความ
รบัผิดชอบส�าคญัให้พวกเขา
สอน ให้พร และรบัใช้ผู้อื่น 
ท่านจะเตรยีมเยาวชนให้
พรอ้มสอนส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รู้ ไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “พลังของ
ประจักษ์พยานส่วนตวั,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 47–48

ประจักษ์พยานเป็นสมบัตลิ�า้คา่ที่สุดเพราะประจักษ์
พยานไม่ไดม้าดว้ยตรรกหรอืเหตผุล ไม่สามารถซือ้ขาย
ดว้ยทรพัย์สินทางโลก และไม่สามารถมอบให้เป็นของ
ขวญัหรอืเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรษุ เราไม่สามารถ
พึ่งพาประจักษ์พยานของผู้อื่น เราจะตอ้งรูด้ว้ยตวัเรา
เอง ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์กล่าววา่ “วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายทุกคนมีความรบัผิดชอบที่ตอ้งรูด้ว้ยตนเองโดย
ปราศจากความสงสัยวา่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรผู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์และทรงพระชนม์อยู่ของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์” ( “Fear Not to Do Good,”Ensign,May 
1983, 80) . . .

เราไดร้บัประจักษ์พยานน้ีเมื่อพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ตรสั
กับวญิญาณภายในเรา เราจะไดร้บัค�ายืนยันอันสงบเงียบ
และไม่หวัน่ไหวซ่ึงจะเป็นแหล่งที่มาของประจักษ์พยาน
และความเช่ือมั่นของเราโดยไม่ค�านึงถึงวฒันธรรม เชือ้
ชาต ิภาษา หรอืภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม การก
ระตุน้เตอืนเหล่าน้ีของพระวญิญาณ นอกเหนือจากหลัก
เหตผุลของมนุษย์ เป็นรากฐานอันแท้จรงิซ่ึงประจักษ์
พยานของเราจะสรา้งไวท้ี่น่ัน

แก่นของประจักษ์พยานน้ีจะเป็นศรทัธาและความรูเ้กี่ยว
กับพระเยซูครสิตแ์ละพระพันธกิจอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองคเ์สมอ ดงัพระด�ารสัถึงพระองคเ์องในพระคมัภีร์
วา่ “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 
14:6)

ดงัน้ันเราจะไดร้บัประจักษ์พยานส่วนตวัที่หยั่งรากลึก
ในค�าพยานถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างไร รปูแบบมี
แจกแจงไว้ ในพระคมัภีร์

หน่ึง: ปรารถนาท่ีจะเช่ือ พระคมัภีรม์อรมอนกระตุน้เรา
ดงัน้ี “หากท่านจะตืน่และปลุกพลังของท่าน, แม้มาสู่การ
ทดลองค�าพูดข้าพเจ้า, และใช้อนุภาคหน่ึงของศรทัธา, 
. . . แม้หาก [ท่าน] ท�าไม่ไดม้ากไปกวา่ปรารถนาที่จะเช่ือ” 
(แอลมา 32:27)

บางคนอาจพูดวา่ “ฉันเช่ือไม่ได ้เพราะฉันไม่ ใช่คนเครง่
ศาสนา” ลองคดิดวูา่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาความช่วย
เหลือจากเบือ้งบนให้เรา แม้เราจะมีเพียงความปรารถนา
ที่จะเช่ือ แตจ่ะตอ้งเป็นความปรารถนาที่แท้จรงิไม่ ใช่เส
แสรง้

สอง: ค้นควา้พระคัมภีร ์ถ้ามีค�าถามขอให้ท่านศึกษาหา
ค�าตอบในพระคมัภีร ์พระคมัภีรม์อรมอนมีค�าแนะน�าที่
ดี ให้เรา “หาก [ท่าน] ให้ที่เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจของ
ท่าน” ผ่านการศึกษาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ขยันหมั่นเพียร เมล็ดด ี“จะเริม่พองอยู่ ในอกของท่าน” 
หากท่านไม่ตอ่ตา้นดว้ยความไม่เช่ือ เมล็ดดน้ีีจะ “ท�าให้
จิตวญิญาณ [ของท่าน] ขยาย” และ “ท�าให้ความเข้าใจ 
[ของท่าน] สวา่ง” (แอลมา 32:28)

สาม: ท�าตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยรกัษา
พระบัญญัติ การเข้ารว่มอภิปรายโตแ้ย้งทางวชิาการไม่
เพียงพอถ้าเราตอ้งการรูด้ว้ยตนเองวา่อาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าไดร้บัการฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลก การศึกษาไป
เรือ่ยๆ ไม่เพียงพอเช่นกัน เราตอ้งน�ามาประพฤตปิฏิบัต ิ
และน่ันหมายความวา่เรยีนรูแ้ล้วท�าตามพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า

เราจะตอ้งมาหาพระครสิตแ์ละท�าตามค�าสอนของ
พระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “ค�าสอนของเรา
ไม่ ใช่ของเราเอง แตเ่ป็นของผู้ทรงใช้เรามา ถ้าใครตัง้ใจ
ประพฤตติามพระประสงคข์องพระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่
ค�าสอนน้ีมาจากพระเจ้า หรอืวา่เราพูดตามใจชอบเอง” 
(ยอห์น 7:16–17; เน้นตวัเอน) พระองคต์รสัวา่ “ถ้าพวก
ท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” (ยอห์น 
14:15)

สี:่ ไตรต่รอง อดอาหาร และสวดอ้อนวอน เพื่อจะรบั
ความรูจ้ากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราตอ้งทูลขอจากพระ
บิดาบนสวรรค ์เราตอ้งวางใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเรา
และพระองคจ์ะทรงช่วยให้เรารูถ้ึงการกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะพบค�าตอบของค�าถาม 
พระกิตตคิณุของฉันเองไดอ้ย่างไร
ส่วนหน่ึงของการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณคอืการเรยีนรูว้า่จะตอบค�าถามพระกิตตคิณุ
ของเราเองอย่างไร การเปิดเผยมักเกิดขึน้เมื่อเราตัง้ใจหาค�าตอบของค�าถามที่มาจาก
ใจและมีศรทัธาในสัญญาที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้ ไว ้“จงขอแล้วจะได ้จงหาแล้วจะ
พบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” (มัทธิว 7:7) เราสามารถพบค�าตอบของค�าถาม
พระกิตตคิณุของเราเองเมื่อเราสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ และแสวงหาการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจให้
เยาวชนหาค�าตอบของค�าถามพระกิตตคิณุทีพ่วกเขามี

1 นีไฟ 15:2–11 (เลมันและเลมิวเอล
สงสัยแต่ไม่ทูลถามพระเจ้า)

แอลมา 40:1–12; อีเธอร ์2:18–23; โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:10–18 (ตวัอย่างของคน
ที่หาค�าตอบส�าหรบัค�าถามของพวกเขา)

คพ. 6:14–15 (พระวญิญาณทรงสามารถ
ท�าให้ความนึกคดิของเราสวา่งเมื่อเราทูล
ถามพระเจ้า)

คพ. 9:8–9 (เมื่อเรามีค�าถาม เราควรศึกษา
ไตรต่รองในความคดิของเราและจากน้ัน
ทูลถามพระเจ้าวา่ถูกตอ้งหรอืไม่)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ข้าพเจ้าเช่ือ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เงาสะท้อนใน
น� ้า,” ไฟร์ ไซดซี์อีเอสส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 
1 พ.ย., 2009; ด ูวดีทิัศน์ของค�าปราศรยั 
ดว้ย

“พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามดา้น
จิตวญิญาณ,” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
(2004), 115–116

เจมส์ บี. มารต์ิ โน, “หันไปหาพระองค์
แล้วค�าตอบจะมา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
58–60

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

การหาค�าตอบของค�าถามมี
บทบาทอะไรในการเรยีนพระ
กิตตคิณุของท่าน ท่านพบค�า
ตอบของค�าถามของท่านดว้ย
วธิี ใด

เยาวชนไดถ้ามค�าถามอะไร
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ท่าน
สามารถท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
กระตุน้เยาวชนหาค�าตอบ
ของค�าถามพระกิตตคิณุที่
พวกเขามี
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวา่บาง
ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้ ในสภาวะแวดล้อม
หน่ึง (การศึกษาส่วนตวั การสังสรรค์ ใน
ครอบครวั เซมินาร ีและอื่นๆ) ไดช่้วยให้
พวกเขาเข้าใจบางส่ิงที่เรยีนรู้ ในอีกสภาวะ
แวดล้อมหน่ึงอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนรายการค�าถาม
ที่ผู้คนถามบ่อยเกี่ยวกับชีวติหรอืศาสนา 

(ดตูวัอย่างใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 
หน้า 115) พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราท�า
อะไรเมื่อเรามีค�าถาม กระตุน้ชัน้เรยีนให้
ตรกึตรองค�าถามเหล่าน้ีระหวา่งบทเรยีน 
อย่าใช้เวลามากในชัน้เรยีนเพื่อพยายาม
ตอบค�าถามเหล่าน้ี แต่ ให้มุ่งสอนหลัก
ธรรมที่จะช่วยให้เยาวชนหาค�าตอบดว้ย
ตนเอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีหาค�าตอบของค�าถามพระ
กิตตคิณุของพวกเขาเอง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้
เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนทบทวนค�า
พูดของเอ็ลเดอรเ์จมส์ บี. มารต์ิ โน “หัน
ไปหาพระองคแ์ล้วค�าตอบจะมา” 

• เราเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการคน้หาค�า
ตอบของค�าถามที่เรามีจากเรือ่งราวของ
บุตรของโมไซยาห์และเลมันกับเลมิวเอล 

• ท่านอาจเชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้
เปรยีบเทียบเรือ่งราวทัง้สองน้ีโดยเขียน
ความแตกตา่งระหวา่งความประพฤตขิอง
คนเหล่าน้ีและผลลัพธ์ของการกระท�าของ
พวกเขา ท่านอาจเชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีน
ให้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเช่น
กันเกี่ยวกับการไดร้บัค�าตอบของค�าถาม
ของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อพระคมัภีร์
ตอ่ไปน้ี: มัทธิว 7:7; คพ. 6:14–15; 9:7–9 
ให้ชัน้เรยีนท�ารายการหลักธรรมที่ข้อเหล่า
น้ีสอนเกี่ยวกับการถามค�าถามและการ
ไดร้บัค�าตอบ เหตใุดพระเจ้าไม่ทรงตอบ
ค�าถามของเราทัง้หมดหรอืทันทีเสมอ
ไป ท่านอาจจะเล่าให้เยาวชนฟังเกี่ยวกับ
เวลาที่ท่านมีค�าถามเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ
และไดร้บัค�าตอบ ขอให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์คล้ายกัน

• ขอให้เยาวชนนึกถึงคนในพระคมัภีรท์ี่
ถามค�าถามซ่ึงน�าไปสู่การเปิดเผย (หาก
จ�าเป็นท่านอาจแนะให้พวกเขาอ่านข้อ
พระคมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) เชือ้
เชิญให้เยาวชนอ่านเกี่ยวกับคนเหล่าน้ีใน
พระคมัภีรแ์ละระบุค�าถามที่พวกเขาถาม 
วธิีที่พวกเขาหาค�าตอบของค�าถาม และค�า
ตอบที่พวกเขาได ้เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่ง
ปันส่ิงที่เรยีนรูก้ับชัน้เรยีน พวกเขาเรยีน
รูห้ลักธรรมอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการถาม
ค�าถามจากประสบการณ์เหล่าน้ี เยาวชน
สามารถประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีกับ
ค�าถามของพวกเขาเองไดอ้ย่างไร

• ขอให้สมาชิกคนหน่ึงในชัน้เรยีนเตรยีม
มาเล่าเรือ่งในมาระโก 9:14 –27 หรอืให้ชัน้
เรยีนอ่านเรือ่งน้ัน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็น
สามกลุ่ม และแจกข้อสังเกตของเอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์ ให้กลุ่มละข้อ
เกี่ยวกับเรือ่งในค�าพูดของท่าน “ข้าพเจ้า
เช่ือ” พวกเขาจะใช้ขอ้สังเกตของเอ็ลเดอร ์
ฮอลแลนดอ์ย่างไรเมื่อพวกเขาหรอืคนที่
พวกเขารูจ้ักมีค�าถามหรอืข้อสงสัยเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุ

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: 
เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้เราเป็น

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

ท่านอาจจะตดิตอ่สมาชิกคน
หน่ึงในชัน้ล่วงหน้าหลายวนั
และเชิญเขาหรอืเธอให้สอน
บทเรยีนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
กระตุน้เยาวชนคนน้ันให้ ใช้
โครงรา่งการเรยีนรูเ้หล่าน้ี
เตรยีมสอน



235

คนชอบถามค�าถาม อะไรคอืความแตก
ตา่งระหวา่งการถามค�าถามเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุกับการสงสัยความจรงิพระ
กิตตคิณุ เชือ้เชิญให้เยาวชนมองหาค�า
ตอบของค�าถามเหล่าน้ีในหัวข้อ “เป็น
ความจรงิหรอืไม่” จากค�าพูดของประธาน
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “เงาสะท้อน
ในน� ้า” พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างจากค�า
พูดหัวข้อน้ีของประธานอุคท์ดอรฟ์

• ให้ชัน้เรยีนอ่านส่ีย่อหน้าแรกของ 
“พระคมัภีรม์อรมอนตอบค�าถามดา้นจิต
วญิญาณ” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
(หน้า 115) เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีน
เลือกค�าถามดงัระบุไวค้นละหน่ึงข้อที่พวก
เขาหรอืคนรูจ้ักสงสัย ให้เวลาเยาวชนอ่าน
ข้ออ้างอิงจากพระคมัภีรม์อรมอนส�าหรบั
ค�าถามที่พวกเขาเลือก ขอให้พวกเขาแบ่ง
ปันค�าตอบที่พบและอธิบายวา่พวกเขาจะ
ใช้พระคมัภีรม์อรมอนช่วยให้คนอื่นตอบ
ค�าถามคล้ายกันน้ีไดอ้ย่างไร

หลังจากท�ากิจกรรมข้างตน้เสรจ็หน่ึงอย่าง ให้เยาวชนทบทวนค�าถามทีพ่วกเขาจดไว้
ตอนตน้ชัน้เรยีน เปิดโอกาสให้พวกเขาวางแผนวธิีทีพ่วกเขาจะหาค�าตอบของค�าถาม
เหล่าน้ี หากอยู่ ในวสัิยทีท่�าได้ ให้พวกเขาเริม่หาค�าตอบในพระคมัภีร ์ถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ทีม่ีชีวติ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน และแหล่งข้อมูลอืน่ของศาสนจักร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีหาค�าตอบของค�าถาม
พระกิตตคิณุหรอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะ
คุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความประทับใจทีม่ีระหวา่งชัน้เรยีน พวกเขาจะท�าอะไรเพือ่
หาค�าตอบของค�าถามพระกิตตคิณุของพวกเขาเอง กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงทีพ่บ
ในชัน้เรยีนคราวหน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงกระตุน้
คนที่พระองคท์รงสอนให้ตรกึ
ตรองพระคมัภีรด์ว้ยตนเอง
และใช้พระคมัภีรห์าค�าตอบ
ส�าหรบัค�าถามของพวกเขา 
เยาวชนที่ท่านสอนจะไดร้บั
พรอย่างไรเมื่อพวกเขาเรยีนรู้
วธิีหาค�าตอบของค�าถามเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เงาสะท้อน
ในน� ้า,”  ไฟร์ ไซดซี์อีเอสส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 1 พ.ย. หน้า 
2009

เรือ่งตอ่ไป แล้วข้อสงสัยกับค�าถามเล่า ท่านคน้พบวา่พระ- 
กิตตคิณุเป็นความจรงิไดอ้ย่างไร เราสงสัยเกีย่วกบัศาสนจกัร 
หรอืหลักค�าสอนไดห้รอืไม่ เพื่อนหนุ่มสาวที่รกัของข้าพเจ้า 
เราเป็นผู้คนที่ชอบถามค�าถาม เพราะเรารูว้า่การถามน�าไป
สู่ความจรงิ น่ีคอืวธิีที่ศาสนจักรเริม่ตน้—จากเด็กหนุ่มผู้มี
ค�าถาม อันที่จรงิ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่คนคนหน่ึงจะคน้พบ
ความจรงิได้อย่างไรโดยไม่ถามค�าถาม ในพระคัมภีร ์ท่าน
แทบจะไม่พบการเปิดเผยที่ ไม่ ได้มาจากการตอบค�าถาม 
เมื่อใดก็ตามที่เกิดค�าถามและโจเซฟ สมิธไม่แน่ใจในค�า
ตอบ ท่านถามพระเจ้า และผลที่ ไดค้อืการเปิดเผยอันยอด
เยี่ยมในหลักค�าสอนและพันธสัญญา บ่อยครัง้ความรู้ที่ 
โจเซฟไดร้บัขยายกวา้งออกไปเกินกวา่ค�าถามที่ท่านถาม 
น่ันเป็นเพราะวา่พระเจ้าไม่เพียงสามารถตอบค�าถามของ
เรา แตท่ี่ส�าคญักวา่น้ัน พระองคส์ามารถประทานค�าตอบ
แก่ค�าถามที่เราควรถามดว้ย ขอให้เราฟังค�าตอบเหล่าน้ัน
ขอให้เราฟังค�าตอบเหล่าน้ัน

งานเผยแผ่ของศาสนจักรสร้างอยู่บนพืน้ฐานของผู้สนใจ
ที่ซ่ือสัตย์ผู้ถามค�าถามด้วยความจริงใจ  การถามเป็นจุด
ก�าเนิดของประจักษ์พยาน  บางคนอาจรู้สึกอายหรือไม่
สมควรเพราะก�าลังค้นหาค�าถามเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  
แต่พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องรู้สึกเช่นน้ัน  การถามค�าถาม 
มิได้ส่อถึงความอ่อนแอ แต่เป็นเครื่องแสดงออกถึงการ
เตบิโต

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราแสวงหาค�าตอบให้กับค�าถาม 
ของเรา (ด ูยากอบ 1:5–6) และถามเฉพาะในส่ิงทีเ่ราแสวงหา 

“ดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนาแทจ้รงิ, โดยมศีรทัธาในพระครสิต”์ 
 ( โมโรไน 10:4) เมื่อเราท�าเช่นน้ัน ความจรงิของทุกส่ิงจะ
แสดงแก่เราได้ โดย “ โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์”  
( โมโรไน 10:5)

อย่ากลัว จงถามค�าถาม จงอยากรู้อยากเห็น แต่อย่าคลาง- 
แคลงใจ! จงยึดมั่นอยู่เสมอในศรทัธาและความสวา่งที่ท่าน
ไดร้บัมา เพราะเราเห็นไม่ชัดในความเป็นมรรตยั ไม่ ใช่ทุก
อย่างจะเข้าใจได้ ในตอนน้ี อันที่จริง ข้าพเจ้าน่าจะคิดว่า
หากทุกเรือ่งเข้าใจได้ ในตอนน้ี ก็แสดงวา่ส่ิงน้ันถูกสรา้งขึน้
จากความคดิมนุษย์ทัง้สิน้ จงจ�าที่พระผู้เป็นเจ้าตรสัวา่

“เพราะความคดิของเราไมเ่ป็นความคดิของเจา้ ทัง้ทางของ 
พวกเจ้าก็ ไม่ ใช่ทางของเรา. . .

“เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผ่นดนิโลกอย่างไร ทางของเราก็
สูงกวา่ทางของพวกเจ้า และความคดิของเราก็สูงกวา่ความ
คดิของเจ้าอย่างน้ัน” (อิสยาห์ 55:8–9)

“แม้กระน้ัน ท่านรูว้า่จุดประสงคห์น่ึงของความเป็นมรรตยั 
คอืการเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคข์องท่านมากขึน้ ใน 
ความคดิของท่าน และในการกระท�าของท่าน  ให้มองจาก 
มมุมองน้ีวา่ การคน้หาค�าตอบใหแ้กค่�าถามของทา่นสามารถ 
น�าทา่นเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้ เสรมิสรา้งประจกัษ์พยานของ 
ท่านแทนที่จะส่ันคลอนประจักษ์พยาน  เป็นความจรงิที่วา่ 
“ศรทัธาไม่ ใช่ . . . ความรูอ้ันสมบูรณ์”  (แอลมา 32:21) แต่
เมื่อท่านใช้ศรัทธา ประยุกต์ ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณทุก
วันกับทุกสถานการณ์ ท่านจะชิมรสผลของพระกิตติคุณ
อันหอมหวาน  และโดยผลน้ีท่านจะรู้จักความจริงของ
พระกิตติคุณ (ดู มัทธิว 7:16–20; ยอห์น 7:17; แอลมา 
32:41–43)
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเอาชนะความสงสัยดว้ย
ศรทัธาไดอ้ย่างไร
บางครัง้สมาชิกศาสนจักรมีค�าถามเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ เป็นเรือ่งปกตทิี่จะถามค�าถาม 
และเมื่อเราคน้หาความจรงิดว้ยศรทัธา เราเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของเรา อย่างไร
ก็ตาม เมื่อเราเริม่ตัง้ค�าถามดว้ยใจที่ ไม่เช่ือ จะเป็นการยากขึน้ส�าหรบัพระวญิญาณของ
พระเจ้าที่จะน�าทางเรา ขณะที่เราคน้หาค�าตอบ เราควรเลือกที่จะมีศรทัธาในส่ิงที่เรารู้
แล้วเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ให้ค�ามั่นสัญญาที่จะรกัษาพระบัญญัตแิละศึกษาพระคมัภีร์
และสวดอ้อนวอนทุกวนัตอ่ไป เมื่อเราท�าส่ิงเหล่าน้ี พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยเสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน แหล่งข้อมูลใดทีท่่านอาจใช้เพือ่
ช่วยสอนเยาวชนเกีย่วกับการเสรมิสรา้งศรทัธาของพวกเขาและการรบัมือกับค�าถามที่
ตอบยาก ท่านไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันส่ิงใด

มาระโก 5:35–36; 9:14–24; ยอห์น 
20:26–29; คพ. 6:36 (อย่ากลัว)

ฮีลามัน 5:12 (สรา้งรากฐานของท่านบน
พระครสิต)์

1 นีไฟ 15:24 (พึ่งพาพระคมัภีร)์

ยอห์น 7:17; ยากอบ 2:17–18, 22; 3 นี
ไฟ 14:7–8; อีเธอร ์12:6, 12 (ปฏิบัตดิว้ย
ศรทัธา)

2 นีไฟ 2:11 (การตรงกันข้ามในส่ิงทัง้
ปวง)

คพ. 46:10–14 (แก่บางคนมี ให้ ไวเ้พื่อ
รู ้แก่คนอื่นๆ มี ให้ ไวเ้พื่อเช่ือถ้อยค�าของ
พวกเขา)

เวริน์ พี. สแตนฟิลล์, “เลือกความ
สวา่ง,”   เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 55–57

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ โจเซฟ สมิธ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 28–31

โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม, “การกลับคนืสู่
ศรทัธา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 93–95

แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั, “เลือกที่จะเช่ือ” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 36–39

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ข้าพเจ้าเช่ือ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 93–95

เพลง: “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ,” 
หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 6

ท่านเสรมิสรา้งศรทัธาของ
ท่านอย่างไร ศาสดาพยากรณ์
ยุคสุดท้าย อัครสาวก และ
ผู้น�าสอนเราให้ตอบรบัอย่างไร
เมื่อเรามีค�าถามที่ตอบยาก

ค�าถามที่ตอบยากข้อใดเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุที่เยาวชน
บางคนดเูหมือนก�าลังเผชิญ 
ท่านจะช่วยพวกเขาไดอ้ย่างไร
ขณะที่พวกเขาคน้หาค�าตอบ
ตอ่ค�าถามเหล่าน้ี
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ในช่วงสองสามนาทีแรกของทุกชัน้เรยีน จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ และสมาชิกครอบครวั) ท่านจะช่วยให้
พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร 
แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วยท่านได:้

• อธิบายวา่สมาชิกศาสนจักรแตล่ะคน 
รวมถึงเยาวชนชายหญิงแตล่ะคน ตอ้ง
มีประจักษ์พยานแห่งพระกิตตคิณุเป็น
ของตนเอง เชือ้เชิญเยาวชนให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่สอนพวกเขาถึงความ
ส�าคญัของการพัฒนาประจักษ์พยานของ
ตนเอง อธิบายวา่เมื่อเราแตล่ะคนพัฒนา
ประจักษ์พยานของเราเอง เรากลายเป็นผู้
ที่พึ่งพาตนเองทางวญิญาณได้

• พิจารณาแสดงภาพระยะใกล้ชิดของ
ส่ิงของที่คุน้เคยอย่างหน่ึงให้เยาวชน
ด ู( ใกล้ชิดขนาดที่ ไม่สามารถบอกไดว้า่

ส่ิงของน้ันคอือะไร) และให้พวกเขาทาย 
วา่คอือะไร จากน้ันแสดงรปูส่ิงของให้พวก
เขาด ูความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปอย่างไร
เมื่อเรามีมุมมองที่ถูกตอ้ง ขอให้เยาวชน
พิจารณาวา่การสาธิตน้ีสอนอะไรพวกเขา
เกี่ยวกับความส�าคญัของการมีมุมมองนิ
รนัดร ์(ส�าหรบัแนวคดิเพิ่มเตมิ, ด ู 
ราฟาเอล อี. พิโน, “มุมมองนิรนัดรข์อง 
พระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015,  
117–19) ขณะท่ีเยาวชนรบัมือกบัค�าถามที ่
ตอบยาก การมีมุมมอง

• นิรนัดรจ์ะมีประโยชน์อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูเ้กีย่วกับการคน้หาค�าตอบตอ่
ค�าถามทีต่อบยากอย่างมีศรทัธา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้สมาชิกคนหน่ึงในชัน้เรยีนเตรยีม
มาเล่าเรือ่งใน มาระโก 9:14–27 หรอืให้ชัน้
เรยีนอ่านเรือ่งน้ัน แบ่งชัน้เรยีนออกเป็น
สามกลุ่ม และแจกข้อสังเกตของเอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์ ให้กลุ่มละข้อ
เกี่ยวกับเรือ่งในค�าพูดของท่าน “ข้าพเจ้า
เช่ือ” เยาวชนจะใช้ข้อสังเกตของเอ็ลเดอร ์
ฮอลแลนดอ์ย่างไรเมื่อพวกเขาหรอืคนที่
พวกเขารูจ้ักมีค�าถามที่ตอบยากหรอืข้อ
สงสัยเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านค�าอุปมาเรือ่ง
หน้ากากออกซิเจนในค�าพูดของเอ็ลเดอร์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น “ โจเซฟ สมิธ” 

(หรอืเปิดวดีทิัศน์ค�าพูดของเอ็ล- 
เดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นให้ดใูนส่วนน้ี เริม่ที่
ประมาณนาทีที่ 10) การเสรมิสรา้งศรทัธา
ส่วนตวัมีความคล้ายคลึงกันกับการสวม
หน้ากากออกซิเจนอย่างไร เอ็ลเดอร์
แอนเดอรเ์ซ็นพูดอะไรเกี่ยวกับการ “ปรบั
หน้ากากของเรา” มีค�าแนะน�าเพิ่มเตมิใด
อีกที่เยาวชนจะพบได้ ในค�าพูดน้ีเกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาค�าถามที่ตอบยาก

• ในค�าปราศรยั “การกลับคนืสู่ศรทัธา” 
โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอมเล่าเรือ่งของคณุ
แม่วยัสาวผู้ประสบกับความสงสัย แบ่ง
ปันเรือ่งน้ีกับสมาชิกชัน้เรยีน เรือ่งน้ีสอน
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อะไรแก่เยาวชนเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาควร
ท�าเมื่อพวกเขาไม่มีค�าตอบตอ่ค�าถามที่
ตอบยาก สมาชิกชัน้เรยีนอาจเรยีนรูอ้ะไร
จากผู้คนในเรือ่งดงักล่าวผู้ที่ช่วยเหลือคณุ
แม่วยัสาว

• แบ่งชัน้เรยีนเป็นกลุ่มเล็กๆ และแจก
ค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์อล. วทินีย์ เคลย์
ตนั “เลือกที่จะเช่ือ” หรอืส�าเนาค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์วริน์ พี. สแตนฟิลล์ “เลือกความ
สวา่ง” ให้แตล่ะกลุ่ม ให้แตล่ะกลุ่มอ่าน
ส่วนหน่ึงของค�าพูดและไฮไลท์ส่วนที่พวก
เขาพบวา่มีความเกี่ยวเน่ืองและมีความ
หมายตอ่พวกเขา เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่ง
ปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากพระวญิญาณ
ขณะที่พวกเขาศึกษา พวกเขาจะเช่ือมโยง
เรือ่งราวของเซลเลอร ์กัทซ์เลอรห์รอืการ

เดนิทางป่ันจักรยานเที่ยวของเอ็ลเดอร ์
สแตนฟิลล์กับขัน้ตอนการเอาชนะความ
สงสัยและการเดนิหน้าในศรทัธาไดอ้ย่างไร

• ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรส์อน
วา่ “ประจักษ์พยาน อยู ่ใน การแสดง 
ประจักษ์พยาน!” (“The Candle of the 
Lord,” Ensign, Jan. 1983, 54) เหตใุดการ
แสดงประจักษ์พยานของเราจึงช่วยเสรมิ
สรา้งประจักษ์พยาน อ่าน ยอห์น 7:17;  
อีเธอร ์12:6, 12; และ ยากอบ 2:17–18, 22 
และสนทนาวา่พระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไร
เกี่ยวกับการปฏิบัตดิว้ยศรทัธา การปฏิบัติ
ตามศรทัธาที่เรา มี แสดงให้พระบิดาบน
สวรรคป์ระจักษ์วา่เราพรอ้มจะรบัความ
สวา่งและความจรงิมากขึน้อย่างไร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจมากขึน้ไหมวา่พวกเขาจะรบัมือ
อย่างมีศรทัธากับค�าถามทีต่อบยากเกีย่วกับพระกิตตคิณุอย่างไร พวกเขาเข้าใจมากขึน้
ไหมวา่จะช่วยผู้อืน่ทีก่�าลังรบัมือกับค�าถามเช่นน้ันอย่างไร หากท่านกังวลเกีย่วกับสมาชิก
ชัน้เรยีนคนใดก็ตาม ท่านอาจแนะน�าเป็นการส่วนตวัให้พวกเขาคยุกับพ่อแม่ ผู้น�า
เยาวชน หรอือธิการของพวกเขาเกีย่วกับค�าถามของพวกเขา

เชือ้เชิญให้กระท�า

ท่านอาจกระตุน้ให้เยาวชนเขียนข้อความสัน้ๆ เพือ่แสดงความรกัแก่สมาชิกแข็งขัน
น้อยหรอืใครบางคนผู้ก�าลังเผชิญกับข้อสงสัย

ท่านอาจยังกระตุน้พวกเขารบัปากวา่จะเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขาในตอนน้ี
ผ่านการสวดอ้อนวอนและการศกึษาพระคมัภีรท์ุกวนั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน เมื่อพวก
เขาซวนเซ พระองค์ ไม่ทรง
ทอดทิง้แตย่ังทรงรกัพวกเขา
และดแูลช่วยเหลือพวกเขา 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�า
ตามแบบอย่างของพระองค์
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ข้อความทีค่ดัมาจากดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ด ีดกีวา่ ดทีีสุ่ด,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2007, หน้า 133–137

เราพึงเริม่ตน้ดว้ยการตระหนึกถึงความเป็นจรงิที่วา่เพียง
เพราะว่าบางส่ิงน้ันดีก็ ไม่ ได้เป็นเหตุผลเพียงพอในการ
ท�าส่ิงน้ัน  จ�านวนส่ิงดีๆ  ที่เราท�าไดม้ีมากเกินกวา่เวลาที่มี
ในการท�าส่ิงเหล่าน้ันให้ส�าเรจ็  บางส่ิงดกีวา่ส่ิงที่ด ีและส่ิง
เหล่าน้ีเองคอืส่ิงที่ควรไดร้บัความสนใจเป็นอันดบัแรกใน
ชีวติเรา

พระเยซูทรงสอนหลักธรรมน้ีในบ้านของมารธา  ขณะที่
เธอ “วุน่วายอย่างมากกับการปรนนิบัต”ิ (ลูกา 10:40) มา
รยี์น้องสาวของเธอ “น่ังอยู่ ใกล้พระบาทพระเยซูคอยฟัง
ถ้อยค�าของพระองค”์ (ข้อ 39)  เมื่อมารธาบ่นเรือ่งที่น้อง
สาวปล่อยให้เธอปรนนิบัตคินเดยีว พระเยซูทรงชมมารธา
ในส่ิงที่เธอท�าอยู่ (ข้อ 41) แตท่รงสอนเธอวา่ “ส่ิงที่จ�าเป็น
น้ันมีเพียงส่ิงเดยีว และมารยี์ก็เลือกเอาส่วนที่ดน้ัีน ใคร
จะชิงเอาไปจากเธอไม่ได”้ (ข้อ 42)  เป็นเรือ่งน่ายกย่องที่
มารธา “กระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่าง” (ข้อ 41) 
แตก่ารเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุจากพระปรมาจารย์เป็นส่ิงซ่ึง 
“ตอ้งการมากกวา่”  พระคมัภีรม์ีค�าสอนอื่นๆ วา่บางส่ิงได้
รบัพรมากกวา่ส่ิงอื่น (ด ูกิจการ 20:35; แอลมา 32:14–15) 
. . .

ขณะที่เราพิจารณาทางเลือกตา่งๆ เราควรจ�าไวว้า่ไม่เพียง
พอที่บางส่ิงน้ันดี  ทางเลือกอื่นๆ ดีกว่า และยังมีอื่นๆ อีก
ที่ดีที่สุด  แม้ว่าการเลือกบางส่ิงบางอย่างจะแพงกว่า แต่
คณุคา่อันมากมายกวา่ของส่ิงน้ันอาจท�าให้เป็นการเลือกที่
ดทีี่สุดก็ ได้

ให้เราพิจารณาวา่เราใช้เวลาของเราอย่างไรในการเลือกของ
เราขณะชมโทรทัศน์ เล่นวดิี โอเกม ท่องอินเทอรเ์น็ต หรอื
อ่านหนังสือหรือนิตยสาร  แน่นอนว่าเป็นส่ิงดีที่จะชม
รายการบันเทิงซ่ึงมีประโยชน์หรือรับข้อมูลอันน่าสนใจ  
แต่ ไม่ ใช่ทุกอย่างของข้อมูลหรือรายการประเภทน้ันจะ
คุม้คา่กับส่วนน้ันในชีวติเราที่เราจะให้ ไปเพื่อให้ ไดม้ันมา  
บางส่ิงดกีวา่และบางส่ิงดทีี่สุด  เมื่อพระเจ้าทรงบอกให้เรา
แสวงหาการเรยีนรู ้พระองคต์รสัวา่ “เจ้าจงแสวงหาค�าแห่ง
ปัญญาจากหนังสือ ดทีีสุ่ด” (คพ. 88:118; เน้นตวัเอน) . . .

ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างของส่ิงที่ด ีดกีวา่ และดทีี่สุด

เป็นส่ิง ด ี ที่เราเป็นสมาชิกศาสนจักรที่แท้จรงิของพระ-
บิดาในสวรรคข์องเรา และรกัษาพระบัญญัตทิัง้หมดของ
พระองค ์และท�าหน้าที่ทุกอย่างของเราให้เกิดสัมฤทธิผล 
แตห่ากจะพิจารณาให้เป็น “ส่ิงดทีี่สุด” ก็ควรกระท�าดว้ย
ความรกัและโดยไม่เย่อหยิ่ง  ขณะรอ้งเพลงสวดอันไพเราะ
เราควร “สวมกงกุฎความดี [ของเรา] ด้วยภราดรภาพ” 
[“America the Beautiful,” Hymns, no. 338] โดยแสดง
ความรกัความห่วงใยตอ่ทุกคนที่ชีวติเราสัมผัส

ส�าหรับผู้สอนประจ�าบ้านและผู้เยี่ยมสอนหลายแสนคน
ของเรา ข้าพเจ้าแนะน�าวา่เป็นส่ิง ด ีที่จะเยี่ยมครอบครวัที่
เราไดร้บัมอบหมายให้เยี่ยม เป็นส่ิงที่ ดกีวา่ ถ้าเยี่ยมโดยใช้
เวลาไม่นานและสอนหลักค�าสอนและหลักธรรม และเป็น
ส่ิง ดทีีสุ่ด ถ้าท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวติของบางคน 
ทีเ่ราเยีย่ม  การทา้ทายเดยีวกนัน้ันประยกุต์ ใช้กบัการประชมุ 
มากมายที่เรามี—ด ีที่จะมีการประชุม และ ดกีวา่ ถ้าสอน
หลักธรรม แต่ ดีทีสุ่ด ถ้าปรบัปรงุชีวติของผู้คนจรงิๆ อัน
เป็นผลจากการประชุมน้ัน
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเรยีนรูก้ารตดัสินใจ 
ดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร
ส่วนส�าคญัของการพึ่งพาตนเองคอืการเรยีนรูว้ธิีท�าการตดัสินใจดว้ยตนเอง พระบิดา
บนสวรรคเ์ต็มพระทัยน�าทางเรา แตพ่ระองค์ ไม่ทรงบอกเราเสมอไปวา่ตอ้งท�าอะไร 
พระองคป์ระทานสิทธิ์เสรแีก่เราและทรงคาดหวงัให้เราใช้ความรู ้ประสบการณ์ และ
ศรทัธาน�าทางการตดัสินใจของเรา จากน้ันเราย่อมสามารถทูลขอให้พระองคย์ืนยันตอ่
เราวา่การตดัสินใจของเราถูกตอ้งหรอืไม่

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเรยีนรูห้ลักธรรมพระกิตตคิณุเกีย่วกับการตดัสินใจ

แอลมา 37:37 (ปรกึษาพระเจ้า)

คพ. 9:7–9 (พระบิดาบนสวรรคท์รง
น�าทางเราในการตดัสินใจหลังจากเรา
ศึกษาในความคดิของเราแล้ว)

คพ. 58:26–29 (เราไม่จ�าเป็นตอ้งไดร้บั
บัญชาในทุกส่ิง เราควรท�างานอย่างทุ่มเท
ในเรือ่งดงีาม)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ด ีดกีวา่ ดทีี่สุด,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 133–137

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “ถึงฐานะปุโรหิตแห่งอา
โรน: เตรยีมรบัทศวรรษของการตดัสินใจ,” 
เลียโฮนา, พ.ค.2007, 61–64

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “การใช้ของประทาน
อันสูงส่งแห่งการสวดอ้อวอน,”  
เลียโฮนา,พ.ค. 2007, 9–13

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงเหตกุารณ์ใน
โลกปัจจุบันที่แสดงให้เห็นความส�าคญั
ของการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณหรอื
ทางโลก

• อ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
58:26–29 ดว้ยกัน เหตใุดพระเจ้าไม่ทรง
ตอ้งการ “บัญชา [เรา] ไปทุกเรือ่ง” ขอ
ให้เยาวชนเขียนการตดัสินใจครัง้ส�าคญั
ไวบ้นกระดานที่พวกเขาอาจจะท�าตลอด 

ท่านเคยท�าการตดัสินใจครัง้
ส�าคญัอะไรบ้าง ท่านท�าการ
ตดัสินใจเหล่าน้ันอย่างไร 
พระเจ้าทรงช่วยท่านอย่างไร

เยาวชนก�าลังพบเจอการ
ตดัสินใจครัง้ส�าคญัอะไร
บ้าง หลักธรรมใดของพระ
กิตตคิณุสามารถช่วยพวกเขา
ท�าการตดัสินใจเหล่าน้ี



242

10 ปีถัดไป เชือ้เชิญให้พวกเขาตรกึตรอง
วา่ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูร้ะหวา่งบทเรยีนน้ี

สามารถช่วยพวกเขาท�าการตดัสินใจเหล่า
น้ีไดอ้ย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจวธิีท�าการตดัสินใจของตนเอง เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�า
ทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 9:7–9 และ แอลมา 
37:37 และขอให้พวกเขาไตรต่รองวา่
จะประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�าของพระเจ้า
ในข้อเหล่าน้ีกับการตดัสินใจครัง้
ส�าคญัที่พวกเขาจะท�าในอีกไม่กี่ปีข้าง
ไดอ้ย่างไร “ปรกึษาพระเจ้า” เกี่ยวกับ
การตดัสินใจเหล่าน้ีหมายความวา่อะไร 
“ศึกษาไตรต่รองในความคดิ [ของเรา]” 
หมายความวา่อะไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
แบ่งปันความคดิและประสบการณ์ที่พวก
เขาเคยปรกึษาพระเจ้าเพื่อท�าการตดัสิน
ใจ แบ่งปันประสบการณ์และประจักษ์
พยานของท่านดว้ย

• ขอให้ชัน้เรยีนพิจารณาส่ิงที่พวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับการตดัสินใจขณะอ่านเรือ่ง
ราวของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์เกี่ยวกับ
นักบินที่ ไม่ยอมฝึกเครือ่งบินจ�าลอง ( ใน
ค�าพูดของท่านเรือ่ง “ถึงฐานะปุโรหิตแห่ง
แอรนั: เตรยีมรบัทศวรรษของการตดัสิน
ใจ”) ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ เชือ้
เชิญให้เยาวชนอ่านคนละหน่ึงย่อหน้าที่
เริม่ตน้ดว้ย “ถึงเวลาแล้ว” ในค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์ฮลส์ และขอให้พวกเขาแบ่งปัน

กับชัน้เรยีนวา่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์ก�าลังแนะน�า
ให้พวกเขาท�าอะไรและการเลือกที่พวกเขา
ท�าเวลาน้ีจะส่งผลตอ่การเลือกที่พวกเขา
จะท�าได้ ในชีวติภายหน้าอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อ I ในค�า
พูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง 
“ด ีดกีวา่ ดทีี่สุด” และแบ่งปันวา่หัวข้อน้ัน
สอนอะไรเกี่ยวกับการตดัสินใจ เยาวชน
สามารถใช้เกณฑ์อะไรมาแยกแยะส่ิงที่ด ี
ดกีวา่ และดทีี่สุด (ท่านอาจจะให้พวกเขา
อ่านค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์: 
“เราตอ้งข้ามส่ิงดีๆ  บางอย่างไปเพื่อเลือก
ส่ิงอื่นที่ดกีวา่หรอืดทีี่สุดเพราะส่ิงเหล่าน้ัน
พัฒนาศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
และกระชับสายสัมพันธ์ ในครอบครวัของ
เรา”) เขียนหัวข้อ ด ีดกีวา่ และ ดทีีสุ่ด ไว้
บนกระดาน และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
เขียนการเลือกที่จะเหมาะกับหัวข้อเหล่า 
น้ี (หากพวกเขาตอ้งการตวัอย่าง ให้พวก
เขาอ่านหัวข้อ IV จากค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
โอ๊คส์) เยาวชนจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูจ้ากกิจกรรมน้ีกับการตดัสินใจที่
พวกเขาตอ้งท�าอย่างไร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีท�าการตดัสินใจหรอืไม่ 
พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะมีประโยชน์หรอืไม่

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การไตรต่รอง ในกิจกรรมแรก
ของหัวข้อน้ีครเูชือ้เชิญให้
เยาวชนไตรต่รองวา่ข้อความ
พระคมัภีรป์ระยุกต์ ใช้อย่างไร
การตดัสินใจเรือ่งส�าคญัที่
พวกเขาตอ้งท�า การไตรต่รอง
—การใช้เวลาคดิอย่างลึก
ซึง้เกี่ยวกับส่ิงที่เราอ่านหรอื
ไดย้ิน—สามารถช่วยให้เรา
ไดร้บัความประทับใจจาก
พระวญิญาณ วธิีที่ดี ในการ
ไตรต่รองคอืถามค�าถามตวั
เราเกี่ยวกับส่ิงที่เราก�าลังอ่าน 
กระตุน้ให้เยาวชนใช้เวลา
ไตรต่รองในระหวา่งศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
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เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้
พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี คดิวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองค์ ให้พรอ้มท�าพระ
พันธกิจให้ส�าเรจ็ผ่านการสวด
อ้อนวอน การอดอาหาร และ
การทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระบิดาบนสวรรค ์ท่านจะ
ท�าตามแบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอดขณะที่ท่านเตรยีม
สอนไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“วธิตีัง้เป้าหมาย,” ส่ังสอนกติตคิณุของเรา (2004), หน้า 159

เป้าหมายสะท้อนความปรารถนาของใจเราและวิสัยทัศน์
ของเราเก่ียวกับส่ิงทีเ่ราจะท�าใหส้�าเรจ็ เป้าหมายและแผนจะ 

เปลี่ยนความหวงัของเราให้เป็นการปฏิบัต ิการตัง้เป้าหมาย 
และวางแผนคอืการกระท�าที่เกิดจากศรทัธา  ตัง้เป้าหมาย
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อให้สอดคล้องกับพระบัญชา
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่จง “น�าทุกชนชาต ิ. . . บัพตศิมา 
พวกเขาในพระนามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์” (มัทธิว 28:19)

ตัง้เป้าหมายส�าหรบัตวับ่งชีแ้ตล่ะตวั  ท่านอาจตัง้เป้าหมาย
ส�าหรบัการพัฒนาตนเองดว้ยก็ ได ้ท�าทุกส่ิงในอ�านาจของ 
ท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพรอ้มๆ กับเคารพสิทธิ์เสรขีอง 
ผู้อื่น เครือ่งวดัความส�าเรจ็ไม่ไดอ้ยู่ที่การบรรลุเป้าหมายแต่
อย่างเดียวหากอยู่ ในการรบัใช้ที่ท่านให้และความก้าวหน้า
ของผู้อื่นดว้ย  เป้าหมายเป็นวธิีช่วยให้ท่านสรา้งสรรคส่ิ์งดี
มากมายในบรรดาลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์  มิ ได้มี ไว้
เพื่อรบัความดคีวามชอบ

เป้าหมายที่พิจารณาอย่างรอบคอบจะให้แนวทางที่ชัดเจน
แก่ท่านและจะช่วยให้ท่านมีกิจกรรมเต็มเหยียดในวนัน้ันๆ  
เพื่อช่วยผู้อื่นเสรมิสรา้งศรทัธาของเขาในพระผู้ช่วยให้รอด 
และก้าวหน้าไปสู่บัพติศมา การยืนยัน และความแข็งขัน 
เต็มที่ ในศาสนจกัร เป้าหมายทีท่า้ทายจะช่วยใหท้า่นท�างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน�าท่านให้พัฒนาและเติบโต  
จงปฏิบัตติามแนวทางตอ่ไปน้ีขณะตัง้เป้าหมาย

•	 ท�าตามพระวญิญาณ

•	 เน้นตวับ่งชี ้

•	 เน้นท่ีคน แม้จะใช้ตวัเลขเป็นเป้าหมาย แตต่วัเลขน้ัน
ควรมาจากรายช่ือผู้คนหากท�าได้

•	 ชัดเจนและปฏบัิติไดจ้รงิ แตต่อ้งตัง้เป้าหมายทีจ่ะท�าให ้
ท่านก้าวตอ่ไปได้

•	 ตัง้เป้าหมายประจ�าวนัและประจ�าสัปดาห์

•	 ตัง้เป้าหมายส�าหรบัการศึกษาส่วนตวั ศึกษากับคู ่และ
ศึกษาภาษาดว้ยหากท่านก�าลังเรยีนอีกภาษาหน่ึง

•	 ประเมินความก้าวหน้าของท่านทุกวนั ทุกสัปดาห์ และ
ทุกหกสัปดาห์  เมื่อท่านไม่บรรลุเป้าหมายให้ประเมินการ
ท�างานและหาวธิีท�าให้บรรลุเป้าหมาย ปรบัความคาดหวงั 
ของท่านหากจ�าเป็น

ประธานคณะเผยแผ่ของท่านอาจก�าหนดมาตรฐานความ
ดเีลิศหรอืเป้าหมายคณะเผยแผ่เพื่อยกวสัิยทัศน์และเพิ่ม
ศรทัธาของท่าน  มาตรฐานของดสิตรกิท์ โซน และคณะ
เผยแผ่จะช่วยให้ท่านพัฒนา ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลงานสูงกวา่เดมิ แตม่ิได้ ใช้เป็นโควตาที่ยัดเยียด
เป้าหมายเฉพาะเจาะจงให้ท่านกับคูข่องท่าน

“ข้าพเจ้าเชือ่มั่นอย่างยิ่งวา่หากเราไม่ตัง้เป้าหมายในชีวติ
และฝึกเทคนิคการด�าเนินชีวติให้บรรลุเป้าหมายจนเชีย่ว-
ชาญ เมือ่เราแก่ตัวและมองย้อนกลับมาดูชีวิตเรา เราจะ
เห็นว่าเราบรรลุศักยภาพทีม่ีอยู่เต็มเป่ียมเพียงน้อยนิด
เท่าน้ัน  เมือ่ใดทีค่นๆ หน่ึงเรยีนรูจ้นเชีย่วชาญหลักการ
ตัง้เป้าหมาย เมือ่น้ันเขาจะสามารถสรา้งความแตกตา่งที ่
พเิศษยิง่แกผ่ลทีเ่ขาไดร้บัในชีวติน้ี” (เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์
บัลลารด์, ปราศรยักับคนหนุ่มสาวท่ีซอลท์เลค, 18 ต.ค., 
1981)
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การตัง้เป้าหมายจะช่วยให้ฉัน 
พึ่งพาตนเองไดอ้ย่างไร
เป้าหมายที่มีความหมายและการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้เราบรรลุผลส�าเรจ็ 
ในงานที่พระเจ้าทรงให้เราท�า การตัง้เป้าหมายส�าหรบัชีวติเราเองเป็นส่วนส�าคญัของ
การพึ่งพาตนเอง ส่ิงน้ีตอ้งใช้มากกวา่การเพียงแตมุ่่งหวงัหรอืใฝ่ฝัน ดงัประธานโธมัส 
เอส. มอนสันสอนไว:้ “ความมุ่งหวงัจะไม ่ไดส้มใจปอง พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราคดิ 
พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราท�า พระองคท์รงคาดหวงัให้เราลงแรง พระองคท์รงคาดหวงั
ให้เรามีประจักษ์พยาน พระองคท์รงคาดหวงัให้เราอุทิศตน” (“ออกไปช่วยชีวติ,”  
เลียโฮนา, ก.ค. 2001, 68) เมื่อเราวางแผนรว่มกับการสวดอ้อนวอนและท�างานอย่าง 
ขยันหมั่นเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พระเจ้าจะทรงขยายความพยายามของเราและ 
ช่วยให้เราบรรลุศักยภาพของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเรยีนรูค้วามส�าคญัของการตัง้เป้าหมายจะพึง่พาตนเอง

1 พงศ์กษัตรยิ์ 18:21; มัทธิว 6:24 (เราไม่
สามารถรบัใช้นายสองคนได)้

ฟีลิปปี 3:13–14 (เราสามารถบรรลุเป้า
หมายของเราและบากบั่นมุ่งไปสู่เป้าหมาย
เหล่าน้ัน)

2 นีไฟ 32:9 (เราควรแสวงหาการน�าทาง
ของพระเจ้าในทุกส่ิงที่เราท�า)

แอลมา 34:32–33 (ชีวติน้ีเป็นเวลาเตรยีม
พบพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 58:27–29 (เราควรท�างานอย่างทุ่มเท
ในอุดมการณ์ด)ี

เควนทิน แอล. คกุ, “เลือกอย่างฉลาด,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 46–49

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “เลื่อนไม้พาดให้สูง
ขึน้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 57–60

“วธิีตัง้เป้าหมาย,” ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา 
(2004), 159

วดีทิัศน์: “งานก�าลังรดุหน้า”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านไ้ตัง้เป้าหมายอะไรให้ตวั
ท่านเองตลอดชีวติท่าน ท่าน
ท�าอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของท่าน การบรรลุเป้าหมาย
ไดช่้วยให้ท่านพึ่งพาตนเอง
มากขึน้อย่างไร

เยาวชนไดต้ัง้เป้าหมายอะไร
บ้างที่ท่านรู ้ท่านจะกระตุน้
พวกเขาให้ตัง้เป้าหมายที่มี
คณุคา่ไดอ้ย่างไร
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึง
เสรมิความจรงิพระกิตตคิณุที่พวกเขา
เรยีนรูม้า

• แบ่งปันเป้าหมายบางอย่างที่ท่านตัง้ไว้
ส�าหรบัตวัท่านเองตลอดชีวติกับเยาวชน 

รวมทัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาว 
อธิบายวา่ท่านตดัสินใจตัง้เป้าหมายเหล่าน้ี
อย่างไร ท่านท�าอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และความพยายามของท่านเป็นพรแก่
ชีวติท่านอย่างไร กระตุน้เยาวชนให้แบ่ง
ปันประสบการณ์คล้ายกันของพวกเขาเอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนพึง่พาตนเองมากขึน้โดยเรยีนรูว้ธิีตัง้เป้า
หมายส่วนตวั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• มอบหมายให้นักเรยีนครึง่ชัน้อ่านเรือ่ง
ราวของเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุเกี่ยว
กับการสนทนาของท่านกับเด็กหนุ่มวยั
รุน่ (จากค�าพูดของท่านเรือ่ง “เลือกอย่าง
ฉลาด”) และมอบหมายให้อีกครัง้ชัน้อ่าน
เรือ่งราวของเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์
เกี่ยวกับลูกชายของท่านฝึกกระโดดสูง 
(จากค�าพูดของท่านเรือ่ง “ลื่อนไม้พาดให้
สูงขึน้”) ขอให้เยาวชนสรปุเรือ่งที่พวกเขา
ไดร้บัมอบหมายให้นักเรยีนที่เหลือฟังและ
อธิบายส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากสองเรือ่ง
น้ันเกี่ยวกับการตัง้เป้าหมาย เชือ้เชิญพวก
เขาให้เล่าเรือ่งคล้ายกันจากชีวติของพวก
เขาเอง พวกเขาจะประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากสองเรือ่งน้ีอย่างไรเพื่อให้การตัง้เป้า
หมายและการบรรลุเป้าหมายเกิดผลมาก
ขึน้

• ขอให้เยาวชนบอกเป้าหมายบางอย่าง
ที่พวกเขามีและถามวา่เหตใุดการมีเป้า
หมายจึงส�าคญั เชือ้เชิญพวกเขาให้อ่าน 
“วธิีตัง้เป้าหมาย” ใน ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (หน้า 159) โดยมองหาเหตผุลที่เป้า
หมายส�าคญั และขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่พบ ขออนุญาตอธิการเชิญผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาหรอืผู้สอนศาสนาที่เพิ่งจบมา
อธิบายความส�าคญัของการตัง้เป้าหมาย
ในงานเผยแผ่ศาสนา การเรยีนรูว้ธิีตัง้เป้า
หมายตอนน้ีจะช่วยให้เยาวชนเป็นผูส้อน

ศาสนาทีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร ทา่นอาจเชิญสมา-
ชิกวอรด์คนอื่นๆ มาสนทนากับเยาวชนถึง
ความส�าคญัของการตัง้เป้าหมายในชีวติ
ช่วงอื่น

• เชือ้เชิญเยาวชนให้เขียนเป้าหมาย
ส�าหรบัตนเอง ทบทวนแนวทางการตัง้
เป้าหมายกับเยาวชนในหน้า 159 ของ ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา แนวทางใดจะช่วย
ให้เยาวชนบรรลุเป้าหมายที่เขียนไว ้เชือ้
เชิญพวกเขาให้เลือกเป้าหมายหน่ึงอย่าง
และจดวธิีที่พวกเขาจะใช้แนวทางเหล่า
น้ีช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายน้ัน เชิญ
นักเรยีนสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่พวกเขา
เขียน

• ขอให้เยาวชนอ่าน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 58:27–29, และเชือ้เชิญพวก
เขาให้เขียนเป้าหมายที่พวกเขาอยากตัง้ไว้
เพื่อช่วยให้พวกเขา “ท�างานอย่างทุ่มเทใน
อุดมการณ์ด“ี และ ”ท�าให้เกิดความชอบ
ธรรมยิ่ง” กระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงที่
เขียนไวก้ับสมาชิกอีกคนหน่ึงในชัน้เรยีน
และอธิบายวา่พวกเขาก�าลังท�าอะไรหรอื
จะท�าอะไรไดบ้้างตอนน้ีเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายเหล่าน้ัน เชือ้เชิญพวกเขาให้อ่าน
ข้อพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิที่แนะน�าไว้ ในโครง
รา่งน้ีและแบ่งปันข้อคดิที่ ไดจ้ากข้อเหล่า
น้ีเกี่ยวกับการตัง้เป้าหมาย

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 72)
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• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “งานก�าลังรดุหน้า” 
และให้เวลาเยาวชนสองสามนาทีจดส่ิงที่
พวกเขาเรยีนรูจ้ากวดีทิัศน์เกี่ยวกับการตัง้
เป้าหมายและท�าให้ส�าเรจ็ เชือ้เชิญพวก
เขาให้แบ่งปันความคดิกับชัน้เรยีน เหตุ
ใดไทเลอรจ์ึงเลือกท�าตามเป้าหมายไปรบั
ใช้งานเผยแผ่ แม้จะตอ้งหยุดเป้าหมาย
การเล่นบาสเกตบอลของเขา (เพื่อเป็น

ส่วนหน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ี ท่านอาจ
ตอ้งการอ่าน 1 พงศ์กษัตรยิ์ 18:21 และ 
มัทธิว 6:24) ขอให้เยาวชนนึกถึงส่ิงที่
พวกเขาหลงใหล พวกเขาเคยตอ้งเลือก
ระหวา่งส่ิงน้ันกับเป้าหมายมีคา่อีกอย่าง
หรอืไม่ พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากแบบอย่าง
ของไทเลอร์

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีตัง้เป้าหมายส่วนตวัหรอืไม่ พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้
พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงรูค้วามสนใจ ความหวงั 
และความปรารถนาของพวก
เขา และส่ิงที่ก�าลังเกิดขึน้
ในชีวติพวกเขา ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อเข้าใจความ
สนใจและความตอ้งการของ
เยาวชนที่ท่านสอน น่ีจะส่ง
ผลอย่างไรตอ่วธิีที่ท่านสอน
พวกเขา
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเตรยีมพึ่งพาตนเองดา้นการ
เงินไดอ้ย่างไร
พระเจ้าประทานพรเราดว้ยทรพัยากรตา่งๆ และพระองคท์รงคาดหวงัให้เราเป็นผู้
พิทักษ์ทรพัยากรเหล่าน้ีอย่างฉลาด พระองคท์รงตอ้งการให้เราพึ่งพาตนเองดา้นการ
เงินทัง้น้ีเพื่อเราจะสามารถหาเลีย้งตวัเราเองและรบัใช้ผู้อื่น เพื่อท�าเช่นน้ีเราควรจ่าย
ส่วนสิบและเงินบรจิาค หลีกเลี่ยงหน้ีสินที่ ไม่จ�าเป็น ใช้งบประมาณ และด�าเนินชีวติ
ตามรายไดข้องเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยใดจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของการพึง่พา
ตนเองดา้นการเงินและเตรยีมพวกเขาให้ด�าเนินชีวติอย่างมองการณ์ ไกล

มาลาค ี3:10–11 (พรของส่วนสิบ)

2 นีไฟ 9:30, 51; เจคอบ 2:13–14, 17–19; 
แอลมา 1:29–30; 4:6–8 (เราควรใช้ความ
ร�า่รวยเป็นพรแก่ผู้อื่น)

คพ. 19:35 (พระเจ้าทรงเปรยีบหน้ีสินกับ
พันธะ)

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นผู้เลีย้งชีพ
ที่มองการณ์ ไกล ทัง้ทางโลกและทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, หน้า 

7–11; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “การเป็นผู้หาเลีย้ง
ที่มองการณ์ ไกล” ดว้ย

“หน้ีสิน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 
234–235

“ส่วนสิบและเงินบรจิาค,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), หน้า 38–39

จงเตรยีมส่ิงทีจ่�าเป็นทุกอย่าง: การเงินของ
ครอบครวั (จุลสาร 2007)

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

ชีวติท่านไดร้บัพรอย่างไร
เมื่อท่านท�าตามค�าแนะน�า
ของผู้น�าศาสนจักรเกี่ยวกับ
การพึ่งพาตนเองดา้นการ
เงิน เหตใุดท่านจึงเช่ือวา่การ
พึ่งพาตนเองเป็นหลักธรรม
ส�าคญัของพระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟู

เยาวชนจ�าเป็นตอ้งเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับการจัดหาให้
ตนเองและผู้อื่น พวกเขา
และครอบครวัในอนาคตของ
พวกเขาจะไดร้บัพรอย่างไร
ผ่านการท�าตามค�าแนะน�าให้
พึ่งพาตนเองดา้นการเงิน
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันบางอย่างที่
พวกเขาเรยีนรูเ้มื่อเรว็ๆ น้ีจากการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั

• ขอให้เยาวชนอธิบายวา่เครือ่งมือบาง
อย่างมีทัง้ประโยชน์และโทษ ขึน้อยู่กับวธิี
ที่เราใช้ (อาทิ กับดกัหนู คอ้น หรอืกลัก

ไม้ขีดไฟ; ท่านอาจตอ้งการน�าของชิน้ใด
ชิน้หน่ึงเหล่าน้ีมาเป็นทัศนูปกรณ์) ให้
เยาวชนดเูงินจ�านวนหน่ึงและขอให้พวก
เขาอธิบายประโยชน์และโทษของเงิน เรา
จะใช้เงินเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นและส่งเสรมิ
งานของพระเจ้าไดอ้ย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเข้าใจความส�าคญัของพึง่พาตนเอง
ดา้นการเงิน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เขียนค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร์ โร-
เบิรต์ ด.ี เฮลส์ ไวบ้นกระดาน: “ค�าที่ซึง้ใจ
ที่สุดสามค�าคอื ‘ฉันรกัคณุ’ และค�าที่ ใส่ ใจ
ที่สุดส่ีค�า … คอื ‘เราไม่มีเงินซือ้’” เชือ้
เชิญให้เยาวชนอ่านเรือ่งราวของเอ็ลเด
อรเ์ฮลส์เมื่อท่านตอ้งการซือ้ชุดให้ภรรยา 
( ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “การเป็นผู้เลีย้ง
ชีพที่มองการณ์ ไกลทัง้ทางโลกและทาง
วญิญาณ”) หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การ
เป็นจัดหาที่รอบคอบ” ขอให้เยาวชนตรกึ
ตรองและแบ่งปันเหตผุลที่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์
กล่าววา่ “เราไม่มีเงินซือ้” เป็นค�าที่ ใส่ ใจ
ที่สุด พรใดมาจากการด�าเนินชีวติตามราย
ไดข้องเรา เยาวชนจะท�าตามแบบอย่าง
ของซิสเตอรเ์ฮลส์ ไดอ้ย่างไร แบบอย่าง
ของเธอจะช่วยพวกเขาไดอ้ย่างไรเมื่อถูก
ล่อลวงให้ด�าเนินชีวติเกินรายได้

• เชือ้เชิญให้ชัน้เรยีนเขียนสองรายการ
บนกระดาน: รายการหน่ึงพูดถึงส่ิงที่ โลก
บอกเราเกี่ยวกับเงินและอีกรายการหน่ึง
พูดถึงส่ิงที่พระเจ้ารบัส่ังกับเราเกี่ยวกับ
เงิน ขอให้พวกเขาอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่ ให้
ไว้ ในโครงรา่งน้ี โดยมองหาส่ิงที่พวกเขา
จะเพิ่มเข้าไปในรายการได ้ถามเยาวชน
วา่พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อ

เริม่ด�าเนินชีวติตามส่ิงที่พระเจ้าทรงสอน
เกี่ยวกับเงิน เชือ้เชิญให้พวกเขาเขียน
แนวคดิไวบ้นกระดาน ให้เยาวชนเลือก
คนละหน่ึงแนวคดิจากรายการที่พวกเขา
ตอ้งการเริม่ท�าสัปดาห์น้ี เชือ้เชิญให้พวก
เขาแบ่งปันแผนของตนหากรูสึ้กสบายใจ
จะท�าเช่นน้ัน

• เชิญสมาชิกชัน้เรยีนคนหน่ึงอ่าน คพ. 
19:35 เหตใุดพระเจ้าทรงเปรยีบหน้ีสิน
กับพันธะ ขอให้เยาวชนอ่าน “หน้ีสิน” ใน 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา เชิญครึง่ห้องหาเหตผุล
วา่ท�าไมเราจึงควรหลีกเลี่ยงหน้ีสิน และ
ขอให้อีกครึง่ห้องหาค�าแนะน�าเกี่ยวกับวธิี
อยู่อย่างไม่มีหน้ี ขอให้พวกเขาสอนส่ิงที่
เรยีนรูแ้ก่กันและเหตใุดพวกเขาจึงรูสึ้ก
วา่การอยู่อย่างไม่มีหน้ีจึงส�าคญัตอ่พระเจ้า 
ความเข้มแข็งทางวญิญาณของเราไดร้บั
ผลอย่างไรจากวธิีที่เราบรหิารเงินของเรา

• ถามเยาวชนวา่พวกเขาคดิวา่ฝ่าย
ประธานสูงสุดประสงคจ์ะพูดอะไรเกี่ยว
กับการบรหิารเงินของเรา เขียนแนวคดิ
ของพวกเขาไวบ้นกระดาน แจกส�าเนา
จุลสาร จงเตรยีมส่ิงทีจ่�าเป็นทุกอย่าง: การ
เงินของครอบครวั ให้สมาชิกคนละชุด 
อ่านข้อความจากฝ่ายประธานสูงสุดดว้ย

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การคน้ควา้หลักค�าสอน ใน
หัวข้อน้ี ครเูชือ้เชิญให้
เยาวชนคน้ควา้พระคมัภีร์
เพื่อหาส่ิงที่พระเจ้าทรงสอน
เกี่ยวกับเงิน ขณะพวกเขา
อ่านพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้
พวกเขามองหาหลักค�าสอน 
(หรอืความจรงินิรนัดร)์ ที่
พระคมัภีรส์อน กระตุน้พวก
เขาให้ถามตนเองวา่ “ฉัน
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับหลักค�า
สอน น่ันแตกตา่งจากส่ิงที่
ฉันคดิหรอืเรยีนรู้ ในอดตีหรอื
ไม่ น่ันดลใจฉันให้เปลี่ยนส่ิง
ใดในชีวติหรอืไม่” กระตุน้
เยาวชนให้ ใช้ค�าถามท�านอง
เดยีวกันในระหวา่งศึกษาพระ
คมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วย
ให้เหล่าสานุศิษย์คน้พบ
บทเรยีนพระกิตตคิณุใน
ประสบการณ์ของพวกเขา
เองและในโลกรอบตวั ท่าน
สามารถแบ่งปันประสบการณ์
หรอืตวัอย่างอะไรบ้างจากชีวติ
ประจ�าวนัเพื่อช่วยให้เยาวชน
เห็นประโยชน์ทางวญิญาณ
ของการพึ่งพาตนเองดา้น
การเงิน

กัน ฝ่ายประธานสูงสุดให้ค�าแนะน�าอะไร
เกี่ยวกับการเงิน พวกท่านสัญญาพรอะไร
บ้าง มอบหมายให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่าน 
“หลักการเกี่ยวกับการเงินของครอบครวั” 
คนละหน่ึงย่อหน้า และสรปุดว้ยค�าพูด

ของเขาเองให้นักเรยีนที่เหลือฟัง เยาวชน
จะประยุกต์ ใช้หลักธรรมดงักล่าวเวลาน้ี
ไดอ้ย่างไร แบ่งปันประสบการณ์ที่ท่าน
ไดป้ระยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ี และเชือ้
เชิญให้เยาวชนท�าเช่นเดยีวกัน

หลังจากท�ากิจกรรมอย่างหน่ึงข้างตน้ ให้เวลาเยาวชนในชัน้เริม่กรอกข้อมูล “ ใบจัดงบ
ประมาณ” ในจุลสาร จงเตรยีมส่ิงที่จ�าเป็นทุกอย่าง: การเงินของครอบครวั พวกเขาอาจ
จะเขียนลงใบบันทึกน้ีตามรายไดจ้รงิของพวกเขาหรอืใช้ตวัเลขสมมต ิกระตุน้พวกเขา
ให้ขอค�าแนะน�าจากบิดามารดา

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจความส�าคญัของการพึง่พา
ตนเองดา้นการเงินมากพอจะอธิบายเรือ่งน้ีให้ผู้อืน่ฟังไดห้รอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล ตวัอย่างเช่น 
ท่านอาจจะขอให้ ให้พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ตอนเริม่บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ขอ้ความทีค่ดัมาจาก  จงเตรยีมส่ิงทีจ่�าเป็นทกุอยา่ง: การเงนิ 
ของครอบครวั (จุลสาร 2007)

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

เรยีน พี่น้องทุกท่าน

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายไดร้บัค�าแนะน�ามาเป็นเวลาหลายปีให้ 
เตรยีมพรอ้มรบัมือกบัภยัพบิตัิโดยการออมเงนิไวจ้�านวนหน่ึง 
การท�าเช่นน้ันจะเพิ่มความรูสึ้กอุ่นใจและความผาสุกอย่าง
มิอาจประมาณได ้ ทุกครอบครวัมีความรบัผิดชอบจัดหาส่ิง
ที่จ�าเป็นส�าหรบัตนเองในขอบเขตที่เป็นไปได้

“ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ ใดในโลกน้ี  ศาสนจักรใคร่ขอให้ท่าน
เตรยีมพรอ้มรบัมือกับภัยพิบัติโดยการตรวจดสูถานภาพ
การเงินของท่าน ขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัด สรา้งวนัิย
ให้ตนเองในการใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหน้ีสิน ปลดเปลือ้ง
หน้ีสินให้เรว็ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะท�าได ้และท�าใหต้วัทา่นเป็นอสิระ 

จากภาระผูกพันดงักล่าว ออมเงินไวท้ีละเล็กทีละน้อยอย่าง
สม�่าเสมอเพื่อให้มีเงินส�ารองไวย้ามจ�าเป็น

ศาสนจักรใครข่อให้ท่านใช้สตปิัญญาเมื่อท่านสะสมอาหาร 
และน� ้า รวมทัง้การเก็บหอมรอมรบิ อย่าท�าเกินก�าลัง น่ัน 
เป็นส่ิงที่ ไมฉ่ลาด ตวัอย่างเช่น ยอมเป็นหน้ีเพือ่สะสมอาหาร 

ไว้ ให้พอในครัง้เดียว ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบท่าน
สามารถมีอาหารสะสมไว้ ในบ้านและมีเงินที่เก็บออมไวเ้มื่อ
เวลาผ่านไป

หากท่านพ้นจากภาระหน้ีสินและมีเงินส�ารอง  แม้วา่จะมี 
จ�านวนไม่มาก แตท่่านและครอบครวัจะรูสึ้กอุ่นใจมากขึน้ 
และจิตใจท่านจะมีความสงบสุขมากขึน้ ขอพระเจ้าทรง
อวยพรท่านให้มีความพากเพียรในการสะสมส่ิงจ�าเป็น 
ภายในบ้าน

ฝ่ายประธานสูงสุด

หลักการเกี่ยวกับการเงินของครอบครวั

จ่ายสว่นสบิและเงินบรจิาค

ครอบครวัที่ประสบความส�าเรจ็ดา้นการเงินเริม่ตน้จากการ
จ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์และบริจาคเงินอดอาหารด้วยใจ

เผื่อแผ่  พระเจ้าทรงสัญญาวา่จะเปิดหน้าต่างสวรรค์และ
เทพรอยา่งลน้เหลอืใหแ้กผู่จ้า่ยส่วนสิบและเงนิบรจิาคอยา่ง 
ซ่ือสัตย์ (ด ูมาลาค ี3:10)

หลีกเล่ียงหน้ีสนิ

การใช้จ่ายให้น้อยกวา่รายไดท้ี่ ไดร้บัเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ในเรือ่งความปลอดภัยเกี่ยวกับการเงินของท่าน  หลีกเลี่ยง 

หน้ีสิน ยกเวน้การซือ้บ้านในลักษณะพอประมาณ หรอืคา่ 

ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  หรือส่ิงจ�าเป็นอื่นๆ เพื่อการด�าเนิน
ชีวิต  ออมเงินไว้ ใช้จ่ายในส่ิงที่จ�าเป็น  หากท่านเป็นหน้ี  
จงปลดเปลือ้งหน้ีสินให้เรว็ที่สุดเท่าที่ท�าได ้

ท�างบประมาณ

ท�าบันทึกรายจ่ายของท่านไว้เสมอ  บันทึกและทบทวน
รายรบัรายจ่ายในแตล่ะเดอืน  พิจารณาวา่จะลดคา่ใช้จ่าย
ในส่ิงที่ ไม่จ�าเป็นได้อย่างไร   ใช้ข้อมูลน้ีท�างบประมาณ
ครอบครวั  วางแผนวา่ท่านจะจ่ายเงินบรจิาคให้ศาสนจักร
เท่าใด  ออมเงินไว้เท่าใด  และจะจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าที่
พกั คา่สาธารณูปโภค คา่เดนิทาง คา่เสือ้ผา้ คา่ประกนั และ 
อื่นๆ เท่าใด  สร้างวินัยในตนเองให้ด�าเนินชีวิตตามแผน
งบประมาณที่วางไว้

เพ่ิมพูนเงินออม

เพิ่มพูนเงินออมทีละเล็กทีละน้อย  และใช้ ในกรณีฉุกเฉิน
เท่าน้ัน  ถ้าท่านออมเงินเพียงเล็กน้อยเป็นประจ�า  ท่านจะ
แปลกใจในจ�านวนเงินที่เพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่านไป

สอนสมาชิกครอบครวั

สอนสมาชิกครอบครัวถึงหลักธรรมในการบริหารการเงิน  
ให้ทุกคนมีส่วนรว่มในการท�างบประมาณและตัง้เป้าหมาย
เกี่ยวกับการเงินของครอบครวั  สอนหลักธรรมของการท�า 
งานหนัก การประหยัด และการออม  เน้นความส�าคญัของ
การศึกษาหาความรู้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะยืนเป็นพยานเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร
เมื่อเรารบับัพตศิมา เราท�าพันธสัญญาวา่จะ “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุก
เวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9) เพราะมาตรฐานของโลกเบี่ยงเบน
ไปจากพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า บ่อยครัง้ที่เราตอ้งปกป้องศรทัธาของเรา ในการท�า
เช่นน้ันเราควรท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงทัง้กล้าหาญและรกัในการ
ปกป้องความจรงิ ถ้าเราสรา้งบน “ศิลาของพระผู้ ไถ่” “ลมอันมีก�าลังแรง” ของวนัเวลา
สุดท้ายจะ “ ไม่มีพลังเหนือ [เรา] เพื่อลากเอา [เรา] ลงไป … เพราะศิลาซ่ึงบนน้ัน [เรา] 
ไดร้บัการสรา้งขึน้” (ฮีลามัน 5:12)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะสรา้งแรง
บันดาลใจให้เยาวชนกล้ายืนเป็นพยานเกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้า

1 นีไฟ 8:24–34 (นิมิตของลี ไฮเรือ่งตน้ไม้
แห่งชีวติและอาคารใหญ่และกวา้ง)

โรม 1:16–17 (อย่าละอายในเรือ่งพระ
กิตตคิณุ)

1 ทิโมธี 4:12 (เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้
เช่ือ)

1 เปโตร 3:15 (จงพรอ้มให้ค�าตอบเสมอ
แก่คนที่ถามเกี่ยวกับความเช่ือของเรา)

คพ. 100:5–8 (ค�าสัญญาถึงคนที่ประกาศ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า)

1 นีไฟ 17:48–55; โมไซยาห์ 13:1–9; 
17:1–4; โมโรไน 1:1–3 (แบบอย่างของ

คนที่แน่วแน่ตอ่พระกิตตคิณุแม้มีการ
ข่มเหง)

โธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็งและกล้า
หาญเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 66- 69

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ราคา—และ
พร—ของการเป็นสานุศิษย์,”เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 6- 9

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ลมหมุนทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 18- 21

วดีทิัศน์: “ชมรมตอ่ตา้นค�าสบถ”

ท่านเคยจ�าเป็นตอ้งปกป้อง
ความเช่ือของท่านเมื่อใด 
อะไรช่วยให้ท่านพรอ้มรบัช่วง
เวลาเช่นน้ัน ท่านจะแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรกับเยาวชน
ไดบ้้าง

ท่านเคยเห็นเยาวชนยืนเป็น
พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าเมื่อใด พวกเขาเผชิญ
สถานการณ์อะไรบ้างซ่ึงอาจ
มีคนโจมตคีวามเช่ือของพวก
เขา พวกเขาจะเพิ่มพลังและ
สนับสนุนกันไดอ้ย่างไร
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วกเขา
ก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีนอืน่ของ
ศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะช่วย
ท่านได:้

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์
การเรยีนหรอืการสอนเมื่อเรว็ๆ น้ีที่พวก
เขามีนอกห้องเรยีน หลักธรรมที่สอนใน
สัปดาห์ก่อนไดช่้วยพวกเขาอย่างไร

• น�าแม่เหล็กสองก้อนมาชัน้เรยีน และ
สาธิตวา่แม่เหล็กดดูกันอย่างไร จากน้ันให้
กลับดา้นแม่เหล็กชิน้หน่ึง แล้วสาธิตวา่

แม่เหล็กผลักกันอย่างไร ถามเยาวชนวา่
จะใช้แม่เหล็กเหล่าน้ีอธิบายค�ากล่าวตอ่ไป
น้ีของประธานโธมัส เอส. มอนสันอย่างไร 
“ครัง้หน่ึงมาตรฐานของศาสนจักรกับ
มาตรฐานของสังคมสอดคล้องกันแทบทุก
อย่าง แตบ่ัดน้ีมีช่องกวา้งระหวา่งเรา ซ่ึง
ก�าลังกวา้งออกไปเรือ่ยๆ” (“อ�านาจฐานะ
ปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 84)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนยืนเป็นพยานเกีย่วกับพระ
ผู้เป็นเจ้าแม้มีการตอ่ตา้น เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน 1 นีไฟ 8:24–34 และ
ถามเยาวชนวา่พวกเขาเห็นความสัมพันธ์
อะไรระหวา่งนิมิตส่วนน้ีของลี ไฮกับชีวติ
ของพวกเขา แบ่งปันประสบการณ์ส่วน
ตวัซ่ึงท่านไดย้ึดมั่นความเช่ือของท่าน
ขณะเผชิญกับการวพิากษ์วจิารณ์และ
การตอ่ตา้น เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์คล้ายกันที่พวกเขาเคยมี

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนยกตวัอย่าง
บุคคลในพระคมัภีรท์ี่ยังคงแน่วแน่ตอ่
พระกิตตคิณุแม้จะมีการข่มเหง (พระ
คมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีให้ตวัอย่างของบาง
คน) ให้ชัน้เรยีนอ่านเรือ่งราวของคนเหล่า
น้ี สมาชิกชัน้เรยีนเรยีนรูอ้ะไรบ้างจาก

ตวัอย่างเหล่าน้ีซ่ึงประยุกต์ ใช้กับพวกเขา
ในปัจจุบันได ้ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ี
คอืเยาวชนอาจจะส�ารวจพระคมัภีรข์้ออื่น
บางข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี

• เชือ้เชิญสมาชิกชัน้เรยีนให้ดวูดีทิัศน์
เรือ่ง “ชมรมตอ่ตา้นค�าสบถ” และมองหา
ค�าพูดในวดีทิัศน์ที่สรา้งแรงบันดาลใจให้
พวกเขายืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้า พวกเขาเผชิญกับสถานการณ์อะไร
บ้างซ่ึงท้าทายความเช่ือและมาตรฐานของ
พวกเขา พวกเขาก�าลังท�าอะไรเพื่อปกป้อง
ความเช่ือของตน พวกเขาจะท�าตามแบบ
อย่างในวดีทิัศน์ ไดอ้ย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 72)
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• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และ
แจกค�าพูดในโครงรา่งน้ีให้กลุ่มละหน่ึง
เรือ่ง ขอให้กลุ่มทบทวนค�าพูดเหล่าน้ัน
และเขียนข้อความอันเป่ียมดว้ยพลังที่
พวกเขาจะแบ่งปันไดเ้พื่อกระตุน้ให้คน
บางคนปกป้องความจรงิของพระกิตตคิณุ 
ให้แตล่ะกลุ่มบอกคนที่เหลือในชัน้เรยีน

วา่พวกเขาจะแบ่งปันข้อความเหล่าน้ีกับ
คนอื่นๆ ไดอ้ย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเขา
อาจจะสรา้ง รปูภาพพรอ้มข้อความอ้างอิง 
และแบ่งปันกับสมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ 
ระหวา่งสัปดาห์เพื่อเตอืนให้นึกถึงส่ิงที่
ท่านไดส้นทนาในชัน้เรยีน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูสึ้กไดร้บัแรงบันดาลใจให้ยืนเป็นพยาน
เกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขา
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะมีประโยชน์หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้ให้พวกเขากระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน เมื่อพวก
เขาซวนเซ พระองค์ ไม่ทรง
ทอดทิง้แตย่ังทรงรกัพวกเขา
และดแูลช่วยเหลือพวกเขา 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�า
ตามแบบอย่างของพระองค์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ขอให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกไป, เพือ่อาณาจักรแห่งสวรรคจ์ะมา” (คพ. 65:6)

เยาวชนในชัน้เรยีนของท่านถูกส่งมาแผ่นดนิโลกในเวลาพิเศษน้ีเพื่อช่วยเตรยีมโลกให้พรอ้ม
รบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขามีของประทานพิเศษและพรสวรรคท์ี่
พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาใช้ช่วยสรา้งอาณาจักรและแบ่งปันพระกิตตคิณุของพระองค ์
บทเรยีนในหน่วยน้ีจะช่วยพวกเขาพัฒนาของประทานเหล่าน้ีขณะเตรยีมเป็นผู้น�าและครใูน
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ครสิตม์าส: ฉันจะแบ่งปันประจักษ์พยานของฉันไดอ้ย่างไรวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ฉันจะเรยีนรู้ ให้รบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ในศาสนจักรไดอ้ย่างไร
ฉันจะเป็นผู้น�าทีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเป็นครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่ ใช้สอนเกีย่วกับการเสด็จมาครัง้ทีส่องไดอ้ย่างไร
ฉันจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่ ใช้สอนเกีย่วกับการเสด็จมาครัง้ทีส่องไดอ้ย่างไร
ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้างจากพระคมัภีรเ์พือ่ช่วยฉันเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่อง

ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าในยุคสุดท้าย
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ครสิตม์าส: ฉันจะแบ่งปันประจักษ์
พยานของฉันไดอ้ย่างไรวา่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า
ครสิตม์าสเป็นเวลาระลึกถึงการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดและส�านึกคณุอีกครัง้ตอ่
ของประทานอันยิ่งใหญ่แห่งพระชนม์ชีพที่ดพีรอ้มและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้
ของพระองค ์ในเรือ่งราวพระคมัภีรเ์กี่ยวกับการประสูตขิองพระองค ์เราพบแบบฉบับ
ของการเป็นสานุศิษย์—ตัง้แตแ่ซมิวเอลชาวเลมันผู้กล้าเป็นพยานถึงการเสด็จมาของ
พระองค ์ไปจนถึงชาวนีไฟผู้มองหาเครือ่งหมายการประสูตขิองพระองคอ์ย่างแน่ว
แน่ คนเลีย้งแกะที่แบ่งปันข่าวสารวา่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าประสูตแิล้ว และนัก
ปราชญ์ที่เล็งเห็นสัมฤทธิผลแห่งค�าพยากรณ์และเดนิทางไกลไปเข้าเฝ้าองคก์ษัตรยิ์
ของชาวยิว เฉกเช่นวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์สมัยก่อน เรารูสึ้กปรารถนาจะแบ่งปันประจักษ์
พยานของเรากับคนอื่นๆ เกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละ “ข่าวด ี... เป็นความยินดอีย่างยิ่ง” 
ที่เราพบในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระองค ์(ลูกา 2:10)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลดา้นล่างรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะสรา้งแรงบันดาล
ใจให้เยาวชนแสดงประจักษ์พยานเกีย่วกับพระผู้ช่วยให้รอด

มัทธิว 2; ลูกา 2 (พระเยซูครสิตป์ระสูต)ิ

ฮีลามัน 14 (แซมิวเอลชาวเลมันพยากรณ์
เกี่ยวกับการประสูตขิองพระเยซูครสิต)์

3 นีไฟ 1:4- 22 (ชาวนีไฟเป็นพยานรูเ้ห็น
เครือ่งหมายการประสูตขิองพระครสิต)์

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ของประทานอัน
สมบูรณ์” จากการการประชุมให้ข้อคดิทาง
วญิญาณจากฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองใน
เทศกาลครสิตม์าส 2012

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 
2000, 2–3

วดีทิัศน์: “พระองคค์อืของขวญั”, “พระ
ผู้ช่วยให้รอดประสูต—ิวดีทิัศน์ครสิตม์าส”

การให้ข้อคดิทางวญิญาณจากฝ่ายประธาน
สูงสุดเน่ืองในเทศกาลครสิตม์าส

พระคมัภีรห์รอืค�าสอนใดของ
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายได้
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยว
กับความเป็นพระเจ้าของพระ
เยซูครสิต ์ประจักษ์พยานน้ี
มีอิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร 
ท่านเคยใช้พระคมัภีรห์รอื
ค�าสอนเหล่าน้ีช่วยคนอื่นๆ 
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ประจักษ์พยานของพวกเขา
เมื่อใด

ท่านเคยไดย้ินเยาวชนเป็น
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด
เมื่อใด ท่านจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้พวกเขาแบ่งปันประจักษ์
พยานกับคนอื่นๆ
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวา่พวกเขา
ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนของ
สัปดาห์ที่แล้วอย่างไรในระหวา่งสัปดาห์

• ขอให้เยาวชนแบ่งปันวา่พวกเขาฉลอง
การประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร 
ธรรมเนียมปฏิบัติ ใดช่วยให้พวกเขาใกล้
ชิดพระครสิตม์ากขึน้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนแบ่งปันประจักษ์
พยานเกีย่วกับพระเยซูครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในแตล่ะปีสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และผู้น�าคนอื่น ๆ ในศาสนจักรกล่าวค�า
ปราศรยัใน การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
จากฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองในเทศกาล
ครสิตม์าส เลือกค�าพูดหรอืเพลงจากการ
ประชุมการให้ข้อคดิทางวญิญาณครัง้
ล่าสุดเพื่อแบ่งปันในชัน้เรยีนของท่าน มี
เรือ่งราวอะไรบ้างจากค�าปราศรยัที่ท่าน
สามารถแบ่งปันแก่ผู้อื่น เรือ่งราวเหล่าน้ี
ช่วยสอนเกี่ยวกับความหมายที่แท้จรงิของ
ครสิตม์าสและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู
ครสิตอ์ย่างไร เชือ้เชิญให้สมาชิกในชัน้
เรยีนแบ่งปันบางส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้าก
ค�าปราศรยัในการประชุมการให้ข้อคดิทาง
วญิญาณในโซเชียลมีเดยีหรอืกับสมาชิก
ในครอบครวัของพวกเขา

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่ง และเชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ความคดิและความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอด แสดงประจักษ์พยานของท่านถึง

ความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด 
และเชือ้เชิญเยาวชนให้ท�าเช่นเดยีวกัน 
กระตุน้เยาวชนให้แบ่งปันวดิทิัศน์เรือ่ง
หน่ึงจากเรือ่งเหล่าน้ีที่การสังสรรค์ ใน
ครอบครวัหรอืทางส่ือสังคม ในชัน้เรยีน
ครัง้ตอ่ไป ให้พวกเขาเล่าประสบการณ์จาก
การแบ่งปันข่าวสารเหล่าน้ี

• ให้ชัน้เรยีนทบทวนเรือ่งราวการประสูติ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ทัง้ในพันธสัญญา
ใหม่และพระคมัภีรม์อรมอน โดยอ่านพระ
คมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีดว้ยกันบาง
ข้อ เยาวชนพบอะไรในข้อเหล่าน้ีที่ดลใจ
ให้พวกเขาแบ่งปันประจักษ์พยานกับคน
อื่นๆ เช่นแซมิวเอลชาวเลมันกับคนเลีย้ง
แกะท�า พวกเขาไดข้้อคดิอะไรอีกบ้าง เชือ้
เชิญให้เยาวชนไตรต่รองและสนทนาวธิี
ตา่งๆ ที่พวกเขาสามารถแบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระเยซูครสิต์ ในช่วง
เทศกาลครสิตม์าสปีน้ี

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อเราสอนพระกิตตคิณุ 
เราควรยอมรบัดว้ยความถ่อม
ใจวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็น
ครตูวัจรงิ สิทธิพิเศษของเรา
คอืรบัใช้เสมือนหน่ึงเครือ่ง
มือซ่ึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
สอน เป็นพยาน ปลอบโยน 
และดลใจโดยผ่านเรา” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 41)
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• รอ้งเพลงศักดิสิ์ทธิ์เกี่ยวกับครสิตม์าส
ดว้ยกัน และเชิญเยาวชนพูดถึงข่าวสาร
ในเพลงที่พวกเขาพบวา่สรา้งแรงบันดาล
ใจ พวกเขาจะแบ่งปันพระคมัภีรข์้อใด

เกี่ยวกับเพลงสวดเหล่าน้ี หากเห็นสมควร 
ท่านอาจหาโอกาสให้ชัน้เรยีนไดร้อ้งเพลง
ครสิตม์าสให้คนในชุมชม

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันประจักษ์
พยานของพระเยซูครสิตก์ับคนอืน่ๆ หรอืไม่ พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอื
ไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไรเน่ืองจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้
พวกเขาให้ท�าความรูสึ้กเหล่าน้ี หาวธิีทีท่่านจะตดิตามผล

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบให้ค�าถามของตน 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนรบัรู้
ประจักษ์พยานอันทรงพลังที่
อยู่ ในพระคมัภีร์ ไดอ้ย่างไร
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเรยีนรู้ ให้รบัใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ในศาสนจักร
ไดอ้ย่างไร
เมื่อพระเจ้าทรงเรยีกเราให้รบัใช้ พระองคท์รงท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรรบัใช้อย่าง
ซ่ือสัตย์เช่นกัน เมื่อเราเรยีนรูว้า่เรามีความรบัผิดชอบอะไรบ้างและท�าความรบัผิดชอบ
เหล่าน้ันให้ส�าเรจ็อย่างขยันหมั่นเพียร พระเจ้าจะทรงขยายความพยายามของเรา เราได้
รบัพรในการเรยีกเช่นกันเมื่อเราท�าตามค�าแนะน�าของผู้น�าศาสนจักร ในวธิีน้ีเรามีส่วน
รว่มกับพระองค์ ในการสรา้งอาณาจักรและรบัใช้ลูกๆ ของพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

เยเรมีย์ 1:5–9; โมไซยาห์ 2:11; โมเสส 
6:31–34 (ศาสดาพยากรณ์ผู้ ไดร้บัพลัง
จากพระเจ้าให้ท�าการเรยีกของพวกท่าน
จนเกิดสัมฤทธิผล)

ยอห์น 15:16; หลักแห่งความเช่ือ 1:5 
(พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกเราให้รบัใช้ผ่าน
การเปิดเผย)

เจคอบ 1:17–19; คพ. 4; 107:99; 121:34–
36 (เราควรกระท�าดว้ยความขยันหมั่น

เพียรจนสุดความสามารถเพื่อให้การเรยีก
ของเราเกิดสัมฤทธิผล)

คพ. 25 (เอ็มมา สมิธไดร้บัค�าแนะน�าเกี่ยว
กับการท�าความรบัผิดชอบของเธอให้เกิด
สัมฤทธิผล)

โธมัส เอส. มอนสัน, “พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเรยีกให้รบัใช้,” เลียโฮนา, ส.ค. 2012, 
หน้า 4–5

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงไม่กีน่าทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงทีพ่วก
เขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั ครอบครวั เซมินาร ีชัน้
เรยีนอืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความ
เกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ี
อาจเป็นประโยชน์:

พระเจ้าทรงช่วยท่านอย่างไร
เมื่อท่านพยายามท�าการเรยีก
ให้เกิดสัมฤทธิผล ท่านจะ
แบ่งปันประสบการณ์ใดได้
บ้างกับเยาวชน

ในบรรดาเยาวชนที่ท่าน
สอน คนใดก�าลังรบัใช้ ในการ
เรยีก เหตใุดจึงส�าคญัที่พวก
เขาตอ้งเรยีนรูเ้วลาน้ีวา่จะ
รบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ศาสนจักรไดอ้ย่างไร
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• ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์
ล่าสุดที่ ไดส้อนพระกิตตคิณุ พวกเขา
รูสึ้กวา่อะไรด�าเนินไปดว้ยด ีพวกเขาอยาก
ปรบัปรงุอะไร

• ขอให้เยาวชนพูดเกี่ยวกับการเรยีกที่
พวกเขาเคยมี ในศาสนจักร พวกเขามี

ความรบัผิดชอบอะไรบ้าง พวกเขาพบ
อะไรที่ยากหรอืท้าทายเกี่ยวกับการเรยีก 
พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาอย่างไร แบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านเอง และแสดง
ประจักษ์พยานของท่าน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีรบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ศาสนจักร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านมาก
ทีสุ่ดตามการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อจากที่แนะน�าไว้ ใน
โครงรา่งน้ี โดยมองหาหลักธรรมที่พระเจ้า
ทรงสอนเกี่ยวกับการท�าการเรยีกให้เกิด
สัมฤทธิผล ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่พบ 
ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีดลใจพวกเขาให้ท�า
อะไร

• ขอให้เยาวชนเล่าเรือ่งจากพระคมัภีร์
ซ่ึงในเรือ่งน้ันมีคนไดร้บัมอบหมายที่ยาก
และไดร้บัความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
(ดแูนวคดิบางอย่างจากข้อพระคมัภีรท์ี่
แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) หากอยู่ ในวสัิยที่
ท�าได ้ให้ช่วยพวกเขาหารปูประกอบเรือ่ง
เหล่าน้ีใน หนังสือภาพพระกิตตคิณุ อะไร
ดลใจพวกเขาเกี่ยวกับเรือ่งเหล่าน้ี พวก
เขาเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งเหล่าน้ีเกี่ยวกับ
การท�าการเรยีกให้เกิดสัมฤทธิผล

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข่าวสารของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกให้รบัใช้” โดยมอง
หาข้อความอ้างอิงที่พวกเขาจะแบ่งปันได้
เกี่ยวกับวธิีรบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ ในการเรยีก
ของศาสนจักร ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่ง
ปันข้อความอ้างอิงของพวกเขาและเหตุ

ใดพวกเขาจึงคดิวา่ค�าแนะน�าจากประธาน
มอนสันมีความหมาย พวกเขาจะประยุกต์
ใช้ส่ิงที่เรยีนรู้ ในการเรยีกของพวกเขาเวลา
น้ีและในอนาคตอย่างไร

• เขียนหัวข้อ ค�าแนะน�า และ ค�าสัญญา 
ไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้ควา้ 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 25 ระบุค�า
แนะน�าและค�าสัญญาที่พระเจ้าประทาน
แก่เอ็มมา สมิธเกี่ยวกับการเรยีกของ
เธอ ขอให้พวกเขาเขียนส่ิงที่พบไวบ้น
กระดาน ค�าแนะน�าน้ีและค�าสัญญาเหล่า
น้ีจะประยุกต์ ใช้ ไดอ้ย่างไรกับการเรยีกที่
เยาวชนไดร้บั ขอให้เยาวชนที่มีการเรยีก
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาจ�าไดเ้กี่ยวกับค�า
แนะน�าและค�าสัญญาที่พวกเขาไดร้บัเมื่อ
ครัง้รบัการวางมือมอบหน้าที่ ท่านอาจจะ
แบ่งปันส่ิงที่ท่านจ�าไดเ้ช่นกัน ค�าสัญญา
เหล่าน้ีเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 107:99 เชือ้เชิญให้เยาวชน
จินตนาการวา่พวกเขาไดร้บัการเรยีกที่
เฉพาะในวอรด์หรอืสเตค และขอให้พวก
เขาแบ่งปันวา่พวกเขานึกถึงการเรยีกอะไร 
(ด“ูแผนภูมิการเรยีก” ในหน้า 184–192 

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การหาหลักธรรม กิจกรรม
แรกในหมวดน้ีเชือ้เชิญให้
เยาวชนคน้ควา้พระคมัภีร ์
โดยมองหาหลักธรรม (หรอื
ความจรงินิรนัดร)์ เกี่ยวกับ
การรบัใช้ ในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า กระตุน้พวก
เขาให้ถามตนเองท�านองน้ี 
“ฉันเรยีนรูห้ลักธรรมอะไร
บ้างจากข้อน้ี หลักธรรมเหล่า
น้ันแตกตา่งจากที่ฉันคดิหรอื
เรยีนรู้ ในอดตีหรอืไม่ หลัก
ธรรมเหล่าน้ันดลใจฉันให้
เปลี่ยนส่ิงใดในชีวติหรอืไม่” 
กระตุน้เยาวชนให้ ใช้ค�าถาม
คล้ายกันในระหวา่งการศึกษา
พระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั
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ใน คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร) 
พวกเขาจะท�าอะไรเพื่อให้ทราบวา่พวก
เขามีความรบัผิดชอบอะไรในการเรยีกน้ัน 
(ตวัอย่างเช่น พวกเขาอาจจะศึกษาพระ
คมัภีร ์คูม่ือเล่ม 2 Leadership Training 
Library ใน LDS.org หรอืหารอืกับคนที่

ก�าลังรบัใช้ ในการเรยีกน้ัน) ขอให้เยาวชน
ใช้เวลาระหวา่งชัน้เรยีนหรอืระหวา่ง
สัปดาห์ที่จะมาถึงเรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
เรยีกและแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้ ในชัน้เรยีน
สัปดาห์หน้า

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับ
ใจอะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจวธิีรบัใช้อย่างมีประสิทธิภาพในศาสนจักรหรอืไม่ พวกเขามี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัแรงบันดาลใจไดท้�าอะไรจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้
พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี แสวงหาพระวญิญาณขณะคดิหาวธิีทีท่่านจะ
ตดิตามผลรว่มกับการสวดอ้อนวอน

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจผู้
ที่ตดิตามพระองค ์พระองค์
ทรงเตรยีมและประทาน
ความรบัผิดชอบส�าคญัให้
พวกเขาสอน ให้พร และรบัใช้
ผู้อื่น ท่านสามารถจัดเตรยีม
โอกาสอะไรบ้างให้เยาวชนได้
สอนกัน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ด ูข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงลุกขึน้มารบั
การเรยีกของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, หน้า 93–96

ประการที่สามที่ท่านตอ้งรู ้ทันทีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก
ท่าน พระองค์จะทรงน�าทางท่าน  พระองค์จะทรงขยาย
ความสามารถของท่าน  ท่านจ�าเป็นตอ้งมีการขยายน้ี  การ
เรยีกของท่านจะน�าส่ิงตรงกันข้ามมาแน่นอน  ท่านอยู่ ใน
การรบัใช้พระอาจารย์  ท่านเป็นตวัแทนของพระองค ์ ชีวติ
นิรนัดรข์องผู้อื่นขึน้อยู่กับท่าน  พระองคท์รงเผชิญกับส่ิง
ตรงกันขา้มและพระองคต์รสัวา่การเผชิญกบัส่ิงตรงกนัขา้ม 
จะเป็นชะตากรรมของคนเหล่าน้ันที่พระองค์ทรงเรียก  
อ�านาจตา่งๆ ที่มารวมกันเพื่อตอ่ตา้นท่านจะไม่เพียงแต่ ให้
ท่านท้อถอยในงานของท่าน แตจ่ะท�าลายจิตวญิญาณท่าน
ดว้ย  อัครสาวกเปาโลอธิบายไวด้งัน้ี “เพราะวา่เราไม่ไดต้อ่สู้
กับเน้ือหนังและเลือด  แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพ 
เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี” [เอเฟซัส 
6:12]

มีช่วงเวลาที่ท่านจะรูสึ้กวา่รบัไม่ไหว  วธิีการหน่ึงที่จะเข้า
มาโจมตที่านก็คอืความรูสึ้กวา่ตวัเองไม่มีคา่พอ  ท่านอาจ
รู้สึกว่าไม่มีค่าพอที่จะตอบรับการเรียกเป็นตัวแทนของ
พระผู้เป็นเจ้าโดยพลังอ�านาจของท่านเท่าน้ัน แตท่่านได้
รบัมากกวา่ความสามารถตามธรรมชาตวิสัิยและท่านไม่ได้
ท�างานตามล�าพัง

พระเจ้าจะทรงขยายส่ิงที่ท่านและพูดในสายตาของผู้คนที่
ท่านรบัใช้ พระองคจ์ะทรงส่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาขยาย
ส่ิงที่ท่านพูดกับพวกเขาวา่จรงิ ส่ิงที่ท่านพูดและท�าจะให้
ความหวงัและการน�าทางแก่ผู้คนเกินกวา่ความสามารถที่
ติดตัวมาและความเข้าใจของท่านเอง  ปาฏิหารยิ์แบบน้ัน
เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของศาสนจักรของพระเจ้าในทุก
สมัยการประทาน  ซ่ึงจะเกิดขึน้ส่วนใหญ่ของการเรยีกท่าน
ซ่ึงท่านอาจเริม่ไม่ ใส่ ใจ . . .

พระเจา้ไมเ่พยีงขยายพลงัอ�านาจแหง่ความพยายามของทา่น 
พระองคจ์ะท�างานกับท่าน  พระสุรเสียงของพระองคท์ี่มา
ถึงผู้สอนศาสนาส่ีคนผ่านทางศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ในการเรยีกพวกเขาใหท้�างานยากอยา่งหน่ึงเป็นการใหก้�าลงัใจ 
ทุกคนที่พระองคท์รงเรยีกในอาณาจักรของพระองค ์“และ
ตวัเราจะไปกับพวกเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา; และเรา 
เป็นผูว้งิวอนพระบดิาแทนพวกเขา, และไมม่อีะไรจะเอาชนะ 
พวกเขาได”้ [คพ. 32:3]

เน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพระอติรูปท่ีฟ้ืนคืน
พระชนม์และมีรศัมีภาพ ดงัน้ันพระองค์ ไม่สามารถไปอยู่
กับผู้รบัใช้ของพระองคท์ุกคนดว้ยพระองคเ์องในทุกเวลา 
แตพ่ระองคท์รงค�านึงถึงพวกเขาและสถานการณ์ของพวก
เขาอย่างเต็มที่และสามารถแทรกแซงดว้ยพลังอ�านาจของ
พระองค ์น่ันเป็นเหตผุลที่พระองคป์ระทานสัญญาให้ท่าน 
ได ้“และผู้ ใดที่รบัเจ้า, ที่น่ันเราจะอยู่ดว้ย, เพราะเราจะไป
เบือ้งหน้าเจ้า.  เราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, 
และพระวิญญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และเหล่าเทพ
ของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว.้” [คพ. 84:88] . . .

ท่านมีความเช่ือมั่นได้อย่างเต็มที่ว่าพระเจ้าจะประทาน
พลังอ�านาจให้ท่านทบเท่าทวีคูณ  ส่ิงเดียวที่พระองค์ทรง
ขอจากท่านคือขอให้ท่านพากเพียรจนสุดแรงกายแรงใจ  
จงท�าดว้ยความรา่เรงิและดว้ยค�าสวดอ้อนวอนแห่งศรทัธา  
พระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์จะทรงส่งพระ-
วญิญาณบรสุิทธิ์มาเป็นเพื่อนน�าทางท่าน  ความพากเพียร
ของท่านจะเบ่งบานในชีวติผู้คนที่ท่านรบัใช้  และเมื่อท่าน
มองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ซ่ึงตอนน้ันดูเหมือนจะยาก
ล�าบากในการรบัใช้และการเสียสละ การเสียสละจะกลับมา
เป็นพร และท่านจะรู้ว่าท่านเห็นพาหุของพระผู้เป็นเจ้า
โอบอุ้มผู้ที่ท่านรบัใช้เพื่อพระองคแ์ละทรงโอบอุ้มท่านดว้ย
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเป็นผู้น�าที่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของการเป็นผู้น�าที่ชอบธรรม ผู้น�าใน
ศาสนจักรท�าตามแบบอย่างของพระองค์ โดยรกัและรบัใช้คนที่พวกเขาน�า เราตอ้ง
พยายามเป็นสานุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ก่อนและหลังจากน้ันเราจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นพัฒนา
ประจักษ์พยานให้เข้มแข็งและเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์ ไดม้ากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการ 

สวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

อพยพ 18:13–26 ( โมเสสไดร้บัค�าแนะ
น�าจากเยโธรเกี่ยวกับการเป็นผู้น�าที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้)

มัทธิว 20:20–28; 23:11; คพ. 50:26 (ผู้น�า
เหมือนพระครสิตร์บัใช้คนที่พวกเขาน�า)

ยอห์น 13:4–15; 3 นีไฟ 18:16; 27:21, 27 
(พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างของ
ผู้น�า)

โมไซยาห์ 2:11–19 (กษัตรยิ์เบ็นจามินรบั
ใช้ผู้คนของเขา)

คพ. 121:34–46 (หลักธรรมของการเป็น
ผู้น�าที่ชอบธรรม)

สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน, “ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดคอืผู้ตามที่ประเสรฐิสุด,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 70–76

โธมัส เอส. มอนสัน, “แบบอย่างของความ
ชอบธรรม,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 79–82

แทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “พลังอ�านาจของ
ฐานะปุโรหิตในเด็กหนุ่ม,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013

“การเป็นผู้น�าในศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต,์” คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงาน
ศาสนจักร (2010), 12–14

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกครัง้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิง
ทีพ่วกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างอาจจะ
ช่วยท่านได:้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อเรว็ๆ น้ีซ่ึง

เตอืนพวกเขาให้นึกถึงบางส่ิงที่ก�าลังเรยีน
รู้ ในชัน้เรยีนของศาสนจักร

นึกถึงคนที่ท่านรูจ้ักซ่ึงเป็น
ผู้น�าเหมือนพระครสิต ์บุคคล
น้ันมีคณุสมบัตอิะไรบ้างของ
การเป็นผู้น�า การเป็นผู้น�า
ของเขาหรอืเธอมีอิทธิพลตอ่
ท่านและผู้อื่นอย่างไร

เหตใุดเยาวชนจึงตอ้งเรยีน
รูก้ารเป็นผู้น�า พวกเขาน�า
ในโอกาสอะไรบ้าง—ใน
ศาสนจักร ในบ้าน และใน
ชุมชนของพวกเขา
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• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอด (ตวัอย่างเช่น 
รปูในหนังสือภาพพระกิตตคิณุ) และ
เขียนค�าวา่ ผู้น�า ไวบ้นกระดาน ขอให้

เยาวชนเขียนค�าอื่นที่เข้ามาในความคดิ
ไวบ้นกระดานเมื่อพวกเขานึกถึงพระเยซู
ครสิต์ ในฐานะผู้น�าที่ดพีรอ้ม

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้า่จะเป็นผู้น�าทีม่ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน มัทธิว 20:20–28 พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอะไรเหล่าอัครสาวก
เกี่ยวกับการเป็นผู้น�าในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียน
เปรยีบเทียบความตา่งของการเป็นผู้น�า
ในโลกกับการเป็นผู้น�าในศาสนจักรไว้
บนกระดาน คนๆ หน่ึงจะเป็นผู้น�าใน
ธุรกิจหรอืผู้น�าประเทศไดอ้ย่างไรเป็นใน
ศาสนจักรไดอ้ย่างไร โลกให้ความส�าคญั
คณุสมบัตกิารเป็นผู้น�าอะไรบ้าง และใน
ศาสนจักรศาสนาจักรให้ความส�าคญัอะไร
บ้าง ส่วนหน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ีคอื
เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่
สอนหลักธรรมของการเป็นผู้น�าเหมือน
พระครสิต ์(เช่นข้อที่แนะน�าไว้ ในโครง
รา่งน้ี) เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชนตอ้ง
เข้าใจหลักธรรมเหล่าน้ี พวกเขาจะใช้หลัก
ธรรมเหล่าน้ีในครอบครวัของพวกเขา ใน
การรบัใช้ศาสนจักร และในชุมชนของ
พวกเขาอย่างไร

• เลือกบางหมวดจากบทที่ 3 ใน คูม่ือ
เล่ม2, “การเป็นผู้น�าในศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต,์” ซ่ึงสอนหลักธรรมที่มีพระผู้
ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่าง (เช่น หมวด 
3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 และ 3.3.6) ขอ
ให้สมาชิกในชัน้เรยีนแตล่ะคนอ่านหน่ึง
หมวดที่เลือกมาและนึกถึงเรือ่งราวจาก
ชีวติของพระผู้ช่วยให้รอดที่แสดงถึง
หลักธรรมที่สอนในหมวดของเขาหรอืเธอ 
(พวกเขาสามารถดทูี่ หนังสือภาพพระ

กิตตคิณุ, 34–51, ส�าหรบัแนวคดิเพิ่ม
เตมิ) ท่านอาจให้พวกเขาทบทวนค�าพูด
ของสตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวนเรือ่ง “ผู้น�าที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดคอืผู้ตามที่ประเสรฐิสุด” โดย
มองหาหลักธรรมหรอืเรือ่งราวเกี่ยวกับการ
เป็นผู้น�าอย่างพระครสิต ์ขอให้เยาวชน
แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากคูม่ือและ
เรือ่งราว พวกเขาเคยเห็นตวัอย่างอะไรบ้าง
ของหลักธรรมเหล่าน้ีในชีวติของพวกเขา

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน 3 นีไฟ 27:21, 27 ขอ
ให้เยาวชนนึกถึงข่าวสารของข้อเหล่า
น้ีขณะท่านแบ่งปันเรือ่งการกระดกิหู
ของประธานโธมัส เอส. มอนสันจากค�า
พูดของท่านเรือ่ง “แบบอย่างของความ
ชอบธรรม” (หรอืฉายวดีทิัศน์ค�าพูดส่วน
หน่ึงของท่าน) เรือ่งน้ีสอนอะไรเยาวชน
เกี่ยวกับการเป็นผู้น�า เชือ้เชิญให้พวกเขา
ไตรต่รองวา่วธิีที่พวกเขาด�าเนินชีวติก�าลัง
ส่ือข่าวสารใดกับผู้อื่น กระตุน้พวกเขาให้
แบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงแบบอย่างของ
สมาชิกอีกคนหน่ึงในชัน้เป็นพรแก่พวก
เขา พวกเขาเห็นคณุสมบัตกิารเป็นผู้น�า
อะไรอีกบ้างในกันและกัน

• ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนคนหน่ึงสะพาย
เป้ เอาหนังสือหรอืของบางอย่างใส่ ใน
เป้จนกวา่เป้จะหนักมาก ถามเยาวชนวา่
เป้ใบน้ีอาจจะแทนการเรยีกเป็นผู้น�าได้
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนศึกษา อพยพ 
18:13–26 และมองหาค�าแนะน�าที่ โมเสส

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การหาหลักธรรม หลักธรรม
คอืความจรงินิรนัดรท์ี่น�าทาง
การกระท�าของเรา บางครัง้
หลักธรรมกล่าวไวชั้ดเจนใน
พระคมัภีรห์รอืถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ และหลาย
ครัง้บอกเป็นนัยไว้ ในเรือ่งเล่า
หรอืตวัอย่าง ขณะที่ท่านสอน
หลักธรรมของการเป็นผู้น�า
เหมือนพระครสิตแ์ก่เยาวชน 
จงช่วยให้พวกเขาเรยีนรูว้ธิี
ระบุหลักธรรมเหล่าน้ีโดยถาม
ค�าถามเช่น “ฉันเรยีนรูอ้ะไร
จากพระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่จะ
ช่วยให้ฉันเป็นผู้น�าที่ดขีึน้ มี
ส่ิงใดหรอืไม่ ในข้อน้ีที่สอน
ฉันให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้” กระตุน้พวก
เขาให้มองหาหลักธรรมขณะ
ศึกษาพระคมัภีร์
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ไดร้บัจากเยโธรเกี่ยวกับการเป็นผู้น�าที่
ดขีึน้ อาจจะเกิดอะไรขึน้ถ้าโมเสสไม่
ท�าตามค�าแนะน�าน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชน
จินตนาการวา่พวกเขาไดร้บัมอบหมาย
ให้จัดการประชุมเยาวชนสเตค พวกเขา
จะประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�าของเยโธรกับ
สถานการณ์น้ีอย่างไร ให้เวลาพวกเขา
วางแผนการประชุมเยาวชนตามที่นึก
ภาพไว ้พวกเขาจะขอให้ ใครช่วย พวกเขา
จะขอให้คนเหล่าน้ีท�าอะไร

• เขียนหลักธรรมการเป็นผู้น�าหลายข้อ
ที่เอ็ลเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอรส์อน
ไว้ ใน “พลังอ�านาจของฐานะปุโรหิตใน
เด็กหนุ่ม” ลงในกระดาษแตล่ะชิน้ แจก
กระดาษให้สมาชิกชัน้เรยีนคนละชิน้ และ
ขอให้เขาหรอืเธอคน้หาข้อมูลในบทความ
เกี่ยวกับหลักธรรมที่ ไดร้บัมอบหมาย เชือ้
เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการเป็นผู้น�าจากเอ็ล- 
เดอรค์อลลิสเตอร ์กระตุน้พวกเขาให้ยก
ตวัอย่างส่วนตวัของหลักธรรมเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีเป็นผู้น�าทีด่ขีึน้หรอืไม่ 
พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขาไดร้บัแรงบันดาลใจให้ท�าอะไรจากส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี 
กระตุน้พวกเขาให้กระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี คดิหาวธิีทีท่่านสามารถตดิตามผลได้

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ใครค่รวญสักครูว่า่ท่านรูอ้ะไร
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่านสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับ
วธิีสอนและน�าของพระองค ์
พระองคท์รงช่วยให้คนอื่น
เรยีนรูแ้ละเตบิโตอย่างไร 
ท่านจะท�าตามแบบอย่างการ
สอนและการน�าของพระองค์
ไดอ้ย่างไรเพื่อช่วยให้เยาวชน
เรยีนรูแ้ละเตบิโต ท่านจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขา
เป็นผู้น�าเหมือนพระครสิต์
ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “แบบอย่างของ
ความชอบธรรม,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, หน้า 79–82

หลายท่านคงจ�าประธานเอ็น. เอลดนั แทนเนอร์ ได ้ ท่าน
รบัใช้เป็นที่ปรกึษาของประธานศาสนจักรส่ีท่าน  ประธาน
แทนเนอรเ์ป็นแบบอย่างที่เครง่ครดัของความชอบธรรม
ตลอดช่วงทีท่า่นท�างานดา้นอตุสาหกรรม ระหวา่งท�าหน้าที่ 
ในรฐับาลแคนาดา และอย่างเสมอต้นเสมอปลายในชีวติ
ส่วนตวั  ท่านให้ค�าแนะน�าที่ ไดร้บัการดลใจดงัน้ี

“ ไม่มีส่ิงใดจะน�าปีติและความส�าเร็จมาให้มากไปกว่าการ
ด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพระกิตตคิณุ จงเป็นแบบอย่าง 
เป็นอิทธิพลเพื่อความด ี. . .

“เราทกุคนไดร้บัแตง่ตัง้ลว่งหน้าใหท้�างานบางอย่างในฐานะ 
ผู้รบัใช้ที่ [พระผู้เป็นเจ้า] ทรงเลือก ผู้ที่พระองค์ทรงเห็น 
วา่เหมาะสมแก่การประสาทฐานะปุโรหติและอ�านาจใหก้ระท�า 
ในพระนามของพระองค ์จ�าไวเ้สมอวา่ผู้คนหวงัให้ท่านเป็น 
ผู้น� าและท่านก�าลังมีอิทธิพลต่อชีวติแต่ละคนไม่วา่ดีหรอื
เลว อิทธิพลซ่ึงจะแผ่ไปถึงคนรุน่หลัง” [“For They Loved 
the Praise of Men More Than the Praise of God,” 
Ensign, Nov. 1975, 74.]

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอย�า้วา่เราผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตของ 
พระผู้เป็นเจ้ามีหน้าที่ด�าเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างของ 
ความชอบธรรมใหผู้อ้ืน่ด�าเนินตาม ขณะทีข่า้พเจา้ไตรต่รอง 
ว่าเราจะเป็นแบบอย่างเช่นน้ันได้อย่างไร  ข้าพเจ้านึกถึง
ประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อนขณะเข้ารว่มการประชุมใหญ่

สเตค  ระหวา่งภาคทั่วไปข้าพเจ้าเห็นเด็กผู้ชายคนหน่ึงน่ัง 
แถวหน้าของศนูย์สเตคกับครอบครวั  ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนยก 
พืน้ เมือ่การประชมุด�าเนินไป ขา้พเจา้เริม่สังเกตวา่ถา้ข้าพ- 

เจ้าน่ังไขว่ห้าง เด็กคนน้ันจะน่ังไขว่ห้างด้วย  ถ้าข้าพเจ้า
เปลี่ยนท่าและสลับขาไขวห่้าง เขาก็จะท�าเหมือนกัน  ข้าพ- 
เจ้าเอามือวางบนตกั เขาก็เอามือวางบนตกั  ข้าพเจ้าเอามือ
เท้าคาง เขาก็เอามือเท้าคาง ไม่วา่ข้าพเจ้าจะท�าอะไร เขาจะ 
เลยีนแบบทกุอยา่งจนใกลถ้งึเวลาทีข่า้พเจา้ตอ้งปราศรยักบั 
ที่ประชุม ข้าพเจ้าตัดสินใจทดสอบเขา  ข้าพเจ้าจ้องหน้า
เขาเพื่อให้แน่ใจวา่เขาก�าลังดูข้าพเจ้าอยู่ จากน้ันข้าพเจ้าก็
กระดกิหู เขาลองท�าบ้างแต่ไม่ส�าเรจ็ ข้าพเจ้าชนะเขาแล้ว! 
เขากระดกิหไูมเ่ป็น เขาเหลยีวมองพอ่ซ่ึงน่ังตดิกบัเขา และ 
กระซิบบางอย่าง เขาชีท้ี่หูของเขาแล้วก็ชีท้ี่ข้าพเจ้า  เมื่อ
คณุพ่อของเขามองมาทางข้าพเจ้า คดิวา่จะไดเ้ห็นข้าพเจ้า
กระดกิหู ข้าพเจ้ากลับน่ังน่ิง เอามือกอดอก และไม่กระดกุ 
กระดกิ คณุพอ่เหลอืบมองลกูชายดว้ยความสงสัย ดเูหมอืน 
เด็กคนน้ีจะผิดหวงัเล็กน้อย  ในทีสุ่ดเขาก็ยิม้ใหข้า้พเจา้ดว้ย 

ความเขินอายและยักไหล่

ขา้พเจา้นึกถงึประสบการณ์น้ันตลอดหลายปีมาน้ีขณะตรกึ- 
ตรองวา่เรามักเลียนแบบพ่อแม่ ผู้น�า และเพือ่นวยัเดยีวกับ
เรา โดยเฉพาะเมื่อเราอายุยังน้อย  ศาสดาพยากรณ์บริคัม 
ยังก์กล่าวว่า “เราไม่ควรปล่อยให้ตัวเราท�าส่ิงที่เราไม่อยาก
เห็นลูกๆ ของเราท�า  เราควรวางแบบอย่างที่เราประสงคจ์ะ 
ให้พวกเขาเลียนแบบ” [Deseret News, June 21, 1871, 
235.]
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเป็นครทูี่ดขีึน้ไดอ้ย่างไร
การสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนส�าคญัในการสรา้งอาณาจักรของพระเจ้า และเรา
ทุกคนมีโอกาสมากมายให้สอน ถึงแม้ ไม่มีการเรยีกอย่างเป็นทางการให้สอน แตเ่รามี
โอกาสสอนในครอบครวัเราและในฐานะเพื่อนบ้านและมิตรสหาย เราสามารถเป็นครทูี่ดี
ขึน้ได้ โดยประเมินข้อเดน่และข้อดอ้ยของเราอย่างซ่ือสัตย์ แสวงหาความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าอย่างนอบน้อม และเพียรพยายามพัฒนาความสามารถและคณุสมบัตทิี่ส�าคญั
ที่สุดในการสอนพระกิตตคิณุ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวา่พวกเขาจะเป็นครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร

อีเธอร ์12:27 (พระเจ้าจะทรงช่วยเราท�าให้
ส่ิงอ่อนแอกลับเข้มแข็ง)

คพ. 42:14 (เราตอ้งมีพระวญิญาณจึงจะ
สอน)

คพ. 88:78 (สอนอย่างขยันหมั่นเพียร)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การสอนพระ-
กิตตคิณุ,” เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 96–99

เดวดิ เอ็ม. แมคคองกี, “การสอนโดยพลัง
อ�านาจและสิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013

“วางแผนเพื่อปรบัปรงุการสอนของ
ท่าน,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
(1999), 24–27

“การสอนพระกิตตคิณุ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 77–80

“การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด,” การ
สอนพระกิตตคิณุในวธิีของพระผู้ช่วยให้
รอด (2012), 4–5

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

ท่านไดร้บัพรอย่างไรจากครู
ที่มีประสิทธิภาพ ท่านไดท้�า
อะไรเพื่อเป็นครทูี่ดขีึน้

ท่านไดจ้ัดเตรยีมโอกาสอะไร
ให้เยาวชนสอน พวกเขามีข้อ
เดน่และข้อดอ้ยอะไรบ้างใน
ฐานะครู
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• ขอให้เยาวชนเล่าพอสังเขปเกี่ยวกับ
การสังสรรค์ ในครอบครวั เซมินาร ีหรอื
บทเรยีนศาสนจักรที่พวกเขาช่ืนชอบเป็น
พิเศษ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนนึกถึงครคูนโปรด
ที่สรา้งแรงบันดาลใจพวกเขาให้ด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ อะไรท�าให้ครคูน
น้ีมีประสิทธิภาพ เขาหรอืเธอมีคณุสมบัติ

อะไรบ้างที่เยาวชนอยากท�าตาม ขอให้
เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง “คณุสมบัติ
ที่ส�าคญัที่สุด” ใน หน้า 26 ของ ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน และ
มองหาคณุสมบัตเิพิ่มเตมิของครทูี่มี
ประสิทธิภาพ ครสูอนพระกิตตคิณุที่มี
ประสิทธิภาพช่วยสรา้งอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้า่จะเป็นครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทาง
ของพระวญิญาณ:

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และ 
ขอให้อ่านพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีกลุ่มละข้อ:  
อีเธอร ์12:27; คพ. 42:14; คพ. 88:78 ขอ
ให้พวกเขาไตรต่รองและสนทนาวา่พระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับการเป็น
ครทูี่ดขีึน้ กระตุน้พวกเขาให้คน้หาข้อ
พระคมัภีร์ ในเชิงอรรถของข้อเหล่าน้ีเพื่อ
ไดข้้อคดิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเป็นครทูี่
ดขีึน้ และขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ 
เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหัวข้อเรือ่ง “การ
สอนพระกิตตคิณุ” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(หน้า 77–80) และเขียนวธิีที่พวกเขาจะ
ขยันหมั่นเพียรมากขึน้ในการเป็นครู

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหาและเขียนหลัก
ธรรมพืน้ฐานหกประการของการสอนใน
หัวข้อ 3 จากค�าพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน 
เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “การสอนพระกิตตคิณุ” 
ไวบ้นกระดาน ขอให้พวกเขาประเมินวา่
พวกเขาก�าลังประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่า
น้ีดเีพียงใดในการสอนของพวกเขา เชือ้
เชิญให้พวกเขาเลือกหลักธรรมหน่ึงในน้ัน
ที่ตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้หรอืปรบัปรงุใน
การสอนของพวกเขา ขอให้พวกเขาศึกษา
หลักธรรมน้ันในค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โอ๊คส์
และแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูแ้ละส่ิง

ที่พวกเขาวางแผนจะท�าเพื่อประยุกต์ ใช้
หลักธรรมน้ีเมื่อสอนคนอื่นครัง้ตอ่ไป

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม เชือ้
เชิญให้กลุ่มหน่ึงอ่าน “ประเมินจุดเดน่
และจุดดอ้ยของท่านเอง” ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน หน้า 24–25 
และให้อีกกลุ่มหน่ึงอ่าน “วางแผนเพื่อ
ปรบัปรงุ” ในหน้า 25–26 ขอให้พวกเขา
สนทนาส่ิงที่เรยีนรู้ ในกลุ่มของตนและ
แบ่งปันประเด็นหลักของการสนทนา
กับอีกกลุ่มหน่ึง ขอให้เยาวชนนึกถึง
ประสบการณ์เมื่อเรว็ๆ น้ีที่พวกเขาไดส้อน 
(ตวัอย่างเช่น ที่การสังสรรค์ ในครอบครวั 
ชัน้เรยีนศาสนจักร หรอืเป็นผู้สอนประจ�า
บ้าน) เชือ้เชิญให้เยาวชนแตล่ะคนเตมิ
แผนภูมิเหมือนในหน้า 25 เพื่อวางแผน
ปรบัปรงุการเป็นครสูอนพระกิตตคิณุ

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อเป็นครทูี่ดขีึน้” เชือ้เชิญให้เยาวชน
อ่านค�าพูดของเดวดิ เอ็ม. แมคคองกีเรือ่ง 
“การสอนโดยพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า” หรอื “การสอนในวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอด” จาก การสอนพระ
กิตตคิณุในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด (หน้า 
4–5) โดยมองหาค�าตอบของค�าถามดงั

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การใช้เชิงอรรถ ในกิจกรรม
แรกของหมวดน้ี ครกูระตุน้
เยาวชนให้ ใช้เชิงอรรถในพระ
คมัภีร ์ช่วยให้พวกเขาเห็นวา่
เชิงอรรถสามารถท�าให้พวก
เขาเข้าใจส่ิงที่ก�าลังอ่านลึกซึง้
ขึน้ไดอ้ย่างไร กระตุน้เยาวชน
ให้ดเูชิงอรรถบ่อยๆ เพื่อยก
ระดบัการศึกษาพระคมัภีร์
เป็นส่วนตวั
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กล่าว เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ
และวธิีเฉพาะเจาะจงในการประยุกต์ ใช้ส่ิง
ที่เรยีนรูก้ับการสอนของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่าน “วธิีสอน” 
ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา และเขียนวธิีสอน
ที่พวกเขาพบไวบ้นกระดาน เยาวชน

เคยเห็นคนอื่นใช้วธิีเหล่าน้ีเมื่อใด ขอให้
เยาวชนแตล่ะคนเลือกหลักแห่งความเช่ือ
หน่ึงข้อและใช้เวลาสองสามนาที ในชัน้
เรยีนเตรยีมสอนข้อน้ันกับเด็กกลุ่มหน่ึง 
โดยใช้หน่ึงวธิีบนกระดาน ขอให้เยาวชน
แบ่งปันส่ิงที่เตรยีมไว้

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเขาจะเป็น
ครทูีด่ขีึน้ไดอ้ย่างไร พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะ
คุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความประทับใจทีพ่วกเขาไดร้บัในระหวา่งบทเรยีน พวกเขา
จะท�าอะไรเพือ่ปรบัปรงุการเป็นคร ูกระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันประสบการณ์ในชัน้เรยีน
คราวหน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดประทาน
ความรบัผิดชอบอันส�าคญั
ให้เหล่าสานุศิษย์สอน ให้
พร และรบัใช้ผู้อื่น การไดร้บั
โอกาสให้สอนส่ิงที่ก�าลังเรยีน
รูแ้ก่ผู้อื่นเป็นพรแก่เยาวชน
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “แบบอย่างของ
ความชอบธรรม,” เลียโฮนา , พ.ค. 2008, 80

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอย�า้วา่เราผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้า มีหน้าที่ด�าเนินชีวติจนเป็นแบบ
อย่างของความชอบธรรมให้ผู้อื่นด�าเนินตาม ขณะที่
ข้าพเจ้าไตรต่รองวา่เราจะเป็นแบบอย่างเช่นน้ันไดอ้ย่างไร 
ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์เมื่อหลายปีก่อนขณะเข้ารว่ม
การประชุมใหญ่สเตค ระหวา่งภาคทั่วไป ข้าพเจ้าเห็นเด็ก
ผู้ชายคนหน่ึงน่ังแถวหน้าของศนูย์สเตคกับครอบครวั 
ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนยกพืน้ ขณะที่การประชุมด�าเนินอยู่น้ัน 
ข้าพเจ้าเริม่สังเกตวา่ถ้าข้าพเจ้าน่ังไขวห่้าง เด็กคนน้ันจะ
น่ังไขวห่้างตาม ถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนท่าและสลับขาไขวห่้าง 
เขาจะท�าเหมือนกัน ข้าพเจ้าเอามือวางบนตกั เขาก็เอามือ
วางบนตกั ข้าพเจ้าเอามือเท้าคาง เขาก็เอามือเท้าคาง ไม่
วา่ข้าพเจ้าจะท�าอะไร เขาจะเลียนแบบทุกอย่าง จนใกล้ถึง
เวลาที่ข้าพเจ้าตอ้งปราศรยักับที่ประชุม ข้าพเจ้าตดัสินใจ

ทดสอบเขา ข้าพเจ้าจ้องหน้าเขาเพื่อให้แน่ใจวา่เขาก�าลัง
ดขู้าพเจ้าอยู่ จากน้ันข้าพเจ้าก็กระดกิหู เขาลองท�าบ้างแต่
ไม่ส�าเรจ็ ข้าพเจ้าชนะเขาแล้ว! เขากระดกิหูไม่เป็น เขา
เหลียวมองพ่อซ่ึงน่ังตดิกับเขา และกระซิบบางอย่าง เขา
ชีท้ี่หูของเขาแล้วก็ชีท้ี่ข้าพเจ้า เมื่อคณุพ่อของเขามอง
มาทางข้าพเจ้า คดิวา่จะไดเ้ห็นข้าพเจ้ากระดกิหู ข้าพเจ้า
กลับน่ังน่ิง เอามือกอดอก และไม่กระดกุกระดกิ คณุพ่อ
เหลือบมองลูกชายดว้ยความสงสัย ดเูหมือนเด็กคนน้ีจะ
ผิดหวงัเล็กน้อย ในที่สุดเขาก็ยิม้ให้ข้าพเจ้าดว้ยความเขิน
อายและยักไหล่

ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์น้ันตลอดหลายปีมาน้ีขณะ
ตรกึตรองวา่เรามักเลียนแบบพ่อแม่ ผู้น�า และเพื่อน
วยัเดยีวกับเรา โดยเฉพาะเมื่อเราอายุยังน้อย ศาสดา
พยากรณ์บรคิมั ยังก์กล่าววา่ “เราไม่ควรปล่อยให้ตวัเราท�า
ส่ิงที่เราไม่อยากเห็นลูกๆ ของเราท�า เราควรวางแบบอย่าง
ที่เราประสงคจ์ะให้พวกเขาเลียนแบบ”
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

วธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง
การแบ่งปันพระกิตตคิณุเป็นความรบัผิดชอบของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน เราควร
สวดอ้อนวอนและหาโอกาสบอกผู้อื่นเกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เราสามารถ 
“เตรยีมพรอ้มเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตผุลเกี่ยวกับความหวงั [ของ
เรา]” (1 เปโตร 3:15)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจวธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อืน่

มัทธิว 28:19–20 (พระผู้ช่วยให้รอดทรง
บัญชาเหล่าสานุศิษย์ ให้สอนพระกิตตคิณุ
แก่ทุกประชาชาต)ิ

โรม 1:16 (เปาโลไม่ละอายในเรือ่งพระ
กิตตคิณุของพระครสิต)์

1 ทิโมธี 4:12 (เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้
เช่ือ)

1 เปโตร 3:15 (จงพรอ้มตอบค�าถาม 
พระกิตตคิณุ)

คพ. 1:23 (พระกิตตคิณุประกาศโดยคน
อ่อนแอและคนต�า่ตอ้ย)

คพ. 11:21 (เราควรเตรยีมส่ังสอนพระ
กิตตคิณุโดยหมายมั่นให้ ไดพ้ระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 33:8–10 (เราควรอ้าปากของเรา)

คพ. 88:81 (เราไดร้บับัญชาให้เตอืนเพื่อน
บ้านของเรา)

คพ. 100:5–8 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงบอกส่ิงที่เราตอ้งพูดและเป็นพยานถึง
ความจรงิพระกิตตคิณุ)

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “น่ีคอื
ปาฏิหารยิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เจ้าจงเป็นแบบ
อย่างแก่คนที่เช่ือทัง้ปวง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, หน้า 59–62

วดีทิัศน์: “การแบ่งปันความเช่ือของท่าน” 
“I’ll Go Where You Want Me to Go”

ท่านเคยมีโอกาสใดแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับผู้อื่น ท่านได้
ท�าอะไรบ้างเพื่อแบ่งปัน 
พระกิตตคิณุกับผู้อื่น

เยาวชนเคยมีประสบการณ์
อะไรบ้างในการแบ่งปัน 
พระกิตตคิณุ มี โอกาสอะไร 
บ้างให้เยาวชนไดแ้บ่งปัน 
พระกิตตคิณุ
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ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าตอนที่พวกเขา
เรยีนรูห้ลักธรรมพระกิตตคิณุจากค�าพูด
หรอืการกระท�าของเพื่อนคนหน่ึง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนเล่าประสบการณ์
การแบ่งปันพระกิตตคิณุเมื่อเรว็ๆ น้ี หรอื

ท่านอาจจะแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
เอง เยาวชนเรยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์
เหล่าน้ันที่สามารถช่วยพวกเขาแบ่งปัน
พระกิตตคิณุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูว้ธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุอย่าง
มีประสิทธิภาพ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: 
“เหตใุดเราจึงควรแบ่งปันพระกิตตคิณุ” 
และ “เราควรแบ่งปันพระกิตตคิณุ
อย่างไร” แบ่งเยาวชนออกเป็นสองกลุ่ม
และขอให้พวกเขาหาข้อพระคมัภีรท์ี่ตอบ
ค�าถามเหล่าน้ี (ดขู้อพระคมัภีรท์ี่แนะน�า
ไว้ ในโครงรา่งน้ี หากจ�าเป็นจงกระตุน้
เยาวชนให้อ่านมากกวา่หน่ึงครัง้เพื่อให้
พวกเขาเข้าใจส่ิงที่ก�าลังอ่าน) เชือ้เชิญ
พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงที่พบและเขียน
ค�าตอบไวบ้นกระดานใตค้�าถามที่เหมาะ
สม ขอให้เยาวชนเลือกบางอย่างจากค�า
ตอบที่เขียนไวบ้นกระดานเพื่อพวกเขาจะ
พยายามประยุกต์ ใช้กับการพยายามแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุของพวกเขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนคน้ควา้หัวข้อ 
“สมาชิกผู้สอนศาสนา” จากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “เจ้า
จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เช่ือทัง้ปวง” ขอ
ให้พวกเขามองหาค�าแนะน�าที่จะช่วยให้

พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึน้ในการแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุ ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่พบและสนทนาวธิีเฉพาะเจาะจงที่พวก
เขาสามารถประยุกต์ ใช้ ได ้หากอยู่ ในวสัิย
ที่ท�าได ้ให้เวลาพวกเขาในชัน้เรยีนฝึกท�า
บางส่ิงที่สนทนาไปแล้ว

• ฉายวดีทิัศน์ “การแบ่งปันความเช่ือ
ของท่าน” และขอให้เยาวชนแบ่งปันวธิี
ที่พวกเขาสังเกตเห็นผู้คนใช้เทคโนโลยี
แบ่งปันพระกิตตคิณุ พวกเขานึกถึงวธิี
ใดอีกบ้าง ให้เวลาในชัน้เรยีนวางแผนวธิีที่
พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับเพื่อนและสมาชิกครอบครวั
ของพวกเขา

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม และ
ให้ส�าเนาค�าพูดของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “น่ีคอืปาฏิหารยิ์” แก่
ทัง้สองกลุ่มโดยเริม่ที่วลี “หากท่านไม่ได้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา” ให้กลุ่มหน่ึง
หาค�าแนะน�าที่เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นให้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บางครัง้ผู้คนมีความโน้ม
เอียงที่จะคดิถึงส่ิงที่เขาก�าลัง
พูดมากกวา่ฟังส่ิงที่คนอื่นพูด 
จงแน่ใจวา่ท่านก�าลังเอาใจ
ใส่อย่างจรงิจังกับผู้พูด ไม่ ใช่
วางแผนวา่จะตอบอย่างไร” 
(ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอนl [1999], หน้า 67)
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เพื่อช่วยเราแบ่งปันพระกิตตคิณุอย่างมี
ประสิทธิภาพและอีกกลุ่มหาค�าสัญญาที่
ท่านให้ ไวก้ับคนท�าเช่นน้ัน ขอให้พวกเขา

แบ่งปันส่ิงที่พบ เยาวชนรูสึ้กวา่พวกเขา
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิงที ่

เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นสอน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีแบ่งปันพระกิตตคิณุ
หรอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนสวดอ้อนวอนขอโอกาสแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อืน่โดยใช้ส่ิงทีเ่รยีน
รู้ ในชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ที่ ไดร้บัในชัน้เรยีนคราวหน้า

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างและครพูี่เลีย้ง
ของคนที่พระองคท์รงสอน 
แบบอย่างของท่านสามารถ
ดลใจเยาวชนให้แบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับเพื่อนและ
สมาชิกครอบครวัของพวกเขา
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

263

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เจ้าจงเป็น
แบบอย่างแก่คนทีเ่ชือ่ทัง้ปวง,” เลียโฮนา, พ.ย.. 2010, หน้า 
101–104

สมาชิกแตล่ะคนสามารถเป็นแบบอยา่งของผูเ้ช่ือได ้พีน้่อง 
ทัง้หลาย ในฐานะผู้ตดิตามพระครสิต ์ทุกท่านด�าเนินชีวติ
ตามค�าสอนของพระองค์ ได้  ท่านสามารถมี “ ใจบรสุิทธิ์
และมือสะอาด” ได้  ท่านสามารถมี “รูปลักษณ์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าจารึกอยู่บนสีหน้าของท่าน” ได้ [แอลมา 5:19]  
งานดขีองท่านจะประจักษ์ตอ่ผู้อื่น [ด ูมัทธิว 5:16; แอลมา 
7:24]  แสงสว่างของพระเจ้าจะส่องจากนัยน์ตาท่าน [ด ู
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:11]  ด้วยเหตุน้ีท่านจึง
พรอ้มจะตอบค�าถามมากขึน้  อัครสาวกเปโตรแนะน�าวา่ 
“เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านวา่ท่านมีความ
หวงัใจเช่นน้ีดว้ยเหตผุลประการใด” [1 เปโตร 3:15]

ขอให้ค�าตอบของท่านอบอุ่นและเป่ียมปีต ิ ให้ค�าตอบของ 
ท่านเหมาะกับแตล่ะคน  จ�าไวว้า่คนเหล่าน้ันเป็นลูกของ
พระผูเ้ป็นเจ้าเช่นกนั พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงตอ้งการใหบ้คุคล 
น้ันคูค่วรรบัชีวตินิรนัดรแ์ละกลับไปหาพระองค์ ในวนัข้าง
หน้า  ท่านอาจจะเป็นคนเปิดประตูความรอดและความ
เข้าใจในหลักค�าสอนของพระครสิต์ ให้เขาก็ ได ้[ด ู2 นีไฟ 
31:2, 21]

หลังจากค�าตอบในเบือ้งต้นแล้ว จงพร้อมก้าวต่อไป  ท่าน
อาจจะชวนเพื่อนไปโบสถ์กับท่าน  เพื่อนหลายคนของเรา
ไม่รู้ว่าเราต้อนรับพวกเขาในอาคารศาสนจักร  “มาดูเถิด” 
เป็นพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระผู้ช่วยให้รอดถึงผู้ปรารถนา
จะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระองค ์[ยอห์น 1:39]  การชวน
มารว่มประชุมวนัอาทิตย์กับท่านหรอืมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ทางสังคมหรือการรับใช้ของศาสนจักรจะช่วยขจัดความ
เข้าใจผิดและท�าให้ผู้มาเยือนรู้สึกสบายใจขึน้ท่ามกลาง
พวกเรา . . .

ท่านสามารถเชิญเพื่อนอ่านพระคมัภีรม์อรมอน  อธิบายวา่
น่ีไม่ ใช่นวนิยายหรอืประวตัศิาสตร ์แตเ่ป็นพยานหลักฐาน
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต์  จุดประสงค์คือ “เพื่อให้
ชาวยิวและคนตา่งชาตมิั่นใจดว้ยวา่พระเยซูคอืพระครสิต,์ 
พระผู้เป็นเจ้านิรนัดร,์ และทรงแสดงองค์ ให้ประจักษ์แก่
ประชาชาติทัง้ปวง” [ปกในของพระคัมภีรม์อรมอน]  มี
อ�านาจในพระคมัภีรเ์ล่มน้ีที่จะสัมผัสใจและยกชีวติผู้แสวง 
หาความจรงิอย่างซ่ือสัตย์  จงเชือ้เชิญเพื่อนให้อ่านรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน . . .

อีกวิธีหน่ึงที่ท่านสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณได้คือชวน
เพ่ือนมาพบกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในบ้านของท่าน  ผู ้
สอนศาสนาเหลา่น้ีไดร้บัเรยีกและพรอ้มจะสอนพระกติตคิณุ 
เพื่อนของท่านสามารถเริม่เดินทางสู่ความรอดและความ
สูงส่งได้ด้วยความสบายใจในบ้านของท่านและด้วยการรบั 
รองของท่าน  พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าได้รับเรียกมาเพื่อท�าให้
เกิดการรวมกันของผู้ที่เราเลือกไว;้ เพราะผู้ที่เราเลือกไว้ ได ้
ยินเสียงของเราและหาท�าใจแข็งกระดา้งไม่.” [หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 29:7] . . .

สมัยน้ีเป็นยุคของอินเทอรเ์น็ต มีวธิี ใหม่และน่าตืน่เตน้ที่
ท่านสามารถท�างานเผยแผ่ศาสนาได้  ท่านอาจชวนมิตร
สหายและเพือ่นบา้นเขา้ไปดใูน mormon.org เวบ็ไซต์ ใหม ่
ถ้าท่านมีบล็อกและเครอืข่ายสังคมออนไลน์  ท่านอาจจะ
เช่ือมโยงเวบ็ไซตข์องท่านกับ mormon.org. . .

ผู้ตดิตามพระครสิตท์ี่เป็นแบบอย่างที่ดทีุกคนสามารถเป็น 
สมาชิกผูส้อนศาสนาทีม่ปีระสิทธภิาพได ้ สมาชิกและผูส้อน 
ศาสนาเต็มเวลาจะพรอ้มใจกันน�าพรแห่งพระกิตติคุณไป
ให้เพื่อนรกัและเพือ่นบ้าน  หลายคนเป็นของอิสราเอลโดย
การรวมตามสัญญา  น่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ทีส่องของพระเจ้า  พระองคท์รงตอ้งการให้เรา
ทุกคนเป็นแบบอย่างของผู้เช่ือ
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่ ใช้สอน
เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองได้
อย่างไร
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดและผู้รบัใช้ของพระองคส์อนเรือ่งการเสด็จมาครัง้ที่สอง พระองค์
และพวกท่านมักใช้สัญลักษณ์และอุปมา เราสามารถเข้าใจเหตกุารณ์ที่น�าไปสู่การเสด็จ
มาครัง้ที่สองลึกซึง้ขึน้เมื่อเราเรยีนรูว้ธิีแปลความหมายของสัญลักษณ์เหล่าน้ี

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนเข้าใจสัญลักษณ์และอุปมาเกีย่วกับการเสด็จมาครัง้ทีส่อง

มัทธิว 13:24–30; คพ. 86:1–7 (อุปมาเรือ่ง
ข้าวสาลีและข้าวละมาน)

1 เธสะโลนิกา 5:2–8; 2 เปโตร 3:10–14; 
คพ. 106:4–5; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:46–48 (การเสด็จมาครัง้ที่สองจะมาดงั
ขโมยในเวลากลางคนื)

มัทธิว 25:1–13; คพ. 45:56–57; 63:54 
(อุปมาเรือ่งหญิงพรหมจารสิีบคน)

คพ. 45:34–39; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:38–39 (อุปมาเรือ่งตน้มะเดือ่)

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:49–54 (การเสด็จ
มาครัง้ที่สองเปรยีบกับพระเจ้าเสด็จเยือน
ผู้รบัใช้ช่ัวและผู้รบัใช้ที่ซ่ือสัตย์)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การเตรยีมพรอ้ม
ส�าหรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2004, หน้า 7–11

“การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์,” ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน (1999), หน้า 163–164

วดีทิัศน์: “พวกเขาที่มีปัญญา”, “อย่ากังวล
ใจ”

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

สัญลักษณ์และอุปมาใดใน
พระคมัภีร์ ไดช่้วยให้ท่าน
เข้าใจการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ดขีึน้ การเปรยีบเทียบเหล่าน้ี
ไดส้รา้งแรงบันดาลใจให้ท่าน
เตรยีมรบัการเสด็จกลับของ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

สัญลักษณ์และอุปมาใดเกี่ยว
กับการเสด็จมาครัง้ที่สองอาจ
จะท�าให้เยาวชนที่ท่านสอน
สนใจ ท่านจะช่วยให้พวก
เขารบัรูสั้มฤทธิผลของค�า
พยากรณ์เหล่าน้ีในโลกรอบ
ตวัไดอ้ย่างไร
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• ขอให้เยาวชนเขียนความจรงิพระ
กิตตคิณุที่พวกเขาเรยีนรูม้าตลอดและ
สนทนาวา่ความจรงิเหล่าน้ันสัมพันธ์กัน
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อความ
อ้างอิงจากประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
เรือ่งการใช้การเปรยีบเทียบในหัวข้อ

เรือ่ง “การเปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้
อุปกรณ์” ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน หน้า 163 การเปรยีบเทียบ (เช่น
สัญลักษณ์หรอือุปมา) สามารถช่วยให้
เราเข้าใจหลักธรรมพระกิตตคิณุอย่างไร 
เยาวชนรูจ้ักการเปรยีบเทียบอะไรจาก 
พระคมัภีรท์ี่สอนเราเกี่ยวกับการเสด็จมา 
ครัง้ที่สอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนเข้าใจสัญลักษณ์ที่ ใช้สอนเกีย่วกับการ
เสด็จมาครัง้ทีส่อง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านข้อพระคมัภีร์
ในโครงรา่งน้ีที่พูดถึงอุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน (หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง 
“พวกเขาที่มีปัญญา”) ขอให้เยาวชน
สรา้งสองคอลัมน์ในกระดาษแผ่นหน่ึง
และเขียนช่ือคอลัมน์วา่ “อุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน” และ “การเสด็จมา
ครัง้ที่สอง” และตา่งคนตา่งพิจารณาการ
เปรยีบเทียบที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า 
เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนองคป์ระกอบของ
อุปมาในคอลัมน์แรก เช่น หญิงพรหมจารี
ที่ฉลาด เจ้าบ่าว และน� ้ามัน และเขียนใน
คอลัมน์ที่สองวา่ส่ิงเหล่าน้ีแทนอะไรเกี่ยว
กับการเสด็จมาครัง้ที่สอง หากพวกเขา
ตอ้งการความช่วยเหลือ ให้แบ่งปัน “อุปมา
เรือ่งหญิงพรหมจารสิีบคน” ( เลียโฮนา, 
มี.ค. 2009, หน้า 20–21) สนทนากันวา่
พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรและพวกเขาไดร้บัแรง
บันดาลใจให้ท�าอะไรหลังจากศึกษาอุปมา
เรือ่งน้ี

• ขอให้เยาวชนแตล่ะคนอ่านพระคมัภีร์
อ้างอิงที่รวมไว้ ในโครงรา่งน้ีซ่ึงเปรยีบ
เทียบการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิตก์ับขโมยในเวลากลางคนื ขอให้
เยาวชนสนทนาส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยว
กับการเสด็จมาครัง้ที่สอง การเสด็จมา

ครัง้ที่สองเปรยีบใครเหมือนกับขโมย พระ
คมัภีรก์ล่าววา่เราสามารถท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อเตรยีมให้พรอ้ม เชือ้เชิญให้เยาวชน
นึกถึงการเปรยีบเทียบของตนซ่ึงจะ
อธิบายการเสด็จมาครัง้ที่สองและแบ่งปัน
การเปรยีบเทียบกับชัน้เรยีน

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:49–54 ขอให้เยาวชนสนทนาความแตก
ตา่งระหวา่งผู้รบัใช้สองคน บางคนในสมัย
ของเราเหมือนผู้รบัใช้ช่ัวอย่างไร อะไร
เป็นผลจากการกระท�าของผู้รบัใช้ ขอ
ให้เยาวชนเลือกพระคมัภีรข์้อหน่ึงใน
เชิงอรรถของข้อน้ันและอ่าน เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่งปันข้อคดิเพิ่มเตมิที่เรยีนรู้
เกี่ยวกับการเปรยีบเทียบจากการอ่าน 
พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิเหล่าน้ี

• ขอใหเ้ยาวชนจนิตนาการวา่เพือ่นแสดง
ความกลัวตอ่เหตกุารณ์ที่จะเกิดก่อนการ
เสด็จมาครัง้ที่สอง พวกเขาจะพูดอะไรกับ
เพื่อนเพื่อปลอบโยนเขา ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง 
“อย่ากังวลใจ” และขอให้เยาวชนจดเพิ่ม
เตมิในส่ิงที่พวกเขาจะแบ่งปันกับเพื่อน
ได ้รวมไปถึงข้อพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้
เยาวชนใช้ส่ิงที่เรยีนรูแ้สดงบทบาทสมมติ
เพื่อปลอบเพื่อนที่กังวลเรือ่งการเสด็จมา
ครัง้ที่สอง

ทักษะการศกึษาพระ
กิตติคุณ

การเข้าใจสัญลักษณ์ เพื่อ
เข้าใจอุปมาและสัญลักษณ์
ในพระคมัภีร ์เยาวชนตอ้ง
สามารถมองสัญลักษณ์ออก 
ระบุส่วนตา่งๆ ของสัญลักษณ์ 
และตคีวาม วธิีหน่ึงในการ
มองสัญลักษณ์ให้ออกคอืมอง
หาค�าเช่น เหมือน เปรยีบ
เสมือน เหมือนกับ ดงั หรอื 
ประหน่ึง จากน้ันเยาวชนก็
จะสามารถท�ารายการส่วน
ตา่งๆ ของสัญลักษณ์ ได ้
(เช่น น� ้ามัน ตะเกียง หญิง
พรหมจาร ีและเจ้าบ่าว) เพื่อ
ตคีวามสัญลักษณ์ พวกเขา
สามารถดแูหล่งข้อมูลอื่นของ
ศาสนจักรได ้(เช่น เลีย- 
โฮนา ค�าพูดการประชุมใหญ่ 
และพระคมัภีรข์้ออื่น) และ
พิจารณาวา่สัญลักษณ์ช่วย
ให้พวกเขาเข้าใจหลักธรรม
พระกิตตคิณุอย่างไร กระตุน้
ให้พวกเขาท�าเช่นน้ีทุกครัง้ที่
พบอุปมาหรอืสัญลักษณ์ใน
การศึกษาพระกิตตคิณุเป็น
ส่วนตวั



278

• ขอให้ครึง่ห้องอ่านหัวข้อ 3 จากค�า
พูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง 
“การเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการเสด็จมาครัง้
ที่สอง,” และขอให้อีกครึง่ห้องอ่านหัวข้อ 4 
ขอให้พวกเขาระบุและแบ่งปันสัญลักษณ์
เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองที่เอ็ลเดอร์
โอ๊คส์พูดถึง สัญลักษณ์เหล่าน้ีแทนอะไร
ไดบ้้าง ให้เวลาเยาวชนเขียนค�าตอบของ

พวกเขาส�าหรบัค�าถามตอ่ไปน้ีที่เอ็ลเดอร ์

โอ๊คส์ถาม: “จะเป็นอย่างไรถ้าพระองค์
เสด็จมาพรุง่น้ี … วนัน้ีเราจะท�าอะไร เรา
จะสารภาพอะไร เราจะเลิกท�าส่ิงใด เรา
จะสะสางเรือ่งใด เราจะให้อภัยใคร เราจะ
แสดงประจักษ์พยานเรือ่งใด” (ด ู 
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, หน้า 10)

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขามีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเขาเข้าใจอุปมาและสัญลักษณ์เกีย่วกับการเสด็จมาครัง้ทีส่องหรอืไม่ พวก
เขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

ถามเยาวชนวา่พวกเขารูสึ้กไดร้บัแรงบันดาลใจให้ท�าอะไรจากส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี กระตุน้ให้
พวกเขากระท�าตามความรูสึ้กเหล่าน้ี เยาวชนมีโอกาสใดบ้างในการสอนผู้อืน่เกีย่วกับ
สัญลักษณ์ของการเสด็จมาครัง้ทีส่อง

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่าเรือ่ง
ราวเรยีบง่าย ธรรมดา อุปมา 
และยกตวัอย่างชีวติจรงิเพื่อ
ท�าให้คนที่พระองคท์รงสอน
เข้าใจ พระองคท์รงช่วยให้
พวกเขาคน้พบบทเรยีนพระ
กิตตคิณุในประสบการณ์
ของพวกเขาเองและในโลก
รอบตวั ท่านจะใช้อุปมาและ
สัญลักษณ์ช่วยให้เยาวชน
เข้าใจการเสด็จมาครัง้ที่สอง
อย่างไร
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันสามารถเรยีนรูอ้ะไรบ้างจาก 
พระคมัภีรเ์พื่อช่วยฉันเตรยีมรบั 
การเสด็จมาครัง้ที่สอง
พระเยซูครสิตท์รงสัญญาวา่พระองคจ์ะเสด็จกลับแผ่นดนิโลกอีกครัง้ในเดชานุภาพ
และรศัมีภาพ ความรบัผิดชอบส่วนหน่ึงของเราในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืเตรยีม
ตวัเราและช่วยเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สอง ส�าหรบัคนชอบธรรมการ
เสด็จมาครัง้ที่สองจะเป็นวนัแห่งสันตสุิขและชัยชนะ เราไม่รูเ้วลาแน่นอนที่พระผู้ช่วย
ให้รอดจะเสด็จมาอีกครัง้ แตก่ารศึกษาค�าพยากรณ์และการสังเกตเครือ่งหมายการ
เสด็จมาของพระองคส์ามารถเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้
ที่สองและช่วยให้เราพรอ้มเมื่อพระองคเ์สด็จมา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บั
การดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชน

ลูกา 21:34–36 (เราควรเฝ้าดแูละสวด
อ้อนวอนเพื่อให้มีคา่ควรจะยืนอยู่ตอ่ 
พระพักตรพ์ระเจ้า)

2 เปโตร 3:10–13; งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ, 2 เปโตร 3:10–13, ภาคผนวกพระ
คมัภีร์ ไบเบิล (เราควรมองหาและเตรยีม
รบัการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด)

1 นีไฟ 22:17 (คนชอบธรรมไม่ตอ้งกลัว)

คพ. 45:26–44; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:21–36 (เครือ่งหมายของการเสด็จมา
ครัง้ที่สอง)

คพ. 49:7; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:40 
(ไม่มี ใครรู้ โมงและวนัที่พระเจ้าจะเสด็จ
มา)

“การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิต,์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 
83–85

ท�าการเช่ือมโยง

ในช่วงสองสามนาทีแรกของชัน้เรยีนทุกชัน้ จงช่วยเยาวชนท�าการเชือ่มโยงระหวา่งส่ิงที่
พวกเขาก�าลังเรยีนรู้ ในสภาพแวดล้อมตา่งๆ (เช่นการศกึษาส่วนตวั เซมินาร ีชัน้เรยีน
อืน่ของศาสนจักร หรอืประสบการณ์กับเพือ่นๆ) ท่านจะช่วยให้พวกเขาเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในการด�าเนินชีวติประจ�าวนัไดอ้ย่างไร แนวคดิดา้นล่างน้ีอาจเป็น
ประโยชน์:

พระคมัภีรข์้อใดเกี่ยวกับการ
เสด็จมาครัง้ที่สองท�าให้ท่าน
เกิดสันต ิท่านก�าลังท�าอะไร
เพื่อเตรยีมรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สอง

เยาวชนในชัน้เรยีนของท่าน
สบายใจกับการใช้ส่ือการเรยีน
รู้ ในพระคมัภีรห์รอืไม่ การ
เรยีนรูว้ธิีศึกษาพระคมัภีรจ์ะ
เป็นพรแก่เยาวชนในดา้นใด
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาหัวข้อที่พวก
เขาก�าลังเรยีนรู้ ในการศึกษาส่วนตวัหรอื
ชัน้เรยีนศาสนจักร พวกเขามีค�าถามอะไร
บ้างเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเรยีนรู้

• ให้ดรูปูการประสูตแิละการเสด็จมาครัง้
ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูหนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ, หน้า 30, 66) เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนรอ้งเพลง ฟัง หรอือ่านเพลง
สวด “ครัง้หน่ึงเยซูเกิดต�า่ตอ้ย” (เพลง

สวด, บทเพลงที่ 91) เขียนค�าและวลีที่
พวกเขาพบไว้ ใตแ้ตล่ะภาพซ่ึงบอกวา่การ
ปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลกของ
พระองคต์า่งจากการเสด็จมาครัง้ที่สอง
ของพระองคอ์ย่างไร ถามเยาวชนวา่พวก
เขามีค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับการเสด็จ
มาครัง้ที่สอง เขียนค�าถามของพวกเขาไว้
บนกระดาน และกระตุน้พวกเขาให้หาค�า
ตอบขณะศึกษาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับการ
เสด็จมาครัง้ที่สองในบทเรยีนน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างสามารถช่วยให้เยาวชนเข้าใจถึงวธิีเตรยีมตวัรบัการเสด็จมา
ครัง้ทีส่อง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะไดผ้ลกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การน�าทางของพระวญิญาณ:

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน
เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สอง: จะเกิด
อะไรขึน้ ฉันจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีม
ตวั ฉันเรยีนรูอ้ะไรอีก เชือ้เชิญให้เยาวชน
คน้หา “เสด็จมาครัง้ที่สองของพระเยซู
ครสิต”์ ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละเลือกอ่าน
พระคมัภีรห์ลายๆ ข้อโดยมองหาค�าตอบ
ของค�าถามเหล่าน้ี เชือ้เชิญให้พวกเขา
แบ่งปันส่ิงที่พบ

• ขอให้เยาวชนอ่าน “การเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิต”์ ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา แสดงให้เยาวชนเห็นวธิีท�าห่วง
โซ่พระคมัภีร์ โดยใช้พระคมัภีรอ์้างอิงใน
หมวดน้ี พวกเขาอาจจะท�าห่วงโซ่พระ
คมัภีรส์�าหรบัเหตกุารณ์และเครือ่งหมาย
แตล่ะอย่างที่พยากรณ์ ไวด้งัระบุในหน้า 
160–161 ตวัอย่างเช่น เพื่อท�าห่วงโซ่พระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับ “เครือ่งหมายในสวรรค์
และบนแผ่นดนิโลก” พวกเขาจะเปิดไป
ที่ โยเอล 2:30–31 และที่ช่องวา่งรมิข้อน้ัน
ให้เขียนอ้างอิงส�าหรบัพระคมัภีรข์้อถัดไป

คอื มัทธิว 24:29–30 ตรงที่วา่งข้าง มัทธิว 
24:29–30 พวกเขาจะเขียน คพ. 29:14–
16 ท�าเช่นน้ีตอ่ไปเรือ่ยๆ กระตุน้เยาวชน
ให้หาพระคมัภีรข์้ออื่นเกี่ยวกับหัวข้อน้ัน
เพื่อเพิ่มเข้าไปในห่วงโซ่ของพวกเขา ถาม
เยาวชนวา่เหตใุดพวกเขาจึงคดิวา่ห่วง
โซ่พระคมัภีรม์ีประโยชน์ พวกเขาเรยีน
รูเ้ครือ่งหมายอะไรของการเสด็จมาครัง้ที่
สองจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่พวกเขา
ไม่รูม้าก่อน เหตใุดพวกเขาจึงรูว้า่ส�าคญัที่
ตอ้งรูเ้กี่ยวกับเครือ่งหมายการเสด็จมาครัง้
ที่สอง (ด ูคพ. 45:34–39)

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 45:44 แสดงให้ชัน้เรยีนเห็นวา่การ
อ่านเชิงอรรถของข้อน้ีสามารถช่วยให้พวก
เขาเข้าใจข้อน้ีดขีึน้ไดอ้ย่างไร ตวัอย่างเช่น 
เชิงอรรถ ข อ้างถึง มาระโก 13:32–37 ซ่ึง
สอนวา่ไม่มี ใครรูว้นัหรอืโมงของการเสด็จ
มาครัง้ที่สอง น่ีช่วยให้เราเข้าใจวา่เหตใุด
เราจึงควรคอยเฝ้าด ูมอบหมายข้อความ
เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่สองให้เยาวชน

ทักษะการศกึษา 
พระกิตติคุณ

การใช้คูม่ือพระคมัภีร ์ใน
กิจกรรมแรกของหมวดน้ี ครู
เชือ้เชิญให้เยาวชนใช้คูม่ือ
พระคมัภีรห์าข้อพระคมัภีร์
เกี่ยวกับการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเยซูครสิต ์ค�า
หรอืวลีที่เกี่ยวข้องที่อยู่ ใน
แตล่ะรายการในคูม่ือพระ
คมัภีรส์ามารถช่วยให้เยาวชน
เรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับ
หัวข้อที่พวกเขาก�าลังศึกษา 
เยาวชนอาจจะนึกถึงค�าอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อน้ันดว้ย 
และคน้หาในคูม่ือพระคมัภีร ์
กระตุน้พวกเขาให้ ใช้คูม่ือ
พระคมัภีรเ์มื่อตอ้งการเรยีน
รูเ้กี่ยวกับหัวข้อพระคมัภีรท์ี่
เฉพาะเจาะจง
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คนละข้อ เช่น ข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหรอืใน หน้า 83–85 ของ แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา ขอให้เยาวชนศึกษาข้อพระคมัภีร์
และจดข้อคดิที่พวกเขาไดจ้ากการคน้หา
ข้อพระคมัภีร์ ในเชิงอรรถ ให้เวลาเยาวชน

แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากการศึกษาของพวก
เขา ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูจ้ะช่วยพวกเขาให้
พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองมากขึน้
อย่างไร

ขอให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาเรยีนรูว้นัน้ี พวกเขาเข้าใจวธิีศกึษาพระคมัภีรเ์พือ่
เรยีนรูเ้กีย่วกับการเสด็จมาครัง้ทีส่องหรอืไม่ พวกเขามีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้
เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เชือ้เชิญให้กระท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความประทับใจทีพ่วกเขามี ในระหวา่งชัน้เรยีน พวกเขา
จะท�าอะไรเพือ่เตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่อง พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรวนัน้ีทีพ่วกเขาจะ
ประยุกต์ ใช้ ในการศกึษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนที่พระองคท์รง
สอนกระท�าในศรทัธาและ
ด�าเนินชีวติตามความจรงิที่
พระองคท์รงสอน ในการสอน
ทุกครัง้ พระองคท์รงมุ่งช่วย
ให้ผู้ตดิตามพระองคด์�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุดว้ย
สุดใจของพวกเขา ท่านก�าลัง
กระตุน้เยาวชน ให้กระท�า
ตามส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีน
รูอ้ย่างไร
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เข้าไปดอูอนไลน์เรือ่งแนวคดิเหล่าน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

แนวคดิการสอนและการเรยีนรู ้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระคมัภีรส์อนและเป็นพยานเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระองค ์
พระองคท์รงสอนผู้คนให้ ไตรต่รองพระคมัภีรแ์ละใช้พระคมัภีรต์อบค�าถาม พระองคท์รง
ช่วยให้พวกเขาคน้พบบทเรยีนพระกิตตคิณุในประสบการณ์ของตนและในโลกรอบตวัโดย
ใช้ตวัอย่างที่สามารถเช่ือมโยงได ้พระองคท์รงเชือ้เชิญให้พวกเขาเป็นพยานถึงค�าสอนของ
พระองค์ โดยสอนและเป็นพยานตอ่ผู้อื่นและวธิีน้ีท�าให้พวกเขาเข้าใจหลักค�าสอนลึกซึง้ขึน้

ความรบัผิดชอบของท่านส่วนหน่ึงในฐานะครเูยาวชนคอืเตรยีมกิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเป็นแบบอย่าง ใช้แนวคดิในภาคผนวกหรอืกลยุทธการ
สอนอื่นๆ ที่ท่านนึกไดเ้พื่อช่วยให้เยาวชนคน้หาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ดตูวัอย่างของ
หลักธรรมที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้และแบ่งปันพระกิตตคิณุกับคนอื่น ท่านสามารถปรบัเปลี่ยน
แนวคดิเหล่าน้ีให้เข้ากับหัวข้อบทเรยีนทุกหัวข้อ

ขณะที่ท่านวางแผนกิจกรรม จงจ�าไวว้า่วตัถุประสงคห์ลักประการหน่ึงของท่านในการสอน
เยาวชนคอืกระตุน้พวกเขาให้แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู ้เมื่อเยาวชนพูดความจรงิพระกิตตคิณุ ความ
จรงิเหล่าน้ีไดร้บัการยืนยันในใจและความนึกคดิของพวกเขาโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ การแบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่นอ�านวยให้เยาวชนไดเ้สรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กัน—
การไดฟ้ังความจรงิพระกิตตคิณุจากเพื่อนวยัเดยีวกันบางครัง้มีพลังยิ่งกวา่การฟังจากผู้น�าหรอื
ครู

ภาคผนวก
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กิจกรรมให้ท�าการเช่ือมโยง 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถ:

• ช่วยเยาวชนท�าการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงที่พวกเขา
ก�าลังเรยีนรูท้ี่บ้าน ในศาสนจักร ในเซมินาร ีและใน
ประสบการณ์ชีวติประจ�าวนั 

• แนะน�าหลักค�าสอน ที่เยาวชนจะเรยีนรู้ ในชัน้เรยีน

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จ�าไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

ช่วยเยาวชนท�าการเช่ือมโยงระหวา่งสิง่
ท่ีพวกเขาก�าลังเรยีนรูท่ี้บ้าน ท่ีศาสนจักร 
และในสภาวะแวดล้อมอ่ืนๆ

เขียนความจรงิออกมาเป็นข้อๆ 

ขอให้เยาวชนเขียนความจรงิพระกิตตคิณุที่พวกเขา
เรยีนรูม้าตลอดและสนทนาวา่ความจรงิเหล่าน้ันสัมพันธ์
กันอย่างไร

เขียนค�าหรอืข้อความ

ขอให้เยาวชนบอกค�าหน่ึงหรอืข้อความหน่ึงเพื่อสรปุบาง
อย่างที่พวกเขาเพิ่งเรยีนรู้

แบ่งปันพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันพระคมัภีรท์ี่พวกเขาศึกษา
เมื่อเรว็ๆ น้ีและพูดคยุกันวา่พวกเขาเรยีนรูอ้ะไรจากข้อ
น้ัน

แบ่งปันประสบการณ์การเรยีนรู้

ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเขาเรยีนรู้
เกี่ยวกับหลักค�าสอนของพระกิตตคิณุอย่างมีความหมาย

แบ่งปันประสบการณ์การสอน

ขอให้เยาวชนแบ่งปันประสบการณ์ล่าสุดที่ ไดส้อน 
พระกิตตคิณุ พวกเขารูสึ้กวา่อะไรด�าเนินไปดว้ยด ีพวก 
เขาอยากปรบัปรงุอะไร

แบ่งปันวธีิประยุกต์ ใช้

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันวธิีที่พวกเขาก�าลังด�าเนินชีวติ
ตามส่ิงที่เรยีนรู้

ถามค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนถามค�าถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับหลัก
ค�าสอนที่ก�าลังศึกษา

แบ่งปันค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันค�าถามที่เคยมีคนถามพวก
เขาเกี่ยวกับศาสนจักรหรอืความเช่ือของพวกเขาและ
พวกเขาจะตอบอย่างไร

แนะน�าหลักค�าสอนท่ีเยาวชนจะเรยีนรู้
ในชัน้เรยีน

หาหลักค�าสอนในพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนดใูนพระคมัภีรเ์พื่อหาข้อที่สอนหลัก
ค�าสอนของบทเรยีน

ถามค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนตอบค�าถามเกี่ยวกับหลักค�าสอน

รอ้งเพลงสวด

เชือ้เชิญให้เยาวชนรอ้งเพลงสวดเกี่ยวกับหลักค�าสอน
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ตอบค�าถามในช่ือบทเรยีน

เขียนค�าถามในช่ือบทเรยีนไวบ้นกระดานและเชือ้เชิญให้
เยาวชนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบอย่างไร

บทบาทสมมติ

ขอให้เยาวชนแสดงบทบาทสมมตขิองสถานการณ์ซ่ึง
มีคนถามพวกเขาเกี่ยวกับหลักค�าสอน พวกเขาจะตอบ
อย่างไร

อธิบายสิง่ท่ีท่านรู้

ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนอธิบายส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยวกับหลัก
ค�าสอน

แบ่งหลักค�าสอนออกเป็นตอนๆ

แบ่งหลักค�าสอนออกเป็นตอนๆ และมอบหมายให้
เยาวชนแตล่ะคนอธิบายความหมาย

อธิบายรปูภาพหรอืสิง่ของ

ให้เยาวชนดรูปูภาพหรอืส่ิงของที่เกี่ยวข้องกับบทเรยีน
ของสัปดาห์ที่แล้ว และขอให้พวกเขาอธิบาย

วาดรปู

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูแทนส่ิงที่พวกเขาเข้าใจเกี่ยว
กับหลักค�าสอนที่ท่านจะสนทนา

หาและแบ่งปันพระคัมภีร์

ขอให้เยาวชนหาพระคมัภีรท์ี่ช่วยตอบค�าถามในช่ือบท
เรยีน

สรปุสิง่ท่ีท่านรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรปุส่ิงที่พวกเขารูห้รอืมีประสบการณ์
เกี่ยวกับหลักค�าสอนน้ันออกมาสองสามค�าหรอืสองสาม
ข้อความ

แบบส�ารวจท่ี ไม่เปิดเผยช่ือ

แจกแบบส�ารวจสัน้ๆ ที่ ไม่เปิดเผยช่ือให้เยาวชนเพื่อ
สอบถามความรูสึ้กหรอืประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยว
กับหลักค�าสอน

แบบสอบถาม

แจกแบบสอบถามสัน้ๆ ให้เยาวชนเพื่อดวูา่พวกเขารูอ้ะไร
อยู่แล้วเกี่ยวกับหลักค�าสอน

เขียนค�าออกมาเป็นข้อๆ

ขอให้เยาวชนนึกค�าที่เกี่ยวข้องกับหลักค�าสอนที่พวกเขา
จะสนทนา พวกเขามีค�าถามเกี่ยวกับค�าหรอืข้อความใด
บ้าง

กิจกรรมส�าหรบัเรยีนรูด้ว้ยกัน 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถช่วยเยาวชนได:้

• ค้นควา้ พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
และพิจารณาความหมาย

• ดูตัวอย่าง ของหลักค�าสอนที่ก�าลังสนทนา

• แบ่งปัน ความคดิและความรูสึ้กเกี่ยวกับหลักค�าสอน
กับผู้อื่น

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จ�าไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน
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ค้นควา้พระคัมภีรแ์ละถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์และพิจารณาความ
หมาย

หาค�าตอบของค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาค�าตอบส�าหรบัค�าถามของท่านหรอื
ค�าถามที่พวกเขามีเกี่ยวกับหลักค�าสอนและสนทนาส่ิงที่
พบ

หาค�าและข้อความ

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาค�า ข้อความ และตวัอย่างที่ช่วยให้
พวกเขาเข้าใจหลักค�าสอน

สรปุสัน้ๆ

ขอให้เยาวชนสรปุพระคมัภีรห์รอืข่าวสารจากศาสดา
พยากรณ์สัน้ๆ

เขียนออกมาเป็นข้อๆ

ขอให้เยาวชนเขียนประเด็นส�าคญัที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยว
กับหลักค�าสอนจากพระคมัภีรห์รอืถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ออกมาเป็นข้อๆ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่พบ

จับคู่ข้อพระคัมภีร์

แจกพระคมัภีรอ์้างอิงและข้อความสัน้ๆ ที่สรปุวา่พระ
คมัภีรแ์ตล่ะข้อสอนอะไร แล้วขอให้เยาวชนอ่านพระ
คมัภีรแ์ละจับคูแ่ตล่ะข้อกับข้อความสรปุ

จับคู่รปูภาพ

ขอให้เยาวชนจับคูร่ปูภาพกับข้อพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้
พวกเขาแบ่งปันข้อคดิที่ ไดจ้ากข้อพระคมัภีรแ์ละรปูภาพ

เติมค�าในช่องวา่ง

เขียนข้อความที่มีค�าขาดหายไปไวบ้นกระดาน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหาค�าหรอืข้อความจากพระคมัภีรท์ี่สามารถน�า
มาเตมิในข้อความน้ันได้

เปรยีบเทียบตัวอย่าง

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านเรือ่งเล่าหรอืข้อความจากพระ
คมัภีรส์องเรือ่งหรอืมากกวา่น้ันและเปรยีบเทียบวา่ทัง้
สองเรือ่งสอนอะไรเกี่ยวกับหลักค�าสอน

วาดรปู

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูส่ิงที่พวกเขาอ่านในพระคมัภีร์
และถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

หาพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหลักค�าสอน
และแบ่งปันวา่ข้อน้ันหมายถึงอะไร

โยงพระคัมภีรท่ี์สมัพันธ์กัน

ช่วยเยาวชนเขียนพระคมัภีรเ์กี่ยวกับหลักค�าสอนออกมา
เป็นข้อๆ อ่าน และเขียนอ้างอิงไวต้รงช่องวา่งรมิหน้าใน
พระคมัภีรข์องพวกเขา

หาและรอ้งเพลงสวด

เชือ้เชิญให้เยาวชนหาเพลงสวดเกี่ยวกับหลักค�าสอนและ
รอ้งเพลงพรอ้มกัน

ดูตัวอย่างของหลักค�าสอนท่ีท่านก�าลัง
สอน

สมัภาษณ์คนอ่ืนๆ

ขอให้เยาวชนสัมภาษณ์คนอื่นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ของคนเหล่าน้ันกับหลักค�าสอน

ดูตัวอย่างในพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหรอืฟังเรือ่งราวของบุคคลในพระ
คมัภีรท์ี่ด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน

ดูตัวอย่างของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคนอ่ืนๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนอ่านหรอืฟังเรือ่งราวของวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายคนอื่นๆ ที่ด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน

ยกตัวอย่าง

ท่านยกตวัอย่างของคนที่ด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน 
และขอให้เยาวชนยกตวัอย่าง
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สนทนาเรือ่งเล่า

เชือ้เชิญให้เยาวชนอธิบายวา่เรือ่งเล่า (จากพระคมัภีรห์รอื
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์) เป็นแบบอย่างของหลักค�า
สอนน้ันๆ อย่างไร

นึกภาพ

ขอให้เยาวชนนึกภาพคนที่ด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน

บทบาทสมมติ

เชือ้เชิญให้เยาวชนแสดงบทบาทสมมตหิรอืสมมติ
สถานการณ์ที่อธิบายหลักค�าสอน

ชมสือ่

เชือ้เชิญให้เยาวชนดส่ืูอที่ศาสนจักรเป็นผู้ผลิต (เช่น 
ดวีดี ีหรอืคลิปวดีิ โอจาก LDS.org)

ฟังการอภิปรายกลุ่มย่อย

เชิญแขกพิเศษที่ ไดร้บัอนุมัตแิล้วให้มาตอบค�าถามหรอื
อภิปรายหัวข้อหน่ึงกับเยาวชน

ฟังผู้พูดรบัเชิญ

เชิญผู้พูดรบัเชิญที่ ไดร้บัอนุมัตแิล้วให้มาอภิปรายหลัก 
ค�าสอน

แบ่งปันความคิดและความรูส้กึของพวก
เขาเก่ียวกับหลักค�าสอนให้กับผู้อ่ืน

เตรยีมค�าพูด

ขอให้เยาวชนเตรยีมค�าพูดเกี่ยวกับหลักค�าสอน

สอนบทเรยีน

เชิญสมาชิกคนหน่ึงของชัน้เรยีนสอนส่วนหน่ึงของบท
เรยีน

สอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง

ขอให้เยาวชนเตรยีมบทเรยีนสัน้ๆ เกี่ยวกับหลักค�าสอน
และสอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง (ตามที่อธิการอนุมัต)ิ

สอนบางคน

ช่วยให้เยาวชนนึกถึงแนวคดิที่วา่พวกเขาจะสอนหลัก 
ค�าสอนให้กับคนบางคนอย่างไร

เป็นพยานถึงหลักค�าสอน

เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยว
กับหลักค�าสอน

เขียนเก่ียวกับหลักค�าสอน

ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนเขียนส่ิงที่พวกเขาไดเ้รยีนรูห้รอื
ความคดิและความรูสึ้กของพวกเขาเกี่ยวกับหลักค�าสอน

อธิบายวา่หมายถึงอะไร

ถามเยาวชนวา่หลักค�าสอนมีความหมายอะไรตอ่พวกเขา

สนทนาค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาค�าถามเกี่ยวกับความหมาย
และความส�าคญัของหลักค�าสอน

ถามค�าถาม

ขอให้เยาวชนตรกึตรองหลักค�าสอนและถามค�าถามเกี่ยว
กับเรือ่งน้ัน ตอบค�าถามดว้ยกัน

อธิบายรปูภาพหรอืสิง่ของ

เชือ้เชิญให้เยาวชนอธิบายวา่รปูภาพหรอืส่ิงของแสดง
ตวัอย่างของหลักค�าสอนอย่างไร

วาดรปู

ขอให้เยาวชนวาดรปูหรอืแผนภาพหรอืสรา้งโปสเตอรท์ี่
แสดงตวัอย่างของหลักค�าสอน

แบ่งปันประสบการณ์จากความก้าวหน้าสว่นบุคคล
หรอืหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันหรอืสอนบางอย่างที่ท�าไปแล้ว
ในหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้าส่วนบุคคล
อันเกี่ยวข้องกับหลักค�าสอน
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กิจกรรมเชือ้เชิญให้เยาวชนกระท�า 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถช่วยให้เยาวชนเห็นวา่จะประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุกับชีวติพวกเขาอย่างไร โดยทั่วไปท่านควร
กระตุน้เยาวชนให้วางแผนกระท�าส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้กิจกรรมเหล่าน้ีสามารถช่วยให้แนวคดิแก่พวกเขา

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จ�าไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

วางแผนด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอน

ไตรต่รองสิง่ท่ีท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนไตรต่รองส่ิงที่พวกเขาท�าไดเ้พื่อ
ประยุกต์ ใช้หลักค�าสอน

เขียนสิง่ท่ีท�า

เชือ้เชิญให้เยาวชนจดส่ิงที่พวกเขาจะท�าเพื่อประยุกต์ ใช้
หลักค�าสอน

หารอืกับชัน้เรยีน

เชือ้เชิญให้เยาวชนหารอืกับสมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ วา่
จะประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนอย่างไร

แบ่งปันความรูส้กึและประจักษ์พยาน

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันความรูสึ้กและประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับหลักค�าสอนและอธิบายวา่เหตใุดจึงส�าคญัตอ่
พวกเขา

สรา้งโครงรา่งการสอน

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรา้งโครงรา่งเพื่อสอนหลักค�าสอนแก่
ผู้อื่น

สนทนาความส�าคัญของหลักค�าสอน

เชือ้เชิญให้เยาวชนสนทนาความส�าคญัของหลักค�าสอน
ในชีวติพวกเขา

บันทึกประจักษ์พยาน

ขอให้เยาวชนบันทึกประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยวกับ
หลักค�าสอน

สมัภาษณ์คนอ่ืนๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนสัมภาษณ์คนอื่นๆ เพื่อคน้หา
ประสบการณ์และความคดิของคนเหล่าน้ันเกี่ยวกับหลัก
ค�าสอน

เขียนออกมาเป็นข้อๆ

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนพรที่พวกเขาไดร้บัจากการ
ประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนออกมาเป็นข้อๆ

เอาชนะการท้าทายหรอืปัญหา

เชือ้เชิญให้เยาวชนบอกเล่าการท้าทายหรอืค�าถามที่พวก
เขามีและแบ่งปันวา่หลักค�าสอนหรอืพระคมัภีรช่์วยพวก
เขาอย่างไร

การเปรยีบ

ขอให้เยาวชนประยุกต์ ใช้บางอย่างจากพระคมัภีรห์รอื
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติกับชีวติพวกเขา

ท�ากิจกรรมในหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้าหรอืความ
ก้าวหน้าสว่นบุคคล

เชือ้เชิญให้เยาวชนท�ากิจกรรมจากหนังสือ หน้าทีต่อ่พระ
ผู้เป็นเจ้า หรอื ความก้าวหน้าส่วนบุคคล
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