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เกี่ยวกับคูม่ือเล่มน้ี
บทเรยีนในคูม่ือเล่มน้ีจัดเรยีงเป็นหน่วยๆ พูดถึงพืน้ฐาน
หลักค�าสอนของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
เยซูครสิต ์ แตล่ะบทเรยีนมุ่งเน้นค�าถามที่เยาวชนอาจมี
และหลักธรรมค�าสอนที่สามารถช่วยให้พวกเขาพบค�าตอบ  
บทเรยีนออกแบบไวเ้พื่อช่วยท่านเตรยีมทางวญิญาณโดย
เรยีนรูห้ลักค�าสอนดว้ยตนเองแล้ววางแผนวธิี ให้เยาวชน
หญิงมีส่วนในประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ

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

โครงรา่งไม่ไดก้�าหนดวา่ท่านจะพูดและท�าอะไรในชัน้เรยีน  
แตว่างรปูแบบไวเ้พื่อช่วยให้ท่านเรยีนรูห้ลักค�าสอนดว้ยตวั
ท่านเองและเตรยีมปรบัประสบการณ์การเรยีนรู้ ให้ตรงกับ
ความตอ้งการของเยาวชนหญิงที่ท่านสอน

เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณ
เพื่อช่วยให้เยาชนหญิงเรยีนรูห้ลักธรรมในโครงรา่งการ
เรยีนรูเ้หล่าน้ี ท่านตอ้งเข้าใจและด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมดว้ยตนเอง  ศึกษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอื่นที่
จัดเตรยีมไว้ ในโครงรา่งการเรยีนรู ้ จงมองหาค�ากล่าว เรือ่ง
เล่า หรอืตวัอย่างที่เกี่ยวข้องหรอืสรา้งแรงบันดาลใจให้
เยาวชนหญิงที่ท่านสอน  จากน้ันให้ ใช้ โครงรา่งการเรยีนรู้
วางแผนวธิีช่วยให้สมาชิกในชัน้เรยีนคน้พบความจรงิเหล่า
น้ีดว้ยตนเอง ไดร้บัประจักษ์พยานในความจรงิเหล่าน้ัน 
และด�าเนินชีวติตามส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู ้ อาจแบ่งปันค�า
ปราศรยัหรอืวดีทิัศน์กับเยาวชนหญิงก่อนเริม่ชัน้เรยีน

หารอืกัน
ปรกึษากับฝ่ายประธานชัน้เรยีน และกับครแูละผู้น�าคน
อื่นๆ เกี่ยวกับเยาวชนหญิง  เยาวชนหญิงมีค�าถาม และมี
ความตอ้งการอะไรบ้าง  พวกเธอก�าลังเรยีนรูอ้ะไรในสภาพ
แวดล้อมอื่น—ที่บ้าน ในเซมินาร ีในโรงเรยีนวนัอาทิตย์   น่ี
จะส่งผลตอ่การเตรยีมสอนหน่วยน้ีของท่านอย่างไร  (ถ้า
มีการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการสนทนาเหล่าน้ี 
โปรดเก็บรกัษาเป็นความลับ)

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

• ลิง้ก์เช่ือมโยงค�าสอนล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติ อัครสาวก และผู้น�าศาสนจักรท่านอื่น  ศาสนจักร
อัพเดทลิง้ก์เหล่าน้ีเป็นประจ�า ฉะน้ันจงหมั่นกลับไปดู

• ลิง้ก์เช่ือมโยงวดีทิัศน์ ภาพ และส่ืออื่นๆ ที่ท่านสามารถ
ใช้เตรยีมตวัท่านทางวญิญาณและเพื่อสอนเยาวชน

• วดีทิัศน์ที่เป็นตน้แบบการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ยกระดบัความสามารถของท่านในการช่วยให้เยาวชน
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

• 
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

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

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพระลักษณะแท้จรงิของสมาชิกในพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองคแ์ละบทบาทของแตล่ะพระองค์ ในการท�าให้แผนแห่งความรอดของพระบิดา
บนสวรรคเ์กิดสัมฤทธิผล ความรูด้งักล่าวจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจอัตลักษณ์อันสูงส่งและ
จุดประสงคข์องตนมากขึน้ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เรารูอ้ะไรเกีย่วกับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ฉันจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร
เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงส�าคญัในชีวติฉัน
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีบทบาทอะไรบ้าง
ฉันเป็นใคร และฉันสามารถเป็นใคร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
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ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจากความก้าวหน้าส่วนบุคคลสัมพันธ์กับบท
เรยีนในหน่วยน้ี:

ศรทัธา ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 5

ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ ข้อ 1, 2 
และ 6

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ ข้อ 1

หมายเหตุถึงครู

ตลอดหน่วยน้ี ท่านอาจตอ้งการเตอืนเยาวชนหญิงวา่
พระนามของพระผู้เป็นเจ้าศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูคพ. 63:61) 
กระตุน้พวกเธอให้ ใช้พระนามเหล่าน้ีดว้ยความคารวะและ
ความเคารพ
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เรารูอ้ะไรเกี่ยวกับพระลักษณะของ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ไดแ้ก่ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดร ์พระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ถึงแม้สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
เป็นสัตวภาวะแยกกันชัดเจนและมีบทบาทแยกกันชัดเจน แตท่รงเป็นหน่ึงเดยีวใน
จุดประสงค ์พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีวกันโดยสมบูรณ์ในการท�าให้แผนแห่งความรอด
ของพระบิดาบนสวรรคบ์รรลุผล

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรข์้อใดและค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองคแ์ละบทบาททีพ่ระองคท์รงมี ในชีวติพวกเธอ

ปฐมกาล 1:27 (พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้ง
มนุษย์ตามรปูลักษณ์ของพระองค)์

มัทธิว 3:16- 17; ยอห์น 14:16; กิจการ 
7:55–56; 3 นีไฟ 11:4–11; โจเซฟ สมิธ
—ประวตั ิ1:17; หลักแห่งความเช่ือ 1:1 (มี
สมาชิกสามพระองค์ ในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค)์

ลูกา 24:39; ยอห์น 1:14; คพ. 130:22 
(สมาชิกสองพระองค์ ในพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคม์ีพระวรกาย)

ยอห์น 17:21; 1 ยอห์น 5:7; แอลมา 11:44; 
คพ. 20:28 (พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ทรงเป็นหน่ึงเดยีวกัน)

“พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค,์” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 190–191

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พยาน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 94- 97

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ “ชีวตินิรนัดร—์คอืการ
รูจ้ักพระบิดาบนสวรรคข์องเราและพระ
เยซูครสิต ์พระบุตรของพระองค,์”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 80- 82

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“พระเจ้า
เที่ยงแท้องคเ์ดยีวและพระเยซูครสิตท์ี่
พระองคท์รงใช้มา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 
48–52

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟู”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การเข้าใจพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคช่์วยให้ท่านรูอ้ย่างไร
วา่ท่านเป็นใคร ความรูข้อง
เราเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองคต์า่งจากความเช่ือ
ของศาสนาอื่นอย่างไร

เยาวชนหญิงเข้าใจหรอืไม่
วา่สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคท์�างานดว้ย
กันอย่างไร การเข้าใจพระ
ลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคจ์ะช่วยเยาวชน
หญิงอย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดานวา่ “เรารูอ้ะไรเกี่ยว
กับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค”์ เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน 
หลักแห่งความเช่ือ 1:1 หรอื หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 130:22 เพื่อหาค�าตอบ
ของค�าถามน้ี

• เขยีนค�าทีพ่บใน หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 130:22 บนกระดาน โดยเวน้วา่งค�า
ส�าคญัหลายๆ ค�า เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้

ตรกึตรองวา่ค�าใดหายไป แล้วเตมิค�าน้ัน
ดว้ยกันในชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แสดงบทบาท
สมมตวิา่พวกเธอจะสอนคนที่เช่ือตา่งจาก
เราเกี่ยวกับสมาชิกแตล่ะองค์ ในพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองคอ์ย่างไร พวกเธอจะใช้
พระคมัภีรข์้อใด เหตใุดพวกเธอจึงรูสึ้กวา่
ความรูน้ี้ส�าคญัมาก

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนบนกระดานวา่ “พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดา” “พระเยซูครสิต”์ และ “พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” เลือกหัวข้อจากค�า
พูดของประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์
เรือ่ง “พยาน” ที่จะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์แจกให้
เยาวชนอ่านในใจคนละหัวข้อแล้วสรปุ
ดว้ยค�าพูดของเธอเองให้คนที่เหลือในชัน้
เรยีนฟัง ขณะรายงาน ให้เธอเขียนบน
กระดานใตห้ัวข้อที่เหมาะสมถึงส่ิงที่เธอ
เรยีนรูเ้กี่ยวกับสมาชิกองคน้ั์นในพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค ์เหตใุดเยาวชนหญิง
จึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่ตอ้งเข้าใจความจรงิเหล่า
น้ีเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์
พวกเธอจะอธิบายความเช่ือของพวกเธอ
ตอ่คนที่มีทัศนะตา่งกันเกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองคอ์ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้อ่าน 
“พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค”์ ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึง

แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากการอ่าน จากน้ัน
ขอให้เยาวชนหญิงอีกคนหน่ึงกล่าวย�า้ส่ิง
ที่เยาวชนหญิงคนแรกพูดแล้วแบ่งปัน
บางส่ิงที่เธอเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ท�าซ�า้จน
กระทั่งเยาวชนหญิงทุกคนมีโอกาสแบ่ง
ปัน ถามเยาวชนหญิงวา่ทัศนะของเรา
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคอ์าจ
ตา่งจากทัศนะของศาสนาอื่นอย่างไร การ
มีทัศนะที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองคจ์ะเป็นพรแก่เยาวชนหญิงได้
อย่างไร

• ใหชั้น้เรยีนอา่นค�าบรรยายของเอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์ ในเรือ่งความ
เช่ืออื่นของชาวครสิตเ์กี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค ์( ในค�าพูดของท่านเรือ่ง 
“พระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีวและพระเยซู
ครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา”) ฉายภาพ
นิมิตแรกในวดีทิัศน์เรือ่ง “การฟ้ืนฟู” หรอื
ให้เยาวชนหญิงด ูรปูนิมิตแรก (ด ูหนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ, 90) โจเซฟเรยีนรูอ้ะไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

ท่านสามารถใช้กิจกรรมการ
เรยีนรู้ ในหัวข้อน้ีพิจารณาวา่
เยาวชนหญิงรูอ้ะไรบ้างแล้ว
เกี่ยวกับหลักค�าสอนและพวก
เธอยังตอ้งเรยีนรูอ้ะไรอีก จง
พรอ้มปรบัแผนบทเรยีนให้
ตรงตามความตอ้งการของ
พวกเธอหากจ�าเป็น



5

เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ส่ิงที่
ท่านเรยีนรูต้า่งจากส่ิงที่ชาวครสิตอ์ื่นเช่ือ
อย่างไร เหตใุดส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ึงส�าคญั 
เยาวชนหญิงคดิวา่ประสบการณ์น้ีเปลี่ยน
ส่ิงที่ โจเซฟเช่ือเกี่ยวกับตนเองอย่างไร

• เขียนสามหัวข้อบนกระดาน “มี
สมาชิกสามพระองค์ ในพระผู้เป็นเจ้าสาม
พระองค”์ “พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ทรงเป็นหน่ึงเดยีวกัน” และ “พระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงมีพระ
วรกาย” เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์(เช่นข้อที่ระบุ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ลงในบัตรใบเล็ก เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงให้ผลัดกันเลือกหน่ึงใบ 
อ่านออกเสียงพระคมัภีรข์้อน้ัน และเขียน
อ้างอิงไว้ ใตห้ัวข้อที่เหมาะสมบนกระดาน 
(พระคมัภีรบ์างข้ออาจอยู่มากกวา่หน่ึง
หัวข้อ) การรูค้วามจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับ

พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ะเป็นพรแก่
เยาวชนหญิงไดอ้ย่างไร กระตุน้เยาวชน
หญิงให้เก็บรายการอ้างอิงเหล่าน้ีไว้ ในพระ
คมัภีรเ์พื่อจะใช้สอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับพระ
ผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

• แจกกระดาษที่มีค�าถามตอ่ไปน้ีให้
เยาวชนหญิง: ท่านจะอธิบายความ
สัมพันธ์ของพระผู้ช่วยให้รอดกับพระบิดา
วา่อย่างไร พระบิดาและพระบุตรเป็นหน่ึง
เดยีวในแง่ ใด พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
มีบทบาทอะไรบ้าง เชือ้เชิญพวกเธอให้
ไตรต่รองค�าถามเหล่าน้ีขณะด ูฟัง หรอื
อ่านค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์
เรือ่ง “ชีวตินิรนัดร—์คอืการรูจ้ักพระบิดา
บนสวรรคข์องเราและพระเยซูครสิต ์พระ
บุตรของพระองค”์ ให้เวลาพวกเธอเขียน
ค�าตอบ และเชือ้เชิญให้แบ่งปันส่ิงที่เขียน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองคห์รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท่องจ�าและไตรต่รองหลักแห่งความเช่ือ
ข้อหน่ึงและแบ่งปันกับบางคน

• ท�า ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ข้อ 2 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคลให้แล้วเสรจ็

• สอนบทเรยีนการสังสรรค์ ในครอบครวั
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ โดย
ใช้ข้อพระคมัภีรท์ี่ศึกษาระหวา่งบทเรยีนน้ี

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองค์ ให้พรอ้มสอนโดย
ทรงแสวงหาการน�าทางจาก
พระบิดาบนสวรรค ์ท่านจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแสวงหา
การน�าทางจากพระบิดาบน
สวรรค์ ให้ช่วยท่านเตรยีม
สอนดว้ยพระวญิญาณ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์” แน่วแน่ต่อศรทัธา  (2004), 
190–191

หลักแห่งความเช่ือข้อที่หน่ึงกล่าววา่ “เราเช่ือในพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาผู้สถิตนิรนัดร ์ และในพระบุตรของพระองค ์ 
พระเยซคูรสิต ์และในพระวญิญาณบรสุิทธิ”์ ทัง้สามพระองค ์
รวมเป็นพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ พระองคท์รงควบคมุ
โลกน้ีและงานสรา้งอื่นทัง้หมดของพระบิดาบนสวรรคข์อง
เรา

ค�าสอนทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้สามพระองคสู์ญหาย 

ไปในการละทิง้ความเช่ือทีเ่กดิขึน้หลงัจากการปฏบิตัศิาสนกจิ 

ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และ
การเสียชีวิตของอัครสาวก  ค�าสอนเรื่องน้ีเริ่มกลับคืนมา
เมื่อโจเซฟ สมิธวัย 14  ปี ได้รับภาพที่ปรากฏครัง้แรก  (ด ู
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17) จากเรือ่งราวของศาสดาเกีย่วกบั 

นิมติแรกและจากค�าสอนอืน่ๆ ของทา่น เราทราบวา่สมาชิก  
ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคม์สีามองคแ์ยกจากกนั พระบิดา 
และพระบุตรทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกูจับ 
ต้องได้ และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นบุคคลที่เป็นวญิ- 
ญาณ (ด ูคพ. 130:22)

แม้สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ะทรงเป็นคนละ
องค์และมีบทบาทต่างกัน แต่พระองค์ทรงเป็นหน่ึงเดียว
อย่างสมบูรณ์ในการท�าให้แผนแห่งรอดของพระบิดาบน
สวรรคบ์รรลุผล

ข้อความทีค่ัดมาจากเจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “พระเจ้า
เทีย่งแท้องคเ์ดยีวและพระเยซูครสิตท์ีพ่ระองคท์รงใช้มา,” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 48–51

ในปี ค.ศ. 325 จักรพรรดิโรมัน คอนสแตนตนิเรยีกประชุม
สภาไนเซียให้อธิปราย—ในบรรดาเรือ่งอื่นๆ—ถึงประเด็นที่
ขยายวงกวา้งและอ้างถึง “ตรเีอกานุภาพในความเป็นหน่ึง
เดยีว” ของพระผู้เป็นเจ้า จากการถกเถียงกันซ่ึงมีความขัด
แย้งอย่างมากในบรรดาคนนับถือศาสนา นักปราชญ์ และ
ผู้น�าทางศาสนา ข้อสรปุที่เกิดขึน้ (หลังจากอีก 125 ปีผ่าน
ไปและหลังจากมีสภาใหญ่อีกสามสภา) เป็นที่รูจ้ักกันในช่ือ
วา่ หลักข้อเช่ือไนซีน ซ่ึงตอ่มาจัดรปูแบบใหม่ เช่น หลักข้อ 
เช่ืออะทาเนเซียน ววิฒันาการและรปูแบบตา่งๆ ของหลัก
ข้อเช่ือเหล่าน้ี—และหลักข้อเช่ืออื่นๆ  ที่ยังจะตามมาใน
ศตวรรษอื่นๆ—ประกาศว่าพระบิดา พระบุตร และพระ-
วญิญาณบรสุิทธ์ิทรงเป็นนามธรรม ทรงอานุภาพสูงสุด ด�ารง 
อยู่เหนือกาลเวลาและจักรวาล ด�ารงอยู่ตลอดเวลาทุกแห่ง
หน ด�ารงอยู่ ในแก่นสารเดียวแต่ต่างรูป แต่ละองค์ทรง
เป็นนิรันดร์ และไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีพระวรกาย หรือส่วน
ต่างๆ ของพระวรกายหรืออารมณ์ความรู้สึก  ในหลักข้อ
เช่ือเช่นน้ันทัง้สามพระองค์ทรงเป็นพระบุคคลแยกจาก
กัน แต่เป็นพระสัตภาวะเดียว มักจะกล่าวว่าเป็น “ความ
ลีล้ับของตรีเอกานุภาพ”  พระองค์ทรงแยกกันเป็นสาม
พระองคชั์ดเจน แต่ไม่ ใช่พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์แต่
เป็นองคเ์ดยีว ทัง้สามพระบุคคลไม่สามารถเป็นที่เข้าใจได ้
แตเ่ป็นพระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีวผู้ ไม่เป็นที่เข้าใจได้
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ได้
อย่างไร
เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและทรงตอ้งการให้เราเข้ามาอยู่ ใกล้
พระองค ์พระองคป์ระทานโอกาสให้เราไดส้วดอ้อนวอนถึงพระองคแ์ละทรงสัญญาจะ
ฟังและตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา เราสามารถรูจ้ักพระองค์ ไดเ้ช่นกันเมื่อเราศึกษา
พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายและเมื่อเราพยายามเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้โดยท�าตามพระประสงคข์องพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดอีกบ้างทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์

ยอห์น 17:3 (ความส�าคญัของการรูจ้ักพระ
บิดาบนสวรรค)์

1 ยอห์น 2:3–5; 4:7–8; อีนัส 1:1–7;  
โมไซยาห์ 4:9–12; 5:13; คพ. 88:63–65;  
93:1 (วธิีที่เราจะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค)์

รชิารด์ จี. สก็อตต ์“การใช้ของประทาน
อันสูงส่งแห่งการสวดอ้อวอน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2007, หน้า 9–13

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ “พยายามรูจ้ักพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาบนสวรรคข์องเรา และพระ

บุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต”์  
เลียโฮนา, พ.ย. 2009, หน้า 35–39

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ความยิ่งใหญ่
ของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 
หน้า 84- 87

วดีทิัศน์: “He Knows Me,” “การสวด
อ้อนวอน”

“ฉันรูว้า่พระบิดาทรงพระชนม์,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 150; “ โอ้พระบิดา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 142

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

นึกถึงความสัมพันธ์ของท่าน
กับพระบิดาในสวรรค ์ท่าน
รูสึ้กใกล้ชิดพระองคม์าก
ที่สุดเมื่อใด ท่านก�าลังท�า
อะไรที่ช่วยให้ท่านรูสึ้กใกล้ชิด
พระองคม์ากขึน้

เยาวชนหญิงในชัน้เรยีน
ของท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
ตนเอง การมีความสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้นกับพระบิดา
บนสวรรคจ์ะเพิ่มส�านึกของ
การเห็นคณุคา่ในตนเองได้
อย่างไร ท่านจะช่วยเยาวชน
หญิงกระชับความสัมพันธ์ดงั
กล่าวไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• รอ้งเพลง “ฉันรูว้า่พระบิดาทรง
พระชนม์” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 150) 
หรอื “ โอ้พระบิดา” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 142) สนทนากับเยาวชนหญิงวา่เพลง
สวดเหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรคแ์ละวธิีที่เราจะรูจ้ักพระองค์

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญบิดา
คนหน่ึงของเยาวชนหญิงมาแบ่งปันความ
รูสึ้กของเขาเกี่ยวกับการเป็นบิดา เขาอาจ
จะพูดวา่เขารูสึ้กอย่างไรตอ่บุตรสาวของ
ตน เขาหวงัให้เธอบรรลุอะไรในชีวติ และ

เขาหวงัจะช่วยให้เธอประสบความส�าเรจ็
อย่างไร ขอให้เยาวชนหญิงเปรยีบเทียบส่ิง
ที่บิดาคนน้ีกล่าวกับความรูสึ้กที่พระบิดา
ในสวรรคท์รงมีตอ่พวกเธอ

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีบนกระดาน: ท่าน
รูสึ้กใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากที่สุด
เมื่อใด ท่านก�าลังท�าอะไรที่ช่วยให้ท่าน
รูสึ้กใกล้ชิดพระองค ์ขอให้เยาวชนหญิง
เขียนค�าตอบและแบ่งปันถ้าพวกเธอรูสึ้ก
สบายใจในการท�าเช่นน้ัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิีทีพ่วกเธอจะรูจ้ักพระบิดา
บนสวรรคด์ขีึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้ดขูองที่ ใช้แทนการสวดอ้อนวอน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ และถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ (เช่นโทรศัพท์มือถือ 
ไฟฉาย และแผนที่) บอกเยาวชนหญิงวา่
ของแตล่ะอย่างน้ีแทนบางส่ิงที่พระบิดา
บนสวรรคป์ระทานแก่เราเพื่อช่วยให้เรา
รูจ้ักพระองคด์ขีึน้ เชือ้เชิญพวกเธอให้
บอกวา่ของเหล่าน้ีใช้แทนอะไร ให้ชัน้
เรยีนอ่านค�าปราศรยัของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ 
ด.ี เฮลส์เรือ่ง “พยายามรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรคข์องเรา และพระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต”์ (ท่านอาจ
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านค�าปราศรยั
เรือ่งน้ีก่อนมาชัน้เรยีน) เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้มองหาข้อความที่สอนพวกเธอ
ถึงวธิีที่การสวดอ้อนวอน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
สามารถช่วยให้พวกเธอรูจ้ักพระบิดาบน
สวรรค ์พวกเธอพบอะไรอีกในค�าปราศรยั

เรือ่งน้ีที่ดลใจพวกเธอให้อยากรูจ้ักพระ
บิดาบนสวรรคม์ากขึน้ เชือ้เชิญพวกเธอ
ให้แบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยวกับพระบิดาบน
สวรรค์

• มอบหมายพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีให้
เยาวชนหญิงคนละข้อ: 1 ยอห์น 2:3–5; 
4:7–8; อีนัส 1:1–7; โมไซยาห์ 4:9–12; 
5:13; คพ. 88:63–65; 93:1 ขอให้เยาวชน
หญิงศึกษาข้อพระคมัภีรข์องพวกเธอและ
หาวธิีที่จะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค ์เชือ้
เชิญพวกเธอให้แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์ที่เคยมีเกี่ยวกับการไดรู้จ้ัก
พระบิดาบนสวรรค์ โดยใช้วธิีเหล่าน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่าน ยอห์น 17:3 
และให้พวกเธออธิบายความแตกตา่ง
ระหวา่งการรูเ้กีย่วกับคนบางคนและรูจ้ัก
คนบางคน เชือ้เชิญพวกเธอให้นึกถึงคน
ที่พวกเธอรูจ้ักดมีาก พวกเธอท�าอะไรเพื่อ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หลังจากคนหน่ึงตอบค�าถาม
หรอืบอกกล่าวความเข้าใจ ให้
เชิญคนอื่นแสดงความคดิ
เห็นเพิ่มเตมิหรอืแสดงความ
คดิเห็นที่ตา่งออกไป เมื่อคน
ใดคนหน่ึงถามค�าถาม ให้ส่ง
ตอ่ค�าถามไปยังอีกคนหน่ึง 
แทนที่จะตอบเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านจะถามวา่ ‘มี ใครจะ
ตอบค�าถามน้ีบ้าง?’” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 67)
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ให้รูจ้ักคนน้ัน เขียนค�าตอบของพวกเธอ
บนกระดาน เราจะใช้วธิีคล้ายกันน้ีเพื่อ
รูจ้ักพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร เชิญ
นักเรยีนครึง่ห้องอ่าน อีนัส 1:1–7 และอีก
ครึง่ห้องอ่านสองหัวข้อแรกในค�าปราศรยั
ของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตตเ์รือ่ง “การ
ใช้ของประทานอันสูงส่งแห่งการสวด
อ้อนวอน” ขอให้เยาวชนหญิงหาวธิีที่พวก
เธอจะสามารถปรบัปรงุการส่ือสารกับพระ
บิดาบนสวรรค ์หลังจากสนทนาส่ิงที่พบ
แล้ว ให้พวกเธอไตรต่รองความสัมพันธ์
ของพวกเธอกับพระบิดาบนสวรรคห์รอื
พิจารณาสักครูว่า่พวกเธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อปรบัปรงุความสัมพันธ์ดงักล่าว

• เขียนบนกระดานวา่: “พระบิดาบน
สวรรคท์รงรกัเราและทรงตอ้งการให ้

เราเข้ามาอยู่ ใกล้พระองค ์พระองค์
ประทานโอกาสให้เราสวดอ้อนวอนถึง
พระองค”์ ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึง
อ่านออกเสียงข้อความน้ี และเชิญทัง้
ชัน้แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมีกับการ
สวดอ้อนวอน ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง ”การสวด
อ้อนวอน” เยาวชนหญิงประทับใจอะไร
เกี่ยวกับประจักษ์พยานของประธานมอน-
สัน เยาวชนหญิงสังเกตเห็นอะไรเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ของซิสเตอร์ โอกานโด
กับพระบิดาบนสวรรค ์การสวดอ้อนวอน
มีบทบาทอะไรในความสัมพันธ์น้ัน ให้
เวลาสักครูแ่ก่เยาวชนหญิงเพื่อใครค่รวญ
ความสัมพันธ์ของพวกเธอกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละวธิีที่พวกเธอจะปรบัปรงุความ
สัมพันธ์น้ัน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลากับหลักค�าสอนน้ีมากขึน้จะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เขียนเรือ่งบางเรือ่งในบันทึกส่วนตวัที่
พวกเธอวางแผนจะท�าเพื่อปรบัปรงุความ
สัมพันธ์ของพวกเธอกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละท�าตามแผนน้ัน

• ท�าคณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ 1 จาก ความก้าวหน้าส่วน
บุคคลให้แล้วเสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
พระองคเ์องเพื่อสอนโดยใช้
เวลาตามล�าพังในการสวด
อ้อนวอนและการอดอาหาร 
พระองคท์รงแสวงหาการน�า
ทางจากพระบิดาบนสวรรค ์
ขณะที่ท่านเตรยีมสอน
เยาวชนหญิงให้รูว้ธิีที่พวกเธอ
จะรูจ้ักพระบิดาบนสวรรค ์จง
ท�าตามแบบอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอดและใช้เวลาใน
การสวดอ้อนวอนและการอด
อาหาร และแสวงหาการน�า
ทางจากพระบิดาบนสวรรค ์
ในระหวา่งเตรยีมจงพยายาม
เข้ามาอยู่ ใกล้พระองค ์และ
แบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านกับเยาวชนหญิงเกี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรค์
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากรชิารด์ จ.ี สก็อตต,์ “การใช้ของประทาน 
อันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,”  Ensign หรือ เลียโฮนา, 
พ.ค. 2007, หน้า 9–13

ของประทานแห่งการสวดอ้อนวอน

การสวดอ้อนวอนเป็นของประทานอันสูงส่งของพระบิดา
ในสวรรคท์ี่ประทานให้ทุกจิตวญิญาณ  ลองนึกด ูพระองค์
ผูท้รงสูงส่งท่ีสุด ทรงรูทุ้กอย่าง ทรงเห็นทกุอย่าง พระบุคคล 
ผู้เป่ียมด้วยพลังอ�านาจทัง้ปวง ทรงสนับสนุนให้ท่านกับ 
ข้าพเจ้าผู้ซ่ึงไร้ความส�าคัญดังที่เราเป็นอยู่ ให้พูดคุยกับ
พระองค์ ในฐานะพระบิดาของเรา   โดยแท้แล้วเพราะ
พระองคท์รงรูว้า่เราตอ้งการการน�าทางของพระองคอ์ย่าง
ยิ่ง พระองคท์รงบัญชาวา่ “เจ้าจงสวดอ้อนวอนโดยออก
เสียงเช่นเดียวกับในใจเจ้า;  แท้จริงแล้ว,  ต่อหน้าโลก
เช่นเดยีวกับในที่ลับตา, ในที่สาธารณะเช่นเดยีวกับในที่
รโหฐาน” (คพ. 19:28)

“สภาพการณ์ของเราจะเป็นอย่างไร เราอ่อนน้อมหรอืเย่อ
หยิ่ง ยากจนหรือร�่ารวย เป็นทาสหรือเป็นไท มีการศึกษา
หรอืดอ้ยการศึกษา เป็นที่รกัหรอืถูกทอดทิง้ เราสามารถเอ่ย
พระนามพระองค์  เราไม่ต้องนัดกับพระองค์  การวงิวอน
ของเราท�าได้สัน้ๆ หรอืใช้เวลานานตามแต่เราต้องการ  ส่ิง
น้ีจะเป็นการแสดงออกถึงความรกั ความกตัญญู หรอืการ
วิงวอนอย่างเร่งด่วนเพื่อทูลขอความช่วยเหลือได้เช่นกัน  
พระองคท์รงสรา้งจักรวานอันนับไม่ถ้วนและทรงสรา้งโลก 
นับไม่ถ้วนให้จักรวาล ท่านกับข้าพเจ้าสามารถพูดกับพระ-
องคเ์ป็นการส่วนตวั และพระองคจ์ะทรงตอบเสมอ

เราควรสวดอ้อนวอนอย่างไร

เราสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์พระเยซู
คริสต์  การสวดอ้อนวอนจะส่งผลดีที่สุดเมื่อเราพยายาม
ท�าตนให้สะอาดและเช่ือฟังด้วยแรงจูงใจที่มีค่าควรและ
เต็มใจท�าส่ิงที่พระองคท์รงขอให้เราท�า  การสวดอ้อนวอน 
ที่นอบน้อมและวางใจจะไดร้บัแนวทางและสันตสุิข

อย่าห่วงความรูสึ้กขัดเขินที่ท่านแสดงออก จงพูดกับพระ-
บิดาผู้ทรงเมตตาและเข้าใจ  ท่านคอืลูกผู้มีคา่ของพระองค ์
ผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงประสงค์จะช่วยท่าน  ขณะที่
ท่านสวดอ้อนวอนท่านจะรูว้า่พระบิดาในสวรรคท์รงอยู่ ใกล้
และพระองคท์รงรบัฟังท่าน

กุญแจที่จะปรบัปรงุการสวดอ้อนวอนคอืการเรยีนรูท้ี่จะทูล
ถามอย่างถูกตอ้ง  ลองพิจารณาถึงการเปลี่ยนจากการทูล
ขอส่ิงที่ท่านต้องการมาเป็นการค้นหาส่ิงที่พระองค์ทรง
ประสงคส์�าหรบัท่าน  เมื่อท่านรูพ้ระประสงคข์องพระองค์
แล้ว จงสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะไดร้บัการน�าทางให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อส่ิงน้ันจะเกิดสัมฤทธิผล

ทา่นอาจรูสึ้กวา่ตนเองหา่งไกลจากพระบดิาของเรา อาจเป็น 
ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เมื่อ
ท่านยังวิงวอนขอความช่วยเหลือ พระองค์จะทรงน�าทาง
ให้ท่านท�าส่ิงที่จะสร้างความมั่นใจอีกครัง้ว่าพระองค์ทรง 
อยู่ ใกล้ จงสวดอ้อนวอนแม้วา่ท่านไม่ปรารถนาจะสวดอ้อน 
วอน  บางครัง้อาจเป็นเหมือนเด็ก ท่านอาจท�าผิดและรูสึ้ก
วา่ท่านไม่สามารถเข้าไปเฝ้าพระบิดาพรอ้มดว้ยปัญหาน้ัน
ได ้ น่ันเป็นเวลาที่ท่านตอ้งสวดอ้อนวอนมากที่สุด  จงอย่า
รูสึ้กวา่ตนเองไรค้า่ควรเกินกวา่จะสวดอ้อนวอน
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงส�าคญัใน
ชีวติฉัน
พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือกให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา การชดใช้ของพระองค์
ท�าให้เราไดฟ้ื้นคนืชีวติ กลับใจ และไดร้บัการอภัยเพื่อเราจะสามารถกลับไปที่ประทับ
ของพระบิดาบนสวรรค์ ได ้นอกจากจะช่วยให้เรารอดจากบาปแล้ว พระเยซูครสิต ์พระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา ทรงมอบสันตสุิขและพลังให้เราในช่วงเวลาแห่งการทดลองเช่นกัน 
พระองคท์รงวางแบบอย่างที่ดพีรอ้มส�าหรบัเรา และค�าสอนของพระองคเ์ป็นรากฐาน
ส�าหรบัความสุขในชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดอีกบ้างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพระเยซูครสิตแ์ละ
อิทธิพลของพระองค์ ในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ยอห์น 14:6 (พระเยซูครสิตท์รงเป็นทาง
น้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ)

ยอห์น 15:4–5 (หากไม่มีพระเยซูครสิต์
เราจะท�าส่ิงใดไม่ไดเ้ลย)

โมไซยาห์ 3:17; ฮีลามัน 14:15–18; คพ. 
18:11–12; 76:41–42 (พระครสิตท์รง
เอาชนะบาปและความตาย)

อิสยาห์ 41:10, 13; มัทธิว 11:28–30; 
ยอห์น 14:27; ฟิลิปปี 4:13; โมไซยาห์ 
24:14–15; แอลมา 7:11–12; 36:3, 27;  
อีเธอร ์12:27 (การชดใช้ของพระครสิต์ ให้
สันตสุิขและพลังในการทดลองหรอืการ
ล่อลวง)

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก” เลียโฮนา, เม.ย. 
2000, 2–3 (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 191–
194; ความก้าวหน้าส่วนบุคคล, 102 ดว้ย)

โฮเซ เอ. เทียเซียรา, “แสวงหาพระเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 96–98

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ค�าสอนของพระเยซู,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 115–120

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 87- 90

วดีทิัศน์: “กลับคนืมา,” “พระเจ้าเที่ยงแท้
องคเ์ดยีวและพระเยซูครสิตท์ี่พระองค์
ทรงใช้มา,” “#Hallelujah—ข่าวสารวนั 
อีสเตอรเ์กี่ยวกับพระเยซูครสิต”์

ทบทวนข้อพระคมัภีรข์้อ
โปรดบางข้อของท่านเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดและ
ไตรต่รองประจักษ์พยาน
ของท่านเกี่ยวกับพระองค ์
ท่านรูจ้ักพระองค์ ไดอ้ย่างไร 
ประสบการณ์ใดท�าให้ท่าน
ส�านึกคณุตอ่พระเยซูครสิต์
และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
ชดใช้ของพระองค์

ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งขึน้
ในพระเยซูครสิตจ์ะเป็นพร
แก่เยาวชนหญิงไดอ้ย่างไร 
พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
พึ่งค�าสอนและการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างเต็มที่
มากขึน้
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยผู้
อื่น (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพ
ที่ 36–60) ให้เวลาเยาวชนหญิงไตรต่รอง
สักครูแ่ละแบ่งปันวธิีตา่งๆ ที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงช่วยพวกเธอ ครอบครวั และคนที่
พวกเธอรูจ้ัก เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปัน
ความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

• ขอให้เยาวชนหญิงไตรต่รองพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดขณะรอ้งเพลง
หรอืฟังเพลงสวดเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์
(เช่น“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์,” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 59) เชือ้เชิญพวกเธอ
แตล่ะคนให้เขียนค�าตอบของค�าถาม 
“เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงส�าคญัในชีวติ
ฉัน”

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรง
ส�าคญัในชีวติพวกเธอ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงทบทวนค�า
พูดของเอ็ลเดอร์ โฮเซ เอ. เทียเซียรา 
“แสวงหาพระเจ้า” และมองหาพรที่เอ็ล- 
เดอรเ์ทียเซียราสัญญาไวแ้ก่ผู้ที่แสวงหา
พระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พบในค�าพูดน้ันและส่ิงที่พวกเธอ
ก�าลังท�าเป็นการส่วนตวัเพื่อท�าให้พระผู้
ช่วยให้รอดเป็นส่วนส�าคญัในชีวติประจ�า
วนัของพวกเธอ ในฐานะส่วนหน่ึงของการ
สนทนา ท่านอาจทบทวนนิสัยเรยีบง่ายที่
เอ็ลเดอรเ์ทียเซียราแนะน�าในค�าพูดของ
ท่านดว้ยกัน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงตัง้
เป้าหมายที่จะใช้ค�าแนะน�าหน่ึงอย่างที่
สนทนาในชัน้เรยีนเพื่อเข้าใกล้พระครสิต์
มากยิ่งขึน้

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอด เขียนค�าถาม
ตอ่ไปน้ีบนกระดาน: “พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นใคร” “พระองคท์รงท�าส่ิงใดเพื่อ
เรา” “เรารู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระองคย์ังทรง
พระชนม์อยู่” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
คน้ควา้  “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: 
ประจักษ์พยานของอัครสาวก” เพื่อหา 
ค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ี ขอให้พวกเขา
แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอพบ เชิญเยาวชน
หญิงสองสามคนอธิบายวา่พวกเธอไดร้บั
ประจักษ์พยานในพระเยซูครสิตอ์ย่างไร 
ประจักษ์พยานน้ันส่งผลตอ่ชีวติประจ�า 
วนัของพวกเธออย่างไร ท่านอาจฉายวดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “#Hallelujah—ข่าวสารวนั 
อีสเตอร ์เกี่ยวกับพระเยซูครสิต”์

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านควรระวงัที่จะไม่พูด
มากเกินความจ�าเป็นหรอื
แสดงความคดิเห็นของท่าน
บ่อยเกินไป การกระท�าเหล่า
น้ีท�าให้ผู้เรยีนขาดความ
สนใจ ให้คดิวา่ตวัท่านเป็น
มัคคเุทศก์น�าทางในการเรยีน
รูผู้้จะสอดแทรกความคดิเห็น
ที่เหมาะสมเพื่อท�าให้คนที่
ท่านสอนเดนิอยู่ ในเส้นทางที่
ถูกตอ้ง” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้หา “พระ
เยซูครสิต”์ ในคูม่ือพระคมัภีรแ์ละ
ทบทวนรายการข้อมูลหลังจากบทน�า พวก
เธออาจคน้หา “พระเยซูครสิต—์พระผู้
ช่วยให้รอด” ในสารบัญการใช้เพลงใน
หนังสือเพลงสวดเพื่อหาเพลงสวดที่สอน
ถึงส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รงท�าเพื่อพวกเธอ 
ขอให้พวกเธอหาถ้อยค�าและวลีที่อธิบาย
ถึงบทบาทและพระพันธกิจของพระ
ครสิต ์พวกเธอเรยีนรูส่ิ้งใดเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิตจ์ากการทบทวนรายการเหล่า
น้ัน พวกเธอรูสึ้กอย่างไรกับพระองคห์ลัง
จากทบทวนส่ิงที่พระองคท์รงท�าเพื่อเรา

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงข้อหรอืหัวข้อที่เกี่ยวข้องในค�าพูด
ของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ทน
แบกสัมภาระได้ โดยง่าย” ขอให้เธออธิบาย
ดว้ยค�าพูดของเธอเองวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเสนอความช่วยเหลืออะไรให้ผู้ตดิตาม
พระองค ์เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้ยก
ตวัอย่างวา่พวกเธอเห็นสันตสุิขหรอืพลัง
ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติพวกเธอหรอื
ชีวติผู้อื่นอย่างไร

• ตดิประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต์ โดยสมาชิกจากฝ่ายประธานสูงสุด
ใน เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่ครัง้
ล่าสุดไวบ้นผนัง (ประจักษ์พยานเหล่าน้ี
มักปรากฏท้ายค�าปราศรยั) ขอให้เยาวชน
หญิงอ่านประจักษ์พยานเหล่าน้ีหรอืชม
วดีทิัศน์เรือ่ง “พระองคท์รงพระชนม์” 
ถามพวกเธอวา่รูสึ้กอย่างไรเมื่อไดย้ินหรอื
อ่านประจักษ์พยานของพยานพิเศษของ

พระผู้ช่วยให้รอด ถามวา่ประจักษ์พยาน
ของพวกเธอเกี่ยวกับพระครสิตส่์งผลตอ่
การกระท�าในทุกวนัของพวกเธออย่างไร 
ให้เวลาสมาชิกชัน้เรยีนแสดงความรกัและ
ประจักษ์พยานในพระเยซูครสิต์

• อ่านย่อหน้าใตห้ัวข้อ “ส่ิงที่พระองค์
ทรงท�าเพื่อเรา” ในค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “ค�าสอนของพระ
เยซู” เยาวชนหญิงจะพูดอะไรเพื่อตอบ
ค�าถามของสตรคีนน้ัน “พระองคท์รงท�า
อะไรเพื่อดฉัินคะ” เขียนบนกระดานทัง้
เก้าหัวข้อถัดมาจากค�าปราศรยั (ตัง้แต ่
“ชีวติของโลก” จนถึง “การชดใช้”) เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงให้เลือกหน่ึงหัวข้อ
หรอืมากกวา่น้ันและเตรยีมหน่ึงหรอื
สองประโยคที่พวกเธอจะใช้สอนสตรคีน
น้ันวา่พระเยซูครสิตท์รงท�าอะไรเพื่อเรา 
พวกเธอสามารถใช้ค�าพูดของเอ็ลเดอร์
โอ๊คส์ ข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อที่
เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) ประสบการณ์และ
ประจักษ์พยานของพวกเธอ เชือ้เชิญพวก
เธอให้แบ่งปันส่ิงที่เตรยีมไว้

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “กลับคนืมา” เยาวชน
หญิงเรยีนรูอ้ะไรจาก วดีทิัศน์เกี่ยวกับส่ิง
ที่พระเยซูครสิตท์รงสามารถท�าเพื่อพวก
เธอได ้พวกเธอจะใช้ข่าวสารของวดีทิัศน์
เรือ่งน้ีช่วยคนที่มีปัญหาเรือ่งการให้อภัย
ตนเองหรอืรูสึ้กวา่ตนเองอยู่นอกขอบเขต
ความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร พวกเธออยากแบ่งปันพระคมัภีร์
ข้อใด (ดตูวัอย่าง อิสยาห์ 1:18; แอลมา 
36:3, 27; อีเธอร ์12:27; คพ. 58:42–43)

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดพระเยซูครสิตจ์ึงทรงส�าคญัในชีวติพวกเธอ พวกเธอ
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�า ศรทัธาประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 5 ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชนให้
แล้วเสรจ็

• พยายามด�าเนินชีวติให้เหมือน
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้และแบ่งปัน

ประสบการณ์ของท่านในชัน้เรยีนคราว
หน้า

• นึกถึงคนที่จะไดป้ระโยชน์จากการรูว้า่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าอะไรเพื่อเราและ
วางแผนวธิีแบ่งปันประจักษ์พยานของ
พวกเธอกับบุคคลน้ัน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้ตดิตามพระองค์ ให้เป็น
พยาน และขณะพวกเขาท�า
เช่นน้ัน พระวญิญาณทรง
สัมผัสใจพวกเขา เมื่อท่าน
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่ง
ปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
พระครสิตแ์ละบทบาทของ
พระองค์ ในชีวติพวกเธอ พระ
วญิญาณทรงสามารถเป็น
พยานตอ่พวกเธอไดถ้ึงความ
จรงิของส่ิงที่พวกเธอพูด 
ประจักษ์พยานของเยาวชน
หญิงเข้มแข็งขึน้ไดเ้ช่นกัน
จากการฟังผู้อื่น ( โดยเฉพาะ
เพื่อนวยัเดยีวกัน) เป็นพยาน
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีบทบาท
อะไรบ้าง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ สมาชิกองคห์น่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ทรงเป็นพยาน
ถึงพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์พระองคท์รงเป็นแหล่งประจักษ์พยานและ
การเปิดเผยส่วนตวั พระองคท์รงสามารถน�าทางเราในการตดัสินใจและคุม้ครองเรา
จากอันตรายทางกายและวญิญาณ พระองคท์รงไดช่ื้อวา่เป็นพระผู้ปลอบโยน และทรง
สามารถคลายความกลัวของเราและท�าให้เราเป่ียมดว้ยความหวงั โดยผ่านอ�านาจของ
พระองค ์เราไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์เมื่อเรากลับใจ รบัศาสนพิธีแห่งความรอด และ
รกัษาพันธสัญญาของเรา เราไดร้บัความรูผ้่านอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เกี่ยวกับ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละเยซูครสิต ์และรูสึ้กถึงเดชานุภาพ พระกรณุาธิคณุ และความ
รกัของพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดอีกบ้างทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:11–12; ฮีลามัน 5:30; 
คพ. 85:6 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสัดว้ย
สุรเสียงสงบแผ่วเบา)

ยอห์น 14:26 (พระผู้ปลอบโยนจะทรง
สอนเราและน�าทุกส่ิงมาสู่ความทรงจ�าของ
เรา)

โรม 8:16 (พระวญิญาณทรงเป็นพยานวา่
เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า)

กาลาเทีย 5:22–23 (เปาโลพูดถึงผลของ
พระวญิญาณ)

2 นีไฟ 32:5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
แสดงให้เราเห็นส่ิงที่เราควรท�า)

3 นีไฟ 27:20 (การรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ช�าระเราให้บรสุิทธิ์)

โมโรไน 8:26 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ท�าให้เราเป่ียมดว้ยความหวงัและความรกั)

โมโรไน 10:5 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
สอนความจรงิแก่เรา)

คพ. 42:17; โมเสส 1:24 (พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาและ
พระบุตร)

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 105–107

แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์, “ข้าพเจ้ายังขาด
อะไรอีกบ้าง?” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
33–35

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 104–7

“บทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์,” แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 197

วดีทิัศน์: “สุรเสียงของพระวญิญาณ”

ประสบการณ์ใดสอนท่าน
เกี่ยวกับบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
ช่วยเยาวชนหญิงในชีวติทุก
ดา้นไดอ้ย่างไร ท่านจะช่วยให้
พวกเธอตระหนักถึงอิทธิพล
ของพระองค์ ไดอ้ย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้เขียนเกี่ยว
กับเวลาที่พวกเธอรูสึ้กถึงอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติพวกเธอ 
พวกเธอท�าอะไรจึงไดร้บัอิทธิพลของ
พระองค ์อิทธิพลของพระองคส์รา้งความ
แตกตา่งอะไรบ้าง ให้หลายคนแบ่งปัน
ประสบการณ์หากเห็นสมควร

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้รอ้งเพลง 
“ ให้พระวญิญาณทรงน�า” (เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 64) และแบ่งปันวา่ค�าใดสอน
พวกเธอเกี่ยวกับบทบาทของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่ม และ
เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มศึกษาส่วนหน่ึงของ 

ค�าปราศรยัของประธานเฮนรยี์ บี. อาย- 
รงิก์ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน 
ของท่าน” หรอืค�าปราศรยัของเอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์”  
เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มแบ่งปันกับชัน้
เรยีนถึงส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แบ่งปันประสบการณ์เมื่อพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงช่วยเหลือพวกเธอหรอืเมื่อ
พวกเธอขอบพระทัยส�าหรบัการมีพระองค์
เป็นเพื่อน 

• ขอให้เยาวชนหญิงดหูนังสือเพลงสวด
ในดรรชนี “หัวข้อ”ใต ้“พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” เพื่อหาเพลงสวดที่สอนวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถช่วยเราได้
อย่างไร ขอให้พวกเธอแบ่งปันท่อนที่พวก
เธอเลือก ท่านอาจจะรอ้งเพลงสวดหน่ึง
เพลงในชัน้เรยีน

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ขอให้แตล่ะกลุ่มอ่านข้อพระคมัภีรสั์ก
สองสามข้อเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
(เช่นข้อที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้
เยาวชนหญิงคนหน่ึงจากแตล่ะกลุ่มแบ่ง
ปันกับนักเรยีนที่เหลือวา่พระคมัภีรข์อง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน … ท่าน
อาจไดร้บัการน�าให้เน้นหลัก
ธรรมข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจ
ไดร้บัความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่
ดทีี่สุดในการน�าเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญใครบางคนช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่งปัน” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 48)
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กลุ่มสอนอะไรเกี่ยวกับบทบาทของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวัที่พวกเธอเคยมีซ่ึง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยพวกเธอใน
ดา้นใดดา้นหน่ึง

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “สุรเสียงของพระ
วญิญาณ” และขอให้เยาวชนหญิงฟัง
ค�าตอบของค�าถามตอ่ไปน้ี เหตใุดเรา
จึงตอ้งการพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยเราได ้
อย่างไร แบ่งปันประสบการณ์อันเหมาะ 
สมที่ท่านเคยมีขณะฟังพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ และเชือ้เชิญเยาวชนหญิงให ้
แบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมี เยาวชน 
หญิงอาจคน้ควา้ค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์ “ข้าพเจ้ายังขาด
อะไรอีกบ้าง?” ดว้ยส�าหรบัตวัอย่างของการ
ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยเหลือเราได ้
ให้ชัน้เรยีนท�ารายการส่ิงที่พวกเธอท�าได้
เพื่อจะไดย้ินการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ดขีึน้

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน “บทบาท
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (หน้า 197) ขอให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนเลือกบทบาทหน่ึงอย่างของพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์และหาข้อพระคมัภีรห์รอื
เรือ่งราวพระคมัภีรท์ี่สอนเกี่ยวกับบทบาท
น้ัน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปันกันใน
ส่ิงที่พวกเธอพบ กระตุน้พวกเธอให้แบ่ง
ปันประสบการณ์ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยพวกเธอในดา้นเหล่าน้ี พวก
เธอจะตอ้งการความช่วยเหลือจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในสถานการณ์ใดบ้างใน
อนาคต

• หาเรือ่งบางเรือ่งจากค�าปราศรยั
การประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุดที่ยก
ตวัอย่างบทบาทตา่งๆ ของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ (บางตวัอย่างจาก เลียโฮนา เดอืน
พฤษภาคม 2015 มีเรือ่งราวที่ประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์เล่าเกี่ยวกับการ
ปลอบโยนครอบครวัที่เศรา้โศกใน “พระ
ผู้ปลอบโยน,” หน้า 19–20, และชายที่
เป็นมะเรง็ใน “ฐานะปุโรหิตและการสวด
อ้อนวอนส่วนตวั,” หน้า 87) เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่านหน่ึงเรือ่ง เล่า
ซ�า้ให้ชัน้เรยีนฟังดว้ยค�าพูดของเธอเอง 
และระบุวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์มีบทบาท
อะไรในเรือ่งน้ัน กระตุน้ให้เยาวชนหญิง
แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเธอซ่ึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ไดช่้วยพวกเธอในดา้นใด
ดา้นหน่ึง

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจบทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา
และรบัใช้พวกเขาอย่างตอ่
เน่ือง ท่านจะเพิ่มความรกัตอ่
เยาวชนหญิงที่ท่านสอนได้
อย่างไร

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ก�าหนดหน่ึงวธิีที่พวกเธอจะเตรยีม
ตนเองให้พรอ้มฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบา
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้

• จดและท�าตามความประทับที่ ไดร้บั
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ระหวา่งสัปดาห์

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

26

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“บทบาทของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 197

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ท�างานเป็นเอกภาพกับพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ โดยทรงท�าหลายบทบาทเพื่อ
ช่วยให้ท่านด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและได้รับพรของ
พระกิตตคิณุ

พระองคท์รง “เป็นพยานถึงพระบดิาและพระบตุร” (2 นีไฟ 
31:18) ทรงเปิดเผยและสอน “ความจรงิของทกุเรือ่ง” ( โม- 
โรไน 10:5) ทา่นจะไดร้บัประจกัษ์พยานทีแ่น่ชัดถึงพระบิดา 
บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์ โดยพลังอ�านาจของพระวญิ- 
ญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน  การส่ือสารของพระองคก์ับวญิญาณ
ของท่านมีความแน่นอนยิ่งกวา่การส่ือสารใดๆ ที่ท่านไดร้บั
ผ่านประสาทสัมผัสตามธรรมชาตขิองท่าน

ขณะท่ีท่านพยายามอยูบ่นวถิทีีน่�าไปสู่ชีวตินิรนัดร ์พระวญิ- 

ญาณบรสุิทธิ์ “จะทรงแสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควร
ท�า” (ด ู2 นีไฟ 32:1–5)  พระองคจ์ะทรงน�าทางท่านในการ
ตัดสินใจและคุ้มครองท่านจากอันตรายทางร่างกายและ
วญิญาณ

โดยผ่านพระองค์ ท่านจะได้รบัของประทานแห่งพระวญิ-
ญาณเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเองและเพือ่ประโยชน์ของ
คนที่ท่านรกัและรบัใช้ (ด ูคพ. 46:9–11)

พระองคท์รงเป็นพระผู้ปลอบโยน (ยอหน์ 14:26) เสียงปลอบ 
ของบิดามารดาที่เป่ียมด้วยความรักท�าให้เสียงลูกน้อยที่
ร้องไห้เงียบลงได้ฉันใด สุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ
ก็สามารถระงับความกลัว  คลายความวิตกกังวลของชีวิต 
และปลอบโยนท่านยามเศรา้โศกไดฉั้นน้ัน  พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงท�าให้ท่านเป่ียมไป “ดว้ยความหวงัและความ
รกัอันบรบูิรณ์” และ “สอน [ท่าน]  ถึงส่ิงที่ส่งเสรมิความ
สงบสุขของอาณาจักร” ( โมโรไน 8:26; คพ. 36:2)

โดยผ่านพลังอ�านาจของพระองค ์ท่านจะไดร้บัการช�าระให้
บรสุิทธิ์เมื่อท่านกลับใจ รบัศาสนพิธีแห่งบัพตศิมาและการ
ยนืยนั และยงัคงแน่วแน่ตอ่พนัธสัญญาของทา่น (ด ูโมไซ- 
ยาห์ 5:1–6; 3 นีไฟ 27:20; โมเสส 6:64–68)

พระองค์ทรงเป็นพระวญิญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งค�าสัญญา (ด ู
เอเฟซัส 1:13; คพ. 132:7, 18–19, 26)  ในฐานะน้ี พระองค ์
จะทรงยนืยนัวา่ศาสนพธิฐีานะปุโรหติทีท่า่นไดร้บัและพันธ- 
สัญญาที่ท่านท�าเป็นที่ยอมรบัของพระผู้เป็นเจ้า  ความเห็น
ชอบเช่นน้ีขึน้อยู่กับความซ่ือสัตย์อย่างตอ่เน่ืองของท่าน
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มกราคม: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันเป็นใคร และฉันสามารถเป็น
ใคร
เราเป็นธิดาทางวญิญาณที่รกัของบิดามารดาสวรรค ์และเรามีลักษณะและจุดหมาย
อันสูงส่ง ตามแผนจากเบือ้งบน เรามีของประทานและพรสวรรคพ์ิเศษที่จะช่วยให้เรา
บรรลุจุดหมายในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า การรูว้า่เราเป็นใครให้จุดประสงคแ์ก่ชีวติ
เราและช่วยให้เราท�าการเลือกที่ถูกตอ้ง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่พวกเธอเป็นใครและพวกเธอ
สามารถเป็นใคร

ปฐมกาล 1:26–27 (พระผู้เป็นเจ้าทรง
สรา้งมนุษย์ตามรปูลักษณ์ของพระองค)์

สดดุ ี82:6; โมเสส 1:39; อับราฮัม 3:22–26 
(ศักยภาพอันสูงส่งของเราคอืไดร้บัชีวติ 
นิรนัดรเ์ป็นมรดก)

ลูกา 15:4–6, 11–32; ยอห์น 3:16; คพ. 
18:10–15 (คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่)

เดล จี. เรนลันด,์ “วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามตอ่ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
56–58

โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม, “คน้พบความเป็น
พระเจ้าในตวัท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
6–8

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การด�าเนินชีวติ
อย่างเบิกบานในพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 120–123

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลังศีล-
ธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
29–32

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

วดีทิัศน์: “ โดดเดน่ในทุกดา้น”  
“อัตลักษณ์ที่แท้จรงิของเรา”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การเป็นธิดาของพระผู้เป็น
เจ้ามีความหมายตอ่ท่าน
อย่างไร การรูว้า่ท่านเป็นธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นพรตอ่
ท่านและมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจที่ท่านท�าอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจความส�าคญัของการรู้
วา่พวกเธอเป็นธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร การรูเ้ช่น
น้ีมีผลอย่างไรตอ่การเลือก
ที่พวกเธอท�า วธิีที่พวกเธอ
รูสึ้กตอ่ตนเอง และวสัิยทัศน์
ส�าหรบัอนาคตของพวกเธอ
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนช่ือเยาวชนหญิงในกระดาษใบ
เล็กช่ือละใบ ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
เลือกกระดาษคนละใบและระบุคณุสมบัติ
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าที่เยาวชนหญิงใน
กระดาษแผ่นน้ันมี ชี ้ให้เห็นคณุสมบัติ
อันดอีื่นๆ ที่ท่านเห็นในเยาวชนหญิงคน
น้ัน

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันเป็นใคร และ
ฉันสามารถเป็นใคร” เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้หาค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ีใน
สาระส�าคญัเยาวชนหญิง การท่องสาระ
ส�าคญัท�าให้พวกเธอรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของพวกเธอกับพระบิดาบน
สวรรค์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่พวกเธอเป็นใครและพวก
เธอสามารถเป็นใคร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• นึกถึงกิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยให้
เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าตอ้งอาศัยความอดทนและความ
ไม่มุมานะ กิจกรรมน้ีควรลองท�าหลาย
ครัง้เพื่อท�าให้ส�าเรจ็ ตวัอย่างเช่น เยาวชน
หญิงอาจพยายามขวา้งของซ�า้แล้วซ�า้เล่า
ใส่ถังขยะโดยไม่มอง กิจกรรมน้ีสอนอะไร
เราเกี่ยวกับความพยายามอย่างมุมานะ เรา
น�ากระบวนการน้ีมาเกี่ยวข้องกับการเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ ไดอ้ย่างไร เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้มองหาและ
แบ่งปันข้อความจากค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
เดล จี. เรนลันด ์“วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามตอ่ไป” ที่แสดงถึงส่ิงที่พวกเธอ
เรยีนรูจ้ากกิจกรรมดงักล่าว

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกภาพวา่พวกเธอมี
เพื่อนคนหน่ึงที่ก�าลังมีปัญหากับความเช่ือ
มั่นในตวัเอง เชือ้เชิญให้พวกเธอคน้ควา้
ค�าพูดของซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม 
“คน้พบความเป็นพระเจ้าในตวัท่าน” หา
แนวคดิที่จะช่วยเพื่อนคนน้ันให้เข้าใจ
คณุคา่ของตนเอง ซิสเตอรว์กิซอมอะไร
เราเกี่ยวกับลักษณะแห่งสวรรคข์องเรา 

เราตอ้งเปลี่ยนแปลงส่ิงใดเพื่อจะซ่ือตรง
ตอ่ลักษณะแห่งสวรรคข์องเราได้

• ให้เยาวชนหญิงดเูมล็ดพืช และถาม
วา่พวกเธอคดิวา่เมล็ดน้ีจะโตเป็นตน้
อะไร ให้ดพูืช (หรอืรปูพืช) ที่มาจากเมล็ด
น้ี ถามเยาวชนหญิงวา่เราในฐานะลูก
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดพืช
อย่างไร เชือ้เชิญพวกเธอให้คน้ควา้ข้อพระ
คมัภีรต์อ่ไปน้ีและแบ่งปันส่ิงที่พบซ่ึงสอน
พวกเธอวา่พวกเธอเป็นใครและสามารถ
เป็นใคร: 1 ยอห์น 3:1–3; คพ. 84:37–38; 
88:107; 132:20. เชือ้เชิญเยาวชนหญิง
ให้แบ่งปันวา่ความรูน้ี้ส่งผลตอ่การเลือก
และวธิีที่พวกเธอปฏิบัตติอ่ลูกคนอื่นๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร เพื่อเป็นส่วน
หน่ึงของการสนทนาน้ีท่านอาจแบ่งปัน
ข้อความตอ่ไปน้ีจากประธานกอรด์อน 
บี. ฮิงคล์ีย์: “แบบแผนทัง้หมดของพระ
กิตตคิณุคอืน�าเราไปข้างหน้าและขึน้ไป
หาความส�าเรจ็มากขึน้ แม้ความเป็นพระผู้
เป็นเจ้าในท้ายที่สุด” (“อย่าท�าลูกบอลตก,” 
เลียโฮนา, ก.พ. 1995, 41)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จ�านวนเน้ือหาที่ท่าน
ครอบคลุมมีความส�าคญัน้อย
กวา่อิทธิพลของเน้ือหาน้ัน
ในชีวติของคนที่ท่านสอน 
เพราะเหตวุา่แนวความคดิ
ที่มากเกินไปในครัง้เดยีวจะ
ท�าให้ผู้เรยีนสับสนหรอืเบื่อ
หน่ายได ้การเน้นหลักธรรม
ส�าคญัเพียงหน่ึงหรอืสองข้อ
จึงเป็นวธิีที่ดทีี่สุด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 98- 99)



23

• ก่อนชัน้เรยีน ให้เขียนสามค�าตอ่ไปน้ี
บนกระดาน: ตน้ก�าเนิด จุดประสงค ์จุด
หมาย (จากค�าพูดของประธานอุคท์ดอรฟ์
เรือ่ง “การด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานใน
พระกิตตคิณุ”) รอ้งเพลง “ฉันลูกพระ
ผู้เป็นเจ้า” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 149) 
ดว้ยกัน และถามเยาวชนหญิงวา่พวก
เธอเรยีนรูอ้ะไรจากเพลงน้ีเกี่ยวกับตน้
ก�าเนิด จุดประสงค ์และจุดหมายของ
พวกเธอ เชือ้เชิญพวกเธอให้เขียนความ
คดิของพวกเธอบนกระดานตอ่จากค�า
ที่ท่านเขียนไว ้เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
อ่านหัวข้อ “ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า” และ 
“การด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานในพระ
กิตตคิณุ” จากค�าพูดของประธานดเีทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์และเขียนความจรงิอื่น
ที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับตน้ก�าเนิด จุดประสงค ์
และจุดหมาย ความจรงิเหล่าน้ีจะส่งผลตอ่
การเลือกที่พวกเธอท�าไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนข่าวสารบาง
อย่างที่ โลกบอกสตรวีา่เราเป็นใครและ
คณุสมบัตอิะไรท�าให้เราส�าคญั ฉายวดีิ
ทัศน์เรือ่ง “ส�าคญัทุกดา้น” หรอื “อัต-
ลักษณ์แท้จรงิของเรา” และขอให้เยาวชน

หญิงเปรยีบเทียบข่าวสารในวดีทิัศน์เหล่า
น้ีกับข่าวสารของโลก เชือ้เชิญพวกเธอ
ให้หาข้อพระคมัภีร ์รวมทัง้เรือ่งราวพระ
คมัภีร ์ที่สอนเกี่ยวกับคณุคา่ของพวกเธอ
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า (เช่นข้อ
ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) เยาวชนหญิง
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อสนับสนุนกันขณะ
พยายามด�าเนินชีวติให้สมกับอัตลักษณ์
แท้จรงิของพวกเธอในฐานะธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้า

• ให้ชัน้เรยีนอ่านสองย่อหน้าแรกจากค�า
พูดของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดดค์รสิทอฟเฟอร์
สันเรือ่ง “พลังศีลธรรมของสตร”ี และระบุ
ของประทานบางอย่างที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบให้ธิดาของพระองค ์ขออนุญาต
อธิการเชิญสตรสีองสามคนในวอรด์มา
ทบทวนค�าพูดน้ันและแบ่งปันกับเยาวชน
หญิงวา่พวกเธอไดท้�าอะไรเพื่อเอาชนะ
อิทธิพลลบตอ่การเป็นสตรแีละปลูกฝัง
ของประทานอันสูงส่งของพวกเธอ ขอให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์ที่พวก
เธอมีกับการเข้าใจบทบาทสตรขีองพวก
เธอและส่ิงที่พวกเธอจะท�าเพื่อเป็นพลัง
ศีลธรรมเพื่อความดี

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเธอเป็นใครและพวกเธอสามารถเป็นใคร พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�า ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ข้อ 1, 2 และ 6 จาก ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้วเสรจ็

• ท่องจ�าสดดุ ี82:6 และท่องซ�า้บ่อยๆ 
เพื่อระลึกถึงศักยภาพอันสูงส่งของพวก
เธอ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระองคท์รงช่วยผู้อื่นให้
เรยีนรู ้เตบิโตทางวญิญาณ 
และเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระกิตตคิณุของพระองค ์
พระองคท์รงรูว้า่พวกเธอเป็น
ใครและพวกเธอสามารถเป็น
ใคร ขณะที่ท่านสอนเยาวชน
หญิง จงช่วยให้พวกเธอเข้าใจ
วา่พวกเธอเป็นธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าและสามารถเป็น
เหมือนพระองคแ์ละอยู่กับ
พระองค์ ไดอ้ีกครัง้
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ข้อความทีค่ดัมาจาก ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การ
ด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานในพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 120–123

ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

. . .เมื่อเรารอ้งเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เน้ือรอ้งแผ่
ซ่านสู่ ใจเรา การไตรต่รองความจรงิน้ี—วา่เราเป็นบุตรธิดา
ของพระบิดามารดาบนสวรรค—์ท�าให้เราเป่ียมดว้ยส�านึก
ถึงตน้ก�าเนิด จุดประสงค ์และจุดหมายของเรา

เป็นส่ิงดทีี่พึงจดจ�าวา่ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า
เสมอ ความรูน้ี้จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นช่วงเวลายากล�าบาก
ที่สุดในชีวติท่าน และจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านท�าส่ิง
พิเศษตา่งๆ ไดส้�าเรจ็ อย่างไรก็ตาม เป็นส่ิงส�าคญัที่ตอ้ง
จ�าไวด้ว้ยวา่การเป็นธิดาของพระบิดามารดานิรนัดรน้ั์น
ไม่ ใช่เกียรตศัิกดิท์ี่ท่านท�าเพื่อให้ ไดม้าหรอืจะสูญเสียไป
ได ้ท่านจะเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเสมอและตลอด
ไป พระบิดาบนสวรรคท์รงมีจุดประสงคท์ี่สูงส่งส�าหรบั
ท่าน แตต่น้ก�าเนิดแห่งสวรรคข์องท่าน เพียงอย่างเดยีว 
ไม่รบัรองวา่ท่านจะไดร้บัมรดกแห่งสวรรค ์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงส่งท่านมาที่น่ีเพื่อเตรยีมรบัอนาคตที่ดเีกินกวา่จะ
จินตนาการได้

พรแห่งค�าสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้ที่ซ่ือสัตย์
น้ันรุง่โรจน์และสรา้งแรงบันดาลใจ อาทิ “บัลลังก์, 
อาณาจักร, มณฑล, และอ�านาจ, อ�านาจการปกครอง, ยอด
สูงสุดและห้วงลึกทัง้ปวง” [คพ. 132:19] ตอ้งใช้มากกวา่ 
สูตบิัตทิางวญิญาณหรอื “บัตรสมาชิกลูกพระผู้เป็นเจ้า” 
จึงจะคูค่วรแก่พรที่เกินความเข้าใจเหล่าน้ี

แตเ่ราจะรบัพรเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบค�าถามน้ีในสมัยของเรา

“เวน้แตเ่จ้าจะปฏิบัตติามกฎของเรา เจ้าจะบรรลุถึงรศัมี
ภาพน้ีไม่ได้

“เพราะคบัแคบคอืประต,ู และแคบคอืทางที่น�าไปสู่ความ
สูงส่ง . . .

“. . . ฉะน้ัน, เจ้าจงรบักฎของเรา.”[หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 132:21–22, 24]

เพราะเหตผุลน้ี เราจึงพูดถึงการเดนิในทางของการเป็น
สานุศิษย์

เราพูดถึงการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

เราพูดถึงการด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานในพระกิตตคิณุ 
ดว้ยสุดใจ ความนึกคดิ พลัง และจิตวญิญาณของเรา . . .

การด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ

พี่น้องสตรทีี่รกัในพระกิตตคิณุ ไม่วา่ท่านจะอายุ 8 ขวบ
หรอื 108 ปี มีส่ิงเดยีวที่ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะเข้าใจและรู้
อย่างแท้จรงิ

มีผู้ที่รกัท่าน 

ท่านเป็นที่รกัของพระบิดามารดาบนสวรรคข์องท่าน 

พระผู้สรา้งแสงสวา่งและชีวติ อนันตแ์ละนิรนัดร ์ทรง
รูจ้ักท่าน! พระองค์ ใส่พระทัยท่าน 

ใช่ พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัท่านแม้ ในวนัน้ีและตลอดไป

พระองค์ ไม่ไดท้รงรอรกัท่านจนกวา่ท่านจะเอาชนะความ
อ่อนแอและนิสัยที่ ไม่ด ีพระองคท์รงรกัท่านวนัน้ีพรอ้ม
เข้าพระทัยการตอ่สู้ดิน้รนของท่าน ทรงทราบวา่ท่าน
แสวงหาพระองค์ ในค�าสวดอ้อนวอนจากใจและเป่ียมดว้ย
ความหวงั พระองคท์รงทราบถึงช่วงเวลาที่ท่านยึดแสง
สวา่งที่คอ่ยๆ เลือนหายและเช่ือ—แม้ท่ามกลางความมืด
ที่ทวขีึน้ พระองคท์รงทราบถึงความทุกข์ของท่าน ทรง
ทราบถึงความเสียใจในช่วงเวลาที่ท่านท�าไม่ไดห้รอืล้ม
เหลว กระน้ันพระองคย์ังทรงรกัท่าน

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบถึงความส�าเรจ็ของท่าน แม้จะดู
เหมือนเล็กน้อย แตพ่ระองคท์รงรบัรูแ้ละทรงช่ืนชมทุก
ครัง้ พระองคท์รงรกัท่านที่ท่านเอือ้อาทรผู้อื่น พระองค์
ทรงรกัท่านที่ท่านมีน� ้าใจช่วยแบกภาระอันหนักอึง้ของผู้
อื่น—แม้วา่ท่านก�าลังตอ่สู้ดิน้รนกับภาระของท่านเอง
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พระองคท์รงทราบทุกส่ิงเกี่ยวกับตวัท่าน พระองคท์รง
เห็นท่านชัดเจน—ทรงรูจ้ักตวัตนที่แท้จรงิของท่าน 
พระองคท์รงรกัท่าน—วนัน้ีและตลอดไป!

ท่านคดิวา่ส�าคญัส�าหรบัพระบิดาบนสวรรคห์รอืไม่ที่
เสือ้ผ้า หน้าผม และเล็บของท่านสมบูรณ์แบบ ท่านคดิวา่
คณุคา่ของท่านตอ่พระองคผ์ันแปรตามจ�านวนผู้ตดิตาม
ท่านในอินสตาแกรมหรอืพินเทอเรสตห์รอืไม่ ท่านคดิวา่
พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านกังวลหรอืเกิดอาการซึมเศรา้
หรอืไม่เมื่อบางคนเลิกเป็นเพื่อนกับท่านหรอืเลิกตดิตาม
ท่านในเฟสบุ๊คหรอืทวติเตอร ์ท่านคดิวา่เสน่ห์ภายนอก 

ขนาดของชุดเสือ้ผ้า หรอืความเป็นที่นิยมสรา้งความแตก
ตา่งให้ท่านแม้เล็กน้อยที่สุดในความมีคา่ควรตอ่พระองค์
ผู้ทรงสรา้งจักรวาลหรอืไม่

พระองคท์รงรกัท่านไม่เพียงตวัตนของท่านในวนัน้ี แต่
ทรงรกัคนที่มีรศัมีภาพและความสวา่งซ่ึงท่านมีศักยภาพ
และความปราถนาที่จะเป็นเช่นกัน

เกินกวา่ที่ท่านจะจินตนาการได ้พระองคท์รงประสงค์
ให้ท่านบรรลุจุดหมายของท่าน—คอืการกลับไปบ้านบน
สวรรคข์องท่านอย่างสมเกียรติ
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ข้อความทีค่ดัมาจาก  ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง
ศลีธรรมของสตร,ี ” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

ตัง้แตส่มัยดกึด�าบรรพ์ สังคมพึ่งพาพลังศีลธรรมของสตรี
มาโดยตลอด  แม้วา่น่ีจะไม่ ใช่อิทธิพลบวกเพียงอย่างเดยีว
ที่ด�าเนินอยู่ ในสังคม แตร่ากฐานทางศีลธรรมจากสตรีได้
พิสูจน์แล้ววา่ส่งผลดตีอ่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างหาส่ิงใด
เหมือน  อาจเป็นเพราะความส�าคญัของส่ิงน้ี คณูุปการดงั
กล่าวของสตรีจึงไม่ ได้รับการยกย่องเท่าที่ควร  ข้าพเจ้า
ขอแสดงความส�านึกคณุตอ่อิทธิพลของสตรทีี่ด ีกล่าวถึง
ปรชัญาและแนวโน้มบางประการที่คกุคามความเข้มแข็ง

และจดุยนืของสตรแีละเปลง่เสียงวงิวอนใหส้ตรพีฒันาศีล- 
ธรรมที่ตดิตวัมาแตก่�าเนิด

สตรนี�าคณุธรรมบางอยา่งตดิตวัมาในโลกน้ีดว้ยของประทาน 
ศักดิสิ์ทธิท์ีท่�าใหพ้วกเธอเช่ียวชาญในการปลกูฝังคณุสมบตั ิ

เช่น ศรทัธา ความกลา้หาญ การเขา้ใจความรูสึ้กผูอ้ืน่ ตลอด 
จนการปรบัปรงุดา้นความสัมพนัธแ์ละดา้นวฒันธรรม เมือ่ 
กลา่วสรรเสรญิ “ความเช่ืออยา่งจรงิใจ” ทีพ่บในทิโมธี เปาโล 

ชี ้ใหเ้ห็นวา่ศรทัธาน้ี “ โลอิส ยายของทา่นมเีป็นคนแรก แลว้ 

มี ในยูนีส มารดาของท่าน” [2 ทิโมธี 1:5]
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“น่ีคอืงานของเราและรศัมีภาพของเรา—คอืการท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์” ( โมเสส 1:39)

การเลือกยากๆ หลายอย่างที่เยาวชนหญิงตอ้งท�าจะง่ายขึน้เมื่อเธอเข้าใจแผนแห่งความรอด 
การรูว้า่เธอเคยอยู่กับพระบิดาบนสวรรคก์่อนเธอเกิดและวา่พระองคท์รงส่งเธอมาที่น่ีดว้ยจุด
ประสงคแ์ห่งสวรรคส์ามารถช่วยให้เธอมองการทดลองและการท้าทายตา่งๆ วา่มีผลถึงนิรนัดร 
การรูว้า่การเป็นสตรเีป็นส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์นิรนัดรข์องเธอสามารถช่วยให้เธอพัฒนาของ
ประทานจากสวรรคข์องเธอและเตรยีมพรอ้มส�าหรบัอนาคตของเธอ การรูว้า่สิทธิ์เสรคีอืของ
ประทานและวา่เธอจะตอ้งรบัผิดชอบการเลือกของเธอสามารถดลใจให้เธอตดัสินใจโดยยึดหลัก
ธรรมนิรนัดรเ์ป็นพืน้ฐาน

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

แผนแห่งความรอดคอือะไร
เกิดอะไรขึน้ในชีวติก่อนเกิด
จุดประสงค์ ในชีวติคอือะไร
เหตใุดการเลือกทีฉั่นท�าจึงส�าคญั
เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก
ฉันจะพบการปลอบโยนเมือ่คนทีฉั่นผูกพันสิน้ชีวติไดอ้ย่างไร
เหตใุดฉันจึงควรปฏิบัตติอ่รา่งกายของฉันเหมือนพระวหิาร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด
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ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์กับ
บทเรยีนในหน่วยน้ี:

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 1

ประสบการณ์และโครงการอันทรงคณุคา่ของการเลือกและ
ความรบัผิดชอบ

ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 1 และ 2

หมายเหตุส�าหรบัครู

ท่านอาจเชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้ท�าแผนภาพหรอืแผนภูมิ
ของแผนแห่งความรอดตอนเริม่หน่วยน้ี พวกเธออาจจะ
กลับมาดแูผนดงักล่าวตลอดช่วงที่เรยีนหน่วยน้ีและเพิ่ม
พระคมัภีรห์รอืข้อคดิที่ ไดร้บัขณะพวกเธอศึกษาแผนแห่ง
ความรอด
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

แผนแห่งความรอดคอือะไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมแผนให้เราสามารถกลับเป็นเหมือนพระองค ์แผนน้ัน
รวมถึงการสรา้ง การตก การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ตลอดจนกฎ ศาสนพิธี และหลัก
ค�าสอนทัง้หมดของพระกิตตคิณุ แผนน้ีท�าให้เราไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มผ่านการชดใช้ 
ไดร้บัความบรบิูรณ์แห่งปีต ิและมีชีวติตลอดกาลในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้เยาวชน
หญิงเข้าใจแผนแห่งความรอด

1 โครนิธ์ 15:20–22 (มนุษย์ทุกคนจะ
ตาย)

ฮีบร ู12:9 (พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
บิดาแห่งวญิญาณของเรา)

ววิรณ์ 20:12–13; 2 นีไฟ 9:10–11; แอล- 
มา 5:15–21 (มนุษย์ทุกคนจะไดร้บัการ
ฟ้ืนคนืชีวติและยืนตอ่พระพักตรพ์ระผู้
เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา)

2 นีไฟ 2:22–25 (การตกของอาดมัน�ามา
ซ่ึงความเป็นมรรตยั)

แอลมา 34:32–33 (ชีวติน้ีเป็นเวลาแห่ง
การกลับใจ)

แอลมา 40:11–14 (สภาพของมนุษย์หลัง
จากที่ตายแล้ว)

แอลมา 42:5–15 (แอลมาสอนโครแิอนทอน 
บุตรชายของท่านเรือ่งแผนแห่งความ
รอด)

คพ. 76:30–113 (ค�าบรรยายเรือ่ง
อาณาจักรแห่งรศัมีภาพ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การแข่งขันใน
ชีวติ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 90–93

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

วดีทิัศน์: “ ใจของมนุษย์จะท�าให้พวกเขา
ไม่สมหวงั”

วดีทิัศน์: “แผนแห่งความรอด”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
เกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ความรูเ้กี่ยวกับแผนของพระ
บิดาบนสวรรคม์ีอิทธิพลตอ่
การเลือกและมุมมองเกี่ยว
กับชีวติของท่านอย่างไรบ้าง 
แผนแห่งความรอดดา้นใดที่
ท่านตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้

ความเข้าใจถึงแผนแห่งความ
รอดสามารถช่วยให้เยาวชน
หญิงตดัสินใจในเรือ่งส�าคญั
อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดานวา่ “แผนแห่งความ
รอดคอือะไร” ขอให้เยาวชนหญิงแนะน�า
วธิีที่สามารถตอบค�าถามน้ี กระตุน้ให้พวก
เธอคงหาค�าตอบขณะที่พวกเธอเรยีนรู้
เกี่ยบกับแผนแห่งความรอดในบทเรยีน
วนัน้ี

• น�ารปูภาพหรอืวตัถุมาสามชิน้เพื่อ
แสดงถึงการสรา้ง การตกและการชดใช้ 
(ตวัอย่างเช่น ดนิเหนียวส�าหรบัการสรา้ง 
ผลแอปเป้ิลส�าหรบัการตก และแก้วน� ้าที่
ใช้ ในพิธีศีลระลึกส�าหรบัการชดใช้) ขอให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเขารูเ้กี่ยว
กับเหตกุารณ์เหล่าน้ีและวา่มีความส�าคญั
อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับแผนแห่งความรอด 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้เวลาล่วงหน้าพอประมาณโดยขอ
เยาวชนหญิงจ�านวนหน่ึงให้เตรยีมพรอ้ม
ที่จะมาสอนชัน้เรยีนเกี่ยวกับแง่มุมหน่ึง
ของแผ่นแห่งความรอด (เช่น ชีวติก่อน
เกิด ชีวติมรรตยั โลกวญิญาณและอื่นๆ 
) โดยใช้ ส่ังสอนพระกิตตคิณุ หรอื แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา วาดภาพที่แทนแผนแห่ง
ความรอดบนกระดาน (ดตูวัอย่างใน ส่ัง
สอนพระกิตตคิณุ หน้า 56) แล้วเชิญให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนสอนหัวข้อที่ตนได้
รบัมอบหมาย ถามเยาวชนหญิงวา่การรู ้
เรีอ่งแผนแห่งความรอดท�าให้เกิดความ
แตกตา่งอะไรในชีวติพวกเธอ

• มอบหมายข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่ง
น้ีให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนคนละหน่ึง
ข้อหรอืมากกวา่น้ัน ขอให้พวกเธออ่าน
ข้อความของพวกเธอเพื่อรูว้า่ข้อความพูด
ถึงส่วนใดของแผนแห่งความรอด เชือ้
เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูจ้าก
ข้อความดงักล่าว การรูเ้รือ่งแผนส่งผลอ
ย่างไรตอ่วธิีที่เรามองตวัเอง คนอื่น และ
โลกรอบตวัเรา

• อ่านรว่มกันทัง้ชัน้เรยีนใน แอลมา 
12:30 และ แอลมา 42:13–15 เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงมองหาข้อความที่ ใช้บรรยาย
แผนแห่งความรอด ข้อความเหล่าน้ีสอน
อะไรเกี่ยวกับแผนน้ี เปิดวดีทิัศน์ “ ใจของ
มนุษย์จะท�าให้พวกเขาไม่สมหวงั” และ
ขอให้เยาวชนหญิงมองหาความรูเ้รือ่ง
แผนแห่งความรอดเป็นพรแก่เอ็ลเดอร์
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันดา้นตา่งๆ ที่ความรูน้ี้
เป็นพรแก่พวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน แอลมา 
42:5–15 โดยมองหาข้อความที่แอลมาใช้
บรรยายแผนของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบั
บุตรธิดาของพระองค ์เมื่อเยาวชนหญิง
เจอข้อความแล้ว ขอให้พวกเธอเขียนบน
กระดาน ข้อความเหล่าน้ีสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับแผนของพระบิดาบนสวรรค์

• ท่านตอ้งแน่ใจวา่ทุกคนในชัน้เรยีนมี
หนังสือ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา และก�าหนด
หมายเลข 1 ถึง 3 ให้เยาวชนหญิงแตล่ะ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การเตรยีมทางวญิญาณ
ของตวัท่านเองจะช่วย
สรา้งบรรยากาศการเรยีน
รู ้เมื่อท่านเตรยีมพรอ้มทาง
วญิญาณ ท่านไดน้�ามาซ่ึง
วญิญาณแห่งสันต ิความรกั 
และความคารวะ คนที่ท่าน
สอนจะรูสึ้กมั่นใจมากขึน้ใน
การไตรต่รองและสนทนา
เรือ่งที่มีคณุคา่ทางวญิญาณ” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 79)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามที่ ให้คนที่ทรงสอน
คดิอย่างลึกซึง้ พระองคท์รง
สนพระทัยในค�าตอบของ
พวกเขาอย่างแท้จรงิ ท่าน
จะใช้ค�าถามในการช่วย
เยาวชนหญิงให้คดิอย่างลึก
ซึง้เกี่ยวกับความจรงิของพระ
กิตตคิณุไดอ้ย่างไร

คน ขอให้คนที่ ไดห้มายเลข 1 เรยีนรูทุ้ก
เรือ่งที่เป็นไปไดจ้าก แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
เรือ่งชีวติก่อนเกิด (หน้า 167–168) ให้ผู้
ที่ ไดห้มายเลข 2 เรยีนรูเ้รือ่งชีวติ มรรตยั 
(หน้า 168) และผู้ที่ ไดห้มายเลข 3 เรยีน
รูเ้รือ่งชีวติหลังความ ตาย (หน้า 168) ให้
พวกเธอท�างานเป็นกลุ่มตามหมายเลขที่
ไดเ้พื่อเตรยีมบทสรปุย่อเกี่ยวกับส่ิงที่ ได้
เรยีนรูแ้ล้วน�าเสนอตอ่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงจินตนาการวา่ชีวติพวก
เธอจะเป็นแบบใดหากไม่มีความรูเ้กี่ยวกับ
แผนแห่งความรอด

• ขอให้เยาวชนหญิงใช้ค�าปราศรยัของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “การ
แข่งขันในชีวติ” และใช้ข้อพระคมัภีรท์ี่
แนะน�าในโครงรา่งน้ีเตรยีมค�าตอบส�าหรบั
หน่ึงในค�าถามเหล่าน้ี: เรามาจากที่ ไหน 
เหตใุดเราอยู่ที่น่ี เราไปที่ ไหนหลังจาก
ชีวติน้ี เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันค�าตอบ
ราวกับวา่ก�าลังพูดกับเพื่อนอีกศาสนาหน่ึง 
เหตใุดการรูค้�าตอบส�าหรบัค�าถามเหล่าน้ี
จึงส�าคญั

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจแผนแห่งความรอด
หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้ในการศกึษาหลักค�าสอนน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่จะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ีอย่างไร ตวัอย่าง
เช่น พวกเธออาจ:

• พูดถึงความซาบซึง้ส�าหรบัแผนแห่ง
ความรอด

• สอนเพื่อนหรอืสมาชิกในครอบครวั
เรือ่งที่พวกเธอไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับแผนแห่ง

ความรอด ขณะสอน อาจใช้แผนภูมิหรอื
แผนภาพที่พวกเธอคดิขึน้จากแผนแห่ง
ความรอด

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจาก “แผนแห่งความรอด,” แน่วแน่ต่อ
ศรทัธา  (2004), หน้า 166–169

ชีวติก่อนเกิด

ก่อนทีท่า่นจะเกิดมาในโลกน้ี ทา่นอยู่ ในทีป่ระทบัของพระ- 

บิดาบนสวรรค์ ในฐานะบุตรทางวญิญาณของพระองค์  ใน 
การด�ารงชีวติก่อนเกดิ ทา่นเขา้รว่มสภากบับตุรทางวญิญาณ 
คนอื่นๆ ของพระบิดาบนสวรรค์  ที่สภาน้ันพระบิดาบน
สวรรคท์รงเสนอแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่งของพระองค ์
(ด ูอับราฮัม 3: 22–26)

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแห่งความสุข  พระเยซูก่อนเกิด 
พระบตุรหวัปีของพระบดิาในวญิญาณ จงึทรงท�าพนัธสัญญา 
ว่าจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ดู โมเสส 4:2; อับราฮัม 3:27) 
ผูต้ดิตามพระบดิาบนสวรรคแ์ละพระเยซคูรสิต์ ไดร้บัอนุญาต 
ให้มายังโลกน้ีเพื่อประสบความเป็นมรรตยัและความเจรญิ
ก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร ์ลซิูเฟอรบ์ตุรทางวญิญาณอกีดวงหน่ึง 
ของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ตา้นแผนและ “หมายมัน่จะท�าลายสิทธิ์
เสรขีองมนุษย”์ ( โมเสส 4:3) เขากลบัเป็นซาตาน เขาและ
ผูต้ดิตามเขาถกูขบัออกจากสวรรค ์ ไมม่สิีทธิร์บัรา่งกายและ 
ประสบความเป็นมรรตยั (ด ูโมเสส 4:4; อับราฮัม 3:27–28)

ตลอดชีวติก่อนเกิด ท่านพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว 
และทวคีวามสามารถทางวญิญาณของตน  โดยได้รบัของ 
ประทานแห่งสิทธิ์เสร ีท่านจึงตดัสินใจในเรือ่งส�าคญัๆ เช่น 

ตดัสินใจวา่จะท�าตามแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ การตดั 
สินใจเหล่าน้ีส่งผลต่อชีวิตท่านทัง้ในขณะน้ันและขณะน้ี  
ท่านทวีขึน้ในสติปัญญาและเรียนรู้ที่จะรักความจริง ท่าน
พรอ้มจะมายังโลกน้ีที่ซ่ึงท่านจะเจรญิก้าวหน้าตอ่ไปได้

ชีวติมรรตยั

เวลาน้ีท่านก�าลังประสบกับชีวติมรรตยั  วญิญาณของท่าน 
อยู่รวมกับรา่งกาย โดยเปิดโอกาสให้ท่านเตบิโตและพัฒนา 
ในด้านต่างๆ ที่เป็นไปไม่ได้ ในชีวติก่อนเกิด  การด�ารงอยู่ 
ส่วนน้ีของท่านเป็นเวลาของการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุตนเอง  

เลอืกมาสู่พระครสิต ์และเตรยีมตวัใหม้คีา่ควรแกชี่วตินิรนัดร ์
อีกทัง้เป็นเวลาที่ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นพบความจรงิและไดร้บั 

ประจักษ์พยานถึงแผนแห่งความรอด

ชีวติหลังความตาย

เมือ่ทา่นสิน้ชีวติ วญิญาณของทา่นจะเขา้ไปในโลกวญิญาณ 
เพือ่รอการฟ้ืนคนืชีวติ  ในเวลาของการฟ้ืนคนืชีวติ วญิญาณ 

และรา่งกายจะรวมกันอีก ท่านจะไดร้บัค�าพิพากษาและถูก 
รับเข้าสู่อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ  รัศมีภาพที่ท่านได้เป็น 
มรดกน้ันจะขึน้อยูก่บัความลกึซึง้ของการเปลีย่นใจเลือ่มใส 

ของท่านและการเช่ือฟังของท่านที่มีต่อพระบัญญัติของ
พระเจ้า จะขึน้อยู่กับรปูแบบที่ท่าน “ ไดร้บัประจักษ์พยาน
ถึงพระเยซู” (คพ. 76:51; ด ูข้อ 74, 79, 101 ดว้ย)
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เกิดอะไรขึน้ในชีวติก่อนเกิดของฉัน
ก่อนเราเกิด เราอยู่กับพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นลูกทางวญิญาณของพระองค ์ในสภาแห่ง
สวรรค ์พระบิดาทรงเสนอแผนแห่งความรอดตอ่เรา และพระเยซูครสิตท์รงไดร้บัเลือก
ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ซาตานหมายจะแก้ ไขแผนน้ันโดยน�าสิทธิ์เสรีไปจาก
เรา เขากับผู้ตดิตามเขาจึงถูกขับไล่ เรายอมรบัแผนของพระบิดาและเลือกตดิตามพระ
เยซูครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะเตรยีม ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่
ส่ิงใดจะเกีย่วเน่ืองกับเยาวชนหญิงทีท่่านสอนมากทีสุ่ด

ววิรณ์ 12:7–9, 11 ( ในชีวติก่อนเกิด เรา
เอาชนะซาตานโดยประจักษ์พยานของเรา
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต)์

คพ. 138:55–56; อับราฮัม 3:22–23 
(วญิญาณที่สูงศักดิ์ ในชีวติก่อนเกิดไดร้บั
การเลือกและการเตรยีมที่จะท�างานของ
พระผู้เป็นเจ้าในชีวติน้ี)

โมเสส 4:1–4 (ซาตานหมายมั่นจะท�าลาย
สิทธิ์เสรขีองมนุษย์และถูกขับออกไป)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “อิทธิพลของ
สตรทีี่ชอบธรรม,” เลียโฮนา, ก.ย. 2009, 
5–9

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

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
สอดคล้องกันของพระกิตตคิณุกับชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

นึกถึงการเลือกที่ชอบธรรมที่
ท่านไดท้�าในชีวติ การเลือกที่
ชอบธรรมเหล่าน้ันมีผลตอ่ตวั
ท่านอย่างไร และจะมีผลตอ่
จุดหมาย

นิรนัดร ์ความรูข้องท่านเกี่ยว
กับชีวติก่อนเกิดมีอิทธิพลตอ่
การเลือกของท่านอย่างไร

นึกถึงเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน พวกเธอก�าลัง
เลือกอะไร ความเข้าใจของ
พวกเธอเกี่ยวกับชีวติก่อน
เกิดมีอิทธิพลตอ่พวกเธอที่จะ
ท�าการเลือกที่ชอบธรรมตา่งๆ 
ในชีวติน้ีไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดาน “เกิดอะไรขึน้ใน
ชีวติก่อนเกิดของเรา” เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงเขียนค�าตอบให้มากที่สุดที่ท�าได ้แล้ว
เขียนเพิ่มลงไปในรายการขณะที่พวก
เธอเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับชีวติก่อนเกิด
ระหวา่งที่ศึกษาบทเรยีนน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงและแบ่งปัน
เกี่ยวกับการเลือกอันชอบธรรมตา่งๆ ที่
พวกเธอท�าในอดตีและการตดัสินใจเหล่า
น้ันเป็นพรแก่ชีวติพวกเธอในวนัน้ีอย่างไร 
จากน้ันขอให้พวกเธอบอกการเลือกที่พวก
เธอท�าก่อนพวกเธอเกิดมาหน่ึงอย่าง การ
เลือกน้ีมีผลตอ่ชีวติพวกเธออย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับชีวติก่อนเกิด เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงศึกษาพระ
คมัภีร์ ในโครงรา่งรว่มกันทัง้ชัน้เรยีน 
เป็นกลุ่มเล็ก หรอืเป็นรายบุคคล ขอให้
พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยว
กับชีวติก่อนเกิดและวา่เหตใุดความรูน้ี้จึง
ส�าคญัส�าหรบัพวกเธอ แบ่งปันความคดิ
และข้อคดิของท่านดว้ย

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านสามย่อหน้าแรก
ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” แล้ว
บอกส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับอัตลักษณ์ 

นิรนัดรข์องตนเอง เชือ้เชิญใหพ้วกเธออา่น 
ในหัวข้อ “อัตลักษณ์พิเศษของเพศหญิง” 
จากค�าปราศรยัของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ เรือ่ง “อิทธิพลของสตรทีี่ชอบ
ธรรม” แล้วขอให้พวกเธอแบ่งปันความ
คดิที่ ไดเ้กี่ยวกับอัตลักษณ์ของตนใน
ฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านใน
หัวข้อ “ชีวติก่อนเกิด” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (หน้า 167–168) แล้วเขียนค�าถาม
ที่สามารถหาค�าตอบจากข้อความในหัวข้อ
น้ี ให้พวกเธอแลกค�าถามกันแล้วหาค�า
ตอบ เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันข้อคดิ
ที่ ได้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงท�า 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของหัวข้อ
คณุคา่ส่วนบุคคล ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล เป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม มอบ
เวลาในชัน้เรยีนให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
ท�าโปสเตอรท์ี่ระบุข้อเท็จจรงิส�าคญัตา่งๆ 
ที่ ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับความหมายของการ
เป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า อนุญาตให้
พวกเธอแสดงโปสเตอรข์องตนเองกับชัน้
เรยีน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเรือ่งชีวติก่อนเกิด
มากขึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้ในการศกึษาหลักค�าสอนน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จงระวงัที่จะไม่เอาค�าถามซ่ึง
ก่อให้เกิดการโตแ้ย้งหรอืรวม
ความสนใจไปที่เรือ่งอือ้ฉาว 
อย่าถามค�าถามที่สรา้งความ
สงสัยหรอืน�าไปสู่การสนทนา
ที่ ไม่สรา้งสรรค ์ขอให้แน่ใจวา่
ค�าถามของท่านน�าผู้เรยีนไปสู่
ความเป็นหน่ึงในศรทัธาและ
ความรกั” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 69)
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่จะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในวนัน้ีอย่างไร 
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• สอนส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้ ให้แก่พี่น้อง
ชายหญิงของตนเองหรอืเพื่อนที่ ไม่รูเ้กี่ยว
กับชีวติก่อนเกิด

• ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ี: ความรูเ้กี่ยว
กับชีวติก่อนเกิดมีผลตอ่การเลือกที่ฉันท�า
ในชีวติน้ีอย่างไร แนะน�าเยาวชนหญิงให้
เขียนค�าตอบลงในสมุดบันทึกของตนเอง

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษา
พระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ค�า
สอนของเราไม่ ใช่ของเราเอง 
แตเ่ป็นของผู้ทรงใช้เรามา” 
(ยอห์น 7:16). พระองคท์รง
สอนหลักค�าสอนที่ทรงเรยีน
รูจ้ากพระบิดาของพระองค ์
ท่านจะแน่ใจวา่ท่านก�าลัง
สอนหลักค�าสอนที่แท้จรงิได้
อย่างไร
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “อทิธพิลของ 
สตรทีีช่อบธรรม,” เลียโฮนา, ก.ย. 2009, หน้า 3–7

อัตลักษณ์พิเศษของเพศหญิง

ชีวติสตรี ในศาสนจักรเป็นพยานอันทรงพลังยืนยันวา่ของ 
ประทานฝ่ายวญิญาณ ค�าสัญญา และพรของพระเจ้ามาถึง 
ทกุคนผู้มีคณุสมบตัคิูค่วร “เพือ่คนทัง้ปวงจะไดป้ระโยชน์” 
[คพ. 46:9; ด ูขอ้ 9–26 ดว้ย] หลกัค�าสอนของพระกติตคิณุ 
ที่ ได้รับการฟ้ืนฟูสร้างอัตลักษณ์พิเศษ “และยอดเยี่ยม
ของเพศหญิงเพื่อส่งเสรมิสตรี ให้พัฒนาความสามารถของ
ตน” ในฐานะธิดาที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า [“Women, 
Roles of: Historical and Sociological Development,” in 
Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 vols. (1992), 4:1574]  โดยผ่านการรับใช้ ในองค์การ
สมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง และปฐมวยั—ยิ่งไม่ตอ้ง
พูดถึงการแสดงความรกัและการรบัใช้เป็นส่วนตวั—สตรี
มีบทบาทส�าคญัเสมอมาและจะมีตลอดไปในการช่วย “น�า
ออกมาและสถาปนาอุดมการณ์ของไซอัน” [คพ. 6:6] พวก 
เธอดแูลคนยากไรแ้ละคนเจ็บป่วย รบัใช้งานเผยแผ ่สวสัดกิาร 
มนุษยธรรม และพันธกจิอืน่ๆ สอนเด็ก เยาวชน และผู้ ใหญ่ 
และเอือ้ประโยชน์ต่อสวสัดิภาพทางโลกและทางวญิญาณ
ของวสุิทธิชนอีกหลายดา้น

เพราะศักยภาพดา้นดขีองพวกเธอโดดเดน่และของประทาน 
ของพวกเธอมีหลากหลาย สตรจีึงอาจพบตนเองในบทบาท
ตา่งกันตามสภาวการณ์ของชีวติ สตรบีางคนตอ้งรบับทบาท 
หลายอย่างพรอ้มกัน  ดว้ยเหตน้ีุสตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ายจึง
ต้องศึกษาหาความรูแ้ละฝึกฝนให้มากเพื่อจะมีคุณสมบัติ

พรอ้มดแูลบ้านและเลีย้งดคูรอบครวัที่ชอบธรรม และเพื่อ
หารายไดน้อกบ้านหากสถานการณ์เรยีกรอ้ง

เรามีชีวิตอยู่ ในยุคส�าคัญส�าหรับสตรีทุกคนในศาสนจักร   
พี่น้องสตรทีัง้หลาย ท่านเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ในแผนของ 

พระบิดาบนสวรรค์เพื่อความสุขนิรันดร์ ท่านได้รับการ
ประสาทพรด้วยสิทธิก�าเนิดอันสูงส่ง  ท่านเป็นผู้สร้าง
ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่  เพราะบ้านที่ตัง้มั่นบนความรกั
และสันตสุิขจะน�าเสถียรภาพมาสู่ประเทศ  ข้าพเจ้าหวงั
วา่ท่านจะเข้าใจเช่นน้ัน และหวงัวา่ผู้ชายในศาสนจักรจะ
เข้าใจเช่นกัน

ส่ิงที่พี่น้องสตรเีช่นท่านท�าวนัน้ีจะเป็นตวัก�าหนดวา่หลัก
ธรรมของพระกิตติคุณท่ี ได้รบัการฟ้ืนฟูจะมีอิทธิพลต่อ
ประเทศตา่งๆ ของโลกในวนัพรุง่น้ีไดอ้ย่างไร และจะเป็น
ตัวก�าหนดวา่แสงสวรรค์ของพระกิตติคุณจะส่องท่ัวทุก
แผ่นดนิในอนาคตอย่างไร

แม้เราจะพูดบ่อยครัง้ถึงอิทธิพลที่สตรมีีตอ่อนุชนรุน่หลัง 
แต่ โปรดอย่าประเมินอิทธิพลที่ท่านมี ในปัจจุบันต�่าเกิน
ไป  ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ (ค.ศ. 1873–1970) กล่าว
วา่ เหตผุลหลักของการจัดตัง้ศาสนจักรคอื “เพื่อท�าให้ชีวติ
วนัน้ีหวานช่ืน ให้ ใจช่ืนบานวนัน้ี น�าความรอดมาให้ ในวนั
น้ี . . .

“พวกเราบางคนเฝ้ารอเวลาในอนาคต—ความรอดและ
ความสูงส่งในโลกที่จะมาถึง—แตว่นัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
นิรนัดร” [เดวดิ โอ. แมคเคย์, Pathways to Happiness, 
comp. Llewelyn R. McKay (1957), 291–92.]
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

จุดประสงคข์องชีวติคอือะไร
ในช่วงชีวติน้ีเราไดร้บัรา่งกายและการทดสอบเพื่อดวูา่เราจะเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ เรามาแผ่นดนิโลกเพื่อเตรยีมมีครอบครวันิรนัดร ์เป็นพรแก่ลูกๆ ของ
พระผู้เป็นเจ้า และสรา้งอาณาจักรของพระองค ์ประสบการณ์ของเราในช่วงความเป็น
มรรตยัมุ่งหมายจะช่วยให้เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน พระวญิญาณดลใจให้
ท่านแบ่งปันอะไรให้เยาวชนหญิงฟัง

2 นีไฟ 2:25 (เราถูกสรา้งเพื่อจะมีปีต)ิ

แอลมา 12:25; 34:32; 42:4; อับราฮัม 
3:25–26 (ชีวติน้ีเป็นเวลาแห่งการทดสอบ
และเตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า)

3 นีไฟ 12:3–12 (พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถึง
คณุลักษณะที่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
หลายประการ)

3 นีไฟ 12:48 (พระบิดาบนสวรรคท์รงมี
พระประสงค์ ให้เราดพีรอ้มดงัที่พระองค์
ทรงเป็น)

คพ. 138:53–56 (เราอยู่ที่น่ีเพื่อช่วยสรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

โธมัน เอส. มอนสัน, “การแข่งขันในชีวติ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 90–93

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ความสุขช่ัว
กาลนานของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 
155–159

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ส่ีนาทีของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014

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

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
เกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านพบปีติ ในชีวติไดอ้ย่างไร 
มปีระสบการณ์อะไรบ้างทีช่่วย
ให้ท่านเตบิโตทางวญิญาณ

เยาวชนหญิงก�าลังท�าอะไรบ้าง
เพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดา
บนสวรรคม์ากขึน้
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เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดานวา่ “จุดประสงคข์อง
ชีวติคอือะไร” ขอให้เยาวชนหญิงเสนอ
แนะลักษณะของค�าตอบที่มาจากคนที่ ไม่
ไดม้ีความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุใน
ชีวติ ค�าตอบเหล่าน้ีตา่งจากค�าตอบที่พบ
ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่างไร
บ้าง

• น�าเชือกยาวที่มีปมตรงกลางให้นักเรยีน
ด ูแล้วสนทนาวา่ปมใช้แทนชีวติน้ีอย่างไร 
ขณะที่ทุกส่ิงที่อยู่ข้างหน่ึงของปมแสดง
ถึงชีวติก่อนเกิด และทุกส่ิงที่อยู่อีกฝ่ัง
หน่ึงของปมแสดงถึงชีวติหลังมรรตยั การ
เลือกของท่านก่อนชีวติน้ีมีผลตอ่ความ
เป็นมรรตยัอย่างไร การเลือกของเราใน
ช่วงชีวติน้ีมีผลตอ่อนาคตทัง้ในชีวติน้ี
และในนิรนัดรอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับจุดประสงคข์องชีวติ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านผู้
เป็นสุขใน 3 นีไฟ 12:3–12 แล้วมองหา
คณุลักษณะที่พระบิดาบนสวรรคท์รง 
มีพระประสงค์ ให้เราพัฒนาในช่วงชีวติ 
มรรตยัของเรา ขอให้พวกเธอนึกถึงคน 
ในพระคมัภีรห์รอืในชีวติของพวกเธอเอง
ที่เป็นแบบอย่างของหลักธรรมเหล่าน้ี ค�า
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดในบทเรยีน
น้ีช่วยเราให้เข้าใจจุดประสงคข์องเราใน
ฐานะสตรอีย่างไร

• แบ่งค�าพูดเรือ่ง “การแข่งขันในชีวติ” 
หรอื “ความสุขช่ัวกาลนานของท่าน” ออก
เป็นหมวด และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
คน้ควา้ตอนหน่ึงและแบ่งปันส่ิงที่พบซ่ึง
ช่วยให้พวกเธอเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติ 
ขอให้พวกเธอไตรต่รองส่ิงที่ท�าอยู่—และ
ส่ิงที่ควรท�า—เพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์อง
พวกเธอมากขึน้ เชิญสองสามคนแบ่งปัน
ความคดิของพวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงหาพระคมัภีร์
หน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันที่พวกเธอจะใช้
ส�าหรบัช่วยคนที่ ไม่รูจุ้ดประสงคข์องชีวติ 
(ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจใช้พระคมัภีร์
ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้พวกเธอ
แบ่งปันกับอีกคนในชัน้เรยีนถึงส่ิงที่ ได้
คน้พบ กระตุน้ให้พวกเธอนึกถึงวธิีที่พวก
เธออาจแบ่งปันข้อพระคมัภีรข์องพวกเธอ
แก่เพื่อนหรอืสมาชิกในครอบครวัที่อาจยัง
ไม่เข้าใจดถีึงจุดประสงคข์องชีวติ

• ขอให้ครึง่ห้องอ่านเรือ่งของโนเอลล์ 
พิกัสเพซในค�าพูดของอธิการแกรยี ์อ.ี สต-ี
เวนสันเรือ่ง “ส่ีนาทีของท่าน” และขอให้
อีกครึง่ห้องอ่านเรือ่งของโทราห์ ไบรท์ ใน
ค�าพูดเดยีวกัน เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่ง
ปันกันวา่ไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับจุด
ประสงคข์องชีวติจากเรือ่งเหล่าน้ี ให้เวลา
เยาวชนหญิงสองสามนาทีทบทวนค�าพูดที่
เหลือของอธิการสตเีวนสันและไตรต่รอง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ ใช้การสบตาเป็นวธิีดงึผู้
เรยีนเข้าสู่บทเรยีน เมื่อท่าน
สอนดว้ยการสบตา ความ
สนใจของท่านจะมุ่งไปยังคน
ที่ท่านก�าลังสอน ไม่ ใช่เน้ือหา
บทเรยีน การสบตาเมื่อท่าน
ฟังความคดิเห็นและค�าถาม
ของเขาจะช่วยให้เขารูว้า่ท่าน
สนใจส่ิงที่เขาพูด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 71)
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วา่พวกเธอก�าลังท�าอย่างไรใน “ส่ีนาที” 
ของพวกเธอ—ศาสนพิธีที่จ�าเป็นหรอื
เรือ่งส�าคญัอะไรบ้างอยู่ ในอนาคตของพวก
เธอ และพวกเธอท�าอะไรเพื่อเตรยีม เชิญ
เยาวชนหญิงบางคนแบ่งปันความคดิของ
พวกเธอ

• แจกส�าเนา “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก” ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนแล้วขอให้
พวกเธออ่านพรอ้มกับท�าเครือ่งหมายค�า
หรอืข้อความที่สอนพวกเธอเกี่ยวกับจุด
ประสงคข์องพวกเธอในฐานะธดิาของพระ
ผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ส่ิงที่ ไดค้น้พบและอธิบายวา่เหตใุดส่ิงน้ัน
จึงมีความหมายตอ่พวกเธอ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจจุดประสงคข์องชีวติ
หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้ในการศกึษาหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่จะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในวนัน้ีอย่างไร 
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้ ในชัน้เรยีน
ที่ ไดก้ระตุน้ให้พวกเธอท�าการเลือกที่ดตีอ่
ไปหรอืท�าการเปลี่ยนแปลงในชีวติของตน

• นึกถึงส่ิงที่พวกเธอก�าหนดไวอ้ย่าง
เจาะจงวา่จะท�าในสัปดาห์น้ี เพื่อให้เกิด
สัมฤทธิผลในจุดประสงคนิ์รนัดรข์องพวก
เธอไดด้ยีิ่งขึน้

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงตระหนักวา่พวกเขาเป็น
ใครและสามารถเป็นใคร
ได ้ทรงมีวธิีพิเศษเฉพาะให้
พวกเขาเตบิโต—วธิีส�าหรบั
พวกเขาเท่าน้ัน เมื่อพวกเขา
ล้มลุกคลุกคลาน พระองค์ ไม่
ทรงทอดทิง้แตย่ังคงรกัพวก
เขาและคอยดแูลพวกเขาตอ่
ไป ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
รกัและรบัใช้เยาวชนหญิงเฉก
เช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรง
กระท�า
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

‡√“ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥ ·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß¢Õß»“ π®—°√¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬ ¢Õª√–°“»¥â«¬§«“¡‡§“√æ«à“
°“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–
«à“§√Õ∫§√—«‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßµàÕ·ºπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬
∑“ßπ‘√—π¥√å¢Õß∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å

¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬—™“¬·≈–À≠‘ß—‰¥â√—∫°“√ √â“ß„π√Ÿª≈—°…≥å¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·µà≈–§π‡ªìπªî¬∫ÿµ√À√◊Õªî¬∏‘¥“∑“ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√–
∫‘¥“æ√–¡“√¥“∫π «√√§å ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È·µà≈–§π®÷ß¡’≈—°…≥–·≈–®ÿ¥
À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å ‡æ»‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æ ”§—≠¬‘Ëß¢Õß·µà≈–
∫ÿ§§≈°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ¢≥–¡’™’«‘µ¡√√µ—¬ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß∫Õ°Õ—µ-
≈—°…≥å·≈–®ÿ¥ª√– ß§åπ‘√—π¥√å

„πÕ“≥“®—°√°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ∫ÿµ√·≈–∏‘¥“∑’Ë‡ªìπ«‘≠≠“≥√Ÿâ®—°
·≈–π¡— °“√æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“π‘√—π¥√å¢Õßæ«°‡¢“·≈–¬Õ¡
√—∫·ºπ¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëßµ“¡·ºππ—Èπ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫
√à“ß°“¬Õ—π‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å∑“ß‚≈°‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª
 Ÿà§«“¡¥’æ√âÕ¡ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–∫√√≈ÿ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å
¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààß™’«‘µπ‘√—π¥√å ·ºπ·Ààß§«“¡ ÿ¢®“°æ√–-
ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¥”‡π‘πµàÕ‰ªÀ≈—ß§«“¡µ“¬
»“ πæ‘∏’·≈–æ—π∏ —≠≠“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–«‘À“√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–°≈—∫‰ª¬—ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë§√Õ∫§√—«®–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«™—Ë«π‘√—π¥√å

æ√–∫—≠≠—µ‘¢âÕ·√°∑’Ëæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π·°àÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“‡°’Ë¬«
¢âÕß°—∫»—°¬¿“æ¢Õß§π∑—Èß Õß∑’Ë®–‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“„π∞“π– “¡’¿√√¬“
‡√“ª√–°“»«à“æ√–∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë„Àâ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å
¢¬“¬‡ºà“æ—π∏ÿå·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‚≈°¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫ ‡√“¢Õ
ª√–°“»µàÕ‰ª«à“æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑√ß∫—≠™“«à“Õ”π“®°“√ √â“ßÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
π—Èπ®–µâÕß„™â√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ßºŸâ´÷Ëß·µàßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π–
 “¡’·≈–¿√√¬“‡∑à“π—Èπ

‡√“¢Õª√–°“»«à“ «‘∂’∑“ß∑’Ë™’«‘µ¡√√µ—¬‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ
°“√·µàßµ—Èß®“° «√√§å ‡√“¬◊π¬—π∂÷ß°“√™”√–™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–§«“¡
 ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ’È„π·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

 “¡’·≈–¿√√¬“¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ”§—≠∑’Ë®–√—°·≈–¥Ÿ·≈°—π√«¡

∑—Èß√—°·≈–¥Ÿ·≈∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßµπ ç∫ÿµ√∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ¡√¥°®“°æ√–‡®â“é
( ¥ÿ¥’ 127:3) ∫‘¥“¡“√¥“¡’Àπâ“∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“¥â«¬
§«“¡√—°·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ ®—¥À“ªí®®—¬ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß√à“ß-
°“¬·≈–∑“ß«‘≠≠“≥  Õπæ«°‡¢“„Àâ√—°·≈–√—∫„™â°—π „Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–
∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™◊ËÕøíß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
‰¡à«à“æ«°‡¢“®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥  “¡’·≈–¿√√¬“—∫‘¥“·≈–¡“√¥“
—®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√–Àπâ“∑’Ë‡À≈à“
π’È„Àâ≈ÿ≈à«ß

§√Õ∫§√—«‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ °“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬
·≈–À≠‘ß‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘ËßµàÕ·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–Õß§å ‡¥Á°¡’ ‘∑∏‘Ï∂◊Õ
°”‡π‘¥¿“¬„πæ—π∏–¢Õß°“√ ¡√ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°∫‘¥“¡“√¥“
∑’Ë√—°…“§”ªØ‘≠“≥¢Õß°“√·µàßß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
§«“¡ ÿ¢„π™’«‘µ§√Õ∫§√—« à«π¡“°®– ”‡√Á®‰¥â‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π∫π§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå  °“√·µàßß“π·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“·≈–∏”√ß‰«â¥â«¬À≈—°∏√√¡·Ààß»√—∑∏“ °“√ «¥
ÕâÕπ«Õπ °“√°≈—∫„® °“√„ÀâÕ¿—¬ §«“¡‡§“√æ §«“¡√—° §«“¡‡ÀÁπ
Õ°‡ÀÁπ„® °“√∑”ß“π·≈–°‘®°√√¡π—π∑π“°“√∑’Ë¥’ß“¡ ‚¥¬·∫∫·ºπ¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ∫‘¥“‡ªìπºŸâπ”§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡√—° ¥â«¬§«“¡™Õ∫∏√√¡
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®–®—¥À“ ‘Ëß®”‡ªìπµà“ßÊ ¢Õß™’«‘µ ·≈–§ÿâ¡§√Õß
§√Õ∫§√—« ¡“√¥“√—∫º‘¥™Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“ „π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡À≈à“π’È∫‘¥“·≈–¡“√¥“¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π
∞“π–‡ªìπÀÿâπ à«π‡∑à“Ê °—π §«“¡æ‘°“√ §«“¡µ“¬ À√◊Õ ¿“æ°“√≥å
Õ◊ËπÊ Õ“®∑”„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈®”µâÕßª√—∫µ—« ≠“µ‘æ’ËπâÕß§«√„Àâ§«“¡™à«¬
‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ

‡√“¢Õ‡µ◊Õπ«à“ºŸâ„¥°Áµ“¡∑’ËΩÉ“Ωóπæ—π∏ —≠≠“·Ààß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑“ß
‡æ» ºŸâ∑’Ë∑”√â“¬§Ÿà§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿµ√∏‘¥“ À√◊ÕºŸâ∑’Ë≈â¡‡À≈«µàÕ —¡ƒ∑∏‘º≈¢Õß
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–¬◊π™’È·®ßµàÕæ√–æ—°µ√åæ√–
ºŸâ‡ªìπ‡®â“ πÕ°®“°π’È ‡√“‡µ◊Õπ«à“°“√·µ° ≈“¬¢Õß§√Õ∫§√—«®–π”¿—¬
æ‘∫—µ‘¡“ Ÿàµ—«∫ÿ§§≈ ª√–™“§¡ ·≈–ª√–™“™“µ‘¥—ß∑’Ë»“ ¥“æ¬“°√≥å„π
 ¡—¬‚∫√“≥·≈–ªí®®ÿ∫—πæ¬“°√≥å‰«â

‡√“‡√’¬°√âÕßª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞∫“≈ºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫∑ÿ°Àπ·Ààß„Àâ àß‡ √‘¡°“√«“ß¡“µ√°“√‡À≈à“π—Èπ‡æ◊ËÕ∏”√ß·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ§√Õ∫§√—«„π∞“π–Àπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡

ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß
¢Õß»“ π®—°√¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬

∂âÕ¬·∂≈ßπ’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π¢à“« “√¢Õßª√–∏“π°Õ√å¥Õπ ∫’. Œ‘ß§å≈’¬å ∑’Ëª√“»√—¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå “¡—≠
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 1995 ´Õ≈∑å‡≈§ ´‘µ’È ¬Ÿ∑“Àå
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการเลือกที่ฉันท�าจึงส�าคญั
พระบิดาบนสวรรคป์ระทานสิทธิ์เสรทีางศีลธรรมแก่เรา ความสามารถในการเลือกและ
กระท�าดว้ยตนเอง แม้เรามีอิสระที่จะเลือก แตเ่ราไม่สามารถเลือกผลของการเลือกเหล่า
น้ัน การเลือกที่ดนี�าไปสู่ความสุขอันเป็นนิจและชีวตินิรนัดร ์ถ้าเราทูลขอพระองค ์พระ
บิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้เราท�าการเลือกอย่างฉลาด

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรด์า้นล่าง และท�าประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของการเลือกและความรบั
ผิดชอบหน่ึงข้อใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ขณะท�า จงบันทึกส่ิงทีท่่านเรยีนรูเ้กีย่วกับ
สิทธิ์เสรซึีง่ท่านจะแบ่งปันกับเยาวชนหญิงได้

โยชูวา 24:15 (เราสามารถเลือกรบัใช้
พระเจ้าได)้

ยอห์น 14:15 (การเลือกที่ดขีองเราแสดง
ให้เห็นวา่เรารกัพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ปรารถนาจะท�าตามพระประสงคข์อง
พระองค)์

2 นีไฟ 2:16, 27; ฮีลามัน 14:30–31 (เรามี
อิสระที่จะเลือกและกระท�าเพื่อตนเอง)

โมโรไน 7:14–15 (ส่ิงน้ีมี ไว้ ให้เราตดัสิน
ระหวา่งความดกีับความช่ัว)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเลือก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 86

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ถ้าพวกท่านรกัเรา 
ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 118–120

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การตดัสินใจเพื่อ
นิรนัดร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 106–109

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เป็นอิสระ
ตลอดกาล เพื่อกระท�าดว้ยตนเอง,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 16–19

“การเลือกและความรบัผิดชอบ,” ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล, 46–49

“สิทธิ์เสร,ี” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
232- 233

“สิทธิ์เสรแีละภาระรบัผิดชอบ” และ 
“ดนตรแีละการเตน้ร�า,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 2–3, 22–23

วดีทิัศน์: “ ไม่เสียดาย”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
เกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ประสบการณ์ใดจากชีวติของ
ท่านไดส้อนท่านเกี่ยวกับสิทธิ์
เสร ีท่านไดฝึ้กท�าการเลือกที่
ดี ในชีวติท่านอย่างไร

เยาวชนหญิงพบเจอการเลือก
อะไรบ้าง ท่านจะสอนอะไร
พวกเธอไดบ้้างเพื่อช่วยให้
พวกเธอเห็นความส�าคญัของ
การเลือกที่ดี
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงบางส่ิง
ที่พวกเธออาจท�าไดเ้มื่อมีคนมาท้าทาย
มาตรฐานของพวกเธอ ซาตานพยายาม
ท�าให้เราสับสนเรือ่งผลของการเลือกของ
เราอย่างไร กระตุน้ให้พวกเธอมองหาความ

จรงิระหวา่งที่เรยีนเรือ่งน้ีที่ช่วยให้พวกเธอ
ตอ่สู้กับค�าเท็จของซาตาน

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนการเลือกที่
พวกเธอท�าเมื่อไม่นานมาน้ีเป็นข้อๆ การ
เลือกของพวกเธอมีผลตอ่พวกเธออย่างไร 
และมีผลตอ่ผู้อื่นอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งสิทธิ์เสร ี
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญให้เยาวชนหญิงคน้หาหัวข้อตวั
หนาส่ีหัวข้อในค�าพูดของ  ซิสเตอรแ์ค-
โรล เอ็ม. สตเีฟนส์เรือ่ง “ถ้าพวกท่านรกั
เรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิอง
เรา,” ให้มองหาข้อคดิเรือ่งการรกัษาพระ
บัญญัตแิละเหตใุดจึงส�าคญัที่ตอ้งท�าการ
เลือกที่ชอบธรรม ขออนุญาตอธิการเชิญ
สตรบีางคนที่เป็นแบบอย่างใน วอรด์มา
รว่มสนทนาวา่การเลือกรกัษาพระบัญญัติ
เป็นพรแก่ชีวติพวกเธออย่างไร ให้เชิญ
สตรีโสดพรอ้มกับสตรทีี่แตง่งานแล้วใน
การสนทนาน้ี

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้ท�า
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของ การเลือก
และความรบัผิดชอบ หน่ึงข้อในหนังสือ 
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล (เป็นส่วนตวั
หรอืในกลุ่ม) ก่อนชัน้เรยีนเลิก ให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันบางอย่างที่เรยีนรูจ้ากการ
ศึกษาเรือ่งสิทธิ์เสร ีเชิญเยาวชนหญิงคน
หน่ึงแบ่งปันกับคนที่เหลือในชัน้วา่เธอได้
ท�าอะไรเพื่อท�าประสบการณ์อันทรงคณุคา่
อย่างหน่ึงของการเลือกและความรบัผิด
ชอบให้ส�าเรจ็

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน 
“สิทธิ์เสรแีละภาระรบัผิดชอบ” ใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน และแบ่งปัน
ส่ิงที่เธอประทับใจ  จากน้ันให้สมาชิก
ชัน้เรยีนเลือกมาตรฐานหน่ึงอย่างใน
หนังสือและแบ่งปันการเลือกบางอย่างที่
ท�าซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับมาตรฐานน้ันและพร
ที่มาจากการเลือกของพวกเธอ ตวัอย่าง
เช่น พวกเธออาจจะอ่าน “ดนตรแีละ
การเตน้ร�า” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และสนทนาถึงพรที่พวกเธอได้
รบัจากการท�าตามค�าแนะน�าให้หลีกเลี่ยง
ดนตรแีละการเตน้ร�าที่ ไม่ดี

• แจกค�าพดูของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิ- 
ทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “เป็นอิสระตลอดกาล 
เพื่อกระท�าดว้ยตนเอง” หรอืค�าพูดของ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “การ
เลือก” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านส่วน
ของตนและแบ่งปันข้อคดิของพวกเธอ 
พวกเธอจะท�าส่ิงน้ีในกลุ่มเล็กหรอืกับทัง้
ชัน้ก็ ได ้พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับผล
ของความเช่ือและการกระท�าของเรา เชือ้
เชิญให้พวกเธอสนทนาวา่ค�าแนะน�าที่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่ารูสึ้กกังวลถ้าผู้เรยีน
เงียบไปสองสามนาทีหลังจาก
ที่ท่านตัง้ค�าถาม อย่าตอบ
ค�าถามเสียเอง ให้เวลาผู้เรยีน
คดิหาค�าตอบ อย่างไรก็ตาม 
ความเงียบที่ยาวนานอาจชี ้
ให้เห็นวา่เขาไม่เข้าใจค�าถาม
และทา่นจ�าเป็นตอ้งเรยีบเรยีง
ค�าพูดเพื่อถามใหม่” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 69)
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พวกเธอศึกษาจะช่วยให้พวกเธอเลือกไดด้ี
ขึน้อย่างไร 

• ใช้เทปหรอืเชือกท�าเป็นรปูตวั “V” บน
พืน้ห้องเรยีน เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึง
เริม่เดนิตรงจุดที่เทปหรอืเชือกบรรจบ
กัน และเดนิไปตามรปูตวั “V” โดยให้เท้า
ยังอยู่แตล่ะดา้น ในที่สุดเธอจะตอ้งเลือก
เดนิดา้นใดดา้นหน่ึง เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้อธิบายส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
เลือกจากประสบการณ์น้ี เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้อ่านย่อหน้าแรกจากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “การ
ตดัสินใจเพื่อนิรนัดร” และระบุวลีที่พวก
เธอตอ้งการจ�า เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
แบ่งปันวา่พวกเธอเคยเห็น “การตดัสินใจ
ก�าหนดจุดหมาย” หรอืผลของวลีอื่นจาก
ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์นลสันอย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้หา
ตวัอย่างการเลือกของคนบางคนในพระ
คมัภีร ์(อย่างเช่น เปรยีบเทียบการเลือก
ของมารยี์กับมารธาใน ลูกา 10:38–42) 
อะไรคอืผลของการเลือกเหล่าน้ี การเลือก
ส่งผลกระทบตอ่ผู้อื่นอย่างไร

• ด ูวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่ง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมองหา
ผลของการเลือกที่ผู้คนในวดีทิัศน์ท�า ขอ
ให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พบ เชือ้เชิญให้
พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเธอ
ไดท้�าการเลือกที่มีผลกระทบระยะยาว เชือ้
เชิญเให้ยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีรค์นละ
หน่ึงข้อจากโครงรา่งน้ีและแบ่งปันวา่ข้อ
น้ันจะช่วยให้เธอท�าการเลือกที่ถูกตอ้งใน
อนาคตไดอ้ย่างไร 

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งสิทธิ์
เสรดีขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• เขียนในบันทึกประจ�าวนัของพวกเธอ
เกี่ยวกับการล่อลวงที่เผชิญและวา่พวกเธอ
วางแผนตอบสนองตอ่การล่อลวงอย่างไร
ผ่านการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• ท�าประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของ
การเลือกและความรบัผิดชอบใน ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล ตอ่ไป

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
คนอื่นให้รกัและรบัใช้ โดย
ทรงรกัและรบัใช้พวกเขา 
พระองคท์รงสอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขาและ
เพื่อพวกเขา พระองคต์รสั
กับสานุศิษย์วา่ “จงกลับมา
ตดิตามเรา” (ลูกา 18:22) 
พระองคท์รงสอนชาวนีไฟ
ให้เป็น “แม้ดงัที่เราเป็น” (3 
นีไฟ 27:27) แบบอย่างของ
พระองคเ์ป็นวธิีสอนอันทรง
ประสิทธิภาพที่สุด ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อสอนโดยแบบ
อย่าง
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เป็น
อิสระตลอดกาล เพือ่กระท�าดว้ยตนเอง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 16–17

พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้บุตรธิดาของพระองค์
กระท�าตามสิทธิ์เสรทีางศีลธรรมซ่ึงพระองคป์ระทานแก่
พวกเขา “เพื่อมนุษย์ทุกคนจะรบัผิดชอบบาปของเขา
เองในวนัแห่งการพิพากษา” [คพ. 101:78] เป็นแผน
และพระประสงคข์องพระองคท์ี่เราจะมีบทบาทส�าคญัใน
การตดัสินใจดว้ยตนเองในละครชีวติของเรา พระผู้เป็น
เจ้าจะไม่ทรงด�าเนินชีวติแทนเราหรอืควบคมุเราเหมือน
เราเป็นหุ่นเชิด เหมือนกับที่ครัง้หน่ึงลูซิเฟอรเ์คยเสนอ 
ศาสดาพยากรณ์ของพระองคจ์ะไม่รบับทบาทเป็น “คน
เชิดหุ่น” แทนพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน บรคิมั ยังกฺ์กล่าววา่ 
“ข้าพเจ้าไม่ไดห้วงัให้วสุิทธิชนยุคสุดท้ายในโลกน้ี หรอื
ในสวรรค ์พอใจกับทุกส่ิงที่ข้าพเจ้าท�า หากแตห่วงัให้
พระวญิญาณของพระเจ้าพระเยซูครสิต—์วญิญาณแห่ง
การเปิดเผย ท�าให้พวกเขาพอใจ ข้าพเจ้าหวงัให้พวกเขา
รูด้ว้ยตนเองและเข้าใจดว้ยตนเอง” [Brigham Young, 
“Sermon,”Deseret News, Oct. 31, 1855, 267]

ดงัน้ันพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงช่วยเรา “ดงัที่เราเป็น” 
ประการแรกเพราะ “ดงัที่เราเป็น” เราไม่สะอาด และ “ส่ิง
ไม่สะอาดจะพ�านัก. . .ในที่ประทับของพระองคก็์ ไม่ได;้ 
เพราะ, ในภาษาของอาดมั, มหาบุรษุแห่งความบรสุิทธิ์คอื
พระนามของพระองค,์ และพระนามของพระองคเ์ดยีว
ที่ถือก�าเนิดของพระองคค์อืบุตรแห่งพระมหาบุรษุ [แห่ง
ความบรสุิทธิ์]” [ โมเสส 6:57] ประการที่สอง พระผู้เป็น
เจ้าจะไม่ทรงท�าให้เราเป็นในส่ิงซ่ึงเราไม่ไดเ้ลือกจะเป็น
โดยการกระท�าของเรา พระองคท์รงรกัเราอย่างแท้จรงิ 
และเพราะพระองคท์รงรกัเรา พระองค์ ไม่ทรงบังคบัหรอื
ทอดทิง้เรา แตท่รงช่วยเหลือและน�าทางเรา โดยแท้แล้ว 

การแสดงความรกัที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าคอืพระ
บัญญัตขิองพระองค์

เราควร (และเราได)้ ช่ืนชมยินดี ในแผนซ่ึงพระผู้เป็นเจ้า
ทรงสถาปนาก�าหนดไวว้า่ให้เราเลือกได ้ให้เรากระท�าดว้ย
ตนเองและลิม้รสผลที่ตามมา หรอืดงัที่พระคมัภีรอ์ธิบาย
ไวว้า่ ให้เรา “ลิม้รสความขมขื่น, เพื่อ [พวกเรา] จะรูจ้ักให้
คณุคา่แก่ความด”ี [ โมเสส 6:55] เราส�านึกคณุตลอดกาล
ที่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีชัยเหนือบาปที่ตดิตวั
มาแตก่�าเนิด ทัง้น้ีเพื่อเราจะมาเกิดในโลกแต่ไม่ไดร้บั
โทษเพราะการล่วงละเมิดของอาดมั เพราะไดร้บัการไถ่
จากการตก เราเริม่ชีวติอย่างบรสุิทธิ์ตอ่พระพักตรพ์ระผู้
เป็นเจ้า “เป็นอิสระตลอดกาล, รูจ้ักแยกแยะดช่ัีว; กระท�า
ดว้ยตนเองและมิถูกกระท�า” [2 นีไฟ 2:26; ด ูคพ. 93:38 
ดว้ย] เราเลือกเป็นคนที่เราตอ้งการเป็นได ้และดว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า เราเป็นแม้ดงัที่พระองคท์รง
เป็นได้

ข้อความทีค่ดัมาจาก รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การตดัสินใจ
เพือ่นิรนัดร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย แตล่ะวนัคอืวนัแห่งการตดัสิน
ใจ ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราวา่ “การตดัสิน
ใจก�าหนดจุดหมายปลายทาง” [ โธมัส เอส. มอน
สัน, “Decisions Determine Destiny” (Church 
Educational System fireside, Nov. 6, 2005), 3; 
speeches. byu. edu] การใช้เสรภีาพอย่างฉลาดในการ
ตดัสินใจส�าคญัยิ่งตอ่การเตบิโตทางวญิญาณของท่าน ทัง้
ปัจจุบันและเพื่อนิรนัดร ท่านไม่เคยเด็กเกินกวา่จะเรยีนรู ้
ไม่เคยโตเกินกวา่จะเปลี่ยนแปลง ความปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะเรยีนรูแ้ละเปลี่ยนแปลงเกิดจากความมุ่งมั่นที่ปลูกฝัง
มาจากสวรรคเ์พื่อให้ ไดร้บัความก้าวหน้านิรนัดร ์แตล่ะวนั
น�ามาซ่ึงโอกาสให้เราตดัสินใจเพื่อนิรนัดร
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก
ส่วนหน่ึงของแผนพระบิดาบนสวรรคค์อื เราตอ้งประสบความทุกข์ยากในช่วงความเป็น
มรรตยั ในบางกรณี ความทุกข์ยากเป็นผลจากการเลือกที่ ไม่ดขีองเราหรอืของผู้อื่น การ
ทดลองอื่นๆ เป็นเพียงเรือ่งปกตธิรรมดาของประสบการณ์มรรตยัของเรา แม้วา่ความ
ทุกข์ยากไม่ ใช่เรือ่งง่าย แตก่ารท้าทายตา่งๆ สามารถช่วยให้เราเตบิโตทางวญิญาณและ
เป็นเหมือนพระเยซูครสิตม์ากขึน้ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน 
เช่นเดยีวกับข้ออืน่ที่ ไดช่้วยให้ท่านเรยีนรูเ้กีย่วกับความทุกข์ยาก

1 ซามูเอล 1; 1 พงศ์กษัตรยิ์ 17; นางรธู 1; 
เอสเธอร ์4; 1 นีไฟ 5:1–9 (แบบอย่างของ
สตรี ในพระคมัภีรท์ี่เผชิญความทุกข์ยาก)

2 นีไฟ 2:11 (ความทุกข์ยากเป็นส่วนหน่ึง
ในแผนของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบั
เรา)

โมไซยาห์ 23:21 (พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ความทุกข์ยากเพื่อทดสอบศรทัธาของเรา)

อีเธอร ์12:27 (พระผู้เป็นประทานความ
อ่อนแอเพื่อเราจะนอบน้อมถ่อมตน)

คพ. 58:3–4 (หลังความยากล�าบากจึง
บังเกิดพร)

คพ.121:7–8 (หากเราอดทนมันดว้ยด ี
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเราให้สูงส่ง)

คพ.122:4–9 (ความทุกข์ยากให้
ประสบการณ์และเกิดขึน้เพื่อความดขีอง
เรา)

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การตรงกันข้ามในส่ิง
ทัง้ปวง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 114–17

โคอิชิ อาโอยากิ, “จงยึดมั่นวถิีทางของ
เจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 126–128

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ลมหมุนทาง
วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

ลินดา เอส. รฟีส์, “จงมารบัพรแห่งพันธ-
สัญญาของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
118–120

“ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108–112

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเราขึน้,” 
“ฐานะปุโรหิตสามารถเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งให้ครอบครวัของเราในการทดลอง,” 
“การสรา้งชีวติใหม่”

ความทุกข์ยากอะไรบ้างที่
ท่านเคยประสบ ท่านเรยีน
รูอ้ะไรจากความทุกข์ยาก
เหล่าน้ัน ส่ิงใดช่วยให้ท่าน
รบัมือกับความทุกข์ยาก มี
ประสบการณ์ใดที่เหมาะแก่
การแบ่งปันกับเยาวชนหญิง
หรอืไม่

ไตรต่รองและสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน พวกเธอก�าลัง
ประสบความท้าทายและการ
ทดลองอะไรบ้าง พวกเธอ
รบัมือกับความทุกข์ยากใน
ชีวติอย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
สอดคล้องกันของพระกิตตคิณุกับชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนทบทวนค�าบรรยายของ
เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง
ตน้ไม้ที่เตบิโตในสภาพแวดล้อมซ่ึงมีลม
แรง ( ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “ลมหมุน
ทางวญิญาณ”) เรือ่งเปรยีบเทียบดงักล่าว
สอนอะไรเยาวชนหญิงเกี่ยวกับความยาก
ล�าบาก เชือ้เชิญให้พวกเธอคน้ควา้ค�าพูด

เรือ่งน้ีโดยมองหาค�าแนะน�าที่รูสึ้กวา่จะ
ช่วยพวกเธอตา้นลมหมุนทางวญิญาณ

• เล่าเรือ่งของซิสเตอรล์ินดา เอส. รฟีส์
เกี่ยวกับโพรโวแทเบอรน์าเคลิ ( ในค�าพูด
ของเธอเรือ่ง “จงมารบัพรแห่งพันธสัญญา
ของท่าน”) เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับความทุกข์ยากจากเรือ่งน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับจุดประสงคข์องความ
ทุกข์ยาก เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านเรือ่งราวใน
ค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โคอิชิ อาโอยากิเรือ่ง 
“จงยึดมั่นวถิีทางของเจ้า,” โดยเริม่จาก
ย่อหน้าที่ท่านอธิบายถึงอุบัตเิหตรุถยนต ์
เรือ่งราวน้ีสอนอะไรเยาวชนหญิงเกี่ยว
กับเหตผุลที่เราเผชิญการทดลองในชีวติ
น้ี ท่านอาจเชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงล่วง
หน้าให้แบ่งปันประสบการณ์เมื่อเธอหรอื
สมาชิกครอบครวัของเธอคนอื่นเตบิโต
หรอืเข้มแข็งขึน้ผ่านการทดลอง เธออาจ
แบ่งปันเรือ่งราวจากประวตัคิรอบครวัของ
เธอที่สอนหลักธรรมน้ี

• อ่านพระคมัภีรบ์างข้อที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงประสบกับความทุกข์ยาก (เช่น 

มัทธิว 4:1–11; 26:38–39; ลูกา 23:33–34) 
ดว้ยกัน เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้าง
เกี่ยวกับความทุกข์ยากจากพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงเผชิญ
การทดลองของพระองคอ์ย่างไร เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนจดการทดลอง
หน่ึงอย่างที่เธอหรอืคนที่เธอรกัก�าลัง
เผชิญอยู่ กระตุน้ให้เยาวชนหญิงไตรต่รอง
ส่ิงที่พวกเธอสามารถเรยีนรูจ้ากแบบอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่อาจเป็นประโยชน์
กับการทดลองน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงแบบ
อย่างของสตรี ในพระคมัภีรท์ี่เผชิญกับ
ความทุกข์ยาก (ดตูวัอย่างที่แนะน�าไว้ ใน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“จัดเก้าอี ้ในห้องเพื่อท่านจะ
เห็นหน้าของทุกคนได ้และ
เพื่อให้ทุกคนเห็นหน้าท่าน
ได”้ (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน[1999], 71)
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โครงรา่งน้ี) ขอให้พวกเธออ่านเกี่ยวกับ
สตรเีหล่าน้ีในพระคมัภีรแ์ล้วสรปุเรือ่งให้
คนอื่นในชัน้เรยีนฟัง พวกเธอเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับความทุกข์ยากจากเรือ่งเหล่าน้ีที่
อาจช่วยพวกเธอเอาชนะการทดลองของ
ตนเองได้

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม เชือ้
เชิญให้กลุ่มหน่ึงมองหาตวัอย่างของบุคคล
หรอืกลุ่มคนในพระคมัภีรม์อรมอนที่
เผชิญการท้าทายอันยุ่งยาก (ด ูตวัอย่าง
เช่น โมไซยาห์ 24:8–17; 3 นีไฟ 1:4–21; 
โมโรไน 1) เชือ้เชิญให้อีกกลุ่มหาเพลงสวด
หน่ึงเพลงจากหนังสือเพลงสวดที่ช่วย
พวกเธอระหวา่งการทดลอง ขอให้ทัง้สอง
กลุ่มแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูซ่ึ้งอาจจะช่วยพวก
เธอเอาชนะความทุกข์ยาก

• ลากเส้นลงมาตรงกลางกระดาน และ
เขียนวา่ “เหตใุดเราจึงมีความทุกข์ยาก” ไว้
บนสุดของคอลัมน์หน่ึงและ “เราจะเผชิญ
การท้าทายในชีวติเราไดอ้ย่างไร” ไวบ้นสุด
ของอีกคอลัมน์หน่ึง แบ่งค�าพูดของเอ็ล-
เดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “การตรงกัน
ข้ามในส่ิงทัง้ปวง” ออกเป็นตอนๆ และ
แจกให้เยาวชนหญิงอ่านคนละตอน ขอ
ให้เยาวชนหญิงมองหาค�าตอบของค�าถาม
เหล่าน้ีและเขียนค�าตอบไวบ้นกระดานใน
คอลัมน์ที่เหมาะสม

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งที่แนะน�าไว้
ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
ไตรต่รองค�าถาม “เหตใุดเราจึงมีความ
ทุกข์ยาก” ขณะดวูดีทิัศน์ พวกเธอเรยีน
รูอ้ะไรจากวดีทิัศน์ที่ช่วยให้พวกเธอรูส่ิ้งที่
ตอ้งท�าเมื่อเกิดความทุกข์ยาก

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเหตผุลทีเ่รามีความ
ทุกข์ยากหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในวนัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• หาวธิีปลอบโยนคนที่พวกเธอรกัผู้ก�าลัง
ประสบกับการทดลองโดยแบ่งปันส่ิงที่
พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับความทุกข์ยาก

• พูดคยุกับครอบครวัของพวกเธอเกี่ยว
กับสมาชิกในครอบครวัที่เอาชนะความ
ทุกข์ยาก

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักผู้ที่
พระองคท์รงสอน—และทรง
รูว้า่พวกเขาสามารถเป็นใคร
ได ้เมื่อพวกเขาประสบปัญหา 
พระองค์ ไม่ทรงเลิกล้มความ
พยายามแตย่ังทรงรกัพวก
เขาตอ่ไป เยาวชนหญิงก�าลัง
เผชิญปัญหาใดอยู่ ท่านจะ
แสดงความรกัและสนับสนุน
พวกเธอไดด้ว้ยวธิี ใด
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก “ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108

ส่วนหน่ึงของแผนแห่งการไถ่ของพระบิดาบนสวรรคค์อื 
ท่านจะประสบความทุกข์ยากระหวา่งชีวติมรรตยั ความ
ยากล�าบาก ความผิดหวงั ความเสียใจ ความเจ็บป่วย และ
ความปวดรา้วใจเป็นส่วนที่ยากของชีวติ แตจ่ะน�าไปสู่การ
เตบิโตทางวญิญาณ การขัดเกลา และความเจรญิก้าวหน้า
เมื่อท่านหันไปหาพระเจ้า

ความทุกข์ยากมีสาเหตแุตกตา่งกัน บางครัง้ท่านอาจ
เผชิญความยากล�าบากเน่ืองจากความจองหองและการไม่
เช่ือฟังของท่านเอง ท่านหลีกเลี่ยงความยากล�าบากเหล่าน้ี
ไดด้ว้ยการด�าเนินชีวติที่ชอบธรรม ความยากล�าบากอื่นๆ 
เป็นเรือ่งปรกตวิสัิยของชีวติ และอาจเกิดขึน้บ้างเมื่อท่าน
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม ตวัอย่างเช่น ท่านอาจประสบ
ความยากล�าบากในยามเจ็บป่วย ในความผันผวนของชีวติ 
หรอืความตายของบุคคลที่ท่านรกั บางครัง้ความทุกข์ยาก
อาจเกิดขึน้เพราะการเลือกที่ส่งผลรา้ยของผู้อื่น ตลอดจน
ค�าพูดและการกระท�าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัสเ เอส. มอนสัน, “เราจะไม่
ละเลยหรอืทอดทิง้เจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 85, 87

พี่น้องทัง้หลาย เราอาจสันนิษฐานไดอ้ย่างปลอดภัยวา่
ไม่มี ใครที่มีชีวติอยู่ โดยปราศจากความทุกข์และความโศก
เศรา้เสียทีเดยีว ทัง้ไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวตัศิาสตร์
มนุษย์ที่ ไม่ตอ้งพบกับความโกลาหลและความเศรา้หมอง

เมื่อวถิีชีวติผกผันอย่างโหดรา้ย เราถูกล่อลวงให้ถามวา่ 
“ท�าไมตอ้งเป็นฉัน” บางครัง้ดเูหมือนไม่มีแสงสวา่งตรง
ปลายอุโมงค ์ไม่มีรุง่อรณุมาดบัความมืดยามราตร ีเรารูสึ้ก
ถูกห้อมล้อมดว้ยความเศรา้ซึมจากฝันสลายและสูญสิน้
ความหวงัที่อันตรธานหายไป เรารว่มวงิวอนกับถ้อยค�า

จากพระคมัภีร์ ไบเบิลวา่ “ ไม่มียารกัษาในกิเลอาดหรอื?” 
[เยเรมีย์ 8:22] เรารูสึ้กถูกทอดทิง้ ชอกช�า้ เดยีวดาย เรามี
แนวโน้มที่จะมองความอาภัพส่วนตวัผ่านปรซึิมบิดเบีย้ว
ของการมองโลกในแง่รา้ย เรากลายเป็นคนใจรอ้นตอ้งการ
ทางออกเพื่อแก้ปัญหา โดยหลงลืมไปวา่บ่อยครัง้เราตอ้งมี
คณุธรรมแห่งสวรรค์ ในเรือ่งความอดทน

ความยากล�าบากที่เกิดขึน้ให้บททดสอบความสามารถของ
เราในการอดทน ค�าถามส�าคญัที่เราแตล่ะคนยังตอ้งตอบ
คอืฉันควรยอมแพ้ หรอืฉันควรไปให้ถึงจุดหมาย บางคน
ยอมแพ้เมื่อพบวา่ตนเองไม่สามารถเอาชนะการท้าทาย
ได ้การไปให้ถึงจุดหมายตอ้งใช้ความอดทนจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวติ . . .

พระบิดาบนสวรรคข์องเรา ผู้ประทานสารพัดส่ิงให้เราได้
สุขใจ ทรงทราบวา่เราเรยีนรู ้เตบิโต และเข้มแข็งขึน้เมื่อ
เราเผชิญและเอาตวัรอดจากการทดลองที่เราตอ้งผ่าน เรา
รูว้า่มีช่วงเวลาเมื่อเราตอ้งประสบกับโทมนัสอันปวดรา้ว 
เมื่อเราตอ้งโศกเศรา้เสียใจ และเมื่อเราตอ้งถูกทดสอบ
จนถึงขีดจ�ากัดของเรา อย่างไรก็ตาม ความยากล�าบากเช่น
น้ันเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดขีึน้ ปรบัเปลี่ยน
ชีวติเราในวธิีที่พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงสอน และ
แตกตา่งไปจากส่ิงที่เราเคยเป็น—ดกีวา่ที่เราเคยเป็น 
เข้าใจส่ิงตา่งๆ ดขีึน้ เข้าใจความรูสึ้กผู้อื่นมากขึน้ พรอ้ม
ดว้ยประจักษ์พยานเข้มแข็งกวา่ที่เราเคยมี

ส่ิงน้ีควรเป็นจุดประสงคข์องเรา—ใช่เพียงเพื่อเพียร
พยายามและอดทนเท่าน้ัน แตย่ังเพื่อให้เราไดร้บัการ
ขัดเกลาทางวญิญาณมากขึน้ขณะเดนิหน้าฝ่าแสงตะวนั
และความโศกเศรา้ หากมิ ใช่เพื่อความท้าทายที่ตอ้ง
เอาชนะและปัญหาที่ตอ้งแก้ เราคงไม่ตา่งจากเดมิเท่าใด
นัก และก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยสู่เป้าหมายชีวตินิรนัดร์
ของเราหรอืไม่ก้าวหน้าเลย
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะพบการปลอบโยนไดอ้ย่างไร
เมื่อคนที่ฉันผูกพันเสียชีวติ
ความตายเป็นส่วนจ�าเป็นของแผนแห่งความรอด เพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรค ์เราตอ้งประสบความตายและไดร้บัรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติซ่ึงดพีรอ้ม เมื่อเรา
เข้าใจวา่ความตายเป็นส่วนหน่ึงของแผนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเอาชนะความตายผ่านการชดใช้ของพระองค ์เราย่อมไดร้บัความหวงัและสันตสุิข
เมื่อคนที่เรารกัเสียชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่ส่ิงใดจะ
เป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนหญิงทีท่่านสอน

1 โครนิธ์ 15:22 (การฟ้ืนคนืชีวติคอืของ
ประทานจากพระครสิตแ์ก่มนุษย์ทัง้ปวง)

โมไซยาห์ 16:7–8 (การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระเยซูครสิตน์�าความเจ็บแปลบของ
ความตายออกไป)

โมไซยาห์ 18:8–10 (เราตอ้งปลอบโยนคน
ที่ตอ้งการการปลอบโยน)

แอลมา 11:42–45 (เราจะมีรา่งกายอีกครัง้
เน่ืองดว้ยการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้
ช่วยให้รอด)

แอลมา 28:12; คพ. 42:45–46 (เราโศก
เศรา้เพราะคนที่เสียชีวติ แตค่วามตายจะ
หวานส�าหรบัคนที่ตายในพระเจ้า)

แอลมา 40:11–14 (วญิญาณเราจะอยู่ตอ่
ไปหลังจากเราตาย)

คพ. 137:5–10 ( โจเซฟ สมิธเห็นอัลวนิพี่
ชายของท่าน เด็กเล็ก ๆ และคนอื่นๆ ใน
อาณาจักรซีเลสเชียล)

คพ. 138 (นิมิตของประธานโจเซฟ เอฟ. 
สมิธเกี่ยวกับโลกวญิญาณ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “คณุนายแพททัน 
—เรือ่งราวด�าเนินตอ่ไป,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2007, หน้า 25–29; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“จนกวา่เราจะพบกันอีก”ดว้ย

เชย์น เอ็ม. โบเวน็, “‘เพราะเรามีชีวติอยู่ 
พวกท่านก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย,’” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, หน้า 15–17

วดีทิัศน์: “เรายังเป็นครอบครวั” “พระองค์
จะประทานความช่วยเหลือแก่ท่าน”

ความรูเ้กี่ยวกับชีวติหลัง 
ความตายเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร พระคมัภีรข์้อใดช่วย
ให้ท่านเข้าใจวา่เกิดอะไรขึน้
หลังจากความตาย

เยาวชนหญิงบางคนเคย
รบัมือกับความตายของคน
ที่รกัมาแล้ว พวกเธอทุกคน
จะพบเจอส่ิงน้ีไม่วนัใดก็วนั
หน่ึง ท่านตอ้งการให้เยาวชน
หญิงรูอ้ะไรที่จะช่วยพวกเธอ
ได้
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไป
ประยุกต์ ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความ
เกีย่วเน่ืองของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แบ่งปันประสบการณ์ของตวัท่านเอง
หรอืของคนอื่นเกี่ยวกับการพบสันตสุิข
หลังคนที่เรารกัเสียชีวติ เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์ของ
พวกเธอ

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเธอมีเกี่ยวกับการสูญ
เสียคนที่รกั ความรูข้องพวกเธอเกี่ยวกับ
การชดใช้และแผนแห่งความรอดช่วยให้
พวกเธอพบการปลอบโยนอย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับชีวติหลังความตาย 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เปิดวดีทิัศน์เรือ่ง “ พระองคจ์ะ
ประทานความช่วยเหลือแก่ท่าน” และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอ
ประทับใจ ขอให้เยาวชนหญิงจินตนาการ
วา่โลกจะแตกตา่งอย่างไรหากทุกคนรูส่ิ้ง
ที่ชายหนุ่มในวดีทิัศน์รู ้ความรูน้ี้มีผลตอ่
ชีวติประจ�าวนัของเราอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยว
กับชีวติหลังความตายและส่ิงที่ ให้ความ
หวงัแก่เธอ

• เล่าเรือ่งเกี่ยวกับของคณุนายแพท-
ทันจากค�าพูดของประธานมอนสันเรือ่ง 
“คณุนายแพททัน—เรือ่งราวด�าเนินตอ่
ไป” หรอืดวูดีทิัศน์เรือ่ง “จนกวา่เราจะพบ
กันอีก” ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะ
ตอบค�าถามที่คณุนายแพททันถามเด็ก
หนุ่มโธมัส มอนสัน วา่อย่างไร อ่าน โมโซ-

ยาห์18:8–10 ดว้ยกันทัง้ชัน้เรยีน สนทนา
ถึงความรบัผิดชอบที่เราทุกคนตอ้งให้การ
ปลอบโยน ความช่วยเหลือและการรบัใช้
อื่นๆ แก่ครอบครวัที่สูญเสียบุคคลที่พวก
เขารกั พิจารณาการเชือ้เชิญสมาชิกท่าน
หน่ึงจากฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
ให้มีส่วนรว่มในการสนทนาครัง้น้ี

• เชิญนักเรยีนครึง่ห้องอ่านเรือ่งเกี่ยว 

กับซิสเตอรร์ามิเรซในค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
เชย์น เอ็ม. โบเวน็เรือ่ง “‘เพราะเรามีชีวติ
อยู่ พวกท่านก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย’” เชิญ
อีกครึง่ห้องอ่านเรือ่งเกี่ยวกับไทสันบุตร
ชายของเอ็ลเดอร์ โบเวน็ ขอให้พวกเขา
แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับวธิีพบการ
ปลอบโยนเมื่อคนที่พวกเขารกัเสียชีวติ
และวธิีปลอบโยนผู้อื่น เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ค�าถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 93)
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พวกเธอสูญเสียคนที่พวกเธอรกั ความรู้
เรือ่งการชดใช้และแผนแห่งความรอด
ช่วยให้พวกเธอพบการปลอบโยนอย่างไร 
หากเห็นสมควรให้แบ่งปันประสบการณ์
ของท่านเอง

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม ให้กลุ่ม
หน่ึงอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
137:5–10 และอีกกลุ่มหน่ึงอ่าน หลักค�า

สอนและพันธสัญญา 138:57–58 เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงสนทนาในกลุ่มของตนวา่
พระคมัภีรข์้อเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับส่ิง
ที่เกิดขึน้หลังจากเราตาย จากน้ันให้ชัน้
เรยีนสนทนาวา่ความรูน้ี้สามารถช่วยผู้สูญ
เสียบุคคลที่พวกเขารกัไดอ้ย่างไร ความ
รูน้ี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับความรบัผิดชอบ
ของเราในการท�างานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวั

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะพบการ
ปลอบโยนไดอ้ย่างไรเมือ่คนทีพ่วกเธอผูกพันสิน้ชีวติ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้ในการศกึษา
หลักค�าสอนน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจคนทีสู่ญเสียคนทีเ่ธอรกั
ดว้ยวธิี ใดไดบ้้าง มีหญิงหม้ายหรอืใครในวอรด์หรอืชุมชนทีอ่าจตอ้งการก�าลังใจหรอืไม่

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
ค�าถามอันเป็นเหตใุห้ผู้
ตดิตามพระองคค์รุน่คดิ
และรูสึ้กอย่างลึกซึง้ ท่าน
จะเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
ไตรต่รองและแสวงหาการ
ดลใจไดอ้ย่างไร ท่านจะช่วย
ให้พวกเธอรูสึ้กปลอดภัยใน
การแบ่งปันความรูสึ้กส่วนตวั
ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากรสัเซลล์ เอ็ม, เนลสัน, “Doors of 
Death,” Ensign, May 1992, 72–74

เราผู้พักอาศัยอยู่ที่น่ีมีช่วงเวลาอันล�า้คา่เหลืออยู่ ไม่นานนัก
ให้  “เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 34:32)  กิจธุระที่
ยังไม่เสรจ็เป็นกิจธุระที่แย่ที่สุดของเรา  การผัดวนัประกัน
พรุง่อยู่ร�า่ไปตอ้งแทนที่ดว้ยการเตรยีมอย่างรูเ้ท่าทัน  วนัน้ี
เรามีเวลามากขึน้อีกเล็กน้อยให้เป็นพรแก่ผู้อื่น—เวลาให้ม ี
เมตตามากขึน้ มีความการณุย์มากขึน้ ขอบคณุเรว็ขึน้และ 

วา่กลา่วช้าลง เอือ้เฟ้ือมากขึน้ในการแบง่ปัน มนี� ้าใจมากขึน้ 

ในการดแูลเอาใจใส่

จากน้ันเมื่อถึงเวลาที่เราต้องผ่านประตูแห่งความตาย เรา
จะสามารถพูดได้เช่นเดียวกับเปาโลวา่ “ถึงเวลาที่ข้าพเจ้า
จะต้องจากไป ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มก�าลัง ข้าพเจ้าได ้
วิง่แข่งจนครบถ้วน ข้าพเจ้าไดร้กัษาความเช่ือไวแ้ล้ว”  
(2 ทิโมธี 4:6–7)

เราตอ้งไม่มองวา่ความตายเป็นศัตร ู  เน่ืองดว้ยความเข้าใจ
และการเตรยีมพรอ้มเต็มที่ ศรทัธาจึงเข้าแทนที่ความกลัว 
ความหวงัแทนที่ความสิน้หวงั พระเจ้าตรสัวา่ “อย่ากลัวเลย
แม้จนถึงความตาย; เพราะในโลกน้ีปีตขิองเจ้าไม่บรบิูรณ์, 

แต่ ในเราปีตขิองเจ้าบรบิูรณ์” (คพ. 101:36)  พระองคท์รง 
มอบของประทานน้ี “เรามอบสันตสุิขไวก้บัพวกทา่น สันตสุิข 
ของเราที่ ใหก้บัทา่นน้ัน เราไม่ได้ ใหอ้ยา่งที่ โลกให ้อยา่ให้ ใจ 

ของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14:27)

ในฐานะพยานพเิศษของพระเยซคูรสิต ์ขา้พเจา้เป็นพยาน 
วา่พระองคท์รงพระชนม!์ ขา้พเจา้เป็นพยานเช่นกนัวา่มา่น 
แหง่ความตายบางมาก ขา้พเจา้รู้ โดยประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์ 
เกนิกวา่จะเลา่วา่คนทีล่ว่งลบัไปกอ่นแลว้ไม่ ใช่คนแปลกหน้า 
ส�าหรับผู้น� าของศาสนจักรน้ี  ส�าหรับเราและส�าหรับท่าน 
คนท่ีเรารักอาจจะอยู่ ใกล้เท่าห้องถัดไป—ประตูแห่งความ
ตายเท่าน้ันที่แยกเราจากกัน

ด้วยความเช่ือมั่นเช่นน้ัน พี่น้องชายหญิงทัง้หลาย จงรกั
ชีวติ! ทะนุถนอมแตล่ะช่วงเสมือนเป็นพรจากพระผู้เป็น
เจ้า (ด ูโมไซยาห์ 2:21) จงด�าเนินชีวติให้ดแีม้จนเต็มศักย- 
ภาพอันสูงส่งที่สุดของท่าน  จากน้ันการรอคอยความตาย
จะไม่อายัดท่านเป็นตัวประกัน  ด้วยความช่วยเหลือของ
พระเจ้าการกระท�าและความปรารถนาของท่านจะท�าให้
ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรรับปีติอันเป็นนิจ รัศมีภาพ ความ
เป็นอมตะ และชีวตินิรนัดร์
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กุมภาพันธ์: แผนแห่งความรอด

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดฉันจึงควรปฏิบัตติอ่รา่งกาย
ของฉันเหมือนพระวหิาร
รา่งกายเราถูกสรา้งตามรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า รา่งกายเป็นของประทานจากพระ
บิดาบนสวรรคเ์พื่อให้เราประสบความเป็นมรรตยัและเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ 
ความรูน้ี้มีอิทธิพลตอ่วธิีที่เราปฏิบัตติอ่รา่งกายเราและความรูสึ้กที่เรามีตอ่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละตวัเราเอง เมื่อเราปฏิบัตติอ่รา่งกายเราเป็นเหมือนวหิารของพระผู้เป็นเจ้า 
เราย่อมไดร้บัพรทางรา่งกาย อารมณ์ และวญิญาณ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน พระวญิญาณดลใจให้
ท่านแบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

ปฐมกาล 39:1–21; ดาเนียล 1:3–21  
( โยเซฟและดาเนียลให้เกียรตริา่งกายของ
เขา)

1 โครนิธ์ 6:19–20; คพ. 93:33–35 (เรา
เป็นพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 88:15–16 (วญิญาณและรา่งกายคอื
จิตวญิญาณของมนุษย์)

คพ. 130:22; โมเสส 6:9 (พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสรา้งเราตามรปูลักษณ์ของพระองค)์

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “สันตขิองลูกหลาน
ของเจ้าจะใหญ่ยิ่ง,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 
71–79

ซูซาน ดบัเบิลยู. แทนเนอร,์ “ความศักดิ์
สิทธ์ของรา่งกาย,” เลียโฮนา พ.ย. 2005, 
15–18

“ความบรสุิทธิ์,” เยาวชนหญิง ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล (2009), 69–72

วดีทิัศน์: “ความบรสุิทธิ์ทางเพศ: ขอบเขต
อยู่ที่ ไหน”

วดีทิัศน์: “195 ชุด”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ที่ ไดเ้มือ่น�าส่ิงทีเ่รยีนรูจ้ากบทเรยีนของสัปดาห์ก่อนไปประยุกต์
ใช้ น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่ว
เน่ืองของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยไดร้บัพรอะไรบ้าง
เมื่อท่านปฏิบัตติอ่รา่งกาย
ท่านเหมือนพระวหิาร
ของพระผู้เป็นเจ้า ความ
เข้าใจของท่านในเรือ่ง
ความศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกาย
เพิ่มขึน้อย่างไรเมื่อท่านมี
ประสบการณ์ชีวติและเห็น
ชีวติของผู้อื่น

ความท้าทายใดบ้างที่เยาวชน
หญิงเผชิญอยู่ขณะพยายาม
ปฏิบัตติอ่รา่งกายเหมือนเป็น
ของประทานศักดิสิ์ทธิ์จาก
พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะช่วย
เยาวชนหญิงให้เข้าใจถึงความ
ส�าคญัของรา่งกายของพวก
เธอในแผนแห่งความรอดได้
อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เปิดวดีทิัศน์ “195 ชุด” แล้วขอให้
เยาวชนหญิงมองหาพรที่มาจากการแตง่
กายที่สุภาพ พวกเธอจะพูดอะไรกับคน
ที่ถามวา่เหตใุดความสุภาพจึงเป็นเรือ่ง
ส�าคญั

• ให้ดภูาพพระวหิาร ถามเยาวชนหญิงวา่
เหตใุดพระวหิารจึงสง่างามและวา่รา่งกาย
ของเราเป็นเหมือนพระวหิารของพระผู้
เป็นเจ้าอย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเธอคน้หา
ค�าตอบส�าหรบัค�าถาม “เหตใุดฉันจึงควร
ปฏิบัตติอ่รา่งกายของฉันเหมือนพระ
วหิาร” ตลอดทัง้บทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่รา่งกายของพวกเธอ
ศกัดิสิ์ทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• มอบหมายข้อความพระคมัภีร์ ในโครง
รา่งน้ีให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนๆ ละหน่ึง
ข้อความ เชือ้เชิญให้ศึกษาข้อความแล้ว
สรปุเป็นประโยควา่ถึงส่ิงที่พวกเธอเรยีน
รูเ้กี่ยวกับเหตผุลที่รา่งกายของเราจึง
ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้เยาวชนหญิงคดิถึงวธิีที่
ซาตานพยายามหลอกพวกเธอเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจรงิเหล่าน้ี พวกเธอจะท�าอะไรเพื่อ
สนับสนุนกันและกันขณะพยายามรกัษา
รา่งกายของพวกเธอให้ศักดิสิ์ทธิ์

• อ่าน ด ูหรอืฟังค�าปราศรยัที่แนะน�า
ไว้ ในโครงรา่งน้ีรว่มกันทัง้ชัน้ ขอให้
เยาวชนหญิงนึกถึงคนที่พวกเธอรูว้า่จะ
ไดร้บัประโยชน์จากข่าวสารเกี่ยวกับความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของรา่งกาย (เตอืนพวกเธอวา่
เราจะไม่พูดถึงคนเหล่าน้ันในชัน้เรยีน) 
ส่วนใดของค�าปราศรยัจะเป็นประโยชน์
กับคนๆ น้ันมากที่สุด เชือ้เชิญให้พวกเธอ
วางแผนเกี่ยวกับวธิีที่จะสามารถแบ่งปัน
ข่าวสารน้ีกับคนที่พวกเธอนึกถึง กระตุน้
ให้พวกเธอใช้ข้ออ้างอิงจากค�าปราศรยัหรอื
ประสบการณ์ตลอดจนประจักษ์พยาน
ส่วนตวั

• อ่าน 1 โครนิธ์ 6:19–20 และ ค�าสอน
และพันธสัญญา 93:33–35 ดว้ยกันทัง้
ชัน้ แบ่งเยาวชนหญิงเป็นกลุ่ม แล้วขอ
ให้แตล่ะกลุ่มเขียนค�าตอบเป็นข้อๆ วา่
รา่งกายของเราเปรยีบเหมือนพระวหิาร
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรบ้าง รวบรวมข้อ
เหล่าน้ันเป็นรายการเดยีว แล้วเชือ้เชิญให้
ชัน้เรยีนสนทนาถึงความท้าทายตา่งๆ ที่
เยาวชนหญิงเผชิญในการรกัษารา่งกายให้
เหมือนพระวหิาร พวกเธอสามารถท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อเอาชนะการท้าทายเหล่าน้ี

• แบ่งเยาวชนหญิงเป็นคู่ๆ  มอบหมาย
ให้คนหน่ึงของแตล่ะคูอ่่าน ปฐมกาล 
39:1–21 และให้อีกคนอ่าน ดาเนียล 
1:3–21 (ส�าหรบัรปูภาพของเรือ่งราวเหล่า
น้ี ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,11, 23) 
ขอให้พวกเธอมองหารปูแบบที่ โยเซฟ
และดาเนียลให้เกียรตริา่งกายของพวกเขา 
จากน้ันจึงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอคน้พบให้
กันและกัน พวกเธอจะท�าตามแบบอย่าง
ของโยเซฟและดาเนียลไดอ้ย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อย่าพยายามสอนทุกส่ิงที่พูด
ไว้ ในหัวข้อเรือ่ง คนที่ท่าน
สอนอาจมีความเข้าใจบาง
อย่างในเรือ่งน้ันอยู่แล้ว จ�า
ไวว้า่เขาจะเรยีนรูเ้รือ่งน้ันไม่
เฉพาะในบทเรยีนของท่าน
เท่าน้ัน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 99)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดสูารบัญใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน แล้วบอก
วา่มาตรฐานใดสอดคล้องกับการรกัษา
ความคดิและรา่งกายให้สะอาด แบ่ง
เยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่ม แล้วให้พวก
เธอคน้ควา้มาตรฐานเหล่าน้ันและหาค�า
ตอบตอ่ค�าถามที่วา่ “เหตใุดรา่งกายของ
ฉันจึงศักดิสิ์ทธิ์” เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พวกเธอสามารถท�าไดเ้พื่อด�าเนิน
ชีวติตามมาตรฐานเหล่าน้ี

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีบนกระดานแล้ว
เชือ้เชิญให้แตล่ะคนเลือกหน่ึงค�าถามที่
อยากจะหาค�าตอบ: มาตรฐานของพระเจ้า
เกี่ยวกับความสุภาพมีอะไรบ้าง เหตใุดการ
ปฏิบัตติามมาตรฐานเหล่าน้ีจึงส�าคญัตอ่
ฉัน ความสุภาพมีผลตอ่เจตคตขิองเราตอ่
กฎความบรสุิทธิ์ทางเพศอย่างไรบ้าง ขอ
ให้เยาวชนหญิงใช้เน้ือหาใน “การแตง่กาย
และรปูลักษณ์ภายนอก” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน เพื่อหาค�าตอบส�าหรบั
ค�าถามที่เลือก เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปัน
ส่ิงที่พวกเธอคน้พบ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจถึงความศกัดิสิ์ทธิ์ของ
รา่งกายหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้างพวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้ในการศกึษาหลักค�าสอนน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในวนัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• ให้ค�ามั่นวา่จะเปลี่ยนวธิีดแูลรา่งกาย
ของพวกเธอ โดยยึดส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้
ในวนัน้ีเป็นหลัก

• ท�า ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 1 หรอื 2 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัคน
ที่พระองคท์รงสอน พระองค์
ทรงรูว้า่พวกเขาเป็นใครและ
สามารถเป็นใครได ้ทรงพบ
วธิีพิเศษเฉพาะให้พวกเขา
เตบิโต—วธิีส�าหรบัพวกเขา
เท่าน้ัน เมื่อพวกเขาล้มลุก
คลุกคลาน พระองค์ ไม่ทรง
ทอดทิง้แตย่ังทรงรกัพวกเขา
และคอยดแูลพวกเขาตอ่ไป 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อรกั
และรบัใช้เยาวชนหญิงเฉก
เช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรง
กระท�า
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“การแตง่กายและรปูลักษณ์ภายนอก” เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน  หน้า 6–8

ท่านทัง้หลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และ
พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ ในท่าน . . . วิหารของ
พระเจ้าเป็นทีบ่รสุิทธิ์ศกัดิสิ์ทธิ์ และท่านทัง้หลายเป็นวหิาร
น้ัน 1 โครนิธ์ 3:16–17

รา่งกายของท่านศักดิสิ์ทธิ์  จงเคารพรา่งกายและอย่าท�าให้ 
มวัหมองไม่วา่จะดว้ยวธีิ ใดก็ตาม การแตง่กายและรปูลักษณ์ 
ภายนอกของท่านแสดงให้เห็นไดว้า่ท่านรูว้า่รา่งกายท่านมี
คา่เพียงใด  ท่านแสดงให้เห็นไดว้า่ท่านเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูครสิตแ์ละท่านรกัพระองค์

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแนะน�าลูกๆ ของพระ-
องคเ์สมอให้แตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย  เมื่อท่านแตง่กายด ี
และสวมเสือ้ผ้าสุภาพเรียบร้อย ท่านย่อมเชือ้เชิญความ
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณและสามารถเป็นอิทธิพลดี
ตอ่ผู้อื่นได ้ เสือ้ผ้าและการแตง่กายของท่านมีอิทธิพลตอ่
การกระท�าของท่านและผู้อื่น

อย่าลดมาตรฐานการแตง่กายของท่าน อย่าใช้ โอกาสพิเศษ 
เป็นข้อแก้ตัวเพื่อแต่งกายไม่สุภาพ  เมื่อท่านแต่งกายไม่
สุภาพ  ท่านย่อมส่งข่าวสารขัดกับอัตลักษณ์ของท่านใน
ฐานะบุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  ท่านส่งข่าวสารดว้ย
วา่ทา่นก�าลังใช้รา่งกายเพือ่เรยีกรอ้งความสนใจและการเป็น 
ที่ยอมรบั

เสือ้ผ้าที่ ไม่สุภาพคือเสือ้ผ้ารัดรูป บางมาก หรือเปิดเผย
รา่งกายทกุรปูแบบ เยาวชนหญงิควรหลกีเลีย่งกางเกงขาสัน้ 

หรอืกระโปรงสัน้ เสือ้เปิดหน้าท้อง เสือ้ผ้าเผยไหล่  เสือ้คอ
ลึกด้านหน้าหรือด้านหลัง  เยาวชนชายควรมีความสุภาพ
เรียบร้อยในรูปลักษณ์ภายนอกเช่นกัน  เยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงควรสะอาดสะอ้านและหลีกเลี่ยงความสุดโตง่ 
หรอืความไม่ถูกกาลเทศะในเรือ่งเสือ้ผ้า ทรงผม และพฤต-ิ 
กรรม  พวกเขาควรเลือกเสือ้ผ้าที่สุภาพเหมาะสมเมื่อเข้า 

รว่มกจิกรรมกฬีา สมยันิยมของโลกจะเปลีย่น แตม่าตรฐาน 
ของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยน

อยา่ท�าใหต้วัท่านมีต�าหนิดว้ยรอยสักหรอืการเจาะตามรา่งกาย 
เยาวชนหญิงทัง้หลาย  ถ้าท่านปรารถนาจะเจาะหู  ให้สวม
ตา่งหูเพียงคูเ่ดยีวเท่าน้ัน

จงแสดงความเคารพพระเจ้าและตัวท่านโดยแต่งกายให้
เหมาะกับการประชุมและกิจกรรมต่างๆ  ของศาสนจักร  
เรื่องน้ีส�าคัญเป็นพิเศษเมื่อเข้าร่วมพิธีศีลระลึก  เยาวชน
ชายควรแตง่กายเรยีบรอ้ยสมเกียรตเิมื่อประกอบศาสนพิธี
ศีลระลึก

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าอะไรเหมาะจะสวมใส่ ให้ศึกษาถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ สวดอ้อนวอนขอการน�าทาง และขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้น� า  การแต่งกายและ
รูปลักษณ์ภายนอกของท่านเวลาน้ีจะช่วยเตรียมท่านให้
พรอ้มเมื่อท่านจะไปพระวหิารเพื่อท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
กับพระผู้เป็นเจ้า  ถามตวัท่านวา่ “ฉันจะรูสึ้กสบายใจกับรปู
ลักษณ์ภายนอกของฉันหรือไม่ถ้าฉันอยู่ ในที่ประทับของ
พระเจ้า”

ประจกัษ์พยานของฉันในพระกติตคิณุมอีทิธิพลตอ่การเลอืก 
เสือ้ผ้าของฉันอย่างไร
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ดเูถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านวา่ท่านจะมีความหวงัโดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต”์ ( โมโรไน 
7:41)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิง “มาหาพระครสิต ์… และรบัส่วนความรอดของ
พระองค,์ และพระพลา- 

นุภาพแห่งการไถ่ของพระองค”์ (ออมไน 1:26) เมื่อเยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งการชดใช้และพระ
พลานุภาพของการชดใช้ ในชีวติพวกเธอ พวกเธอจะมีพลังเอาชนะบาปและความทุกข์ยาก
ผ่านพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเธอจะพบสันตสุิขและการรกัษา ความรกัและการยอม
ตนตอ่พระผู้ช่วยให้รอดจะลึกซึง้ขึน้ และพวกเธอจะรูสึ้กปรารถนาแบ่งปันประจักษ์พยานถึง
พระองคก์ับผู้อื่นมากขึน้

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

การชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร
การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อะไร
การกลับใจจะช่วยฉันทุกวนัไดอ้ย่างไร
พระคณุคอือะไร
เหตใุดฉันตอ้งให้อภัยผู้อืน่
การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร
พระผู้ช่วยให้รอด จะช่วยฉันไดอ้ย่างไรในช่วงของการทดลอง

มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีจาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

ศรทัธา ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 5

ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร
การชดใช้คอืการพลีพระชนม์ชีพที่พระเยซูครสิตท์รงท�าเพื่อช่วยให้เราเอาชนะบาป 
ความยากล�าบาก และความตาย การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูเกิด
ขึน้ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขนแห่งคลัวาร ีพระองคท์รงจ่ายราคาคา่บาปของเรา 
ทรงรบัเอาความตายมาไวก้ับพระองค ์และทรงฟ้ืนคนืพระชนม์ การชดใช้เป็นวธิีแสดง
ความรกัขัน้สูงสุดของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรข์้อใดและค�าปราศรยัเรือ่งใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงรูสึ้กถึงความส�าคญัของ
การชดใช้และเข้าใจการเสียสละทีพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเพือ่พวกเธอ

มัทธิว 26–27 ( ในเกทเสมนีและบน
กางเขน พระเยซูครสิตท์รงจ่ายราคาคา่
บาปของเราและรบัเอาความเจ็บปวดของ
เราไวก้ับพระองค)์

มัทธิว 28:1–10 (พระเยซูครสิตท์รง
เอาชนะความตายผ่านการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค)์

2 นีไฟ 9:6–16 (พระเยซูครสิตท์รง
เอาชนะบาปและความตายผ่านการชดใช้
ของพระองค)์

แอลมา 7:11–13 (พระเยซูครสิตท์รง
รบัเอาความเจ็บปวด ความป่วยไข้ ความ
ทุพพลภาพ และบาปของเราไวก้ับ
พระองค)์

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก” เลียโฮนา เม.ย. 
2000, 2–3 (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา, หน้า 
191–194; ความก้าวหน้าส่วนบุคคล, หน้า 
102 ดว้ย)

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

ลินดา เค. เบอรต์นั, “ศรทัธาในการชดใช้
ของพระเยซูครสิตจ์ารกึไว้ ในใจเราหรอื
ไม่?” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2012

“การชดใช้ของพระเยซูครสิต,์” แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 9–17

วดีทิัศน์: “ความคดิเรือ่งวนัอีสเตอรข์อง
อัครสาวกเกี่ยวกับพระครสิต”์

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การชดใช้เป็นเหตกุารณ์
ส�าคญัที่สุดในประวตัศิาสตร์
มนุษยชาต ิการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้ของพระเยซู
ครสิตค์อือะไร การชดใช้มี
ความหมายอะไรกับท่าน

เยาวชนหญิงรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในสวน
เกทเสมนีและบนกางเขน 
พวกเธอสามารถคน้พบอะไร
จากพระคมัภีรเ์พื่อท�าให้
ประจักษ์พยานเรือ่งการชดใช้
ของพระเยซูครสิตล์ึกซึง้ขึน้ 
พวกเธอจะสอนอะไรกันได้
บ้าง
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจินตนาการวา่
เพื่อนตา่งศาสนามาโบสถ์และไดย้ินคน
พูดเรือ่งการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์พวก
เธอจะตอบอย่างไรถ้าเพื่อนถามวา่ “การ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตค์อือะไร”

• ให้ดรูปูบรรยายเหตกุารณ์ของการชดใช้ 
(เช่น ความทุกข์เวทนาของพระผู้ช่วยให้
รอดในสวนเกทเสมนี การตรงึกางเขน 
หรอืการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค)์ 
และขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวก
เธอรูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์เหล่าน้ี พวกเธอมี
ค�าถามอะไรบ้าง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนหญิงจับคูเ่หตกุารณ์ที่
เกิดขึน้ในช่วงไม่กี่ช่ัวโมงสุดท้ายแห่ง
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดกับ
พระคมัภีรอ์้างอิงในมัทธิว 26–28 เยาวชน
หญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และการชดใช้ของพระองคจ์ากเหตกุารณ์
เหล่าน้ี เชือ้เชิญสมาชิกสองสามคนในชัน้
เรยีนแบ่งปันความรูสึ้กของพวกเธอเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอด

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน
เรือ่งการชดใช้จากพระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ใน
โครงรา่งน้ีหรอืค�าปราศรยัของประธาน
โธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “พระองคท์รง
ฟ้ืน!” (หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่งหน่ึงในโครง
รา่งน้ี) ขอให้พวกเธอเขียนนิยามสัน้ๆ 
ของการชดใช้และความรูสึ้กของพวกเธอ
เกี่ยวกับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเพื่อ
พวกเธอผ่านการชดใช้ของพระองค ์เชิญ
เยาวชนหญิงสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่
เขียน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านหลักธรรมหน่ึงข้อของการชดใช้ ใน

ค�าปราศรยัของลินดา เค. เบอรต์นัเรือ่ง 
“ศรทัธาในการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
จารกึไว้ ในท่านหรอืไม่?” ขอให้พวกเธอหา
คนบางคนในชัน้ที่อ่านหลักธรรมเดยีวกัน 
และเชือ้เชิญให้พวกเธอสนทนาส่ิงที่เรยีน
รูแ้ละยกตวัอย่างจากชีวติของพวกเธอเอง
หรอืชีวติของคนที่พวกเธอรูจ้ักที่อธิบาย
หลักธรรมน้ี ขอให้บางคนจากแตล่ะคูแ่บ่ง
ปันกับคนที่เหลือในชัน้ในส่ิงที่พวกเธอ
สนทนากัน

• ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้
จากพระด�ารสัสุดท้ายของพระองคบ์น
กางเขน (ด ูลูกา 23:34, 39–43, 46; ยอห์น 
19:26–30)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน 2 นีไฟ 
9:6–16 และมองหาข้อที่สอนพวกเธอ
เกี่ยวกับความจ�าเป็นของการชดใช้ ให้
เวลาเยาวชนหญิงหลายๆ คนแบ่งปันข้อ
พระคมัภีรท์ี่พวกเธอเลือกและส่ิงที่ข้อน้ัน
สอน กระตุน้พวกเธอให้เขียนจดหมายถึง
คนที่ ไม่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและใช้ข้อ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

เป็นไปไดว้า่สมาชิกชัน้เรยีน
จะมีส่วนรว่มอย่างมีความ
หมายมากขึน้เมื่อท่านถาม
ค�าถามที่มีประสิทธิภาพและ
ให้เวลาพวกเขาไตรต่รองก่อน
ตอบ เพื่อให้เวลาน้ีแก่สมาชิก
ชัน้เรยีน ท่านอาจจะเขียน
ค�าถามไวบ้นกระดานหรอืขอ
ให้สมาชิกชัน้เรยีนเขียนค�า
ตอบลงในกระดาษ (ดไูม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 68−70)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนเกี่ยวกับพระพันธ-
กิจของพระองค ์พระองค์
ทรงสอนผู้คนให้ตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเอง ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
เยาวชนหญิงใช้พระคมัภีร์
ท�าความเข้าใจเรือ่งการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

เหล่าน้ีอธิบายวา่เหตใุดการชดใช้จึงส�าคญั
และเหตใุดเราจึงตอ้งการพระผู้ช่วยให้
รอด ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่เขียนไว้ ใน
จดหมาย

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายการการ
ทดลอง การท้าทาย หรอืความป่วยไข้บาง
อย่างที่ผู้คนพบเจอบนกระดาน เชิญ
พวกเธออ่าน แอลมา 7:11–13 และสาม
ย่อหน้าสุดท้ายของ “การชดใช้ของพระ

เยซูครสิต”์ ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
16) เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการ
ชดใช้จากแหล่งข้อมูลเหล่าน้ี เราจะเข้า
ถึงพลังของการชดใช้เพื่อช่วยเราในช่วง
เวลาของการทดลองอย่างไร (ด ูโมไซยาห์ 
24:12–14)? ขอให้เยาวชนหญิงคดิหาวธิีที่
พวกเธอสามารถแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยว
กับการชดใช้เพื่อช่วยเรือ่งการทดลองที่
เขียนไวบ้นกระดาน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเรือ่งการชดใช้ดขีึน้
หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาถึงวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เขียนในบันทึกส่วนตวัของพวกเธอวา่
พวกเธอรูอ้ะไรและรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการ
ชดใช้ ในระหวา่งสัปดาห์ พวกเธออาจจะ
ตรกึตรองวา่การชดใช้เป็นพรแก่ชีวติพวก

เธออย่างไรและเขียนความคดิลงในบันทึก
ส่วนตวั

• แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูก้ับสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากโธมสั เอส. มอนสัน, “พระองคท์รงฟ้ืน!” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 108–112

มนุษย์ ไม่อาจเข้าใจไดอ้ย่างถ่องแท้ถึงความส�าคญัของส่ิงที่
พระองคท์รงท�าเพื่อเราในเกทเสมนี  พระองคท์รงบรรยาย
ประสบการณ์น้ีวา่ “ความทกุขเวทนาน้ีท�าใหต้วัเรา, แมพ้ระ- 
ผูเ้ป็นเจ้า, ผูย้ิง่ใหญท่ีสุ่ดในบรรดาส่ิงทัง้ปวง, ตอ้งส่ันเพราะ 
ความเจ็บปวด, และเลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์
ทัง้รา่งกายและวญิญาณ.” [คพ. 19:18]

หลังจากความทุกข์ทรมานที่เกทเสมนีจนสูญสิน้พละก�าลัง 
พระองค์ทรงถูกมือที่หยาบช้าจับกุมและพาไปอยู่ต่อหน้า
อันนาส คายาฟาส ปีลาต ิและเฮโรต  พระองคท์รงถูกกล่าว
หาและถูกสาปแช่ง การทุบตอีย่างโหดรา้ยท�าให้พระวรกาย
ที่เจ็บปวดยิ่งอ่อนแรง พระโลหิตไหลอาบพระพักตรข์ณะ
ถูกบังคบัให้สวมมงกุฎที่สานดว้ยหนามแหลมบนพระเศียร
ซ่ึงทิ่มต�าพระนลาฏของพระองค ์ จากน้ันทรงถูกน�าไปพบ
ปีลาตอีกครัง้ ผู้ยอมท�าตามเสียงเรยีกรอ้งของฝูงชนที่ โกรธ
เกรีย้วให้ “ตรึงเสียเถิด, ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” [ลูกา 
23:21]

พระองคท์รงถูกโบยดว้ยแส้หนังเป็นเกลียวรอ้ยดว้ยกระดกู
และเดอืยแหลม ทรงฟ้ืนจากความโหดรา้ยของการโบย ทรง 
แบกกางเขนล้มลกุคลกุคลานจนทรงแบกตอ่ไปไม่ไหว และ 
มีชายคนหน่ึงมาแบกรบัภาระน้ันแทนพระองค์

สุดท้าย บนเนินเขาที่เรยีกวา่คัลวาร ีผู้ติดตามที่สิน้หวงัได้
แตม่องพระวรกายที่บาดเจ็บถูกตอกตรงึกางเขน พระองค์
ทรงถูกหัวเราะเยาะ ถูกสาปแช่ง และถูกเย้ยหยันอย่างไร้
เมตตา  กระน้ันพระองคย์ังทรงรอ้งทูลวา่ “พระบิดาเจ้าข้า 
ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รูว้า่ก�าลังท�าอะไร” [ลูกา 
23:34] . . .

ในวินาทีสุดท้าย พระอาจารย์จะทรงหันกลับมาก็ ได้  แต่
พระองคม์ิทรงท�าเช่นน้ัน พระองคท์รงลอดผ่านส่ิงทัง้ปวง 
เพือ่จะทรงช่วยใหส่ิ้งทัง้ปวงรอด พระวรกายไรพ้ระชนมชี์พ 
ถูกวางไวอ้ย่างเรง่รบีทวา่แผ่วเบาในอุโมงคท์ี่ ให้ยืมใช้

ไม่มีถอ้ยค�าใดในโลกครสิตศ์าสนาจะมคีวามหมายตอ่ขา้พเจา้ 
ไดม้ากกวา่ถอ้ยค�าทีเ่ทพกลา่วแกม่ารย์ี มกัดาลา ผูก้�าลังร�า่ไห ้

และมารยี์อีกคนหน่ึงในวนัแรกของสัปดาห์เมื่อพวกเธอมา
ถึงอุโมงคเ์พื่อดแูลพระศพของพระเจ้า เทพกล่าววา่

“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายท�าไม?

“พระองค์ ไม่ไดอ้ยูท่ีน่ี่  แตท่รงเป็นขึน้มาแลว้” [ลกูา 24:5–6]

ข้อความทีค่ดัมาจาก “การชดใช้ของพระเยซูครสิต,์”  
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา  (2004), หน้า 9–17

นอกจากจะมอบการไถจ่ากความเจ็บปวดของบาปแลว้ พระ- 
ผู้ช่วยให้รอดยังทรงมอบสันตสุิขในช่วงเวลาของความทุกข์
ยากดว้ย  ส่วนหน่ึงของการชดใช้คอืพระเยซูทรงรบัความ
เจ็บปวด ความป่วยไข้ และความทุพพลภาพของทุกคน 
(ด ูแอลมา 7:11–12)  พระองคท์รงเข้าพระทัยความทุกข์
ของท่านเพราะพระองคเ์คยประสบมาแล้ว  ดว้ยความเข้า
พระทยัอยา่งสมบรูณ์น้ี พระองคจ์งึทรงทราบวา่จะช่วยทา่น 
ไดอ้ยา่งไร ทา่นสามารถละ “ความกงัวลทกุอยา่งของพวกทา่น 
ไวก้ับพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงห่วงใยท่านทัง้หลาย” 
(1 เปโตร 5:7)

โดยผ่านศรทัธาและความชอบธรรมของท่าน และโดยทาง 
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์  ความ 
อยุตธิรรม ภยันตราย และความเจ็บปวดทัง้หลายของชีวติ 
จะไดร้บัการชดเชยและแก้ ไขโดยครบถ้วน พรทีถู่กปฏิเสธ 
ในชีวติน้ีจะประทานให้ ในนิรนัดร และแมพ้ระองคจ์ะบรรเทา 
ทุกข์ของท่านในเวลาน้ีได้ ไม่หมด แตพ่ระองคจ์ะประทาน
พรท่านดว้ยการปลอบโยนและความเข้าใจ และดว้ยความ
เข้มแข็งเพื่อท่าน “ทนแบกสัมภาระ [ของท่าน]  ได้ โดย
ง่าย” ( โมไซยาห์ 24:15)

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก  จงมาหาเรา” 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสั “และเราจะให้ท่านทัง้หลายไดห้ยุด
พัก” (มัทธิว 11:28)  ในอีกวาระหน่ึง พระองค์ทรงสัญญา
อีกครัง้ถึงสันติของพระองค์ โดยตรัสว่า “ ในโลกน้ีท่านจะ
ประสบความทุกข์ยาก แตจ่งมี ใจกล้าเถิด เพราะวา่เราชนะ
โลกแล้ว” (ยอห์น 16:33) น่ีคอืค�าสัญญาของการชดใช้ ทัง้
ในชีวติน้ีและช่ัวนิรนัดร
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์
หมายความวา่อะไร
เพื่อให้ศรทัธาน�าเราไปสู่ความรอด ศรทัธาของเราตอ้งมีศนูย์กลางในพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตห์มายถึงวางใจพระองคแ์ละเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระองค ์ศรทัธาเป็นยิ่งกวา่ความเช่ือเฉยๆ เราแสดงศรทัธาผ่านการกระท�า—โดยวธิีที่
เราด�าเนินชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน มีตวัอย่างอะไรบ้างของศรทัธาจากพระคมัภีรแ์ละชีวติผู้อืน่ทีท่่านสามารถแบ่ง
ปันกับเยาวชนหญิงได้

ยากอบ 1:5–6; 2:14–20 (ศรทัธาคอืความ
เช่ือและการปฏิบัต)ิ

แอลมา 32:21, 26–43 (ศรทัธาคอืความ
หวงัในส่ิงที่มีอยู่จรงิแต่ไม่เห็น)

โมโรไน 7:33–41 (ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ดว้ย
ศรทัธา)

เอสเธอร ์4–5; ฮีบร ู11:4–9, 17–29; 
แอลมา 19; 56:45–48; 57:21; อีเธอร ์
12:6–22; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–19 
(ตวัอย่างของศรทัธา)

คูม่ือพระคมัภีร,์ “ศรทัธา”

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ศรทัธาไม่เกิด
ขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 65–68

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ฤดรูอ้นกับคณุ
ยายโรส,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 15–19

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ ให้ศรทัธาของ
ท่านแสดงออกมา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“ศรทัธา,” เยาวชนหญิง ความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล (2009), 13–20

“ศรทัธา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
212–215

วดีทิัศน์: “ศรทัธาที่เรยีบง่ายและบรสุิทธิ์” 
“ความกล้าหาญ” “ตดิตามพระองค์
—ข่าวสารวนัอีสเตอรเ์กี่ยวกับพระเยซู
ครสิต”์

การมีศรทัธาในพระเยซูครสิต์
หมายความวา่อะไร ท่านเคย
เห็นแบบอย่างอะไรบ้างของ
ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์
ศรทัธาในพระเยซูครสิตม์ี
อิทธิพลอย่างไรตอ่ความหวงั
ของท่านส�าหรบัอนาคต

นึกถึงเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน ท่านเคยเห็น
แบบอย่างศรทัธาอะไรบ้าง
ในชีวติพวกเธอ พวกเธอ
สามารถพึ่งพาพระเจา้มากขึน้
ในชีวติดา้นใดบ้าง
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ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• วาดรปูเรอืพายแบบง่ายๆ และเขียน
บนเรอืวา่ “ศรทัธา” เพิ่มพายอันหน่ึงที่
เขียนวา่ “ความเช่ือ” และอีกอันหน่ึงเขียน
วา่ “การกระท�า” ถามเยาวชนหญิงวา่จะ
เกิดอะไรขึน้กับเรอืล�าน้ีถ้ามีพายอันเดยีว 
จะเกิดอะไรขึน้กับศรทัธาของเราถ้าเรา
ไม่ลงมือท�าในส่ิงที่เราเช่ือ ใช้พระคมัภีร์
หรอืแน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 212–215)

เพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ศรทัธา
คอือะไรและภาพน้ีเกี่ยวข้องกับศรทัธา
อย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงจดช่ือของสตรคีน
หน่ึงในพระคมัภีรผ์ู้แสดงศรทัธาอันยิ่ง
ใหญ่ รวบรวมกระดาษ อ่านช่ือ และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงเล่าเรือ่งของสตรเีหล่า
น้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การมีศรทัธาในพระเยซู
ครสิตห์มายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนค�าตอบ
สองสามข้อตอ่ค�าถามที่เอ็ล เดอรนี์ล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็นถาม “พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงมองศรทัธาของข้าพเจ้าอย่างไร” (ด ู
“ศรทัธาไม่เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการ
เลือก”) กระตุน้ให้พวกเธอแบ่งปันวธิีที่
พวกเธอจะแสดงให้พระผู้ช่วยให้รอดเห็น
ถึงศรทัธาของพวกเธอได ้พวกเธอเรยีน 
รูอ้ะไรจากค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์อนเดอร-์
เซ็นที่สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเธอแสดง
และเสรมิสรา้งศรทัธา ตวัอย่างเช่น เชือ้
เชิญให้พวกเธอทบทวนเรือ่งราวที่ท่านเล่า
เกี่ยวกับผู้สอนศาสนาผู้แสดงศรทัธาของ
เขา ท่านอาจน�ากล่องของขวญัที่มีส่ิงของ

ข้างในที่สามารถสรา้งศรทัธาของเราได ้(ดู
ตวัอย่างในหัวข้อ “ของประทานที่ขยาย
ศรทัธาของเรา”) 

• ในระหวา่งสัปดาห์ ขอให้เยาวชนหญิง
อ่านหรอืดคู�าพูดของประธาน ดเีทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ฤดรูอ้นกับคณุยาย
โรส” และมาชัน้เรยีนโดยเตรยีมตวัแบ่ง
ปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากเรือ่งน้ี ศรทัธา
ของคณุยายโรสในพระเยซูครสิตเ์ป็นพร
แก่เธออย่างไร เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
เพิ่มพูนศรทัธาของเรา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน ยากอบ 
2:14–20 และระบุตวัอย่างที่ยากอบใช้สอน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านสอนจากพระคมัภีร ์
บ่อยครัง้การให้ผู้เรยีนหาหรอื
ฟังบางส่ิงที่ก�าหนดจะช่วยได้
มาก” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 55)
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เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวา่งศรทัธากับ
การประพฤต ิขอให้สองสามคนสรปุดว้ย
ค�าพูดของพวกเธอวา่ยากอบสอนอะไร
เกี่ยวกับศรทัธา เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
คน้ควา้ค�าพูดของเอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน “ ให้ศรทัธาของท่านแสดงออก
มา” เพื่อหาตวัอย่างของคนที่แสดงศรทัธา
ของพวกเขาผ่านการประพฤต ิขอให้พวก
เธอแบ่งปันส่ิงที่พบและสนทนวา่พวกเธอ
จะให้ศรทัธาแสดงออกมาไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้ท�า
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของศรทัธาใน
หนังสือความก้าวหน้าส่วนบุคคล (เป็น 
กลุ่มหรอืรายบุคคล) เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแตล่ะคนแบ่งปันส่ิงที่เธอเรยีนรูจ้าก
การศึกษาเรือ่งศรทัธาอันจะช่วยเธอเตรยีม
รบับทบาทการเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
รวมถึงบทบาทของภรรยาและมารดา

• ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนหาและ
แบ่งปันเรือ่งหน่ึงจากพระคมัภีรซ่ึ์งม ี

คนปฏิบัตติามความเช่ือของเขาหรอื 
เธอในพระเยซูครสิต ์(ดตูวัอย่างใน เอส-
เธอร ์4; มาระโก 5:25–34; ฮีบร ู11:4–9,  
17–29; 1 นีไฟ 4; แอลมา 19:16–29;  
อีเธอร ์12:11–22) เชือ้เชิญให้เยาวชน

หญิงจดประสบการณ์หน่ึงซ่ึงพวกเธอหรอื
คนที่พวกเธอรูจ้ักใช้ศรทัธาในพระเยซู
ครสิต ์ขอให้เยาวชนหญิงเล่าเรือ่งที่พบ
ในพระคมัภีรแ์ละประสบการณ์ที่เขียนไว ้
ท่านอาจจะฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ความกล้า
หาญ” เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านมัทธิว 
17:20 และถามพวกเธอวา่การเคลื่อนภูเขา
ดว้ยศรทัธาของเราหมายความวา่อะไร แบ่ง
ปันค�าพูดตอ่ไปน้ีจากอธิการรชิารด์ ซี.  
เอชลีย์ “ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นภูเขาจรงิๆ 
เลื่อน แตเ่พราะศรทัธาข้าพเจ้าจึงเห็น
ภูเขาแห่งความสงสัยและความสิน้หวงั
เลื่อนออกไป ความหวงัและการมองโลก
ในแง่ดเีลื่อนเข้ามาแทน เพราะศรทัธา
ข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่งบาปถูกแทนที่
ดว้ยการกลับใจและการให้อภัย เพราะ
ศรทัธาข้าพเจ้าจึงเห็นภูเขาแห่งความเจ็บ
ปวดถูกแทนที่ดว้ยสันต ิความหวงั และ
ความกตญัญู ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเคยเห็น
ภูเขาเลื่อน” (“ศรทัธา—การเลือกเป็น
ของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 40) ฉาย
วดีทิัศน์เรือ่ง “ศรทัธาที่เรยีบง่ายและ
บรสุิทธิ์” และขอให้เยาวชนหญิงมองหา
ภูเขาที่เคลื่อนออกไปดว้ยศรทัธา (หรอืเล่า
ประสบการณ์ของตวัท่านเอง)

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การมีศรทัธา
ในพระเยซูครสิตห์มายความวา่อะไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์
หรอืไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สอนบางคนเกี่ยวกับศรทัธา (เช่น น้อง
ชายหรอืน้องสาวหรอืเพื่อน)

• มองหาแบบอย่างศรทัธาในพระคมัภีร์
ขณะพวกเธอศึกษาพระกิตตคิณุดว้ย
ตนเองและท�าตามแบบอย่างเหล่าน้ีใน
ชีวติของพวกเธอ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ค�า
สอนของเราไม่ ใช่ของเราเอง 
แตเ่ป็นของผู้ทรงใช้เรามา” 
(ยอห์น 7:16) พระองคท์รง
สอนหลักค�าสอนที่ทรงเรยีน
รูจ้ากพระบิดาของพระองค ์
ท่านจะแน่ใจวา่ท่านก�าลัง
สอนหลักค�าสอนที่แท้จรงิได้
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“ก้าวไปดว้ยศรทัธา” เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, หน้า 
42–43

โดยเรือ่งเล็กและเรยีบง่ายส่ิงส�าคญัจะเกิดขึน้ แอลมา 37:6

มาตรฐานท่ีน�าเสนอในหนังสือเล่มน้ีเป็นเครือ่งน�าทางที่
จะช่วยท่านท�าการเลือกได้อย่างถูกต้อง  จงทบทวนมาตร-
ฐานบ่อยๆ และถามตนเองวา่ “ฉันก�าลังด�าเนินชีวติตามที่ 
พระเจ้าทรงประสงคห์รอืไม”่ และ “ฉันไดร้บัพรอยา่งไรจาก 
การด�าเนินชีวติตามมาตรฐานเหล่าน้ี”

เพื่อช่วยให้ท่านเป็นทัง้หมดที่พระเจ้าทรงประสงค์ ให้ท่าน 
เป็น  จงคุกเข่าทุกเช้าค�่าในการสวดอ้อนวอนพระบิดาใน
สวรรค ์ แสดงความกตญัญูและความปรารถนาของใจท่าน 
ตอ่พระองค ์พระองคท์รงเป็นแหลง่ปัญญาทัง้มวล พระองค ์
จะทรงฟังและตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน

ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันและประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ท่านอ่านกับ
ชีวติท่าน  พระคมัภีรเ์ป็นขุมพลังของการเปิดเผยส่วนตวั
และการน�าทาง และให้พลังสม�่าเสมอแก่ประจักษ์พยาน
ของท่าน

จงพยายามเช่ือฟังทกุวนั  ท�าตามมาตรฐานในหนังสือเลม่น้ี 
และกระตุ้นผู้อื่นให้ด�าเนินชีวิตตามน้ันเช่นกัน  ระลึกถึง
พันธสัญญาที่ท่านท�าไว้และที่ท่านมี โอกาสต่อทุกสัปดาห์
เมื่อท่านรบัส่วนศีลระลึก พยายามรกัษาพันธสัญญาเหล่าน้ี 

ถ้าท่านท�าผิด อย่าหมดหวงั พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัท่าน 
และทรงตอ้งการให้ท่านทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
และพยายามตอ่ไป

เมื่ออยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้เข้าพระวหิารและรูสึ้กถึงปีตแิละ 

สันตสุิขท่ีมาจากการรบัใช้ ในพระนิเวศน์ของพระเจา้ เตรยีม 
ตวัรบัพันธสัญญาพระวหิารที่ท่านจะท�าในอนาคต

เยาวชนชายทัง้หลายของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน จงให้
ค�ามั่นว่าจะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  น่ีเป็นหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิต  ด�ารงตนให้สะอาดและมีคา่ควร ท�างานอย่างขยัน
หมั่นเพียรเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมเป็นตัวแทนของ
พระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนา

ในทกุกรณี จงท�าตามค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ เจา้หน้าที ่
ท่านอื่นๆ ของศาสนจักร และผู้น�าในท้องท่ี  พวกเขาจะน�า
ท่านในเส้นทางแห่งความสุข

จงอ่อนน้อมถ่อมตน เต็มใจฟังพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ และ
ตอบรบัการกระตุ้นเตือนของพระองค์  ให้พระปรชีาญาณ
ของพระเจ้าอยู่เหนือปัญญาของท่าน

ขณะที่ท่านท�าส่ิงเหล่าน้ี พระเจ้าจะทรงท�าให้ชีวติท่านเกิด 

ประโยชน์ยิ่งกวา่ท่านท�าไดด้ว้ยตนเอง พระองคจ์ะทรงเพิ่ม 
โอกาสให้ท่าน ขยายวสัิยทัศน์ของท่าน และท�าให้ท่านเข้ม-
แข็ง  พระองค์จะประทานความช่วยเหลือที่ท่านต้องการ
เพื่อเผชิญการทดลองและการท้าทายของท่าน  ท่านจะมี
ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้และพบปีติแท้จริงเมื่อท่านได้
รูจ้ักพระบิดาในสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิต ์และรูสึ้กวา่พระองคท์รงรกัท่าน
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การกลับใจจะช่วยฉันทุกวนัได้
อย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงรบัโทษบาปของเราเพื่อเราจะกลับใจได ้การกลับใจคอืการ
เปลี่ยนแปลงในใจและความคดิอันจะน�าเราให้ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ รวมถึงการ
หันหลังให้บาปและหันมาหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการให้อภัย การกลับใจ ส่ิงน้ีไดร้บัแรง
ผลักดนัจากความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความปรารถนาอย่างจรงิใจที่จะเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรดลใจท่านให้
กลับใจ

อิสยาห์ 1:18; แอลมา 34:15–16; 36:6–24; 
คพ. 1:32 ( โดยผ่านการ กลับใจ เรา
สามารถสะอาดจากบาปของเราได)้

แอลมา 19:33 (การกลับใจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในใจ)

โมไซยาห์ 27:35; คพ. 58:42–43 (เพื่อ
กลับใจ เราตอ้งสารภาพและละทิง้บาป
ของเรา)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “พระองคจ์ะ
ทรงแบกท่านไวแ้ละพาท่านกลับบ้าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 101–104

อัลเลน ด.ี เฮย์นี, “จงจ�าไวว้า่เราไดว้างใจผู้
ใด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 121–123

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “ของ
ประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจ,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 47–51

“การกลับใจ,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 28–29

“การกลับใจ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
3–7

“ความบรสุิทธิ์,” เยาวชนหญิง ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล (2009), ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ยข้อ 4

วดีทิัศน์: “Not a One- Time Thing,” 
“การเปลี่ยนแปลงในใจ”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยมีประสบการณ์ใด
บ้างกับการกลับใจ ท่านจะ
บอกไดอ้ย่างไรโดยไม่ตอ้งพูด
ถึงบาปส่วนตวัวา่การกลับใจ
ไดช่้วยให้ท่านใกล้ชิดพระ
บิดาบนสวรรคม์ากขึน้

เยาวชนหญิงบางคนอาจจะ
ก�าลังมีปัญหากับความไม่มี
คา่ควร ท่านจะสามารถรูสึ้ก
ไวตอ่เรือ่งน้ีและอัญเชิญพระ
วญิญาณให้ทรงช่วยพวกเธอ
ปรารถนาจะกลับใจไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “การเปลี่ยนแปลงใน
ใจ”เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการก
ลับใจจากประสบการณ์ของเยาวชนชาย
คนน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนค�าถามที่
พวกเธอมีเกี่ยวกับการกลับใจโดยไม่ตอ้ง
บอกช่ือ และรวบรวมกระดาษ เชิญอธิการ
มารว่มชัน้เรยีนและตอบค�าถามเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการกลับใจ
ในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมาชัน้เรยีน 
โดยเตรยีมแบ่งปันเรือ่งราวในช่วงแรก 
ของค�าพูดของเอ็ลเดอรอ์ัลเลน ด.ี เฮย์นี 
เรือ่ง “จงจ�าไวว้า่เราไดว้างใจผู้ ใด” หรอื
ประสบการณ์การสรา้ง Frauenkirche 
หรอือุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่งแกะ
หายจากค�าพูดของประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “พระองคจ์ะทรงแบก
ท่านไวแ้ละพาท่านกลับบ้าน” ท่านอาจ
ฉายวดีทิัศน์ของผู้พูดเหล่าน้ีที่ก�าลังเล่า
เรือ่งราวเหล่าน้ี เรือ่งราวเหล่าน้ีสอนอะไร
เราเกี่ยวกับการกลับใจ เขียนข้อความ
เกี่ยวกับการกลับใจจากค�าพูดเหล่าน้ีบน
กระดาษแผ่นเล็ก เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงเลือกข้อความหน่ึงและแบ่งปันส่ิง
ที่พวกเธอเรยีนรู—้โดยแบ่งปันกับคูก่่อน
แล้วจึงแบ่งปันกับชัน้เรยีน ให้เวลาพวก
เธอไตรต่รองถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวก
เธอรูสึ้กวา่ตอ้งท�าเน่ืองจากส่ิงที่พวกเธอ
ไดเ้รยีนรู ้

• เชือ้เชิญเให้ยาวชนหญิงคน้ควา้ (ดว้ย
ตนเองหรอืดว้ยกันทัง้ชัน้) แหล่งข้อมูล
ตา่งๆ เช่นหัวข้อ “การกลับใจใน แน่วแน่

ตอ่ศรทัธา และ เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน หรอื แอลมา 36:11–20 ขอให้
พวกเธอแบ่งปันข้อความหรอืแนวคดิที่
ชอบเป็นพิเศษจากแหล่งข้อมูลเหล่าน้ี
และอธิบายวา่เหตใุดจึงมีความหมายตอ่
พวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเลือกพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับการกลับใจ (เช่น
ข้อที่เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ี) และสรปุดว้ย
ค�าพูดของพวกเธอวา่พวกเธอเรยีนรูอ้ะไร
จากพระคมัภีรข์้อน้ัน พวกเธอจะใช้พระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีช่วยคนที่คดิวา่เขาหรอืเธอ
ไม่สามารถรบัการให้อภัยไดอ้ย่างไร

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงอ่านคนละ
แง่มุมของการกลับใจที่เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 
ครสิทอฟเฟอรสั์นระบุไวห้้าแง่มุมในค�า
ปราศรยัของท่านเรือ่ง “ของประทานอัน
สูงส่งแห่งการกลับใจ” เยาวชนหญิงเรยีนรู้
อะไรจากค�าปราศรยัเรือ่งน้ีเกี่ยวกับเราจะรู้
ไดอ้ย่างไรวา่เรากลับใจอย่างแท้จรงิหรอืไม่ 
พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างเกี่ยวกับการก
ลับใจจากข่าวสารของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟ-
เฟอรสั์น

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“นักเรยีนจะตอ้งไดร้บัการ 
กระตุน้ให้มีส่วนรว่ม เมื่อครู
ท�าให้ตนเองกลายเป็นคน
ส�าคญัที่สุดในห้องเรยีน พูด
เสียคนเดยีว และท�ากิจกรรม
เองทัง้หมด แน่ใจไดเ้ลยวา่ครู
คนน้ันก�าลังขัดขวางการเรยีน
รูข้องสมาชิกชัน้เรยีน” (อา-
ซาเฮล ด.ี วดูรฟัฟ์, ใน ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 61)
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• ให้เวลาเยาวชนหญิงในชัน้ท�า
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของความ
บรสุิทธิ์ข้อ 4 จากหนังสือ ความก้าวหน้า

ส่วนบุคคล ถ้าพวกเธอท�าประสบการณ์ข้อ
น้ีเรยีบรอ้ยแล้ว ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิง
ที่เรยีนรูจ้ากประสบการณ์น้ัน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งการ 

กลับใจดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาถึงวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ส�ารวจชีวติพวกเธอและหาดา้นที่พวก
เธอสามารถกลับใจและปรบัปรงุให้ดขีึน้

• เขียนในบันทึกส่วนตวัวา่พวกเธอจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อกลับใจ ปรบัปรงุชีวติ
ตนเอง หรอืยังคงด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมแห่งพระกิตตคิณุ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนอื่นๆ ปฏิบัตดิว้ย
ศรทัธาและด�าเนินชีวติตาม
ความจรงิที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงหาโอกาสให้พวก
เขาเรยีนรูผ้่านประสบการณ์
อันทรงพลัง ท่านจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยให้เยาวชน
หญิงเห็นพลังแห่งการกลับใจ
ทุกวนัในชีวติพวกเธอ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

“การกลับใจ” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน,  หน้า 28–29

โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, 
เขาจะสารภาพและละทิง้มัน  หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
58:43

พระผูช่้วยใหร้อดทรงทนทกุข์เพราะบาปของเราและทรงพลี 
พระชนม์ชีพเพื่อเรา  การพลีพระชนม์ชีพครัง้ใหญ่น้ีเรยีก
วา่การชดใช้  โดยผา่นการชดใช้ทา่นจะไดร้บัการใหอ้ภยัและ 
การช�าระให้สะอาดจากบาปของท่านเมื่อท่านกลับใจ

การกลับใจเป็นมากกว่าการเพียงแต่ยอมรับว่าท่านท�าผิด  
การกลับใจคอืการเปลีย่นความคดิและใจ รวมถึงการหันหลงั 
ให้บาปและการหันไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขออภัย ความรกั 
ทีม่ตีอ่พระผู้เป็นเจา้และความปรารถนาจะเช่ือฟังพระบญั- 

ญัตขิองพระองคอ์ย่างจรงิใจผลักดนัให้เกิดการกลับใจ

ซาตานตอ้งการใหท้า่นคดิวา่ทา่นกลบัใจไม่ได ้แตน่ั่นไมจ่รงิ 
เลย  พระผูช่้วยใหร้อดทรงสัญญาจะใหอ้ภยัทา่นหากทา่นจะ 
ถ่อมตนและพยายามท�าส่ิงที่การกลับใจเรียกร้อง ถ้าท่าน
ท�าบาป  ท่านกลับใจเร็วเท่าใด ท่านย่อมกลับเน้ือกลับตัว 
พบสันตสุิขและปีตทิีม่ากับการใหอ้ภยัไดเ้รว็เทา่น้ัน ถา้ทา่น 
ถ่วงเวลากลับใจ ท่านอาจสูญเสียพร โอกาส และการทรงน�า 

ทางวญิญาณ  ท่านอาจพัวพันกับความประพฤตทิี่เป็นบาป
มากขึน้ ท�าให้ท่านพบทางกลับยากขึน้

บางคนเจตนาฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  โดย
วางแผนว่าจะกลับใจภายหลัง เช่น ก่อนไปพระวิหารหรือ
รับใช้งานเผยแผ่  บาปที่จงใจเช่นน้ันท�าให้การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเปล่าประโยชน์

ในการกลับใจ ท่านต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้า  จากน้ัน
ขออภัยคนที่ท่านท�าผิดตอ่เขาและชดเชยความเสียหายอัน
เกิดจากการกระท�าของท่านให้เรว็ที่สุด  ขณะพยายามกลับ
ใจ จงขอความช่วยเหลือและค�าแนะน�าจากผู้ปกครองของ
ท่าน  บาปรา้ยแรง เช่นการล่วงละเมิดทางเพศหรอืการใช้
ส่ือลามก ตอ้งสารภาพตอ่อธิการ  จงพูดความจรงิกับเขาให้
ครบถ้วน  เขาจะช่วยให้ท่านกลับใจ  ถ้าท่านมีค�าถามเกี่ยว
กับส่ิงที่ท่านควรสนทนากับอธิการ ให้พูดคยุกับผู้ปกครอง
หรอืกับอธิการ

เมื่อท่านท�าส่ิงจ�าเป็นเพื่อกลับใจและรบัการให้อภัย ท่านจะ
รู้ด้วยตนเองถึงอ�านาจของการชดใช้และความรักที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมีต่อท่าน  ท่านจะรู้สึกถึงสันติสุขของพระเจ้า
พระเยซคูรสิต ์ซ่ึงจะท�าใหท้า่นเกดิพลงัอยา่งมาก และทา่น 
จะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระคณุคอือะไร
พระคณุคอืความช่วยเหลือและพลังจากเบือ้งบนที่เราไดร้บัผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์โดยผ่านพระคณุเราไดร้บัการช่วยให้รอดจากบาปและความตาย นอกจากน้ี
พระคณุยังเป็นพลังช่วยเหลือที่เสรมิความเข้มแข็งให้เราทุกวนัและช่วยให้เราอดทน
จนกวา่ชีวติจะหาไม่ เราตอ้งพยายามในส่วนของเราจึงจะไดร้บัความบรบิูรณ์แห่ง
พระคณุของพระเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดบ้างที่ ไดช่้วยให้ท่านเข้าใจพระคณุ ท่านรูสึ้กวา่ตอ้ง
แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิงเพือ่ให้พวกเธอเข้าใจเรือ่งพระคณุ

เอเฟซัส 2:8–9; 2 นีไฟ 25:23 (เราไดร้บั
การช่วยให้รอดโดยพระคณุ)

ฟีลิปปี 4:13; เจคอบ 4:6–7 (พระคณุของ
พระเยซูครสิต์ ให้พลังแก่เรา)

โมโรไน 10:32–33 (พระคณุสามารถท�าให้
เราดพีรอ้มในพระครสิต)์

คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระคณุ”

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ของประทาน
แห่งพระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
107–110

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“พระคณุ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
182–184

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

พระคณุมีความหมายตอ่
ท่านอย่างไร ท่านรูสึ้กวา่
เดชานุภาพของพระเยซู
ครสิตช่์วยท่านเปลี่ยนแปลง
ชีวติอย่างไร

เยาวชนหญิงรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
พระคณุ ท่านจะช่วยให้พวก
เธอเข้าใจพลังแห่งพระคณุใน
ชีวติของพวกเธอไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• วาดแผนภาพง่ายๆ บนกระดานเป็น
รปูคนอยู่ก้นหลุม อีกคนยืนอยู่ที่ปากหลุม
ก�าลังหย่อนบันไดลงไป ถามเยาวชนหญิง
วา่ตอ้งท�าอะไรเพื่อให้คนในหลุมรอด อะไร
คอืบทบาทของคนที่อยู่ปากหลุม อะไรคอื
บทบาทของคนที่อยู่ ในหลุม แผนภาพดงั
กล่าวสอนอะไรเยาวชนหญิงเกี่ยวกับวธิีที่

พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เรา
รอด

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอรูอ้ะไรบ้าง
เกี่ยวกับพระคณุ พวกเธอคดิวา่พระคณุ
หมายถึงอะไร พวกเธอเห็นพระคณุในชีวติ
ตนเองอย่างไร พวกเธอเช่ือหรอืไม่วา่พวก
เธอรอดได้ โดยพระคณุ พวกเธอมีค�าถาม
อะไรบ้างเกี่ยวกับพระคณุ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งพระคณุ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การน�าทางของพระวญิญาณ:

• ท่านอาจวาดรปูประตกูับหน้าตา่งที่เปิด
อยู่บนกระดาน และขอให้เยาวชนหญิง
คน้หาช่วงตน้ของค�าพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ ดอรฟ์เรือ่ง “ของ
ประทานแห่งพระคณุ” เพื่อหาการเปรยีบ
เทียบที่ท่านท�าระหวา่งพระคณุกับส่ิงของ
เหล่าน้ี แบ่งส่วนที่เหลือของค�าพูดออกให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนและขอให้พวกเธอ
เขียนและแบ่งปันสรปุส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้
เกี่ยวกับพระคณุจากส่วนที่พวกเธอไดม้า
หน่ึงประโยค พวกเธอจะตอ้งท�าอะไรที่จะ
ดงึพระคณุของพระผู้ช่วยให้รอดมาใช้ 

• ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงเรยีนรูส้อง
สามวนัก่อนล่วงหน้าวา่การรบัแอกของ
พระผู้ช่วยให้รอดไวก้ับเรา จาก มัทธิว 
11:28–30 และค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ทนแบกสัมภาระได้
โดยง่าย” หมายความวา่อย่างไร ขอให้เธอ
เตรยีมมาชัน้เรยีนเพื่อน�าการสนทนาเกี่ยว
กับส่ิงที่เธอเรยีนรูแ้ละวา่แอกสามารถเป็น
ตวัแทนความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู

ครสิต์ ไดอ้ย่างไร กระตุน้เธอให้แบ่งปัน
ข้อความจากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์บดนาร์
ที่เธอรูสึ้กวา่จะช่วยให้สมาชิกโควรมัเข้าใจ
พระคณุของพระผู้ช่วยให้รอด

• เขียนสรปุย่อของพระคมัภีรจ์ากโครง
รา่งน้ี และตดิสรปุไวบ้นผนังห้องแตล่ะ
ดา้น มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อแล้วหาและยืน
ข้างๆ สรปุที่เข้าคูก่ับพระคมัภีรข์้อน้ัน ขอ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีน
รูจ้ากพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระคณุ พวก
เธอเห็นหลักฐานอะไรของพระคณุในชีวติ
พวกเขา พวกเธอนึกถึงตวัอย่างใดบ้างจาก
พระคมัภีร ์(เช่น นีไฟ แอมัน และแอลมา
ผู้บุตร)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเขียน
รายการส่ิงที่เธอเรยีนรูข้ณะอ่านเกี่ยวกับ
พระคณุใน คูม่ือพระคมัภีร ์และใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
บางส่ิงจากรายการที่เขียนไวแ้ละอธิบาย
วา่เหตใุดจึงมีความหมายตอ่พวกเธอ เชือ้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อาจมีหลายครัง้ที่ท่านไม่รูค้�า
ตอบของค�าถาม ถ้าส่ิงน้ีเกิด
ขึน้ ให้ตอบง่ายๆ วา่ท่านไม่
ทราบ ท่านอาจตอ้งการพูด
วา่ท่านจะพยายามหาค�าตอบ 
หรอืท่านอาจตอ้งการเชือ้
เชิญให้ผู้เรยีนหาค�าตอบ โดย
ให้เวลาในบทเรยีนคราวตอ่
ไปเพื่อรายงานส่ิงที่เขาเรยีน
รูม้า” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 64)
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เชิญพวกเธอให้หารปู ( ใน หนังสือภาพ
พระกิตตคิณุ หรอืนิตยสารศาสนจักร) 
ที่แสดงให้เห็นวา่ใครไดร้บัพระคณุหรอื
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า และขอ
ให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับคน
เหล่าน้ีในคูห่รอืกลุ่มเล็ก พวกเธอจะแบ่ง
ปันประสบการณ์คล้ายกันอะไรบ้างจาก
ชีวติพวกเธอเอง

• น�ากิ่งไม้กิ่งหน่ึงมาที่ชัน้เรยีน และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงหาดวูา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงใช้กิ่งไม้ (แขนง) สอนอะไรเกี่ยว
กับพระคณุในยอห์น 15:1–10 พวกเธอได้
ข้อคดิอะไรเกี่ยวกับพระคณุจากข้อเหล่าน้ี 
เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงใช้กิ่งไม้ที่ท่าน
น�ามาสรปุให้คนที่เหลือในชัน้เรยีนฟังวา่
เธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระคณุ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่ง
พระคณุหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

ช่วยเยาวชนหญิงเขียนส่ิงทีพ่วกเธอท�าไดเ้พือ่ประยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี เชือ้เชิญให้
พวกเธอเลือกวา่จะท�าอะไรในระหวา่งสัปดาห์ทีจ่ะมาถึง

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้ตดิตามพระองค์ โดยทรง
ช่วยให้พวกเขาเห็นตวัอย่าง
การสอนของพระองค์ ใน
ชีวติประจ�าวนัของพวก
เขา พระองคท์รงใช้เรือ่ง
เล่าที่เรยีบง่าย อุปมา และ
ยกตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อ
ให้พวกเขาเข้าใจ ท่านจะใช้
ตวัอย่างตา่งๆ สอนเยาวชน
หญิงไดอ้ย่างไรเกี่ยวกับ
พระคณุและพระคณุเกิดผล
ในชีวติพวกเธออย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ของ
ประทานแห่งพระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 107–110

พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าคอืความหวงัที่ยิ่งใหญ่และ
ยั่งยืนของเรา

โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์แผน
แห่งความเมตตาท�าให้พอแก่ข้อเรยีกรอ้งของความ
ยุตธิรรม “และ [น�า] มาซ่ึงหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขา
จะมีศรทัธาสู่การกลับใจ”

ถึงบาปของเราอาจเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่าง
หิมะ เพราะผู้ช่วยให้รอดผู้เป็นที่รกัของเรา “ประทาน
พระองคเ์องให้เป็นคา่ไถ่ส�าหรบัทุกคน” ทางเข้าอาณาจักร
อันไม่มีที่สิน้สุดของพระองคจ์ึงมี ไวเ้พื่อเรา

ประตถูอดสลักแล้ว!

พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงน�าเรากลับคนืสู่สภาวะ
ไรเ้ดยีงสาเช่นแตก่่อนเท่าน้ัน ถ้าความรอดหมายถึงการ
ลบความผิดบาปของเราเท่าน้ัน ความรอด—ซ่ึงล�า้เลิศ
อย่างที่เป็นอยู่—ก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายอันเป็นความ
ปรารถนาของพระบิดาเพื่อเรา เป้าหมายของพระองค์
สูงส่งกวา่น้ันมาก น่ันคอืพระองคท์รงตอ้งการให้บุตรธิดา
ของพระองคเ์ป็นเหมือนพระองค์

ดว้ยของประทานแห่งพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า วถิีแห่ง
สานุศิษย์ ไม่น�าเราถอยหลังแตน่�าขึน้เบือ้งบน

ส่ิงน้ีน�าไปสู่ความสูงที่เราเข้าใจไดย้ากยิ่ง! ส่ิงน้ีน�าไปสู่
ความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียลของพระบิดาบน
สวรรค ์ซ่ึงเราจะแวดล้อมไปดว้ยคนที่เรารกั ไดร้บั “ความ

สมบูรณ์แห่งพระองค ์และรศัมีภาพแห่งพระองค”์ 
ทัง้หมดเป็นของเรา และเราเป็นของพระครสิต ์แน่นอน
วา่ทุกส่ิงที่พระบิดาทรงมีจะประทานแก่เรา

เพื่อสืบทอดรศัมีภาพน้ีเป็นมรดก เราตอ้งมีมากกวา่ประตู
ที่ถอดสลักแล้ว เราตอ้งผ่านเข้าประตดูว้ยความปรารถนา
ของใจที่จะเปลี่ยน—การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากจน
พระคมัภีรบ์รรยายวา่เป็นการ “เกิดใหม่; แท้จรงิแล้ว, 
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, เปลี่ยนจากสภาพ [ทางโลก] และ
สภาพที่ตก [ของเรา], มาสู่สภาพแห่งความชอบธรรม, 
โดยไดร้บัการไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า, กลายเป็นบุตรและธิดา
ของพระองค”์

อีกหน่ึงองคป์ระกอบส�าคญัของพระคณุแห่งพระผู้เป็น
เจ้าคอืการเปิดหน้าตา่งสวรรคซ่ึ์งเป็นทางที่พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงเทพรแห่งอ�านาจและพลัง ท�าให้เราสามารถบรรลุ
ส่ิงตา่งๆ ที่ ไกลเกินเอือ้มหากเราไม่ไดร้บัพรเช่นน้ัน ดว้ย
พระคณุอันน่าพิศวงของพระผู้เป็นเจ้า บุตรธิดาของ
พระองคส์ามารถเอาชนะคลื่นใตน้� ้าและทรายดดูของผู้
ลวงโลก อยู่เหนือบาป และ “ดพีรอ้มในพระครสิต”์

แม้เราทุกคนจะมีความอ่อนแอ แตเ่ราเอาชนะส่ิงเหล่า
น้ันได ้แน่นอนวา่โดยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงหาก
เรานอบน้อมถ่อมตนและมีศรทัธา ส่ิงอ่อนแอจะกลับเข้ม
แข็งได้

ตลอดชีวติเรา พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าประสาทพรทาง
โลกและของประทานทางวญิญาณที่ขยายความสามารถ
และเพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้ชีวติเรา พระคณุขัดเกลาเรา 
พระคณุช่วยให้เรากลายเป็นคนดทีี่สุดได้
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดฉันตอ้งให้อภัยผู้อื่น
เพื่อไดร้บัการให้อภัยบาปของเรา เราจ�าเป็นตอ้งให้อภัยผู้อื่น การให้อภัยผู้อื่นจะช่วย
ให้เราเอาชนะความรูสึ้กโกรธ ความขมขื่น หรอืความผูกพยาบาท การให้อภัยสามารถ
เยียวยาบาดแผลทางวญิญาณและก่อให้เกิดสันตสุิขและความรกัที่พระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันสามารถประทานให้ ได้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรข์้อใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงตระหนักถึงพรทีจ่ะมาในชีวติพวกเธอเมือ่พวก
เธอให้อภัยผู้อืน่

มัทธิว 5:44; คพ. 64:9–10 (เราไดร้บั
บัญชาให้ ให้อภัยทุกคน)

มัทธิว 6:14–15; 18:21–35 หรอืวดีทิัศน์
เรือ่ง “ ให้อภัย 70 ครัง้คณูดว้ย 7” (เพื่อได้
รบัการให้อภัย เราตอ้งให้อภัยผู้อื่น)

ลูกา 23:34 (พระเยซูครสิตท์รงให้อภัยคน
ที่ตรงึพระองคบ์นกางเขน)

เควนิ อาร.์ ดนัแคน, “สีผึง้เยียวยาของการ
ให้อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 33–35

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “การให้อภัย,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 96–99

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 70–76

วดีทิัศน์: “การให้อภัย: ท�าให้ภาระของฉัน
เบา”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเรยีนรูอ้ะไรมาบ้างจาก
การให้อภัยผู้อื่น ท่านนึกออก
สักครัง้หรอืไม่เมื่อการให้อภัย
บางคนไดช่้วยให้ท่านรูสึ้กถึง
สันตสุิขและความรกั

เยาวชนหญิงก�าลังมี
ประสบการณ์อะไรบ้างที่พวก
เธอจ�าเป็นตอ้งให้อภัยผู้อื่น 
พวกเธอตอ้งเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการให้อภัยตนเอง ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูก้าร
ให้อภัยไดอ้ย่างไรเพื่อพวกเธอ
จะพบสันตสุิข

หมายเหต:ุ ถ้าเยาวชนหญิง
มีค�าถามเกี่ยวกับการให้
อภัยในกรณีของการกระท�า
ทารณุ แนะน�าให้พวกเธอ
ขอค�าแนะน�าจากอธิการหรอื
ประธานสาขา
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เล่าเกี่ยวกับไก่งวงแช่แข็งในค�าปราศรยั
ของประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์เรือ่ง 
“การให้อภัย” เยาวชนหญิงประทับใจอะไร
เกี่ยวกับเรือ่งน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
คดิถึงหรอืจดช่ือคนที่พวกเธอให้อภัยได้
ยาก กระตุน้พวกเธอให้นึกถึงบุคคลดงั
กล่าวตลอดบทเรยีนน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงเวลาที่พวกเธอ
ตอ้งให้อภัยบางคน เชือ้เชิญให้พวกเธอ
เล่าประสบการณ์ถ้าพวกเธอรูสึ้กสบายใจ
จะท�าเช่นน้ัน สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึน้ 
เรือ่งราวอาจจะตา่งไปอย่างไรถ้าพวกเธอ
ไม่ ให้อภัย

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการให้อภัยผู้
อืน่ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การน�าทางของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่มๆ และ
แจกส�าเนาค�าพูดที่ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ีให้
แตล่ะกลุ่ม (หรอืค�าพูดอื่นที่ท่านเลือก
เกี่ยวกับการให้อภัย) เชือ้เชิญให้พวกเธอ
ใช้เวลาสักครูอ่่านค�าพูดเรือ่งน้ันและท�า
เครือ่งหมายข้อความที่พวกเธอประทับใจ 
(บอกพวกเธอวา่ไม่ตอ้งกังวลกับการอ่าน
ค�าพูดทัง้เรือ่ง แต่ ให้เน้นความส�าคญัของ
การไตรต่รองข่าวสารน้ีแทน) ขอให้พวก
เธอแบ่งปันกับชัน้เรยีนวา่พบอะไรและ
อธิบายวา่เหตใุดข้อความน้ันจึงมีความ
หมายตอ่พวกเธอ

• อ่านอุปมาดว้ยกันเรือ่งทาสที่ ไรเ้มตตา
ใน มัทธิว 18:23–35 (หรอืฉายวดีทิัศน์
เรือ่ง “ ให้อภัย 70 ครัง้คณูดว้ย 7”) ขอให้
เยาวชนหญิงค�านวณและเปรยีบเทียบ
หน้ีของทาสกับเพื่อนทาส เยาวชนหญิง
เรยีนรูอ้ะไรจากอุปมาเรือ่งน้ีเกี่ยวกับการให้
อภัย เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงหาและแบ่ง
ปันพระคมัภีรข์้ออื่นที่สอนความส�าคญั
ของการให้อภัยผู้อื่น (เช่นข้อพระคมัภีรท์ี่
แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี)

• ขอให้เยาวชนหญิงเปรยีบเทียบแบบ
อย่างในพระคมัภีรข์องผู้ที่ ให้อภัยผู้อื่น 
ท่านอาจจะทบทวนตวัอย่างของโยเซฟ
ในอียิปต ์(ด ูปฐมกาล 45:1–7) นีไฟกับพี่
ชาย (ด ู1 นีไฟ 7:21) พระเยซูครสิตบ์น
กางเขน (ด ูลูกา 23:34) หรอืคนอื่นๆ เหตุ
ใดการให้อภัยสมาชิกครอบครวัจึงส�าคญั
เป็นพิเศษ ฉายวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ใน
โครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง และขอให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอประทับใจ พวก
เธอจะยกตวัอย่างอะไรไดอ้ีกบ้างของการ
ให้อภัย

• ขอให้เยาวชนหญิงหาบางส่ิงในพระ
คมัภีรท์ี่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เกี่ยวกับการให้อภัยผู้อื่นและแบ่งปัน
ส่ิงที่พบกับชัน้เรยีน (ด ูมัทธิว 5:44; 
6:14–15; 18:22–23) ขอให้พวกเธอเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับสันตสุิขอันเกิดจาก
การให้อภัยผู้อื่น

• เขียนค�าถามตอ่ไปน้ีลงในแถบกระดาษ
แผ่นละข้อ และแจกให้สมาชิกชัน้เรยีน
คนละแผ่น: เหตใุดเราจึงตอ้งให้อภัยทุก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่บรรยายเสียเป็นส่วน
ใหญ่หรอืตอบค�าถามเอง
ทุกข้อมีแนวโน้มที่จะท�าให้
ผู้เรยีนไม่อยากมีส่วนรว่ม” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน[1999], 64)
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คน รวมทัง้ตวัเราเอง เหตใุดพระเจ้าทรง
เป็นผู้เดยีวที่สามารถตดัสินใจไดว้า่บุคคล
น้ันควรไดร้บัการอภัยหรอืไม่ เหตใุดการ
ไม่ ให้อภัยจึงเป็นบาปใหญ่หลวง เชือ้เชิญ

เยาวชนหญิงให้ ไตรต่รองค�าถามของ 
พวกเธอขณะอ่าน หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 64:9–11 และแบ่งปันความ
คดิและความเข้าใจ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของการ
ให้อภัยผู้อืน่หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาถึงวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เขียนความประทับใจที่พวกเธอไดร้บั
เกี่ยวกับการให้อภัยผู้อื่นลงในบันทึกส่วน
ตวัของพวกเธอ พวกเธอตอ้งให้อภัยใคร 

การให้อภัยผู้อื่นจะเป็นพรแก่ชีวติพวกเธอ
อย่างไร

• ท่องจ�าเพลงสวดเพลงหน่ึงหรอืพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับการให้อภัย

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาพแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและเป็นครพูี่เลีย้ง
ส�าหรบัสานุศิษย์ของพระองค ์
พระองคท์รงสอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รกัและรบั
ใช้ โดยทรงรกัและรบัใช้พวก
เขา พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้ ให้อภัยผู้อื่นโดยทรง
ให้อภัยพวกเขา ท่านจะเป็น
แบบอย่างของหลักธรรมที่
ท่านก�าลังสอนไดอ้ย่างไร
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “ผูม้ี ใจกรณุา 
ย่อมได้รบัพระกรณุา,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 
หน้า 70–76

หลักค�าสอนชัดเจน เราทุกคนพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด ไม่มี 
ใครรอดได้ โดยปราศจากพระองค ์การชดใช้ของพระครสิต ์
ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดร ์ การให้อภัยบาป ของเรา มา
พรอ้มกับเงื่อนไข  เราตอ้งกลับใจและเราตอ้งเต็มใจให้อภัย
ผู้อื่น  พระเยซูทรงสอนวา่ “เจ้าควรให้อภัยกัน; เพราะคน
ที่ ไม่ ให้อภัย . . . ย่อม [ยืน] อยู่ ในสภาพที่ถูกกล่าวโทษต่อ
พระพกัตรพ์ระเจา้; เพราะบาปทีร่า้ยแรงกวา่ยังคงอยูก่บัเขา” 
[คพ. 64:9] และ “คนที่มี ใจเมตตาก็เป็นสุข เพราะวา่เขา
ทัง้หลายจะไดร้บัพระเมตตาตอบ” [มัทธิว 5:7]

แน่นอนวา่ ถ้อยค�าเหล่าน้ีดเูหมือนมีเหตผุลโดยสมบูรณ์—
เมื่อเราน�าไปใช้กับคนอื่น  เราเห็นได้ชัดเจนและง่ายดาย
ถึงผลรา้ยที่เกิดขึน้เมื่อ ผู้อืน่ ตดัสินและขุ่นแคน้  แน่นอน
วา่เราไม่ชอบเมื่อผู้อื่นตดัสินเรา

แต่เมื่อพูดถึงอคติและความคับแค้นใจ  เรามักแก้ตัวว่า
ความโกรธของเราเป็นความชอบธรรม การตดัสินของเรา
เช่ือถือไดแ้ละเหมาะสม  ถึงแม้เราไม่สามารถอ่านใจคนอื่น 
ได้ แต่เราคาดเดาวา่เรารูเ้จตนารา้ยหรอืแม้กระทั่งคนรา้ย 
เมือ่เราเห็นเขา เรามขีอยกเวน้เมือ่เราเองเป็นผู้ ไดร้บัความ 

ขมขื่นเพราะเรารูสึ้กวา่ในกรณีของเรา เรามีข้อมูลทัง้หมด
ที่เราตอ้งการเพื่อมองคนอื่นอย่างเหยียดหยาม

อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ ในจดหมายของท่านถึงชาวโรมันวา่ 
ผู้ที่ประณามผู้อื่นน้ัน “ ไม่มีข้อแก้ตัวเลย”  ท่านอธิบายวา่
วนิาทีที่เราตัดสินผู้อื่น เราประณามตนเองเพราะไม่มี ใคร
ปราศจากบาป [ด ูโรม 2:1] การปฏิเสธที่จะให้อภัยเป็นบาป 
อันน่าเศรา้ใจ—น่ีเป็นพระด�ารสัเตอืนขอ้หน่ึงของพระผูช่้วย 
ให้รอด   สานุศิษย์ของพระเยซูเอง “หาโอกาสตอ่ตา้น [กัน
และกัน] และมิได้ ให้อภัยกันในใจพวกเขา; และเน่ืองจาก
ความช่ัวน้ีพวกเขาจึงทกุขท์รมานและถูกตสีอนอยา่งรนุแรง.” 
[คพ. 64:8]

พระผู้ช่วยให้รอดของเราตรสัไวอ้ย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี 

จนแทบจะตคีวามเป็นอย่างอื่นไม่ได ้“เรา, พระเจ้า, จะให ้
อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย” แตน่อกจากน้ีพระองคต์รสัวา่ “ . . . 
เรยีกรอ้ง จากเจ้า ที่จะให้อภัย มนุษย์ ทัง้ปวง” [คพ. 64:10; 
เน้นตวัเอน]

ข้าพเจ้าขอชีแ้จงไวต้รงน้ี  เมื่อพระเจ้าทรงเรยีกรอ้งเราให้
อภัยมนุษย์ทัง้ปวง น่ันรวมถึงการให้อภัยตนเอง  บางครัง้
จากคนทัง้โลก คนที่ ให้อภัยยากที่สุด—บางทีอาจเป็นคน
ที่ปรารถนาการให้อภัยของเรามากที่สุด—คอืคนที่มองจ้อง
ตอบเราในกระจกน่ันเอง
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การฟ้ืนคนืชีวติคอือะไร
โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์คนทัง้ปวงจะฟ้ืนคนืชีวติ รา่งกายเราและวญิญาณ
เราจะรวมเป็นหน่ึงเดยีวในสภาพที่สมบูรณ์และเป็นอมตะ ความเข้าใจและประจักษ์
พยานเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติสามารถให้ความหวงัและมุมมองแก่เราขณะที่เราประสบการ
ท้าทายและชัยชนะของชีวติ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ท่านจะใช้พระคมัภีรข์้อใดหรอืแหล่งข้อมูลใดอีกบ้างเพือ่ช่วยสอนเยาวชนหญิงเกีย่วกับ
การฟ้ืนคนืชีวติ ท่านรูสึ้กวา่ตอ้งแบ่งปันอะไร

ลูกา 24 (การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
เยซูครสิต)์

1 โครนิธ์ 15 (เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรง
เอาชนะความตาย เราทุกคนจึงจะฟ้ืนคนื
ชีวติ)

แอลมา 11:41–45 (เมื่อเราฟ้ืนคนืชีวติ 
วญิญาณและรา่งกายของเรารวมเป็นหน่ึง
เดยีว และเราไดร้บัการพิพากษา)

แอลมา 40–41 (แอลมาอธิบายเรือ่งการ
ฟ้ืนคนืชีวติให้ โครแิอนทอนบุตรชายฟัง)

พอล ว.ี จอห์นสัน, “และความตายจะไม่มี
อีกตอ่ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 121–123

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

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

วดีทิัศน์: “พระองคท์รงฟ้ืน”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านรูอ้ะไรเกี่ยวกับการฟ้ืน
คนืชีวติ เรามีข้อคดิอะไรบ้าง
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติจาก
พระคมัภีรย์ุคปัจจุบัน

เยาวชนหญิงเข้าใจอะไรเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติ การเข้าใจ
เรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติมากขึน้
มีอิทธิพลอย่างไรบ้างตอ่ส่ิงที่
พวกเธอรูสึ้กเกี่ยวกับรา่งกาย
ของตน
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟ้ืนคนื
พระชนม์ (ตวัอย่างเช่น หนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, ภาพที่ 59–60) ถามเยาวชน
หญิงวา่พวกเธอจะอธิบายอย่างไรกับคนที่
ไม่รูจ้ักการฟ้ืนคนืชีวติวา่การฟ้ืนคนืชีวติ
คอือะไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอฉลองอะไร
ในวนัอีสเตอร ์สัญลักษณ์ของอีสเตอรม์ี
อะไรบ้าง สัญลักษณ์เหล่าน้ีสอนอะไรพวก
เธอเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการน�า
ทางของพระวญิญาณ:

• เลือกข้อความบางตอนจาก 1 โครนิ
ธ์ 15 เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงอ่านข้อความเหล่าน้ันเป็น 
กลุ่มเล็กหรอืตา่งคนตา่งอ่าน และเขียนค�า
กล่าวสรปุส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
ฟ้ืนคนืชีวติ (ตวัอย่างเช่นข้อ 1–8 อาจจะ
สรปุไดว้า่ “มีพยานของการฟ้ืนคนืชีวติ”) 
เหตใุดเยาวชนหญิงจึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่ตอ้ง
รูค้วามจรงิเหล่าน้ีเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ

• ขอให้เยาวชนหญิงจินตนาการวา่เพื่อน
คนหน่ึงที่ ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักร
สูญเสียคนที่เธอรกั เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงครึง่ห้องอ่าน แอลมา 40 และอีกครึง่
ห้องอ่านแอลมา 41 ขอให้พวกเธอเขียน
รายการค�าสอนเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ
ในบทเหล่าน้ีที่พวกเธอสามารถแบ่งปัน
กับเพื่อนได ้จากน้ันให้พวกเธอแบ่งปัน
รายการน้ันกับคนที่เหลือในชัน้

• ให้ชัน้เรยีนเขียนช่ือคนในพระคมัภีร์
ผู้เป็นพยานถึงการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระผู้ช่วยให้รอด เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
คน้ควา้ค�าพดูของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิ-
ทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “การฟ้ืนคนืพระชนม์

ของพระเยซูครสิต”์ เพื่อหาตวัอย่างอื่น 
กระตุน้ให้พวกเธอหาประจักษ์พยานของ
พยานเหล่าน้ีในพระคมัภีร ์(อ้างอิงบางข้อ
มี ให้ ไว้ ในค�าพูดของเอ็ลเดอรค์รสิทอฟ
เฟอรสั์น) เราเรยีนรูอ้ะไรจากพยานเหล่าน้ี
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค ์แบ่งปันประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด และเชิญ
เยาวชนหญิงสองสามคนแบ่งปันประจักษ์
พยานของพวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านเรือ่งราว
ในค�าพูดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรือ่ง “พระองคท์รงฟ้ืน!” และค�าพูดของ
เอ็ลเดอรพ์อล ว.ี จอห์นสันเรือ่ง “และ
ความตายจะไม่มีอีกตอ่ไป” ขอให้พวกเธอ
สรปุเรือ่งเหล่าน้ีดว้ยค�าพูดของพวกเธอ
เองและแบ่งปันวา่เรือ่งเหล่าน้ีสอนอะไร
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ พวกเธอประทับ
ใจอะไรอีกเกี่ยวกับเรือ่งราวเหล่าน้ี 

• แจกหนังสือ ค�าสอนของประธาน
ศาสนาจักร หลายๆ เล่ม (หรอืถ่ายเอกสาร
บทที่เลือกไว)้ และเชือ้เชิญให้เยาวชน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านใช้กิจกรรมการ
เรยีนรูท้ี่หลากหลาย ผู้เรยีน
มักจะเข้าใจหลักธรรมพระ
กิตตคิณุไดด้ขีึน้และจ�าได้
มากขึน้ วธิีการที่คดัเลือกมา
อย่างระมัดระวงัจะท�าให้หลัก
ธรรมชัดเจนขึน้ น่าสนใจ
มากขึน้ และจ�าง่ายขึน้” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 89)
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หญิงหาค�าสอนจากศาสดาพยากรณ์ยุค
สุดท้ายเกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ ขอให้พวก
เธอแบ่งปันส่ิงที่พบกับชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงหาเพลงสวด
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ รอ้งสองสามเพลง

ในชัน้เรยีน กระตุน้เยาวชนหญิงให้อ่าน
พระคมัภีรท์ี่อยู่ท้ายเพลงสวดแตล่ะเพลง 
และสนทนาวา่พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรจาก
เพลงสวดและพระคมัภีร ์เชือ้เชิญให้พวก
เธอแบ่งปันประจักษ์พยานและความรูสึ้ก
เกี่ยวกับการฟ้ืนคนืชีวติ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจการฟ้ืนคนืชีวติดขีึน้
หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะมีประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเให้ยาวชนหญิงพิจารณาถึงวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• แสดงประจักษ์พยานของพวกเธอ
เรือ่งการฟ้ืนคนืชีวติ พวกเธอจะแบ่งปัน
ประจักษ์พยานกับใครในวนัหรอืสัปดาห์

ตอ่ๆ ไป พวกเธอจะสอนส่ิงที่เรยีนรูก้ับคน
อื่นอย่างไร

• หาค�าตอบของค�าถามที่พวกเธอมีเกี่ยว
กับการฟ้ืนคนืชีวติ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระเยซูครสิตท์รงใช้พระ
คมัภีรส์อนเกี่ยวกับพระพันธ-
กิจของพระองค ์พระองคท์รง
สอนเหล่าสาวกให้ตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเองและ
ทรงใช้พระคมัภีรต์อบค�าถาม
ของพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงเปิดอ่านพระ
คมัภีรเ์พื่อเข้าใจแผนของ
พระผู้เป็นเจ้าและพรที่รอ
คอยพวกเธอไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “พระองคท์รง
ฟ้ืน!” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 87–90

ข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายที่น่าซึง้ใจจากคณุพ่อลูกเจ็ดซ่ึง
เขียนเกี่ยวกับครอบครวัของเขา โดยเฉพาะเจสันลูกชายที่
ป่วยเมื่ออายุสิบเอ็ดขวบ ช่วงสองสามปีมาน้ีความเจ็บป่วย
ของเจสันเกิดขึน้ซ�า้ๆ กันหลายครัง้ คณุพ่อคนน้ีพูดถึง
เจตคตทิี่ดแีละนิสัยรา่เรงิของเจสันทัง้ที่มีปัญหาสุขภาพ 
เจสันไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่ออายุ 12 ปี และ 
“ยินดที�าหน้าที่รบัผิดชอบให้ดเีลิศอยู่เสมอ ไม่วา่เขาจะ
รูสึ้กสบายดหีรอืไม่ก็ตาม” เขาไดร้บัรางวลัอีเกิลสเกาท์เมื่อ
อายุ 14 ปี

ฤดรูอ้นปีที่แล้ว ไม่นานหลังจากวนัเกิดปีที่ 15 ของเจสัน 
เขาเข้าโรงพยาบาลอีกหน มีอยู่ครัง้หน่ึงเมื่อพ่อไปเยี่ยม 

เจสัน พ่อเห็นลูกชายหลับตา โดยไม่รูว้า่เจสันตืน่หรอืหลับ
อยู่ เขาจึงเริม่พูดกับลูกเบาๆ วา่ “เจสัน พ่อรูว้า่ลูกผ่านมา
มากแล้วในช่วงชีวติสัน้ๆ ของลูก และตอนน้ีอาการของลูก
หนัก ถึงแม้ลูกจะมีสงครามครัง้ใหญ่อยู่ข้างหน้า แตพ่่อ
ไม่อยากให้ลูกสูญเสียศรทัธาในพระเยซูครสิต”์ เขาบอกวา่
เขาตกใจมากเมื่อเจสันลืมตาทันที พลางพูดอย่างชัดเจน
และหนักแน่นวา่ “ ไม่มีทาง!” แล้วเจสันก็หลับตาและไม่
พูดอะไรอีก

คณุพ่อของเขาเขียนวา่ “ ในค�าประกาศอันเรยีบง่ายน้ัน 
เจสันไดแ้สดงประจักษ์พยานอันทรงพลังและบรสุิทธิ์
ที่สุดถึงพระเยซูครสิตอ์ย่างที่ผมไม่เคยไดย้ินมาก่อน . . . 
ค�าประกาศวา่ ‘ ไม่มีทาง!’ ของเขาวนัน้ันตดิตรงึในจิต

วญิญาณผม เฉกเช่นใจผมเป่ียมปีตทิี่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรผมให้ ไดเ้ป็นพ่อของเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยม
และสูงส่ง . . . น่ันเป็นครัง้สุดท้ายที่ผมไดย้ินเขาประกาศ
ประจักษ์พยานถึงพระครสิต”์

ถึงแม้ครอบครวัจะคดิวา่น่ีเป็นเพียงการรกัษาตวัในโรง
พยาบาลอีกครัง้ตามปกต ิแต่ไม่ถึงสองสัปดาห์เจสันก็
สิน้ใจ เวลาน้ันพี่ชายกับพี่สาวก�าลังรบัใช้งานเผยแผ่ ไคล์
พี่ชายอีกคนหน่ึงเพิ่งไดร้บัหมายเรยีก การเรยีกมาถึงเรว็
เกินคาดและวนัที่ 5 สิงหาคม หน่ึงสัปดาห์ก่อนเจสันสิน้
ชีวติ ครอบครวัมาอยู่กันพรอ้มหน้าในห้องที่ โรงพยาบาล
เพื่อให้ ไคล์เปิดหมายเรยีกที่น่ันและให้ทุกคนไดร้บัรู้

ในจดหมายที่คณุพ่อคนน้ีเขียนถึงข้าพเจ้า เขาส่งรปูเจ
สันขณะนอนอยู่บนเตยีงมาดว้ย ไคล์พี่ชายของเขายืนถือ
หมายเรยีกอยู่ข้างเตยีง ค�าบรรยายใตร้ปูเขียนวา่ “ ไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้งานเผยแผ่พรอ้มกัน—คนละดา้นของม่าน”

พี่ชายกับพี่สาวของเจสันซ่ึงออกไปรบัใช้แล้วตา่งส่ง
จดหมายมาปลอบโยนและให้ครอบครวัอ่านที่งานศพ
ของเจสัน เน้ือความตอนหน่ึงของจดหมายที่พี่สาวซ่ึง
ก�าลังรบัใช้ ในคณะเผยแผ่บูเอโนสไอเรส อารเ์จนตนิา
เขียนคอื “ดฉัินรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์ และ
เพราะพระองคท์รงพระชนม์ เราทุกคน รวมทัง้เจสัน
ที่รกัของเรา จะมีชีวติอีกครัง้เช่นกัน . . . เราสามารถรบั
การปลอบโยนดว้ยความรูแ้น่แก่ ใจวา่เราไดผ้นึกกันเป็น
ครอบครวันิรนัดรแ์ล้ว . . . ถ้าเราท�าสุดความสามารถเพื่อ
เช่ือฟังและท�าให้ดขีึน้ในชีวติน้ี เราจะไดพ้บ [เขาอีกครัง้]”
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มีนาคม: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยฉันได้
อย่างไรในช่วงของการทดลอง
ส่วนหน่ึงของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้คอืพระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัเอาความเจ็บ
ปวดและความป่วยไข้ของเรามาไวก้ับพระองค ์เพราะพระองคท์รงประสบการทดลอง 
พระองคจ์ึงทรงรูว้า่จะช่วยเราอย่างไร เมื่อเราใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะ
ประทานพลังและแบ่งเบาภาระของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีและอืน่ๆ รว่มกับการสวดอ้อนวอนที่ ได้
ช่วยให้ท่านหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอดในยามตอ้งการ

มัทธิว 11:28–30; ฟีลิปปี 4:13; 1 นีไฟ 
17:3; ฮีลามัน 5:12; คพ. 19:23; คพ. 68:6 
(พระเยซูครสิตส์ามารถประทานพลังแก่
เราและแบ่งเบาภาระของเราได)้

โมไซยาห์ 23:21–22; 24:8–17 (พระเจ้า
ทรงเพิ่มพลังให้ผู้คนของ

แอลมาเพื่อช่วยพวกเขาแบกภาระ)

อิสยาห์ 53:3–5; แอลมา 7:11–13 (พระ
เยซูครสิตเ์ข้าพระทัยความทุกข์เวทนา
ของเราเพราะพระองคท์รงประสบมาแล้ว)

ดบัเบิลยู. ครสิโตเฟอร ์วดัเดลล์, 
“แบบแผนส�าหรบัสันตสุิข,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 90–92

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “การยอมถวายใจ
ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 30–32

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “จงเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งดว้ยการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 61–64

“ความทุกข์ยาก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 108–111

วดีทิัศน์: “พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเราขึน้,” 
“ภูเขาเพื่อให้ปีน”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

นึกถึงการทดลองที่ท่านเคย
พบเจอ ท่านเคยไดร้บัพลัง
ผ่านการชดใช้อย่างไร

พิจารณาเยาวชนหญิงใน
ชัน้เรยีนของท่าน พวกเธอ
ก�าลังพบเจอการทดลองอะไร
บ้าง ท่านตอ้งการแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวั พระ
คมัภีร ์และค�าพูดอ้างอิงอะไร
บ้างกับพวกเธอ เยาวชนหญิง
มีประสบการณ์ส่วนตวัที่
สามารถแบ่งปันให้กันหรอืไม่
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านหัวข้อ 
“วางใจพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิต”์ ในหน้า 110–111 ของ แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับวธิีที่
พระเยซูครสิตท์รงช่วยเหลือพวกเธอใน
การทดลอง 

• แจกกระดาษให้เยาวชนหญิงคนละ
หน่ึงแผ่นและขอให้พวกเธอจดการ
ทดลองที่ประสบอยู่ ขอให้เยาวชนหญิง
ไตรต่รองวา่พระเยซูครสิตท์รงสามารถ
ประทานพลังให้พวกเธอในช่วงการ
ทดลองไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง
ปันความคดิและความรูสึ้กถ้ารูสึ้กสบายใจ
จะท�าเช่นน้ัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การชดใช้จะช่วยพวกเธอ
ไดอ้ย่างไรในช่วงการทดลอง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับชัน้เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่มๆ ให้
แตล่ะกลุ่มอ่านพระคมัภีรห์น่ึงข้อหรอื
มากกวา่น้ันในโครงรา่งน้ีและสรปุส่ิงที่
อ่าน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจดลงไปวา่
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากพระคมัภีรส์ามารถ
ช่วยพวกเธอเอาชนะการทดลองไดอ้ย่างไร 
กระตุน้ให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่เขียนถ้า
รูสึ้กสบายใจจะท�าเช่นน้ัน ท่านอาจจะแบ่ง
ปันประสบการณ์ของท่านเอง

• อ่าน โมไซยาห์ 24:8–17 ทัง้ชัน้เรยีน ให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีน
รูจ้ากประสบการณ์ของแอลมาและผู้คน
ของเขา โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ ให้
เชิญบิดาของเยาวชนบางคนมาชัน้เรยีน
และแบ่งปันวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเพิ่ม
พลังให้พวกเขาในการทดลองอย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ยกเราขึน้” เยาวชนหญิงจะตอบค�าถาม
ที่เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ถามตอนตน้
วดีทิัศน์วา่อย่างไร บรทิทานีท�าอะไรจึงพบ
พลังเอาชนะการทดลองของเธอ เชือ้เชิญ

ให้เยาวชนหญิงไตรต่รองและจดวธิีที่พวก 
เธอจะสามารถท�าตามแบบอยา่งของบรทิ-
ทานีขณะพวกเธอประสบการทดลองของ
ตน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนความ
เศรา้โศกและความยากล�าบากที่ผู้คน
เผชิญ ทบทวนค�าพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน 
เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “จงเสรมิสรา้งความเข้ม
แข็งดว้ยการชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ 
หรอืค�าพูดของอธิการดบัเบิลยู. ครสิโต-
เฟอร ์วดัเดลล์เรือ่ง “แบบแผนส�าหรบั
สันตสุิข,” เรือ่งใดเรือ่งหน่ึงรว่มกันเป็นชัน้
เรยีน มองหาข้อคดิวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงช่วยเราอย่างไรในช่วงเวลายากล�าบาก 
ให้เยาวชนหญิงแสดงบทบาทสมมติ ใน
การช่วยเพื่อนคนหน่ึงที่ก�าลังประสบกับ
ความยากล�าบากที่พวกเธอเขียนไว ้เชือ้
เชิญให้พวกเขาแบ่งปันข้อคดิจากค�าพูด
เมื่อแสดงบทบาทสมมต ิท่านอาจฉายวดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “ภูเขาเพื่อให้ปีน”และเชือ้เชิญ
ให้พวกเธอแบ่งปันข้อคดิ 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิเข้ารว่ม
ในทันที” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 72)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านหรอืดู
เรือ่งราวที่ซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต์
เผชิญกับการสูญเสียลูกสาว ( ในค�าพูด
เรือ่ง “การยอมถวายใจของเราตอ่พระผู้
เป็นเจ้า”) ขอให้พวกเธอนึกถึงค�าถามตอ่
ไปน้ีขณะอ่านหรอืด:ู การชดใช้ช่วยซิส- 

เตอรแ์มรร์อิอตต์ ในระหวา่งการทดลอง 
ของเธออย่างไร เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง 
ปันความคดิ  ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงการ
ทดลองที่พวกเธอประสบอยู่ ในปัจจุบัน 
พวกเธอจะดงึพลังมาจากการชดใช้ ได้
อย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การชดใช้จะ
ช่วยพวกเธอไดอ้ย่างไรในช่วงการทดลอง พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีเป็นประโยชน์หรอื
ไม่ 

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

ให้เวลาเยาวชนหญิงจดส่ิงทีพ่วกเธอสามารถท�าไดเ้พือ่ใช้ศรทัธามากขึน้ในพระเยซู
ครสิตเ์พือ่รบัพลังในการทดลองของพวกเธอ เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์
ในชัน้เรยีนคราวหน้า

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์บทน้ีมีข้อพระ
คมัภีรอ์ันทรงพลังมากมายที่
สอนวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงเพิ่มพลังให้เราในช่วงการ
ทดลองของเราอย่างไร ขณะ
ที่เยาวชนหญิงศึกษาและ
สนทนาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ี 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เป็นพยานถึงความจรงิของข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ัน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “การยอม
ถวายใจของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
31

สามีของดฉัิน ลูกๆ และดฉัินเลือกคตพิจน์ของครอบครวั
ที่วา่ “ทุกอย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี แตเ่ราจะพูดค�าเหล่า
น้ันกับคนอื่นอย่างไรเมื่อความยากล�าบากมาถึงและยัง
ไม่มีค�าตอบ

เมื่อจอรเ์จีย ลูกสาวที่รา่เรงิและมีคา่ควรวยั 21 ปีของเรา
เข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลดว้ยอาการขัน้วกิฤตหิลัง
จากอุบัตเิหตรุถจักรยาน ครอบครวัของเรากล่าววา่ “ทุก
อย่างจะผ่านไปไดด้ว้ยด”ี ขณะที่ดฉัินเดนิทางโดยเครือ่ง
บินทันทีจากคณะเผยแผ่ของเราในประเทศบราซิลไปยัง
เมืองอินเดยีนาโปลิส รฐัอินเดยีนา สหรฐัอเมรกิาเพื่ออยู่
กับเธอ ดฉัินเช่ือในคตพิจน์ของครอบครวั อย่างไรก็ตาม 
ลูกสาวที่น่ารกัของเราไดสิ้น้ชีวติไปยังโลกวญิญาณเพียง
ไม่กี่ช่ัวโมงก่อนเครือ่งบินของดฉัินลงจอด ดว้ยความโศก
เศรา้และความสะเทือนใจที่ถาโถมเข้ามาในครอบครวัของ
เรา เราจะมองหน้ากันและ ยังคง กล่าว “ทุกอย่างจะผ่าน
ไปไดด้ว้ยด”ี ไดอ้ย่างไร

หลังจากความตายทางมรรตยัของจอรเ์จีย ความรูสึ้กของ
เราเจ็บปวด เราพยายามอย่างหนัก และทุกวนัน้ีเรายังคงมี

ช่วงเวลาของความโศกเศรา้ แตเ่ราเช่ือมั่นในความเข้าใจ
ที่วา่ไม่มี ใครสิน้ชีวติจรงิๆ แม้มีความเจ็บปวดเมื่อรา่งกาย
ทางเน้ือหนังของจอรเ์จียหยุดท�างาน แตเ่รามีศรทัธาวา่
เธอมีชีวติตอ่ไปในทางวญิญาณ และเราเช่ือวา่เราจะอยู่
กับเธอช่ัวนิรนัดรห์ากเรามีศรทัธาในพันธสัญญาพระ
วหิารของเรา ศรทัธาในพระผู้ ไถ่ของเราและการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค ์ศรทัธาในอ�านาจฐานะปุโรหิตของ
พระองค ์และศรทัธาในการผนึกเพื่อนิรนัดรท์�าให้เน้นถึง
คตพิจน์ของเราเองดว้ยความแน่วแน่ . . .

คตพิจน์ของครอบครวัเราไม่ไดก้ล่าววา่ “ทุกอย่างจะผ่าน
ไปไดด้ว้ยด ีเดีย๋วน้ี” คตพิจน์พูดถึงความหวงัของเราใน
ผลนิรนัดร—์ไม่จ�าเป็นตอ้งมีผลในปัจจุบัน พระคมัภีร์
กล่าววา่ “จงคน้หาอย่างขยันหมั่นเพียร, สวดอ้อนวอน
เสมอ, และจงเช่ือ,และส่ิงทัง้ปวงจะรว่มกันส่งผลเพื่อ
ความดขีองเจ้า” [คพ. 90:24] น่ีไม่ไดห้มายความวา่ทุกส่ิง
ด ีแตส่�าหรบัผู้อ่อนน้อมถ่อมตนและมีศรทัธา ทุกส่ิง—ทัง้
บวกและลบ ท�างาน ดว้ยกัน เพื่อความดแีละในเวลาของ
พระเจ้า เรารอคอยพระองค ์บางครัง้เช่นเดยีวกับโยบใน
ความทุกข์ยากของเขา เขารูว้า่พระผู้เป็นเจ้า “ทรงให้บาด
เจ็บแตพ่ระองคท์รงพันแผลให้ พระองคท์รงโบยต ีแต่
พระหัตถ์ของพระองคก็์รกัษา” [ โยบ 5:18] ใจที่นอบน้อม
ยอมรบัความยากล�าบากและการรอคอยเวลาของการ
เยียวยาและความบรบิูรณ์ที่จะมาถึง
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“เราส่งความสมบูรณ์แห่งกิตตคิณุของเราออกไปโดยมือผู้รบัใช้ของเราโจเซฟ” (คพ. 35:17)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่และพระ
เยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคแ์ละความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธอย่างไร ในหน่วยน้ีเยาวชนหญิงจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์ส�าคญัๆ 
ของการฟ้ืนฟูและคน้พบความเกี่ยวเน่ืองของเหตกุารณ์เหล่าน้ันในชีวติพวกเธอ

การเรยีนเรือ่งการละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูจะช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นคณุคา่และส�านึกใน
ความจรงิอันล�า้คา่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูในสมัยของเรา ประสบการณ์ที่พวกเธอมี ในหน่วย
น้ีสามารถเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเธอในพระคมัภีรม์อรมอน พันธกิจของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ และความรกัที่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีตอ่ลูกๆ ของพระองค์

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดการฟ้ืนฟูจึงจ�าเป็น
เหตใุดเราจึงตอ้งมีพระคมัภีรม์อรมอน
ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร
โจเซฟ สมิธมีบทบาทอะไรในการฟ้ืนฟู
เหตใุดนิมิตแรกจึงส�าคญั

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการฟ้ืนฟูจึงจ�าเป็น
ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยั พระเยซูครสิตท์รงสถาปนาศาสนจักร
ของพระองคด์ว้ยสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต ศาสนจักรน�าโดยศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวกผู้สอนหลักค�าสอนแท้จรงิและไดร้บัการเปิดเผยที่บันทึกเป็นพระคมัภีร ์เน่ืองดว้ย
การเสียชีวติของอัครสาวก สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตจึงถูกน�าไปจากแผ่นดนิโลก การเปิด
เผยยุต ิและหลักค�าสอนที่จ�าเป็นสูญหายหรอืไม่ก็เส่ือมไป ศาสนจักรที่พระเยซูครสิต์
ทรงสถาปนาไดร้บัการฟ้ืนฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน

อาโมส 8:11–12; 2 เธสะโลนิกา 2:3; 1 
นีไฟ 13:24–29; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:5–6 (ศาสนจักรสูญหายผ่านการละทิง้
ความเช่ือ)

อิสยาห์ 29:13–14; กิจการ 3:20–21 (การ
ละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟูมีท�านายไว้
แต่ โบราณ)

คพ. 1:17–23, 30 (พระเยซูครสิตท์รง
ฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคผ์่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ)

“การละทิง้ความเช่ือ,” “การฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
66–67, 54–59

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตใุดจึง
ตอ้งมีศาสนจักร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
108–111

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเตรยีมส�าหรบัการ
ฟ้ืนฟูและการเสด็จมาครัง้ที่สอง: ‘มือของ
เราจะอยู่เหนือเจ้า,’” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 
104–108

วดีทิัศน์: “การคน้หาความจรงิ” “ข่าวสาร
เรือ่งการฟ้ืนฟู”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยเห็นผลกระทบ
อะไรบ้างของการละทิง้ความ
เช่ือในโลก การฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุเป็นพรแก่ครอบครวั
ท่านอย่างไร

เยาวชนหญิงตอ้งท�าอะไรจึง
จะรูเ้รือ่งการละทิง้ความเช่ือ
และการฟ้ืนฟู ความเข้าใจ
เรือ่งการละทิง้ความเช่ือและ
การฟ้ืนฟูจะช่วยพวกเธอได้
อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนนิยามตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: 
“การหันหลังให้หลักธรรมที่แท้จรงิของ
พระกิตตคิณุ” และ “การน�าบางส่ิงคนืสู่
สภาพเดมิ” เตรยีมกระดาษส่ีชิน้ที่มีค�า
หรอืพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ี: การละทิง้
ความเชือ่, การฟ้ืนฟู, อิสยาห์ 29:13, และ 
อิสยาห์ 29:14 แจกกระดาษให้เยาวชน

หญิงคนละหน่ึงชิน้ และขอให้เธอจับคูก่ับ
นิยามบนกระดาน

• ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเขียนค�า
ตอบของค�าถามวา่ “เหตใุดการฟ้ืนฟูจึง
จ�าเป็น” รวบรวมค�าตอบและสนทนาใน
ชัน้เรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุจึงจ�าเป็น เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้หาค�าพูด
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
เรือ่ง “เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร” มอง
หาข้อคดิเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูและบทบาท
ของศาสนจักรในยุคสุดท้าย ท่านอาจเชิญ
เยาวชนหญิงหลายคนล่วงหน้าให้เตรยีม
ตวัมาแบ่งปันวา่เหตใุดพวกเธอจึงส�านึก
คณุส�าหรบัศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญสมาชิก
ที่เพิ่งไดร้บับัพตศิมาไม่นานมาน้ีให้มาที่
ชัน้เรยีนของท่านเพื่อแบ่งปันประจักษ์
พยานของเขาหรอืเธอเกี่ยวกับศาสนจักร
และพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

• เขียนค�าวา่ การละทิง้ความเชือ่ และ 
การฟ้ืนฟู ไวบ้นกระดาน ถามเยาวชนหญิง
วา่ค�าเหล่าน้ีหมายความวา่อะไร (ด ูแน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา,54–59, 66–67) เขียนข้อ
พระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี หรอืข้อ
อื่นที่ท่านอาจจะพบ ไวบ้นกระดาน เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีรแ์ตล่ะ
ข้อและตดัสินใจวา่ข้อน้ันเกี่ยวข้องกับ 
การละทิง้ความเชือ่ หรอื การฟ้ืนฟู ถาม

เยาวชนหญิงวา่ชีวติพวกเธอจะแตกตา่ง
อย่างไรถ้าไม่มีการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

• แบ่งนักเรยีนครึง่ชัน้และขอให้ครึง่หน่ึง
สอนเรือ่งการละทิง้ความเช่ือและอีกครึง่
หน่ึงสอนเรือ่งการฟ้ืนฟู ให้เวลาพวกเขา
เตรยีมโดยใช้ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา และข้อ
พระคมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี ท่าน
อาจตอ้งการให้งานมอบหมายเหล่าน้ีสอง
สามวนัก่อนชัน้เรยีน

• ให้ดรูปูเหตกุารณ์ตา่งๆ จากการฟ้ืนฟู 
(ดตูวัอย่างจาก หนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 
ภาพที่ 90–95) ขอให้เยาวชนหญิงอ่าน 
“การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ: เหตกุารณ์ของ
การฟ้ืนฟู,” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
56–58) และจับคูร่ปูภาพกับเหตกุารณ์ 
เชือ้เชิญให้แตล่ะคนบอกเล่าเหตกุารณ์
และส่ิงที่ฟ้ืนฟู เราไดร้บัพรอย่างไรเพราะ
การฟ้ืนฟูส่ิงเหล่าน้ี

• แจกช่ือบุคคลที่กล่าวไว้ ในค�าปราศรยั
ของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์เรือ่ง 
“การเตรยีมส�าหรบัการฟ้ืนฟูและการ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านก�าลังฟังโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยค�า
แนะน�าหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 66).
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เสด็จมาครัง้ที่สอง: ‘มือของเราจะอยู่เหนือ
เจ้า’” ให้เยาวชนหญิงคนละหน่ึงช่ือ (เช่น 
วลิเลียม ทินเดล, โจฮันเนส กูเตนเบิรก์, 
และมารต์นิ ลูเธอร)์ ขอให้เยาวชนหญิง
อ่านหรอืชมค�าปราศรยัและดวูา่บุคคลน้ัน
ท�าอะไรเพื่อเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการ
ฟ้ืนฟู เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ 
การเสียสละของบุคคลเหล่าน้ีส่งผลตอ่
ชีวติเยาวชนหญิงทุกวนัน้ีอย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:5–6 ขอให้เยาวชนหญิงบอกหลักค�าสอน
เท็จหรอืไม่สมบูรณ์บางประการที่คนทุก
วนัน้ีเช่ือ (ตวัอย่างเช่น พระผู้เป็นเจ้าไม่
ทรงมีรา่งกาย ทารกควรรบับัพตศิมา เรา
ไม่จ�าเป็นตอ้งมีศาสดาพยากรณ์ในทุก
วนัน้ี และอื่นๆ) ขอให้พวกเขาแบ่งปันวา่
ความจรงิเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสามารถช่วย
พวกเขาเอาชนะความสับสนวุน่วายได้
อย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่ตอ้งมีการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากกับขึน้หลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• เขียนพรที่พวกเธอไดร้บัเพราะพระ
กิตตคิณุไดร้บัการฟ้ืนฟูและแบ่งปันส่ิงที่
เขียนกับครอบครวั

• เขียนในบันทึกส่วนตวัวา่พวกเธอจะท�า
อะไรเพื่อช่วยครอบครวัให้ ไดร้บัพรของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ทัง้เวลาน้ี
และในอนาคต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
ค�าถามอันเป็นเหตใุห้คนที่
พระองคท์รงสอนคดิและ
รูสึ้กอย่างลึกซึง้ พวกเขารูว้า่
พระองคท์รงรกัพวกเขา และ
พวกเขารูสึ้กปลอดภัยในการ
แบ่งปันความคดิและความ
รูสึ้กส่วนตวั ขณะที่ท่านฟัง
และแสดงความสนใจอย่าง
จรงิจังในค�าตอบและข้อคดิ
ของเยาวชนหญิง ท่านจะช่วย
ให้พวกเธอรูสึ้กถึงความรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอด



94

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

100

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจาก “การละทิง้ความเชือ่,”  แน่วแน่ต่อ
ศรทัธา,  หน้า 66–67

เมือ่บคุคลหรอืกลุม่คนหน่ายหนีหลกัธรรมแหง่พระกติตคิณุ 
เขาย่อมอยู่ ในสภาพของการละทิง้ความเช่ือ

ยุคสมัยของการละทิง้ความเช่ือโดยทั่วไปเกิดขึน้ตลอด
ประวตัศิาสตร์ โลก  หลังจากช่วงเวลาของความชอบธรรม  
ผู้คนมักหันไปหาความช่ัว  ตวัอย่างหน่ึงคอืการละทิง้ความ
เช่ือครัง้ใหญ่  ซ่ึงเกิดขึน้หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรง
สถาปนาศาสนจักร  หลังจากการสิน้พระชนม์ของพระผู้
ช่วยให้รอดและการเสียชีวติของอัครสาวก  มนุษย์ท�าให้
หลักธรรมแหง่พระกติตคิณุเส่ือมทราม เปลีย่นแปลงการ
จัดองค์กรในศาสนจักรและศาสนพิธีรฐานะปุโรหิตโดย
ปราศจากสิทธิอ�านาจ  เพราะความช่ัวดังกล่าวแพร่ไปทั่ว  
พระเจ้าจึงทรงน�าอ�านาจของฐานะปุโรหติไปจากแผ่นดนิโลก

ระหวา่งการละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่  ผู้คนอยู่ โดยมิได้รบั 
การน�าทางจากศาสดาที่มีชีวติ มีศาสนจักรเกิดขึน้มากมาย  
แตพ่วกเขาไม่มีอ�านาจฐานะปุโรหิตเพื่อน�าผู้คนไปสู่ความรู ้
ทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกับพระผูเ้ป็นเจา้พระบดิาและพระเยซคูรสิต ์
พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์หลายตอนผิดเพีย้นไปจากเดมิหรอืไม่
ก็สูญหาย  และไม่มี ใครมีอ�านาจประสาทของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิหรอืประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต  
การละทิง้ความเช่ือครัง้น้ีล่วงเลยมาจนกระทั่งพระบิดาบน
สวรรค์และพระบุตรที่รกัของพระองค์เสด็จมาปรากฏต่อ
โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1820  และทรงรเิริม่การฟ้ืนฟูความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ

เวลาน้ีเราอยู่ ในยุคที่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตฟ้ื์นฟู
แล้ว  แต่ไม่เหมือนศาสนจักรในอดตีตรงที่ศาสนจักรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดทา้ยจะไมพ่่ายแพต้อ่การ 
ละทิง้ความเช่ือโดยทั่วไป พระคมัภีรส์อนวา่ศาสนจักรจะไม่ 
ถูกท�าลายอีกเลย (ด ูค.พ. 138:44; ด ูดาเนียล 2:44 ดว้ย)

ข้อความทีค่ดัมาจาก “การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา,  หน้า 54–59

ขณะท่ีพระเยซูครสิต์ประทับบนแผ่นดินโลก  พระองค์
ทรงสถาปนาศาสนจักรในบรรดาผู้ตดิตามพระองค ์ หลัง
จากการตรงึกางเขนและการเสียชีวติของอัครสาวก ความ
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุถูกน�าไปจากแผ่นดนิโลกเพราะ
การละทิง้ความเช่ืออยา่งกวา้งขวาง (ด ู“การละทิง้ความเช่ือ”) 
ชายหญิงจ�านวนมากแสวงหาความสมบูรณ์ของความจรงิ
แห่งพระกิตติคุณระหว่างหลายทศวรรษของการละทิง้
ความเช่ือครัง้ใหญ่  แตเ่ขาหาไม่พบ แม้หลายคนจะส่ังสอน
ดว้ยความจรงิใจเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและค�าสอนของ
พระองค ์แตก็่ ไม่มี ใครเลยที่มีความสมบูรณ์ของความจรงิ
หรอือ�านาจฐานะปุโรหิตจากพระผู้เป็นเจ้า

การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่คอืยคุของความมดืทางวญิญาณ 
แตเ่วลาน้ีเราอยู่ ในยุคที่เราสามารถรบัเอา  “ความสวา่งของ 
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์”  ได้ (2 โครินธ์ 4:4; ดู ค.พ. 
45:28 ดว้ย) ความสมบรูณ์ของพระกติตคิณุไดร้บัการฟ้ืนฟู 
และศาสนจักรที่แท้จรงิของพระเยซูครสิตอ์ยู่บนแผ่นดนิ 
โลกอีกครัง้  ไม่มีองคก์รใดเทียบได ้น่ีไม่ ใช่ผลของการปฏริปู 
โดยใหช้ายหญิงทีม่เีจตนาดที�าทัง้หมดในอ�านาจของเขาเพือ่ 
กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง น่ีคอืการฟ้ืนฟูศาสนจกัรทีพ่ระ- 

เยซูครสิตเ์คยสถาปนาไว ้ น่ีคอืงานของพระบิดาบนสวรรค์
และพระบุตรที่รกัของพระองค์

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยคุสุดทา้ย ทา่นจะไดร้บัพรที่ ไมอ่ยูบ่นแผน่ดนิโลกมาเกอืบ 
2,000 ปี  โดยผ่านศาสนพิธีแห่งบัพติศมาและการยืนยัน
ท่านจะไดร้บัการปลดบาปและช่ืนชมความเป็นเพื่อนที่มั่น 

คงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  ท่านสามารถด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุในความสมบูรณ์และความเรยีบง่าย  ท่านจะ 
เขา้ใจธรรมชาตขิองพระผูเ้ป็นเจา้สูงสุด การชดใช้ของพระ- 
เยซูครสิต ์จุดประสงคข์องชีวติบนโลก และความเป็นจรงิ 
ของชีวติหลงัความตาย ทา่นมีสิทธิร์บัการน�าทางจากศาสดา- 
พยากรณ์ที่มีชีวติผู้สอนพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าใน 
สมัยเรา  ศาสนพิธีพระวหิารจะท�าให้ท่านไดร้บัการน�าทาง 
และสันต ิเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร ์ ไดร้บัการผนึกกับครอบ- 
ครวัช่ัวนิรนัดรแ์ละท�าศาสนพิธี ให้บรรพชนผู้ล่วงลับ
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดเราจึงตอ้งการพระคมัภีร ์
มอรมอน
พระคมัภีรม์อรมอนเขียนเพื่อยุคสมัยของเรา พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิต ์ประกอบดว้ยความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุของพระองค ์และฟ้ืนฟูความจรงิที่
สูญหายผ่านการละทิง้ความเช่ือ โจเซฟ สมิธสอนวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น “ศิลาหลัก
แห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยการยึดมั่นกับหลัก
การของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่นใด.” (ค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านจะใช้อะไรช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับพระคมัภีรม์อรมอน

1 นีไฟ 13:40; 2 นีไฟ 3:12; หลักแห่ง
ความเช่ือ 1:8 (พระคมัภีรม์อรมอนเสรมิ
พระคมัภีร์ ไบเบิลให้สมบูรณ์ ฟ้ืนฟูความ
จรงิอันมีคา่ และหักล้างหลักค�าสอนที่ผิด)

2 นีไฟ 25:23, 26; 33:10–11 (ผู้เขียนพระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซู
ครสิต)์

2 นีไฟ 29:7–11 (พระคมัภีรม์อรมอน
แสดงให้เห็นวา่พระผู้เป็นเจ้าตรสักับลูกๆ 
ของพระองค์ ในหลายประเทศ)

คพ. 20:8–16 (พระคมัภีรม์อรมอนมีความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต)์

พระคมัภีรม์อรมอน ปกใน และ ค�าน�า

เควนิ ดบัเบิลยู. เพียรสั์น, “จงอยู่ ใกล้
ตน้ไม้แห่งชีวติ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
114–16

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พยาน,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, 86–90 (ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ศึกษา
พระคมัภีรม์อรมอน” ดว้ย)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ความ
ปลอดภัยให้จิตวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2009, 107–110

แทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “พระคมัภีร ์
มอรมอน—พระคมัภีรจ์ากพระผู้เป็นเจ้า,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 94–97

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

พิจารณาความรูสึ้กของท่าน
เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน 
พระคมัภีรม์อรมอนท�าให้ท่าน
ใกล้ชิดพระเยซูครสิตม์ากขึน้
อย่างไร ท่านไดร้บัประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระคมัภีร ์
มอรมอนอย่างไร ความรูน้ี้ได ้
ช่วยท่านอย่างไรในชีวติท่าน

นึกถึงเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน พวกเธอเคย
มีประสบการณ์อะไรบ้างกับ
พระคมัภีรม์อรมอน ประจักษ์
พยานในความจรงิของพระ
คมัภีรเ์ล่มน้ีจะท�าให้พวกเขา
เกิดพลังในช่วงวยัรุน่และใน
อนาคตอย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนสรา้งหรอืวาดประตโูคง้ที่มี
ศิลาหลัก (ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรา,111) 
และขอให้เยาวชนหญิงอธิบายวา่เหตดุ 
โจเซฟ สมิธจึงพูดวา่พระคมัภีรม์อรมอน
เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา (ด ูค�าน�า
ของพระคมัภีรม์อรมอน)

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงค�าถามที่
เพื่อนๆ มีเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน 
พวกเธอจะตอบเพื่อนๆ ไดอ้ย่างไร ท่าน
อาจกลับมาท�ากิจกรรมน้ีตอนจบชัน้เรยีน
เพื่อดวูา่จะเพิ่มอะไรให้กับค�าตอบของพวก
เธอ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับความส�าคญัของพระ
คมัภีรม์อรมอน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้หาค�าพูด
ของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
เรือ่ง “ความปลอดภัยให้จิตวญิญาณ” หรอื 
ค�าพดูของเอ็ลเดอรเ์ควนิ ดบัเบลิยู. เพียร-์
สันเรือ่ง “จงอยู่ ใกล้ตน้ไม้แห่งชีวติ,” มอง
หาข้อคดิเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและ
เหตใุดพระคมัภีรม์อรมอนจึงส�าคญั ท่าน
อาจเชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปันข้อความ
จากค�าพูดการประชุมใหญ่หรอืข้อพระ
คมัภีรท์ี่ชอบในพระคมัภีรม์อรมอน ท่าน
อาจกระตุน้ให้พวกเธอเขียนและแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของพวกเธอเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน 

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้ควา้ข้อพระ
คมัภีรท์ี่บอกไว้ ในโครงรา่งน้ีและปกใน
ของพระคมัภีรม์อรมอนเพื่อหาค�าตอบ
ของค�าถามวา่ “เหตใุดเราจึงตอ้งมีพระ
คมัภีรม์อรมอน” แบ่งปันประจักษ์พยาน
ของท่านเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่พวกเธอได้
รบัประจักษ์พยานอย่างไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่เหตใุดข้อความ 
“พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระ

เยซูครสิต”์ จึงเป็นช่ือรองที่ดสี�าหรบัพระ
คมัภีรม์อรมอน เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง
ปันพระคมัภีรข์้อหน่ึงจากพระคมัภีร ์
มอรมอนที่สอนหรอืเป็นพยานถึงพระ
ครสิต ์(เช่น 1 นีไฟ 10:4–6; โมไซยาห์ 
3:5–10; 3 นีไฟ 11:7–11) ประจักษ์พยาน
ของพวกเธอเข้มแข็งขึน้เพราะพระคมัภีร์
มอรมอนอย่างไร

• ช่วยเยาวชนหญิงเขียนหลักค�าสอน
หลายๆ ข้อที่สูญหายหรอืเปลี่ยนไปในช่วง
การละทิง้ความเช่ือ เช่น ความจรงิเกี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์วธิีบัพตศิ
มา และแผนแห่งความรอด กระตุน้ให้
เยาวชนหญิงหาข้อพระคมัภีรจ์ากพระ
คมัภีรม์อรมอนที่ช่วยอรรถาธิบายความ
จรงิ (ดตูวัอย่างใน 3 นีไฟ 11:3–11;  
โมโรไน 8:4–26; แอลมา 34:32–35)

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนที่มี
อิทธิพลตอ่พวกเธอหรอืช่วยให้พวกเธอ
เอาชนะการท้าทาย (หรอืแบ่งปันพระ
คมัภีรท์ี่มีความหมายตอ่ท่าน) เหตใุด
จึงมีความหมายตอ่ท่าน พวกเธอจะแบ่ง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อบุคคลหน่ึงอ่านออก
เสียง ท่านควรกระตุน้ให้ผู้อื่น
ดตูามในพระคมัภีร ์เชือ้เชิญ
ให้เขาฟังและหาหลักธรรม
หรอืแนวคดิที่เฉพาะเจาะจง
บางอย่าง ให้เวลาเปิดข้อ

ความพระคมัภีรก์่อนอ่าน ถ้า
ข้อความมีค�าหรอืข้อความที่
ยากหรอืไม่ธรรมดา ให้อธิบาย
ก่อนอ่านข้อความน้ัน ถ้าคน
ใดในกลุ่มมีปัญหาในการอ่าน 
ขออาสาสมัครแทนที่จะให้
เขาผลัดกันอ่าน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 56)
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ปันประสบการณ์อะไรไดบ้้างเกี่ยวกับวา่
พระคมัภีรม์ีอิทธิพลตอ่พวกเธออย่างไร 

ประสบการณ์เหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของพระคมัภีรม์อรมอน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของพระ
คมัภีรม์อรมอนหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• ท�าแผนอ่านพระคมัภีร์ โดยมองหาค�า
ตอบของค�าถามวา่ “เหตใุดเราจึงตอ้งมี
พระคมัภีรม์อรมอน” พวกเธออาจจะแบ่ง
ปันส่ิงที่พบในชัน้เรยีนครัง้ตอ่ๆ ไป

• ท�าโครงการอันทรงคณุคา่ของ ความ
บรสุิทธิ์ ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้
แล้วเสรจ็

• แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอ
และให้พระคมัภีรม์อรมอนกับเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัคนหน่ึง

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยาน
ถึงความจรงิ

และเชือ้เชิญให้ผู้ตดิตาม
พระองคท์�าแบบเดยีวกัน 
พระองคท์รงใช้ความชัดเจน
และความเรยีบง่ายเพื่อพระ
วญิญาณจะทรงเป็นพยานถึง
ความจรงิได ้ประจักษ์พยาน
ของท่านจะช่วยให้เยาวชน
หญิงเข้าใจความส�าคญัของ
พระคมัภีรม์อรมอนในชีวติ
พวกเธอและเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานที่พวกเธอมี
ตอ่ความจรงิในน้ันไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

104

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากเจฟฟรีย์ อาร์, ฮอลแลนด์, “ความ
ปลอดภัยให้จิตวิญญาณ,” Ensign หรือ เลียโฮนา,  พ.ย. 
2009, หน้า  107–110

เป็นเวลา 179  ปีที่พระคัมภีร์มอรมอนถูกตรวจสอบและ
ถูกโจมต ีถูกปฏิเสธและถูกขุดคุย้ ตกเป็นเป้าการเยาะเย้ย
และการวพิากษ์วจิารณ์ บางทีอาจจะไม่เหมือนหนังสือเล่ม
อื่นใดในประวตัศิาสตรศ์าสนายุคปัจจุบัน—บางทีอาจจะไม ่
เหมือนหนังสือเล่ม อืน่ใด  ในประวัติศาสตร์ศาสนา  แต่
ก็ยังยืนยง  ทฤษฎีที่ล้มเหลวเกี่ยวกับที่มาของพระคัมภีร์
เกิดขึน้ น�ามาพูดและหายไป—ไม่วา่จะอีธาน สมิธไปจนถึง
โซโลมอน สปอล์ดิง จนถึงคนหวาดระแวงเสียสติ จนถึง
จอมปลิน้ปล้อน  ค�าตอบอันน่าสังเวชเหล่าน้ีส�าหรับพระ-
คมัภีรเ์ล่มน้ีตอ้งพ่ายแพ้ตอ่การตรวจสอบเพราะ   ไม่มีค�า
ตอบอืน่ใด นอกจากค�าตอบที่ โจเซฟให้ ไว้ ในฐานะผู้แปล
หนุ่มที่มีการศึกษาน้อย  ข้าพเจ้ายืนเคยีงข้างกับคณุทวด
ของข้าพเจ้าในเรือ่งน้ีผู้ที่กล่าวอย่างเรยีบง่ายวา่  “ ไม่มีคน
ช่ัวคนไหนจะเขียนหนังสืออย่างน้ีได ้ และคนดก็ีเขียนไม่
ได้นอกเสียจากวา่หนังสือเล่มน้ีจริงและเขาได้รับบัญชา
จากพระผู้เป็นเจ้าให้เขียน”  [George Cannon, quoted 
in “The Twelve Apostles,” in Andrew Jenson, ed., The 
Historical Record, 6:175.]

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มี ใครสามารถมาสู่ศรัทธาอันเต็ม
เป่ียมในงานยุคสุดท้ายน้ี—และพบกับสันติสุขและความ
สบายใจอย่างเต็มที่ ในสมัยของเรา—จนกวา่เขาจะน้อมรบั
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีรม์อรมอนและพระเจ้าพระ- 
เยซูครสิตท์ี่พระคมัภีรเ์ป็นพยานถึง  ถ้า   ใครก็ตาม  ที่ โง่
เขลาพอหรือถูกชักจูงให้ปฏิเสธหนังสือ 531 หน้าน้ีที่ ไม่
เคยรู้จักมาก่อน เพราะเต็มไปด้วยตัวหนังสือและภาษา 
ที่ซับซ้อนโดยไม่ ได้สนใจเรื่องราวความเป็นมาของหน้า

หนังสือดงักล่าว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจเรือ่งราวของ 
พยานอันทรงพลังถึงพระเยซคูรสิตแ์ละอิทธพิลทางวญิญาณ 
อันลึกซึง้ที่เห็นได้จากผู้อ่านหลายสิบล้านคนในเวลาน้ี— 

ถ้าเป็นเช่นน้ี  บุคคลเช่นน้ันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ ได้รับเลือก
หรือไม่ ได้รับเลือกได้ถูกหลอกลวง  และถ้าพวกเขาละทิง้
ศาสนจักร พวกเขาตอ้งท�าดว้ยการคลานขา้มหรอืคลานลอด 
 หรอืคลานไปรอบๆ พระคัมภีรม์อรมอนออกไป  ในความ
หมายน้ีพระคมัภีรเ์ป็นส่ิงที่พระครสิตต์รสัไวด้ว้ยพระองค์
เองวา่เป็น “หินที่ท�าให้สะดดุ. . .ท�าให้คนหกล้ม” อุปสรรค
ขวางทางของผู้ที่ ไม่ปรารถนาจะเช่ือในงานน้ี [1 เปโตร 
2:8]  แม้แต่บรรดาพยาน พยานหลายคนซ่ึงอยู่ที่น่ันใน 
เวลาที่เกิดอันตรายแก่โจเซฟยังเป็นพยานไปจนวนัตาย 
ของพวกเขาว่าพวกเขาเห็นเทพและจับต้องแผ่นจารึก  
“ส่ิงน้ีแสดงตอ่เราโดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, และ 
มิ ใช่ของมนุษย”์ พวกเขาประกาศ “ดงัน้ัน  เราจงึรูแ้น่นอน 
วา่งานน้ีเป็นความจรงิ”  [“ประจักษ์พยานของพยานสาม
คน,”  พระคมัภีรม์อรมอน] . . .

ข้าพเจ้าทูลขอวา่ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระ- 
คมัภีรม์อรมอนและทุกส่ิงที่พระคมัภีรก์ล่าวไวเ้ป็นนัย  ซ่ึง
กล่าวในวนัน้ีภายใตค้�าปฏิญาณและต�าแหน่งของข้าพเจ้า
เอง  จะบันทึกไว้ โดยผู้คนบนแผ่นดินโลกและเทพใน 
สวรรค ์ ข้าพเจ้าหวงัวา่ข้าพเจ้าจะมี่ชีวติอยู่ตอ่ไปสักเล็ก
น้อยใน “วนัสุดท้าย” ของข้าพเจ้า แต่ไม่วา่จะเกิดขึน้หรอื
ไม่ ข้าพเจ้าตอ้งการให้เห็นอย่างชัดเจนวา่เมื่อข้าพเจ้ายืน
อยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้า
ประกาศตอ่โลกไวแ้ล้วอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่ข้าพเจ้าจะ
ท�าไดว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ พระคมัภีรอ์อก
มาอย่างที่ โจเซฟกล่าวไว้  และให้ ไว้เพื่อน�าความสุขและ
ความหวังไปสู่ผู้ซ่ือสัตย์ที่ประสบความยากล�าบากในยุค
สุดท้าย
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างไร
ฐานะปุโรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟูให้แก่ โจเซฟ สมิธโดยการวางมือโดยผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
น้ันในสมัยโบราณ ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1829 ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน และตอ่มาอีกไม่นาน

เปโตร ยากอบ และยอห์นอัครสาวกแรกเริม่สามคนของพระผู้ช่วยให้รอด ฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ในวนัที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 โมเสส เอลียาห์ และเอลีอัส 
ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิตเพิ่มเตมิ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

ฮีบร ู5:4 (ชายตอ้งไดร้บัเรยีกจากพระผู้
เป็นเจ้าเพื่อรบัฐานะปุโรหิต)

คพ. 2 (เอลียาห์ตอ้งเปิดเผยฐานะปุโรหิต; 
สัญญากับบรรพชนปลูกไว้ ในใจของลูก
หลาน)

คพ. 13; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:66–72 
(ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน)

คพ. 27:12–13 (เปโตร ยากอบ และยอห์น
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่ง

เมลคเีซเดค)

คพ. 110:13–16 (เอลียาห์กลับมามอบ
กุญแจแห่งสมัยการประทานน้ีตามที ่
มาลาคสัีญญาไว)้

หลักแห่งความเช่ือ 1:5 (ผู้มีสิทธิอ�านาจ
ประสาทฐานะปุโรหิตโดยการวางมือ)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ลักษณะเดน่
ที่สุดของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005, หน้า 
54–57

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การอ้างวา่เรามีสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตท�าให้วสุิทธิยุค
สุดท้ายมีความพิเศษอย่างไร 
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ชีวติ
ท่านอย่างไร

เยาวชนหญิงรูอ้ะไรอยู่แล้ว
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิต ท่านจะช่วยให้พวก
เธอเข้าใจพรที่พวกเธอไดร้บั
เพราะการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต
ไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้เยาวชนหญิงดรูปูโมเสสแตง่ตัง้อา-
โรน (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, ภาพที่ 
15) และรปูเยาวชนชายคนหน่ึงไดร้บัแตง่
ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต (ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, ภาพที่ 106) พวกเธอสังเกต
เห็นความคล้ายคลึงอะไรบ้างในรปูเหล่า

น้ี รปูเหล่าน้ีบอกความจรงิพระกิตตคิณุ
อะไรบ้าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่
พวกเธอรูเ้กี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต 
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ชีวติพวกเธอ
อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงหลายๆ ข้อไว้
บนกระดานเกี่ยวกับวธิีฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต
และเหตใุด (เช่น คพ. 13; 27:12–13; 
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:66–72; หลัก
แห่งความเช่ือ 1:5) เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงอ่านพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัหรอืใน
กลุ่มเล็ก และเขียนสรปุแตล่ะข้อไวบ้น
กระดาน พระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนอะไร
เยาวชนหญิงเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิต การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตมีอิทธิพล
ตอ่ชีวติพวกเธออย่างไร

• แบ่งค�าปราศรยัของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนด ์เรือ่ง “ลักษณะเดน่ที่สุด
ของเรา” ในหมู่เยาวชนหญิง ขอให้เยาวชน
หญิงคน้ควา้หัวข้อค�าปราศรยัในส่วนของ
ตน โดยมองหาค�าตอบของค�าถามวา่ “เรา
ประสาทฐานะปุโรหิตอย่างไร” และ “เหตุ
ใดจึงให้ ในลักษณะน้ี” เพื่อเป็นส่วนหน่ึง

ของการสนทนาน้ีให้เชิญเยาวชนหญิงอ่าน
ฮีบร ู5:4 และ หลักแห่งความเช่ือ 1:5 เหตุ
ใดจึงส�าคญัที่เยาวชนหญิงตอ้งรูเ้รือ่งการ
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต

• ให้ดรูปูเกี่ยวกับเหตกุารณ์การฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิต (ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ ภาพที่ 93–95) หรอืชมวดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต” ขอ
ให้เยาวชนหญิงระบุช่ือผู้มีส่วนส�าคญั
ในเหตกุารณ์เหล่าน้ี (เช่น โจเซฟ สมิธ, 
ยอห์น ผู้ถวายบัพตศิมา และเอลียาห์) 
และอ่านพระคมัภีรเ์กี่ยวกับเหตกุารณ์
เหล่าน้ี (เช่น ข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี) เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสนทนาวา่การ
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตสามารถเป็นพรแก่ชีวติ
พวกเธอเวลาน้ีและในอนาคตไดอ้ย่างไร 
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่สตรแีละมารดา
อย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หากหลายคนมีความคดิเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อหน่ึง ท่านอาจ
พูดในลักษณะน้ี ‘เราจะฟัง
ความคดิเห็นของคณุก่อน
แล้วก็ของคณุ’ ดว้ยเหตน้ีุ
คนที่ท่านสอนจะยังคงอยู่ ใน
ระเบียบเพราะรูว้า่เขาจะมี
โอกาสพูด” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
69)
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• ท่านอาจขออนุญาตอธิการเชิญบิดาของ
เยาวชนหญิงคนหน่ึงหรอืผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตอีกคนหน่ึงมาเยี่ยมชัน้เรยีนและ
พูดถึงสายอ�านาจฐานะปุโรหิตของเขากับ
เยาวชนหญิงและอธิบายวา่สายอ�านาจคอื

อะไร สายอ�านาจสอนอะไรเยาวชนหญิง
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต แสดง
ประจักษ์พยานของท่านเรือ่งการฟ้ืนฟู
ฐานะปุโรหิต และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แสดงประจักษ์พยาน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจการฟ้ืนฟูฐานะ
ปุโรหิตหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ีอย่างไร 
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• พูดคยุกับเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวั
ที่ด�ารงฐานะปุโรหิตและถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การไดร้บัฐานะปุโรหิตของ
คนน้ัน

• เสนอตวัสอนบทเรยีนการสังสรรค์ ใน
ครอบครวัเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
ผู้ตดิตามพระองค์ โดยทรง
ช่วยให้พวกเขาเห็นตวัอย่าง
การสอนของพระองค์ ใน
ชีวติประจ�าวนัของพวกเขา 
พระองคท์รงใช้เรือ่งเล่าที่
เรยีบง่าย อุปมา และตวัอย่าง
ชีวติจรงิที่พวกเขาเข้าใจ
ได ้ท่านจะใช้ตวัอย่างสอน
เยาวชนหญิงอย่างไรเกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตและ
ฐานะปุโรหิตเกิดผลในชีวติ
พวกเธออย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ลักษณะ
เดน่ทีสุ่ดของเรา,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2005, หน้า 
54–57

ในเดอืนพฤษภาคมปี 1829 ขณะแปลพระคมัภีรม์อรมอน 
โจเซฟ สมิธพบการอ้างอิงเรือ่งบัพตศิมา ท่านสนทนาเรือ่ง 
น้ีกับออลิเวอร ์คาวเดอรผีู้จดของท่าน  และคนทัง้สองทูล 
ถามพระเจ้าอย่างจรงิจังเกี่ยวกับเรือ่งดังกล่าว  ออลิเวอร ์
เขียนวา่  “เราทุ่มเทจิตวญิญาณในการสวดอ้อนวอนอย่าง 
สุดก�าลังเพื่อให้รูว้า่เราจะได้รบัพรของบัพติศมาและของ 
พระวญิญาณรสุิทธิ์อย่างไร. . . .เราเพียรแสวงหา. . .อ�านาจ
ของฐานะปุโรหิตอันศกัดิสิ์ทธิ์  และพลังทีจ่ะด�าเนินการ 
ในฐานะปุโรหิตน้ัน.” [อ้างใน Richard Lloyd Anderson, 
“The Second Witness of Priesthood Restoration,” 
Improvement Era,  Sept. 1968, 20; เน้นตวัเอน]

เพื่อตอบ “การสวดอ้อนวอนอย่างสุดก�าลัง” ครัง้น้ัน ยอห์น
ผู้ถวายบัพตศิมาจึงมาฟ้ืนฟูกุญแจและอ�านาจฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนซ่ึงเยาวชนชายของเราในที่น้ีไดร้บัแล้ว สองสาม 

สัปดาหต์อ่มา เปโตร ยากอบและยอหน์กลบัมาฟ้ืนฟูกญุแจ 
และอ�านาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคพรอ้มกุญแจของ 
การเป็นอัครสาวก จากน้ันเมื่อสรา้งพระวหิารซ่ึงทูตสวรรค ์
องค์อื่นๆ มาเมื่อวนัที่ 3 เมษายนปี 1836 เกิดเหตุการณ์ที่
น่ันแบบเดียวกับที่เกิดขึน้บนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ 

เป็นส่วนหน่ึงทีป่ระธานฮิงคล์ย์ีเรยีกวา่ “สายธารเคริท์แลนด”์ 
ซ่ึงพรัง่พรกูารเปิดเผยที่พระผู้ช่วยให้รอด บวกกับโมเสส 
เอลียาห์ และเอลอีสัมาปรากฏในรศัมภีาพตอ่ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์คาวเดอร ีอีกทัง้มอบกุญแจและ
อ�านาจจากสมัยการประทานตา่งๆ ให้คนทัง้สอง  การเยือน
ครัง้น้ีสิน้สุดลงดว้ยค�าประกาศเสียงดงัวา่  “ฉะน้ัน, จึงมอบ
หมายกุญแจทัง้หลายของสมัยการประทานน้ีไว้ ในมือของ
ท่าน”  [ค.พ. 110:16;  ด ูข้อ 1–5]

ไม่แปลกที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟจะบรรจุข้อความน้ีไว้ ใน
หลักแห่งความเช่ือที่กะทัดรดัและสละสลวยของเรา  “เรา

เช่ือว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า,  โดย
การพยาการณ์, และ  โดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิอ�านาจ, 
เพือ่ส่ังสอนพระกติตคิณุและปฏบัิตศิาสนพธิขีองพระกติต-ิ 
คณุน้ัน” [หลกัแหง่ความเช่ือขอ้ 5; เน้นตวัเอน] การปฏบัิตอินั 
ชัดเจนดว้ยอ�านาจสวรรคเ์รยีกรอ้งมากกวา่สัญญาประชาคม 
การอยรมทางศาสนาหรอืการแตง่ตัง้จากที่ประชุมจะท�าให้
เกิดขึน้ไม่ได ้ ไม่เลย ในงานที่ ไดร้บัมอบอ�านาจยิ่งใหญ่กวา่
ที่คนในโบสถ์ หรอืตามท้องถนนหรอืในเซมินารมีีอยู่แล้ว— 
ข้อเท็จจริงที่ผู้แสวงหาอย่างซ่ือสัตย์ ในเรื่องศาสนาทราบ
แล้วและยอมรับอย่างเปิดเผยมาหลายช่ัวอายุคนจนไปถึง
การฟ้ืนฟู

เป็นเรือ่งจรงิที่วา่บางคนในวนัน้ันไม่ตอ้งการให้บาทหลวง
ของพวกเขาอ้างสิทธิพ์เิศษในการช�าระใหบ้รสุิทธิด์ว้ยอ�านาจ 
สวรรค ์แตค่นส่วนใหญ่ปรารถนาฐานะปุโรหิตทีพ่ระผู้เป็น 
เจ้าทรงเห็นชอบ และกระวนกระวายไม่รูว้า่จะไปเสาะแสวง 
หาจากที่ ใด [ด ูDavid F. Holland, “Priest, Pastor, Power,” 
Insight,  fall 1997, 15–22 for a thorough examination 
of priesthood issues current in America at the time 
of the Restoration]   ในอารมณ์เช่นน้ันการคืนอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตทางการเปิดเผยโดยผ่านโจเซฟ สมิธน่าจะ
คลายความปวดรา้วมาหลายศตวรรษในคนที่รูสึ้กวา่ชารล์ส์ 
เวสลีย์ผู้ โดง่ดงัมีความกล้าพูดโดยแตกหักทางศาสนากับ
จอห์นน้องชายผู้มีเสียงมากกว่าในเรื่องที่จอห์นตัดสินใจ
วางมือแตง่ตัง้โดยปราศจากอ�านาจให้ท�าเช่นน้ัน  ชารล์ส์ 
จึงเขียนดว้ยรอยยิม้ดงัน้ี  

การแตง่ตัง้อธิการน้ันแสนง่าย

คดิถึงใครก็เรยีกคนน้ัน

เวสลีย์วางมือให้ โคก้พลัน

แต่ ใครกันวางมือให้เวสลีย์

[อ้างใน C. Beaufort Moss,The Divisions of 
Christendom: A Retrospect (n.d.), 22.]
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ในการตอบค�าถามที่ท้าทายน้ัน เราในศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตส์ามารถย้อนรอยสายอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตที่ ใช้ โดยมัคนายกคนใหม่ล่าสุดในวอร์ด อธิการที่
ควบคุมดูแลเขา และศาสดาพยากรณ์ผู้ควบคุมดูแลเรา

ทุกคน  สายอ�านาจน้ันย้อนกลับไปในห่วงโซ่ที่ ไม่ขาดตอน
ไปจนถึงเทพผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองโดยมีของ
ประทานอันหาที่เปรยีบมิไดน้ี้จากสวรรค์
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

โจเซฟ สมิธมีบทบาทอะไรในการ
ฟ้ืนฟู
หลังจากหลายศตวรรษของการละทิง้ความเช่ือ พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของ
พระองคแ์ละความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ การ
ฟ้ืนฟูน้ีเริม่จากนิมิตแรกของโจเซฟ ซ่ึงพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รง
ปรากฏ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ พระเจ้าทรงน�าพระคมัภีรม์อรมอนและพระ
คมัภีรอ์ื่นๆ ออกมา ทรงฟ้ืนฟูสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และทรงสถาปนาศาสนจักรของ
พระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะมีความหมายมากทีสุ่ดตอ่เยาวชนหญิงทีท่่านสอน

คพ. 35:17–18 (พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูความ
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ)

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

คพ. 135:3 (พระเจ้าประทานพระคมัภีร์
เพิ่มเตมิแก่เราผ่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:1–25 (พระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูครสิตท์รง
ปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธในการตอบค�าสวด
อ้อนวอนของท่าน)

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ศรทัธาไม่เกิด
ขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 65–68

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

ลอวเ์รนซ์ อี. คอรบ์รดิจ์, “ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 103- 
105

“การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตผ์่านโจเซฟ สมิธ,” ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา (2004), 36–38

“ โจเซฟ สมิธ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
137–139

วดีทิัศน์: โจเซฟ สมิธ: ศาสดาพยากรณ์
แห่งการฟ้ืนฟู 

“สรรเสรญิบุรษุ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 
14

ชีวติท่านไดร้บัพรอย่างไร
โดยความจรงิที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูผ่านโจเซฟ สมิธ ท่าน
มีประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
โจเซฟ สมิธไดอ้ย่างไร ท่าน
จะกระตุน้เยาวชนหญิงให้มี
ประจักษ์พยานของตนเองได้
อย่างไร

การศึกษาชีวติ ประจักษ์
พยาน และการเสียสละของ
โจเซฟ สมิธท�าให้ประจักษ์
พยานของเยาวชนหญิงแตล่ะ
คนในชัน้เรยีนของท่านลึกซึง้
ขึน้ไดอ้ย่างไร การฟังประจักษ์
พยานของผู้อื่นจะช่วยได้
อย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ท่านอาจจะเชิญเยาวชนสองหรอืสาม
สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนชัน้เรยีนให้ยอมรบั
ค�าท้าของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร-์
เซ็น ”จงหาพยานส่วนตวัเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ขอให้เสียงของท่าน 
ช่วยท�าให้ถ้อยค�าที่พยากรณ์ ไวข้องโมโร- 
ไนที่จะพูดถึงศาสดาพยากรณ์ในทางดี
เกิดสัมฤทธิผล“ กระตุน้ให้เยาวชนหญิง
ท�าตามค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรแ์อนเดอร-์ 
เซ็นโดยแบ่งปันข้อพระคมัภีร์ ในพระ
คมัภีรม์อรมอนกับเพื่อนๆ และครอบครวั
เพื่อ “แสดงถึงการยอมรบัวา่

• โจเซฟ สมิธเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้า” และอ่านประจักษ์

พยานของท่านศาสดาพยากรณ์ (ด ู 
“ โจเซฟ สมิธ,“เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 30) 
ตอนเริม่ชัน้เรยีนขอให้พวกเธอแบ่งปัน
ข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกไวแ้ละความประทับ
ใจที่มีขณะอ่านประจักษ์พยานของโจเซฟ 
สมิธ

• เขียนบนกระดานวา่ “ โจเซฟ สมิธ
ส�าคญัเพราะ__________” เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้เตมิค�าในช่องวา่ง ตอนจบ
ชัน้เรยีน ขอให้เยาวชนหญิงเตมิค�าในช่อง
วา่งอีกครัง้ดว้ยส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูร้ะหวา่ง
บทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับพันธกิจจากเบือ้งบน
ของโจเซฟ สมิธ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนท�า
รายการส่ิงที่เธอเรยีนรูข้ณะอ่านเรือ่ง 

โจเซฟ สมิธใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
137–139) หรอื หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 135:3 ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
แบ่งปันหน่ึงอย่างจากรายการและอธิบาย
วา่เหตใุดจึงมีความหมายตอ่เธอ

• ให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลงเกี่ยวกับโจเซฟ 
สมิธ ( ใช้ดชันีหัวข้อดา้นหลังหนังสือเพลง
สวดเพื่อหาเพลง) เพลงสวดเพลงน้ีสอน
อะไรเยาวชนหญิงเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ
และการฟ้ืนฟู ให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปัน
ความรูสึ้กและประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ี

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ค�าถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 93).



106

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านเรือ่งนิมิต
แรกของโจเซฟ สมิธในโจเซฟ สมิธ—
ประวตั ิ1:7–25โดยมองหาความจรงิพระ
กิตตคิณุที่พวกเธอพบในเรือ่งน้ัน (เช่น 
ความจรงิเกี่ยวกับพระลักษณะของพระ
ผู้เป็นเจ้า พลังของการสวดอ้อนวอน หรอื
การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่) ความจรงิ
เหล่าน้ีส่งผลตอ่ชีวติเราอย่างไร

• ขอเยาวชนหญิงให้ลองนึกวา่เมื่อมี
เพื่อนจากศาสนาอื่นถามวา่ “เหตใุดโจ-
เซฟ สมิธจึงมีความส�าคญัตอ่ศาสนจักร
ของเธอ” เชือ้เชิญให้พวกเธอหาค�าตอบที่
อาจมีตอ่ค�าถามน้ีในวดีทิัศน์เรือ่ง “ โจเซฟ 
สมิธ: ศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู” หรอื
ในค�าพูดของเอ็ลเดอรล์อวเ์รนซ์ อี. คอร-์
บรดิจ์เรือ่ง “ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมิธ”ท่านอาจอ่านส่วนที่มีช่ือวา่ “ค�าถามที ่

แสวงหาความจรงิ” จากค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “ศรทัธาไม่
เกิดขึน้โดยบังเอิญ แต่ โดยการเลือก” เพื่อ
ช่วยพวกเธอเรยีนรูว้ธิีตอบสนองตอ่ค�า
วพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

• ให้ดรูปูหลายๆ รปูเกี่ยวกับเหตกุารณ์ใน
ชีวติของโจเซฟ สมิธ (ด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, ภาพที่ 89–97) ขอให้เยาวชน
หญิงบรรยายเหตกุารณ์ในภาพ หากอยู่
ในวสัิยที่ท�าได ้ให้ช่วยพวกเธอหาข้อพระ
คมัภีรท์ี่พูดถึงเหตกุารณ์น้ัน (ข้อพระ
คมัภีรท์ี่เกี่ยวข้องมีบอกไวต้อนเริม่ตน้ 
หนังสือภาพพระกิตตคิณุ) เชิญสองสาม
คนแบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอ
เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจบทบาทของโจเซฟ 
สมิธในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากกับขึน้หลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์
หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ีอย่างไร 
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• เขียนประจักษ์พยานเกี่ยวกับโจเซฟ 
สมิธในบันทึกส่วนตวั

• แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอกับ
ครอบครวั

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้ตดิตามพระองค์ ให้เป็น
พยานตอ่ผู้อื่นถึงความจรงิใน
ค�าสอนของพระองค ์พระองค์
ทรงสัญญาวา่พระวญิญาณจะ
ทรงช่วยให้พวกเขารูว้า่จะเป็น
พยานเมื่อใดและจะพูดอะไร 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
รบัรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พระวญิญาณ
ก�าลังกระตุน้เตอืนพวกเธอให้
แบ่งปันประจักษ์พยาน
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“ โจเซฟ สมิธ” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), หน้า 137–138

ในฤดใูบไม้ผลิ ค.ศ. 1820 โจเซฟ สมิธวยั 14 ปีก�าลังคน้หา 
ศาสนจักรทีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิตเ์มือ่ทา่นอา่นขอ้ความ 
ตอนหน่ึงในไบเบลิ “ถา้ใครในพวกทา่นขาดสตปิัญญาใหค้น 
น้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัย
กวา้งขวางและไมท่รงต�าหนิ แลว้เขาก็จะไดร้บัตามท่ีทูลขอ” 
(ยากอบ 1:5; ดูโจเซฟ สมิธ—ประวตัิ 1:11–12 ด้วย) ด้วย 
ศรทัธาทีเ่รยีบงา่ยและไมส่ั่นคลอนโจเซฟท�าตามค�าแนะน�า 
ในข้อความน้ัน  ท่านเข้าไปในป่าเพียงล�าพัง ที่น่ันท่านสวด 
อ้อนวอนเพื่อให้รูว้า่ท่านควรเข้ารว่มกับศาสนจักรใด  เพื่อ
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ 
พระเยซูครสิตท์รงปรากฏตอ่ท่าน นอกเหนือจากเรือ่งอื่นๆ 
 แล้วพระองค์ทรงรับส่ังกับท่านว่า ท่านไม่ควรเข้าร่วมกับ 
ศาสนจักรที่มีอยู่ ในเวลาน้ัน (ดู  โจเซฟ สมิธ—ประวัต ิ
1:13—20)

ขณะโจเซฟ สมิธพิสูจน์ความมีคา่ควรของท่าน ท่านไดร้บั
พันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้-

เป็นเจ้า  โดยผ่านท่านพระเจ้าทรงท�างานยิ่งใหญ่และน่า
อัศจรรย์ส�าเรจ็ซ่ึงรวมถึงการน�าพระคมัภีรม์อรมอนออกมา 
การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต การเปิดเผยความจรงิพระกิตตคิณุ
อันล�า้คา่ การจัดตัง้ศาสนจักรทีแ่ท้จรงิของพระครสิต ์และ
การสถาปนางานพระวหิาร  วนัที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1844 
โจเซฟและไฮรมัพี่ชายถูกสังหารในการโจมตขีองกลุ่มคน
ตดิอาวธุ  พวกท่านผนึกประจักษ์พยานดว้ยเลือดของท่าน

เพ่ือให้ประจักษ์พยานของท่านในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ 

ฟ้ืนฟูมีครบถ้วนสมบูรณ์  ท่านต้องมีประจักษ์พยานใน
พันธกิจศักดิสิ์ทธิ์ของโจเซฟ สมิธดว้ย  ความเป็นจรงิของ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายขึน้
อยู่กับความเป็นจรงิของนิมิตแรกและการเปิดเผยอื่นๆ ที่
พระเจ้าประทานแก่ โจเซฟ สมิธ  ประธานจอห์น เทย์เลอร ์
ประธานศาสนจักรคนที่สามเขียนวา่ “ โจเซฟ สมิธศาสดา
พยากรณ์และผู้หยั่งรูข้องพระเจ้า, ท�าเพื่อความรอดของ
มนุษย์ ในโลกน้ี, ยิ่งกว่าคนอื่นใดที่เคยมีชีวิตอยู่ ในโลก, 
ยกเวน้พระเยซูเท่าน้ัน” (ค.พ. 135:3)
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เมษายน: การละทิง้ความเช่ือและการฟ้ืนฟู

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดนิมิตแรกจึงส�าคญั
ในฤดใูบไม้ผลิ ค.ศ. 1820 พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค ์พระเยซู
ครสิตท์รงปรากฏตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ นิมิตน้ีซ่ึงเป็นจุดเริม่ตน้ของการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเป็นเหตกุารณ์ส�าคญัที่สุดตัง้แตก่ารฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซู
ครสิต ์การสวดอ้อนวอนดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนของโจเซฟ สมิธ

น�าไปสู่การฟ้ืนฟูความจรงิพระกิตตคิณุ สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และศาสนพิธีแห่ง
ความรอด “การเปิดเผยครัง้น้ันตอบค�าถามทุกข้อของวทิยาศาสตรเ์กี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าและพระบุคลิกลักษณะของพระองค ์... พระองคท์รงสนพระทัยมนุษย์ โดยทรงมอบ
อ�านาจให้มนุษย์ อนาคตของงานน้ีดแีน่นอน ความจรงิเหล่าน้ีและความจรงิอันล�า้เลิศ
อื่นๆ กระจ่างแจ้งในนิมิตแรกน้ัน” (ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. 
แมคเคย ์[2003], 97)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีและอืน่ๆ ทีท่่านเลือก
รว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะมีความหมายตอ่เยาวชนหญิงทีท่่านสอน
มากทีสุ่ด

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1: 11–19, 24–25

วดีทิัศน์: “การฟ้ืนฟู”

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผลของภาพ
ที่มาปรากฏครัง้แรก,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2005, 46–48

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านไดร้บัพยานวา่โจเซฟ 
สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาและพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต์
อย่างไร ชีวติท่านไดร้บัพร
เพราะประจักษ์พยานน้ิ
อย่างไร อะไรคอืนัยส�าคญัของ
นิมิตแรกส�าหรบัท่าน

การศึกษานิมิตแรกท�าให้
ประจักษ์พยานของเยาวชน
หญิงแตล่ะคนในชัน้เรยีนของ
ท่านลึกซึง้ขึน้ไดอ้ย่างไร ท่าน
จะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจ
นัยส�าคญัของเหตกุารณ์อัน
ส�าคญัยิ่งน้ีไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ด ูรปูนิมิตแรก ขอให้บางคนในชัน้
บรรยายพอสังเขปวา่เกิดอะไรขึน้ในรปู 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงไตรต่รองความ
ส�าคญัของเหตกุารณ์น้ีสักครู ่ขอให้พวก
เธอมองหาข้อคดิในระหวา่งบทเรยีนที่
จะช่วยให้พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของ
นิมิตแรก

• ให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลงสวด “การสวด
อ้อนวอนครัง้แรกของโจเซฟ สมิธ” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 13) เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันความรูสึ้กของพวกเธอเกี่ยว
กับโจเซฟ สมิธและประสบการณ์ที่ท่าน
ไดเ้ห็นและพูดกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูครสิต์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับนิมิตแรกของโจเซฟ 
สมิธ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจดพรบาง
ประการที่พวกเธอไดร้บัเพราะนิมิตแรก 
ขอให้พวกเธอมองหาพรอื่นของนิมิตแรก
ขณะอ่านค�าปราศรยั 10 ย่อหน้าสุดท้าย
ของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
เรือ่ง“ผลของภาพที่มาปรากฏครัง้แรก” 
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบและ
ความรูสึ้กเกี่ยวกับความส�าคญัของนิมิต
แรก

• ให้ชัน้เรยีนอ่านเรือ่งนิมิตแรกของ
โจเซฟ สมิธใน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:7–20 เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมอง
หาความจรงิที่เราสามารถเรยีนรู้ ไดจ้าก
ประสบการณ์ของโจเซฟ (ตวัอย่างเช่น 
พระบิดาและพระบุตรทรงเป็นสัตภาวะ
ที่มีอยู่จรงิและแยกจากกัน ซาตานและ
อ�านาจของเขามีอยู่จรงิ แตเ่ดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่กวา่ พระผู้
เป็นเจ้าทรงไดย้ินและทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอน การเปิดเผยไม่ยุต)ิ เชิญเยาวชน
หญิงคนหน่ึงออกมาเขียนความจรงิบน
กระดาน ความจรงิเหล่าน้ีแตกตา่งอย่างไร

จากส่ิงที่ศาสนาอื่นเช่ือ ชีวติเราจะตา่งไป
อย่างไรถ้าเราไม่รูเ้รือ่งเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านในใจและ
ไตรต่รองเรือ่งนิมิตแรกของ โจเซฟ สมิธ
และประจักษ์พยานของโจเซฟใน โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:11–19, 24–25 (หรอืชม
วดีทิัศน์เรือ่ง “การฟ้ืนฟู”) ขอให้พวกเธอ
ตรกึตรองวา่เหตใุดนิมิตแรกจึงส�าคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องโลก เหตใุดจึงส�าคญัตอ่
เราแตล่ะคน แบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านเกี่ยวกับความส�าคญัของนิมิตแรก 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันความ
คดิและประจักษ์พยาน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงทบทวนเรือ่ง
ราวพระคมัภีรเ์กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาและพระเยซูครสิตท์รงแสดงองค์ ให้
ประจักษ์ตอ่ผู้คนบนแผ่นดนิโลก (เช่น 
มัทธิว 3:13–17; กิจการ 7:54–60; 3 นีไฟ 
11:3–10) ท่านอาจจะให้ดรูปูเหตกุารณ์
เหล่าน้ี (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 35, 
63, และ 82) ขอให้พวกเธอสรปุแตล่ะ
เรือ่ง จากน้ันให้อ่าน โจเซฟ สมิธ ประวตั ิ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคนที่ท่านสอนวา่เขาจะ
พูดอย่างไรถ้ามีคนตอ้งการรู้
วา่เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
บทเรยีน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 94)
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1:17 (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 90) 
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธคล้ายกับการ
แสดงให้ประจักษ์เหล่าน้ีอย่างไร นิมิตแรก

มีลักษณะเดน่อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันวา่เหตใุดนิมิตแรกจึงส�าคญั
ตอ่พวกเธอ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเรือ่งนิมิตแรกของ
โจเซฟ สมิธดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากกับขึน้หลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• เขียนประจักษ์พยานเกี่ยวกับนิมิตแรก
ของโจเซฟ สมิธในบันทึกส่วนตวัของพวก
เธอ

• แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอ
เกี่ยวกับนิมิตแรกกับครอบครวั

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้ตดิตามพระองค์
เป็นพยานตอ่ผู้อื่นถึงความ
จรงิในค�าสอนของพระองค ์
ขณะพวกเขาท�าเช่นน้ัน พระ
วญิญาณทรงสัมผัสใจพวก
เขา ท่านจะกระตุน้ให้เยาวชน
หญิงแสดงประจักษ์พยานตอ่
กันไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ขอ้ความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “ผลของภาพ 
ทีม่าปรากฏครัง้แรก,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 
หน้า 46–49

น่ีคอืวธิีที่นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธเป็นพรแก่ชีวติเรา ชีวติ
ครอบครวั และท้ายที่สุดครอบครวัมนุษย์ทัง้ปวง—เราเช่ือ 

ในพระเยซูครสิตผ์่านประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ  ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกตลอดประวตั-ิ 
ศาสตรข์องมวลมนุษย์เคยเห็นปรากฏการณ์จากสวรรคค์ลา้ย 
กับของโจเซฟ  โมเสสเห็นพระผู้เป็นเจ้าหน้าตอ่หน้าและ 
เรียนรู้ว่าพระองค์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า “ความ
เหมือนพระองคเ์ดยีวทีถื่อก�าเนิด [ของพระองค]์” (ด ูโมเสส 
1:1–6)  อัครสาวกเปาโลเป็นพยานวา่พระเยซูครสิต์ผู้ทรง
ฟ้ืนคนืทรงปรากฏตอ่เขาบนถนนไปดามสักสัและทรงท�าให้ 
เปาโลเป็นผู้สอนศาสนาทีย่ิ่งใหญค่นหน่ึง (ด ูกจิการ 26:9–23) 

เมือ่ไดย้นิพยานของเปาโลถงึภาพปรากฏจากสวรรคร์ะหวา่ง 
การสอบสวนทีเ่มืองซีซารยีา กษัตรย์ิอากรปิปาผูเ้รอืงอ�านาจ 
ยอมรบัวา่ “เจ้าจะชวนเราเป็นครสิเตยีน” (กิจการ 26:28)

และมีศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณอีกหลายท่านท่ีแสดง
ประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงพระคริสต์ ปรากฏการณ์
ทัง้หมดน้ี ทัง้อดีตและปัจจุบัน น�าผู้เช่ือให้มาสู่พระองค์
และแหล่งความชอบธรรมทัง้มวล—มาสู่พระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา และพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต์

พระผู้เป็นเจ้าตรสักับโจเซฟ สมิธเพื่อเป็นพรแก่ลูกๆ  ของ
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยพระเมตตาและความรกัของพระองค ์แม้ 
ในยคุของความไมแ่น่นอนและไมป่ลอดภยั ยคุของสงคราม 
และข่าวลือเรือ่งสงคราม ยุคของภัยธรรมชาติและภัยส่วน 
ตวั พระผู้ช่วยใหร้อดรบัส่ังวา่ “ดเูถดิ, แขนแหง่ความเมตตา 
ของเรายืน่มายงัเจา้, และผู้ ใดก็ตามทีจ่ะมา, ผูน้ั้นเราจะรบั” 

 (3 นีไฟ 9:14) และทกุคนทีย่อมรบัการเชือ้เชิญครัง้น้ี “ความ 

อุดมสมบูรณ์อันหาที่เปรยีบมิไดแ้ห่งความรกัของพระองค์
ล้อมรอบพวกเขา” (แอลมา 26:15)

โดยผ่านศรทัธาของเราในพยานส่วนตวัถึงศาสดาพยากรณ์
โจเซฟและความเป็นจรงิของนิมิตแรก โดยการศึกษาและ
การสวดอ้อนวอนที่ลึกซึง้และจริงใจ  เราจะได้รับพรด้วย
ความเช่ืออันมั่นคงถึงพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  ผู้ตรสักับ 
โจเซฟใน “เช้าของวนัที่สวยงาม, แจ่มใส, ตน้ฤดใูบไม้ผลิ 
ของปีหน่ึงพันแปดรอ้ยยี่สิบ” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:14) 
. . .

โดยผ่านงานและการเสียสละของท่านข้าพเจ้าจึงมีความ
เข้าใจที่แท้จรงิเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์พระบุตร พระ-
ผู้ ไถแ่ละพระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระเยซูครสิต ์และรูสึ้กได ้
ถึงอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และรูถ้ึงแผนของพระ- 
บิดาบนสวรรคเ์พื่อเรา ลูกๆ ของพระองค ์ ส�าหรบัข้าพเจ้า
แล้วน่ีคอืผลของนิมิตแรกอย่างแท้จรงิ
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

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

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเรยีนรูท้ี่จะตระหนักในสุรเสียงของพระเจ้า
เมื่อพระองคต์รสักับเธอผ่านพระคมัภีร ์ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ และการเปิด
เผยส่วนตวัโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตอ่ใจและความคดิของพวกเธอ ช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรู้
ที่จะรกัและวางใจในพระวจนะของพระเจ้าเผื่อวา่เมื่อพวกเธอเผชิญการทดลองและการตดัสิน
ใจที่ยาก—เวลาน้ีและในอนาคต—พวกเธอจะหันมาพึ่งพระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอน และ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอย่างเป็นธรรมชาตแิละโดยอัตโนมัตเิพื่อรบัการน�าทาง

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดจึงส�าคญัทีต่อ้งฟังและท�าตามศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ
ฉันจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัไดอ้ย่างไร
ฉันจะท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร
เหตใุดจึงส�าคญัทีต่อ้งศกึษาพระคมัภีร์
ฉันจะท�าให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งไดอ้ย่างไร
ปิตพุรจะช่วยฉันไดอ้ย่างไร

พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีจากความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์
กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

ศรทัธา ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 1

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ ข้อ 2

การเลือกและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 5

โครงการอันทรงคณุคา่ของความบรสุิทธิ์
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการฟังและท�าตามศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติจึงส�าคญั
เราสนับสนุนสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย ค�าสอนของพวกท่านสะท้อนให้เห็นพระประสงคข์อง
พระเจ้า พวกท่านให้ค�าส่ังสอน ค�าเตอืน และค�าแนะน�าจากพระเจ้าส�าหรบัยุคสมัยของ
เรา เราไดร้บัพรให้มีความปลอดภัย สันตสุิขและความเข้มแข็งทางวญิญาณเมื่อเราฟัง
และเช่ือฟังค�าแนะน�าของพวกท่าน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน: ท่านรูสึ้กไดร้บั
การกระตุน้เตอืนให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

อาโมส 3:7; คพ. 1:4, 37–38; โมเสส 
6:26–38 (พระเจ้าตรสักับเราผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค)์

คพ. 21:1, 4–7 (พระเจ้าทรงสัญญาพร
มากมายกับผู้ท�าตามศาสดาพยากรณ์)

โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “ยืนเคยีงข้างผู้น�า
ศาสนจักร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 46–49

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เลือกให้แสดง
ประจักษ์พยานถึงนามของเรา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 128–31

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “อยู่ ในเรอืและจับ
ให้แน่น!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 89- 92

แครอล เอฟ. แมคคองกี, “จงด�าเนินชีวติ
ตามถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 77- 79

“ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), ii–iii

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

วดีทิัศน์: “เราตอ้งการศาสดาพยากรณ์ที่
มีชีวติ”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติให้ค�า
แนะน�าอะไรที่ท่านประยุกต์
ใช้ ในชีวติท่าน ท่านไดร้บั
พรอย่างไรเพราะท�าตามค�า
แนะน�าน้ัน

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงในชัน้ของท่านตอ้ง
มีประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 
ท่านจะช่วยให้พวกเธอเห็น
ไดอ้ย่างไรวา่การมีศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติน�าทางพวก
เธอในทุกวนัน้ีเป็นพรอย่างยิ่ง
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะตอบ
อย่างไรถ้าเพื่อนตา่งศาสนาถามพวกเธอ
ศาสดาพยากรณ์ให้ค�าแนะน�าอะไรแก่
เยาวชน ให้ชัน้เรยีนอ่านย่อหน้าแรกของ 
“ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด” ใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน ถามเยาวชน
หญิงวา่เหตใุดพวกเธอจึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่
ตอ้งฟังและท�าตามศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงและแบ่ง
ปันเรือ่งหน่ึงจากพระคมัภีร์

• มอรมอนที่แสดงให้เห็นวา่ตอ้งฟังและ
ท�าตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ บาง
ตวัอย่างอาจมีเรือ่งเกี่ยวกับลี ไฮ กษัตรยิ์
เบ็นจามิน อบินาได หรอืแซมิวเอล
ชาวเลมัน พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่ง
เหล่าน้ี เยาวชนหญิงสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ใดไดบ้้างซ่ึงในประสบการณ์
น้ันพวกเธอท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการท�าตาม
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• มอบหมายข้อพระคมัภีรท์ี่แนะน�าใน
โครงรา่งน้ีให้เยาวชนหญิงคนละหน่ึงข้อ
และขอให้เธอหาเหตผุลที่เราตอ้งมีศาสดา
พยากรณ์และพรที่มาจากการท�าตาม
ศาสดาพยากรณ์ เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่ง
ปันความคดิ แบ่งปันประสบการณ์ส่วน
ตวัซ่ึงท่านไดท้�าตามค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์ และเป็นพยานเกี่ยวกับส่ิงที่
ท่านเรยีนรูจ้ากการท�าเช่นน้ัน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์ของ
พวกเธอ

• อ่านค�าพูดของเอ็ลเดอรบ์ัลลารด์ตอน
ที่ท่านเปรยีบเทียบศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติกับมัคคเุทศก์ล่องแพทางน� ้าและ
เขียนดา้นตา่งๆ ที่มัคคเุทศก์ล่องแพ
ทางน� ้าคล้ายกับศาสดาพยากรณ์ เชือ้
เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนนึกและแบ่งปัน
เรือ่งเปรยีบเทียบอื่นๆ ที่สามารถใช้สอน

คนอื่นๆ ไดว้า่เหตใุดการท�าตามศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกจึงส�าคญั

• ให้ด ูรปู ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมั
อัครสาวกสิบสอง (เช่นรปูใน Ensign หรอื 
เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่) แสดง
ประจักษ์พยานของท่านวา่บุรษุทัง้หมดน้ี
เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิด
เผย เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนรายการ
ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติไว้
บนกระดาน (น�าส�าเนา การประชุมใหญ่
สามญัครัง้ลา่สุด ของ Ensign หรอื เลยีโฮ-
นา มาดว้ยเพื่อช่วยให้พวกเธอนึกออก) 
การท�าตามค�าแนะน�าน้ีเป็นพรแก่ชีวติ
พวกเธอและชีวติครอบครวัของพวกเธอ
อย่างไร

• แจกการด์ใบเล็กให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คน เชือ้เชิญให้พวกเธออ่าน ค�าปราศรยั
ครัง้ล่าสุด เรือ่งหน่ึงของประธานมอนสัน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เราควรศึกษาพระคมัภีร ์ค�า
สอนของศาสดาพยากรณ์ยุค
สุดท้าย และเน้ือหาบทเรยีน
อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจวา่
เราเข้าใจหลักค�าสอนอย่าง
ถูกตอ้งก่อนสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 52)
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และหาข้อความที่พวกเธออยากเขียนไว้
บนการด์และน�ากลับบ้านไปตดิไว้ ในห้อง
หรอืเก็บไว้ ในพระคมัภีรข์องพวกเธอ ขอ
ให้พวกเธอแบ่งปันข้อความและอธิบายวา่
เหตใุดจึงเลือกข้อความน้ัน

• ฉายวดีทิัศน์ “เราตอ้งการศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติอยู่” หรอือ่านดว้ยกัน
จาก บางส่วนของค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง“เลือกให้แสดง
ประจักษ์พยานถึงนามของเรา” ท่าน
สามารถอ่านบทช่ือ “ศาสดา” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมอง
หาเหตผุลวา่การฟังและท�าตามศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติเป็นเรือ่งส�าคญั ขอให้
พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้แบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์

• ปันกับชัน้เรยีน ข้อความตอ่ไปน้ีจากค�า
ปราศรยัของซิสเตอรแ์ครอล เอฟ. แมค-
คองกีเรือ่ง “จงด�าเนินชีวติตามถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์”: “ตามมาตรฐานของ
โลกน้ี การท�าตามศาสดาพยากรณ์อาจไม่
เป็นที่นิยม ผิดหลักการเมือง หรอืไม่เป็น
ที่ยอมรบัของสังคม แตก่ารท�าตามศาสดา
พยากรณ์ถูกตอ้งเสมอ” (เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 77) ผู้คนให้เหตผุลอะไรบ้างส�าหรบั
การไม่ท�าตามศาสดาพยากรณ์ เชือ้เชิญให้
สมาชิกชัน้เรยีนคน้ควา้ค�าปราศรยัที่เหลือ
ของซิสเตอรแ์มคคองกี หรอืค�าปราศรยั
ของเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนดเ์รือ่ง 
“ยืนเคยีงข้างผู้น�าศาสนจักร” เพื่อหาส่ิงที่
พวกเธอจะพูดกับคนที่พยายามห้ามพวก
เธอไม่ ให้ท�าตามศาสดาพยากรณ์ ขอให้
พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความจ�าเป็นของการมี
ศาสดาพยากรณ์ทีม่ีชีวติหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอื
ไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ขอให้พวกเธอสองสามคนแบ่งปันส่ิงทีรู่สึ้กวา่ตอ้งท�า

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามคนที่พระองคท์รงสอน
และทรงเปิดโอกาสให้พวก
เขาถามค�าถามของตน ท่าน
จะถามค�าถามอะไรไดบ้้างที่
จะช่วยให้เยาวชนหญิงคดิ
และรูสึ้กอย่างลึกซึง้เกี่ยวกับ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ท่าน
จะแสดงให้เห็นไดอ้ย่างไรวา่
ท่านสนใจค�าตอบของพวก
เธอ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เอ็ม รสัเซลล์ บัลลารด์ “อยู่ ในเรอื
และจับให้แน่น!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 89

เมื่อไม่นานมาน้ีเพื่อนข้าพเจ้าพาบุตรชายล่องเรอืไปตาม
แม่น� ้าโคโลราโดผ่านแคทาแรคท์แคนยอนทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องยูทาห์ หุบผาชันแห่งน้ีมีช่ือเสียงเรือ่งสายน� ้า
เช่ียวกรากใสบรสุิทธิ์ยาว 14 ไมล์ (23 กิโลเมตร) ที่จะเป็น
อันตรายอย่างยิ่งได้

ในการเตรยีมผจญภัยครัง้น้ี พวกเขาตรวจสอบเวบ็ไซต์
ของหน่วยบรกิารอุทยานแห่งชาตอิย่างละเอียด ในน้ันมี
ข้อมูลส�าคญัเกี่ยวกับการเตรยีมความพรอ้มและอันตราย
ทั่วไปที่แฝงอยู่

เมื่อเริม่ออกเดนิทาง มัคคเุทศก์ทางน� ้าที่มีประสบการณ์
คนหน่ึงทบทวนค�าแนะน�าส�าคญัดา้นความปลอดภัย โดย
เน้นกฎสามข้อที่จะท�าให้การเดนิทางผ่านสายน� ้าเช่ียว
กรากปลอดภัย “กฎข้อที่หน่ึง: อยู่ ในเรอื! กฎข้อสอง: สวม
เสือ้ชูชีพตลอดเวลา! กฎข้อสาม: ใช้สองมือจับให้แน่น

เสมอ!” จากน้ันเขาพูดอีกครัง้โดยเน้นย�า้มากกวา่เดมิวา่ 
“ถึงอย่างไรก็ ให้จ�ากฎข้อหน่ึงไวน้ะครบั อยู่ ในเรอื!”

การผจญภัยครัง้น้ีเตอืนข้าพเจ้าให้นึกถึงการเดนิทางใน
มรรตยัของเรา พวกเราส่วนใหญ่ประสบหลายช่วงชีวติที่
เราเห็นคณุคา่สายน� ้าอันสงบน่ิงของชีวติ หลายครัง้เรา
เผชิญสายน� ้าเช่ียวกรากใสบรสุิทธิ์ที่เทียบไดก้ับล�าน� ้ายาว 
14 ไมล์ผ่านแคทาแรคท์แคนยอน—ความท้าทายที่อาจ
รวมถึงปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความตายของ
คนรกั ความฝันและความหวงัที่สูญสลาย และ—บางคน
—ประสบวกิฤตแห่งศรทัธาเมื่อเผชิญปัญหาชีวติ ค�าถาม 
และข้อสงสัย

พระเจ้าในพระกรณุาธิคณุทรงเตรยีมความช่วยเหลือ รวม
ทัง้เรอื อุปกรณ์ที่จ�าเป็นเช่นเสือ้ชูชีพ และมัคคเุทศก์ทาง
น� ้าที่มีประสบการณ์ผู้ ให้การน�าทางและค�าแนะน�าดา้น
ความปลอดภัยเพื่อช่วยให้การล่องเรอืตามสายน� ้าแห่งชีวติ
ไปถึงจุดหมายสุดท้ายของเรา
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะรบัการเปิดเผยส่วนตวัได้
อย่างไร
เราแตล่ะคนมีสิทธิ์ ไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวัเพื่อน�าทางชีวติเรา เพื่อให้ ไดร้บัการเปิด
เผยส่วนตวั เราตอ้ง

เตรยีมโดยด�าเนินชีวติอย่างมีคา่ควรตลอดจนศึกษาและไตรต่รองพระคมัภีร ์ถ้าเรา
แสวงหาและขอ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยพระประสงคข์องพระองคต์อ่เราผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:9–12; ฮีลามัน 5:30; 
คพ. 6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (วธิีที่
พระวญิญาณตรสักับเรา)

ยอห์น 14:26–27 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถช่วยเราให้จ�าส่ิงตา่งๆ ไดแ้ละ
รูสึ้กสงบ)

อีเธอร ์2–3; คพ. 9:7–9 (การเปิดเผยส่วน
ตวัตอ้งควบคูก่ับการคดิและการศึกษา
ของเราเอง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การเปิดเผยตอ่เน่ือง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 70- 73

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “วธิี ไดร้บัการเปิดเผย
และการดลใจในชีวติส่วนตวัของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 45–47

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่งการเปิด
เผย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 109–113

“เรยีนรูท้ี่จะตระหนักในการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณ,” ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรา (1999), 102–103

“การเปิดเผย,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
46–51

วดีทิัศน์: “แบบฉบับของความสวา่ง: 
วญิญาณแห่งการเปิดเผย,” “ ไดย้ินสุรเสียง
ของพระองค”์

“ ให้พระวญิญาณทรงน�า,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 64

ท่านรู้ ไดอ้ย่างไรเมื่อท่านไดร้บั
การเปิดเผยส่วนตวั การฝึก
รบัรูก้ารเปิดเผยส่วนตวัเป็น
พรแก่ชีวติท่านอย่างไร

เหตใุดท่านจึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่
เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของ
ท่านตอ้งรูว้ธิีรบัการเปิดเผย
ส่วนตวั ท่านจะช่วยอย่างไร
ให้พวกเธอเรยีนรูท้ี่จะรูจ้ักวา่
เป็นการเปิดเผยส่วนตวั
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านหรอืรอ้งเพลง 
“ ให้พระวญิญาณทรงน�า” (เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 64) ทัง้สามข้อ และหาค�าที่
บอกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับเรา
อย่างไร เยาวชนหญิงสามารถนึกค�าใดออก
อีกบ้างที่บอกวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ส่ือสารกับเราอย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “ฉันรูว้า่ฉัน
ก�าลังไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวัเมื่อ 
___________” ถามเยาวชนหญิงวา่พวก
เธอจะเตมิประโยคน้ีวา่อย่างไร เชือ้เชิญให้
พวกเธอไตรต่รองข้อความน้ีตลอดช่วงบท
เรยีนและมองหาค�าตอบเพิ่มเตมิ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิี ไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• อ่านสามย่อหน้าแรกดว้ยกันจากค�าพูด
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “การ
เปิดเผยตอ่เน่ือง” ขอให้เยาวชนหญิง
เขียนสองสามสถานการณ์ซ่ึงพวกเธอ
หรอืคนรูจ้ักจะตอ้งมีการเปิดเผยส่วนตวั 
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านหรอืดคู�าพูด
หลายๆ ตอนของประธาน อายรงิก์และ
แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู ้เชือ้เชิญพวกเธอให้
ไตรต่รองส่ิงที่จะท�าเพื่อแสวงหาการเปิด
เผยส่วนตวั

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงที่แนะน�าใน
โครงรา่งน้ีไวบ้นกระดาน ขอให้เยาวชน
หญิงอ่านคนละหน่ึงข้อและระบุวา่ข้อ
น้ันสอนอะไรเกี่ยวกับวธิีที่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเรา ให้เยาวชนหญิง

เขียนส่ิงที่พบไวบ้นกระดานตดิกับอ้างอิง 
เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปันประสบการณ์
ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์เคยตรสักับพวก
เธอในวธิี ใดวธิีหน่ึงเหล่าน้ี

• ท�าส�าเนาแผนภูมิ หน้า 96- 97 ของ  
ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา ให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคน เชือ้เชิญให้เธอทบทวนแผนภูมิ
และรายละเอียดในน้ันวา่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเราอย่างไร เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงเขียนเกี่ยวกับเวลาที่พวก
เธอเคยมีความรูสึ้ก ความคดิ หรอืความ
ประทับใจอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่อธิบาย
ไว้ ในแผนภูมิ เชิญเยาวชนหญิงสองสาม
คนแบ่งปันส่ิงที่เขียนกับคนที่เหลือในชัน้
เรยีน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บางทีการล่อลวงที่ ใหญ่
หลวงที่สุดส�าหรบัครคูอืการ
ใช้เรือ่งตืน่เตน้เพื่อคงความ
สนใจของชัน้เรยีนเอาไว ้
เรือ่งเช่นวา่น้ีมีเป็นจ�านวน
มาก ที่มาของเรือ่งก็ ไม่น่า
เช่ือถือ และยังคงวนเวยีนอยู่
อย่างตอ่เน่ืองทั่วศาสนจักร 
... ส่ิงเหล่าน้ีไม่ ใช่เครือ่งมือ
การสอน ความมั่นคงและ
ประจักษ์พยานไม่ไดส้รา้งขึน้
มาจากเรือ่งอือ้ฉาว” ( โจเซฟ 
เอฟ. แมคคองกี, ใน ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 53)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านหัวข้อเรือ่ง 
“บบฉบับของการเปิดเผย” จากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “วญิญาณ
แห่งการเปิดเผย” หรอืดวูดีทิัศน์เรือ่ง “บบ
ฉบับของความสวา่ง: วญิญาณแห่งการเปิด
เผย” ขอให้พวกเธอระบุวลีหรอืประโยคที่
อธิบายวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสาร
กับเราอย่างไร เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงตอ้งเข้าใจวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงส่ือสาร พระองคจ์ะทรงช่วยเรือ่งการ
ตดัสินใจส�าคญัๆ ที่เราตอ้งท�าไดอ้ย่างไร 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนการตดัสิน
ใจส�าคญับางเรือ่งที่พวกเธอจะตอ้งท�าใน

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขออนุญาตอธิการเชิญ
สตรตีวัอย่างจากวอรด์มาแบ่งปันวา่พวก
เธอเคยแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวัเพื่อ
ท�าการตดัสินใจคล้ายๆ กันอย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ดย้ินสุรเสียงของ
พระองค”์ และขอให้เยาวชนหญิงมองหา
ส่ิงที่เยาวชนในวดีทิัศน์ท�าเพื่อเตรยีมตวั
รบัการเปิดเผยส่วนตวั เราจะเตรยีมตวัใน
ดา้นใดไดอ้ีกบ้าง (ด ู3 นีไฟ 17:2–3; คพ. 
9:7–8) กระตุน้ให้เยาวชนหญิงยอมรบัการ
ท้าทายที่เยาวชนในวดีทิัศน์ยอมรบั และ
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์
ในชัน้เรยีนครัง้ตอ่ไป

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีรบัการเปิดเผยส่วน
ตวัหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• ท�า การเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 5 ใน  
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้วเสรจ็

• จดการกระตุน้เตอืนหรอืความประทับ
ใจพิเศษเฉพาะทางวญิญาณที่พวกเธอได้

รบัตลอดสัปดาห์และท�าตามน้ัน พวกเธอ
อาจจะเขียนในบันทึกส่วนตวัวา่เกิดอะไร
ขึน้เมื่อท�าตามการกระตุน้เตอืนและพวก
เธอไดร้บัพรอะไรบ้าง

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้ผู้ตดิตามพระองคป์ฏิบัติ
ในศรทัธาและด�าเนินชีวติ
ตามความจรงิที่พระองคท์รง
สอน พระองคท์รงมุ่งช่วย
ให้ผู้ตดิตามพระองคด์�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุดว้ย
สุดใจของพวกเขาโดยทรงจัด
เตรยีมประสบการณ์การเรยีน
รูอ้ันเป่ียมดว้ยพลังให้พวกเขา 
ท่านจะสอนเยาวชนหญิงให้
ปฏิบัติ ในศรทัธาและด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พวกเธอ
เรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่ง 
การเปิดเผย,”  Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2011, หน้า 
109–112

การเปิดเผยได้มาในหลากหลายวธิี ตัวอย่างเช่น ความฝัน 
นิมิต การสนทนากับผู้ส่งสารจากสวรรค ์และการดลใจ การ 
เปิดเผยบางอย่างหนักแน่นโดยทันที บางอย่างคอ่ยๆ รบัรู ้
ทีละน้อยอย่างแยบยล  ประสบการณ์ทัง้สองอย่างเกี่ยวข้อง
กับแสงซ่ึงข้าพเจ้าอธิบายไปแล้วช่วยให้เราเข้าใจมากขึน้
เกี่ยวกับแบบแผนพืน้ฐานของการเปิดเผยทัง้สองวธิี

การเปิดไฟในหอ้งมดืเปรยีบเสมอืนการรบัขา่วสารจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้าอย่างรวดเรว็ครบถ้วนทัง้หมดในคราวเดยีว  พวก
เราจ�านวนมากเคยประสบแบบแผนของการเปิดเผยเช่น
น้ีเมื่อเราไดร้บัค�าตอบจากการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจหรอืได ้

รบัการน�าทางหรอืการปกป้องทีจ่�าเป็นตามพระประสงคแ์ละ 
ก�าหนดเวลาของพระผู้เป็นเจ้า ค�าอธิบายถึงการแสดงประ- 
จกัษ์พยานอยา่งหนักแน่นโดยทนัทเีช่นน้ันมอียู่ในพระคมัภรี ์
บรรยายไว้ ในประวตัศิาสนจักร และแสดงให้เห็นในชีวติเรา
เอง ส่ิงอัศจรรย์เหล่าน้ีเกิดขึน้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตาม 
แบบแผนของการเปิดเผยดงักลา่วมแีนวโน้มวา่จะเกดิขึน้ได ้
ยากกวา่ธรรมดาทั่วไป

แสงทีเ่พิม่ขึน้ทลีะน้อยซ่ึงฉายออกมาจากดวงอาทติยท์ีก่�าลงั 

ขึน้เปรยีบเสมอืนการไดร้บัขา่วสารจากพระผูเ้ป็นเจา้ “บรร- 
ทัดมาเติมบรรทัด กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 
28:30) ส่วนใหญ่แล้ว การเปิดเผยเพิ่มเตมิมาทีละน้อยตาม 
เวลาและประทานใหต้ามความปรารถนา ความมคีา่ควร และ 
การเตรยีมพรอ้มของเรา การส่ือสารจากพระบดิาบนสวรรค ์

เช่นน้ันคอ่ยๆ “กลั่นลงมาบน [จิตวญิญาณเรา]  ดงัหยาดน� ้า 
คา้งจากฟ้าสวรรค”์ (ค.พ. 121:45) อย่างนุ่มนวล แบบแผน
ของการเปิดเผยเช่นน้ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้ไดท้ั่วไป เห็น 
ไดจ้ากประสบการณ์ของนีไฟเมือ่ทา่นลองพยายามท�าหลาย 
วิธีก่อนจะเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบันได้ส�าเร็จ (ด ู
1 นีไฟ 3–4)  ในที่สุด พระวญิญาณน�าท่านไปยังเยรซูาเล็ม 
“ โดยหารูล้่วงหน้าไม่ถึงส่ิงที่  [ท่าน]  ควรท�า” (1 นีไฟ 4:6) 
ทา่นไม่ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารตอ่เรอืดว้ยฝีมอืวจิติรพสิดารในคราว 
เดียว แต่พระเจ้าทรงแสดงให้ ไฟเห็น  “เป็นครัง้คราวว่า  
[ท่าน] ควรท�างานไม้เพื่อตอ่เรอืโดยวธิี ใด”  (1 นีไฟ 18:1)

ทัง้ประวัติศาสตร์ศาสนจักรและชีวิตส่วนตัวของเราล้วน
แล้วแตเ่ต็มไปดว้ยตวัอย่างแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้าใน
การรบัการเปิดเผย  “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มา
เติมกฎเกณฑ์”  ตัวอย่างเช่น ความจริงพืน้ฐานของพระ-
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูมิไดป้ระทานให้แก่ โจเซฟ สมิธ
ทัง้หมดในคราวเดยีวที่ป่าศักดิสิ์ทธิ์  สมบัตอิันประมาณคา่
มิไดเ้หล่าน้ีไดร้บัการเปิดเผยตามแตส่ภาวการณ์เรยีกรอ้ง
และตามเวลาที่เหมาะสม . . .

เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรมีแนวโน้มที่จะเน้นเรือ่งการ
แสดงให้ประจักษ์ทางวญิญาณอันอัศจรรย์และน่าตื่นเต้น
ประทับใจจนเราอาจไม่เห็นคณุคา่และแม้แตม่องข้ามแบบ 
แผนดัง้เดมิทีพ่ระวญิญาณบรสุิทธิท์รงใช้ท�างานของพระองค ์
 ให้ส�าเรจ็ “ความเรยีบง่ายของทาง”  (1 นีไฟ 17:41) ในการ 
ไดร้บัความรูสึ้กทางวญิญาณเพิ่มขึน้ทีละน้อย  ซ่ึงเมื่อเวลา 

ผ่านไปผลทัง้หมดก่อเกิดเป็นค�าตอบที่ปรารถนาหรือการ 
น�าทางที่จ�าเป็นซ่ึงอาจท�าให้เรามอง “ข้ามเป้าหมาย” ไปได ้ 
(เจคอบ 4:14)
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงตอ้งการให้เราส่ือสารกับพระองคผ์่านการสวด
อ้อนวอน เมื่อเราสวดอ้อนวอน เราควรบอกพระบิดาบนสวรรคว์า่เรารูสึ้กอย่างไรในใจเรา 
เราไม่ควรพูดซ�า้ค�าหรอืวลีที่ ไม่มีความหมาย เราจะรูสึ้กใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคผ์่าน
การสวดอ้อนวอนที่จรงิใจและตัง้ใจ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านอยากให้
เยาวชนหญิงคน้พบอะไรเกีย่วกับการสวดอ้อนวอน

ลูกา 22:41–42; ฮีลามัน 10:5; คพ. 46:30–
31 (เราควรแสวงหาพระประสงคข์องพระ
ผู้เป็นเจ้าเมื่อเราสวดอ้อนวอน)

3 นีไฟ 14:7; คพ. 9:7–8 (การสวด
อ้อนวอนควรควบคูก่ับการพยายามอย่าง
ซ่ือสัตย์)

3 นีไฟ 17–19 (พระเยซูครสิตท์รงสวด
อ้อนวอนกับชาวนีไฟและทรงสอนเรือ่ง
การสวดอ้อนวอน)

โมโรไน 10:3–5 (สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา 
ดว้ยใจจรงิ และดว้ยเจตนาแท้จรงิ)

คูม่ือพระคมัภีร,์ “สวดอ้อนวอน (การ), 
สวดอ้อนวอน (ค�า),” 178–179

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ทูลขอดว้ยศรทัธา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 114–117

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “สวดอ้อนวอนเสมอ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 51–55

“การสวดอ้อนวอน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 71–77

วดีทิัศน์: “Daily Bread: Experience”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยมีประสบการณ์ที่มี
ความหมายอะไรบ้างกับการ
สวดอ้อนวอน ประสบการณ์
เหล่าน้ีสอนอะไรท่านเกี่ยว
กับการส่ือสารกับพระบิดาบน
สวรรค ์ฉันไดท้�าอะไรบ้างเพื่อ
ท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้

ท่านเคยไดย้ินเยาวชนหญิง
ในชัน้ของท่านสวดอ้อนวอน
เมื่อใด ท่านจะช่วยพวกเธอ
ท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความ
หมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร การ
เข้าใจวธิีส่ือสารกับพระบิดา
บนสวรรคส์ามารถช่วยพวก
เธอเวลาน้ีและในอนาคตได้
อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนรอ้งเพลงหรอือ่านเพลง
สวดเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน ( ใช้ดชันี
หัวข้อท้ายหนังสือเพลงสวดเพื่อหาเพลงที่
เหมาะสม) เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว
กับการสวดอ้อนวอนจากเพลงสวดเหล่าน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนวธิีตา่งๆ ที่เรา
ส่ือสารกับผู้อื่น วธิีส่ือสารเหล่าน้ีคล้ายกับ
การสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์
อย่างไร แตกตา่งอย่างไร เยาวชนหญิงมี
ค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิีท�าให้การสวดอ้อนวอนของ
พวกเธอมีความหมายมากขึน้ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดี
ทีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงหาตวัอย่าง
การสวดอ้อนวอนในพระคมัภีรท์ี่พวกเธอ
พบวา่สรา้งแรงบันดาลใจ (หากจ�าเป็นให้
แนะน�าพวกเธออ่านพระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ใน
โครงรา่งน้ี) หรอืฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ Daily 
Bread: Experience” ขอให้พวกเธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พบและส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
สวดอ้อนวอนจากตวัอย่าง

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงอ่านพระ
คมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน 
(เช่นข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้
พวกเธอจดหลักธรรมเกี่ยวกับการสวด
อ้อนวอนที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากพระคมัภีร์
ข้อน้ันและตวัอย่างของหลักธรรมน้ัน
จากชีวติพวกเธอหรอืชีวติผู้อื่น เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่เขียนกับเยาวชน
หญิงอีกคนหน่ึงในชัน้เรยีน เยาวชนหญิง
เรยีนรูอ้ะไรจากกันที่สามารถช่วยพวกเธอ
ท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความหมายมาก
ขึน้

• จัดเตรยีมค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีให้
เยาวชนหญิงคนละหน่ึงหัวข้อ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงขีดเส้นใตค้�าแนะน�าเชิง
ปฏิบัตทิี่เอ็ลเดอรเ์บดนาร์ ให้ ไวเ้พื่อช่วย
เราท�าให้การสวดอ้อนวอนมีความหมาย
มากขึน้ ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ 
จากน้ันเชือ้เชิญให้พวกเธอสมมตวิา่ก�าลัง
สอนคนหน่ึงให้สวดอ้อนวอน พวกเธอจะ
สอนอะไรและจะสอนอย่างไร พิจารณาการ
แสดงบทบาทสมมตขิองสถานการณ์การ
สอนที่อาจเกิดขึน้

• แบ่ง 3 นีไฟ บทที่ 17, 18, หรอื 19 ใน
หมู่เยาวชนหญิง จากน้ันขอให้เยาวชน
หญิงอ่านหัวข้อของตนและแบ่งปันส่ิงที่
พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับการสวดอ้อนวอน
จากแบบอย่างและค�าสอนของพระ
เยซูครสิตแ์ละจากแบบอย่างของเหล่า
สานุศิษย์ของพระองค ์พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อท�าตามแบบอย่างเหล่าน้ีในการ
สวดอ้อนวอนของพวกเธอ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หลังจากคนหน่ึงตอบค�าถาม
หรอืบอกกล่าวความเข้าใจ ให้
เชิญคนอื่นแสดงความคดิ
เห็นเพิ่มเตมิหรอืแสดงความ
คดิเห็นที่ตา่งออกไป เมื่อคน
ใดคนหน่ึงถามค�าถาม ให้ส่ง
ตอ่ค�าถามไปยังอีกคนหน่ึง 
แทนที่จะตอบเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านจะถามวา่ ‘มี ใครจะ
ตอบค�าถามน้ีบ้าง?’” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 67)
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• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนศึกษาหลักธรรมข้อหน่ึงของการ
สวดอ้อนวอนที่กล่าวไว้ ในแน่วแน่ตอ่
ศรทัธา,หน้า 71–77 หรอืในข้อมูลเรือ่งการ

สวดอ้อนวอนใน คูม่ือพระคมัภีร ์ขอให้
เยาวชนหญิงสอนส่ิงที่เรยีนรูแ้ก่ชัน้เรยีน 
กระตุน้ให้พวกเธอยกตวัอย่างของตนเอง
เมื่อสอน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะท�าให้การ
สวดอ้อนวอนมีความหมายมากขึน้ไดอ้ย่างไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีคุม้คา่
หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• วางเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ปรบัปรงุการสวดอ้อนวอนส่วนตวัของพวก
เธอ

• ท�าประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของ 
ศรทัธา ข้อ 1 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคลให้แล้วเสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัและ
ทรงสวดอ้อนวอนให้คนที่
พระองคท์รงสอน เมื่อเราได้
รูจ้ักและรกัคนที่เราสอน เรา
สวดอ้อนวอนให้พวกเขาโดย
ระบุช่ือและส�าหรบัการท้าทาย
และโอกาสบางอย่างที่พวก
เขาอาจพบเจอ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร,์  “สวด
อ้อนวอนเสมอ,”  Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2008, หน้า 
51–55

กล่าวอย่างเรยีบง่ายคือการสวดอ้อนวอนเป็นการส่ือสารกับ 
พระบดิาบนสวรรคจ์ากบตุรธดิาของพระองคบ์นแผน่ดนิโลก 
“ทันทีที่เราเรยีนรูถ้ึงความสัมพันธ์อันแท้จรงิระหวา่งเรากับ 
พระผูเ้ป็นเจา้ (กลา่วคอื พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระบดิาบนสวรรค ์
ของเรา และเราคือลูกของพระองค์) จากน้ันการสวดอ้อน 
วอนกลายเป็นธรรมชาตวิสัิยและเป็นสัญชาตญาณของเรา 
ในทนัท”ี (Bible Dictionary, “Prayer,” 752) เราไดร้บับัญชา 
ให้สวดออ้นวอนพระบดิาเสมอในนามของพระบตุร (ด ู3 นีไฟ 
18:19–20) เราไดร้บัสัญญาวา่ถา้เราสวดออ้นวอนอยา่งจรงิใจ 
ส�าหรบัส่ิงที่ถูกต้องดีงามซ่ึงตรงกับพระประสงค์ของพระ-
ผู้เป็นเจ้าเราจะไดร้บัพร ความคุม้ครอง และการน�าทาง (ด ู
3 นีไฟ 18:20; ค.พ. 19:38) . . .

เราอาจมีหลายอย่างในบุคลิกลักษณะ พฤตกิรรม หรอืเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับการเติบโตทางวิญญาณของเราซ่ึงเราต้องการ
ปรกึษากับพระบิดาบนสวรรค์ ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้า  
หลังจากกล่าวขอบพระทัยส�าหรบัพรที่ ไดร้บัเราวงิวอนขอ
ความเข้าใจ แนวทาง และความช่วยเหลือเพื่อท�าส่ิงที่เรา
ไม่สามารถท�าไดด้ว้ยก�าลังของเราเอง ตวัอย่างเช่น เมื่อเรา
สวดอ้อนวอนเราอาจ

ครุน่คดิถึงเหตกุารณ์เหล่าน้ันเมื่อเราใช้วาจารนุแรงหรอื
ไม่สุภาพตอ่คนที่เรารกัมากที่สุด

นึกไดว้า่เรารูค้วามควรไม่ควร แตเ่รามักไม่ท�าตามส่ิงที่ 
เรารู้

แสดงความเสียใจอย่างจรงิใจยิ่งตอ่ความอ่อนแอของเรา
และการไม่ละทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนของเรา

ตดัสินใจวางแบบแผนชีวติของเราตามพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้

วงิวอนขอความเข้มแข็งมากขึน้เพื่อท�าดกีวา่เดมิและ
เป็นคนดกีวา่เดมิ

ค�าสวดอ้อนวอนเช่นน้ันเป็นส่วนส�าคญัของการเตรยีมตวั
ทางวญิญาณส�าหรบัวนัของเรา

ตลอดทัง้วนั เราสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอความช่วยเหลือ
และการน�าทางตลอดเวลา—เหมอืนกบัทีแ่อลมาแนะน�าวา่: 
“ขอให้ความคดิของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้า” (แอลมา 37:36)

เราสังเกตวา่ระหวา่งวนัท่ีท�าแบบน้ีจะมีเหตุการณ์ซ่ึงโดย
ปกตเิรามีแนวโน้มจะใช้ค�าพูดรนุแรงแตเ่ราไม่ท�า หรอืเรามี 
แนวโน้มทีจ่ะโกรธแตเ่ราไม่ โกรธ  เราเห็นถงึความช่วยเหลอื 
และพลังจากสวรรคพ์รอ้มทัง้น้อมรบัค�าตอบจากการสวด
อ้อนวอนของเรา  แม้ ในยามที่ยอมรับเราก็สวดอ้อนวอน
ขอบพระทัยในใจ

ในตอนกลางคนื เราคกุเขา่อกีครัง้และรายงานพระบิดาของ 
เรา เราทบทวนเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในวนัน้ันและกล่าวขอบ 
พระทัยอย่างจริงใจส�าหรับพรและความช่วยเหลือที่เราได้
รบัเรากลับใจและดว้ยความช่วยเหลือจากพระวญิญาณของ
พระเจ้าเราหาวธิีที่เราสามารถท�าไดด้กีวา่เดมิและเป็นคนที่
ดกีวา่เดมิในวนัรุง่ขึน้  ดงัน้ันการสวดอ้อนวอนในตอนเย็น
ของเราจึงสรา้งเป็นการเตรยีมส�าหรบัการสวดอ้อนวอนใน
ตอนเช้าอย่างมีความหมาย

การสวดอ้อนวอนในตอนเช้าและตอนกลางคนื—และการ
สวดอ้อนวอนระหวา่งน้ันทัง้หมด—ใช่วา่จะเป็นเหตกุารณ์
ที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน  ตรงกันข้ามเหตุการณ์เหล่าน้ีเช่ือมโยง 

กันเป็นวนั เป็นสัปดาห์ เป็นเดอืน และเป็นปี  น่ีเป็นส่วน 
หน่ึงที่เราจะท�าให้ค�ากล่าวเตือน  ในพระคัมภีร์ ให้  “สวด
อ้อนวอนเสมอ” (ลกูา 21:36; 3 นีไฟ 18:15, 18; ค.พ. 31:12) 
การสวดอ้อนวอนที่มีความหมายเช่นน้ีเป็นเครือ่งมือในการ 

ไดร้บัพรสูงสุดทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีไวส้�าหรบัลกูๆ ผู้ซ่ือสัตย์ 

ของพระองค์



127

พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการศึกษาพระคมัภีรจ์ึงส�าคญั
พระคมัภีรม์ีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายแนะน�าเราให้
ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั ทัง้เป็นส่วนตวัและกับครอบครวั การศึกษาพระคมัภีรจ์ะช่วยให้
เรารูจ้ักพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ให้พลังเราตอ่ตา้นการล่อลวง และท�าให้
เราเข้มแข็งในการท้าทายของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการศกึษาพระคมัภีร์

สดดุ ี119:105; 2 ทิโมธี 3:16–17; 2 นี-
ไฟ 32:3 (พระคมัภีรส์ามารถเป็นเครือ่ง
น�าทางส�าหรบัชีวติเรา)

1 นีไฟ 15:24–25; แอลมา 31:5; ฮีลามัน 
3:29–30; 15:7–8; คพ. 11:21 (มีพลังใน
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 84:45; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37 
(พระคมัภีรช่์วยให้เราเล็งเห็นความจรงิ
และหลีกเลี่ยงการหลอกลวง)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “กุญแจสู่การ
คุม้ครองทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พลังแห่งพระคมัภีร,์” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 6–9

การเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 1, เยาวชน
หญิง ความก้าวหน้าส่วนบุคคล (2009), 
46

“พระคมัภีร,์” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
176–181

วดีทิัศน์: “พระคมัภีรม์อรมอน: ข่าวสาร
จากสวรรค,์” “ Daily Bread: Pattern”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็น
พรในชีวติท่านอย่างไร ท่าน
สามารถแบ่งปันประสบการณ์
อะไรกับเยาวชนหญิงไดบ้้าง

ท่านคดิวา่ข้อใดในพระคมัภีร์
จะมีความหมายตอ่เยาวชน
หญิงในชัน้เรยีนของท่าน 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนหญิงท�าให้การ
ศึกษาพระคมัภีรข์องพวก
เธอมีความหมายและเกิด
ประสิทธิผลมากขึน้
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสองสามคน
แบ่งปันพระคมัภีรข์้อโปรด เหตใุดพระ
คมัภีรจ์ึงส�าคญัตอ่พวกเธอ

• ให้เยาวชนหญิงดขูองสองสามอย่างที่
สามารถน�าทางพวกเธอได ้อาทิ แผนที่ 

เข็มทิศ หรอือุปกรณ์จีพีเอส พระคมัภีร์
เปรยีบเสมือนของเหล่าน้ีอย่างไร เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์
ซ่ึงท�าให้พวกเธอพบการน�าทางและค�า
แนะน�าในพระคมัภีร์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการศกึษาพระ
คมัภีร ์เลือกมาหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน2 ทิโมธี 
3:16–17 และ 2 นีไฟ 32:3 พระคมัภีร ์
ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับความส�าคญั
ของการศึกษาพระคมัภีร ์ให้ชัน้เรยีน
ทบทวนรายการพระคมัภีรข์องเอ็ลเดอร ์
รชิารด์ จี. สก็อตตท์ี่น�าทางชีวติท่าน 
( ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “พลังแห่งพระ
คมัภีร”์) ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนท�า
รายการพระคมัภีรท์ี่ ไดน้�าทางเธอ แบ่งปัน
ข้อพระคมัภีรก์ับชัน้เรยีน และอธิบายวา่
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีไดน้�าทางชีวติพวกเธอ
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านส่วนตา่งๆ 
จากค�าพูดเรือ่งหน่ึงที่แนะน�าไว้ ในโครง
รา่งน้ี ขอให้พวกเธอมองหาพรที่มาจาก
การศึกษาพระคมัภีร ์พวกเธอเคยประสบ
พรเหล่าน้ีในชีวติพวกเธอเมื่อใด

• ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่านพระ
คมัภีรห์น่ึงข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี ขอให้เธอวาดรปูแทนส่ิงที่พระคมัภีร์
ข้อน้ันสอน และเชือ้เชิญให้นักเรยีนที่
เหลือทายวา่พระคมัภีรข์้อน้ันพูดอะไร
เกี่ยวกับความส�าคญัของการศึกษาพระ
คมัภีร ์เยาวชนหญิงสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรไดบ้้างซ่ึงท�าให้พวกเธอ
เห็นความส�าคญัของการศึกษาพระคมัภีร์
ในชีวติตนเอง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดวูดีทิัศน์ที่
แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่งหรอือ่าน 
“ความส�าคญัของการศึกษาพระคมัภีร์
ทุกวนั” จาก แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
176–177) ขอให้พวกเธอมองหาค�าตอบ
ของค�าถามวา่ “เหตใุดจึงส�าคญัที่ฉันตอ้ง
ศึกษาพระคมัภีร”์ เชือ้เชิญให้พวกเธอ
แบ่งปันส่ิงที่พบ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของการ
ศกึษาพระคมัภีรห์รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณจะตอ้งประทับ
อยู่เพื่อจะน�าข่าวสารพระ
กิตตคิณุไปสู่จิตใจของคน
ที่ท่านสอน (ด ู2 นีไฟ 33:1; 
คพ. 42:14) ดงัน้ัน ท่านตอ้ง
ใช้วธิีที่จะสรา้งบรรยากาศที่
เหมาะสมส�าหรบัชัน้เรยีน
และอัญเชิญพระวญิญาณ” 
(ด ูไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 91)
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เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงไดท้ีเ่รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• ท�า การเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ ข้อ 1 ใน 
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล และวางแผน
พัฒนานิสัยของการศึกษาพระคมัภีรท์ุก

วนัหรอืปรบัปรงุการศึกษาพระคมัภีรข์อง
พวกเธอ

• ท่องจ�าพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่สรา้งแรง
บันดาลใจให้พวกเธอและแบ่งปันในชัน้
เรยีนสัปดาห์ถัดไป

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบส�าหรบัค�าถาม
ของพวกเขา ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงหันมาใช้พระ
คมัภีรเ์พื่อรบัค�าแนะน�าจาก
พระเจ้าไดอ้ย่างไร
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากรชิารด์ จ.ี สก็อตต,์ “พลงัแหง่พระคมัภีร,์” 
Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า  6–9

พระบดิาในสวรรคข์องเราเขา้พระทยัวา่การทีเ่ราจะกา้วหน้า 
ได้ดังพระประสงค์ ในช่วงการทดลองมรรตัย  เราจะต้อง
เผชิญการทา้ทายอนัยากล�าบาก  การทา้ทายบางอยา่งเหลา่น้ี 
แทบจะมีอ�านาจครอบง�าเราได้  พระองค์จึงทรงจัดเตรียม
เครื่องมือเพื่อช่วยเราให้ประสบความส�าเร็จในช่วงการทด
ลองมรรตยัของเรา  เครือ่งมือชุดหน่ึงไดแ้ก่พระคมัภีร์

ตลอดทุกยุคทุกสมัยพระบิดาบนสวรรคท์รงดลใจชายหญิง
ที่ทรงเลือกให้คน้พบทางออกของปัญหายุ่งยากที่สุดในชีวติ
โดยผ่านการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  พระองคท์รง 
ดลใจผูร้บัใช้ที่ ไดร้บัมอบอ�านาจใหบ้นัทกึทางออกเหล่าน้ันไว ้
เป็นคูมื่ออยา่งหน่ึงส�าหรบับตุรธดิาของพระองคซ่ึ์งมศีรทัธา 
ในแผนแห่งความสุขและพระบุตรที่รกัของพระองค ์พระ-
เยซคูรสิต ์ เรารบัการน�าทางเช่นน้ีไดท้กุเมือ่ผา่นสมบัตลิ�า้คา่ 
ที่เราเรยีกวา่งานมาตรฐาน—น่ันคือ  พันธสัญญาเดิมและ
พนัธสัญญาใหม่ พระคมัภรีม์อรมอน หลักค�าสอนและพนัธ- 
สัญญา และไข่มุกอันล�า้คา่

เน่ืองจากพระคมัภีรม์าจากการส่ือสารที่ ไดร้บัการดลใจผ่าน
พระวญิญาณบรสุิทธิจ์งึเป็นความจรงิอนัถอ่งแท ้เราไมต่อ้ง 
กังวลวา่แนวคดิที่อยู่ ในงานมาตรฐานถูกตอ้งหรอืไม่เพราะ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นเครือ่งมือกระตุน้และดลใจผู้
บันทึกพระคมัภีร์

พระคมัภีรเ์ป็นเหมือนแสงสวา่งดวงเล็กๆ ที่ส่องสวา่งความ 
คดิเราและเตรยีมเราให้พรอ้มรบัการน�าทางและการดลใจ 
จากเบือ้งบน พระคมัภรีส์ามารถเป็นกญุแจเปิดช่องทางการ 
ส่ือสารกับพระบิดาในสวรรคข์องเราและพระบุตรที่รกัของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์ 

พระคมัภรีเ์พิม่พลงัแหง่สิทธอิ�านาจใหค้�าประกาศของเรา เมือ่ 
เราอ้างอย่างถูกตอ้ง พระคมัภีรส์ามารถเป็นเพื่อนผู้ซ่ือสัตย์ 

ที่ ไม่มีข้อจ�ากัดดา้นภูมิศาสตรห์รอืปฏิทินเวลา  พระคมัภีร ์
วา่งเสมอเมื่อเราตอ้งการ  การใช้พระคมัภีรจ์ะสรา้งรากฐาน 
แห่งความจรงิซ่ึงปลุกขึน้มาได้ด้วยพระวญิญาณบรสุิทธิ์  
การเรยีนรู ้ไตรต่รอง คน้ควา้ และท่องจ�าพระคมัภีรเ์หมือน
การเก็บมติรสหาย คณุคา่ และความจรงิเขา้ตูเ้อกสารซ่ึงจะ 
เรยีกใช้ ไดทุ้กที่ทุกเวลาบนโลกน้ี

พลังยิ่งใหญ่อาจมาจากการท่องจ�าพระคัมภีร ์ การท่องจ�า
พระคมัภีรเ์ป็นการสรา้งมิตรภาพใหม่  เปรยีบเสมือนการ
ค้นพบบุคคลอีกคนหน่ึงที่สามารถช่วยเราได้ยามจ�าเป็น  
ให้การดลใจและการปลอบโยนตลอดจนเป็นบ่อเกิดของ
แรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็น  ตัวอย่างเช่น 
ความมุ่งมั่นที่จะจดจ�าบทสดุดีต่อไปน้ีเป็นที่มาของพลัง
และความเข้าใจให้แก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด

“ โลกกับสรรพส่ิงในโลกเป็นของพระยาห์เวห์  ทัง้พิภพกับ
บรรดาผู้ที่อยู่ ในพิภพน้ัน

“เพราะพระองคเ์องทรงตัง้แผ่นดนิไวบ้นมหาสมุทร และ
ทรงสถาปนามันไวเ้หนือน� ้าลึก

“ผู้ ใดจะขึน้ไปบนภูเขาของพระยาห์เวห์? และผู้ ใดจะยืน
อยู่ ในสถานนมัสการของพระองค?์

“คอืผู้ที่มีมือสะอาดและใจบรสุิทธิ์  ผู้ที่มิไดม้ีจิตใจยกย่อง
ส่ิงเท็จ และมิไดส้าบานอย่างหลอกลวง

“เขาจะรบัพระพรจากพระยาห์เวห์ และรบัความยุตธิรรม
จากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา” (สดดุ ี24:1–5)

การไตรต่รองพระคัมภีรเ์ช่นน้ันให้แนวทางส�าคัญแก่ชีวติ  
พระคัมภีรว์างรปูแบบรากฐานของการเกือ้หนุน  สามารถ
จัดหาแหล่งมิตรสหายท่ียินดีช่วยเหลือเราได้อย่างมากมาย
เหลือเช่ือ  ข้อพระคัมภีรที์่ท่องได้กลายเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน
และไม่เส่ือมคลายไปตามกาลเวลา
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะท�าให้ประจักษ์พยานของฉัน
เข้มแข็งไดอ้ย่างไร
ประจักษ์พยานคอืพยานทางวญิญาณยืนยันความจรงิที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ประทาน
แก่เรา ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามี โอกาสและความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ ในการ
ไดร้บัประจักษ์พยานของเราเอง ถ้าเราแสวงหาประจักษ์พยานผ่านการศึกษา การสวด
อ้อนวอน และการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้เรารู้
ดว้ยตวัเราเองวา่พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน: ท่านพบอะไรทีจ่ะ
ดลใจเยาวชนหญิงให้ ไดร้บัประจักษ์พยาน

ยอห์น 7:16–17 (หากเราท�าตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้า เราจะไดร้บัประจักษ์
พยาน)

1 โครนิธ์ 2:9–13; แอลมา 5:45–46; คพ. 
8:2–3 (พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็น
พยานถึงความจรงิ)

ยากอบ 1:5; 1 นีไฟ 10:17–19; 15:11; 3 
นีไฟ 18:20; โมโรไน 10:3–5 (เพื่อให้ ได้
รบัประจักษ์พยาน เราตอ้งทูลขอและ
แสวงหา)

โมไซยาห์ 26:3; แอลมา 12:11 (อุปสรรค
ตอ่การไดร้บัประจักษ์พยาน)

แอลมา 32:27–34 (เริม่ดว้ยความ
ปรารถนาจะเช่ือ)

คพ. 9:7–9 (เราตอ้งศึกษาดว้ยตวัเราเอง
ก่อนถาม)

โธมัส เอส. มอนสัน, “เช่ือ เช่ือฟัง และ
อดทน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 126–129

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การไดร้บัประ
จักษ์พยนาถึงแสงสวา่งและความจรงิ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 20- 23
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ท่านไดร้บัประจักษ์พยาน
ของท่านเองอย่างไร ประจักษ์
พยานของท่านมีอิทธิพลตอ่
ท่านอย่างไรในบทบาทการ
เป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
อาทิ ภรรยา มารดา พี่สาวน้อง
สาว หรอืครู

ท่านรูอ้ะไรเกี่ยวกับประจักษ์
พยานของเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน การมีประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งจะมีอิทธิพล
ตอ่ชีวติพวกเธอเวลาน้ีและ
ในอนาคตอย่างไร ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อกระตุน้พวก
เธอให้เสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของตน
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนอ่านการเปรยีบเทียบของ
เอ็ลเดอรเ์ครก ซี. ครสิเต็นเซ็นระหวา่ง
ประจักษ์พยานกับตน้เรดวดูในค�าพูด
ของท่านเรือ่ง “ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งเหล่าน้ีดว้ย
ตนเอง” หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได้ ให้น�ารปู
ตน้เรดวดูมาและอธิบายวา่ตน้น้ีโตจาก
เมล็ดที่ยาวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่าน้ัน 
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่การเปรยีบ

เทียบน้ีสอนอะไรเกี่ยวกับการเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของพวกเธอ

• ขอให้เยาวชนหญิงจดนิยามของค�าวา่ 
ประจักษ์พยาน เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่ง
ปันนิยามกับชัน้เรยีน ท่านอาจกระตุน้
พวกเธอให้อ่าน “ประจักษ์พยาน” ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิี ไดร้บัประจักษ์พยานของ
ตน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้เยาวชนหญิงดเูมล็ดพืชและตน้ที่
ปลูกในกระถาง ถามพวกเธอวา่ตอ้งเกิด
อะไรขึน้จึงจะท�าให้เมล็ดโตเป็นตน้ อ่าน 
แอลมา 32:27–34และขอให้เยาวชน
หญิงเปรยีบเทียบการปลูกพืชกับการได้
รบัประจักษ์พยาน ประจักษ์พยานของ
พวกเธอก�าลังเตบิโตอย่างไร พวกเธอจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อบ�ารงุเลีย้งประจักษ์
พยานของตน เชือ้เชิญให้พวกเธอเขียนใน
บันทึกส่วนตวัวา่ประจักษ์พยานของพวก
เธอก�าลังเตบิโตอย่างไรและพวกเธอจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
เหล่าน้ัน

• ให้ชัน้เรยีนเขียนช่ือแตล่ะคนในพระ
คมัภีรท์ี่ ไดร้บัประจักษ์พยาน สนทนา
วา่คนเหล่าน้ีท�าอะไรและพวกเขาไดร้บั
พยานทางวญิญาณอย่างไร (ด ู1 นีไฟ 
10:17–19; แอลมา 5:45–46) เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์ที่เสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของพวกเธอ

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้
เขียนส่ิงที่อาจท�าให้ประจักษ์พยานของ
เธออ่อนแอและวธิีที่เธอจะท�าให้ประจักษ์
พยานเข้มแข็งขณะอ่านข้อพระคมัภีร ์
ในโครงรา่งน้ีหรอืย่อหน้าที่ 12 และ 13 
จากค�าพูดของประธานโธมัส เอส. มอน-
สันเรือ่ง “เช่ือ เช่ือฟัง และอดทน” เชือ้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“บทเรยีนมักมีเน้ือหามาก
เกินกวา่ที่ท่านจะสามารถ
สอนได้ ในเวลาที่ก�าหนด 
ในกรณีเช่นน้ัน ท่านควร
คดัเลือกเน้ือหาที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่คนที่ท่านสอน
มากที่สุด” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
98)
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เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันแนวคดิบาง
ประการในรายการของพวกเธอ และให้ชัน้
เรยีนสนทนาวา่เยาวชนหญิงจะช่วยให้คน
อื่นๆ เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของตนได้
อย่างไร พวกเธอจะช่วยสมาชิกครอบครวั
และเพื่อนๆ ไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงคนรูจ้ักที่ก�าลัง
ตอ่สู้กับประจักษ์พยานของตน กระตุน้
พวกเธอให้คน้ควา้ค�าพูดของประธาน 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “การไดร้บั
ประจักษ์พยานถึงแสงสวา่งและความ
จรงิ” โดยมองหาส่ิงที่จะเป็นประโยชน์ตอ่
บุคคลน้ัน พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยบุคคลน้ัน

• ระหวา่งสัปดาห์ ขอให้เยาวชนหญิงคน
หน่ึงเตรยีมมาชัน้เรยีนเพื่อเล่าเรือ่งของ
แอ็กเนส ฮอกแกนจากค�าพูดของซิสเตอร์
บอนน่ี แอล. ออสคารสั์นเรือ่ง “จงเปลี่ยน

ใจเลื่อมใส” ทัง้บอกดว้ยวา่ประจักษ์พยาน
ของแอกเนสมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ของเธออย่างไร แจกกระดาษที่เขียน
ประโยคหน่ึงจากค�าพูดของซิสเตอรอ์อส-
คารสั์นให้เยาวชนหญิงคนละแผ่นซ่ึงสอน
หลักธรรมเกี่ยวกับการเสรมิสรา้งประจักษ์
พยาน ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนบอก
ประโยคของตนกับชัน้เรยีนและสนทนา
ส่ิงที่เธอเรยีนรูจ้ากประโยคน้ันและข้อคดิ
อื่นๆ ที่เธอตอ้งการแบ่งปัน

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีร์
คนละหน่ึงข้อในโครงรา่งน้ีเพื่อหาวธิี ได้
รบัและเสรมิสรา้งประจักษ์พยานหรอืส่ิงที่
กันเราไม่ ให้ ไดร้บัประจักษ์พยาน หลังจาก
แบ่งปันแนวคดิบางประการแล้ว ขอให้
พวกเธอนึกถึงวธิีที่จะช่วยคนอื่นๆ เสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของพวกเขา พวกเธอ
จะช่วยสมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ ที่
โรงเรยีนไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิี ไดร้บัประจักษ์
พยานของตนหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะ:

• แสดงประจักษ์พยานในชัน้เรยีน

• ตัง้เป้าหมายเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
ของตนโดยด�าเนินชีวติตามหลักธรรม
หน่ึงข้อที่เรยีนรู้

• แบ่งปันประจักษ์พยานกับเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัคนหน่ึงในสัปดาห์ที่จะ
มาถึง

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้เป็น
พยาน ตวัอย่างเช่น พระองค์
ทรงถามเขาทัง้หลายวา่ “ล้ว
พวกท่านเล่าวา่เราเป็นใคร?'” 
(ด ูมัทธิว 16:15- 16) เมื่อท่าน
ถามค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ 
ค�าตอบของเยาวชนหญิงจะ
เป็นโอกาสให้แสดงและเสรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของพวก
เธอ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “จงเปลีย่น
ใจเลือ่มใส,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

ดฉัินอยากแบ่งปันเรือ่งราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจาก
ประวตัคิรอบครวัของดฉัินเกี่ยวกับวรีชนอีกท่านหน่ึงของ
ดฉัิน ท่านช่ือแอ็กเนส ฮอกแกน เธอและสามีของเธอเข้า
รว่มกับศาสนจักรในสก็อตแลนดเ์มื่อปี 1861 เน่ืองจาก
ตอ้งทุกข์ทรมานกับการข่มเหงอย่างแสนสาหัสในบ้าน 
เกิดของพวกท่าน พวกท่านจึงอพยพไปอเมรกิากับลูกๆ 
หลายปีตอ่มา แอ็กเนสกลายเป็นหม้ายที่ตอ้งดแูลลูกแปด
คนและท�างานหนักเพื่อให้พวกเขามีอาหารและเสือ้ผ้า  

อิซาเบลลูกสาววยั 12 ปีของเธอโชคดมีากที่ ไดท้�างานเป็น
คนรบัใช้ ให้กับครอบครวัที่ร�า่รวยแต่ไม่ ใช่วสุิทธิชนยุค
สุดท้าย

อิซาเบลอาศัยอยู่ ในบ้านหลังใหญ่และช่วยดแูลลูกๆ ของ
พวกเขา เพื่อเป็นการตอบแทนการท�างานของเธอ มีการ
จ่ายคา่จ้างเล็กน้อยให้แม่ของเธอทุกสัปดาห์ ไม่นานพวก
เขารบัอิซาเบลเป็นสมาชิกของครอบครวัและเริม่ไดร้บั
สิทธิพิเศษตา่งๆ เช่นเดยีวกับสมาชิกในครอบครวัคน
อื่นๆ อาทิ เรยีนเตน้ร�า ใส่เสือ้ผ้าที่สวยงาม และไปดลูะคร 
ส่ิงน้ีด�าเนินไปส่ีปีจนกระทั่งครอบครวัที่อิซาเบลท�างาน
อยู่ดว้ยตอ้งย้ายไปอีกรฐัหน่ึง พวกเขารกัอิซาเบลมากจน
พวกเขาไปพบแม่ของเธอและขออนุญาตรบัเธอเป็นบุตร
บุญธรรมอย่างถูกกฎหมาย พวกเขาสัญญาวา่พวกเขาจะ
ให้เธอไดร้บัการศึกษาที่ด ีดวูา่เธอจะแตง่งานออกเรอืน

ไปดว้ยด ีและให้เธอเป็นผู้รบัมรดกในทรพัย์สินของพวก
เขารว่มกับลูกๆ ของพวกเขา พวกเขาจะยังคงจ่ายเงินให้
แอ็กเนสตอ่ไป

มารดาหม้ายผู้ตรากตร�าคนน้ีตอ้งตดัสินใจยากล�าบาก 
แตเ่ธอไม่ลังเลสักนิด ลองฟังค�าพูดของหลานสาวเธอที่
เขียนในอีกหลายปีตอ่มาวา่ “หากความรกัของเธอไม่ได้
บีบให้ [เธอ] ปฏิเสธ แสดงวา่เธอมีเหตผุลที่ดกีวา่น้ันมาก
—เธอจากสก็อตแลนดม์า ประสบความยากล�าบากและ
การทดลองเพื่อพระกิตตคิณุ และเธอไม่คดิจะปล่อยให้
ลูกคนใดของเธอสูญเสียส่ิงที่เธอมาไกลขนาดน้ีกวา่จะได้
มา” ครอบครวัที่ร�า่รวยน้ันใช้ข้อโตแ้ย้งทุกเรือ่งที่เป็นไปได ้
และตวัอิซาเบลเองรอ้งไห้และวงิวอนขออนุญาตให้เธอไป 
แตแ่อ็กเนสยืนยันหนักแน่น อย่างที่ท่านจะจินตนาการ
ได ้อิซาเบลเด็กสาวอายุ 16 ปีรูสึ้กประหน่ึงวา่ชีวติเธอถูก
ท�าลาย

อิซาเบล ฮอกแกนเป็นทวดของดฉัิน และดฉัินส�านึกคณุ
สุดซึง้ส�าหรบัประจักษ์พยานและความเช่ือมั่นที่ลุกโชติ
ช่วงในใจของแม่เธอ ซ่ึงไม่ยอมให้เธอแลกการเป็นสมาชิก
ในศาสนจักรของลูกสาวเธอกับค�าสัญญาทางโลก ในวนั
น้ี ลูกหลานหลายรอ้ยคนของเธอที่มีความสุขกับพรของ
การเป็นสมาชิกในศาสนจักรตา่งเป็นผู้ ไดร้บัประโยชน์
จากศรทัธาอันหยั่งรากลึกและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระ
กิตตคิณุของแอ็กเนส
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พฤษภาคม: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ปิตพุรจะช่วยฉันไดอ้ย่างไร
ปิตพุรคอืการเปิดเผยส่วนตวัส�าหรบัชีวติเรา ช่วยให้เราเข้าใจศักยภาพของเราและพร
ที่เราจะไดร้บัหากเราซ่ือสัตย์ ปิตพุรอาจจะมีค�าสัญญา ค�าตกัเตอืน หรอืค�าเตอืนเพื่อ
น�าทางชีวติเรา อีกทัง้ช่วยให้เรารูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักและทรงห่วงใยเราเป็น
ส่วนตวั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านพบอะไรซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนหญิงทีท่่านสอนมากทีสุ่ด

แอลมา 16:16–17; 3 นีไฟ 17:2–3 (เรา
ควรเตรยีมใจเราให้พรอ้มรบัการสอนจาก
พระเจ้า)

3 นีไฟ 20:25–27 (เชือ้สายแห่งอิสราเอล
เป็นพรแก่ครอบครวัของแผ่นดนิโลก)

คพ. 82:10; 130:20–21 (พรมีเงื่อนไขขึน้
อยู่กับการเช่ือฟัง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงช่วยพวกเขาเล็งให้
สูง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 60–67

จูลี บี. เบค, “ท่านมีสิทธิก�าเนิดอันสูงส่ง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 129–132

คารล์อส เอ. โกดอย, “พระเจ้าทรงมีแผน
ส�าหรบัเรา!” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 96- 98

“ปิตพุร,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
164–166

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ถ้าท่านไดร้บัปิตพุรแล้ว ปิตุ
พรน�าทางชีวติท่านอย่างไร 
ปิตพุรช่วยท่านอย่างไรใน
ยามล�าบาก ปิตพุรสรา้งแรง
บันดาลใจให้ท่านอย่างไร

ปิตพุรจะเป็นเครือ่งน�าทาง
ในชีวติเยาวชนหญิงที่ท่าน
สอนในดา้นใดบ้าง เหตใุด
จึงส�าคญัที่ตอ้งรูเ้ชือ้สายของ
ท่านในเชือ้สายแห่งอิสราเอล 
ท่านจะช่วยพวกเธอเตรยีมรบั
ปิตพุรไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• หากท่านมีปิตพุร แสดงให้เยาวชนหญิง
ดวูา่ปิตพุรมีลักษณะอย่างไร (ไม่ตอ้งบอก
เน้ือหาที่เฉพาะเจาะจง) บอกพวกเธอวา่
ปิตพุรเป็นพรแก่ชีวติท่านอย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “ปิตพุรจะช่วยฉัน
ไดอ้ย่างไร” ขอให้เยาวชนหญิงเสนอค�า

ตอบของค�าถามน้ี ย้อนกลับไปที่ค�าถาม 
น้ีตลอดบทเรยีน ในการสนทนา ท่าน 
อาจเล่าเรือ่งของเอ็ลเดอรค์ารล์อส เอ. 
โกดอยวา่ปิตพุรไดช่้วยเอ็ลเดอร์ โกดอย
ท�าการตดัสินใจส�าคญัๆ ในชีวติอย่างไร  
(ด ู“พระเจ้าทรงมีแผนส�าหรบัเรา!”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 96- 98)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับปิตพุร เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระ
วญิญาณ:

• เชิญเยาวชนหญิงหน่ึงคนหรอืมากกวา่
น้ันแบ่งปันประสบการณ์การไดร้บัปิตพุร 
(หรอืแบ่งปันประสบการณ์ของท่านเอง) 
ปิตพุรของพวกเธอช่วยพวกเธออย่างไร 
(เตอืนเยาวชนหญิงวา่เน้ือหาบางอย่างใน
ปิตพุรเป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์และไม่ควรเปิด
เผย) ตดัส�าเนาบทความ “เกี่ยวกับปิตพุร” 
ออกเป็นชิน้ๆ หน่ึงชิน้ตอ่หน่ึงค�าถามและ
ค�าตอบ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงผลัดกัน
เลือกบทความหน่ึงชิน้แล้วแบ่งปันค�าถาม
และค�าตอบกับชัน้เรยีน เยาวชนหญิงมี
ค�าถามอะไรอีกบ้าง

• ท่านอาจจะขออนุญาตอธิการเชิญผู้ประ
สาทพรสเตคมาพูดคยุกับเยาวชนหญิง
เกี่ยวกับปิตพุร กระตุน้เยาวชนหญิงให้
ถามค�าถามที่พวกเธอมี

• ขอให้เยาวชนหญิงจดค�าถามที่พวกเธอ
มีเกี่ยวกับปิตพุร ให้ชัน้เรยีนมองหาค�า
ตอบใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา,หน้า 164–166

• ให้ชัน้เรยีนอ่านหัวข้อตา่งๆ ในค�า
ปราศรยัของจูลี บี. เบคเรือ่ง “ท่านมี
สิทธิก�าเนิดอันสูงส่ง” หรอืเรือ่งราวของ
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เกี่ยวกับการ
ไดร้บัปิตพุรของท่านใน “จงช่วยพวกเขา
เล็งให้สูง” หลังจากอ่านแตล่ะหัวข้อ ขอให้
เยาวชนหญิงเขียนข้อความหน่ึงเพื่อสรปุ
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับปิตพุร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านข้อพระ
คมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีและแบ่ง
ปันวา่พวกเธอรูสึ้กวา่แตล่ะข้อสอนอะไร
เกี่ยวกับปิตพุร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเรือ่งปิตพุรดขีึน้หรอื
ไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อคนหน่ึงถามค�าถาม 
ขอให้เชิญคนอื่นตอบแทน
ที่จะตอบเสียเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ ‘น่ันเป็น
ค�าถามที่น่าสนใจมากครบั 
คนอื่นที่เหลือคดิอย่างไรครบั’ 
หรอื ‘ ใครช่วยตอบค�าถามน้ี
ไดบ้้างครบั’” ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน (1999), 
64)
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น:

• พวกเธออาจจะท�าประสบการณ์อัน 
ทรงคณุคา่ของ คณุคา่ส่วนบุคคล ข้อ 2 
จาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล

• ถ้าพวกเธอไดร้บัปิตพุรแล้ว พวกเธอ
อาจจะศึกษาและจดค�าแนะน�า ค�าเตอืน 
ของประทานฝ่ายวญิญาณ และพรที่อยู่ ใน
น้ัน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของ
ท่าน และทรงรูว้า่พวกเธอ
จะเป็นใคร พระองคท์รงหา
วธิีพิเศษจ�าเพาะที่จะช่วย
ให้พวกเธอแตล่ะคนเรยีนรู้
และเตบิโต ท่านจะสอนเรือ่ง
ความรกัที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงมีตอ่เยาวชนหญิงขณะที่
ท่านพูดเรือ่งปิตพุรไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

145

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจาก “About Patriarchal Blessings,”  
New Era, Mar. 2004, 32–35; หรอื Liahona, Mar. 2004, 
18–21

ปิตุพรคืออะไร

ปิตพุรมีจุดประสงคห์ลักสองประการ  หน่ึง ผู้ประสาทพร
จะได้รับการดลใจให้ประกาศเชือ้สายของท่าน—เผ่าของ
อิสราเอลที่ท่านเป็นส่วนหน่ึง  สอง ผู้ประสาทไดร้บัการน�า
ทางโดยวญิญาณแห่งการพยากรณ์ให้ประกาศพรและอาจ
จะให้ค�าสัญญา ข้อควรระวงั หรอืค�าตกัเตอืนที่ ใช้เฉพาะกับ
ท่านเท่าน้ัน  ปิตพุรของท่านอาจชี ้ให้เห็นบางอย่างที่ท่าน 
สามารถบรรลุไดแ้ละพรทีท่า่นจะไดร้บัถ้าทา่นใช้ศรทัธาและ 
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม

เหตุใดเชือ้สายจึงส�าคัญ

สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของเผ่าหน่ึงใน
อสิราเอลสิบสองเผา่ คนที่ ไม่ไดเ้ป็นผูสื้บตระกลูโดยตรงถกู 
“รบัเป็นบุตรบุญธรรม”  ในเชือ้สายอิสราเอลผ่านบัพติศมา  
การรูเ้ชือ้สายของท่านจะเป็นเครือ่งช่วยน�าทางในชีวติท่าน 
เพราะการเป็นส่วนหน่ึงของหน่ึงในสิบสองเผ่าน�ามาซ่ึงพร 

และพนัธกิจเฉพาะของเผา่น้ัน  พรทีย่าโคบใหบ้ตุรชายของ 
เขา (หัวหน้าของแตล่ะเผ่า) มีอยู่ ในปฐมกาล 49. . .

ใครจะได้รบัปิตุพร

สมาชิกที่มีค่าควรทุกคนของศาสนจักรมีสิทธิ์รับและควร
ไดร้บัปิตพุรไม่วา่พวกเขาจะเป็นสมาชิกนานเท่าใด

ฉันต้องรบัปิตุพรตอนอายุเท่าใด

ไม่ก�าหนดอายุ  ท่านควรมีอายุมากพอจะเห็นคุณค่าความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของพรน้ัน

ผู้ประสาทพรให้พรอย่างไร

ผู้ประสาทพรจะวางมือบนศีรษะท่านและให้พรผ่านการ 
ดลใจ  น่ันจะเป็นค�าแนะน�าที่เปิดเผยให้ท่าน  จากน้ันจะ

ถอดเทปออกมาเพื่อให้ท่านมีส�าเนาเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ศึกษาตลอดชีวิตท่าน  ศาสนจักรจะเก็บส�าเนาพรฉบับ
หน่ึงไวเ้ช่นกันในกรณีที่ท่านท�าหาย

ฉันจะรบัปิตุพรอย่างไร

ท�านัดสัมภาษณ์กับอธิการของท่าน  เขาจะพิจารณาความ
พรอ้มและความมคีา่ควรของทา่นและมอบใบรบัรองใหท้า่น 
หรือช่วยท่านเตรียมรับปิตุพร  หลังจากได้ ใบรับรองแล้ว
ท่านจะติดต่อผู้ประสาทพรเพื่อท�านัด  ถามอธิการหรือผู้
ประสาทพรวา่ใครจะไปกับท่านไดบ้้าง เช่น พ่อแม่ของท่าน 
และน�าใบรบัรองไปตามนัด

ฉันรู้ ได้อย่างไรวา่ฉันพรอ้มหรอืไม่

ความปรารถนาจะรบัปิตพุรควรเกิดจากความปรารถนาจะรู ้
และด�าเนินชีวติตามพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรบั 
ท่าน ความอยากรู้หรือแรงกดดันจากผู้อื่นไม่ ใช่เหตุผลที่
ถูกต้องของการรับปิตุพร  อธิการจะช่วยพิจารณาว่าท่าน
พรอ้มรบัพรหรอืไม่

ฉันจะเตรยีมได้อย่างไร

ท่านควรท�าทุกอย่างที่ท�าได้เพื่อให้ ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้  
การสวดอ้อนวอน การอดอาหาร การศึกษาพระคัมภีร ์การ
ตรกึตรอง และการกลับใจสามารถช่วยได้  ความห่วงกังวล
กับส่ิงทางโลกควรทิง้ไว้เบือ้งหลังเพื่อรับโอกาสศักดิ์สิทธิ์
เช่นน้ัน . . .

ค�าสญัญาในพรของฉันจะเกิดสมัฤทธิผลเม่ือใด

บางครัง้ปิตุพรเปิดเผยสภาพตัง้แต่ โลกก่อนเกิดของเรา  
แตส่่วนใหญ่จะเป็นเครือ่งน�าทางส�าหรบัการด�าเนินชีวติใน
ปัจจุบันและอนาคต  เพราะพรเป็นนิรนัดร ์ด้วยเหตุน้ีจึง
อาจจะพูดถึงความเป็นไปไดห้ลังชีวติมรรตยัดว้ย
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“กุญแจทัง้หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบไว้ ให้มนุษย์บนแผ่นดนิโลก” (คพ. 65:2)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจฐานะปุโรหิตและส่ิงน้ีจะเป็นพรแก่พวกเธอ
เวลาน้ีและตอ่บทบาททุกอย่างในอนาคตของพวกเธอในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร 
เยาชนหญิงจะไดร้บัพลังมากมายและมีคณุสมบัตคิูค่วรไดร้บัพรแห่งความสูงส่งขณะพวก
เธอยังคงใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละเข้าถึงเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิตที่พวกเธอไดร้บัและพันธสัญญาที่รกัษา ช่วยให้พวกเธอเรยีนรูว้า่ฐานะปุโรหิตคอื
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ใช้เพื่อเป็นพรแก่ลูกคนของพระองคเ์ท่าเทียมกันทัง้ชายและ
หญิง ช่วยให้พวกเธอเข้าใจวา่เมื่อพวกเธอรบัใช้ ในศาสนจักร พวกเธอท�างานภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของผู้น�าที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต เพราะเหตน้ีุพวกเธอจึงมีส่วนในงานของฐานะปุโรหิต

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฐานะปุโรหิตคอือะไร
ฉันมีความรบัผิดชอบอะไรบ้างในงานของฐานะปุโรหิต
กุญแจของฐานะปุโรหิตคอือะไร
ฉันไดร้บัพลังและพรของฐานะปุโรหิตในชีวติฉันอย่างไร
การสนับสนุนผู้น�าศาสนจักรหมายความวา่อย่างไร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

หมายเหตุถึงครู

จงมีความละเอียดอ่อนตอ่เยาวชนหญิงที่ ไม่มีผู้มีอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในบ้านหรอืมีตวัอย่างไม่ดี ในชีวติพวกเธอ 
ส�าคญัที่ตอ้งสอนให้รูต้น้แบบที่สมบูรณ์ แตต่อ้งรูสึ้กไวตอ่
สถานการณ์เหล่าน้ี 

มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฐานะปุโรหิตคอือะไร
ฐานะปุโรหิตคอืพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจนิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรคข์องเรา โดย
ผ่านฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งและปกครองฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก โดย
ผ่านพลังอ�านาจดงักล่าวพระองคท์รงไถ่และทรงยกลูกของพระองค ์พระองคป์ระทาน
สิทธิอ�านาจให้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอด ลูกทุกคน
ของพระบิดาบนสวรรคส์ามารถท�าตนให้มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัศาสนพิธีเหล่าน้ีและมี
สิทธิ์รบัพลังอ�านาจและพรของฐานะปุโรหิต

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน พระคมัภีรข์้อใดและค�าปราศรยัเรือ่งใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ฐานะ
ปุโรหิตคอือะไร

ฮีบร ู5:4; คพ. 107:1–5; หลักแห่งความ
เช่ือ 1:5 (ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตไดร้บัเรยีก
จากพระผู้เป็นเจ้าและไดร้บัแตง่ตัง้โดยผู้
มีสิทธิอ�านาจ)

คพ. 84:17–22 (พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ ใน
ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต)

คพ. 121:34–46 (อ�านาจของฐานะปุโรหิต
มีผลเฉพาะตามหลักธรรมแห่งความชอบ
ธรรมเท่าน้ัน)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “น่ีคอืงานของ
เราและรศัมีภาพของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 18–21

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลังอ�านาจ
ในฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
92–95

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

“ฐานะปุโรหิตแห่งแอรนั,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา, 151–152

“ฐานะปุโรหิตแห่งเม็ลคเิซเด็ค,” แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา, 149–150

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านรูอ้ะไรเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิต ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิต

ท่านจะท�าอะไรก่อนชัน้เรยีน
เพื่อดวูา่เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนรูอ้ะไรเกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิต น่ีจะมีอิทธิพลตอ่ส่ิงที่
ท่านตดัสินใจสอนอย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอรูอ้ะไรเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิต แบ่งปันย่อหน้าที่อยู่ตน้
โครงรา่งน้ีกับพวกเธอ และถามวา่พวกเธอ
เรยีนรูค้วามจรงิเพิ่มเตมิอะไรอีกบ้างจาก
ย่อหน้าน้ันเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงทัง้ชัน้หรอืเป็นคู่
ให้แสดงบทบาทสมมตขิองการสนทนาซ่ึง
เพื่อนตา่งศาสนาถามวา่ฐานะปุโรหิตคอื
อะไร เยาวชนหญิงจะพูดถึงฐานะปุโรหิต
วา่อย่างไร ใช้ข้อความที่อยู่ตน้บทน้ีช่วยให้
พวกเธอเข้าใจวา่ฐานะปุโรหิตคอือะไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระ
วญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่ม มอบ
หมายให้แตล่ะกลุ่มคน้ควา้ข้อพระคมัภีรท์ี่
เสนอไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงข้อหรอืมากกวา่
น้ันหรอืหัวข้อหน่ึงในค�าพูดของเอ็ม. รสั-
เซลล์ บัลลารด์เรือ่ง “น่ีคอืงานของเราและ
รศัมีภาพของเรา” โดยมองหาส่ิงที่พวก
เธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับฐานะปุโรหิต เชือ้เชิญ
พวกเธอให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอประทับใจ 
เยาวชนหญิงเคยมีประสบการณ์อะไรบ้าง
กับฐานะปุโรหิต

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนวธิีที่คนในโลก
ไดม้าซ่ึงอ�านาจ (เงิน การศึกษา ความ
เดน่ดงั หน้าตาด ีและอื่นๆ) อ่าน หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 121:36–46 ดว้ยกัน
และขอให้เยาวชนหญิงเขียนหลักธรรมอัน
เป็นรากฐานของพลังฐานะปุโรหิต เปรยีบ
เทียบวธิี ไดอ้�านาจของโลกกับวธิีของ
พระเจ้า การรูเ้กี่ยวกับหลักธรรมเหล่าน้ีส่ง
ผลอย่างไรตอ่วธิีที่เยาวชนหญิงมองฐานะ
ปุโรหิต

• เชิญเยาวชนหญิงบางคนอ่านเกี่ยวกับ 
ฐานะปุโรหิตแห่งแอรนั ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (หน้า 151–152) และเชิญคนอื่นๆ 

อ่านเกี่ยวกับ ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ- 
เดค (หน้า 149–151) ขอให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนแบ่งปันส่ิงที่เธอเรยีนรูจ้ากการ
อ่าน พวกเธอรูสึ้กวา่เหตใุดจึงส�าคญัที่
เยาวชนหญิงตอ้งเข้าใจฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านคนละ
หัวข้อจากค�าพูดของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็นเรือ่ง “พลังอ�านาจในฐานะ
ปุโรหิต” จากน้ันขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนแบ่งปันกับคนที่เหลือวา่เธอเรยีนรูอ้ะไร
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตและฐานะปุโรหิตมี
ความหมายตอ่เธออย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านหัวข้อ  
“ โควรมัฐานะปุโรหิต” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา หน้า 145 อะไรคอืความคล้ายคลึง
ระหวา่งวธิีจัดระเบียบ

• โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
ชัน้เรยีนเยาวชนหญิง อะไรคอืความแตก
ตา่ง จงช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นวา่สตรี
ของศาสนจักรจัดระเบียบตามแบบฉบับ
ของฐานะปุโรหิต (ด ูDaughters in My 
Kingdom: The History and Work of 
Relief Society [2011], 138)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

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



143

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
ถึงพระพันธกิจของพระองค ์
พระองคท์รงสอนเหล่าสาวก
ของพระองค์ ให้หันมาใช้
พระคมัภีรเ์พื่อหาค�าตอบ
ของค�าถามและรบัพลังทาง
วญิญาณ ท่านสามารถกระตุน้
เยาวชนหญิงให้หันมาใช้พระ
คมัภีรเ์พื่อหาค�าตอบส�าหรบั
ค�าถามและการท้าทายของ
พวกเธอดว้ยวธิี ใด

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจดขีึน้หรอืไม่วา่ฐานะ
ปุโรหิตคอือะไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เตรยีมและสอนบทเรยีนการสังสรรค์
ในครอบครวัเรือ่งฐานะปุโรหิต

• เขียนบางส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตลงในบันทึกส่วนตวัของพวกเธอ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ข้อความทีค่ดัลอกมาจาก “ฐานะปุโรหิต” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 145–149

โควรมัฐานะปุโรหิต

โควรมัฐานะปุโรหิตคอืกลุ่มพี่น้องชายที่ด�ารงต�าแหน่งเดยีว 
กันในฐานะปุโรหิต จุดประสงคเ์บือ้งตน้ของโควรมัคอื รบัใช้ 
ผู้อื่น สรา้งความเป็นหน่ึงและภราดรภาพ สอนหลักค�าสอน 
หลักธรรม และหน้าที่ตา่งๆ ให้แก่กัน

โควรมัมีอยู่ ในทุกระดบัขององคก์รศาสนจักร  ประธานของ
ศาสนจักรและท่ีปรึกษาของท่านประกอบเป็นโควรัมฝ่าย
ประธานสูงสุด  อัครสาวกสิบสองประกอบเป็นโควรัมด้วย  
สาวกเจ็ดสิบ ทัง้เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และเจ้าหน้าที่ภาค ได้
รบัการจัดระเบียบเป็นโควรมั ประธานสเตคแตล่ะคนเป็น
ประธานโควรมัมหาปุโรหิต ซ่ึงประกอบดว้ยมหาปุโรหิตทุก
คนในสเตค  โดยปรกตแิล้วแตล่ะวอรด์หรอืสาขาจะมีโควรมั
ของเอ็ลเดอร ์ปุ โรหิต ผู้สอน และมัคนายก  มหาปุโรหิตได้
รบัการจัดระเบียบในวอรด์ดว้ยโดยรบัใช้ ในกลุ่มมหาปุโรหิต
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันมีความรบัผิดชอบอะไรบ้างใน
งานของฐานะปุโรหิต
งานของฐานะปุโรหิตเป็นมากกวา่หน้าที่ของผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต น่ีเป็นงานของพระผู้
เป็นเจ้า—งานของการให้พรและท�าให้ลูกๆ พระองคสู์งส่ง—ส�าเรจ็ได้ โดยลูกๆ ที่รกัษา
พันธสัญญาของพระองค ์สตรจี�าเป็นตอ่การท�าให้งานของฐานะปุโรหิตส�าเรจ็ลุล่วง เรา
ดแูลช่วยเหลือคนขัดสน สอนพระกิตตคิณุ และเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

คพ. 20:38–60 (หน้าที่ของผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิต)

ลูกา 8:1–3; กิจการ 9:36–40; โรม 16:1–2 
(ตวัอย่างของการปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่น)

แอลมา 56:47–48; 57:21; คพ. 25:6–8; 
โมเสส 5:11–12 (ตวัอย่างของการสอน
พระกิตตคิณุ)

ลูกา 2:36–38; ยอห์น 20:11–18; แอลมา 
19:16–17 (ตวัอย่างของการเชือ้เชิญให้ผู้
อื่นมาหาพระครสิต)์

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระผู้ปลอบโยน,” 
 เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 17–21

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “กุญแจและสิทธิ
อ�านาจของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านมีส่วนรว่มในงานของ
ฐานะปุโรหิตอย่างไร ท่านจะ
แบ่งปันประสบการณ์อะไรได้
บ้างที่จะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจความรบัผิดชอบของ
พวกเธอในงานของพระเจ้า

เยาวชนหญิงในชัน้ของท่าน
มองเห็นตนเองเป็นผู้มีส่วน
รว่มคนส�าคญัในงานของ
ฐานะปุโรหิตหรอืไม่ พวกเธอ
เคยมีประสบการณ์อะไรบ้าง
กับการท�างานของพระเจ้า—
ในบ้านของพวกเธอ ที่ โบสถ์ 
และกับเพื่อนๆ—ที่พวกเธอ
จะแบ่งปันให้กันได้
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดานวา่ “ผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตมีหน้าที่อะไรบ้าง” ขอให้เยาวชน
หญิงเขียนหน้าที่ ให้มากเท่าที่นึกออก
แล้วเพิ่มหน้าที่ซ่ึงพวกเธอเจอใน หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 20:46–60 เข้าไปใน
รายการของพวกเธอ เชือ้เชิญพวกเธอให้
พิจารณาวา่จะแบ่งปันความรบัผิดชอบใด
เหล่าน้ีกับเยาวชนหญิง

• ให้ชัน้เรยีนอ่านย่อหน้าที่อยู่ตน้โครง
รา่งน้ี และเชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้เขียน
ค�าและวลีที่ช่วยให้พวกเธอเข้าใจวา่งาน
ของฐานะปุโรหิตคอือะไรไวบ้นกระดาน 
พวกเธอเห็นความสัมพันธ์ ใดระหวา่ง
สาระส�าคญัเยาวชนหญิงกับหน้าที่ของผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตใน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 20:46–60

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงเป็นผู้มีส่วนรว่ม
ในงานของฐานะปุโรหิต เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับ
ชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:53 
และ 59 เราเรยีนรูว้า่หน้าที่ของฐานะ
ปุโรหิตไดแ้ก่การอยู่กับสมาชิกศาสนจักร
และท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้และเชือ้
เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิต ์เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงทบทวนค�าพูดแตล่ะ
ตอนของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง 
“พระผู้ปลอบโยน” ประธานอายรงิก์สอน
อะไรเกี่ยวกับวธิีที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถช่วยเรารกัษาพันธสัญญาและ
มีส่วนรว่มในงานของฐานะปุโรหิต

• ก่อนชัน้เรยีนให้เยาวชนหญิงเรยีนรู้
เกี่ยวกับสตรผีู้มีอิทธิพลคนหน่ึง—ในพระ
คมัภีร ์(เช่นสตรทีี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี) ในประวตัศิาสนจักร หรอืในครอบครวั
ของพวกเธอผู้เป็นแบบอย่างของการ
ปฏิบัตศิาสนกิจ การสอนพระกิตตคิณุ 
หรอืการเชือ้เชิญผู้อื่นให้มาหาพระครสิต ์
ตอนเริม่ชัน้เรยีนให้เชิญพวกเธอแบ่งปัน
ส่ิงที่เรยีนรู ้สตรเีหล่าน้ีมีส่วนรว่มในงาน
ของฐานะปุโรหิตในดา้นใดบ้าง อะไรสรา้ง

แรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงเกี่ยวกับ
เรือ่งเหล่าน้ี พวกเธอมองเห็นตนเองใน
งานของฐานะปุโรหิตอย่างไร

• อ่านหัวข้อ IV ในค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์ดว้ยกันเรือ่ง “กุญแจ
และสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิต” และ
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันข้อความที่พวก
เธอประทับใจ ขออนุญาตอธิการเชิญพี่
น้องสตรคีนหน่ึงในวอรด์มาพูดกับชัน้
เรยีนวา่สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตเพิ่มความ
สามารถให้เธอท�าการเรยีกอย่างไร ท่าน
อาจตอ้งการเชิญพี่น้องสตรคีนน้ีล่วงหน้า
หลายวนั

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่งหน่ึงจากที่แนะน�า
ในโครงรา่งน้ีและเชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงระบุวธิีที่สตรี ในวดีทิัศน์มีส่วนรว่ม
ในงานของฐานะปุโรหิต แบบอย่างและ
ค�าแนะน�าของผู้น�าศาสนจักรในวดีทิัศน์
เหล่าน้ีดลใจให้พวกเธอมีส่วนรว่มอย่าง
เต็มที่ ในงานน้ีอย่างไร 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน … ท่าน
อาจไดร้บัการน�าให้เน้นหลัก
ธรรมข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจ
ไดร้บัความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่
ดทีี่สุดในการน�าเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่งปัน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 48)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ผู้ตดิตามพระองค์ ให้เป็น
พยาน และขณะพวกเขาท�า
เช่นน้ัน พระวญิญาณทรง
สัมผัสใจพวกเขา ท่านเคย
มีประสบการณ์ใดกับฐานะ
ปุโรหิตที่ท่านสามารถแบ่งปัน
กับเยาวชนหญิงได้

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่พวกเธอ
จะมีส่วนรว่มในงานของฐานะปุโรหิตอย่างไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็น
ประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• วางแผนท�าความรบัผิดชอบของพวก
เธอในงานของฐานะปุโรหิตให้เกิดสัมฤ
ทธิผล

• แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูว้นัน้ีกับ
ครอบครวัเกี่ยวกับงานของฐานะปุโรหิต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าพูด ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษา
พระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ข้อความทีค่ดัลอกมาจาก “Relief Society: A Restoration of 
an Ancient Pattern,” Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011), 3–7

แม้จะรูน้้อยมากเกี่ยวกับองคก์รอย่างเป็นทางการของสตรี
ในพันธสัญญาใหม่ แตม่ีหลักฐานยืนยันวา่สตรเีป็นผู้มีส่วน
ส�าคญัยิ่งในการปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด  พันธ-
สัญญาใหม่มีเรือ่งราวของเหล่าสตรทีัง้ไดร้บัการเอ่ยนามและ
ไม่เอ่ยนาม ผู้ ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์เรยีนรูแ้ละด�าเนิน
ชีวติตามค�าสอนของพระองค ์และเป็นพยานถึงการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ปาฏิหารยิ์ และพระบารมีของพระองค ์ สตรเีหล่า
น้ีเป็นสานุศิษย์ตวัอย่างและพยานส�าคญัในงานแห่งความ
รอด

เหล่าสตรเีดนิทางไปกับพระเยซูและอัครสาวกสิบสองของ
พระองค์  พวกเธอสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อช่วยในการ
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค ์ หลังจากการสิน้พระชนม์และ
การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์สตรยีังคงเป็นสานุศิษย์
ที่ซ่ือสัตย์  พวกเธอประชุมและสวดอ้อนวอนด้วยกันกับ
เหล่าอัครสาวก  พวกเธอจัดเตรยีมบ้านของพวกเธอให้เป็น
ที่ชุมนุมส�าหรบัสมาชิกศาสนจักร  พวกเธอมีส่วนรว่มอย่าง
กล้าหาญในงานแห่งการช่วยจิตวญิญาณให้รอดทัง้ฝ่ายโลก
และฝ่ายวญิญาณ

มารธากับมารยี์น้องสาวของเธอเป็นแบบอย่างของสานุศิษย์
สตรี ในพันธสัญญาใหม่  ลูกาบทที่ 10 มีเรือ่งราวของมารธา
เปิดบ้านตอ้นรบัพระเยซู  เธอรบัใช้พระเจ้าโดยดแูลความ
จ�าเป็นทางโลกของพระองค ์แตม่ารยี์น่ังแทบพระบาทพระ-
อาจารย์และซึมซับค�าสอนของพระองค์

ในยุคที่คนคาดหวงัโดยทั่วไปให้สตรรีบัใช้ทางโลกเท่าน้ัน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนมารธากับมารยี์วา่สตรมีีส่วนรว่ม
ทางวญิญาณในงานของพระองค์ ไดเ้ช่นกัน  พระองคท์รง
เชือ้เชิญพวกเธอให้เป็นสานุศิษย์ของพระองคแ์ละรบัส่วน
ความรอด “ส่วนที่ดน้ัีน” ที่จะไม่มี ใครชิงไปจากพวกเธอได ้
[ด ูลูกา 10:38–42]

มารยี์กับมารธากลายเป็นผู้มีส่วนรว่มแข็งขันในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในความเป็นมรรตัยของพระเจ้า  ต่อมาในพันธ-
สัญญาใหม่ เราอ่านประจักษ์พยานที่เข้มแข็งของมารธาเกี่ยว

กับความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด  ในการสนทนา
กับพระเยซู เธอกล่าวว่า “ข้าพระองค์เช่ือว่าพระองค์เป็น
พระครสิตพ์ระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก” [ด ูยอห์น 
11:20–22]

สานุศิษย์สตรอีีกมากมายเดนิทางไปกับพระเยซูและอัคร
สาวกสิบสองขณะเรยีนรูจ้ากพระองคท์างวญิญาณและรบัใช้
พระองคท์างโลก  [ด ูลูกา 8:1–3] . . .

อาจเป็นไดว้า่สตรเีหลา่น้ีใหก้ารจุนเจอืทางเศรษฐกจิบางอย่าง 
แดพ่ระเยซูและอัครสาวกของพระองค ์รวมถึงการรบัใช้เช่น
การท�าอาหาร  นอกจากจะรับการปฏิบัติศาสนกิจของพระ-
เยซูแล้ว—ข่าวประเสรฐิแห่งพระกิตตคิณุของพระองคแ์ละ
พรแห่งเดชานุภาพการรกัษาของพระองค—์สตรเีหล่าน้ียัง
ได้ปรนนิบัติพระองค์ด้วยโดยแบ่งทรัพย์ส่ิงของและถวาย
ความภักดแีดพ่ระองค์

อัครสาวกเปาโลเขียนเกี่ยวกับสตรีผู้รับใช้วิสุทธิชนทัง้ใน
ต�าแหน่งศาสนจักรและจากความตัง้ใจของพวกเธอเอง [ด ู 
1 ทิ โมธี 5:10; ทิตสั 2:4] . . .

หนังสือกิจการของอัครทูตมีเรือ่งราวของสตรผีู้มีคณุสมบัติ
ดังเปาโลพูดถึง  เธอช่ือทาบิธา อีกช่ือหน่ึงคือโดรคัส  เธอ
อาศัยอยู่ ในเมืองยัฟฟา เธอเย็บเสือ้ผ้าให้เหล่าสตรทีี่ขัดสน 
[ด ูกิจการของอัครทูต 9:36–40] . . .

พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงสตรผีู้อุทิศตนคนอื่นๆ  ปรสิคา
และอาควลิลาสามีเธอเส่ียงชีวติช่วยเหล่าอัครสาวกและให้
ศาสนจักรใช้บ้านของพวกเขาเป็นที่ชุมนุม [ด ูโรม 16:3–5;  

1 โครนิธ์ 16:19] . . .

สตรนีามมารยี์ “ตรากตร�า” เพื่อเหล่าอัครสาวก [ โรม 16:6]  
สตรีช่ือลิเดียรับบัพติศมาพร้อมครัวเรือนของนางแล้ว
ปรนนิบัตคินที่สอนเธอ [กิจการของอัครทูต 16:14–15] 

ปรากฏชัดวา่สตรนีามเฟบีด�ารงต�าแหน่งรบัใช้ทางศาสนาใน
ที่ชุมนุมของเธอ [ด ูโรม 16:1–2] . . . การรบัใช้แบบเฟบีและ
สตรทีี่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ด�าเนินตอ่เน่ืองมา
จนถึงทุกวันน้ีกับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์—ผู้น� า ผู้เยี่ยม
สอน มารดา และคนอื่นๆ—ผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์หรอืผู้
ช่วยเหลือคนมากมาย
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

กุญแจของฐานะปุโรหิตคอือะไร
กุญแจฐานะปุโรหิตคอืสิทธิอ�านาจที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานให้ผู้น�าฐานะปุโรหิต
เพื่อก�ากับการใช้ฐานะปุโรหิตของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก พระเยซูครสิตท์รงถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิตทัง้หมด พระองคท์รงประสาท “กุญแจทัง้หลายของสมัยการประทานน้ี” 
ซ่ึงจ�าเป็นตอ่การน�าศาสนจักร ให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ด ูคพ. 110:16) ปัจจุบัน
สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองถือกุญแจเหล่าน้ี กุญแจฐานะ
ปุโรหิตมอบให้ฝ่ายประธานแห่งสาวกเจ็ดสิบ ประธานพระวหิาร ประธานคณะเผยแผ่ 
ประธานสเตค ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา และประธานโควรมัเช่นกัน—รวม
ทัง้ประธานโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะช่วยให้
เยาวชนหญิงเข้าใจกุญแจฐานะปุโรหิต

มัทธิว 16:18–19 (เปโตรไดร้บัสัญญาเกี่ยว
กับกุญแจแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า)

โมไซยาห์ 25:19 ( โมไซยาห์มอบอ�านาจให้
แอลมาสถาปนาศาสนจักร)

คพ. 65:2 (กุญแจฐานะปุโรหิตจ�าเป็นตอ่
การให้พระกิตตคิณุรดุไปข้างหน้า)

คพ. 124:123, 142–143 (เหล่าประธานถือ
กุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อปกครองงานแห่ง
การปฏิบัตศิาสนกิจ)

คพ. 132:7 (ประธานศาสนจักรเป็นเพียง
บุคคลเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ไดร้บัมอบ
อ�านาจให้ ใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทัง้หมด)

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “กุญแจและสิทธิ
อ�านาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ ไหน”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 29–32

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “อัครสาวกสิบสอง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 100–104

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “กุญแจและสิทธิ
อ�านาจของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014

“กุญแจฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004) 147

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

นึกถึงผู้น�าฐานะปุโรหิตใน
ชีวติท่าน ท่านไดป้ระจักษ์
พยานอย่างไรวา่ผู้น�าเหล่าน้ัน
ไดร้บัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า

ท่านสามารถท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจ
นัยส�าคญัของกุญแจฐานะ
ปุโรหิตในศาสนจักร เยาวชน
หญิงไดร้บัพรในดา้นใดจาก
การรบัใช้ของผู้ถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิต



150

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนหญิงวา่ “กุญแจฐานะ
ปุโรหิตคอือะไร” จากน้ันอ่านย่อหน้าที่
อยู่ตน้โครงรา่งน้ีให้เยาวชนหญิงฟัง และ
ถามพวกเธอวา่เหตใุดค�าวา่ กุญแจ จึงช่วย
อธิบายวธิีปกครองการใช้ฐานะปุโรหิต

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงไตรต่รองและ
ตอบค�าถามท�านองน้ี: กุญแจฐานะปุโรหิต
คอือะไร ใครถือกุญแจฐานะปุโรหิตใน
ศาสนจักร กระตุน้พวกเธอให้หาค�าตอบใน 
“กุญแจฐานะปุโรหิต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 
147

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งกุญแจฐานะปุโรหิต เลือก
กิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจ
ของพระวญิญาณ:

• ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “กุญแจและ
สิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ ไหน” 
เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันอธิบายถึง
กุญแจฐานะปุโรหิตโดยการเปรยีบเทียบ
กับกุญแจรถ เมื่อเยาวชนหญิงอ่านค�า
อุปมาน้ี ชีน้� าให้พวกเธอมองหาวา่ส่ิงใด
ในอุปมาเรือ่งน้ีที่แสดงถึงฐานะปุโรหิต 
กุญแจฐานะปุโรหิต และผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตผู้ถือกุญแจ

• เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันแนะน�าวา่คนหนุ่ม
สาวสามารถ “หากุญแจ” ในวธิี ใดไดบ้้าง 
เราจะท�าตามค�าแนะน�าของท่านไดอ้ย่างไร 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงบทเรยีน
ทัศนอุปกรณ์ที่พวกเธอสามารถใช้ ไดเ้พื่อ
อธิบายเรือ่งกุญแจฐานะปุโรหิต

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน: มัทธิว 16:18–19; คพ. 124:123, 
142–143; คพ. 132:7 เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้อ่านพระคมัภีรแ์ตล่ะข้อ และ
เขียนสรปุหน่ึงประโยควา่พวกเธอเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิตจากข้อ
เหล่าน้ี ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน
ออกเสียงส่ิงที่สรปุไว ้และขอให้เยาวชน

หญิงคนอื่นๆ ระบุวา่เธอก�าลังสรปุข้อใด 
ถามเยาวชนหญิงวา่เหตใุดกุญแจฐานะ
ปุโรหิตบนโลกทุกวนัน้ีจึงส�าคญัตอ่พวก
เธอ

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านสามย่อหน้าแรก
และเรือ่งเกี่ยวกับการเยือนนิกายหน่ึงใน
เดนมารก์จากค�าพูดของประธานบอยด ์
เค. แพคเกอรเ์รือ่ง “อัครสาวกสิบสอง” 
(หรอืพวกเธอจะดวูดีทิัศน์เรือ่ง “การฟ้ืนฟู
กุญแจฐานะปุโรหิต”) เชือ้เชิญให้พวกเธอ
สอนกันวา่เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับกุญแจฐานะ
ปุโรหิตจากค�าพูดเหล่าน้ี พรใดมาถึงพวก
เธอผ่านการรบัใช้ของผู้ถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้อ่าน
หัวข้อ 3 จากค�าพูดของ

• เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง 
“กุญแจและสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิต” 
และเขียนย่อหน้าสัน้ๆ สรปุส่ิงที่เธอเรยีน
รูเ้กี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิตดว้ยค�าพูด
ของเธอเอง ให้เวลาเยาวชนหญิงแบ่งปัน
ส่ิงที่เขียนและถามค�าถามที่พวกเธอมี
เกี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิต

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามค�าถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาค�าตอบในพระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 62)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีก
และทรงมอบหน้าที่ ให้ผู้น�า
ก�ากับดแูลและปกครอง
ศาสนจักรของพระองค ์(ด ู
มัทธิว 10:1–5) ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงรูสึ้กกตญัญูตอ่
คนที่ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้และ
ช่วยเหลือพวกเธอไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจกุญแจของฐานะ
ปุโรหิตดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจ:

• มองหาวธิีตา่งๆ ที่พวกเธอไดร้บัพรจาก
การรบัใช้ของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต

• สอนสมาชิกครอบครวัวา่พวกเธอเรยีนรู้
อะไรเกี่ยวกับกุญแจฐานะปุโรหิต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี
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ข้อความทีค่ดัมาจากบอยด ์เค. แพคเกอร,์ “อัครสาวกสิบ
สอง,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2008, หน้า 100–105

ไม่นานหลังจากประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ถึงแก่กรรม 
อัครสาวกซ่ึงเป็นชาย 14 คน ผู้ ไดร้บัการประสาทกุญแจ
แห่งอาณาจักรบนพวกเขา ชุมนุมกันในห้องชัน้บนของ
พระวหิารเพื่อจัดตัง้ฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรขึน้ 

ใหม่  ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่ิงที่จะท�า  ไม่มีการลังเล เรารู ้

วา่อัครสาวกอาวโุสคอืประธานของศานจักร  ในการประชุม 
ศักดิสิ์ทธิน้ั์น โธมสั สเป็นเซอร ์มอนสันไดร้บัการสนับสนุน 
จากโควรมัอัครสาวกสิบสองให้เป็นประธานของศาสนจักร  
ท่านเสนอช่ือที่ปรึกษาของท่าน  เช่นเดียวกันพวกท่าน 

ไดร้บัการสนับสนุน  พวกท่านไดร้บัการวางมือแตง่ตัง้และ
มอบสิทธิอ�านาจ  โดยเฉพาะประธานมอนสันไดร้บัสิทธิ- 
อ�านาจที่จะใช้กุญแจทัง้หมดแห่งสิทธิอ�านาจทัง้หมดของ
ฐานะปุโรหิตตอนน้ีดงัที่พระคมัภีรร์ะบุไว ้ ท่านเป็นชาย
ผู้เดยีวบนแผ่นดนิโลกผู้มีสิทธิ์ ใช้กุญแจทัง้หมด แตเ่รา
ทุกคนถือกุญแจในฐานะอัครสาวก  ท่ามกลางพวกเรามี
ชายคนหน่ึงผู้ ไดร้บัเรยีกและวางมอื แตง่ตัง้ และทา่นเป็น
ประธานของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ท่านไดร้บัการสนับสนุนให้เป็นศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยเรยีบรอ้ยแล้วเป็นเวลาหลายปี 

โดยทีป่ระธานอคุทด์อรฟ์ไดร้บัเรยีกเขา้สู่ฝ่ายประธานสูงสุด 
จึงมีต�าแหน่งวา่งในอัครสาวกสิบสอง  ดงัน้ัน  เมื่อวานเรา
จึงสนับสนุนสมาชิกใหม่ของอัครสาวกสิบสอง  เอ็ลเดอร์
ดี. ทอดด์ ครสิทอฟเฟอรสั์น ตอนน้ีท่านรว่มในความเป็น
พี่น้องชายอันศักดิ์สิทธิ์ ไว้ ในวงศักดิ์สิทธิ์น้ัน  และตอนน้ี

คนก็ยืนครบอยู่ ในวงแล้ว  การเรยีกของอัครสาวกย้อนกลับ
ไปถึงสมัยพระเจ้า  พระเยซูครสิต.์ . . .

ในปี 1976 การประชมุใหญ่สามญัระดบัภาคจดัขึน้ในโคเปน- 
เฮเกน ประเทศเดนมารก์  หลังจบภาคปิดการประชุมใหญ่ 
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลย.ู คมิบัลลต์อ้งการไปเยีย่มโบสถ์ 
วอรฟ์รซ่ึูงที่น่ันมีรปูป้ัน พระครสิต ์และอัครสาวกสิบสองฝี
มือธอรว์ลัดเ์ซนตัง้อยู่  ท่านเคยไปเยี่ยมหลายปีก่อนหน้าน้ี 
และท่านตอ้งการให้เราทุกคนเห็นและไปที่น่ัน

ดา้นหน้าโบสถ ์หลงัแทน่นมสัการ มรีปูป้ันทีคุ่น้ตา ของพระ- 
ครสิต ์พระพาหุหันมาข้างหน้าและกางออกเล็กน้อย พระ-
หัตถ์แสดงรอยตะปู  และบาดแผลที่สีข้างเห็นได้ชัดเจน
มาก สองข้างประกอบดว้ยรปูป้ันของเหล่าอัครสาวก เปโตร 
อยู่แถวหน้าดา้นขวามือ และอัครสาวกท่านอื่นๆ ตามล�าดบั

กลุ่มของเราส่วนใหญ่อยู่ ใกล้ด้านหลังของห้องนมัสการกับ
คนดแูลสถานที ่ขา้พเจา้ยนือยูด่า้นหน้ากบัประธานคมิบลัล ์
หน้ารปูป้ันของเปโตรพรอ้มกับเอ็ลเดอรเ์รกซ์ ด.ี พีนีเกอร ์
และโจฮัน เฮลจ์ เบนธิน ประธานสเคตโคเปนเฮเกน

ในมือเปโตร สลักไว้ ในหินอ่อน มีกุญแจพวงใหญ่  ประธาน
คิมบัลล์ชี ้ไปที่กุญแจเหล่าน้ันและอธิบายสัญลักษณ์ของ 

กญุแจ  จากน้ันดว้ยการกระท�าทีข่า้พเจา้จะไมม่วีนัลมื ทา่น 
หันไปที่ประธานเบนธินและดว้ยความหนักแน่นซ่ึงแปลก
ไปจากธรรมดา ท่านชี ้ไปที่ประธานเบนธินและกล่าวว่า 
“ผมต้องการให้คุณบอกกับทุกคนในเดนมาร์กว่าผมถือ
กุญแจ! เราถือกุญแจที่เป็น ของจรงิ และเราใช้กุญแจเหล่า
น้ันทุกวนั”
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันไดร้บัพลังและพรของฐานะ
ปุโรหิตในชีวติฉันอย่างไร
โดยผ่านฐานะปุโรหิตเราสามารถรบัศาสนพิธีแห่งความรอด ไดแ้ก่บัพตศิมา การยืนยัน 
และศาสนพิธีพระวหิารที่ผนึกครอบครวัเราไวช่ั้วนิรนัดร ์การรกัษาพันธสัญญาที่มา
ควบคูก่ับพันธสัญญาเหล่าน้ีน�าพลังฐานะปุโรหิต—เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
—เข้ามาในชีวติเรา เราสามารถรบัรูว้า่พลังอ�านาจน้ีมีผลในชีวติเราเมื่อเรากลับใจอย่าง
แท้จรงิและไดร้บัการให้อภัย รูสึ้กไวมากขึน้ตอ่การกระตุน้เตอืนและการน�าทางของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และดงึพลังความเข้มแข็งมาจากศาสนพิธีแห่งพระกิตตคิณุ โดยผ่าน
ฐานะปุโรหิตเราสามารถรบัพรพิเศษของการปลอบโยนและการรกัษาไดเ้ช่นกัน รวมถึง
พรของบิดาและปิตพุร สัญญาในพรเหล่าน้ีเกิดขึน้จรงิผ่านศรทัธาของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะมีความหมายตอ่เยาวชนหญิง

มัทธิว 3:1–6, 13–17; กิจการ 3:1–10;  
โมไซยาห์ 18:7–18; 3 นีไฟ 18:1–5 (วธิีที่
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เรา)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความมีคา่ควรใน
พลังฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
66–69

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “อ�านาจฐานะปุโรหิต
ในครอบครวัและศาสนจักร,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2005, 25–32

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “พลังอ�านาจใน
ฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรารู้ ไหมวา่เรามี
อะไร?” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 12–14

วดีทิัศน์: “พรของฐานะปุโรหิต”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านรบัรูถ้ึงพลังฐานะปุโรหิต
ในชีวติท่านขณะท่านรกัษา
พันธสัญญาของท่านเมื่อใด 
ท่านมีประสบการณ์ใดบ้างที่
สามารถแบ่งปันกับเยาวชน
หญิงหรอืไม่

เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของ
ท่านไดร้บัพรโดยพลังฐานะ
ปุโรหิตอย่างไร ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้พวก
เธอรบัรูถ้ึงพลังของฐานะ
ปุโรหิตในชีวติพวกเธอ

พึงแน่ใจวา่เยาวชนหญิงรบั
รูว้า่พวกเธอเข้าถึงพรฐานะ
ปุโรหิตไดทุ้กสภาวการณ์ พร
เหล่าน้ีสามารถผ่านมาทาง
สมาชิกครอบครวั ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิต และผู้สอนประจ�า
บ้าน
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได้ ให้น�าถาดเปล่า
ศีลระลึกมาชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิง
ให้แบ่งปันความคดิวา่พันธสัญญาที่พวก
เธอท�าระหวา่งศีลระลึกช่วยน�าพลังของ
ฐานะปุโรหิตเข้ามาในชีวติและบ้านของ
พวกเธออย่างไร

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงมาที่กระดาน
และวาดรปูหรอืเขียนข้อความหน่ึงแทน
วธิีหน่ึงที่ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เธอ 
ตลอดบทเรยีนให้เยาวชนหญิงเพิ่มรปูหรอื
ข้อความลงไปขณะพวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พรอื่นๆ ที่ผ่านมาทางฐานะปุโรหิต

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่พวก
เธออย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรเ์รือ่งหน่ึงที่แสดงให้เห็น
วา่ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เราอย่างไร (ดู
ตวัอย่างพระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี) 
เยาวชนหญิงอาจทบทวนเรือ่งราวของเด็ก
หญงิสองคนในค�าพดูของประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “ความมีคา่ควรในพลัง
ฐานะปุโรหิต” ขอให้พวกเธอเล่าเรือ่งดงั
กล่าวดว้ยค�าพูดของตนเองและอธิบายพร
ที่มาจากฐานะปุโรหิต กระตุน้ให้พวกเธอ
ยกตวัอย่างพรที่พวกเธอไดร้บัผ่านฐานะ
ปุโรหิต กระตุน้ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
บันทึกเรือ่งราวในบันทึกส่วนตวัหรอืใน
หนังสือ ครอบครวัของฉัน วา่ฐานะปุโรหิต
เป็นพรแก่ครอบครวัเธออย่างไร เยาวชน
หญิงอาจขอให้บิดามารดาหรอืสมาชิกคน
อื่นๆ ในครอบครวัช่วย

• น�าของชิน้หน่ึงมาชัน้เรยีนเพื่อใช้เป็น
สัญลักษณ์ของพรที่มาจากฐานะปุโรหิต 
เช่น รม่แทนการคุม้ครอง ถามเยาวชน
หญิงวา่มีของอะไรอีกบ้างที่อาจจะใช้เป็น
สัญลักษณ์พรอื่นๆ ของฐานะปุโรหิต ให้
ชัน้เรยีนอ่านเรือ่งการเยือนพี่น้องสตรี ใน
ฮอนดรูสัของซิสเตอรแ์คโรล เอ็ม. สต-ี 

เฟนส์ ในค�าพูดของเธอเรือ่ง “เรารู้ ไหม
วา่เรามีอะไร” พี่น้องสตรเีหล่าน้ีและ
ครอบครวัของพวกเธอไดร้บัพรอะไรแล้ว
บ้าง พวกเขาจะไดร้บัพรเพิ่มเตมิอะไรอีก
ผ่านฐานะปุโรหิต เยาวชนหญิงจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อเข้าถึงพรของฐานะปุโรหิตใน
ครอบครวัพวกเธอเวลาน้ีและในครอบครวั
อนาคต

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดเูรือ่ง “พร
ของฐานะปุโรหิต” และเขียนรายการพร
ที่เอ็ลเดอรเ์ฮลส์กล่าวถึงซ่ึงเกิดขึน้จาก
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต ขอให้พวกเธอแบ่ง
ปันรายการที่เขียนและสนทนาวา่พวกเธอ
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อให้ ไดร้บัพรเหล่าน้ี
ทุกวนั พวกเธอจะแบ่งปันประสบการณ์
อะไรไดบ้้างที่แสดงให้เห็นวา่พลังของ
ฐานะปุโรหิตเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
พวกเธออย่างตอ่เน่ืองไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านข้อความตอ่ไป
น้ีและมองหาหาวธิีที่ฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่พวกเธอ: “พี่น้องสตรทีัง้หลาย บางคน
จะพยายามโน้มน้าวท่านให้เช่ือวา่เพราะ
ท่านไม่ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต ท่าน

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

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้ตดิตามพระองคเ์ป็น
พยาน และเมื่อพวกเขาท�า
เช่นน้ัน พระวญิญาณทรง
สัมผัสใจพวกเขา เยาวชน
หญิงมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตเรือ่งใดที่พวก
เธอสามารถแบ่งปันให้กันได้

จึงไดร้บัพรน้อยกวา่ผู้ชาย พวกเขาผิด
ถนัด และพวกเขาไม่เข้าใจพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์พรของฐานะปุโรหิตมี
ให้ชายหญิงที่ชอบธรรมทุกคน เราทุกคน
อาจไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การเปิด
เผยส่วนตวั และเอ็นดาวเม้นท์ ในพระ
วหิาร ซ่ึงท�าให้เรามีพลัง ‘เป็นอาวธุ’ พลัง
ของฐานะปุโรหิตเยียวยา คุม้ครอง และ
ป้องกันคนชอบธรรมทุกคนให้รอดพ้น

จากอ�านาจของความมืด ส�าคญัที่สุดคอื
ความสมบูรณ์ของฐานะปุโรหิตที่มีอยู่
ในศาสนพิธีสูงสุดแห่งพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าจะรบัไดเ้ฉพาะเมื่อชายกับหญิงรบั
ดว้ยกันเท่าน้ัน” (เชอร ีดวิ, ใน Daughters 
in My Kingdom, 128) ขอให้เยาวชนหญิง
ยกตวัอย่างพรเหล่าน้ีในชีวติพวกเธอหรอื
ชีวติของคนที่พวกเธอรูจ้ัก

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจดขีึน้หรอืไม่วา่ฐานะ
ปุโรหิตเป็นพรแก่พวกเธออย่างไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์
หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ขอให้สมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ 
แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเขาเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิต และฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่ครอบครวัของพวกเขาและส่งผลตอ่
การเลือกประจ�าวนัของพวกเขาอย่างไร

• มองหาตวัอย่างตลอดสัปดาห์วา่พลัง
ฐานะปุโรหิตเกิดผลในชีวติพวกเธอ
อย่างไร

• แสดงความกตญัญูตอ่ผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตที่มีอิทธิพลบวกในชีวติพวกเธอ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าพูด ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษา
พระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ข้อความทีค่ดัมาจาก แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรารู้ ไหมวา่
เรามีอะไร?”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013

ไม่นานมาน้ีดฉัินได้ ไปเยี่ยมบ้านของสตรส่ีีคนในฮอนดรูสั
พรอ้มกับผู้น�าฐานะปุโรหิต ซิสเตอรเ์หล่าน้ีและครอบครวั 
ตอ้งการกญุแจฐานะปุโรหติและสิทธอิ�านาจ ศาสนพธีิ ฐานะ 
ปุโรหิตและพันธสัญญา และอ�านาจและพร ฐานะปุโรหิต

เราไปเยี่ยมซิสเตอรท์ี่รกัท่านหน่ึงที่แตง่งานแล้วและมีลูก
น่ารกัสองคน เธอซ่ือสัตย์และแข็งขันในศาสนจักรและเธอ 
สอนลูกๆ ให้เลอืกส่ิงทีถู่กตอ้ง สามขีองเธอสนับสนุนกจิกรรม 
ในศาสนจักรของเธอ แต่เขาไม่ ใช่สมาชิก ครอบครวัพวก 
เขามัน่คง แตเ่พือ่จะช่ืนชมพลงัอนัย่ิงใหญ ่พวกเขาตอ้งการ 
พรฐานะปุโรหิตเพิ่มเติม  พวกเขาจ�าเป็นต้องมีบิดาที่ ได้
รบัศาสนพิธีบัพติศมาและของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิและไดร้บัการประสาทฐานะปุโรหติ พวกเขาตอ้งการ 
อ�านาจฐานะปุโรหติทีผ่า่นมาทางเอ็นดาวเม้นท์และการผนึก 

การเยี่ยมต่อมาของเราคือบ้านของซิสเตอร์ โสดสองท่าน 
สตรผีู้มีศรทัธายิ่งใหญ่  ซิสเตอรท์่านหน่ึงมีลูกชายที่ก�าลัง
เตรยีมตัวเป็นผู้สอนศาสนา ซิสเตอรอ์ีกท่านหน่ึงก�าลังได้
รบัการบ�าบัดจากโรคมะเร็ง ในช่วงเวลาแห่งความท้อถอย
และสิน้หวงั พวกเธอจดจ�าถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดและเต็มเป่ียมไปด้วยศรัทธาและความหวัง ทัง้สอง
ตอ้งการพรและพลังเพิ่มเตมิโดยผ่านศาสนพิธีพระวหิาร 
เรากระตุน้ให้พวกเธอรว่มกับอนาคตผู้สอนศาสนาในบ้าน
ของพวกเธอเพื่อเตรยีมรบัศาสนพิธีเหล่าน้ัน 

การเยีย่มสุดทา้ยของเราเป็นบา้นของซิสเตอรท์ีส่ามเีพิง่เสีย 

ชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่าสลดใจเมื่อไม่นานมาน้ี เน่ืองจาก
เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ เธอยังไม่เข้าใจว่าเธอสามารถ
รับเอ็นดาวเม้นท์ส่วนตัวและผนึกกับสามีของเธอได้ เมื่อ

เราสอนเธอวา่เธอและสามีที่สิน้ชีวติสามารถไดร้บัพรเหล่า
น้ี เธอเต็มไปดว้ยความหวงั การที่รูว้า่ครอบครวัสามารถได ้

รบัการผนึกดว้ยกันโดยผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญาพระ-
วหิารท�าให้เธอมีศรทัธาและตดัสินใจที่จะเผชิญกับการทด- 
ลองที่รออยู่เบือ้งหน้า

ลูกชายของหญิงหม้ายผู้น้ีก�าลังเตรยีมเพื่อรบัฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน การแต่งตัง้ของเขาจะเป็นพรอันยิ่งใหญ่ต่อเธอ
และครอบครวัพวกเขาจะมีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในบ้าน 

เมื่อดฉัินพบบรรดาสตรผีู้ส่ือสัตย์เหล่าน้ีในฮอนดรูสั ดฉัิน
เห็นวา่พวกเธอพยายามรกัษาครอบครวัให้แข็งขันในพระ- 
กติตคิณุ พวกเธอแสดงความซาบซึง้ตอ่สมาชิกวอรด์ผูร้กัษา 
พันธสัญญา พวกเขาดแูลเอาใจใส่และช่วยเหลือสนับสนุน
ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ อย่างไรก็ตามซิสเตอรเ์หล่าน้ี
ยังคงตอ้งการบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์

ในแตล่ะบ้านทัง้สามหลังที่เราไปเยี่ยม ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ที่ฉลาดท่านหน่ึงไดถ้ามซิสเตอรแ์ตล่ะคนวา่เคยไดร้บัพร
ฐานะปุโรหิตบ้างไหม แตล่ะครัง้ค�าตอบคอืไม่ ซิสเตอรแ์ต ่
ละคนไดข้อและรบัพรฐานะปุโรหิตในวนัน้ัน พวกเธอหลั่ง 
น� ้าตาขณะแสดงความซาบซึง้ตอ่การปลอบประโลม การน�า 
ทาง ก�าลังใจ  การดลใจที่มาจากพระบิดาบนสวรรคผ์่านผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควร

ซิสเตอร์เหล่าน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน พวกเธอแสดง
ความคารวะต่อพระผู้เป็นเจ้าและอ�านาจและสิทธิอ�านาจ
ของพระองค์ ดิฉันซาบซึง้ต่อผู้น� าฐานะปุโรหิตผู้ ไปเย่ียม
บ้านเหล่าน้ันกับดิฉัน  เมื่อเราจากบ้านแต่ละหลังมา เรา 
ปรกึษากันเกีย่วกบัการช่วยครอบครวัเหลา่น้ีให้ ไดร้บัศาสน- 

พิธีที่จ�าเป็นเพื่อก้าวหน้าไปในทางแห่งพันธสัญญาและ
เสรมิสรา้งบ้านของพวกเธอ
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มิถุนายน: ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การสนับสนุนผู้น�าศาสนจักรของ
ฉันหมายความวา่อย่างไร
ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามี โอกาสสนับสนุนคนที่พระเจ้าทรงเรยีกให้รบัใช้ เรา
ยกมือเพื่อแสดงวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เจ้าหน้าที่สามัญคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักร ผู้น�าแตล่ะคนในวอรด์และสเตคของเรา —รวมถึงฝ่ายประธานชัน้เรยีน
เยาวชนหญิง การสนับสนุนผู้น�าเกี่ยวข้องมากกวา่การเพียงแคย่กมือ—แตห่มายความ
วา่เราอยู่สนับสนุนพวกท่าน สวดอ้อนวอนให้พวกท่าน ยอมรบังานมอบหมายและการ
เรยีกจากพวกท่าน เช่ือฟังค�าแนะน�าของพวกท่าน และไม่วพิากษ์วจิารณ์พวกท่าน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน อะไรจะดลใจให้
เยาวชนหญิงสนับสนุนผู้น�าศาสนจักรของพวกเธอ

อพยพ 17:8–12 (อาโรนและเฮอรป์ระคอง
มือของโมเสส)

คพ. 21:1–6; 124:45–46 (คนที่สดบัฟัง
เสียงผู้รบัใช้ของพระเจ้าจะไดร้บัพร)

1 นีไฟ 18:8–20; คพ. 84:23–25 (ตวัอย่าง
ของคนที่ปฏิเสธผู้น�าของพวกเขา)

1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:8–16; 2 พงศ์กษัตรยิ์ 
5:1–14 (ตวัอย่างของคนที่ท�าตามค�า
แนะน�าของผู้รบัใช้ของพระเจ้า)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ไดร้บัเรยีกจากพระผู้
เป็นเจ้าและสนับสนุนโดยสมาชิก,”  
เลียโฮนา, มิ.ย. 2012, 4–5

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การสนับสนุน
ศาสดาพยากรณ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
74–77

เจมส์ อี. เฟาสท์, “ ไดร้บัเรยีกและเลือก,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 63–65

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านท�าอะไรเพื่อสนับสนุน
ผู้น�าศาสนจักร ท่านไดร้บัพร
อย่างไรเพราะท�าเช่นน้ัน ท่าน
จะช่วยให้เยาวชนหญิงรูสึ้กถึง
ความรกัที่ผู้น�าเช่นท่านมีตอ่
พวกเธอไดอ้ย่างไร

ท่านเคยเห็นเยาวชนหญิง
ในชัน้เรยีนสนับสนุนผู้น�า
ศาสนจักร—รวมถึงสมาชิก
ในฝ่ายประธานชัน้เรยีนของ
พวกเธอเมื่อใด พวกเธอจะ
แบ่งปันประสบการณ์อะไรให้
กันไดบ้้าง
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนช่ือของบทเรยีนน้ีไวบ้นกระดาน 
และขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงค�าอื่นที่มี
ความหมายเหมือนกับ สนับสนุน จาก
น้ันให้พวกเธอเขียนรายช่ือผู้น�าในวอรด์
ไวบ้นกระดาน รวมทัง้ ประธานสมาคม
สงเคราะห์ ประธานเยาวชนหญิง ประธาน
ปฐมวยั และประธานชัน้เรยีนเยาวชน
หญิง เยาวชนหญิงก�าลังท�าอะไรเพื่อ
สนับสนุนคนเหล่าน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงตา่งคนตา่งอ่าน 
อพยพ 17:8–12 และเชิญคนหน่ึงสรปุ
เรือ่งดว้ยค�าพูดของเธอเอง เรือ่งน้ี
เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเมื่อเราสนับสนุน
ผู้น�าศาสนจักรของเรา เราเหมือนอาโรน
และเฮอรอ์ย่างไรเมือ่เราสนับสนุนประธาน
ชัน้เรยีนและผู้น�าคนอื่นๆ ของเรา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การสนับสนุนผู้น�า
ศาสนจักรหมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ด
กับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ก่อนชัน้เรยีน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให ้
อา่นค�าพดูของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนล- 
สันเรือ่ง “การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์” 
และเตรยีมมาแบ่งปันบางอย่างจากค�าพูด
น้ันที่สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเธอสนับ
สนุนประธานโธมัส เอส. มอนสัน  

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มๆ และมอบ
หมายค�าพูดของประธานเจมส์ อี. เฟาสท์
เรือ่ง “ ไดร้บัเรยีกและเลือก” หรอื หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 124:45- 46 ให้กลุ่ม
ละหน่ึงหัวข้อหรอืหน่ึงข้อ ขอให้พวกเธอ
มองหาพรที่สัญญาไวก้ับคนที่สนับสนุน
ผู้น�าของพวกเขาและค�าเตอืนถึงคนที่ ไม่
สนับสนุน เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปันส่ิง
ที่พบ ถ้าพวกเธอทบทวนค�าพูดน้ัน ขอให้
พวกเธอเล่าเรือ่งจากค�าพูดที่แสดงให้เห็น
พรและค�าเตอืนเหล่าน้ี

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงบางคนให้หา
ตวัอย่างของคนในพระคมัภีรท์ี่ ไม่ยอมรบั
ผู้น�าของตน เช่น เลมันกับเลมิวเอล (ด ู1 
นีไฟ 18:9- 14) และลูกหลานของอิสราเอล 
(ด ูคพ. 84:23- 25) ขอให้เยาวชนหญิงที่
เหลือหาตวัอย่างของคนที่ท�าตามผู้รบัใช้
ของพระเจ้า เช่น หญิงม่ายชาวศาเรฟัท 
(ด ู1 พงศ์กษัตรยิ์ 17:8- 16) และนาอา-
มาน (ด ู2 พงศ์กษัตรยิ์ 5:8- 14) ขอให้
พวกเธอเล่าเรือ่งและอธิบายวา่เรือ่งน้ัน
สอนอะไรเกี่ยวกับผลของการไม่ยอมรบั
หรอืการให้เกียรตผิู้น�าศาสนจักร

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านบทความ
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ ได้
รบัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าและสนับสนุน
จากผู้คน” โดยมองหาตวัอย่างวธิีที่เรา
จะสนับสนุนผู้น�าศาสนจักร น�านิตย

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], 69)
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ศาสนจักรมาหลายๆ เล่มและขอให้
เยาวชนหญิงหาและแบ่งปันรปูภาพ
ในนิตยสารที่แสดงวธิีสนับสนุนผู้น�า
ศาสนจักร เยาวชนหญิงจะพูดอะไรไดบ้้าง
ถ้าพวกเธอไดย้ินบางคนวพิากษ์วจิารณ์
ผู้น�าคนหน่ึงของพวกเธอ พวกเธอท�า

อะไรเพื่อสนับสนุนผู้น�าศาสนจักร รวมทัง้
ฝ่ายประธานชัน้เรยีนของพวกเธอ เชิญ
ประธานชัน้เรยีนแบ่งปันความรูสึ้กเกี่ยว
กับการเรยีกของเธอและเยาวชนหญิงที่
เธอรบัใช้

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การสนับสนุนผู้น�า
ศาสนจักรหมายความวา่อะไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอ
มีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สวดอ้อนวอนให้ผู้น�าศาสนจักร • แสดงความส�านึกคณุตอ่ผูน้� าศาสนจกัร
ผู้ที่พวกเธอรูสึ้กวา่ขยายการเรยีกของเขา
หรอืเธอ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไรได้
บ้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าพูด ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษา
พระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีก
และทรงมอบหน้าที่ ให้ผู้น�า
ก�ากับดแูลและปกครอง
ศาสนจักรของพระองค ์(ด ู
มัทธิว 10:1–5) ท่านจะช่วย
ให้เยาวชนหญิงรูสึ้กส�านึกคณุ
ตอ่ผู้ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้และ
ช่วยเหลือพวกเธอไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัลอกมาจากเจมส์ อี. เฟาสท์, “ ไดร้บัเรยีกและ
เลือก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 63–65

ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นเกียรตยิิ่งและปีตยิินดลี้นพ้นที่ ไดร้บัเรยีก
เป็นผู้ช่วยอัครสาวกสิบสองเมื่อ 33 ปีก่อน  สองสามวนัตอ่
มาประธานฮิวจ์ บี. บราวน์แนะน�าข้าพเจ้าวา่ส่ิงส�าคญัที่สุด
ที่ข้าพเจ้าควรท�าก็คอืท�าตวัให้กลมเกลียวกับเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ของข้าพเจ้าเสมอ  ประธานบราวน์ ไม่ ได้บอกราย
ละเอียด ท่านเพียงพูดวา่ “ ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เข้า
ไว”้  ข้าพเจ้าตคีวามหมายเอาเองวา่ข้าพเจ้าควรปฏิบัตติาม
ค�าแนะน�าและการชีน้�าของประธานศาสนจักร  ฝ่ายประธาน
สูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง ค�าพูดน้ันดงัก้องอยู่ ในใจ
ข้าพเจ้าวา่เป็นส่ิงที่ข้าพเจ้าตอ้งการท�าดว้ยสุดใจ

คนอื่นอาจไม่เห็นดว้ยกับค�าแนะน�าน้ัน แตเ่รือ่งน้ีให้ข้อคดิ
บางอย่าง  ข้าพเจ้าสรปุวา่การน�าทางฝ่ายวญิญาณส่วนใหญ่
แล้วขึน้อยู่กับการท�าตวัให้กลมเกลียวกับประธานศาสนจักร 
ฝ่ายประธานสูงสุด และโควรัมอัครสาวกสิบสอง—ทุกท่าน 
ไดร้บัการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้ 
เปิดเผย ดงัที่พวกท่านเป็นอยู่ ในปัจจุบัน  ข้าพเจ้าไม่รูว้า่เรา 
คาดหวงัจะท�าตวัให้กลมเกลียวกับพระวญิญาณของพระเจ้า 
อยา่งเต็มที่ ไดอ้ยา่งไรหากเราไมท่�าตวัใหก้ลมเกลยีวกบัประธาน 
ศาสนจกัรและทา่นอืน่ๆ ทีเ่ป็นศาสดาพยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้และ 
ผู้เปิดเผย . . .

ข้าพเจ้าขอแนะน�าสมาชิกศาสนจักรให้สนับสนุนประธาน
ศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุด โควรมัอัครสาวกสิบสอง และ
เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่านอื่นดว้ยสุดใจสุดจิตวญิญาณของเรา  
หากเราท�าเช่นน้ันเราจะอยู่ ในท่าเรอืที่ปลอดภัย . . .

เราทุกคนอาจคาดหวังว่าจะมีส่ิงท้าทายศรัทธาของเรา  ส่ิง
ท้าทายเหล่าน้ีอาจมาในวธิีที่แตกตา่งกัน  ท่านอาจไม่ชอบค�า
แนะน�าที่ผู้น�าศาสนจักรให้เสมอไป  พวกท่านไม่ไดพ้ยายาม
ท�าให้ ได้รับความนิยม แต่พยายามช่วยเราให้พ้นภัยพิบัติ
และความผิดหวังอันเกิดจากการไม่เช่ือฟังกฎของพระผู้
เป็นเจ้า

เราจ�าเป็นตอ้งช่วยเหลือและสนับสนุนผู้น�าในท้องที่ของเรา 
เช่นกนัเพราะพวกเขาก็ “ ไดร้บัเรยีกและเลอืก” ดว้ย สมาชิก 
ศาสนจกัรน้ีทกุคนจะรบัค�าแนะน�าไดจ้ากอธกิารหรอืประธาน 
สาขา ประธานสเตคหรอืประธานคณะเผยแผ่ ประธานศาสน- 

จักรและผู้ร่วมงานของท่าน  ไม่มี ใครในบรรดาเจ้าหน้าที่
เหล่าน้ีรอ้งขอการเรยีกของเขา  ไม่มี ใครดพีรอ้ม แม้กระน้ัน
พวกเขาก็เป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า พระองคท์รงเรยีกพวกเขา 
ผ่านผู้ที่มีสิทธิ์ ไดร้บัการดลใจ ผู้ที่ ไดร้บัเรยีก สนับสนุน และ 
วางมือมอบหน้าที่เหล่าน้ีเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ไดร้บัการสนับสนุน
จากเรา

ขา้พเจา้ยกย่องและเคารพอธกิารของขา้พเจา้ทกุคน  ข้าพเจ้า 
พยายามไม่สงสัยการน�าทางของพวกเขาและรูสึ้กวา่โดยการ
สนับสนุนและปฏิบัติตามค�าแนะน�าของพวกเขา ข้าพเจ้า
ไดร้บัการปกป้องให้พ้นจาก “เล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่
ฉลาดในการล่อลวง” [เอเฟซัส 4:14]  น่ีเป็นเพราะผู้น�าที่ ได้
รบัเรยีกและเลือกแตล่ะคนเหล่าน้ีตา่งมีสิทธิ์ ไดร้บัการเปิด
เผยจากสวรรค์ซ่ึงมากับการเรยีกน้ัน  หลายคนที่ ไม่เคารพ 
ผูน้�าในศาสนจกัรตอ้งทนทกุขก์บัความออ่นแอและการตกต�า่ 
ทางวญิญาณ  เราควรมองข้ามข้อบกพรอ่ง ความผิดพลาด 
หรอืจุดอ่อนที่เรามองเห็นของผู้ที่ ไดร้บัเรยีกให้ก�ากับดแูลเรา 
และช่วยค�า้ชูต�าแหน่งที่พวกเขาด�ารงอยู่

ข้อความทีค่ดัลอกมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ไดร้บัเรยีกจาก
พระผู้เป็นเจ้าและสนับสนุนโดยสมาชิก,” เลียโฮนา, มิ.ย. 
2012, 4–5

หลายปีก่อนนักศึกษาวัย 18 ปีแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่าการ
สนับสนุนผู้รบัใช้ของพระเจ้าหมายความวา่อย่างไร  ข้าพเจ้า
ยังคงไดร้บัพรจากแบบอย่างอันนอบน้อมของเขา

เขาเพิ่งเริม่เรยีนวทิยาลัยปีหน่ึง เขารบับัพติศมายังไม่ถึงปี
กอ่นออกจากบา้นไปศึกษาทีม่หาวทิยาลยัขนาดใหญแ่หง่หน่ึง 
ที่น่ันข้าพเจ้ารบัใช้เป็นอธิการของเขา

เขาขอพบข้าพเจ้าในห้องท�างาน  ข้าพเจ้าแปลกใจเมื่อเขา
ถามวา่ “เราจะสวดอ้อนวอนดว้ยกันได้ ไหมครบั ผมขอเป็น
ผู้สวด . . .

เขาเริม่ค�าสวดอ้อนวอนดว้ยประจักษ์พยานวา่เขารูว้า่อธิการ
ไดร้บัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า  เขาทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรง 
บอกขา้พเจา้วา่เขาควรท�าอยา่งไรในเรือ่งทีส่่งผลอยา่งมากทาง 
วญิญาณ  ชายหนุ่มทูลพระผู้เป็นเจ้าวา่เขามั่นใจวา่อธิการ
ทราบความตอ้งการของเขาแล้ว และจะให้ค�าแนะน�าที่เขา
จ�าเป็นตอ้งไดย้ิน
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ขณะท่ีเขาพูด อันตรายบางอย่างที่เขาจะพบเจอเข้ามาใน
ความคิดข้าพเจ้า  ค�าแนะน�าที่ ให้เรยีบง่ายแต่ชัดเจนมาก 
น่ันคอื สวดอ้อนวอนเสมอ เช่ือฟังพระบัญญัต ิและไม่ตอ้ง
กลัว

ชายหนุ่มผู้เป็นสมาชิกหน่ึงปี ในศาสนจักรสอนโดยแบบ
อย่างถึงส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�ากับผู้น�าไดเ้มื่อเขาไดร้บั
การสนับสนุนโดยศรทัธาและการสวดอ้อนวอนของคนที่เขา
ไดร้บัเรยีกให้น�า  ชายหนุ่มคนน้ันแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นพลัง
ของกฎแห่งความเห็นชอบรว่มกันในศาสนจักร (ด ูคพ. 26:2)  
ถึงแม้พระเจ้าทรงเรยีกผู้รบัใช้ของพระองค์ โดยการเปิดเผย 
แตพ่วกเขาจะปฏิบัตหิน้าที่ ไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัการสนับสนุน
จากผู้คนที่พวกเขาไดร้บัเรยีกให้รบัใช้

โดยเสียงสนับสนุนของเรา เราท�าสัญญาศักดิสิ์ทธิ์  เราสัญญา
วา่จะสวดอ้อนวอนให้ผู้รบัใช้ของพระเจ้าและขอให้พระองค์
ทรงน�าและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหพ้วกเขา (ด ูคพ. 93:51) 
เราปฏิญาณว่าเราจะเฝ้าคอยและคาดหวังว่าจะรูสึ้กถึงการ
ดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าในค�าแนะน�าของพวกเขาและเมื่อใด
ก็ตามที่พวกเขาท�าหน้าที่ ในการเรยีกของตน (ด ูคพ. 1:38) 

สัญญาดังกล่าวจะต้องต่อใหม่ ในใจเราบ่อยๆ  ครูโรงเรียน
วันอาทิตย์ของท่านจะพยายามสอนโดยพระวิญญาณ แต่
เช่นเดียวกับที่ท่านจะท�า ครูของท่านอาจท�าผิดพลาดหน้า
ห้องเรยีน  อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถตดัสินใจฟังและมอง
หาช่วงเวลาที่ท่านจะรูสึ้กไดว้า่การดลใจเกิดขึน้  ในที่สุดท่าน

จะสังเกตเห็นความผิดพลาดน้อยลงและเห็นพยานหลัก
ฐานบ่อยขึน้วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงสนับสนุนครคูนน้ัน

เมื่อเรายกมือสนับสนุนบุคคลหน่ึง เราให้ค�ามั่นวา่จะท�างาน
เพื่อจุดประสงค์ ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเรียกบุคคลน้ันมา
ท�าให้ลุล่วง  เมื่อลูกๆ ของเรายังเล็กภรรยาข้าพเจ้าไดร้บัเรยีก 
ให้สอนเด็กเล็กในวอรด์ของเรา  ข้าพเจ้าไม่เพียงยกมือสนับ- 
สนุนเธอเท่าน้ัน แตส่วดอ้อนวอนให้เธอดว้ยและขออนุญาต
ช่วยเธอ  บทเรยีนที่ข้าพเจ้าไดร้บัเกี่ยวกับความส�านึกในส่ิงที่
สตรที�า และความรกัที่พระเจ้าทรงมีตอ่เด็กๆ ยังคงเป็นพร
แก่ครอบครวัและชีวติข้าพเจ้า

เมือ่เรว็ๆ น้ีขา้พเจา้พดูกบัชายหนุ่มคนน้ันทีส่นับสนุนอธกิาร 

ของเขาเมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าไดท้ราบวา่พระเจ้าและผู้ 
คนสนับสนุนเขาเมื่อเขาได้รับการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา 
เป็นประธานสเตค และเป็นบิดา  เขากล่าวเมื่อเราจบการ
สนทนาของเราวา่ “ผมยังคงสวดอ้อนวอนให้ท่านทุกวนั”

เราสามารถตกลงใจไดว้า่จะสวดอ้อนวอนทุกวนัให้คนที่พระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกมารบัใช้เรา เราสามารถขอบคณุคนที่การ
รบัใช้ของเขาเป็นพรแก่เรา เราสามารถตดัสินใจไดว้า่จะก้าว
ออกมาเมื่อคนที่เราสนับสนุนขออาสาสมัคร

1 คนทีส่นับสนุนผูร้บัใช้ของพระเจา้ในอาณาจกัรของพระองค ์
จะไดร้บัการค�า้จนุดว้ยเดชานุภาพอนัหาใดเทยีบไดข้องพระ- 
องค ์เราทุกคนตอ้งการพรน้ัน
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

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

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระ
กิตตคิณุ ประสบการณ์ที่พวกเธอมี ในหน่วยน้ีจะช่วยให้พวกเธอเห็นคณุคา่และให้เกียรตพิันธ-
สัญญาที่ท�าไวแ้ล้วและตัง้ตารอศาสนพิธีที่พวกเธอจะไดร้บัในอนาคต รวมถึงศาสนพิธีของพระ
วหิาร พวกเธอจะเรยีนรูเ้กี่ยวกับการน�าทางและความคุม้ครองที่พวกเธอและครอบครวัไดร้บั
เมื่อ “ท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ [และ] รบัศาสนพิธีแห่งพระวหิาร” (คูม่ือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร [2010], 10.1.2)

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดศาสนพิธีจึงส�าคญัในชีวติฉัน
เหตใุดพันธสัญญาจึงส�าคญัในชีวติฉัน
ฉันท�าพันธสัญญาอะไรบ้างเมือ่รบับัพตศิมา
ฉันไดร้บัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร
เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงส�าคญั
การรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเราหมายความวา่อะไร

กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจากความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์กับ
บทเรยีนในหน่วยน้ี:

ศรทัธา ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4

ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4

ความรู ้ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4

การเลือกและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 5

ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ 3 และ 4
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดศาสนพิธีจึงส�าคญัในชีวติฉัน
ศาสนพิธีเป็นเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์ เป็นการปฏิบัตติามระเบียบแบบแผนที่มีความหมายทาง
วญิญาณ ศาสนพิธีประกอบภายใตผู้้มีสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตและภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธีช่วยให้เราจดจ�าวา่เราเป็นใครและเตอืนเรา
ให้นึกถึงหน้าที่ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า อีกทัง้ช่วยให้เรามาหาพระครสิตแ์ละไดร้บัชีวติ
นิรนัดร์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการ
ดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิงเพือ่ช่วยให้พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของศาสนพิธี

มัทธิว 3:13–17 (บัพตศิมาของพระเยซู
ครสิต)์

กิจการของอัครทูต 19:1–6 (เปาโลให้บัพ-
ตศิมาอีกครัง้แก่คนที่ ไม่ ไดร้บับัพตศิมา
อย่างถูกตอ้ง)

3 นีไฟ 11:21–26 (พระเยซูครสิต์
ประทานสิทธิอ�านาจในการให้บัพตศิมา
และสอนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัตทิี่ถูก
ตอ้ง)

โมโรไน 8:10–12 (มอรมอนสอนเรือ่ง 
บัพตศิมา)

คพ. 84:19- 21 (พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ ใน
ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต)

หลักแห่งความเช่ือ 1:3–5 (ศาสนพิธี
จ�าเป็นตอ่ความรอด)

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การปลดบาปของ
ท่านจะมีอยู่เสมอ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
59–62

แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “ส่ีนาทีของท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 84–86

“ศาสนพิธีและการให้พรฐานะปุโรหิต,” 
คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 
(2010), 20.1

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

วดีทิัศน์: “ศรทัธาในพลังอ�านาจของฐานะ
ปุโรหิต”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยไดร้บัศาสนพิธี ใด
บ้างของพระกิตตคิณุ ศาสน-
พิธีเหล่าน้ีเป็นพรแก่ชีวติ
ท่านอย่างไร เหตใุดจึงส�าคญั
ตอ่ท่าน

เยาวชนหญิงเคยไดร้บัศาสน-
พิธีอะไรบ้าง พวกเธอก�าลัง
เตรยีมรบัศาสนพิธีอะไร เหตุ
ใดพวกเธอจึงจ�าเป็นตอ้ง
เข้าใจความส�าคญัของศาสน-
พิธีแห่งพระกิตตคิณุ
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนค�าวา่ ศาสนพิธ ีบนกระดาน และ
ขอให้เยาวชนหญิงเสนอนิยามของค�า
น้ี (หากพวกเธอตอ้งการความช่วยเหลือ 
ให้พวกเธออ่านย่อหน้าที่อยู่ตน้โครงรา่ง
น้ี) เยาวชนหญิงจะตอบอย่างไรเมื่อมีคน
บอกวา่ศาสนพิธี ไม่จ�าเป็น (หากเยาวชน
หญิงตอ้งการแนวคดิพวกเธอสามารถอ่าน
หมวดที่มีหัวข้อวา่ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
และศาสนพิธีปุ โรหิต” ในค�าปราศัยของ

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “การปลด
บาปของท่านจะมีอยู่เสมอ.”)

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายช่ือศาสน-
พิธีของพระกิตตคิณุมากเท่าที่จะนึกออก 
จากน้ันช่วยพวกเธอระบุวา่ศาสนพิธี ใด
ในรายช่ือน้ันจ�าเป็นตอ่ความสูงส่ง (หาก
พวกเธอตอ้งการความช่วยเหลือ พวก
เธอสามารถอ่าน “พิธีการ” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา) เหตใุดพระบิดาบนสวรรคจ์ึง
ประทานศาสนพิธีเหล่าน้ีแก่เรา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดศาสนพิธีจึงส�าคญั 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• ในค�าปราศัยของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารเ์รือ่ง “การปลดบาปของท่านจะ
มีอยู่เสมอ,” ในหัวข้อ “การไดร้บัและคง
ไวซ่ึ้งการปลดบาปโดยผ่านศาสนพิธี” 
อธิบายถึงพรของศาสนพิธีบัพตศิมา การ
วางมือเพื่อของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และศีลระลึก เพื่อช่วยเยาวชน
หญิงเรยีนรูว้า่ศาสนพิธีเหล่าน้ีช่วยเราได้
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
เลือกศาสนพิธีหน่ึงและเขียนทุกส่ิงที่เธอ
เรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนพิธีน้ันจากหมวดน้ี 
จากน้ันให้เชือ้เชิญเยาวชนหญิงสอนชัน้
เรยีนที่เหลือเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
อย่างสรา้งสรรค—์อาจสอนโดยการใช้ภาพ
หรอืเล่นเกม

• เชือ้เชิญผู้พูดรบัเชิญหรอืเยาวชน
หญิงคนหน่ึงที่ประสบความส�าเรจ็ใน
เรือ่งส�าคญัเพื่อแบ่งปันวา่มีข้อก�าหนดใด
บ้างของความส�าเรจ็น้ันและเธอท�าให้ข้อ

ก�าหนดน้ันเกิดสัมฤทธิผลไดอ้ย่างไร (อาจ
เป็นการที่เธอไดร้บัรางวลัความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล ไดร้บัความส�าเรจ็ทางดา้น
วชิาการ หรอืผ่านการคดัเลือกให้เล่น 
ละครเวที) จากน้ันเชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงอ่านย่อหน้าที่เริม่ตน้วา่ “ ในท�านอง
เดยีวกัน” จากค�าปราศัยของเอ็ลเดอร ์
แกรยี์ อี. สตเีวนสันเรือ่ง“ส่ีนาทีของท่าน” 
ศาสนพิธีเป็นเหมือนข้อก�าหนดที่ผู้พูด 
รบัเชิญแบ่งปันอย่างไร ท่านอาจอ่านส่วน
ที่เหลือของค�าปราศัยของเอ็ลเดอรส์ต-ี
เวนสัน โดยมองหาส่ิงที่ท่านสอนเกี่ยวกับ
ศาสนพิธี

• ให้ชัน้เรยีนทบทวนข้อก�าหนดส่ีอย่าง
ส�าหรบัการประกอบศาสนพิธี ใน หมวด 
20.1 ของ คูม่ือเล่ม 2 เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงอ่าน 3 นีไฟ 11:21–26 และระบุวา่ค�า
อธิบายของพระผู้ช่วยให้รอดเรือ่งบัพตศิ-
มาเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ีอย่างไร 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอน จง
แน่ใจวา่ท่านใช้วธิีสอนที่
หลากหลายจากบทเรยีน
หน่ึงไปอีกบทเรยีนหน่ึง น่ี
อาจหมายถึงการใช้บางส่ิงที่
เรยีบง่ายเช่น โปสเตอรสี์หรอื
แผนภูมิตดิผนังในบทเรยีน
หน่ึง และรายการค�าถามบน
กระดานในอีกบทเรยีนหน่ึง” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 89)
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ขอให้พวกเธอนึกถึงศาสนพิธีที่ ไดเ้ป็น
พยานเมื่อเรว็ๆ น้ีและอธิบายวา่เป็นไป
ตามข้อก�าหนดทัง้ส่ีอย่างไร เกิดอะไรขึน้
ถ้าประกอบศาสนพิธี โดยไม่เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดเหล่าน้ี ถามเยาวชนหญิงวา่เหตใุด
จึงการที่พวกเธอตอ้งรูเ้กี่ยวกับข้อก�าหนด
เหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงส�าคญั

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจินตนาการวา่
พวกเธอก�าลังสอนคนตา่งศาสนาเกี่ยวกับ
บัพตศิมา และเขาหรอืเธอพูดวา่ “ฉันรบั
บัพตศิมาในโบสถ์ของฉันแล้ว” เยาวชน
หญิงจะช่วยให้บุคคลน้ีเข้าใจดว้ยวธิีที่นุ่ม
นวลอย่างไรวา่เหตใุดเขาหรอืเธอจึงตอ้ง
รบับัพตศิมาอีกครัง้ พวกเธออยากแบ่ง
ปันข้อพระคมัภีรห์รอืประสบการณ์อะไร
บ้าง ท่านอาจให้พวกเธอดขู้อก�าหนดใน 
หมวดที่ 20.1 ของ คูม่ือเล่มสอง; มัทธิว 

3:13–17; กิจการ 19:1–6; 3 นีไฟ 11:21–
26; หรอื โมโรไน 8:10–12 หากอยู่ ในวสัิยที่
ท�าได้ ให้เชิญผู้สอนศาสนาเต็มเวลามาเข้า
ชัน้เรยีนและแบ่งปันวา่พวกเขาอธิบายให้
ผู้สนใจรูค้วามส�าคญัของศาสนพิธีอย่างไร 
(ขออนุญาตอธิการก่อน)

• แบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน 
สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์: “ศาสนพิธ ี
เป็นเครือ่งเตอืนใจ น่ันคอืจุดประสงค์
แท้จรงิของศีลระลึก เพื่อไม่ ให้เราหลงลืม 
เพื่อช่วยให้เราจดจ�า” (Teachings of 
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 112) ขอให้เยาวชนหญิง
เขียนรายช่ือศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ 
(เช่นศาสนพิธี ในหน้า 207–208 ของ แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา) และสนทนาวา่ศาสนพิธี
แตล่ะอย่างน้ีศาสนพิธี ใดช่วยให้เราจดจ�า

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของศาสนพิธีหรอื
ไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สอนบทเรยีนการสังสรรค์ ในครอบครวั
เกี่ยวกับความส�าคญัของศาสนพิธี

• ท�าศรทัธา ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 4 หรอื ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4 ใน ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้วเสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัและ
สวดอ้อนวอนให้คนที่พระองค์
ทรงสอน ท่านจะแสดงให้
เห็นไดอ้ย่างไรวา่ท่านรกัและ
สนับสนุนเยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน
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ข้อความทีค่ัดมาจาก “ค�าแนะน�าทั่วไป,”  คู่มือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร (2010),  20.1

20.1 ค�าแนะน�าทั่วไป

ศาสนพิธีคือการกระท�าอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น บัพติศมา ซ่ึง
ประกอบโดยสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิต  ศาสนพิธีแห่ง
บัพติศมา การยืนยัน การแต่งตัง้ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดค (ส�าหรับผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร และการ
ผนึกในพระวิหารล้วนจ�าเป็นต่อความสูงส่งของทุกคนที่
รบัผิดชอบได ้ ศาสนพิธีเหล่าน้ีเรยีกวา่ศาสนพิธีแห่งความ
รอด  ส่วนหน่ึงของศาสนพิธีแห่งความรอดแตล่ะอย่างคอื
ผู้รบัท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

การประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดต้องได้รับการมอบ
อ�านาจจากผู้น�าฐานะปุโรหิตผู้ถือกุญแจที่เหมาะสม หรอืผู้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก�ากับดูแลของบุคคลที่ถือกุญแจ
เหล่าน้ัน การมอบอ�านาจดงักลา่วจ�าเป็นตอ่การตัง้ช่ือและให้ 
พรเด็ก การอุทิศหลุมฝังศพ การให้ปิตพุร และการเตรยีม 
 ให้พร และส่งผ่านศีลระลึก  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมล- 
คเีซเดคอาจท�าให้น� ้ามันศักดิสิ์ทธิ์ ปฏิบัตแิละให้พรผู้ป่วย 
ให้พรของบิดา และให้พรอื่นๆ แห่งการปลอบโยนและ
ให้ค�าแนะน�าโดยไม่ต้องได้รับมอบอ�านาจจากผู้น� าฐานะ
ปุโรหิตก่อน

พี่น้องชายผู้ประกอบศาสนพิธีและการให้พรควรเตรยีมตวั 
โดยด�าเนินชีวติอยา่งมคีา่ควรและพยายามรบัการน�าทางจาก 
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พึงประกอบศาสนพิธีและการให้พร 
แต่ละครัง้ด้วยการให้เกียรติ  โดยเป็นไปตามข้อก�าหนด 
ดงัน้ี

1. ตอ้งประกอบศาสนพิธีและการให้พรในพระนามของ
พระเยซูครสิต์

2. ตอ้งประกอบศาสนพิธีและการให้พรโดยสิทธิอ�านาจ
ของฐานะปุโรหิต

3. ตอ้งประกอบศาสนพธิแีละการใหพ้รตามระเบยีบปฏบิตั ิ
ทีจ่�าเป็นทกุอยา่ง เช่น ใช้ค�าทีก่�าหนดหรอืใช้น� ้ามนัทีท่�าให้ 

ศักดิสิ์ทธิ์แล้ว

4. ตอ้งไดร้บัมอบอ�านาจจากผู้มีอ�านาจควบคมุที่ถือกุญแจ
ถกูตอ้ง ( โดยปกตคิอือธกิารหรอืประธานสเตค) หากจ�าเป็น 
ตามค�าแนะน�าในบทน้ี

ผู้น�าฐานะปุโรหิตที่สอดส่องดแูลศาสนพิธีหรอืการให้พร
ตอ้งแน่ใจวา่ผู้ประกอบพิธีมีอ�านาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะ
สม มคีา่ควร รูแ้ละท�าตามระเบยีบปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง ผูน้�าจะ 
พยายามท�าให้ศาสนพิธีหรือการให้พรเป็นประสบการณ์
ทางวญิญาณที่เป่ียมดว้ยความคารวะ
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดพันธสัญญาจึงส�าคญัในชีวติ
ฉัน
เราท�าพันธสัญญาเมื่อเรารบัศาสนพิธี เช่น บัพตศิมา การแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต และ
ศาสนพิธีพระวหิาร

พันธสัญญาคอืข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ ของพระองค ์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดเงื่อนไขที่แน่ชัด และพระองคท์รงสัญญาจะประทานพรเราเมื่อ
เราเช่ือฟังเงื่อนไขเหล่าน้ี การท�าและรกัษาพันธสัญญาท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพร
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว ้เมื่อเราเลือกไม่รกัษาพันธสัญญา เราไม่สามารถรบัพรได ้
พันธสัญญาของเราน�าทางการเลือกที่เราท�าและช่วยเราตอ่ตา้นการล่อลวง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน ท่านรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้แบ่งปันอะไรกับเยาวชนหญิง

อพยพ 19:5; คพ. 35:24; 90:24 (พรเกิด
ขึน้เมื่อเรารกัษาพันธสัญญา)

โมไซยาห์ 5; แอลมา 53:10–18; 56:5–8 
(ตวัอย่างในพระคมัภีรม์อรมอนของคนที่
ท�าและรกัษาพันธสัญญา)

คพ. 82:10 (พระเจ้าทรงถูกผูกมัดเมื่อเรา
เช่ือฟัง)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “ธิดาในพันธสัญญา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 125- 128

โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม, “การรกัษาพันธ-
สัญญาปกป้องเรา เตรยีมเรา และให้พลัง
เรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 116- 118

จีน เอ. สตเีวนส์, “ธิดาในพันธสัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
114- 117

“พันธสัญญา,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
44

วดีทิัศน์: เดนิในแสงสวา่งของพระองค์

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

พันธสัญญาของท่านมี
อิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร 
ท่านไดร้บัพรอะไรบ้างเมื่อ
ท่านท�าและรกัษาพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์

ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจพันธสัญญาที่พวกเธอ
ท�าไวแ้ละจะท�าในอนาคตได้
อย่างไร การเข้าใจพันธสัญญา
จะส่งผลให้เยาวชนหญิง
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม
มากขึน้อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายการพันธ-
สัญญาหรอืสัญญาที่พวกเธอเคยท�ากับพระ
ผู้เป็นเจ้า พันธสัญญาเหล่าน้ีมีอิทธิพลตอ่
ชีวติพวกเธออย่างไร กระตุน้พวกเธอให้
ตรกึตรองค�าถามน้ีตอ่ไปขณะเรยีนรูม้าก
ขึน้เกี่ยวกับพันธสัญญาในระหวา่งบท
เรยีนน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนิยามค�าวา่ 
พันธสัญญา (หากพวกเธอตอ้งการความ
ช่วยเหลือ ให้พวกเธอดคู�าอธิบายของ 
พันธสัญญา ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา) พันธ-
สัญญาคล้ายกันหรอืตา่งกันอย่างไรจากข้อ
ตกลง ข้อสัญญา หรอืสัญญา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดเราจึงรบัศาสนพิธี
และท�าพันธสัญญา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ให้ด ูรปู ผู้คนของแอมันก�าลังฝังอาวธุ 
ขอให้เยาวหญิงสรปุเรือ่งผู้คนของแอมัน
และพันธสัญญาที่พวกเขาท�า (ด ูแอลมา 
53:10- 18; 56:5- 8) เหตใุดผู้คนจึงเลือก
รกัษาพันธสัญญาของพวกเขาแม้ประสบ
อันตราย แบบอย่างของพวกเขามีอิทธิพล
ตอ่ศัตรขูองพวกเขาอย่างไร ส่ิงน้ีมีอิทธิพล
ตอ่ลูกๆ ของพวกเขาอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนเขียนช่ือคนหน่ึง
ที่เคยสอนเธอผ่านแบบอย่างเกี่ยวกับการ
รกัษาพันธสัญญาไวบ้นกระดาน ขอให้เธอ
แบ่งปันกับชัน้เรยีนวา่เธอเรยีนรูอ้ะไรจาก
บุคคลน้ัน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีร ์
(เช่นข้อที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี) และเขียน
พรที่สัญญาไว้ ในพระคมัภีรเ์หล่าน้ีกับคน
ที่ท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ไวบ้น
กระดาน ถามเยาวชนหญิงวา่พรเหล่าน้ี
เกิดสัมฤทธิผลในชีวติเราอย่างไร (กระตุน้
พวกเธอให้ยกตวัอย่าง) เป็นพยานถึงพรที่
ท่านประสบเมื่อท่านรกัษาพันธสัญญา

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้ทบทวนค�าพูด
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ธิดา
ในพันธสัญญา” หรอื ค�าพูดของซิสเตอร์
จีน เอ. สตเีวนส์เรือ่ง “ธิดาในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า” ขอให้พวกเธอมอง
หาตวัอย่างของสตรแีละหญิงสาวที่รกัษา
พันธสัญญาจากค�าพูดน้ันและเขียนบน 
กระดานวา่พ่ีน้องสตรแีตล่ะคนรกัษาพนัธ- 
สัญญาอย่างไร เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไร
จากพี่น้องสตรเีหล่าน้ี แบบอย่างอะไรของ
สตรทีี่รกัษาพันธสัญญามีอิทธิพลตอ่ชีวติ
พวกเธอ

• ให้ชัน้เรยีนดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ดนิในแสง
สวา่งของพระองค”์ ขณะดวูดีทิัศน์ให้
เยาวชนหญิงเขียนตวัอย่างที่พวกเธอเห็น
เกี่ยวกับพันธสัญญาที่ท�าและรกัษา หลัง
จากดวูดีทิัศน์ ขอให้พวกเธอคน้ควา้ค�า
พูดของซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม
เรือ่ง “การรกัษาพันธสัญญาปกป้องเรา 
เตรยีมเรา และให้พลังเรา” เพื่อระบุพร
ที่มาจากพันธสัญญาในรายการที่เขียนไว ้
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พบและ
สนทนาสถานการณ์เฉพาะที่พวกเธออาจ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านสามารถแสดงให้เห็นได้
วา่ท่านก�าลังฟังโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านสามารถมองไปที่ผู้พูด
แทนที่จะมองดเูน้ือหาบท
เรยีนของท่านหรอืส่ิงอื่นใน
ห้อง ท่านสามารถสนับสนุน
ให้ผู้พูดแสดงความคดิของ
เขาหรอืเธอจนจบโดยไม่
ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยค�า
แนะน�าหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 66)
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ประสบซ่ึงพวกเธออาจพบพลังหรอืความ
คุม้ครองในพันธสัญญาของพวกเธอ

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้สมมตวิา่
ก�าลังพยายามช่วยเพื่อนตา่งศาสนาให้
เข้าใจเรือ่งพันธสัญญา เชือ้เชิญพวกเธอ
ให้ศึกษา “พันธสัญญา” ใน แน่วแน่ตอ่

ศรทัธา หรอืข้อพระคมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครง
รา่งน้ีและเตรยีมวธิีอธิบายพันธสัญญากับ
เพื่อนคนน้ัน เชือ้เชิญพวกเธอให้แสดง
บทบาทสมมติ ในการสอนกัน ขอให้พวก
เธอพูดอธิบายเหตผุลดว้ยวา่ท�าไมพันธ-
สัญญาจึงส�าคญัตอ่พวกเธอ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจเรือ่งพันธสัญญาดขีึน้หรอืไม่ 
พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การ
ใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ส�ารวจชีวติตนเองในช่วงสัปดาห์ที่จะ
มาถึงและจดพรที่มาจากการรกัษาพันธ-
สัญญาของพวกเธอ กระตุน้พวกเธอให้
แบ่งปันความคดิและข้อคดิในชัน้เรยีน
คราวหน้า

• ท่องจ�า คพ. 82:10 (ด ูไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน,171–172) และเขียน
ในสมุดบันทึกส่วนตวัวา่พระคมัภีรข์้อน้ี
สอนอะไรพวกเธอเกี่ยวกับศาสนพิธีและ
พันธสัญญาและพวกเธอจะท�าอะไรเพื่อ
เตรยีมรบัพันธสัญญาที่จะท�าในอนาคต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรยีม
สอนโดยทรงใช้เวลาตาม
ล�าพังในการสวดอ้อนวอน
และการอดอาหาร ในช่วง
เวลาส่วนพระองค ์พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงแสวงหาการน�า
ทางของพระบิดา (ด ู3 นีไฟ 
19:19- 23) ท�าตามการกระ
ตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ขณะที่ท่านเตรยีม
สอนเยาวชนหญิงเกี่ยวกับ
ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันท�าพันธสัญญาอะไรบ้างเมื่อรบั
บัพตศิมา
เมื่อเรารบับัพตศิมา เราเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า เราสัญญาวา่จะรบัพระนาม
ของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา รกัษาพระบัญญัต ิและรบัใช้พระองคจ์นกวา่ชีวติจะหาไม่ 
เราตอ่พันธสัญญาน้ีทุกครัง้ที่เรารบัส่วนศีลระลึก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงจดจ�าและรกัษาพันธสัญญาบัพ
ตศิมาของพวกเธอ

ยอห์น 3:5; 2 นีไฟ 31:4–13, 17  
(บัพตศิมาจ�าเป็นตอ่ความรอดนิรนัดร)์

โมไซยาห์ 18:8–10; D&C 20:37 (ค�ามั่น
สัญญาที่เราท�าเมื่อเรารบับัพตศิมา)

ฮิวโก มอนโทยา, “ถูกทดสอบและถูก
ล่อลวง—แต่ไดร้บัความช่วยเหลือ,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 53–55

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “พันธสัญญาแห่ง 
บัพตศิมา: อยู่ ในอาณาจักรและเป็นของ
อาณาจักร,” เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 6–10

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรามีเหตผุล
ส�าคญัที่จะช่ืนชมยินด,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013

“พันธสัญญาบัพตศิมาของท่าน,” “พร
ที่สัญญาไวข้องบัพตศิมา,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 157–159

วดีทิัศน์: “เสือ้ทีมเดยีวกัน,” “ โอกาสให้
ท�าด”ี

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านจ�าอะไรไดบ้้างเกี่ยวกับ
บัพตศิมาของท่าน พันธ
สัญญาบัพตศิมาของท่านมี
อิทธิพลตอ่ชีวติท่านอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจ

พันธสัญญาบัพตศิมาของ
พวกเธอดขีึน้ไดอ้ย่างไร ท่าน
จะช่วยพวกเธอเพิ่มพลัง
ความมุง่มัน่ในการรกัษาพนัธ- 
สัญญาเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่พวกเธอ
ก�าลังช่วยน้องชายหรอืน้องสาวเตรยีมรบั
บัพตศิมา พวกเธอจะช่วยให้น้องเข้าใจ
สัญญาที่เราท�าเมื่อครัง้รบับัพตศิมาอย่างไร 
(ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา,หน้า 156–157)

• ให้ดรูปูบัพตศิมา (เช่น หนังสือภาพ
พระกิตตคิณุ, 103–104) พูดถึงความ
ทรงจ�าในวนัที่ท่านรบับัพตศิมา รวมถึง

ความทรงจ�าวา่ท่านรูสึ้กอย่างไร เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่พวกเธอรูสึ้ก
อย่างไรเมื่อรบับัพตศิมา ถามวา่วนัน้ัน
พวกเธอท�าพันธสัญญาอะไรบ้าง เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอเขียนรายการค�าตอบไวบ้น
กระดานและเพิ่มเข้าไปในรายการตลอด
บทเรยีนขณะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพันธ-
สัญญาบัพตศิมา

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพันธสัญญาทีพ่วกเธอท�าเมือ่
ครัง้บัพตศิมา เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน โมไซยาห์ 
18:8–10  พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับวธิีที่
เราจะปฏิบัตติอ่ผู้อื่นเมื่อเรารบับัพตศิมา 
เพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีที่เรายก
ภาระกัน แบ่งพวกเธอเป็นกลุ่มและมอบ
หมายแตล่ะกลุ่มให้ศึกษาส่วนหน่ึงจากค�า
พูดของเอ็ลเดอรฮิ์วโก มอนโทยาเรือ่ง “ถูก
ทดสอบและถูกล่อลวง—แต่ไดร้บัความ
ช่วยเหลือ” เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มแบ่งปัน
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูก้ับชัน้เรยีน แตล่ะ
กลุ่มอาจท�าโปสเตอรข์องส่ิงที่พวกเธอ
เรยีนรู ้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัตาม
ความเหมาะสม หรอืเรือ่งราวในพระคมัภีร์
ที่ช่วยสอนหลักธรรมเดยีวกัน 

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และ
มอบหมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านหัวข้อย่อยทัง้
สามกลุ่มละหน่ึงหัวข้อจาก “พันธสัญญา
บัพตศิมาของท่าน” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มวางแผนวธิีสอนส่ิง
ที่พวกเธอเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์(ตวัอย่าง
เช่น ใช้งานศิลปะ บทกว ีหรอืเกม) ให้

เวลาพวกเธอสอนกัน เหตใุดเยาวชนหญิง
จึงรูสึ้กวา่ส�าคญัที่ตอ้งรกัษาพันธสัญญา
เหล่าน้ี

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงบางคนอ่าน  
โมไซยาห์ 18:8–10 และคนอื่นๆ อ่าน คพ. 
20:79 ขอให้พวกเธอมองหาค�ามั่นสัญญา
ที่เราท�าเมื่อรบับัพตศิมา แจกกระดาษ
ให้เยาวชนหญิงคนละหน่ึงแผ่นและ
ขอให้เธอจดการเลือกยากๆ ที่เยาวชน
พบเจอและจากน้ันให้เอากระดาษใส่ ใน
ภาชนะ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงผลัดกัน
หยิบกระดาษจากภาชนะ อ่านส่ิงที่เขียน
ไว ้และแบ่งปันแนวคดิบางอย่างวา่เธอ
จะจดจ�าและรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมา
ขณะเผชิญการท้าทายเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร

• ให้ดรูปูบัพตศิมาของพระผู้ช่วยให้รอด 
(ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ,35) และขอ
ให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่าน 2 นีไฟ 31:4–10 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงยกตวัอย่างในพระ
คมัภีรท์ี่แสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงรกัษา

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ยอดเยี่ยมไม่ตอ้งการค�า
ชมเชยส�าหรบัการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโตของคนที่เขาสอน 
เช่นเดยีวกับชาวสวนที่ปลูก
และดแูลพืชผล เขาพยายาม
สรา้งสภาพการเรยีนรูท้ี่ดทีี่สุด 
หลังจากน้ันก็ถวายความ
ขอบคณุพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ
เขาเห็นความเจรญิก้าวหน้า
ของคนที่เขาสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 62)
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พันธสัญญาของพระองคก์ับพระบิดา
อย่างไร (พวกเธออาจจะดรูปูใน หนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ, 36–48 เผื่อไดแ้นวคดิ) 
ขอให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์ซ่ึง
พวกเธอพยายามท�าตามแบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอด

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านสามย่อ 
หน้าจากค�าพูดของเอ็ลเดอร ์โรเบิรต์ ด.ี 
เฮลส์เรือ่ง “พันธสัญญาแห่งบัพตศิมา: อยู่
ในอาณาจักรและเป็นของอาณาจักร” เริม่
ตัง้แต ่“เมื่อบัพตศิมาเราท�าพันธสัญญา
กับพระบิดาบนสวรรค”์ ขอให้พวกเธอ
มองหาพันธสัญญาที่เราท�าเมื่อเรารบับัพ-
ตศิมา และเชือ้เชิญให้พวกเธอเขียนส่ิงที่

พบไวบ้นกระดาน การรบับัพตศิมาเปลี่ยน
ชีวติเราในดา้นใดบ้าง น่ันเปลี่ยนชีวติ
เยาวชนหญิงอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน “พันธ-
สัญญาบัพตศิมาของ” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา และระบุสัญญาที่เราท�าเมื่อครัง้รบั
บัพตศิมา เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดวูดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “เรามีเหตผุลส�าคญัที่จะช่ืนชม
ยินด”ี ขอให้พวกเธอมองหาตวัอย่างของ
ผู้ ให้เกียรตพิันธสัญญาบัพตศิมาของตน 
ให้เวลาเยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู ้
เยาวชนหญิงรูสึ้กวา่พวกเธอท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมาไดอ้ย่าง
ครบถ้วนมากขึน้ทุกเวลาและในทุกแห่ง

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจ

พันธสัญญาบัพตศิมาของพวกเธอดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่
หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงไดท้ีเ่รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ส�ารวจชีวติพวกเธอรว่มกับการสวด
อ้อนวอนเพื่อพิจารณาวา่มีส่ิงใดตอ้งเลิก
ท�าหรอืเริม่ท�าหรอืไม่เพื่อพวกเธอจะ
ซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาบัพตศิมามากขึน้ 
จากน้ันให้พวกเธอท�าค�ามั่นสัญญาเป็น
ส่วนตวัวา่จะท�าตาม

• ท�าในหัวข้อศรทัธา ประสบการณ์อัน
ทรงคณุคา่ข้อ4 หรอื ความรู ้ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ข้อ4 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล เป็นส่วนตวัหรอืเป็นชัน้

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบวธิี
ช่วยคนที่พระองคท์รงสอน
ให้เรยีนรูแ้ละเตบิโต—วธิีที่
เตรยีมไว้ ให้พวกเขาเท่าน้ัน 
พระองคท์รงช่วยให้พวก
เขาคน้พบพระกิตตคิณุใน
ประสบการณ์ของตนเอง 
ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนหญิงที่ท่าน
สอนรบัรูว้า่พันธสัญญาบัพ
ตศิมาของพวกเธอสามารถมี
อิทธิพลตอ่ชีวติประจ�าวนัของ
พวกเธอไดอ้ย่างไร
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“พนัธสัญญาบพัตศิมาของทา่น,”  แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
156–157

เมื่อท่านรบับัพตศิมา ท่านเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็น
เจ้า ท่านสัญญาวา่จะรบัพระนามของพระเยซูครสิต ์รกัษา
พระบัญญัติของพระองค์  และรับใช้พระองค์จนถึงที่สุด  
(ด ูโมไซยาห์ 18:8–10; คพ. 20:37) ท่านตอ่พันธสัญญาดงั
กล่าวทุกครัง้ที่รบัส่วนศีลระลึก (ด ู20:77, 79)

รับพระนามของพระเยซูคริสต์ เมื่อท่านรับพระนามของ
พระเยซูคริสต์ ท่านถือว่าตัวท่านเป็นของพระองค์  ท่าน
ให้พระองคแ์ละงานของพระองคม์าเป็นอันดบัแรกในชีวติ
ท่าน  ท่านแสวงหาส่ิงที่พระองค์ประสงค์มิ ใช่ส่ิงที่ท่าน
ตอ้งการหรอืส่ิงที่ โลกสอนให้ท่านตอ้งการ

ในพระคมัภีรม์อรมอน กษัตรยิ์เบ็นจามินอธิบายวา่เหตใุด
การรบัเอาพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดจึงเป็นเรือ่งส�าคญั

“ ไม่มีช่ืออื่นใดให้ ไวซ่ึ้งความรอดจะมาได;้ ฉะน้ัน, ข้าพเจ้า
จึงอยากให้ท่านรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับท่าน, ท่าน
ทัง้หมดที่เข้ามาในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าวา่ท่านจะ
เช่ือฟังไปจนถึงที่สุดแห่งชีวติท่าน

“และเหตุการณ์จะบังเกิดขึน้คือผู้ ใดก็ตามที่ท�าเช่นน้ีจะ
พบอยู่เบือ้งพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะเขาจะ
รูจ้ักช่ือซ่ึงจะเรยีกเขาโดยช่ือน้ัน; เพราะจะเรยีกเขาด้วย
พระนามของพระครสิต”์

“และบัดน้ีเหตกุารณ์จะบังเกิดขึน้คอื, ผู้ ใดก็ตามที่จะไม่
รบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับเขาต้องเรยีกเขาด้วยช่ือ
อื่น; ฉะน้ัน, เขาย่อมพบตนเองอยู่เบือ้งพระหัตถ์ซ้ายของ
พระผู้เป็นเจ้า” ( โมไซยาห์ 5:8–10)

รกัษาพระบัญญัต ิพันธสัญญาบัพตศิมาของท่านคอืการให้ 
ค�ามัน่สัญญาวา่จะมาสู่อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยแยก 
ตัวจากโลกและยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า “ทุกเวลา
และในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9)  ความ
พยายามของท่านที่จะยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า
ครอบคลุมทุกส่ิงที่ท่านท�าและพูด จงพยายามระลึกถึง 

และรักษาบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา รักษาความ
นึกคิด ค�าพูด และการกระท�าของท่านให้บริสุทธิ์  เมื่อ
ท่านแสวงหาความบันเทิง  เช่น ภาพยนตร ์โทรทัศน์ อิน- 
เทอรเ์น็ต ดนตร ีหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ พึง
ดู ฟัง และอ่านแต่ส่ิงที่ยกระดับจิตใจเท่าน้ัน  จงแต่งกาย
สุภาพ เลอืกเพือ่นทีส่นับสนุนทา่นให้ ไปถงึเป้าหมายนิรนัดร ์

ของท่าน อยู่ห่างจากการผิดศีลธรรม ความลามก การพนัน 
ยาสูบ แอลกอฮอล์ และยาตอ้งห้าม  จงรกัษาตวัให้มีคา่ควร
แก่การเข้าพระวหิาร

รับใช้พระเจ้า พระบัญชาให้แยกตัวจากส่ิงทางโลกมิได้
หมายความว่าท่านควรปลีกตัวจากผู้อื่น  ส่วนหน่ึงของ
พันธสัญญาบัพติศมาคือรับใช้พระเจ้า  และท่านรับใช้
พระองค์ ได้ดีที่สุดเมื่อท่านรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน  
เมื่อศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนเรือ่งพันธสัญญาบัพตศิมา 

เขากล่าววา่ เราควร “เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, 
เพื่อมันจะได้เบา” และ “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่ 

โศกเศรา้ . . . และปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห์ 18:8–9)  จงมีเมตตาและเคารพทุกคน  โดย 
ท�าตามแบบอย่างของพระเยซูครสิต์ ในวธิีที่ท่านปฏิบัตติอ่ 
ผู้อื่น

ข้อความทีค่ดัมาจาก แค โรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรามีเหตผุล 
ส�าคญัทีจ่ะชืน่ชมยินด,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เมื่อพ่อสามีของดฉัินสิน้ชีวติ ครอบครวัเรามารวมกันเพื่อ
ทักทายผู้ที่มารว่มแสดงความอาลัย ตลอดเย็นวนัน้ันเมื่อ
ดฉัินพบปะสนทนากับครอบครวัและเพื่อนๆ ดฉัินมักจะ 
สังเกตเห็นพอรเ์ทอร ์หลานชายวยั 10 ขวบของเรายืนอยู่
ใกล้แม่สามีดฉัิน— “คณุยายทวด” ของเขาบางครัง้เขายืน
อยู่ข้างหลังเธอ เฝ้ามองเธอ ครัง้หน่ึงดิฉันสังเกตเห็นเขา
คล้องแขนกับเธอ ดฉัินมองเขาลูบมือเธอ กอดเธอเล็กน้อย
และยืนเคยีงข้างเธอ

หลายวนัหลังจากน้ัน ดฉัินดงึภาพน้ีออกไปจากความคดิไม่ 
ได ้ดฉัินไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ส่งขอ้ความไปหาพอรเ์ทอร ์
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บอกเขาถึงส่ิงที่ดิฉันสังเกตเห็น ดิฉันส่งอีเมลไปหาเขา 
บอกเขาวา่ดฉัินเห็นอะไรและรูสึ้กอย่างไร ดฉัินเตอืนพอร์
เทอรถ์ึงพันธสัญญาที่เขาท�าเมื่อรบับัพตศิมา โดยยกค�าพูด
ของแอลมาใน โมไซยาห์บทที่ 18

“และบดัน้ี, เม่ือทา่นปรารถนาจะเขา้มาสู่คอกของพระผู้เป็น 

เจ้า, และเรยีกวา่เป็นผู้คนของพระองค,์ และเต็มใจจะแบก
ภาระของกันและกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา;

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่ โศกเศร้า; 
แท้จริงแล้ว,  และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, 
และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุก
ส่ิง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย, . . . เพื่อ
ท่านจะมีชีวตินิรนัดร—์

“. . .หากน่ีเป็นความปรารถนาของใจท่าน แล้ว, ท่านมีอะไร 
ขัดข้องเล่าที่จะรบับัพตศิมาในพระนามของพระเจ้า, เพื่อ 

เป็นพยานตอ่พระพักตรพ์ระองคว์า่ทา่นเขา้มาในพนัธสัญญา 
กับพระองค,์ วา่ทา่นจะรบัใช้พระองคแ์ละรกัษาพระบญัญตั ิ
ของพระองค,์ เพื่อพระองคจ์ะเทพระวญิญาณของพระองค์
ลงมาให้ท่าน ให้มากมายยิ่งขึน้?” [ โมไซยาห์ 18:8–10]

ดิฉันอธิบายกับพอร์เทอร์ว่าแอลมาสอนไว้ว่าผู้ที่ต้องการ 
รับบัพติศมาต้องเต็มใจรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น

—ช่ัวชีวติ! ดฉัินบอกวา่ “ยายไม่ทราบวา่หลานรูห้รอืไม่ แต่
ที่หลานแสดงความรกัความห่วงใยคณุยายทวด น่ันคอืการ
รกัษาพันธสัญญาของหลาน เรารกัษาพันธสัญญาทุกวนั
เมื่อเรามีเมตตา แสดง ความรกั และดแูลกัน ยายแคอ่ยาก
จะบอกวา่ภูมิ ใจในตวัหลานที่เป็นผู้รกัษาพันธสัญญา! เมื่อ
หลานรกัษาพันธสัญญาซ่ึงท�าไวเ้มื่อรบับัพตศิมา หลานจะ
พรอ้มรบัการแต่งตัง้สู่ฐานะปุโรหิต พันธสัญญาเพ่ิมเติม
น้ีจะให้ โอกาสหลานมากขึน้ในการเป็นพรและรบัใช้ผู้อื่น 
ทัง้ยังช่วยเตรยีมหลานให้พรอ้มรบัพันธสัญญาที่จะท�าใน
พระวหิาร ขอบใจหลานท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นน้ันให้กับ
ยาย! ขอบใจที่แสดงให้ยายเห็นวา่ผู้รกัษาพันธสัญญาเป็น
อย่างไร!”

พอร์เทอร์ตอบกลับมา “คุณยายครับ ขอบคุณส�าหรับข้อ 
ความ ทุกครัง้เมื่อผมกอดคุณยายทวด ผมไม่ทราบว่าผม
ก�าลังรักษาพันธสัญญาของผมอยู่ แต่ผมรู้สึกอบอุ่นในใจ 
และรู้สึกดีมาก ผมทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ ในใจ
ผม” 

ดิฉันรู้สึกอบอุ่นในใจเช่นกันเมื่อตระหนักว่าพอร์เทอร์
เช่ือมโยงการรกัษาพันธสัญญาของเขากับสัญญาที่จะ “มี
พระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา” [หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 20:77]—สัญญา น้ีเกิดขึน้ได้ โดย
การรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันไดร้บัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไร
หลังจากเรารบับัพตศิมา เราไดร้บัศาสนพิธีแห่งการยืนยัน ส่วนหน่ึงของศาสนพิธีน้ีจะ
บอกเราให้ “รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” น่ีหมายความวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถ
เป็นเพื่อนอันยั่งยืนของเราไดถ้้าเราปรารถนาและทูลเชิญพระองค์ ให้อยู่ ในชีวติเราและ
รกัษาพระบัญญัตอิย่างซ่ือสัตย์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะช่วยพวกเธอและเป็นพรแก่พวกเธอตลอดชีวติ

กิจการ 8:14–17; คพ. 33:15; หลักแห่ง
ความเช่ือ 1:4 (ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์มอบให้ โดยการวางมือ)

1 นีไฟ 2:9–20 (แบบอย่างการรบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ของนีไฟ)

1 นีไฟ 15:1–11 (การไม่เช่ือฟังพระ
บัญญัตขิัดขวางเราไม่ ให้ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์)

1 นีไฟ 16:14–29; 18:8–22; แอลมา 
37:38–46 (ตวัอย่างของ

เลียโฮนา)

คพ. 20:77 ( โดยการรบัส่วนศีลระลึก เรา
ตอ่พันธสัญญาของเราและสามารถมีพระ
วญิญาณอยู่กับเราตลอดเวลา)

คพ. 121:45–46 (หากเรามีคณุธรรมและ
มีจิตกุศล พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเป็น
เพื่อนอันยั่งยืนของเรา)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2015, 104–107

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 119–123

“ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์,” 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 198

“ ให้พระวญิญาณทรงน�า,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 64

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ปลอบโยน
และช่วยท่านเป็นส่วน
ตวัอย่างไร ท่านรูสึ้กใกล้ชิด
พระวญิญาณเมื่อใด ท่าน
สามารถแบ่งปันประสบการณ์
อะไรบ้างกับเยาวชนหญิง

ท่านรูจ้ักประสบการณ์ที่
เยาวชนหญิงเคยมีกับของ
ประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเธอเข้าใจ
หรอืไม่วา่พวกเธอตอ้งท�า
อะไรจึงจะมีคา่ควรรบัความ
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์
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เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนฟังหรอืรอ้งเพลงสวด “ ให้
พระวญิญาณทรงน�า” เยาวชนหญิงเรยีนรู้
อะไรจากเพลงสวดเพลงน้ีเกี่ยวกับส่ิงที่เรา
ตอ้งท�าเพื่อรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงวนัที่
พวกเธอไดร้บัการยืนยันเป็นสมาชิกของ

ศาสนจักรและบอกให้พวกเธอ “รบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิเ์ป็นพรแกพ่วกเธออยา่งไร 
พวกเธอมีค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
หมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้ควา้ค�าพูด
ของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนของท่าน” ให้
มองหาค�าพูดที่จะช่วยให้พวกเธอเข้าใจ
วา่พวกเธอสามารถมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นเพื่อนบ่อยขึน้ไดอ้ย่างไร กระตุน้
ให้พวกเธอนึกถึงวา่ท�าไมเราตอ้งมีพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนและวธิีที่เรา
ควรตอบรบัเมื่อเราไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ของพระองค ์ส่ิงที่เยาวชนหญิงเห็น คดิ 
และท�าแตล่ะวนัมีผลตอ่ความสามารถ
ของพวกเธอในการรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
อย่างไร ขอให้พวกเธอไตรต่รองการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ที่ตอ้งท�าในชีวติของพวกเธอ 
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันความคดิถ้า
พวกเธอสะดวกใจจะท�าเช่นน้ัน 

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่าน 1 นีไฟ 2:9–19 
และ 1 นีไฟ 15:1–11 เป็น ส่วนตวั เชิญ
นักเรยีนครึง่ห้องหาและสนทนาส่ิงที่นีไฟ
ท�าเพื่อรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เชิญอีก 
ครึง่ห้องหาและสนทนาส่ิงที่เลมันกับเล-
มิวเอลท�าซ่ึงท�าให้พวกเขาไม่ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พวกเธอเขียนส่ิง

ที่พบไวบ้นกระดาน เยาวชนหญิงเรยีนรู้
อะไรจากตวัอย่างเหล่าน้ีที่จะช่วยให้พวก
เธอไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติ

• พึงแน่ใจวา่เยาวชนหญิงแตล่ะคนมี
ส�าเนา เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเลือกหัวข้อ
หน่ึงใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
อ่าน และท�าเครือ่งหมายส่ิงที่พวกเธอตอ้ง
ท�าและไม่ท�าเพื่อให้ ไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันวา่
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์
จากส่ิงที่พวกเธออ่าน น่ีจะช่วยให้พวกเธอ
ไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติอย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่านสามย่อหน้าสุดท้าย
ของหัวข้อช่ือวา่ “ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” ในค�าพูดของเอ็ลเดอร ์
เดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง “ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” ขอให้เยาวชนหญิงคน
หน่ึงสรปุประเด็นหลักของเอ็ลเดอรเ์บด-
นาร ์มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านสามหัวข้อถัดไปคนละหน่ึงหัวข้อ 
โดยมองหาค�าตอบของค�าถามท�านอง
น้ี: เราท�าอย่างไรเพื่อให้มีคณุสมบัตริบั

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจ
กระตุน้เตอืนคนที่ท่านสอน
หน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันให้
เสนอความคดิที่ผู้อื่นตอ้งการ
ไดย้ิน จงเปิดรบัการกระตุน้
เตอืนที่ ให้เชิญคนน้ัน ท่าน
อาจรูสึ้กอย่างแรงกล้าวา่ตอ้ง
ถามบุคคลหน่ึงที่ ไม่ ไดอ้าสา
แสดงความคดิเห็นส่วนตวั
ของเขาหรอืเธอ” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 63)
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ความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
อะไรสามารถขัดขวางเราไม่ ให้ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิง
ที่พบและพวกเธอวางแผนจะท�าอะไรตาม
ค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรเ์บดนาร์

• ให้ดรูปูลี ไฮกับเลียโฮนา (ด ูหนังสือ
ภาพพระกิตตคิณุ,68) และขอให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันส่ิงที่รูเ้กี่ยวกับเลียโฮนา เชิญ
นักเรยีนครึง่ห้องอ่าน 1 นีไฟ 16:14–29 
และอีกครึง่ห้องอ่าน 1 นีไฟ 18:8–22 ขอ
ให้พวกเธอมองหาค�าตอบของค�าถามน้ี: 
“เลียโฮนาเหมือนพระวญิญาณบรสุิทธิ์
อย่างไร” เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปัน
ความคดิ เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจาก

ประสบการณ์ของครอบครวัลี ไฮที่สามารถ
ช่วยให้พวกเธอไดร้บัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีคอือ่านแอลมา 
37:38–46 ดว้ยกัน

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 121:45–46 ถามวา่มีค�าใดในข้อ
เหล่าน้ีที่เยาวชนหญิงไม่เข้าใจ และช่วย
พวกเธอนิยามค�าเหล่าน้ัน (ตวัอย่างเช่น 
อุทร หมายถึง “ส่วนในสุด”; ประดบั หมาย
ถึง “ยกระดบั” หรอื “ปรบัปรงุ”; แข็งแกรง่
ขึน้ หมายถึง “เข้มแข็งขึน้”) เยาวชนหญิง
เรยีนรูอ้ะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิี ไดร้บั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิี ไดร้บัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เชือ้เชิญความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทุกวนัในการสวด
อ้อนวอนส่วนตวัของพวกเธอ

• ท�าการเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 5 หรอื 
ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 4 ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้ว
เสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเล่า
เรือ่งง่ายๆ อุปมา และยก
ตวัอย่างจากชีวติจรงิเพื่อให้
คนที่พระองคท์รงสอนเข้าใจ 
พระองคท์รงช่วยให้พวกเขา
คน้พบบทเรยีนพระกิตตคิณุ
ในประสบการณ์ของพวกเขา
เอง ท่านจะช่วยให้เยาวชน
หญิงเห็นคณุคา่ดา้นตา่งๆ 
ที่ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยพวกเธอ
ผ่านประสบการณ์ของพวก
เธอเองไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 120

ศาสนพิธีของการยืนยันสมาชิกใหม่ของศาสนจักรและ
การมอบของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์น้ันทัง้
เรยีบง่ายและลึกซึง้ ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ที่มีคา่ควรวางมือบนศีรษะของบุคคลน้ันและเอ่ยช่ือเขา 
จากน้ันโดยสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์และใน
พระนามของพระผู้ช่วยให้รอด บุคคลน้ีไดร้บัการยืนยัน
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายและพูดประโยคส�าคญัน้ี “จงรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์”

ความเรยีบง่ายของศาสนพิธีอาจท�าให้เรามองข้ามความ
หมายส�าคญั ค�าพูดส่ีค�า—“จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์”—
ไม่ ใช่การออกเสียงไปอย่างน้ัน มากกวา่น้ัน ค�าพูดเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยค�าส่ังฐานะปุโรหิต— เป็นการตกัเตอืนดว้ย
สิทธิอ�านาจให้กระท�าและมิถูกกระท�า (ด ู2 นีไฟ 2:26) 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ไดม้ีอิทธิพลในชีวติเราเพียง

เพราะมีมือวางบนศีรษะและกล่าวถ้อยค�าส�าคญัเหล่าน้ัน 
เมื่อเรารบัศาสนพิธีน้ี เราแตล่ะคนยอมรบัความรบัผิด
ชอบอันศักดิสิ์ทธิ์และตอ่เน่ืองวา่เราจะปรารถนา แสวงหา 
ท�างาน และด�าเนินชีวติคูค่วรแก่การ “รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” และของประทานฝ่ายวญิญาณที่ควบคูม่ากับ
ส่ิงน้ีอย่างแท้จรงิ “เพราะมนุษย์จะไดป้ระโยชน์อะไรเล่า
หากของประทานประสาทให้แก่เขา, และเขาหารบัของ
ประทานน้ันไม่ ? ดเูถิด, เขาหาช่ืนชมยินดีไม่ ในส่ิงซ่ึงให้
แก่เขา, ทัง้ไม่ช่ืนชมยินดี ในผู้ที่เป็นคนให้ของประทาน
น้ัน”(คพ. 88:33)

เราควรท�าส่ิงใดเพื่อท�าให้ค�าตกัเตอืนที่ ไดร้บัอ�านาจน้ีใน
การแสวงหาความเป็นเพื่อนของสมาชิกองคท์ี่สามของ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองคเ์ป็นความจรงิอย่างตอ่เน่ือง 
ข้าพเจ้าขอแนะน�าวา่เราควรท�าดงัน้ี (1) ปรารถนาอย่าง
จรงิใจที่จะรบัของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (2) 
อัญเชิญอย่างเหมาะสมให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้าสู่ชีวติ
เรา (3) เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าอย่างซ่ือสัตย์
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงส�าคญั
ศาสนพิธีพระวหิารน�าไปสู่พรประเสรฐิสุดที่มี ให้ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค ์ศาสนพิธี
เหล่าน้ีเตรยีมเราให้พรอ้มมีชีวติตลอดกาลกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละครอบครวัเราหลัง
จากชีวติน้ี อีกทัง้ให้พรเราดว้ยพลังอ�านาจทางวญิญาณและการน�าทางในระหวา่งความ
เป็นมรรตยั ในพระวหิาร เราสามารถรบัศาสนพิธีที่จ�าเป็นแทนบรรพชนผู้เสียชีวติโดย
ไม่มี โอกาสไดร้บัศาสนพิธีเหล่าน้ีดว้ยตนเอง

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ขณะทีท่่านเตรยีม จงศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอน อะไรจะดลใจให้เยาวชนหญิงมีคณุสมบัตแิละมีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระวหิาร

คพ. 84:19–22 (พลังอ�านาจแห่งความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าอยู่ ในศาสนพิธีของ
ฐานะปุโรหิต)

คพ. 109 (การอุทิศพระวหิารเคริท์แลนด)์

คพ. 131:1–4 (การแตง่งานซีเลสเชียล
จ�าเป็นตอ่การไดร้บัรศัมีภาพระดบัสูงสุด)

เคนท์ เอฟ. รชิารด์ส์, “พลังอ�านาจของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 118–20

โธมัส เอส. มอนสัน, “พรของพระวหิาร,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 91–93

เควนทิน แอล. คกุ, “รากและกิ่ง,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 44–48

“พระวหิาร,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
200–204

วดีทีัศน์: “พระวหิารเป็นประภาคาร”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ศาสนพิธีพระวหิารน�าทาง
และเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร การมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีเหล่าน้ีน�าท่านให้
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์
มากขึน้อย่างไร

เยาวชนหญิงเคยมี
ประสบการณ์อะไรบ้างกับ
ศาสนพิธีพระวหิาร พวกเธอ 
จะช่วยกันเรยีนรูแ้ละไดร้บั 
ประจกัษ์พยานเกีย่วกบัศาสน- 
พิธีพระวหิารไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึง
ประสบการณ์ที่พวกเธอมี ในพระวหิารเมื่อ
เรว็ๆ น้ี พวกเธอรูสึ้กอย่างไรที่น่ัน พวก
เธอไดร้บัพรอะไรบ้างส�าหรบัการเข้าพระ
วหิาร พวกเธอรูสึ้กเมื่อใดวา่ไดร้บัพลังทาง
วญิญาณหรอืการน�าทางในพระวหิาร

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงชูรปูพระ
วหิาร ขอให้เธอบอกช่ือศาสนพิธีบางอย่าง
ของพระวหิารและอธิบายวา่เหตใุดศาสน-
พิธีเหล่าน้ันจึงส�าคญัตอ่เธอ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึง
ส�าคญั เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้เตมิข้อความ
ตอ่ไปน้ีให้สมบูรณ์และแบ่งปันค�าตอบ
ของพวกเธอกับชัน้เรยีน “เมื่อฉันไปพระ
วหิาร __________” มีค�าตอบอื่นอะไร
อีกที่พวกเธอพบในรายการที่เป็นจุดในค�า
ปราศัยของเอ็ลเดอรเ์คนท์ เอฟ. รชิารด์ส์
เรือ่ง “พลังอ�านาจของความเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้า” พวกเธออาจคน้ควา้ค�า
ปราศัยและมองหาค�าตอบให้ค�าถามที่วา่ 
“เหตใุดศาสนพิธีพระวหิารจึงส�าคญั” ดว้ย 
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์
การเข้าพระวหิารเมื่อไม่นานมาน้ี พวกเธอ
ไดร้บัพรใดจากการท�างานพระวหิาร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมองหาพรที่มา
จากการนมัสการพระวหิารในค�าปราศรยั
ของประธานมอนสันเรือ่ง “พรของพระ
วหิาร” พรใดจะเกิดขึน้เมื่อพวกเธอเข้า
พระวหิารและมีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระ
วหิาร ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์จาก
ชีวติของท่านเองที่แสดงให้เห็นวา่ศาสน
พิธีพระวหิารเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

• ให้ดรูปูคูส่ามีภรรยาแตง่งานหน้าพระ
วหิาร (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 120) 

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านใน หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 131:1–4 ดว้ย
กัน และมองหาพรที่สัญญาไวก้ับผู้เข้า
สู่พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการ
แตง่งาน คนที่ ไม่เข้าสู่พันธสัญญาน้ีจะ
ไม่ไดร้บัพรอะไรบ้าง ทัศนะของพระเจ้า
เรือ่งการแตง่งานตา่งจากทัศนะของโลก
อย่างไร แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
กับเยาวชนหญิงเกี่ยวกับพรที่มี ให้พวกเธอ
และครอบครวัในอนาคตเมื่อพวกเธอมี
ส่วนรว่มในศาสนพิธีของพระวหิาร

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พระวหิารเป็น
ประภาคาร” และถามเยาวชนหญิงวา่พวก
เธอคดิวา่เหตใุดครอบครวัมูธามจึงเต็มใจ
ท�าการเสียสละมากมายเช่นน้ันเพื่อไป
พระวหิาร พวกเธอเคยท�าหรอืเคยเห็นผู้
อื่นท�าการเสียสละอะไรบ้างเพื่อเข้าพระ
วหิารและรบัพรของพระวหิาร

• แบ่งครึง่ชัน้เรยีน ขอให้ครึง่ชัน้เรยีน
สมมตวิา่พวกเธอเป็นบรรพชนที่เสียชีวติ
แล้วของเยาวชนหญิงอีกครึง่ชัน้เรยีน เชือ้
เชิญให้พวกเธอสมมตวิา่พวกเธอเสียชีวติ
โดยไม่ไดร้บับัพตศิมาแตย่อมรบัพระ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อเราประชุมกันเพื่อเรยีนรู้
ค�าสอนของพระกิตตคิณุ เรา
ควรจะกระท�าในวญิญาณแห่ง
ความคารวะ … การขาดความ
คารวะเข้าไดก้ับจุดประสงค์
ของปรปักษ์ โดยขัดขวางช่อง
ทางที่ละเอียดอ่อนของการ
เปิดเผยทัง้ในความคดิและ
วญิญาณ” (บอยด ์เค. แพค-
เกอร,์ ใน ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 82)
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กิตตคิณุในโลกวญิญาณ ขอให้พวกเธอ
เขียนข่าวสารถึงลูกหลานที่ยังมีชีวติอยู่
และมอบให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงในอีก
ครึง่ชัน้เรยีน ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนอ่าน
ออกเสียงข่าวสารน้ัน เขียนช่ือบทเรยีน
น้ีบนกระดาน และเชือ้เชิญให้เยาวชน

หญิงตรกึตรองค�าถามน้ีขณะอ่านย่อหน้า
ที่สามและส่ี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีประวตัิ
ครอบครวั” ในค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ควน-
ทิน แอล. คกุเรือ่ง “รากและกิ่ง” ขอให้
พวกเธอแบ่งปันความคดิของตน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของศาสนพิธีพระ
วหิารหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าให้บัพตศิมาแทนคนตายเป็น
กิจกรรมชัน้เรยีนโดยน�าช่ือครอบครวั
ของพวกเธอไปดว้ยหากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้
พวกเธออาจจะใช้ส่ิงที่เรยีนรูว้นัน้ีกระตุน้

เยาวชนหญิงคนอื่นๆ ให้เตรยีมเข้าพระ
วหิารกับพวกเธอไดเ้ช่นกัน

• ท�า ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 3 ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล 
ให้แล้วเสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอน พระองคท์รงเชือ้เชิญให้
ผู้ตดิตามพระองคก์ระท�าดว้ย
ศรทัธาและด�าเนินชีวติตาม
ความจรงิที่พระองคท์รงสอน 
พระองคท์รงตอ้งการให้ผู้
ตดิตามพระองคด์�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุอย่างสุดใจ
ของพวกเขา ท่านจะเป็นแรง
บันดาลให้เยาวชนหญิงเกิด
ความปรารถนาจะเข้าใจและ
มีส่วนรว่มในศาสนพิธีพระ
วหิารไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เควนทิน แอล. คกุ, “รากและกิ่ง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 46

งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวัไม่เพียงเกี่ยวข้องกับ
เรา จงนึกถึงคนอีกฝ่ังหน่ึงของม่านก�าลังรอให้ศาสนพิธี
แห่งความรอดปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการของ
ที่คมุขังทางวญิญาณ ทีค่มุขัง หมายถึง “สภาพของการ
กักขังหรอืการเป็นเชลย” [Merriam- Webster’s Collegiate 
Dictionary,11th ed. (2003), “prison”] คนที่ก�าลังเป็น
เชลยอาจจะถามค�าถาม [น้ี] วา่ “จากน้ีจะเป็นอย่างไร”

พี่น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์ท่านหน่ึงไดเ้ล่าประสบการณ์พิเศษ
ทางวญิญาณในพระวหิารซอลท์เลค ขณะอยู่ ในห้องยืนยัน 
หลังจากประกาศศาสนพิธียืนยันแทนคนตาย เธอไดย้ินวา่ 
“และเชลยจะออกไปเป็นอิสระ!” เธอรูสึ้กถึงความเรง่ดว่น
มากส�าหรบัคนที่รอคอยงานบัพตศิมาและการยืนยันของ
พวกเขา เมื่อกลับถึงบ้าน เธอคน้ควา้พระคมัภีรเ์พื่อหา
ประโยคที่เธอไดย้ิน เธอพบค�าประกาศของโจเซฟ สมิธใน
หลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค 128 “ ให้ ใจท่านช่ืนชม
ยินด,ี และเปรมปรดีิย์ิ่ง ให้แผ่นดนิโลกเปล่งเสียงรอ้ง
เพลงเถิด ให้คนตายเปล่งเสียงเพลงสดดุแีห่งค�าสรรเสรญิ
นิรนัดรถ์วายกษัตรยิ์อิมมานูเอล, ผู้ทรงแตง่ตัง้ไว,้ ก่อนมี
โลกขึน้มา, ส่ิงซ่ึงจะท�าให้เราสามารถไถ่พวกเขาออกจาก

ที่คมุขังของพวกเขา; เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ” 
[คพ. 128:22]

ค�าถามคอื เราจ�าเป็นตอ้งท�าอะไร ค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟคอื น�าเสนอ “บันทึกคนตายของเรา 
( ในพระวหิาร), ซ่ึงจะคูค่วรแก่การยอมรบัทัง้ปวง” [คพ. 
128:24]

ผู้น�าของศาสนจักรประกาศชัดเจนตอ่อนุชนรุน่หลังให้น�า
ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ ให้ตนประสบกับวญิญาณ
ของเอลียาห์ คน้หาบรรพชนของพวกเขา และประกอบ
ศาสนพิธีพระวหิารให้บรรพชนเหล่าน้ัน งานยากส่วนใหญ่
ในการเรง่งานแห่งความรอดทัง้ส�าหรบัคนเป็นและคน
ตายจะท�าโดยเยาวชนทัง้หลาย

ถ้าเยาวชนในแตล่ะวอรด์จะไม่เพียงไปพระวหิารและรบั
บัพตศิมาแทนคนตายเท่าน้ัน แตท่�างานกับครอบครวั
ของพวกเขาและสมาชิกวอรด์คนอื่นๆ ดว้ย ในการจัด
เตรยีมช่ือครอบครวัส�าหรบัท�างานศาสนพิธี ทัง้พวกเขา
และศาสนจักรจะไดร้บัพรอย่างมาก อย่าประเมินอิทธิพล
ของผู้วายชนม์ต�า่เกินไปในการช่วยเหลือท่านและปีตขิอง
การพบกับคนที่ท่านรบัใช้ ในท้ายที่สุด พรส�าคญันิรนัดร์
ของการท�าให้ครอบครวัเราเป็นหน่ึงเดยีวกันแทบจะเกิน
ความเข้าใจ
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กรกฎาคม: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การรบัพระนามของพระเยซูครสิต์
ไวก้ับเราหมายความวา่อะไร
เมื่อเรารบับัพตศิมา เราท�าพันธสัญญาวา่จะรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับเรา เรา
ตอ่พันธสัญญาน้ีเมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก (ด ูคพ. 20:77) เราท�าให้พันธสัญญาน้ีเกิด
สัมฤทธิผลโดยให้พระเจ้ามาเป็นอันดบัแรกในชีวติเรา พยายามคดิและกระท�าเฉกเช่น
พระองค ์และยืน “เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุก
แห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจพันธสัญญาทีท่�าไวว้า่จะ
รบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับพวกเธอ

โมไซยาห์ 5 (เหตทุี่การรบัพระนามของ
พระครสิต์ ไวก้ับตวัเราเป็นเรือ่งส�าคญั)

3 นีไฟ 27:27 (เราควรขวนขวายเป็น
เหมือนพระเยซูครสิต)์

คพ. 20:37, 77 (การรบัพระนามของพระ
ครสิต์ ไวก้ับเราเป็นส่วนหน่ึงของพันธ-
สัญญาบัพตศิมาของเราและศาสนพิธ ี
ศีลระลึก)

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นชาวครสิต์
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 90–92

เมอรว์นิ บี. อาร์ โนลด,์ “หลานท�าอะไรกับ
ช่ือของปู่” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 133–136

วดีทิัศน์: “กล้ายืนคนเดยีว”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านคดิวา่การรบัพระนาม
ของพระครสิต์ ไวก้ับตวัท่าน
หมายความวา่อะไร ท่านท�า
อะไรเพื่อรกัษาพันธสัญญาน้ี

การท้าทายและพรอะไร
เกิดขึน้เมื่อเยาวชนหญิงรบั
พระนามของพระครสิต์ ไว้
กับพวกเธอ ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงให้พระผู้เป็นเจ้า
มาเป็นอันดบัแรกในชีวติพวก
เธอไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านค�าสวด
อ้อนวอนขนมปังศีลระลึกใน คพ. 20:77 
พวกเธอเช่ือวา่ “การรบัพระนามของ 
[พระเยซูครสิต์ ไวก้ับตวัเรา]” หมายความ
วา่อะไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอรูห้รอืไม่
วา่เหตใุดบิดามารดาจึงเลือกช่ือของพวก

เธอ ช่ือของพวกเธอมีอิทธิพลอย่างไรตอ่
ตวัตนที่พวกเธอเป็นอยู่หรอืวธิีที่พวกเธอ
พยายามด�าเนินชีวติ ถามพวกเธอวา่การ
รบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับพวก
เธอหมายความวา่อะไร (ด ูคพ. 20:77) 
การรบัพระนามของพระองคม์ีอิทธิพล
อย่างไรตอ่ตวัตนที่เราเป็นอยู่และวธิีที่เรา
พยายามด�าเนินชีวติ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การรบัพระนามของพระเยซู
ครสิต์ ไวก้ับพวกเธอหมายความวา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะได้
ผลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “กล้ายืนคนเดยีว” 
เยาวชนหญิงรูสึ้กวา่อะไรคอืประเด็นหลัก
ของประธานมอนสันในวดีทิัศน์เรือ่งน้ี 
เยาวชนในวดิทิัศน์แสดงให้เห็นอย่างไรวา่
พวกเขาไดร้บัพระนามของพระผู้ช่วยให้
รอดไวก้ับตนเอง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แบ่งปันประสบการณ์คล้ายคลึงกัน

• แบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์: “เราสัญญาวา่จะรบั
พระนามของพระองค ์น่ันหมายถึงเรา
ตอ้งมองตวัเราเหมือนกับมองพระองค ์เรา
ให้พระองคม์าก่อนส่ิงใดในชีวติของเรา 
เราจะตอ้งการส่ิงที่พระองคท์รงตอ้งการ
มากกวา่ส่ิงที่เราตอ้งการหรอืที่ โลกสอนเรา 

ให้ตอ้งการ (“เพื่อเราจะเป็นหน่ึง,” เลีย- 
โฮนา, ก.ค. 1998) แบ่งชัน้เรยีนออกเป็น
สามกลุ่ม และขอให้แตล่ะกลุ่มสนทนา
ค�าถามตอ่ไปน้ีกลุ่มละหน่ึงข้อ: การมองตวั
เราเหมือนกับมองพระครสิตห์มายความ
วา่อะไร เราให้พระองคม์าก่อนส่ิงใดในชีวติ
เราอย่างไร การตอ้งการส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงตอ้งการหมายความวา่อะไร ขอให้

กลุ่มละหน่ึงคนแบ่งปันกับคนอื่นในชัน้
เรยีนวา่กลุ่มของตนสนทนาอะไรบ้าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน โมไซยาห์  
5 โดยมองค�าตอบของค�าถามท�านองน้ี 
“การรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับเรา
หมายความวา่อะไร” และ “เหตใุดการรบั
พระนามของพระครสิต์ ไวก้ับเราจึงเป็น
เรือ่งส�าคญั” ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิง
ที่พบและเขียนส่ิงที่พวกเธอท�าไดเ้พื่อ
แสดงให้เห็นวา่พวกเธอไดร้บัพระนามของ
พระผู้ช่วยให้รอดไวก้ับพวกเธอ

• เชิญเยาวชนหญิงบางคนอ่าน ฮีลามัน  
5:6–8 และเชิญคนอื่นเหลืออ่านสามย่อ 
หน้าแรกจากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์มอรว์นิ 
บี. อาร์ โนลดเ์รือ่ง “หลานท�าอะไรกับช่ือ
ของปู่” ขอให้พวกเธอสรปุส่ิงที่อ่านให้กัน
ฟัง ช่ือของนีไฟ ลี ไฮ และจอรจ์ อัลเบิรต์ 
สมิธดลใจคนเหล่าน้ีให้ด�าเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมอย่างไร พันธสัญญาของเรา
วา่จะรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไว้
กับเราดลใจเราอย่างไร ให้ชัน้เรยีนอ่าน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ขอให้ผู้เรยีนกล่าวซ�า้หลัก
ธรรมดว้ยค�าพูดของเขาเอง 
ส่ิงน้ีจะช่วยให้ท่านรูแ้ตเ่น่ินๆ 
ในบทเรยีนวา่เขาเข้าใจค�าพูด
หรอืแนวคดิน้ันหรอืไม่ หาก
ไม่เข้าใจ ท่านจะให้ค�าอธิบาย
เพิ่มเตมิเพื่อให้ส่วนที่เหลือ
ของบทเรยีนมีความหมายตอ่
เขามากขึน้” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
73)
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ค�าพูดสองย่อหน้าสุดท้าย และเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงสนทนาวา่พวกเธอจะ
ประยุกต์ ใช้ค�าท้าทายของเอ็ลเดอรอ์าร์ โน
ลดอ์ย่างไร

• แบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากเอ็ลเดอร ์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์: “ค�าวา่ ชาวครสิต ์บ่งชีว้า่
เรายอมรบัพระนามของพระครสิต์ ไวก้ับ

ตน” แบ่งค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ฮลส์เรือ่ง 
“การเป็นชาวครสิตเ์หมือนพระครสิตม์าก
ขึน้” ในหมู่เยาวชนหญิง ขอให้เยาวชน
หญิงแตล่ะคนอ่านหัวข้อของตนโดยมอง
หาค�าตอบของค�าถามวา่ “การเป็นชาว
ครสิตห์มายความวา่อะไร” ขอให้เธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พบและยกตวัอย่างคนรูจ้ักที่เธอ
ถือวา่เป็นชาวครสิตอ์ย่างแท้จรงิ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การรบั
พระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับพวกเธอหมายความวา่อะไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลัก
ค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาดา้นตา่งๆ ทีพ่วกเธอสามารถแสดงให้เห็นดว้ยการกระ
ท�าวา่พวกเธอไดร้บัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับพวกเธอ ในชัน้เรยีนคราวหน้าให้
เชิญพวกเธอแบ่งปันประสบการณ์

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
คนที่พระองคท์รงสอน และ
ทรงรูว้า่พวกเขาสามารถเป็น
ใคร เมื่อพวกเขาล้มลุกคลุก
คลาน พระองค์ ไม่ทรงทอด
ทิง้ แตย่ังคงรกัและปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่พวกเขา ท่านจะ
แสดงความรกัและสนับสนุน
เยาวชนหญิงที่ท่านสอนได้
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การเป็นชาวครสิต์
เหมือนพระคริสต์มากขึน้,”  Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 90–92

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่โดยผ่านพระคณุและความรกัอันไม่มี 
ทีสิ่น้สุดของพระองค ์เราจะเป็นชาวครสิตเ์หมอืนพระครสิต ์
มากขึน้  จงพิจารณาคณุสมบัตเิหมือนพระครสิตด์งัตอ่ไป
น้ี  เราก�าลังท�าอะไรบ้างเพื่อเสรมิสรา้งคณุสมบัตเิหล่าน้ีใน
ตวัเรา

ความรักเหมือนพระคริสต์  พระผู้ช่วยให้รอดทรงเห็น
คณุคา่ของทุกคน ทรงมีพระเมตตากรณุาตอ่คนทัง้ปวง  
พระองคท์รงละแกะเก้าสิบเก้าตวัไปเที่ยวหาตวัที่หลงไป 
[ด ูมัทธิว 18:12–14] เพราะส�าหรบัพระองค ์“ถึงผมของ 
[พวกเรา] ก็ทรงนับไวแ้ล้วทุกเส้น” [ลูกา 12:7]

ศรทัธาเหมือนพระครสิต์  แม้จะมีการล่อลวง  ความยาก
ล�าบาก และการขม่เหง แตพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงวางพระทยั 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราและเลือกที่จะซ่ือสัตย์และเช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

การเสียสละเหมือนพระคริสต์  ตลอดพระชนม์ชีพของ
พระองค ์พระผูช่้วยใหร้อดทรงสละเวลาของพระองค ์พลงั- 
งานของพระองค ์และสุดท้าย  โดยผ่านการชดใช้ ทรงสละ
พระองคเ์องเพือ่บตุรธดิาทกุคนของพระผูเ้ป็นเจา้จะฟ้ืนคนื 
ชีวติและมีโอกาสไดร้บัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก

ความห่วงใยเหมือนพระคริสต์   ดังเช่นชาวสะมาเรียใจด ี
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเอือ้มออกไปช่วยชีวิต รัก และบ�ารุง
เลีย้งผู้คนรอบข้างพระองคต์ลอดเวลา ไม่วา่คนเหล่าน้ันจะ
มาจากวฒันธรรม ความเช่ือ หรอืสภาพการณ์ใดก็ตาม

การรบัใช้เหมือนพระครสิต ์ ไม่วา่จะเป็นการตกัน� ้าขึน้จาก
บ่อ ท�าอาหารด้วยปลา หรอืล้างเท้าเป้ือนฝุ่น พระผู้ช่วยให้
รอดทรงใช้วนัเวลาของพระองค์ ไปกับการรบัใช้ผู้อื่น—ช่วย
คนที่เหน็ดเหน่ือยและเสรมิสรา้งคนอ่อนแอ

ความอดทนเหมอืนพระครสิต ์  ในความโศกเศรา้และความ
ทกุขข์องพระองคเ์อง พระผู้ช่วยให้รอดทรงอดทนรอคอย
พระบิดาของพระองค ์ดว้ยความอดทนที่ทรงมีตอ่เราพระ- 
องคท์รงรอให้เราตระหนักวา่ส่ิงใดถูกตอ้งและกลับบ้านไป
หาพระองค์

สันติสุขเหมือนพระครสิต์  ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของ 
พระองค ์พระองคท์รงกระตุน้ความเขา้ใจและส่งเสรมิสันตสุิข 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ พระ- 
องคท์รงสอนวา่ชาวครสิตจ์ะไม่ขัดแย้งกับชาวครสิตอ์ื่น ไม่
วา่ความแตกตา่งของพวกเขาคอือะไร

การให้อภัยเหมือนพระครสิต ์ พระองคท์รงสอนให้เราอวย-
พรคนที่สาปแช่งเรา ทรงแสดงให้เราเห็นวธิีท�าเช่นน้ันโดย
การสวดอ้อนวอนให้คนที่ตรงึกางเขนพระองค์ ไดร้บัการให้
อภัย

การเปลีย่นใจเลือ่มใสเหมือนพระครสิต ์ เช่นเดยีวกบัเปโตร 
และอันดรวู ์หลายคนตระหนักในความจรงิของพระกิตติ- 
คุณทันทีที่พวกเขาได้ยิน  พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสทันที   

กับคนอื่นๆ อาจใช้เวลานานกวา่  ในการเปิดเผยท่ีประทาน 

ผ่านโจเซฟ สมิธ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่  “ส่ิงซ่ึงมา 
จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความสวา่ง; และคนที่รบัความสวา่ง,  
และด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รบัความสวา่งมาก 
ขึน้; และความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์”  

[หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 50:24] วนัทีส่มบรูณ์แหง่การ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “แสง
สวา่งและพระผู้ ไถ่ของโลก; พระวญิญาณแห่งความจรงิ” 
[หลักค�าสอนและพันธสัญญา 93:9]

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เหมือนพระคริสต์  ตลอดพระ-
ชนมชี์พของพระองค ์พระผูช่้วยใหร้อดมิไดท้รงหยดุท�าตาม 
พระประสงค์ของพระบิดา แต่ทรงด�าเนินต่อไปในความ
ชอบธรรม พระคณุความด ีพระเมตตา และความจรงิตราบ 
จนสิน้พระชนม์ชีพมรรตยัของพระองค์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“การแตง่งานระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า … ครอบครวัเป็นศนูย์กลาง
ตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพือ่จุดหมายปลายทางนิรนัดรข์องบุตรธิดาของพระองค”์ (“ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของครอบครวัในชีวติพวกเธอเอง
และในแผนของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัลูกๆ ของพระองค ์ความจรงิที่พวกเธอคน้พบใน
หน่วยน้ีจะช่วยพวกเธอปกป้องการแตง่งานและครอบครวัจากการโจมตแีละการหลอกลวง
ของปฏิปักษ์ ความจรงิเหล่าน้ีจะช่วยพวกเธอเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัเวลาน้ีและ
เตรยีมเลีย้งดคูรอบครวัที่ชอบธรรมในฐานะภรรยาและมารดาในไซอัน

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

เหตใุดครอบครวัจึงส�าคญั
เหตใุดการแตง่งานในพระวหิารจึงส�าคญั
เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึงส�าคญั
เหตใุดจึงเป็นส่ิงส�าคญัในการท�าตามมาตรฐานของศาสนจักรเกีย่วกับการออกเดท
เวลาน้ีฉันจะเตรยีมเป็นภรรยาและมารดาทีช่อบธรรมไดอ้ย่างไร
บทบาทของชายและหญิงส่งเสรมิกันในครอบครวัอย่างไร
ฉันจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัไดอ้ย่างไร

สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์กับ
บทเรยีนในหน่วยน้ี:

ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 3  
และ 5

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4

ประสบการณ์อันทรงคณุคา่และโครงการอันทรงคณุคา่ของ
ความบรสุิทธิ์
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดครอบครวัจึงส�าคญั
ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและเป็นศนูย์กลางในแผนของพระองคเ์พื่อ
จุดหมายนิรนัดรข์องลูกๆ พระองค ์แผนอันสูงส่งน้ีท�าให้แตล่ะบุคคลสามารถกลับไปยัง
ที่ประทับของพระองค์ ไดแ้ละท�าให้ครอบครวัอยู่รวมกันช่ัวนิรนัดร์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ข้อพระคมัภีรแ์ละ
แหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจถึงความส�าคญัของครอบครวั

โรม 8:16–17; ฮีบร ู12:9 (เราเป็นลูกของ
พระบิดาบนสวรรค)์

ปฐมกาล 2:18–24; คพ. 131:1–4; 
138:48 (ความจรงิพระกิตตคิณุเกี่ยวกับ
ครอบครวั)

โมไซยาห์ 4:14–15; คพ. 93:40, 43, 
48–50; 68:25, 27–29 (บุตรธิดาเรยีนพระ
กิตตคิณุจากบิดามารดา)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, หน้า 165

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจาก
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
หน้า 11- 13

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตผุลที่
แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, หน้า 50- 53

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “การเป็นบิดามารดา
ผู้ประเสรฐิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, หน้า 
26–28

“ครอบครวั,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 14–15

วดีทิัศน์: “ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกันช่ัว
นิรนัดร”์

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

เหตใุดครอบครวัของท่านจึง
ส�าคญัตอ่ท่าน ท่านคดิวา่เหตุ
ใดครอบครวัจึงเป็นศนูย์กลาง
ตอ่แผนแห่งความรอดของ
พระบิดาบนสวรรค์

ข่าวสารใดที่เยาวชนหญิง
ก�าลังไดร้บัซ่ึงขัดกับส่ิงที่
ศาสดาพยากรณ์กล่าวไวเ้กี่ยว
กับความส�าคญัของครอบครวั 
ท่านจะช่วยให้พวกเธอเข้าใจ
ถึงนัยนิรนัดรข์องครอบครวั
ไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่เพื่อน
คนหน่ึงถามพวกเธอวา่ “ท�าไมครอบครวั
จึงส�าคญัในศาสนจักรของคณุ” พวกเธอ
จะตอบอย่างไร

• เขียนบนกระดานวา่ “_________ 
เป็นศนูย์กลางตอ่แผนของพระผู้สรา้ง

เพื่อ ____________นิรนัดรข์อง 
__________ของพระองค”์ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงอ่านย่อหน้าแรกของ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” และเตมิ
ประโยคให้ครบถ้วน สนทนาในชัน้เรยีนวา่
เหตใุดค�ากล่าวน้ีจึงเป็นความจรงิ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยสอนให้เยาวชนหญิงเรยีนรูถ้ึงความส�าคญัของ
ครอบครวั ท�าตามการทรงน�าของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน
ซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน:

• วาดรปูวงกลมบนกระดาน เชิญให้
เยาวชนหญิงหน่ึงคนวาดรปูครอบครวัใน
รปูวงกลมน้ัน รอบวงกลม ให้เขียนค�าวา่ 
ชีวติก่อนเกิด ชีวติมรรตยั และ ชีวติหลัง
มรรตยั ขอให้เยาวชนหญิงอ่านย่อหน้า
ที่สามของ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก” และมองหาวธิีที่ครอบครวัจะเข้ากัน
ไดก้ับแตล่ะส่วนของแผนแห่งความรอด 
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปันความรูสึ้ก
ของพวกเธอเกี่ยวกับครอบครวัของพวก
เธอและเหตใุดพวกเธอตอ้งการเป็นหน่ึง
เดยีวกับพวกเขาหลังจากชีวติน้ี

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านค�าพูด
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร-์
สัน “เหตผุลที่แตง่งาน เหตผุลที่มี
ครอบครวั” หรอืแปดย่อหน้าสุดท้ายของ
ค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ 
“การเป็นบิดามารดา ผู้ประเสรฐิ” มองหา
ค�าตอบของค�าถาม “เหตใุดครอบครวัจึง
ส�าคญั” เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปันส่ิง
ที่พวกเธอพบ เยาวชนหญิงจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อแสดงวา่พวกเธอเข้าใจวา่
ครอบครวัส�าคญัอย่างไร ความเข้าใจของ

พวกเธอถึงความส�าคญัของครอบครวัจะ
มีผลตอ่วธิีที่พวกเธอปฏิบัตติอ่สมาชิก
ครอบครวัของพวกเธออย่างไร

• มอบหมายข้อพระคมัภีรห์น่ึงข้อใน
โครงรา่งน้ีให้กับเยาวชนหญิงแตล่ะคน 
ขอให้ทุกคนคน้หา “ครอบครวั: ถ้อยแถลง
ตอ่โลก” และมองหาข้อความที่เกี่ยวเน่ือง
กับข้อพระคมัภีรข์องพวกเธอ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนแบ่งปันข้อพระ
คมัภีรข์องเธอและส่วนน้ันของถ้อยแถลง
ที่เกี่ยวเน่ืองกัน เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่ง
ปันประสบการณ์ที่พวกเธอมีซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความส�าคญัของครอบครวั

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญสตรี
หน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันจากวอรด์ที่มี
ชีวติการแตง่งานที่มั่นคงเพื่อแบ่งปันกับ
ชัน้เรยีนถึงความรูสึ้กของพวกเธอเกี่ยว
กับการแตง่งานและครอบครวั พวกเธอ
จะพูดอะไรกับคนที่มีสภาพครอบครวัที่
ไมีปัญหาในเวลาน้ี (ด ู“ครอบครวั” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน 15) พวกเธอ
บอกอะไรกับคนที่ ไม่เห็นความจ�าเป็น
ของการแตง่งานและมีบุตรธิดา กระตุน้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หากหลายคนมีความคดิเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อหน่ึง ท่านอาจ
พูดในลักษณะน้ี ‘เราจะฟัง
ความคดิเห็นของคณุก่อน
แล้วก็ของคณุ’ ดว้ยเหตน้ีุ
คนที่ท่านสอนจะยังคงอยู่ ใน
ระเบียบเพราะรูว้า่เขาจะมี
โอกาสพูด” (มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 69)



193

เยาวชนหญิงให้ถามค�าถามที่พวกเธอมี
เกี่ยวกับการเตรยีมส�าหรบัการแตง่งาน
และครอบครวั

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นส่ีกลุ่ม ให้แตล่ะ
กลุ่มศึกษาตอนหน่ึงในค�าพูดของแคโรล 
เอ็ม. สตเีฟนส์ “ครอบครวัมาจากพระผู้

เป็นเจ้า” (แตล่ะส่วนเริม่ดว้ยความจรงิ
ที่เน้นดว้ยตวัอักษรตวัหนาที่เกี่ยวกับ
ครอบครวั) ขอให้แตล่ะกลุ่มเตรยีมสอน
กลุ่มอื่นๆ ในส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากส่วน
ของพวกเธอ พวกเธอจะสอนและขยาย
ความของความจรงิเหล่าน้ีในครอบครวั
และชุมชนไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในวนัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุด
ครอบครวัจึงส�าคญั พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• นึกถึงครอบครวัที่ชอบธรรมครอบครวั
หน่ึงที่พวกเธอช่ืนชมและจดบางดา้นที่

พวกเธอสามารถเลียนแบบครอบครวัน้ัน
ได้

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามที่ท�าให้ผู้ตดิตาม
พระองคค์ดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ และพระองคท์รงปีตยิินดี
ในการแสดงออกถึงศรทัธา
ของพวกเขา ค�าถามใดที่ท่าน
จะถามเยาวชนหญิงเพื่อช่วย
พวกเธอคดิและรูสึ้กอย่าง
ลึกซึง้เกี่ยวกับความส�าคญั
ของครอบครวั ค�าถามเหล่า
น้ีกระตุน้การแสดงออกถึง
ศรทัธาไดห้รอืไม่
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ข้อความทีค่ัดมาจากแอล. ทอม เพอร์รีย์, “การเป็นบิดา
มารดาผู้ประเสริฐ,” Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
26–28

วฒันธรรมครอบครวัที่แข็งแกรง่ของเราจะเป็นเหมือนโล่
ก�าบังลูกๆ ของเราจาก “ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์” (1 นีไฟ 
15:24) ที่ฝังไว้ ในวัฒนธรรมของเพื่อน วัฒนธรรมความ
บันเทิงและดาราที่ช่ืนชอบ วฒันธรรมความน่าเช่ือถือและ
ช่ือเสียง และวฒันธรรมทางอินเทอรเ์น็ตและส่ือของพวก
เขา ซ่ึงเป็นส่ิงที่ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ือง  วัฒนธรรม
ครอบครวัที่แข็งแกรง่จะช่วยให้ลูกๆ ของเราอยู่ ในโลกแต่
ไม่เป็น “ของโลก” (ยอห์น 15:19)

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธสอนวา่ “เป็นหน้าที่ของบิดา
มารดาในการสอนลูกถึงหลักธรรมของการช่วยให้รอดเหล่า
น้ีของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เพื่อพวกเขาจะรูว้า่
เหตุใดพวกเขาจึงควรรับบัพติศมาและมีความปรารถนา
อันแท้จรงิในการรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป 
หลังจากรบับพัตศิมา เพือ่ทีพ่วกเขาอาจกลับไปยังทีป่ระทบั 

ของพระองค ์พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้ ทา่นตอ้งการครอบครวั 

ของท่าน ลูกๆ ของท่านหรือไม่ ท่านต้องการผนึกกับบิดา
และมารดาของท่านที่มีชีวิตอยู่ก่อนท่านหรือไม่ . . . หาก
ทา่นตอ้งการ ทา่นก็ตอ้งเริม่โดยการสอนขา้งเตยีง ทา่นตอ้ง 
สอนดว้ยแบบอย่างเช่นเดยีวกบัค�าส่ังสอน” [Joseph Fielding 
Smith, in Conference Report, Oct. 1948, 153.]

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัอ่านวา่

“สามแีละภรรยามคีวามรบัผดิชอบทีส่�าคญัทีจ่ะรกัและดแูล 

กัน รวมทัง้รกัและดแูลบตุรธดิาของตน ‘บตุรทัง้หลายเป็น 
มรดกจากพระเจ้า’ (สดุดี 127:3)  บิดามารดามีหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลีย้งดูบุตรธิดาด้วยความรกัและความชอบ

ธรรม จัดหาปัจจัยสนองความตอ้งการทางรา่งกายและทาง 
วญิญาณ สอนพวกเขาใหร้กัและรบัใช้กนั ใหเ้ช่ือฟังพระบัญ- 
ญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพลเมืองด ีเช่ือฟังกฎหมาย
บ้านเมืองไม่วา่พวกเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ ใด . . .

“. . . โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้น�าครอบ- 
ครวัดว้ยความรกั ดว้ยความชอบธรรม และรบัผิดชอบที่จะ 
จัดหาส่ิงจ�าเป็นต่างๆ  ของชีวิต  และคุ้มครองครอบครัว 
มารดารับผิดชอบเบือ้งต้นในการเลีย้งดูบุตรธิดา ในความ
รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ี  บิดาและมารดามีหน้าที่
ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน” [ “ครอบครวั: 
ถอ้ยแถลงตอ่โลก,” เลยีโฮนา และ Ensign, พ.ย. 2010, 165.]

ขา้พเจา้เช่ือวา่โดยแบบแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ บทบาทของ 
ความเป็นมารดาเน้นถงึความส�าคญัของการเลีย้งดแูละการ 
สอนคนรุน่ถดัไป แตเ่ป็นส่ิงทีย่อดเยีย่มทีเ่ห็นสามแีละภรรยา 

ผู้วางแผนในการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงเมื่อทัง้สองผสาน
อิทธิพลเข้าด้วยกันและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ใน
เรือ่งลูกๆ และกับลูกๆ ของพวกเขา

การโจมตอีย่างรนุแรงของความช่ัวรา้ยตอ่ลูกๆ ของเราเป็น 
ส่ิงทีแ่ยบยลและชัดเจนมากกวา่เคยเป็นมา การสรา้งวฒัน- 
ธรรมครอบครวัที่แข็งแกรง่เพิ่มระดบัการปกป้องลูกๆ ของ
เรา และคุม้ครองพวกเขาจากอิทธิพลของโลก

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพรมารดาและบดิาผูป้ระเสรฐิทัง้หลาย 
ในไซอัน  พระองค์ทรงมอบบุตรธิดานิรนัดรข์องพระองค์
ไว้ ในการดแูลของทา่น   ในฐานะบิดามารดาเราเป็นหุน้ส่วน 
แม้รว่มกับพระผู้เป็นเจ้าในการท�าให้เกิดงานและรศัมีภาพ 
ของพระองค์ท่ามกลางบุตรธิดาของพระองค์  เป็นหน้าที่ 
อันศักดิสิ์ทธิข์องเราในการท�าอยา่งสุดความสามารถ ขา้พเจา้ 
เป็นพยานในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการแตง่งานในพระวหิารจึง
ส�าคญั
ในแผนแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค ์หนทางเดยีวของการไดร้บัความสูงส่งคอื
ผ่านพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแตง่งานซีเลสเชียล (ด ูคพ. 131:1–3) เมื่อชาย
และหญิงรบัการผนึกเข้าดว้ยกันเพื่อกาลเวลาและนิจนิรนัดร์ ในพระวหิาร พวกเขามี
ความเช่ือมั่นวา่ความสัมพันธ์ของพวกเขาจะด�าเนินตอ่ไปช่ัวกาลนานหากพวกเขาแน่ว
แน่ตอ่พันธสัญญา พวกเขารูว้า่ไม่มีส่ิงใดสามารถแยกพวกเขาถาวรได ้ไม่แม้แตค่วาม
ตาย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีและแหล่งข้อมูลอืน่รว่มกับการสวดอ้อนวอน แหล่งข้อมูลใด
จะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการแตง่งานในพระวหิารและตัง้ใจมากขึน้
วา่จะแตง่งานในพระวหิารสักวนัหน่ึง

คพ. 49:16–17 (การแตง่งานช่วยให้จุด
ประสงคข์องการสรา้งเกิดสัมฤทธิผล)

คพ. 131:1–4; 132:15–21 (การแตง่งาน 
นิรนัดรจ์�าเป็นตอ่ความสูงส่ง)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “เหตใุดการแตง่งาน
และครอบครวัจึงเป็นสาระส�าคญั—ทุก
แห่งทั่วโลก,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 
39–42

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ครอบครวัภายใต ้
พันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 62–65

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พรนิรนัดรข์องการ
แตง่งาน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 118–121

“การแตง่งานในพระวหิารของเราคุม้คา่ยิ่ง
กวา่ส่ิงใด,” เลียโฮนา, ต.ค. 2010, 69–70

“การแตง่งาน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
25–29

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

เหตใุดการแตง่งานในพระ
วหิารจึงส�าคญัตอ่ท่าน ศาสน-
พิธีน้ีจัดเตรยีมพรอะไรให้
ท่านและครอบครวัของท่าน

เยาวชนหญิงมีแบบอย่างที่
ชอบธรรมอะไรบ้างของการ
แตง่งานในพระวหิาร ท่านจะ
ช่วยพวกเธอทีละเล็กทีน้อย
ให้มีความปรารถนามากขึน้ที่
จะไดร้บัการผนึกในพระวหิาร
ไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ก่อนเยาวชนหญิงมาถึงชัน้เรยีน ให้
เขียนบนกระดานวา่ “เหตใุดการแตง่งาน
ในพระวหิารจึงส�าคญั” เชือ้เชิญให้พวกเธอ
นึกถึงค�าถามน้ีขณะอ่าน “การแตง่งานใน
พระวหิารของเราคุม้คา่ยิ่งกวา่ส่ิงใด” เหตุ
ใดการแตง่งานในพระวหิารจึงส�าคญัตอ่คู่
สามีภรรยาในเรือ่งน้ี กระตุน้เยาวชนหญิง
ให้แบ่งปันความคดิของพวกเธอ

• หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้ดรูปูจากวนัที่
ท่านไดร้บัการผนึกในพระวหิาร และบอก
ความคดิและความรูสึ้กบางอย่างที่ท่านมี 
(หรอืให้ด ูรปู เจ้าบ่าวและเจ้าสาวหน้าพระ
วหิาร [ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 120]) 
ถามเยาวชนหญิงวา่เหตใุดพวกเธอจึงเช่ือ
วา่การแตง่งานในพระวหิารเป็นเรือ่งส�าคญั

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้า่เหตใุดการแตง่งานในพระ
วหิารจึงส�าคญั ท�าตามการทรงน�าของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่
น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจินตนาการ
วา่พวกเธอมีเพื่อนที่สงสัยวา่เหตใุดพวก
เธอจึงมีเป้าหมายของการแตง่งานในพระ
วหิารแทนที่การแตง่งานโดยทั่วไป ขอ
ให้พวกเธออ่านข้อพระคมัภีรท์ี่แนะน�า
ในโครงรา่งน้ีหรอื “พันธสัญญาใหม่และ
เป็นนิจของการแตง่งาน” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (หน้า 26) และมองหาค�าหรอืวลี
ที่พวกเธอจะใช้เขียนจดหมายถึงเพื่อน
ของพวกเธอ กระตุน้พวกเธอให้อธิบายใน
จดหมายถึงความส�าคญัของการแตง่งาน 
นิรนัดร ์เชือ้เชิญพวกเธอแบ่งปันส่ิงที ่

พวกเธอเขียนในจดหมายกับชัน้เรยีน

• น�าส่ิงของสองหรอืสามชิน้ (หรอืภาพ
ของส่ิงของ) ที่แสดงถึงระดบัของความ
คงทนที่ตา่งกัน (ยกตวัอย่างเช่น ช้อน
พลาสตกิและช้อนโลหะ) ขอให้เยาวชน
หญิงสนทนาวา่เหตใุดส่ิงของที่ทนทาน
กวา่จึงดกีวา่ส่ิงของที่ทนทานน้อยกวา่ ส่ิง
น้ีสัมพันธ์กับการแตง่งานอย่างไร ขอให้

เยาวชนหญิงอ่าน ด ูหรอืฟังค�าพูดของ
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ “เหตใุดการ
แตง่งานและครอบครวัจึงเป็นสาระส�าคญั
—ทุกแห่งทั่วโลก” ถามเยาวชนหญิงวา่
เหตใุดพวกเธอตอ้งการแตง่งานในพระ
วหิาร

• แจกส�าเนาค�าพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์  
จี. สก็อตต ์เรือ่ง “พรนิรนัดรข์องการ
แตง่งาน”  ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน 
เอ็ลเดอรส์ก็อตตม์ีความรูสึ้กอย่างไรเกี่ยว
กับคูนิ่รนัดรข์องท่าน อะไรที่ท�าให้เยาวชน
หญิงประทับใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
ภรรยาของท่าน ขอให้พวกเธอไตรต่รองถึง
ส่ิงที่จะท�าให้ความสัมพันธ์บรรลุผลส�าเรจ็
ดงัเช่นเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรส์ก็อตต์

• อ่านเป็นชัน้เรยีน ใน คพ. 131:1–4 
และ “พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของ
การแตง่งาน” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (หน้า 
26) มองหาค�าตอบของค�าถาม “หตใุด
การแตง่งานในพระวหิารจึงส�าคญั” หาก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

”รือ่งเล่าจะกระตุน้ความ
สนใจของผู้เรยีนได ้เราจะ
สอนหลักธรรมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้เมื่อเรา
เล่าเรือ่งเพื่อยกตวัอย่างก่อน 
ส่ิงน้ีช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจหลัก
ธรรมในแง่ของประสบการณ์
แตว่นั“ (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 93)
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จ�าเป็น จงช่วยเยาวชนหญิงอธิบายความ
หมายของค�าหรอืวลีที่ ไม่คุย้เคย ขอให้
สมาชิกในชัน้เรยีนเขียนส่ิงที่จะท�าให้
เยาวชนหญิงออกห่างจากการแตง่งานใน

พระวหิาร พวกเธอจะท�าอะไรได้ ในเวลาน้ี
เพื่อให้มั่นใจวา่พวกเธอจะแตง่งานในพระ
วหิาร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในวนัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของ
การแตง่งานในพระวหิารหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอื
ไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เขียนจดหมายถึงตนเองเพื่อเปิดอ่าน
ก่อนวนัแตง่งานของพวกเธอ โดยกล่าวถึง
ความส�าคญัของการแตง่งานในพระวหิาร
และความปรารถนาปัจจุบันของพวกเธอ
ในการบรรลุเป้าหมายอันชอบธรรมน้ี

• ตดิรปูพระวหิารไว้ ในที่ซ่ึงพวกเธอจะ
เห็นบ่อยๆ และวางข้อความที่เขียนบอก
เป้าหมายของพวกเธอและความตัง้ใจวา่
สักวนัหน่ึงจะแตง่งานในพระวหิารไว้ ใกล้
รปูน้ัน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้ผู้ตดิตามพระองค์
ปฏิบัติ ในศรทัธาและด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ท่านจะเชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงตัง้ใจมากขึน้วา่
จะแตง่งานในพระวหิารและ
ด�าเนินชีวติตามความจรงิที่
พวกเธอจะเรยีนรูด้ว้ยกันได้
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “พรนิรนัดรข์อง
การแตง่งาน,” เลียโฮนา , พฤษภาคม 2011, 119–120

ข้าพเจ้าเรยีนรูจ้ากภรรยาถึงความส�าคญัของการแสดง
ความรกั ช่วงแตง่งานใหม่ๆ บ่อยครัง้ที่ข้าพเจ้าเปิดพระ
คมัภีรเ์พื่อให้ข่าวสารในการประชุม ข้าพเจ้าจะพบข้อ
ความสัน้ๆ ที่อ่อนหวานและเป็นก�าลังใจที่จีนีนสอดไว้
ในน้ัน บางครัง้ก็ท�าให้ข้าพเจ้าซาบซึง้เกินกวา่จะพูดได ้
ข้อความล�า้คา่เหล่าน้ันจากภรรยาผู้เป่ียมดว้ยความรกัเป็น
แหล่งปลอบประโลมใจและแรงบันดาลใจอันมีคา่ยิ่งมา
โดยตลอด

ข้าพเจ้าเริม่เขียนให้เธอเช่นกัน โดยไม่รูเ้ลยวา่ส่ิงน้ันมี
ความหมายตอ่เธอมากเพียงใด ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่มีอยู่ปี
หน่ึงเราไม่มีปัจจัยเพียงพอที่ข้าพเจ้าจะให้ของขวญัวนั
วาเลนไทน์แก่เธอ ข้าพเจ้าจึงตดัสินใจทาสีน� ้าบนฝาตูเ้ย็น 
ข้าพเจ้าท�าสุดฝีมือ แตพ่ลาดไปเพียงอย่างเดยีวเท่าน้ัน 
คอืสีที่ ใช้เป็นสีเคลือบไม่ ใช่สีน� ้า เธอไม่ยอมให้ข้าพเจ้าลบ
สีตดิถาวรน้ันออกจากตูเ้ย็นเลย

ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่วนัหน่ึงข้าพเจ้าน�าเศษกระดาษกลมๆ ชิน้
เล็กๆ จากการใช้เครือ่งเจาะกระดาษมาเขียนเลข 1 ถึง 
100 แล้วพลิกดา้นหลังเพื่อเขียนข้อความให้เธอชิน้ละ
หน่ึงค�า จากน้ันรวบรวมทัง้หมดใส่ซอง ข้าพเจ้าคดิวา่จะ
ท�าให้เธอหัวเราะได้

เมื่อเธอจากไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงไดรู้จ้ากข้าวของส่วนตวั
วา่เธอซาบซึง้เพียงใดตอ่ข้อความอันเรยีบง่ายที่เราแบ่ง
ปันให้กัน ข้าพเจ้าสังเกตวา่เธอบรรจงตดิกระดาษชิน้
กลมๆ ทุกชิน้ลงบนกระดาษแผ่นหน่ึง เธอไม่เพียงเก็บ
ข้อความที่ข้าพเจ้าให้เท่าน้ัน แตเ่ธอยังหุ้มพลาสตกิอย่าง
ดปีระหน่ึงเป็นสมบัตลิ�า้คา่ มีข้อความหน่ึงที่เธอไม่ไดเ้ก็บ

รวมกับข้อความอื่น และยังอยู่หลังกระจกนาฬิกาในห้อง
ครวั ข้อความน้ันอ่านวา่ “จีนีน ไดเ้วลาบอกรกัคณุแล้ว” 
ข้อความดงักล่าวยังอยู่ที่น่ันและเตอืนใจข้าพเจ้าให้นึกถึง
ธิดาสุดพิเศษคนน้ีของพระบิดาในสวรรค์

เมื่อหวนนึกถึงชีวติที่อยู่ดว้ยกัน ข้าพเจ้าตระหนักวา่เรา
ไดร้บัพรมาก เราไม่เคยมีการโตเ้ถียงในบ้านของเราหรอื
พูดท�ารา้ยจิตใจกัน เวลาน้ีข้าพเจ้าตระหนักวา่พรน้ันเกิด
ขึน้เพราะเธอ เน่ืองจากเธอเต็มใจเป็นผู้ ให้ แบ่งปัน และ
ไม่เคยนึกถึงแตต่นเอง ตอ่มาภายหลังในชีวติคูข่องเรา 
ข้าพเจ้าพยายามเลียนแบบเธอ ข้าพเจ้าแนะน�าให้สามี
ภรรยาท�าเช่นเดยีวกันในบ้านของท่าน

ความรกัที่บรสุิทธิ์มีอ�านาจผลักดนัให้ท�าด ีความรกัที่ชอบ
ธรรมเป็นรากฐานของชีวติแตง่งานที่ประสบความส�าเรจ็ 
เป็นเหตใุห้มีบุตรธิดาที่ดแีละน่าพอใจ ใครเลยจะประเมิน
อิทธิพลอันชอบธรรมแห่งความรกัของมารดาไดอ้ย่าง
เหมาะสม ผลอันยั่งยืนอะไรบ้างที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความจรงิซ่ึงมารดาคอ่ยๆ บ่มเพาะดว้ยความรกัลงในดนิดี
ของใจและความคดิของบุตรธิดาผู้วางใจ ในฐานะมารดา 
พระองคป์ระทานสัญชาตญาณแห่งสวรรคแ์ก่ท่านที่ช่วย
ให้ท่านรูจ้ักพรสวรรคแ์ละความสามารถพิเศษของบุตร
ธิดา ท่านกับสามีสามารถบ�ารงุเลีย้ง เสรมิสรา้ง และท�าให้
คณุสมบัตเิหล่าน้ันผลิบาน

คุม้คา่อย่างยิ่งที่จะแตง่งาน ชีวติแตง่งานวเิศษยิ่ง เมื่อ
เวลาผ่านไปท่านจะเริม่คดิเหมือนกัน มีแนวคดิและความ
รูสึ้กเดยีวกัน ท่านมีช่วงเวลาที่ท่านสุขมาก ช่วงเวลาของ
การทดสอบ และช่วงเวลาของการทดลอง แตพ่ระเจ้าจะ
ทรงน�าทางท่านผ่านพ้นประสบการณ์ที่ท�าให้เตบิโตไป
ดว้ยกัน
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึง
ส�าคญั
ความบรสุิทธิ์ทางเพศเกี่ยวข้องกับความสะอาดทางศีลธรรมในความคดิ ค�าพูด และ
การกระท�า พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดความสัมพันธ์ทางเพศไวส้�าหรบัการให้ก�าเนิดบุตร
ธิดาและการแสดงความรกัระหวา่งสามีภรรยา พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวา่ความสัมพันธ์
ทางเพศสงวนไวส้�าหรบัการแตง่งานเท่าน้ัน เมื่อเราบรสุิทธิ์ทางเพศ เราย่อมมีคณุสมบัติ
คูค่วรรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดร้บัความคุม้ครองจากความเสียหายทางอารมณ์และ
วญิญาณของบาปทางเพศ 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจ
และรูสึ้กถึงความส�าคญัของความบรสุิทธิ์ทางเพศไดอ้ย่างไร

ปฐมกาล 39:7–21 ( โยเซฟหนีจากบาป
ทางเพศ)

1 นีไฟ 10:21 (เราตอ้งบรสุิทธิ์เพื่ออยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้า)

แอลมา 39:1–13 (บาปทางเพศเป็นความ
น่าชิงชัง)

โมโรไน 9:9 (ความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็น
ที่รกัยิ่งและมีคา่)

คพ. 46:33; 121:45–46 (ความส�าคญัของ
คณุธรรม)

ลินดา เอส. รฟีส์, “มีคา่ควรตอ่พรที่สัญญา
ไวข้องเรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 9–11

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “แผนแห่งความ
สุข,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 26- 28

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เราเช่ือในการเป็นคน
บรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 41- 44

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“ความบรสุิทธิ์
ส่วนตวั,” เลียโฮนา, ต.ค. 2000, 40–43

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ช่วยคนที่ตอ่สู้
กับแรงดงึดดูจากเพศเดยีวกัน,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2007, 40–43

“การแตง่กายและรปูลักษณ์ภายนอก,” 
“ความบรสุิทธิ์ทางเพศ,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2010), 6–8, 35–37

“พรหมจรรย์,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
169–175

วดีทิัศน์: “ฉันเลือกเป็นคนบรสุิทธิ์”; 
“ความบรสุิทธิ์ทางเพศ: ขอบเขตอยู่
ที่ ไหน”; “ความเช่ือมั่นที่แท้จรงิ”

การด�าเนินชีวติตามกฎแห่ง
ความบรสุิทธิ์ทางเพศเป็นพร
แก่ท่านอย่างไร

หลักค�าสอนใดจะช่วยให้
เยาวชนหญิงรูสึ้กถึงความ
ส�าคญัของความบรสุิทธิ์ทาง
เพศไดด้ทีี่สุด พวกเธอเผชิญ
กับค�าสอนเท็จอะไรบ้างที่ลด
ความส�าคญัของความบรสุิทธิ์
ทางเพศ
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• หลายวนัก่อนเริม่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงชมวดีทิัศน์เรือ่ง “ฉันเลือก
เป็นคนบรสุิทธิ์”  เพื่อเตรยีมพรอ้มส�าหรบั
บทเรยีนน้ี ในตอนเริม่ชัน้เรยีน เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีน
รูห้รอืค�าถามที่มี 

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงชูรปูโยเซฟ
ขัดขืนภรรยาของโปทิฟาร ์(ด ูหนังสือ

ภาพพระกิตตคิณุ, 11) และสรปุเรือ่งดว้ย
ค�าพูดของเธอ

• โยเซฟท�าอะไรเพื่อรกัษาความบรสุิทธิ์ 
เกิดอะไรขึน้ในท้ายที่สุดเน่ืองดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ของโยเซฟ จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเขา
ไม่ซ่ือตรงตอ่พันธสัญญา เหตใุดจึงส�าคญั
ที่ตอ้งบรสุิทธิ์ทางเพศ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับกฏแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศ ตามการทรงน�าของพระวญิญาณ เลือกหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันทีจ่ะเข้ากับชัน้
เรยีนของท่านมากทีสุ่ด:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงบางคนอ่าน
ข้อพระคมัภีรเ์กี่ยวกับความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ (เช่น ส่ิงที่แนะน�าในโครงรา่งน้ี); 
เชิญคนอื่นให้อ่าน “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน; 
และเชือ้เชิญเยาวชนหญิงที่เหลือให้อ่าน 
“ความบรสุิทธิ์ทางเพศ” ใน แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา ขอให้พวกเธอมองหาค�าตอบของ
ค�าถาม “หตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึง
ส�าคญัตอ่พระเจ้า” และแบ่งปันส่ิงที่พวก
เธอพบ หลักธรรมในข้อพระคมัภีรแ์ละ
แหล่งข้อมูลเหล่าน้ีแตกตา่งจากส่ิงที่ โลก
สอนเกี่ยวกับความบรสุิทธิ์ทางเพศอย่างไร 
เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจากแหล่งข้อมูล

เหล่าน้ีที่จะช่วยพวกเธอจับผิดความโกหก
ในทัศนะของโลก

• เปิดวดิทีัศน์เรือ่ง “ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ: ขอบเขตอยู่ที่ ไหน“ หลังจากดวูดี-ิ
ทัศน์จบแล้ว ขอให้เยาวชนหญิงอธิบาย
ส่ิงที่อุปมา (เช่น น� ้าตก เครือ่งบิน หรอื
จระเข้) สอนพวกเธอเกี่ยวกับกฏแห่ง
ความบรสุิทธิ์ทางเพศ พวกเธอเรยีนรูอ้ะไร
อีกบ้างจากวดีทิัศน์เรือ่งน้ี เชือ้เชิญพวก
เธอให้คดิถึงและแบ่งปันอุปมาเรือ่งอื่นๆ ที่
สอนถึงความส�าคญัของความบรสุิทธิ์ทาง
เพศ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ค�าถามที่เขียนบนกระดาน
ก่อนเริม่ชัน้เรยีนจะช่วยให้
ผู้เรยีนเริม่นึกถึงหัวข้อตา่งๆ 
ก่อนบทเรยีนจะเริม่” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 93)
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• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงด ู“ฉันเลือก
เป็นคนบรสุิทธิ์” หรอื “ความมั่นใจ
แท้จรงิ,” มองหาค�าตอบที่เป็นไปไดข้อง
ค�าถาม “เหตใุดความบรสุิทธิ์ทางเพศจึง
ส�าคญั” ขอให้พวกเธอแบ่งปันความคดิ
และมมุมองทีแ่ตกตา่งซ่ึงแสดงในวดีทิศัน์
กับส่ิงที่ โลกตอ้งการให้เยาวชนหญิงเช่ือ 
เยาวชนหญิงท�าอะไรไดบ้้างเพื่อสนับสนุน
กันในความพยายามของพวกเธอที่จะเช่ือ
ฟังกฏแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่ม ให้
แตล่ะกลุ่มหัวข้อหน่ึงจากค�าพูดของ
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอรเ์รือ่ง “แผน
แห่งความสุข,” ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารเ์รือ่ง “เราเช่ือในการเป็นคน
บรสุิทธิ์,” หรอืค�าพูดของลินดา เอส. รฟีส์
เรือ่ง “มีคา่ควรตอ่พรที่สัญญาไวข้องเรา” 
ให้แตล่ะกลุ่มศึกษาหัวข้อของพวกเธอ
และตอบค�าถาม “เหตใุดจึงเป็นส่ิงส�าคญั
ที่จะบรสุิทธิ์ทางเพศ” เชือ้เชิญพวกเธอ
ให้แบ่งปันถ้อยค�าหรอืความจรงิที่พวกเธอ
พบวา่มีความหมายหรอืส�าคญั พวกเธอจะ
ใช้ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้พื่อช่วยให้เพื่อนๆ 

เข้าใจไดอ้ย่างไร เหตใุดความบรสุิทธิ์ทาง
เพศจึงส�าคญัตอ่พวกเธอ 

• ขอให้เยาวชนหญิงใช้ “การแตง่กาย
และรปูลักษณ์ภายนอก” หัวข้อใน เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน เพื่อตอบ
ค�าถามเช่น “มาตรฐานของพระเจ้าที่
เกี่ยวกับความสุภาพเรยีบรอ้ยคอือะไร” 
“หตใุดจึงเป็นส่ิงที่ส�าคญัส�าหรบัท่านที่
จะท�าตามมาตรฐานเหล่าน้ี” และ “ความ
สุภาพเรยีบรอ้ยสะท้อนหรอืมีอิทธิพลกับ
ทัศนคตขิองท่านตอ่กฏแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศอย่างไร” ขอให้พวกเธอแบ่งปัน
ค�าตอบและไตรต่รองส่ิงที่พวกเธอท�าไดท้ี่
จะท�าตามมาตรฐานเหล่าน้ีอย่างสมบูรณ์
มากขึน้

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะช่วย
เพื่อนที่ก�าลังตอ่สู้กับแรงดงึดดูจากเพศ
เดยีวกันไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญพวกเธอให้
มองหาแนวคดิในค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟ
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“ช่วยคนที่ตอ่สู้กับ
แรงดงึดดูจากเพศเดยีวกัน” กระตุน้พวก
เธอให้เขียนจดหมายที่จะช่วยเพื่อนของ
พวกเธอได ้พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้างจาก
ค�าพูดของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจกฏแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าหน่ึงข้อใน ความบรสุิทธิ์ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ ให้แล้วเสรจ็ 
(ความก้าวหน้าส่วนบุคคล, 69–71)

• ท�ารายการส่ิงที่พวกเธอจะท�าและหลีก
เลี่ยงไม่ท�าเพื่ออยู่อย่างบรสุิทธิ์ทางเพศ

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและพี่เลีย้ง พระองค์
ทรงสอนให้เหล่าสานุศิษย์
สวดอ้อนวอนโดยทรงสวด
อ้อนวอนกับพวกเขา พระองค์
ทรงสอนให้พวกเขารกัและรบั
ใช้ตามแบบที่พระองคท์รงรกั
และรบัใช้พวกเขา พระองค์
ทรงสอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอน
พระกิตตคิณุของพระองค์
ตามแบบที่พระองคท์รงสอน 
ท่านจะเป็นแบบอย่างของ
ความบรสุิทธิ์ทางเพศและ
คณุธรรมตอ่เยาวชนหญิงของ
ท่านอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เราเชือ่ในการ
เป็นคนบรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2013, 41–42

วถิีทางที่ชีวติมรรตยัก�าหนดมาจากเบือ้งบน “พระบัญญัติ
ข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดมัและเอวา
เกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนทัง้สองที่จะเป็นบิดามารดา
ในฐานะสามีและภรรยา” (เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165) 
พระบัญญัตทิี่ ให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่น
ดนิโลกยังคงบังคบัใช้อยู่ ในปัจจุบัน ดงัน้ันการแตง่งาน
ระหวา่งชายหญิงจึงเป็นช่องทางที่ ไดร้บัอ�านาจในการน�า
วญิญาณก่อนเกิดมาสู่ความเป็นมรรตยั การละเวน้การมี
เพศสัมพันธ์อย่างสิน้เชิงก่อนแตง่งานและการซ่ือสัตย์
อย่างเต็มที่ ในชีวติสมรสปกป้องความบรสุิทธิ์ของช่องทาง
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี

อ�านาจการให้ก�าเนิดมีความส�าคญัทางวญิญาณ การใช้
อ�านาจน้ีในทางที่ผิดท�าลายจุดประสงคข์องแผนของพระ
บิดาและการด�ารงอยู่ ในความเป็นมรรตยัของเรา พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงเป็น
พระผู้สรา้งและประทานส่วนหน่ึงในอ�านาจแห่งการสรา้ง
ของพระองค์ ให้เราแตล่ะคน แนวทางเฉพาะส�าหรบัการ
ใช้ความสามารถอย่างเหมาะสมในการรงัสรรคชี์วติเป็น
องคป์ระกอบส�าคญัในแผนของพระบิดา การใช้และความ
รูสึ้กของเราที่มีตอ่อ�านาจจากสวรรคจ์ะมีส่วนส�าคญัในการ
ก�าหนดความสุขของเราในชีวติและจุดหมายปลายทาง
ของเราในความเป็นนิรนัดร์

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์อธิบายวา่

“อ�านาจในการสรา้งชีวติมนุษย์คอือ�านาจสูงสุดที่พระผู้
เป็นเจ้าประทานแก่บุตรธิดาของพระองค ์การใช้อ�านาจน้ี

ประกาศิตไว้ ในพระบัญญัตขิ้อแรก แตพ่ระบัญญัตสิ�าคญั
อีกข้อหน่ึงให้ ไวเ้พื่อห้ามใช้ส่ิงน้ีในทางที่ผิด การที่เราเน้น
เรือ่งกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศอธิบายไดจ้ากความ
เข้าใจของเราถึงจุดประสงคข์องอ�านาจแห่งการให้ก�าเนิด
เพื่อท�าให้แผนของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผล . . .

“นอกพันธะการแตง่งาน การใช้อ�านาจการให้ก�าเนิดทุก
รปูแบบเป็นการลดคณุคา่และการกระท�าที่ออกนอก
ลู่นอกทางตอ่คณุลักษณะอันศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดของชาย
และหญิงไม่วา่ในระดบัใดก็ตาม” (“The Great Plan of 
Happiness,”Ensign,Nov. 1993, 74)

มาตรฐานของศลีธรรมทางเพศ

ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
มีมาตรฐานทางศีลธรรมเดยีวที่ ไม่เบี่ยงเบน ความ
สัมพันธ์อันลึกซึง้เหมาะสมมีเพียงระหวา่งชายกับหญิง
ในสัมพันธภาพของการแตง่งานดงัที่อธิบายไว้ ในแผน
ของพระผู้เป็นเจ้า ความสัมพันธ์ดงักล่าวไม่ไดม้ี ไว้
เพื่อแสวงหาความสนใจใครรู่ ้ตอบสนองความตอ้งการ 
นันทนาการหรอืความบันเทิงที่กระท�าอย่างเห็นแก่ตวั ไม่
ไดเ้ป็นชัยชนะที่ตอ้งไดม้าหรอืเป็นเพียงการกระท�าอย่าง
หน่ึงที่ตอ้งท�า ในทางกลับกัน ส่ิงเหล่าน้ีคอืการแสดงออก
ที่ลึกซึง้อย่างหน่ึงของธรรมชาตแิละศักยภาพอันสูงส่ง
ของเราในความเป็นมรรตยัและเป็นวธิีเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้แก่พันธะทางอารมณ์และทางวญิญาณระหวา่ง
สามีภรรยา เราคอืผู้มีสิทธิ์เสรทีี่ ไดร้บัพรดว้ยสิทธิ์เสรแีละ
ไดร้บันิยามจากการสืบทอดอันสูงส่งวา่เป็นบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า—ไม่ ใช่โดยพฤตกิรรมทางเพศ เจตคตริว่ม
สมัย หรอืปรชัญาทางโลก
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดจึงเป็นส่ิงส�าคญัในการท�า
ตามมาตรฐานของศาสนจักรเกี่ยว
กับการออกเดท
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายให้มาตรฐานการออกเดทแก่เราเพื่อคุม้ครองเราจากอันตราย
ทางวญิญาณและช่วยเราเตรยีมพบคูนิ่รนัดรท์ี่มีคา่ควรในวนัหน้า มาตรฐานเหล่าน้ีรวม
ถึงการไม่ออกเดทก่อนอายุ 16 ปี หลีกเลี่ยงการออกเดทกับคนเดมิ และออกเดทเฉพาะ
กับคนที่มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรมเท่าน้ัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไร
ประยุกต์ ใช้กับเยาวชนหญิงไดด้ทีีสุ่ดเมือ่พวกเธอเริม่มีปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนชาย

เฉลยธรรมบัญญัต ิ7:3–4 (อย่าแตง่งาน
นอกพันธสัญญา)

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 46:33 (บ่ม
เพาะคณุธรรมและความบรสุิทธิ์ตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้า)

หลักแห่งความเช่ือ 1:13 (คณุสมบัตทิี่เรา
ควรพัฒนาในตวัเราขณะมองหาคู ่
นิรนัดร)์

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 80–85

อีเลน เอส. ดลัตนั, “ผู้พิทักษ์ความ
บรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 154–158

“การออกเดท,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 4–5

วดีทิัศน์: “Brand New Year 2010: 
Dating”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยเห็นตวัอย่างอะไร
บ้างที่สอนท่านเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของการเช่ือฟัง
มาตรฐานของพระเจ้าในเรือ่ง
การออกเดท

ประสบการณ์และแนวคดิ
อะไรก�าลังหล่อหลอมการรบั
รูข้องเยาวชนหญิงเรือ่งการ
ออกเดท พวกเธอรูสึ้กถึง
แรงกดดนัอะไรบ้าง พวกเธอ
จ�าเป็นตอ้งรูอ้ะไรจึงจะแน่ว
แน่ตอ่มาตรฐานของพระเจ้า
ได้
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอมีค�าถาม
อะไรบ้างเกี่ยวกับการออกเดทและเขียนไว้
บนกระดาน เชือ้เชิญให้พวกเธอมองหาค�า
ตอบของค�าถามตลอดบทเรยีน

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายการส่ิง
ที่พวกเธอรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการออก
เดทของศาสนจักรไวบ้นกระดาน เพิ่ม
มาตรฐานเหล่าน้ีเข้าไปในรายการขณะ
พวกเธอเรยีนรูม้ากขึน้ตลอดบทเรยีน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับมาตรฐานการออก
เดทของศาสนจักร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเขียน
รายการส่วนตวัถึงคณุสมบัตทิี่เธออยาก
ให้สามี ในอนาคตของเธอมี เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันรายการของพวกเธอ
กับชัน้เรยีน ตามความเหมาะสม ขอให้
เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่านข้อความตอ่ไปน้ี
ของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์: “ถ้าท่าน
ตอ้งการแตง่งานกับคนที่จิตวญิญาณด ี
ขยันขันแข็ง มีความสุข ซ่ือสัตย์ มีเสน่ห์ 
และดงีาม จง เป็น คนแบบน้ัน” (“เผชิญ
ความท้าทายของโลกทุกวนัน้ี,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2015, 46) ขอให้เยาวชนหญิง
ทบทวนรายการที่พวกเธอเขียน ท่านอาจ
ถามวา่พวกเธอจะรูสึ้กอย่างไรถ้าสามี ใน
อนาคตมีรายการแบบเดยีวกันเกี่ยวกับ
พวกเธอ ขณะน้ีพวกเธอก�าลังท�าอะไรเพื่อ
ให้เป็นคนแบบน้ันที่สามี ในอนาคตของ
พวกเธอตอ้งการจะแตง่งานดว้ย เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงสนทนาถึงวธิีที่พวกเธอ
สามารถพัฒนาคณุสมบัตเิหล่าน้ีเป็นการ
ส่วนตวัได้ ในตอนน้ีและวา่คณุสมบัตเิหล่า
น้ีจะส่งผลตอ่ผู้คนแบบน้ันที่พวกเธอออก
เดทดว้ยอย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเลือกหน่ึง
ค�าหรอืข้อความจากหลักแห่งความเช่ือข้อ

สิบสามและอธิบายวา่ค�าหรอืข้อความน้ัน
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในหัวข้อ “การออก
เดท” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
อย่างไร ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่หลัก
ธรรมในหลักแห่งความเช่ือข้อสิบสามควร
มีอิทธิพลตอ่ปฏิสัมพันธ์ของพวกเธอกับ
เยาวชนชายอย่างไร

• อ่านย่อหน้าจากค�าพูดของซิสเตอร์
อีเลน เอส. ดลัตนัเรือ่ง “ผู้พิทักษ์ความ
บรสุิทธิ์” ที่เริม่ดว้ยค�าถามวา่ “แตล่ะ
ท่านท�าอะไรบ้างเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ความ
บรสุิทธิ์” ขอให้เยาวชนหญิงสนทนาวา่ค�า
แนะน�าของซิสเตอรด์ลัตนัเกี่ยวข้องกับ
การออกเดทอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงอ่าน แอลมา 46:11–14 และสนทนา
วา่ธงแห่งเสรภีาพช่วยสรา้งแรงบันดาล 
ใจให้ชาวนีไฟพิทักษ์อิสรภาพของพวก 
เขาอย่างไร เพื่อท�าตามค�าท้าทายของ 
ซิสเตอรด์ลัตนั เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
ท�ารายการส่ิงที่ควรท�าและไม่ควรท�าเพื่อ
พิทักษ์ความบรสุิทธิ์ของพวกเธอ เยาวชน
หญิงอาจเขียนวา่ พวกเธอจะท�าอะไรเพื่อ
เป็นผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์ขณะออกเดท 
(ด ู“การออกเดท” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน, หน้า 4–5)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามคนที่ท่านสอนวา่เขาจะ
พูดอย่างไรถ้ามีคนตอ้งการรู้
วา่เขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรบ้างจาก
บทเรยีน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 94)
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• ฉายบางช่วงของเรือ่ง “Brand New 
Year 2010: Dating,” และหยุดวดีทิัศน์
เป็นช่วงๆ เพื่อให้เวลาเยาวชนหญิงระบุ
มาตรฐานของการออกเดทที่คนในวดี-ิ
ทัศน์กล่าวถึง ขอให้เยาวชนหญิงทบทวน 
“การออกเดท” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน และมองหามาตรฐานเพิ่ม
เตมิที่วดีทิัศน์ ไม่ไดพู้ดถึง เชือ้เชิญพวก
เธอให้ตอบค�าถามดงัตอ่ไปน้ี: “อะไรคอื
มาตรฐานของศาสนจักรเกี่ยวกับการออก
เดท” “เหตใุดจึงเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัท่าน
ที่จะท�าตามมาตรฐานเหล่าน้ี” และ “อะไร
คอืจุดประสงคข์องการออกเดท” เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้สนทนาถึงวธิีที่พวกเธอจะ
ตอบรบัเมื่อรูสึ้กกดดนัให้ท�าบางส่ิงที่ขัด
ตอ่มาตรฐานของศาสนจักรเรือ่งการออก

เดท ท่านอาจจะยกตวัอย่างวา่ท่านไดร้บั
พรอย่างไรจากการรกัษามาตรฐานการออก
เดทของศาสนจักร และเชือ้เชิญให้คน
อื่นๆ แบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายกัน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงทบทวนหัวข้อ 
“การออกเดท” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน จดค�าถามที่พวกเธอมีเกี่ยว
กับการออกเดท เชิญชายหนุ่มหญิงสาวก
ลุ่มหน่ึงมาตอบค�าถามของพวกเธอและ
สนทนาเรือ่งมาตรฐานของการออกเดท 
ขอให้สมาชิกในกลุ่มยกตวัอย่างดว้ยวา่
พวกเขาด�าเนินชีวติตามมาตรฐานอย่างไร
เมื่อออกเดท เช่น แตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย 
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และออกเดท
กับคนที่มีมาตรฐานสูง

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจมาตรฐานการออก
เดทของศาสนจักรหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• พูดคยุกับคนบางคนผู้ตัง้เป้าหมายที่
ดี โดยท�าตามมาตรฐานการออกเดทของ
พระเจ้า และดวูา่เขาหรอืเธอท�าอะไรเพื่อ

ตอ่ตา้นการล่อลวงให้ท�าตามมาตรฐานการ
ออกเดทของโลก

• ตัง้เป้าหมายวา่จะเช่ือฟังมาตรฐานของ
พระเจ้าเกี่ยวกับการออกเดท

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิด
โอกาสให้ผู้ตดิตามพระองค์
ถามค�าถามและแบ่งปัน
ข้อคดิของพวกเขา พระองค์
ทรงตอบค�าถามและฟัง
ประสบการณ์ของพวก
เขา เน่ืองดว้ยความรกัของ
พระองค ์พวกเขาจึงรูสึ้ก
ปลอดภัยขณะแบ่งปันความ
คดิและความรูสึ้กส่วนตวั 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
รูสึ้กปลอดภัยขณะบอกถึงข้อ
สงสัยและความรูสึ้กส่วนตวั
ไดอ้ย่างไร
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เวลาน้ีฉันจะเตรยีมเป็นภรรยาและ
มารดาที่ชอบธรรมไดอ้ย่างไร
เพื่อเตรยีมเป็นภรรยาและมารดาที่ชอบธรรม เยาวชนหญิงควรเพ่งความสนใจไปที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดและการพัฒนาคณุลักษณะเฉกเช่นพระครสิต ์ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั
กล่าววา่ “การแตง่งานและครอบครวัที่ประสบความส�าเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธ�ารงไว้
ดว้ยหลักธรรมแห่งศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความ
รกั ความเห็นอกเห็นใจ การท�างานและกิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม … มารดารบัผิด
ชอบเบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตรธิดา” (“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, 165) 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงเตรยีมตวัเป็นภรรยาและมารดา

สุภาษิต 31:10–31; แอลมา 56:47–48;  
โมโรไน 7:45–46; คพ. 88:123–25  
(ลักษณะพิเศษของสตรทีี่ชอบธรรม)

คพ. 88:78–80, 118; 90:15 (แสวงหาการ
เรยีนรู)้

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “น่ีคอืมารดา
ของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 47–50

เชอรลิ เอ. เอสพลิน, “ท�าให้บ้านของเรา
เต็มไปดว้ยแสงสวา่งและความจรงิ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 8–10

แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั, “ชีวติแตง่งาน: ดู
และเรยีนรู,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 83–85

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “มารดาและบุตร
สาว,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 18–21

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

วดีทิัศน์: ”ความเป็นแม่: การเป็นหุ้นส่วน
นิรนัดรก์ับพระผู้เป็นเจ้า“; ”ความหวงั
ของมารดา“; ”“มารดาในอิสราเอล“

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวั และช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนั และช่วยพวกเธอเตรยีมเรยีนรูม้ากขึน้

ท่านไดท้�าอะไร และก�าลังท�า
อะไร เพื่อเตรยีมเป็นภรรยา
และมารดา การเตรยีมของ
ท่านเป็นพรแก่ชีวติท่าน
อย่างไร

เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของ
ท่านก�าลังท�าอะไร (หรอืพวก
เธอจะท�าอะไรไดบ้้าง) เพื่อ
เตรยีมส�าหรบัการแตง่งาน
และการเป็นมารดา พวกเธอ
มีค�าถามอะไรบ้างเกี่ยวกับ
การเตรยีมตวัแตง่งานและ
การเป็นมารดา
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ฉายวดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี
หน่ึงเรือ่ง ถามเยาวชนหญิงวา่ “ท่านก�าลัง
ท�าอะไรเพื่อเตรยีมเป็นภรรยาและมารดา
ที่ชอบธรรม”

• ท่องสาระส�าคญัเยาวชนหญิงดว้ยกัน 
กระตุน้เยาวชนหญิงสองสามคนให้แบ่ง
ปันข้อความที่วา่ “เพิ่มความแข็งแกรง่ให้
บ้านและครอบครวั” มีความหมายตอ่พวก
เธออย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเตรยีมเป็นภรรยาและมารดาทีช่อบ
ธรรม ท�าตามการทรงน�าของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่
น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน:

• ในค�าพูดของเชอรลิ เอ. เอสพลิน  
“ท�าให้บ้านของเราเต็มไปดว้ย แสงสวา่ง
และความจรงิ” เธออธิบายถึงความ
พยายามที่จะบีบกระป๋องเครือ่งดืม่น� ้า
อัดลมทัง้กระป๋องที่วา่งเปล่าและกระป๋อง
ที่ยังไม่ไดเ้ปิด (ท่านอาจตอ้งการชมสอง
นาทีแรกของค�าพูดของเธอหรอืการสาธิต
ของเธอซ�า้อีกครัง้) เราเรยีนรูอ้ะไรจากการ
สาธิตน้ีเกี่ยวกับความส�าคญัของการเต็ม
ไปดว้ยแสงสวา่งและความจรงิ สมาชิกใน
ชัน้เรยีนจะท�าอะไรเพื่อจะไดร้บัทัง้แสง
สวา่งทางวญิญาณและการศึกษาทางโลก 
(ด ูค.พ. 93:36) การศึกษาทางวญิญาณ
และทางโลกจะเตรยีมพวกเธอให้เป็น
ภรรยาและมารดาสักวนัหน่ึงไดอ้ย่างไร 
(ด ู“การศึกษา,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน 9–10)

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนอ่านสองสามข้อจากข้อพระคมัภีร์
บางข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนวาดรปู
หรอืสัญลักษณ์หรอืเขียนประโยคสัน้ๆ 
แทนคณุสมบัตขิองภรรยาและมารดา
ที่ชอบธรรมในข้อที่เธอไดร้บัมอบหมาย
ให้อ่าน แบ่งปันรปูภาพหรอืประโยคน้ัน

กับชัน้เรยีน และสนทนากันวา่เยาวชน
หญิงจะมีคณุสมบัตเิหล่าน้ีไดอ้ย่างไร ขอ
ให้เยาวชนหญิงยกตวัอย่างมารดาเช่น
มารดาที่บรรยายไว้ ในสุภาษิต ครอบครวั
ของมารดาเหล่าน้ีไดร้บัพรอย่างไร เหตุ
ใด “ภรรยาที่เลิศประเสรฐิ” จึงมีคา่ตอ่
พระเจ้ามาก (ด ูสุภาษิต 31:10)

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านหลักธรรมหน่ึงในห้าหลักธรรมของ
ชีวติแตง่งานที่มั่นคงซ่ึงเอ็ลเดอรแ์อล.  
วทินีย์ เคลย์ตนัอธิบายไว้ ในค�าพูดของ 
ท่านเรือ่ง “ชีวติแตง่งาน: ดแูละเรยีนรู”้  
หรอืดวูดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน เยาวชน
หญิงเคยเห็นตวัอย่างอะไรบ้างของชีวติ
แตง่งานที่มั่นคงและมารดาที่ชอบธรรม 
พวกเธอเคยสังเกตเห็นอะไรอีกในคูส่ามี
ภรรยาที่เข้มแข็งซ่ึงพวกเธอตอ้งการท�า
ตามแบบ เยาวชนหญิงรูสึ้กวา่พวกเธอจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมเหล่าน้ีในเวลาน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายช่ือสตรทีี่
ชอบธรรมในพระคมัภีร์ ไวบ้นกระดาน 
(ตวัอย่างเช่น รธู, เอสเธอร,์ เอวา, ฮันนาห์, 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามค�าถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาค�าตอบในพระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์ยุคสุดท้าย” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 62)
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เอ็มมา สมิธ, และคนอื่นๆ) เชือ้เชิญให้
พวกเธอเลือกสตรคีนหน่ึงจากรายช่ือและ
อ่านเรือ่งราวของเธอในพระคมัภีร ์( ใช้
คูม่ือพระคมัภีร)์ กระตุน้ให้เยาวชนหญิง
แบ่งปันวา่คณุลักษณะอันเลิศประเสรฐิ
ที่พวกเธอรูแ้ละช่ืนชมในสตรเีหล่าน้ีมี
อะไรบ้างและคณุลักษณะเหล่าน้ีจะช่วย
ให้พวกเธอเตรยีมเป็นภรรยาและมารดาที่
ชอบธรรมไดอ้ย่างไร

• รว่มกันทบทวนแบบอย่างของมารดา
ในค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดเ์รือ่ง “น่ีคอืมารดาของ
ท่าน” ขอให้เยาวชนหญิงเขียนความคดิ
เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเธอช่ืนชมในตวัมารดา
หรอืคณุสมบัตทิี่มารดาของพวกเธอมีซ่ึง
พวกเธอตอ้งการท�าตามขณะเตรยีมตวั
เป็นมารดาดว้ยตนเอง เชิญสองสามคน
แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเขียน หากอยู่ ในวสัิย
ที่ท�าได ้ให้เชิญมารดาของเยาวชนหญิงมี
ส่วนรว่มในการสนทนาครัง้น้ี

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีเตรยีมรบับทบาท
การเป็นภรรยาและมารดาในอนาคตหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็น
ประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าข้องใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ีจาก ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคลให้แล้วเสรจ็: 
ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์โครงการอันทรง
คณุคา่, คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ข้อ 4, การเลือกและความ
รบัผิดชอบ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 
7, งานด ีประสบการณ์อันทรงคณุคา่ 2

• สัมภาษณ์สตรคีนหน่ึงเกี่ยวกับความรบั
ผิดชอบ การท้าทาย และพรของการเป็น
ภรรยาหรอืมารดา ถามวา่เธอพบวา่ทักษะ
และคณุสมบัตอิะไรจ�าเป็นที่สุด บันทึก
ความคดิหรอืความรูสึ้กลงในบันทึกส่วน
ตวั

ท่านอาจตอ้งการวางแผนสหกิจกรรมกับเยาวชนหญิงเพือ่เสรมิส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ใน
ชัน้เรยีน ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะเรยีนและฝึกทักษะงานบ้าน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

หลังจากการสอนหน่ึงวนั พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้
ผู้ตดิตามพระองคก์ลับบ้าน
ไปเตรยีมตนเองให้พรอ้มเพื่อ
กลับมาเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อกระตุน้
เยาวชนหญิงให้พรอ้มมาเรยีน
รูด้ว้ยกันในชัน้เรยีน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “น่ีคอื
มารดาของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 49

ข้าพเจ้าพูดถึงชายหนุ่มคนหน่ึงที่เข้าสู่สนามเผยแผ่อย่าง
มีคา่ควร แตเ่ขาเลือกเองที่จะกลับบ้านก่อนเน่ืองจาก
ความเสน่หาเพศเดยีวกันและมีประสบการณ์เลวรา้ยบาง
อย่างเกี่ยวกับเรือ่งน้ี เขายังคงมีคา่ควรแตศ่รทัธาของเขา
อยู่ ในขัน้วกิฤต ิภาวะทางอารมณ์ของเขาหนักขึน้ทุกที 
และความเจ็บปวดทางวญิญาณของเขารนุแรงขึน้เรือ่ยๆ 
อารมณ์ของเขาระคนไปดว้ยความเจ็บปวด สับสน โกรธ 
และอ้างวา้ง

ประธานคณะเผยแผ่ ประธานสเตค อธิการของเขา ใช้
เวลานับไม่ถ้วนในการคน้หา รอ้งไห้ และให้พรเขาขณะที่
พวกเขาพยายามยึดเขาไว ้แตด่ว้ยบาดแผลส่วนใหญ่ของ
เขาเป็นเรือ่งส่วนตวัมากจนเขาเก็บบางส่วนไวล้ึกเกินกวา่
คนเหล่าน้ันจะเข้าถึง ในเรือ่งน้ีบิดาที่รกัเขามากทุ่มเทจิต
วญิญาณทัง้หมดเพื่อช่วยเหลือลูก แตส่ภาพการณ์ของ
งานอาชีพที่เรยีกรอ้งมากท�าให้บ่อยครัง้ในช่วงกลางคนือัน
มืดมิดยาวนานของจิตวญิญาณชายหนุ่มอยู่กับแม่ของเขา
เท่าน้ัน จากวนัและคนื ผ่านไปหลายสัปดาห์ หลายเดอืน 
และกลายเป็นหลายปี พวกเขาแสวงหาการเยียวยาและ
รกัษากัน ตลอดช่วงเวลาที่ขมขื่น (ของเขาส่วนใหญ่และ
ของเธอบางครัง้) และความกลัวอันไม่รูจ้บ (ของเธอส่วน
ใหญ่และของเขาบางครัง้) เธอแสดงประจักษ์พยานให้ลูก
ของเธอฟัง—ถ้อยค�าที่เต็มไปดว้ยความหนักใจแต่ไพเราะ
—เธอแสดงประจักษ์พยานถึงฤทธานุภาพของพระผู้
เป็นเจ้า ถึงศาสนจักรของพระองค ์แต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่ลูกคนน้ี ในเวลาเดยีวกันน้ัน 
เธอแสดงประจักษ์พยานถึงความรกัอันไม่ย่อท้อและไม่มี
วนัสูญสิน้ที่เธอมีตอ่เขาเช่นกัน เพื่อน�าสองส่ิงที่ส�าคญั
และจ�าเป็นที่สุดตอ่เธอมาอยู่ดว้ยกัน—ซ่ึงไดแ้ก่พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละครอบครวัของเธอ—เธอ
ทุ่มเทจิตวญิญาณในค�าสวดอ้อนวอนของเธออย่างไม่หยุด

ยัง้ เธออดอาหารและรอ้งไห้ เธอรอ้งไห้และอดอาหาร จาก
น้ันเธอฟัง และฟังลูกชายคนน้ีบอกเธอครัง้แล้วครัง้เล่าวา่
ใจของเขาก�าลังแหลกสลาย ดงัน้ันเธอจึงอุ้มเขา—อีกครัง้
—เพียงแตว่า่ครัง้น้ีไม่ ใช่แคเ่ก้าเดอืน ครัง้น้ีเธอคดิวา่การ
ทุ่มเทช่วยให้เขาตอ่สู้กับความท้อแท้จนผ่านพ้นไปไดน้ี้จะ
ด�าเนินไปตลอดกาล

แตด่ว้ยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า ความมุมานะของเธอ 
และความช่วยเหลือจากผู้น�าศาสนจักร มิตรสหาย และ
สมาชิกครอบครวั ตลอดจนผู้เช่ียวชาญหลายคน มารดาผู้
พร�า่วอนไดเ้ห็นลูกชายกลับบ้านสู่แผ่นดนิที่สัญญาไว ้น่า
เศรา้ที่เรารูว้า่พรเช่นน้ันไม่ไดเ้กิดหรอือย่างน้อยก็ยังไม่
เกิดแก่พ่อแม่ทุกคนที่ปวดรา้วกับสภาวการณ์อันหลาก
หลายของลูกๆ แตย่ังมีความหวงั และข้าพเจ้าตอ้งบอก
วา่ รสนิยมทางเพศของลูกชายคนน้ีไม่ไดเ้ปลี่ยนไปราวกับ
ปาฏิหารยิ์—ไม่มี ใครคดิวา่จะเปลี่ยนได ้แต่ ใจของเขา
เปลี่ยนทีละเล็กละน้อย

เขาเริม่กลับมาโบสถ์ เขาเลือกรบัส่วนศีลระลึกอย่าง
เต็มใจและมีคา่ควร เขามี ใบรบัรองพระวหิารอีกครัง้และ
ยอมรบัการเรยีกเป็นครเูซมินารเีช้าตรู ่ซ่ึงเขาประสบ
ความส�าเรจ็อย่างมาก และตอนน้ีหลังจาก ห้าปี เขาได้
ยื่นค�าขอไปสนามเผยแผ่อีกครัง้ โดยไดร้บัความช่วย
เหลือจากศาสนจักรเพื่อท�าให้การรบัใช้พระเจ้าของ
เขาเสรจ็สมบูรณ์ ข้าพเจ้าหลั่งน� ้าตาให้ความกล้าหาญ 
ความซ่ือสัตย์สุจรติ ความมุ่งมั่นของชายหนุ่มคนน้ีและ
ครอบครวัของเขาในการแก้ ไขปัญหาและช่วยรกัษา
ศรทัธาของเขา เขารูว้า่เขาเป็นหน้ีหลายคนแตเ่ขารูว้า่เขา
เป็นหน้ีมากที่สุดกับคนสองคนที่เปรยีบเสมือนพระเมส
สิยาห์ ในชีวติเขา ผู้ที่แบกและอุ้มเขา ท�างานหนักกับเขา
และปลดปล่อยเขา—น่ันคอืพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้า
พระเยซูครสิต ์และมารดาผู้มุ่งมั่น ผู้ที่ ไถ่เขา และเป็นวิ
สุทธิชนอย่างแท้จรงิ
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

บทบาทของชายและหญิงส่งเสรมิ
กันในครอบครวัอย่างไร
ตามแบบแผนอันสูงส่ง พระบิดาบนสวรรคป์ระทานความรบัผิดชอบให้ชายหญิงตา่ง
กันเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุบทบาทที่ส่งเสรมิกันฉันสามีภรรยา “เพศเป็นบุคลิกภาพ
ส�าคญัยิ่งของแตล่ะบุคคลก่อนชีวติมรรตยั ขณะมีชีวติมรรตยั และเป็นเครือ่งบ่งบอก
อัตลักษณ์และจุดประสงคนิ์รนัดร ์… บิดาเป็นผู้น�าครอบครวัดว้ยความรกั ดว้ยความ
ชอบธรรม และรบัผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจ�าเป็นตา่งๆ ของชีวติ และคุม้ครองครอบครวั 
มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตรธิดา ในความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่า
น้ีบิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน” (“ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ข้อพระคมัภีรแ์ละ
ค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจบทบาททีส่่งเสรมิกันของสามีและภรรยา

สุภาษิต 22:6; คพ. 68:25; 121:41–43; 
โมเสส 5:1 (ความรบัผิดชอบของบิดา
มารดา)

แอลมา 53:21; 56:47–48 (นักรบหนุ่มได้
รบัการสอนจากมารดาของพวกเขา)

คพ. 25 (ค�าแนะน�าแก่เอ็มมา สมิธเกี่ยว
กับการสนับสนุนสามีของเธอ)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

ลินดา เค. เบอรต์นั, “เราจะขึน้ไปดว้ย
กัน,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 29- 32

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “คน้หาสันตสุิขที่
ยั่งยืนและสรา้งครอบครวันิรนัดร,์”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 43- 45

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลังศีล
ธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
29–32

ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4, ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล (2009), 31

วดีทิัศน์: ”สตรี ในชีวติเรา“

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยเห็นแบบอย่างอะไร
บ้างของมารดาและบิดาที่ส่ง
เสรมิกันในบทบาทของพวก
เขา ความรูเ้รือ่งบทบาท 
นิรนัดรเ์หล่าน้ีส่งผลตอ่ครอบ 
ครวัของท่านอย่างไร

ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจบทบาทอันสูงส่งของ
การเป็นมารดาในอนาคตได้
อย่างไร พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมรบั
บทบาทน้ัน
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• บอกช่ือบทเรยีนน้ีให้เยาวชนหญิงทราบ 
พวกเธอคดิวา่เหตใุดจึงตอ้งพูดถึงหัวข้อ
ส�าคญัน้ี

• น�าของสองส่ิงที่ ใช้คูก่ันเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายอย่างหน่ึง (เช่น ดนิสอกับกระดาษ
หรอืคอ้นกับตะปู) เชือ้เชิญให้เยาวชน

หญิงอธิบายความแตกตา่งระหวา่งของ
เหล่าน้ีและวธิีที่ ใช้คูก่ัน อธิบายวา่ชาย
หญิงมีความรบัผิดชอบตา่งกันที่ส่งเสรมิ 
(หรอื “ท�าให้สมบูรณ์”) ให้กันเพื่อบรรลุ
จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงพูดถึงดา้นตา่งๆ ที่ชายหญิง
ส่งเสรมิกัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับบทบาททีส่่งเสรมิกัน
ของชายและหญิงในครอบครวั ท�าตามการทรงน�าของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึง
อย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน:

• โดยไดร้บัอนุญาตจากอธิการ เชิญคู่
แตง่งานมาเยี่ยมชัน้เรยีนของท่าน อ่าน
ดว้ยกันในหัวข้อ “ห้ก�าลังใจและช่วยเหลือ
ในหน้าที่ของกันและกัน” จากค�าพูดของ
ลินดา เค. เบอรต์นั “เราจะขึน้ไปดว้ย
กัน” เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับวธิี
ที่ชายและหญิงสนับสนุนกันและกันใน
ครอบครวั ขอให้คูท่ี่มาเยี่ยมพูดเกี่ยวกับ
วา่พวกเขาไดช่้วยกันท�าบทบาทของตนให้
เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร ท่านอาจแบ่งปัน
วา่ชีวติแตง่งานช่วยให้ท่านหรอืสมาชิกใน
ครอบครวัเป็นคนที่ดขีึน้อย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนรายการความ
รบัผิดชอบที่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้
บิดาและมารดาท�าให้เกิดสัมฤทธิผล 
เพื่อช่วยพวกเธอเขียนรายการดงักล่าว 
ให้พวกเธอคน้ควา้ย่อหน้าที่เจ็ดของ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” และส่วนที่
เกี่ยวข้องกันจากค�าพูดของของเอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอรร์ยี์เรือ่ง “คน้หาสันตสุิขที่
ยั่งยืนและสรา้งครอบครวันิรนัดร”์ และค�า 
พดูของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร-์
สันเรือ่ง “พลังศีลธรรมของสตร”ี พวกเธอ

สามารถเรยีนรูอ้ะไรไดบ้้างจากแหล่งข้อมูล
เหล่าน้ีเกี่ยวกับบทบาทอันสูงส่งของบิดา
และมารดา บทบาทเหล่าน้ีส่งเสรมิกันใน
ครอบครวัอย่างไร ค�าสอนเหล่าน้ีตา่งจาก
ส่ิงที่ โลกสอนอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงยกตวัอย่างเวลาที่พวกเธอเห็นบิดา
มารดาท�าบทบาทที่ส่งเสรมิกันให้เกิด 
สัมฤทธิผล

• ระบุข้อพระคมัภีรห์ลายๆ ข้อที่สอนถึง
ความรบัผิดชอบของบิดามารดา เช่น ข้อที่
อ้างอิงในบทน้ี และแบ่งกันในหมู่เยาวชน
หญิง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
บอกข้อพระคมัภีรข์องตนและอธิบาย
ความรบัผิดชอบที่ข้อน้ันกล่าวถึง ให้พวก
เธอแบ่งปันวา่สามีและภรรยาส่งเสรมิกัน
ในการท�าความรบัผิดชอบเหล่าน้ีให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างไร และตวัอย่างที่พวกเธอ
เห็นบิดามารดาท�าบทบาทที่ส่งเสรมิกันให้
เกิดสัมฤทธิผล

• ขอให้เยาวชนหญิงตรกึตรองความ
หมายของค�าวา่ การอยู่เป็นคู ่ขณะดวูดี-ิ
ทัศน์เรือ่ง “สตรี ในชีวติเรา” ขอให้พวก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

”พระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจ
กระตุน้เตอืนคนที่ท่านสอน
หน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันให้
เสนอความคดิที่ผู้อื่นตอ้งการ
ไดย้ิน จงเปิดรบัการกระตุน้
เตอืนที่ ให้เชิญคนน้ัน ท่าน
อาจรูสึ้กอย่างแรงกล้าวา่ตอ้ง
ถามบุคคลหน่ึงที่ ไม่ ไดอ้าสา
แสดงความคดิเห็นส่วนตวั
ของ ... เธอ“ (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
63)
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เธอเขียนวธิีที่พวกเธอจะเป็น “คูอุ่ปถัมภ์” 
ของสามี ในอนาคต (ด ูปฐมกาล 2:18) ขอ
ให้เยาวชนหญิงท�างานเป็นส่วนตวัหรอื
กับชัน้เรยีนเกี่ยวกับประสบการณ์อัน
ทรงคณุคา่ของคณุคา่ส่วนบุคคลข้อ 4 ใน 
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล และเขียนความ
รูสึ้กของพวกเธอในบันทึกส่วนตวัเกี่ยวกับ
บทบาทการเป็นภรรยาที่ส่งเสรมิสามี ใน
อนาคตของเธอ

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 25 และหาส่ิงที่ขอให้

เอ็มมา สมิธท�าเพื่อสนับสนุนสามีและส่ิง
ที่พระเจ้าตรสัวา่สามีจะท�าเพื่อสนับสนุน
และเป็นพรแก่เธอ ท่านหรอืเยาวชนหญิง
จะยกตวัอย่างอะไรไดบ้้างของคนที่ท�า
ตามค�าแนะน�าน้ีในชีวติแตง่งานของพวก
เขา กระตุน้ให้เยาวชนหญิงเขียนเกี่ยว
กับสัมพันธภาพของชีวติแตง่งานในแบบ
ที่พวกเธออยากมี ในวนัข้างหน้าและส่ิง
ที่พวกเธอจะท�าไดต้อนน้ีเพื่อเตรยีมตวั 
เชิญสองสามคนแบ่งปันส่ิงที่เขียน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจบทบาททีส่่งเสรมิกัน
ของชายและหญิงในครอบครวัหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ขอบคณุมารดาและบิดาที่เป็นพรแก่
พวกเธอในดา้นตา่งๆ เพราะบิดามารดาท�า
บทบาทอันสูงส่งของตนให้เกิดสัมฤทธิผล

• เลือกหน่ึงข้อความจาก “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” ซ่ึงจะเตอืนพวกเธอ
ให้นึกถึงบทบาทอันสูงส่งของพวกเธอใน
ฐานะมารดา

• ท�าตอ่ไปน้ีใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล
ให้แล้วเสรจ็:ศรทัธา ประสบการณ์อัน
ทรงคณุคา่ข้อ 2, ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 2, คณุคา่
ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 4

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวาง
พระทัย ทรงเตรยีม และทรง
มอบความรบัผิดชอบส�าคญั
ให้คนที่พระองคท์รงสอน 
ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิงที่
ท่านสอนรูสึ้กถึงความไวว้างใจ
ของท่านกับพวกเธอขณะที่
พวกเธอเตรยีมท�าหน้าที่รบั
ผิดชอบอันส�าคญัยิ่งในฐานะ
ภรรยาและมารดาในอนาคต
ไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “พลัง
ศลีธรรมของสตร,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 30- 31

ไม่มีที่ ใดที่อิทธิพลศีลธรรมของสตรจีะมีพลังหรอืน�าไปใช้
อย่างมีประโยชน์มากไปกวา่ในบ้าน ไม่มีสภาพแวดล้อม
ใดเหมาะส�าหรบัการเลีย้งดอูนุชนรุน่หลังมากไปกวา่
ครอบครวัตามแบบแผนดัง้เดมิ ที่มีพ่อแม่ท�างานดว้ย
ความกลมเกลียวเพื่อหาเลีย้ง ส่ังสอน และอบรมเลีย้งดู
ลูกๆ เมื่ออุดมการณ์เช่นน้ีไม่มีอยู่ ผู้คนจึงขวนขวายที่จะ
เลียนแบบส่วนดขีองส่ิงน้ันอย่างสุดความสามารถตาม
สภาวการณ์จ�าเพาะของตน

ในทุกสถานการณ์ มารดาสามารถแผ่อิทธิพลอันเทียบมิได้
จากใครอื่นในสัมพันธภาพอื่นใด ดว้ยพลังแห่งแบบอย่าง
และค�าสอนของเธอ บุตรชายของเธอจึงเรยีนรูท้ี่จะเคารพ
สตรแีละน�าเอาวนัิยกับมาตรฐานศีลธรรมขัน้สูงมารวม
ไว้ ในชีวติ บุตรสาวของเธอจึงเรยีนรูท้ี่จะปลูกฝังคณุธรรม
ของตนเองและยืนหยัดเพื่อส่ิงที่ถูกตอ้งครัง้แล้วครัง้เล่า 
แม้จะไม่ไดร้บัความนิยมก็ตาม ความรกัและความคาด
หวงัสูงของมารดาน�าลูกๆ ของเธอให้กระท�าดว้ยความรบั
ผิดชอบโดยปราศจากข้ออ้าง จรงิจังเรือ่งการศึกษาและ
การพัฒนาตนเอง ตลอดจนกระท�าคณุประโยชน์เพื่อ
ความผาสุกของคนรอบข้าง เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์
เคยถามวา่ “เมื่อประวตัศิาสตรท์ี่แท้จรงิของมนุษยชาติ
เผยออกมาจนหมดสิน้ จะมีเสียงยิงปืนหรอืเสียงบันดาล
ใจของเพลงกล่อมเด็กหรอืไม่ การสงบศึกครัง้ส�าคญั
กระท�าโดยชายชาตทิหารหรอืโดยสตรผีู้สรา้งสันตสุิขใน
บ้านและละแวกใกล้เคยีง ส่ิงที่เกิดขึน้ในเปลและห้อง
ครวัจะพิสูจน์วา่มีอิทธิพลมากกวา่ส่ิงที่เกิดขึน้ในรฐัสภา
หรอืไม่” [นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “The Women of God,” 
Ensign, May 1978, 10–11]

บทบาทของสตรมีีความศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดในการสรา้งชีวติ 
เราทราบวา่รา่งกายของเรามีตน้ก�าเนิดอันศักดิสิ์ทธิ์ เรา
ตอ้งรบัประสบการณ์ในการถือก�าเนิดทัง้ทางรา่งกายและ
เกิดใหม่ทางวญิญาณเพื่อไปให้ถึงราชอาณาจักรสูงสุดใน
อาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุ สตรี
จึงมีส่วนส�าคญั (บางครัง้ถึงกับตอ้งเส่ียงชีวติตนเอง) ใน

งานและรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า “คอืการท�าให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” [ โมเสส 
1:39] ในฐานะคณุย่าคณุยาย มารดา และตน้แบบ สตรี
เป็นผู้พิทักษ์แหล่งน� ้าแห่งชีวติ โดยสอนคนแตล่ะรุน่ถึง
ความส�าคญัของความสะอาดทางเพศ—ความบรสุิทธิ์ทาง
เพศก่อนแตง่งานและความซ่ือสัตย์ ในชีวติแตง่งาน ใน
วธิีน้ีพวกเธอจึงเป็นอิทธิพลสรา้งอารยธรรมในสังคม พวก
เธอดงึส่วนดทีี่สุดของผู้ชายออกมา พวกเธอท�าให้สภาพ
แวดล้อมอันดงีามในการเลีย้งดบูุตรให้มีจิตใจมั่นคงและ
สุขภาพแข็งแรงด�ารงอยู่สืบไป . . .

ปรชัญาอันตรายข้อหน่ึงที่กัดกรอ่นอิทธิพลทางศีลธรรม
ของสตรคีอืการลดคณุคา่การแตง่งาน รวมถึงความเป็น
มารดาและการดแูลบ้านวา่เป็นเพียงอาชีพหน่ึง บางคน
ดหูมิ่นการดแูลบ้านอย่างเปิดเผย โดยอ้างเหตผุลวา่เป็น
ส่ิงที่ลดเกียรตสิตร ีและการเรยีกรอ้งตลอดเวลาให้เลีย้งดู
บุตรเป็นรปูแบบหน่ึงของการเอารดัเอาเปรยีบ คนเหล่า
น้ีเย้ยหยันส่ิงที่พวกเขาเรยีกวา่ “เส้นทางสายคณุแม่” ให้
เป็นเพียงงานอาชีพหน่ึง ความคดิเช่นน้ีไม่ยุตธิรรมหรอื
ถูกตอ้งแตอ่ย่างใด เราไม่ไดล้ดคณุคา่ส่ิงที่ชายหรอืหญิง
ประสบความส�าเรจ็ในความพยายามหรอือาชีพที่น่ายก
ย่องใดๆ—เพราะเราตา่งไดร้บัประโยชน์จากความส�าเรจ็
เหล่าน้ัน—แตเ่รายังคงยอมรบัวา่ไม่มีส่ิงดอีันใดสูงส่ง
ไปกวา่ความเป็นบิดามารดาในชีวติแตง่งาน ไม่มีอาชีพ
ใดเหนือกวา่ และไม่มีเงินจ�านวนใด อ�านาจใด หรอืการ
ยกย่องสรรเสรญิใดจากสาธารณชนที่จะล�า้คา่กวา่รางวลั
จากครอบครวั ไม่วา่สตรจีะท�าส่ิงอื่นใดส�าเรจ็ อิทธิพลทาง
ศีลธรรมของเธอจะไม่ ใช้ ไปอย่างเหมาะสมมากไปกวา่ใน
ครอบครวัอีกแล้ว

เจตคตติอ่เรือ่งทางเพศของมนุษย์คกุคามอ�านาจศีลธรรม
ของสตรี ในหลายๆ ดา้น การท�าแท้งเพื่อความสะดวก
สบายส่วนตวัหรอืทางสังคมโจมตหีัวใจของอ�านาจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดของสตรแีละท�าลายอ�านาจศีลธรรมของเธอ 
เช่นเดยีวกับการผิดศีลธรรมทางเพศและการแตง่กายเปิด
เผยที่มิไดล้ดคณุคา่ของสตรเีพียงอย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่
ยังส่งเสรมิความเท็จที่วา่พฤตกิรรมทางเพศของสตรคีอืส่ิง
ที่นิยามคณุคา่ของเธอ
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สิงหาคม: การแตง่งานและครอบครวั

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัไดอ้ย่างไร
“ความสุขในชีวติครอบครวัส่วนมากจะส�าเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐานบนค�าสอนของพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์… ครอบครวัที่ประสบความส�าเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธ�ารงไวด้ว้ย
หลักธรรมแห่งศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความ
รกั ความเห็นอกเห็นใจ การท�างาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม” (“ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165) เมื่อเราช่วยเหลือบิดามารดาให้บรรลุเป้า
หมายเหล่าน้ี เราย่อมสามารถช่วยให้ครอบครวัเราไดร้บัความสุขที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้เราไดร้บั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน หลักธรรมใดใน
พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัของพวกเธอ

1 นีไฟ 8:12 (ลี ไฮตอ้งการให้ครอบครวัรบั
ส่วนผลของตน้ไม้แห่งชีวติ)

1 นีไฟ 16:14–32 (นีไฟเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ครอบครวัของท่าน)

คพ. 88:119 (แบบฉบับส�าหรบับ้านที่ชอบ
ธรรม)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, 165 (ด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
ดว้ย [2004], 96–99)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สรรเสรญิผู้ที่
ช่วยให้รอด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 77–80

บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้อง
ถ้อยแถลงครอบครวั,” เลียโฮนา, 
พฤษภาคม 2015, 14–17

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ขยันหมั่นเพียรและ
เอาใจใส่ครอบครวัยิ่งขึน้,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2009, 20–24

“ครอบครวั,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 14–15

“บ้านเป็นสวรรคบ์นโลกได,้” เพลงสวด 
บทเพลงที่ 146

“รกัไดเ้อ่ยที่น่ี,”หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 
102

วดีทิัศน์: “ โดยเรือ่งเล็กและเรยีบง่าย” 

ทา่นเคยมีประสบการณ์ใดกบั
ครอบครวัของท่านที่น�าความ
สุขมาสู่ท่าน ท่านเห็นพรใด
ในครอบครวัของท่านเมื่อ
ท่านท�าตามค�าสอนของพระผู้
ช่วยให้รอด

ท่านรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับชีวติ
ครอบครวัของเยาวชนหญิง
ที่ท่านสอน ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงเข้าใจไดอ้ย่างไร
วา่ครอบครวัมีความสุขมาก
ขึน้เมื่อพวกเธอขวนขวายท�า
ตามค�าสอนของพระผู้ช่วย
ให้รอด



216

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงส่ิงที่ครอบครวั
หน่ึงจะท�าไดเ้พื่อคุม้ครองบ้านของพวก
เขาให้รอดพ้นจากอันตรายทางกาย (อาทิ 
อัคคภีัยและขโมยขึน้บ้าน) อันตรายทาง
วญิญาณอะไรคกุคามครอบครวั เยาวชน

หญิงจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยคุม้ครอง
ครอบครวัให้รอดพ้นจากอันตรายเหล่าน้ี

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนค�าบนกระดาน
มากเท่าที่จะนึกออกในเวลาหน่ึงหรอืสอง
นาทีซ่ึงบ่งบอกส่ิงที่จะน�าความสุขมาให้
ครอบครวัของพวกเธอ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูท้ีจ่ะเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้ครอบครวัของพวกเธอไดอ้ย่างไร ท�าตามการทรงน�าของพระวญิญาณ เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน:

• ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “สรรเสรญิผู ้
ที่ช่วยให้รอด,” ประธานดเีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์สอนถึงครอบครวัวา่ “เราอาจ 
มีพันธุกรรมรว่มกัน แตเ่ราไม่เหมือน 
กัน เรามีวญิญาณที่พิเศษ … เราเลือก
ไดว้า่เราจะยินดกีับความแตกตา่งเหล่า
น้ี” อะไรคอืคณุสมบัตพิิเศษหรอืจุดเดน่
ที่เยาวชนหญิงแตล่ะคนมี เยาวชนหญิง
แตล่ะคนสามารถใช้จุดเดน่ที่เฉพาะ
ของพวกเธอเพื่อเป็นพรแก่ครอบครวัได้
อย่างไร สมาชิกชัน้เรยีนอาจคน้หาบาง
ส่วนในค�าพูดน้ีเป็นกลุ่มเล็กๆ มองหา 
และแบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเธอสังเกตเห็น 
ท่านอาจเชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนดวูดี-ิ 
ทัศน์หน่ึงเรือ่งที่อยู่ ในโครงรา่งน้ีและดู
วา่สมาชิกครอบครวัท�าอะไรเพื่อปรบัปรงุ

ความสัมพันธ์ของพวกเขา เยาวชนหญิง
จะเฉลิมฉลองให้กับความแตกตา่งใน
ครอบครวัของพวกเธอไดอ้ย่างไร แนวคดิ
ใดที่พวกเธอจะแบ่งปันไดเ้กี่ยวกับวธิีที่
พวกเธอสามารถเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้ความสัมพันธ์ของครอบครวัได้

• ให้เยาวชนหญิงอ่านค�าพูดของบอนน่ี  
แอล. ออสคารสั์น “ผู้ปกป้องถ้อยแถลง
ครอบครวั” ในค�าพูดน้ี ซิสเตอรอ์อส
คารสั์นสอนวา่ “เราทุกคน—หญิง ชาย 
เยาวชน เด็ก โสดหรอืสมรส—สามารถ
ท�างานเป็นแม่บ้านได ้เราควร ‘ท�าบ้าน
ของเรา’ ให้เป็นที่แห่งระเบียบ เป็นแหล่ง
ลีภ้ัย ที่ศักดิสิ์ทธิ์ และปลอดภัย” ( เลียโฮ-
นา, พ.ค. 2015, 17) เชือ้เชิญเยาวชนหญิง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่บรรยายเสียเป็นส่วน
ใหญ่หรอืตอบค�าถามเอง
ทุกข้อมีแนวโน้มที่จะท�าให้
ผู้เรยีนไม่อยากมีส่วนรว่ม” 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 64)
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ให้คน้หาค�าพูดของซิสเตอรอ์อสคารสั์น 
มองหาค�าพูดอ้างอิงที่พวกเธอจะแสดง
ไว้ ในบ้านหรอืห้องที่จะสรา้งแรงบันดาล
ใจให้พวกเธอเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้ครอบครวัของพวกเธอ พวกเธอจะท�า
อะไรได้ ในเวลาน้ีเพื่อช่วยให้บ้านเป็นที่ที่
ศักดิสิ์ทธิ์ เป็นระเบียบ และปลอดภัย

• ให้ชัน้เรยีนอ่านย่อหน้าที่เจ็ดของ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” มอง
หาหลักธรรมที่จะช่วยให้เยาวชนหญิง
ประสบกับความสุขในชีวติครอบครวั ขอ
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน 1 นีไฟ 
16:14–32 และแบ่งปันวธิีที่ครอบครวัของ
ลี ไฮประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ี ขอให้
พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์ที่มีซ่ึงสอน
พวกเธอถึงความส�าคญัของหลักธรรม
เหล่าน้ีในชีวติครอบครวั

• ขอให้เยาวชนหญิงฟังเพื่อหาวธิีเพิ่ม
ความรกัในบ้านเมื่อพวกเธอรอ้งหรอื
ฟัง “บ้านเป็นสวรรคบ์นโลกได”้ (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 146) หรอื “รกัไดเ้อ่ยที่
น่ี” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 102) ขอให้
พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอพบ เชือ้เชิญ
พวกเธอให้แบ่งปันประสบการณ์ที่พวก
เธอรูสึ้กถึงความสุขเพราะวา่พวกเธอไดร้บั
การแสดงความรกัหรอืเพราะวา่พวกเธอ
ช่วยเพิ่มความรกัในบ้านของพวกเธอ

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่าน “ครอบครวั” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน หรอื
ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ดยเรือ่งเล็กและเรยีบ
ง่าย” และคน้หาส่ิงที่พวกเธอท�าไดเ้พื่อ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัของ
พวกเธอ ตวัอย่างใดที่เยาวชนหญิงรูเ้กี่ยว
กับครอบครวัในพระคมัภีรว์า่ใครท�าตาม
หรอืไม่ท�าตามหลักธรรมเหล่าน้ี เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้ดทูี่สารบัญของเน้ือหา
ของ เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และ
สนทนาวา่การด�าเนินชีวติตามมาตรฐาน
อื่นในหนังสือเล่มน้ีจะช่วยเชือ้เชิญพระ
วญิญาณในบ้านของพวกเธออย่างไร เชือ้
เชิญพวกเธอให้เลือกส่ิงที่พวกเธอจะท�า
หน่ึงอย่างในระหวา่งสัปดาห์ที่จะมาถึงเพื่อ
เสรมิสรา้งครอบครวัของพวกเธอให้เข้ม
แข็ง

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และขอ
ให้แตล่ะกลุ่มอ่านเกี่ยวกับค�าแนะน�าหน่ึง
ข้อจากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบด-
นาร ์เรือ่ง “ขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่
ครอบครวัยิ่งขึน้” ขอให้แตล่ะกลุ่มแบ่งปัน
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้ ให้แก่ชัน้เรยีน อธิบาย
เฉพาะส่ิงที่พวกเธอจะท�าเพื่อประยุกต์
ใช้ค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรเ์บดนาร์ ใน
ครอบครวัของพวกเธอ กระตุน้พวกเธอ
ให้ยกตวัอย่างที่พวกเธอเคยเห็นสมาชิก
ของครอบครวัท�าในส่ิงที่เอ็ลเดอรเ์บดนาร์
แนะน�า

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวา่จะช่วยเสรมิสรา้ง
ครอบครวัของพวกเธอให้เข้มแข็งไดห้รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็น
ประโยชน์หรอืไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• มองหาวธิีเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัของพวกเธอผ่านการรบัใช้ อาจ
จะเป็นการรบัใช้ง่ายๆ เช่น เตรยีมอาหาร 
ช่วยสอนน้องท�าการบ้าน หรอืฟังอย่าง
เดยีว ขอให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์
ในสัปดาห์ถัดไป

• เขียนดา้นตา่งๆ ที่พวกเธอสามารถ
สนับสนุนครอบครวัลงในบันทึกส่วนตวั

• ท�ากิจกรรมจากความก้าวหน้าส่วน
บุคคลที่ช่วยเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัของพวกเธอ เช่น ธรรมชาติ
แห่งสวรรค ์ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 3 หรอื 5, คณุคา่ส่วนบุคคล โครงการ
อันทรงคณุคา่ หรอื ความบรสุิทธิ์ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 2

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดง
ความรกัของพระองคแ์ก่ผู้
อื่นโดยผ่านการรบัใช้ พระ
พันธกิจของพระองคค์อืการ
แสวงหาผู้ที่ขัดสนและให้
พรพวกเขา บุคคลที่เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสและเปลี่ยนแปลง
ชีวติผ่านทางงานดขีอง
พระองค ์ท่านจะถือเอาแบบ
อย่างเช่นน้ีในฐานะผู้น�า
ไดอ้ย่างไร ท่านจะช่วยให้
เยาวชนหญิงตระหนักได้
อย่างไรถึงพรที่มาจากแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ของการรบัใช้ ในครอบครวั
ของพวกเธอเอง
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากบอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้อง
ถ้อยแถลงครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 15, 17

ยากนักที่ชีวติของทุกคนจะเป็นไปตามแผนทุกอย่าง และ
เราทราบดวีา่ไม่ ใช่สตรทีุกคนจะไดร้บัประสบการณ์ดงัที่
ถ้อยแถลงบรรยาย แตย่ังเป็นส่ิงส�าคญัที่เราจะตอ้งเข้าใจ
และสอนแบบแผนของพระเจ้า และพยายามสุดความ
สามารถเพื่อให้เกิดความตระหนักในแบบแผนน้ัน

เราแตล่ะคนตา่งมีบทบาทส่วนหน่ึงในแผนน้ันและมีคา่
เท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้า เราควรระลึกเสมอ
วา่พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกัทรงทราบ
ถึงความปรารถนาอันชอบธรรมของเราและจะทรงรกัษา
สัญญาของพระองคท์ี่วา่ไม่มีส่ิงใดจะถูกยับยัง้ไวจ้ากผู้
รกัษาพันธสัญญาอย่างซ่ือสัตย์ พระบิดาบนสวรรคท์รง
มีพันธกิจและแผนส�าหรบัเราแตล่ะคน แตท่รงมีตาราง
เวลาของพระองคเ์องดว้ย ส่ิงหน่ึงที่ท้าทายที่สุดในชีวติน้ี
คอืการมีศรทัธาในจังหวะเวลาของพระเจ้า เป็นแนวคดิ
ที่ดทีี่จะมีแผนส�ารองไว้ ในใจซ่ึงจะช่วยเราให้รกัษาพันธ
สัญญา มีจิตกุศลและเป็นสตรทีี่ชอบธรรมผู้สรา้งเสรมิ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่วา่ชีวติของเราจะด�าเนิน
ไปทางใด เราตอ้งสอนลูกสาวให้มุ่งไปที่อุดมคตแิตเ่ตรยีม
แผนเพื่อความฉุกเฉินไวเ้สมอ

ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 20 ของ
ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวัน้ี ดฉัินขอท้าทายพวกเรา
ทุกคนในฐานะสตรขีองศาสนจักรให้มาเป็นผู้ปกป้อง 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” . . . เราตอ้งปกป้องอย่าง
อาจหาญตอ่หลักค�าสอนที่ ไดร้บัการเปิดเผยของพระเจ้า
ที่อธิบายเรือ่งการแตง่งาน ครอบครวั บทบาทแห่งสวรรค์

ของชายหญิง และความส�าคญัของบ้านในฐานะสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์—แม้เมื่อโลกก�าลังตะโกนใส่หูเราวา่หลักธรรม
เหล่าน้ีล้าสมัย มีข้อจ�ากัด หรอืไม่เข้ากับเหตกุารณ์อีกตอ่
ไป ทุกคนไม่วา่สถานภาพการแตง่งานจะเป็นอย่างไรหรอื
มีลูกกี่คนสามารถเป็นผู้ปกป้องแผนของพระเจ้าที่อธิบาย
ไว้ ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับครอบครวัได ้ถ้าน่ีคอืแผนของ
พระเจ้า ก็ควรเป็นแผนของเราดว้ย! . . .

. . . เราตอ้งหยิบยกค�าค�าหน่ึงที่บางครัง้มีการพูดถึงอย่าง
เย้ยหยันและเสรมิคณุคา่ขึน้ ค�าน้ีคอื แม่บ้าน เราทุก
คน——หญิง ชาย เยาวชน เด็ก โสดหรอืสมรส—สามารถ
ท�างานเป็นแม่บ้านได ้เราควร “ท�าบ้านของเรา” ให้เป็น
สถานที่แห่งระเบียบ เป็นแหล่งลีภ้ัย ศักดิสิ์ทธิ์ และ
ปลอดภัย บ้านของเราควรเป็นบ้านที่รูสึ้กถึงพระวญิญาณ
ของพระเจ้าอย่างล้นเหลือ เป็นสถานที่ศึกษาพระคมัภีร์
และพระกิตตคิณุและด�าเนินชีวติตามน้ัน จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงมากมายเพียงใดในโลกน้ีหากทุกคนจะมอง
ตนเองในฐานะผู้สรา้งบ้านแห่งความชอบธรรม ขอให้
เราปกป้องบ้านเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์รองจากพระวหิาร
เท่าน้ัน

พี่น้องสตรทีัง้หลาย ดฉัินส�านึกคณุที่เป็นสตรี ในยุค
สุดท้ายน้ี เรามี โอกาสและความเป็นไปไดท้ี่สตรรีุน่อื่นๆ 
ในโลกน้ีไม่เคยมี ให้เรามาช่วยกันสรา้งอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าดว้ยการยืนหยัดอย่างกล้าหาญและเป็นผู้ปกป้อง
การแตง่งาน ความเป็นบิดามารดา และบ้าน พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้เราเป็นนักรบที่กล้าหาญ มุ่งมั่นและไม่หวัน่ไหว
ผู้จะปกป้องแผนของพระองคแ์ละสอนคนรุน่ตอ่ไปให้
ทราบถึงความจรงิของพระองค์
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและความสุขของคนทีร่กัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า”  
( โมไซยาห์ 2:41)

พระบัญญัตคิอืกฎและข้อก�าหนดที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานแก่ลูกๆ ของพระองคเ์พื่อเป็น
พร คุม้ครอง และน�าทางพวกเขากลับไปหาพระองค ์เมื่อเรารกัษาพระบัญญัตแิสดงวา่เรารกั
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์เมื่อเราเช่ือฟังพระบัญญัตแิละ
กลับใจอย่างตอ่เน่ือง เราจะกลับเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้และไดร้บัพรดว้ยความสุข 
สันต ิประจักษ์พยาน และความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ การเช่ือฟังพระบัญญัตช่ิวย
ให้เราบรรลุบทบาทอันสูงส่งของเราในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกไดอ้ย่างไร
ฉันพิทักษ์คณุธรรมของฉันอย่างไร
ส่ิงทีฉั่นพูดมีผลตอ่ฉันและคนรอบข้างอย่างไร
เหตใุดเราจึงอดอาหาร
เหตใุดเราจึงไดร้บับัญชาให้รกัษาวนัสะบาโตให้ศกัดิสิ์ทธิ์
เหตใุดการเป็นคนซือ่สัตย์จึงส�าคญั
เหตใุดเราจึงจ่ายส่วนสิบ

กันยายน: พระบัญญัติ
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สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ
ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์กับ
บทเรยีนในหน่วยน้ี:

การเลือกและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 2, 3, และ 7

ความซ่ือสัตย์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 2, 3, 4; 
โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 5

ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 2 และ 4
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก
ไดอ้ย่างไร
“ครัง้หน่ึงมาตรฐานของศาสนจักรกับมาตรฐานของสังคมสอดคล้องกันแทบทุก
อย่าง แตบ่ัดน้ีมีช่องวา่งระหวา่งเรา ซ่ึงก�าลังกวา้งออกไปเรือ่ยๆ” ( โธมัส เอส. มอนสัน, 
“อ�านาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค.2011, 84) พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราซ่ือตรงตอ่
มาตรฐานของพระองคแ์ละไม่มีส่วนในความช่ัวรา้ยของโลก ขณะเดยีวกันพระองคท์รง
คาดหวงัให้เราเป็นอิทธิพลดตีอ่คนรอบข้างดว้ย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงตระหนักวา่แบบอย่างของพวก
เธอสามารถช่วยให้ผู้อืน่ซือ่ตรงตอ่มาตรฐานของพระเจ้า

2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:14–17 (ผู้รบัใช้ของ 
เอลีชาตระหนักวา่เขาไม่ โดดเดีย่ว)

มัทธิว 5:14–16 (เราควรให้แสงของเรา
ส่องสวา่ง)

ยอห์น 15:19; 1 นีไฟ 8:24–28 (คนที่
ตดิตามพระครสิตม์ักถูกโลกเยาะเย้ย 
และเกลียดชัง)

1 นีไฟ 15:23–25; แอลมา 34:39; ฮีลามัน 
5:12; คพ. 10:5; 27:15–18; 87:8 (วธิีอยู่ ใน
โลกแต่ไม่เป็นของโลก)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “พระผู้เป็นเจ้า
ทรงกุมหางเสือ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
24–27

อูลิส์เสส ซวาเรส, “ ใช่ เราชนะไดแ้ละจะ
ชนะ!” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 70–77.

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “แบ่งปันความ
สวา่งของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
117- 120.

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

วดีทิัศน์: “ปลูกตรงไหนบานตรงน้ัน,” 
“กล้ายืนคนเดยีว,”“กระเป๋าเงินหาย,” “195 
ชุด”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

มาตรฐานอะไรบ้างของสังคม
ที่ ไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ศาสนจักร

ท่านเคยเลือกยืนหยัดในส่ิง
ถูกตอ้งเมื่อใด การกระท�าของ
ท่านส่งผลตอ่ชีวติท่านและ
ชีวติผู้อื่นอย่างไร

โลกพยายามมีอิทธิพลตอ่วธิี
ที่เยาวชนหญิงมองมาตรฐาน
ของพระเจ้าอย่างไร ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงเตรยีม
ตวัเพื่อตา้นทานการล่อลวง
ไดอ้ย่างไร พวกเธอจะมีพลัง
และกล้ายืนอยู่ตามล�าพังได้
อย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอเคยไดย้ิน
วลี “เราควรอยู่ ในโลกแตอ่ย่าเป็นของ
โลก” หรอืไม่ น่ีมีความหมายตอ่พวกเธอวา่
อย่างไร พวกเธอจะแบ่งปันประสบการณ์
อะไรไดบ้้างเกี่ยวกับหลักธรรมน้ี เชือ้เชิญ
พวกเธอให้บอกวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
อยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก พระองค์
ทรงเผชิญและเอาชนะการล่อลวงเมื่อใด 
กระตุน้พวกเธอให้แบ่งปันข้อพระคมัภีร์
ที่แสดงให้เห็นวา่พระเยซูทรงตอ่ตา้นการ

ล่อลวงอย่างไร แบบอย่างของพระองค์
สรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงอย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งที่แนะน�าไว้
ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
ไตรต่รองค�าถามตอ่ไปน้ีขณะดวูดีทิัศน์: 
เราอยู่ ในโลกโดยไม่เป็นของโลกไดอ้ย่างไร 
ให้เวลาพวกเธอสนทนาค�าตอบและแบ่ง
ปันประสบการณ์เกี่ยวกับวดีทิัศน์ที่พวก
เธอเคยมี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่พวกเธอจะอยู่ ในโลกแต่ไม่
เป็นของโลกไดอ้ย่างไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของ

พระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนสถานที่ซ่ึงพวก
เธอรูสึ้กวา่ศักดิสิ์ทธิ์บนกระดาน อ่าน หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 87:8 ดว้ยกันและ
ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอคดิวา่การยืน
ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์หมายความวา่อย่างไร 
เชือ้เชิญให้พวกเธอไตรต่รองค�าถามน้ี
ขณะที่อ่านค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสั-
เซลล์ บัลลารด์เรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้าทรง
กุมหางเสือ” หรอืชมวดีทิัศน์ที่แนะน�า
หน่ึงเรือ่งในโครงรา่งน้ี พวกเธอไดข้้อคดิ
เพิ่มเตมิอะไรบ้างเกี่ยวกับการยืนอยู่ ใน
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ พวกเธอท�าอะไรไดเ้พื่อ
ท�าให้ครอบครวั โรงเรยีน หรอืชุมชนของ
พวกเธอเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านข้อพระ
คมัภีรท์ี่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี (เป็นส่วนตวั
หรอืกับชัน้เรยีน) และสนทนาวา่พวกเธอ

เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการเอาชนะการล่อลวง 
พวกเธอด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของ

• พระเจ้าอย่างไรในเมื่อโลกล่อลวงให้
พวกเธอท�าอย่างอื่นหรอืหัวเราะเยาะพวก
เธอเพราะมีมาตรฐานสูง พวกเธอรูสึ้ก
อย่างไรเมื่อด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของ
พระเจ้าและตอ่ตา้นการล่อลวง พวกเธอ
จะแบ่งปันประสบการณ์อะไรไดบ้้าง

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
เลือกมาตรฐานหน่ึงอย่างใน เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน หรอื คณุคา่หน่ึงใน 
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ขอให้เธอศึกษา
มาตรฐานหรอืคณุคา่ที่เลือกแล้วแบ่งปัน
สรปุกับชัน้เรยีนและบอกวา่การด�าเนิน
ชีวติตามน้ันไดช่้วยให้เธออยู่ ในโลกแต่ไม่
เป็นของโลกอย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เป็นพยานเมื่อใดก็ตามที่
พระวญิญาณกระตุน้เตอืนให้
ท่านท�าเช่นน้ัน ไม่เฉพาะแค่
ตอนจบบทเรยีนเท่าน้ัน เปิด
โอกาสให้คนที่ท่านสอนแสดง
ประจักษ์พยานดว้ย“ (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 45)
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• ค�าพูดเรือ่ง “ ใช่ เราชนะไดแ้ละจะ
ชนะ!” โดยเอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสส ซวาเรสให้
แบบอย่างที่ดแีละไม่ดหีลายอย่างของ
ผู้คนที่ตอบรบัตอ่อิทธิพลไม่ดขีองโลก 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนคน้ควา้
ค�าพูดน้ัน หาแบบอย่างที่เธอประทับใจ 
และสรปุเรือ่งน้ันให้ชัน้เรยีนฟัง ขอให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนเล่าวา่เรือ่งราวของ
เธอสอนอะไรเกี่ยวกับวธิีด�าเนินชีวติในโลก
ขณะเอาชนะการล่อลวงที่จะเป็นของโลก 

• ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงเตรยีมมา
ชัน้เรยีนเพื่อแบ่งปันส่ิงที่

•  ซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ. แมรร์อิอตตส์อน
เกี่ยวกับอิทธิพลที่พระวหิารมีตอ่สภาพ
แวดล้อมรอบพระวหิารในค�าพูดของเธอ
เรือ่ง “แบ่งปันความสวา่งของท่าน” เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงคน้ควา้ค�าพูดของ 
ซิสเตอรแ์มรร์อิอตตเ์พื่อหาประโยคที่
สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเธอเป็นแสง
สวา่งตอ่คนอื่นๆ ในโลกที่ดเูหมือนจะมี
ความมืดเพิ่มขึน้ เปิดโอกาสให้พวกเธอ
อ่านประโยคน้ันออกเสียงและแบ่งปันวา่
เหตใุดจึงพบวา่ประโยคดงักล่าวมีความ
หมาย ท่านอาจตดัสินใจวางแผนสห
กิจกรรมดว้ยกันเพื่อให้เยาวชนหญิงท�า
โปสเตอรเ์กี่ยวกับประโยคที่พวกเธอเลือก

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีอยู่ ในโลกแต่ไม่เป็นของ
โลกหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าการเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 2 หรอื 3 
ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล

• ดหูรอืแบ่งปันวดีทิัศน์ที่ระบุไว้ ในบทน้ี
กับสมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อนและแบ่ง
ปันวา่พวกเธอรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับเรือ่งน้ี

หากเห็นสมควรให้เชิญเยาวชนหญิงแบ่งปันวา่พวกเธอรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้ท�าอะไร
เน่ืองจากบทเรยีนน้ี

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้เปโตรเป็นพยานโดย
ทรงถามเขาวา่ “พวกท่านวา่
เราเป็นใคร” ขณะที่เขาตอบ 
พระวญิญาณทรงสัมผัสใจเขา
และประจักษ์พยานของเขา
เข้มแข็งขึน้ ค�าถามใดจะเชือ้
เชิญเยาวชนหญิงในชัน้ของ
ท่านให้เป็นพยานและช่วย
ให้พระวญิญาณเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของพวกเธอ
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “แบ่งปัน
ความสวา่งของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 117–118

ท่านทราบไหมวา่ท่านส�าคญัเพียงใด พวกท่านทุกคน
—ขณะน้ี—มีคณุคา่และจ�าเป็นตอ่แผนแห่งความรอด
ของพระบิดาบนสวรรค ์เรามีงานตอ้งท�า เรารูค้วามจรงิ
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เราพรอ้มจะปกป้อง
ความจรงิน้ันไหม เราตอ้งด�าเนินชีวติตามน้ัน เราตอ้งแบ่ง
ปัน เราตอ้งยืนหยัดในศรทัธาของเราและเปล่งเสียงเพื่อ
ประกาศหลักค�าสอนที่แท้จรงิ

ใน เอ็นไซน์ และ เลียโฮนา ฉบับเดอืนกันยายน 2014 
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์เขียนวา่ “เราตอ้งการเสียง
และศรทัธาอันเดน่ชัดและทรงอิทธิพลของสตรมีากขึน้ 
เราตอ้งการให้พวกเธอเรยีนรูห้ลักค�าสอนและเข้าใจส่ิงที่
เราเช่ือ เพื่อที่พวกเธอจะสามารถเป็นประจักษ์พยานถึง
ความจรงิของทุกเรือ่ง” [เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “ชายและ
หญิงกับอ�านาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, ก.ย. 2014, 37]

พี่น้องทัง้หลาย ท่านเสรมิสรา้งศรทัธาของดฉัินใน
พระเยซูครสิต ์ดฉัินเฝ้ามองแบบอย่างของท่าน ไดย้ิน
ประจักษ์พยานของท่าน และสัมผัสถึงศรทัธาของท่าน
ตัง้แตบ่ราซิลถึงบอตสวานา! ท่านมีแวดวงอิทธิพลอยู่
กับท่านไม่วา่ท่านจะไปที่ ไหน คนรอบข้างท่านรูสึ้กได—้
ตัง้แตค่รอบครวัจนถึงรายช่ือผู้ตดิตอ่ในโทรศัพท์ และจาก
เพื่อนในส่ือสังคมออนไลน์จนถึงผู้ที่น่ังอยู่ข้างท่านคนืน้ี 
ดฉัินเห็นดว้ยกับซิสเตอรแ์ฮรเ์รยีต อุคท์ดอรฟ์ผู้เขียนวา่ 
“ท่าน . . . คอืกระโจมไฟที่มีพลังแสงเจิดจ้าในโลกที่มืดลง
ทุกขณะเมื่อท่านแสดงให้เห็นผ่านวธิีด�าเนินชีวติของท่าน
วา่พระกิตตคิณุคอืข่าวสารที่น่าเบิกบานใจ” [แฮรเ์รยีต 
อาร.์ อุคท์ดอรฟ์, The Light We Share(Deseret Book 
Company, 2014), 41; ไดร้บัอนุญาตให้ ใช้]

ประธานโธมัส เอส. มอนสันชี้ให้เห็นวา่ “ถ้าท่านจะให้
ความสวา่งแก่ ใคร ท่านตอ้งท�าให้ตนเองสวา่งไสวก่อน” 
[ โธมัส เอส. มอนสัน, “เพราะข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่
บัดน้ีข้าพเจ้ามองเห็นแล้ว,” เลียโฮนา, ก.ค. 1999, 76] เรา
จะท�าให้แสงสวา่งแห่งความจรงิน้ันเรอืงรองภายในเราได้

อย่างไร บางครัง้ดฉัินรูสึ้กเหมือนหลอดไฟสลัว เราจะท�าให้
สวา่งขึน้ไดอ้ย่างไร

พระคมัภีรส์อนวา่ “ส่ิงซ่ึงมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความ
สวา่ง; และคนที่รบัความสวา่ง, และด�าเนินอยู่กับพระผู้
เป็นเจ้าตอ่ไป, รบัความสวา่งมากขึน้” [คพ. 50:24] เรา
ตอ้งด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป ดงัพระคมัภีรก์ล่าว 
เราตอ้งไปหาแหล่งที่มาของความสวา่ง—ไปหาพระบิดา
บนสวรรค ์พระเยซูครสิต ์และพระคมัภีร ์เราไปพระวหิาร
ไดเ้ช่นกัน โดยรูว้า่ทุกส่ิงภายในก�าแพงพระวหิารชี ้ไปที่
พระครสิตแ์ละการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค์

ลองนึกถึงผลที่เกิดจากการมีพระวหิารในบรเิวณน้ัน พระ
วหิารท�าให้เมืองดา้นในสวยงามกวา่เดมิ พระวหิารส่อง
สวา่งจากเนินเขา เหตใุดพระวหิารจึงท�าให้สวยงามและ
ส่องสวา่งได ้เพราะดงัที่พระคมัภีรบ์อกวา่ “ความจรงิ
น้ีส่องสวา่ง” [คพ. 88:7] พระวหิารมีความจรงิและจุด
ประสงคนิ์รนัดร์

ในปี 1877 ประธานจอรจ์ ควิ. แคนนอนกล่าววา่ “พระ
วหิารทุกแห่ง . . . ลดพลังของซาตานบนแผ่นดนิโลก” 
[ ใน Preparing to Enter the Holy Temple(booklet, 
2002), 36] ดฉัินเช่ือวา่ ทุกหนแห่งที่พระวหิารสรา้งขึน้
บนแผ่นดนิโลก พระวหิารจะผลักดนัความมืดกลับไป จุด
ประสงคข์องพระวหิารคอืเพื่อรบัใช้มนุษยชาตแิละให้บุตร
ธิดาของพระบิดาบนสวรรคส์ามารถกลับไปอยู่กับพระองค์
ได ้จุดประสงคข์องเราไม่เหมือนกับอาคารที่ ไดร้บัการ
อุทิศเหล่าน้ี พระนิเวศน์เหล่าน้ีของพระเจ้าหรอกหรอื 
เพื่อรบัใช้ผู้อื่นและช่วยพวกเขาผลักความมืดและกลับไป
หาความสวา่งของพระบิดาบนสวรรค์ ใช่หรอืไม่

งานพระวหิารอันศักดิสิ์ทธิ์จะเพิ่มศรทัธาของเราในพระ
เยซูครสิต ์จากน้ันเราจะมีอิทธิพลที่ดขีึน้ตอ่ศรทัธาของผู้
อื่น โดยการบ�ารงุเลีย้งวญิญาณของพระวหิาร เราสามารถ
เรยีนรูค้วามเป็นจรงิ พลังอ�านาจ และความหวงัของการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติเรา
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันพิทักษ์คณุธรรมของฉันอย่างไร
คณุธรรมเป็นรปูแบบหน่ึงของความนึกคดิและพฤตกิรรมบนพืน้ฐานของมาตรฐาน
สูงทางศีลธรรม รวมถึงความบรสุิทธิ์ทางเพศดว้ย เรามีชีวติอยู่ ในโลกที่ดถููกเหยียด
หยามและโจมตคีณุธรรม เราสามารถปกป้องคณุธรรมของเราได้ โดยหลีกเลี่ยงความ
นึกคดิ ภาษา และการกระท�าที่ ไม่บรสุิทธิ์ ส่ือลามกเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เมื่อเรา “สวม
ยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้า” (ด ูเอเฟซัส 6:11–17) และพึ่งพลังของพระเจ้า เราย่อม
สามารถป้องกันตวัเราจากการโจมตขีองปฏิปักษ์ ในเรือ่งคณุธรรมและรกัษาความนึกคดิ
และการกระท�าของเราให้บรสุิทธิ์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงรกัษาความนึกคดิและการกระท�าให้
บรสุิทธิ์

ปฐมกาล 39:1–12; โรม 12:21; 2 ทิโมธี 
2:22; โมโรไน 10:30; คพ. 27:15–18; 
121:45–46 (เราตอ้งหันเหออกจากการ
ล่อลวงเรือ่งตณัหาราคะทันทีและเตมิ
ความนึกคดิที่สะอาดเข้าไปในความคดิเรา
แทน)

อิสยาห์ 1:18; ฮีลามัน 12:23; คพ. 58:42–
43 (เราจะไดร้บัการให้อภัยถ้าเรากลับใจ)

มัทธิว 5:27–28; โรม 6:12; แอลมา 
39:3–9; คพ. 42:23 (ตณัหาราคะเป็นบาป
ที่มีผลรา้ยแรง)

1 นีไฟ 17:3; โมไซยาห์ 24:14; แอลมา 
26:12 (พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเพิ่มพลังให้
เราขณะที่เราพยายามรกัษาพระบัญญัต)ิ

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ ไม่มีที่ ให้แก่
ศัตรขูองจิตวญิญาณข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2010, 54–57; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “จง
ระวงัย่างก้าวของท่าน” ดว้ย

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ, “ท่านรูสึ้ก
เช่นน้ันขณะน้ีไดห้รอืไม่?”เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 6–9

อีเลน เอส. ดลัตนั, “ผู้พิทักษ์ความ
บรสุิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 154–158; 
ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์” 
ดว้ย

ลินดา เอส. รฟีส์, “การปกป้องให้พ้นส่ือ
ลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระครสิต,์”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014

“ความบันเทิงและส่ือ” และ “ความ
บรสุิทธิ์ทางเพศ,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 11- 13, 35–37

“พรหมจรรย์,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
169–175

“ส่ือลามก,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
233–234

วดีทิัศน์: “ความบรสุิทธิ์ทางเพศ: ขอบเขต
อยู่ที่ ไหน”

พิจารณาวา่การด�าเนินชีวติ
ให้บรสุิทธิ์น�าสันตมิาสู่ท่าน
อย่างไร ส่ือลามกมีผลกระ
ทบอะไรบ้างตอ่โลกและตอ่
ครอบครวั ท่านเป็นผู้พิทักษ์
คณุธรรมอย่างไร

ภาษา การกระท�า และรปู
ลักษณ์ภายนอกของเยาวชน
หญิงจะมีผลตอ่ผู้อื่นอย่างไร 
เยาวชนหญิงเผชิญกับส่ือ
ลามกอย่างไร หลักธรรม
พระกิตตคิณุและมาตรการ
ป้องกันอะไรจะช่วยให้พวก
เธอรกัษาความนึกคดิและ
การกระท�าให้บรสุิทธิ์



228

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนบนกระดานวา่ “เราจะพิทักษ์
คณุธรรมของเราโดยหลีกเลี่ยงความ
นึกคดิ ภาษา และการกระท�าที่ ไม่บรสุิทธิ์
ไดอ้ย่างไร” เยาวชนหญิงจะให้ค�าแนะน�า
อะไรเพื่อช่วยคนบางคนผดงุคณุธรรมใน
โลกของอิทธิพลที่ ไม่ดงีาม

• อ่านเรือ่งเล่าดว้ยกันเกี่ยวกับเยาวชน
หญิงให้ค�าแนะน�าแก่ยุวนารคีนใหม่ ในค�า
พูดของซิสเตอรแ์อน เอ็ม. ดบิบ์เรือ่ง “จง
กล้าหาญเถิด” ถามเยาวชนหญิงวา่พวก
เธอท�าอะไรเมื่อแวดล้อมไปดว้ยอิทธิพลที่
ไม่ดงีาม

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีรกัษาความนึกคดิและการก
ระท�าให้บรสุิทธิ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
และแจกชุดพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครง
รา่งน้ีให้กลุ่มละหน่ึงชุด ขอให้พวกเธอ
อ่านข้อพระคมัภีรท์ี่มอบหมายและแบ่ง
ปันกับนักเรยีนที่เหลือวา่พวกเธอเรยีนรู้
อะไรจากข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีเกี่ยวกับการ
ผดงุคณุธรรม

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“ผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์” หรอือ่านค�าพูด
เรือ่งเดยีวกัน แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็น
สามกลุ่มล่วงหน้า แนะน�ากลุ่มแรกให้
คน้หาความหมายของการเป็นผู้พิทักษ์
คณุธรรม กลุ่มที่สองคน้หาค�าแนะน�าของ
ซิสเตอรด์ลัตนั และกลุ่มที่สามคน้หาพร
ที่มาถึงผู้พิทักษ์คณุธรรม เชิญเยาวชน
หญิงกลุ่มละหน่ึงคนออกมาเขียนส่ิงที่

กลุ่มของตนพบไวบ้นกระดาน และให้
กลุ่มน้ันบอกความหมาย พวกเธอเรยีน
รูอ้ะไรจากข่าวสารของซิสเตอรด์ลัตนัซ่ึง
จะช่วยพวกเธอรกัษาความนึกคดิและ
การกระท�าให้บรสุิทธิ์ การเป็นคน “สุภาพ
เรยีบรอ้ยเสมอไม่เฉพาะในการแตง่กาย
เท่าน้ัน แต่ ในค�าพูด การกระท�า และการ
ใช้ส่ือทางสังคมของท่านดว้ย” หมายความ
วา่อะไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอคดิวา่เหตุ
ใดส่ือลามกจึงเป็นภัยตอ่จิตวญิญาณ ให้
ชัน้เรยีนอ่านหมวด ส่ือลามก ใน แน่ว
แน่ตอ่ศรทัธา ใช้เวลาท้ายแตล่ะย่อหน้า
สนทนาความส�าคญัของส่ิงที่อ่าน (ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจจะสนทนากับเยาวชนหญิง
ถึงสถานที่หรอืสถานการณ์ตา่งๆ ที่พวก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ส่ิงส�าคญัที่ท่านตอ้งใส่ ใจคอื
การช่วยให้

ผู้อื่นเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ 
ไม่ ใช่ท�าให้การน�าเสนอน่า
ประทับใจ ส่ิงน้ีรวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนสอนกัน
และกัน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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เธออาจพบเจอส่ือลามก พวกเธอจะท�า
อะไรเพื่อป้องกันส่ือลามก เชือ้เชิญให้พวก
เธอวางแผนวา่จะท�าอะไรเมื่อพบเห็นส่ือ
ลามกโดยบังเอิญ) หลังจากอ่านย่อหน้าที่
สาม ให้สนทนาถึงพลังของการชดใช้และ
วธิีที่อธิการหรอืประธานสาขามีส่วนในขัน้
ตอนการกลับใจ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
เข้าพบอธิการถ้าพวกเธอพัวพันกับส่ือ
ลามก

• มอบส�าเนาค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟ-
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์ ให้กับเยาวชนหญิง 
“ ไม่มีที่แก่ศัตรขูองจิตวญิญาณข้าพเจ้า” 
หรอืค�าพูดของซิสเตอรล์ินดา เอส. รฟีส์ 
“การปกป้องให้พ้นส่ือลามก—บ้านที่มุ่ง
เน้นพระครสิต,์” และขอให้เยาวชนหญิง
จินตนาการวา่พวกเธอก�าลังสนทนากับ
ลูกสาวในอนาคตที่มีอายุ 12 ปีของพวก
เธอเกี่ยวกับวา่เหตใุดส่ือลามกจึงเป็นการ
ท�าลายล้างและจะหลีกเลี่ยงส่ิงน้ันได้
อย่างไร (พวกเธออาจดวูดีทิัศน์ในโครงรา่ง
น้ีหน่ึงเรือ่ง) ให้พวกเธอมองหาข้อมูลที่จะ
ช่วยพวกเธอดว้ยการสนทนาน้ี เชือ้เชิญให้
พวกเธอจับคูแ่ละแบ่งปันค�าตอบที่พวก
เธอพบ เชือ้เชิญให้พวกเธอเขียนส่ิงที่พวก
เธอจะท�าเพื่อหลีกเลี่ยงส่ือลามกไปตลอด
ช่ัวชีวติของพวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่พวก
เธอมีโอกาสบอกสมาชิกท่านหน่ึงในโคว- 

รมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับการท้าทาย
ที่เยาวชนทุกวนัน้ีพบเจอเกี่ยวกับส่ือ
ลามก พวกเธอจะบอกอะไร แจกส�าเนา
หกย่อหน้าจากค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ควน
ทิน แอล. คกุเรือ่ง “ท่านรูสึ้กเช่นน้ันขณะ
น้ีไดห้รอืไม่?” ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน 
เริม่ตัง้แตว่ลี “การผิดศีลธรรมทางเพศ
และความคดิไม่บรสุิทธิ์” ขอให้ครึง่ห้อง
มองหาและแบ่งปันส่ิงที่เอ็ลเดอรค์กุเรยีน
รูจ้ากเยาวชนชายวยั 15 ปี และขอให้อีก
ครึง่ห้องมองหาและแบ่งปันค�าแนะน�า
ของเอ็ลเดอรค์กุ เยาวชนหญิงจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยท�าให้บ้านของพวกเธอเป็น 
“ที่พักพิง” จากส่ือลามก

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่พวก
เธอมีเพื่อนคนหน่ึงที่ก�าลังตอ่สู้กับส่ือ
ลามก พวกเธอจะพูดอะไรเพื่อช่วยเพื่อน 
ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน “ความ
บันเทิงและส่ือ” ใน เพือ่ความเข้มแข็ง
ของเยาวชน หรอืส่วนตา่งๆ ของหัวข้อช่ือ
วา่ “ ไดร้บัพลังให้ละทิง้บาป” จากจุลสาร 
“Let Virtue Garnish Thy Thoughts. 
เยาวชนหญิงจะแบ่งปันอะไรจากหัวข้อน้ี
กับเพื่อนของพวกเธอ พระคมัภีรข์้อใดอีก
บ้างจะช่วยคนที่ก�าลังตอ่สู้กับส่ือลามก (ดู
ตวัอย่างข้อพระคมัภีรท์ี่เสนอไว้ ในโครง
รา่งน้ี)

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีรกัษาความนึกคดิ
และการกระท�าให้บรสุิทธิ์หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอื
ไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�า ความบรสุิทธิ์ ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 2 และ 4 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล

• วางแผนส่ิงที่พวกเธอจะท�าถ้าพบ
เจอส่ิงที่อาจจะน�าไปสู่ความนึกคดิที่ ไม่
บรสุิทธิ์

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

เมื่อท่านสอนดงัพระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอน เยาวชนหญิงจะ
ให้ที่ ในใจพวกเธอเพื่อหวา่น
เมล็ดแห่งพระกิตตคิณุ ให้
เมล็ดพอง และเตบิโต ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
เยาวชนหญิงใช้พระคมัภีร์
ท�าความเข้าใจเรือ่งพลังและ
ความสวยงามของการด�าเนิน
ชีวติอย่างมีคณุธรรม

หมายเหตถุึงคร:ู เยาวชน
หญิงจ�านวนมากก�าลังเผชิญ
กับส่ือลามกและไดร้บัผลกระ
ทบเป็นส่วนตวัหรอืไม่ก็ผ่าน
สมาชิกครอบครวัหรอืเพื่อน 
อย่าสนทนาประสบการณ์หรอื
การสารภาพเกี่ยวกับส่ือลามก
ในชัน้เรยีน ท่านอาจจะแจ้ง
บิดามารดาวา่ท่านจะสอน
บทน้ีและเชือ้เชิญให้พวกเขา
ด�าเนินการสนทนาเรือ่งน้ีใน
บ้าน ถ้าเยาวชนหญิงตอ้งการ
ความช่วยเหลือ เชือ้เชิญให้
เธอพูดคยุกับบิดามารดาหรอื
อธิการหรอืประธานสาขา
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ัดมาจากอีเลน เอส. ดัลตัน, “ผู้พิทักษ์ความ
บรสุิทธิ์,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 154–158

เยาวชนหญิงทัง้หลาย ในโลกที่นับวันจะมีมลภาวะทาง
ศีลธรรมมากขึน้ อ่อนข้อให้ความช่ัวร้าย เอาเปรียบสตร ี
และบิดเบือนบทบาท  ท่านต้องยืนหยัดพิทักษ์ตนเอง 
ครอบครวัของทา่น และทกุคนทีท่า่นคบหา ทา่นตอ้งเป็นผู้
พิทักษ์ความบรสุิทธิ์

ความบรสุิทธิ์คอือะไรและผู้พิทักษ์คอือะไร  “ความบรสุิทธิ์ 
เป็นรปูแบบหน่ึงของความคดิและพฤตกิรรมตามมาตรฐาน 
ศีลธรรมอันสูงส่ง  รวมถึงความบรสุิทธิ์ทางเพศและความ
บรสุิทธิ์ [ทางศีลธรรม]” ความก้าวหน้าส่วนบุคคลเยาวชน
หญิง (จุลสาร, 2009), 70]  ผู้พิทักษ์คอือะไร ผู้พิทักษ์คอื 
คนที่คุ้มครอง ป้องกัน และปกป้อง  ด้วยเหตุน้ี ในฐานะ 
ผูพ้ทิกัษ์ความบรสุิทธิ ์ทา่นจะคุม้ครอง ป้องกนั และปกป้อง 
ความบรสุิทธ์ิทางศีลธรรม เพราะอ�านาจการสรา้งชีวติมรรตยั 
เป็นอ�านาจศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง พึงพิทักษ์ ให้ปลอดภัยจน 
กวา่ท่านจะแต่งงาน  ความบรสุิทธิ์เป็นข้อก�าหนดของการ
มีความเป็นเพื่อนและการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  
ท่านตอ้งมีการน�าทางดงักล่าวเพื่อเลือกทางเดนิในโลกที่
ท่านอยู่  การเป็นคนบริสุทธิ์เป็นข้อก�าหนดของการเข้า
พระวิหาร  เป็นข้อก�าหนดของการมีค่าควรจะยืนอยู่ ใน
ที่ประทับของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านก�าลังเตรียมพร้อม
ส�าหรบัเวลาน้ัน  ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและมาตรฐาน
ใน  เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน  มีความส�าคัญ  การ
ด�าเนินชีวติตามหลักธรรมที่พบในจุลสารจะเพิ่มพลังและ
ช่วยให้ท่าน “เพิ่มคา่สมอาณาจักร” [“เพิ่มความศักดิสิ์ทธิ์
ให้ฉัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 56] . . .

แต่ละท่านท�าอะไรได้บ้างเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์  
เริม่จากการเช่ือวา่ท่านสามารถสรา้งความแตกตา่งได ้เริม่

จากการให้ค�ามั่นสัญญา  สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดฉัินเรยีน
รูว้า่การตดัสินใจบางเรือ่งตอ้งท�าครัง้เดยีว  ดฉัินเขียนส่ิง
ที่จะท�า เสมอ และส่ิงที่จะ ไม่ ท�าไว้ ในสมุดฉีดเล่มเล็กๆ 
รวมทัง้เรือ่งตา่งๆ อย่างเช่น การเช่ือฟังพระค�าแห่งปัญญา 
สวดอ้อนวอนทุกวนั จ่ายส่วนสิบ และให้ค�ามั่นวา่จะไม่ขาด
โบสถ์  ดิฉันตัดสินครัง้น้ันครัง้เดียวและเมื่อถึงเวลาต้อง
ตัดสินใจ ดิฉันรู้เลยว่าต้องท�าอะไรเพราะดิฉันตัดสินใจไว้
แล้ว  เมื่อเพื่อนมัธยมปลายของดฉัินบอกวา่ “ดืม่ครัง้เดยีว
ไม่เสียหายหรอก” ดิฉันหัวเราะและพูดว่า “ฉันตัดสินใจ
ตัง้แต่อายุ 12 แล้วว่าจะไม่ดื่ม”  การตัดสินใจล่วงหน้าจะ
ช่วยให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์  ดฉัินหวงัวา่ทุกท่าน
จะเขียนส่ิงที่ท่านจะท�า เสมอ และส่ิงที่ท่านจะ ไม่ ท�า แล้ว
ด�าเนินชีวติตามที่เขียนไว้

การเป็นผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์หมายความวา่ท่านจะสุภาพ
เรยีบรอ้ยเสมอไม่เฉพาะในการแตง่กายเท่าน้ัน  แต่ ในค�า 
พูด การกระท�า และการใช้ส่ือทางสังคมของท่านดว้ย การ
เป็นผู้พิทักษ์ความบรสุิทธิ์หมายความวา่ท่านจะไม่มีวนัส่ง 
ขอ้ความหรอืภาพใหเ้ยาวชนชายทีอ่าจท�าใหพ้วกเขาสูญเสีย 
พระวญิญาณ สูญเสียพลังฐานะปุโรหิต หรอืสูญเสียความ
บริสุทธิ์ของพวกเขา  น่ันหมายความว่าท่านเข้าใจความ
ส�าคัญของความบริสุทธิ์ทางเพศเพราะท่านเข้าใจด้วยว่า
รา่งกายท่านเป็นวหิารและจะไม่ ใช้อ�านาจศักดิสิ์ทธิ์ของการ
สร้างก่อนแต่งงาน  ท่านเข้าใจว่าท่านครอบครองอ�านาจ
ศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์ของ 

การน�าวญิญาณอ่ืนมายังโลกเพื่อรบัรา่งกายซ่ึงเป็นที่อาศัย 

ของวญิญาณนิรนัดร ์อ�านาจดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัจติวญิญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์อีกจิตวิญญาณหน่ึง  ท่านเป็นผู้พิทักษ์บางส่ิงที่ 
“ล�า้ค่ากว่าอัญมณี” [สุภาษิต 3:15]  จงซ่ือสัตย์ จงเช่ือฟัง 
จงเตรียมเดี๋ยวน้ีเพื่อท่านจะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรทุก
ประการที่คอยท่านอยู่ ในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ส่ิงที่ฉันพูดมีผลตอ่ฉันและคนรอบ
ข้างอย่างไร
วธิีที่เราส่ือสารสะท้อนความเข้าใจของเราวา่เราเป็นใครในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
ภาษาของเราสามารถยกระดบัจิตใจและให้ก�าลังใจผู้อื่น หรอืไม่ก็ท�าลายและท�าให้พวก
เขาขุ่นเคอืง เมื่อเราใช้ภาษายกระดบัจิตใจเราย่อมอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้อยู่กับ
เรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงรูสึ้กถึงความส�าคญัของค�าพูดทีพ่วก
เธอใช้สือ่สารกับผู้อืน่

สุภาษิต 15:1–4; 16:24; 1 ทิโมธี 4:12; 
ยากอบ 3:2–10; แอลมา 31:5; คพ. 25:12; 
108:7 (ค�าพูดของเราสามารถมีผลลึกซึง้
ตอ่ผู้อื่น)

อพยพ 20:7; มัทธิว 12:34- 37; 15:11; ลูก
า 12:2–3; 1 ทิโมธี 5:13; คพ. 42:27 (การ
ลบหลู่ การนินทา ภาษาหยาบคาย และ
การสบประมาทท�าให้พระผู้เป็นเจ้าและผู้
อื่นขุ่นเคอืง)

เอเฟซัส 4:29–32; 2 นีไฟ 32:2–3; คพ. 
63:61–64 (ภาษาที่ฉันใช้จะมีผลตอ่ความ
สามารถในการรบัการน�าทางจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์)

โมไซยาห์ 4:30 (เราควรระมัดระวงัค�าพูด
ที่เราใช้)

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ลิน้ของเทพ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 20–23

ดบัเบิลยู. เครก ซวคิ, “คณุก�าลังคดิอะไร
อยู่” เลียโฮนา, พ.ค. 2014

แอนน์. เอ็ม. ดบิบ์, “จงลุกขึน้และฉายส่อง
ออกไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 117–119

“ภาษา,” เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
(2011), 20–21

“การลบหลู่,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
62–63

วดีทิัศน์: “ชมรถตอ่ตา้นค�าสบถ”; 
“Bullying—Stop It”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

พิจารณาพลังของค�าพูด ใน
ชีวติท่าน ท่านเคยใช้ค�าพูด
สรา้งแรงบันดาลใจ สอน 
ปลอบโยน และส่ือสารอย่างไร 
มาตรฐานภาษาที่เหมาะสม
ของโลกเปลี่ยนไปอย่างไรใน
ช่วงชีวติท่าน

ให้นึกวา่ท่านเคยเห็นเยาวชน
หญิงส่ือสารกันอย่างไร ท่าน
จะช่วยให้พวกเธอเข้าใจความ
ส�าคญัของการใช้ภาษาที่ดี
และยกระดบัจิตใจไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แบ่งปันเรือ่งราวของโจอันนาในค�าพูด
ของซิสเตอรแ์อน เอ็ม. ดบิบ์เรือ่ง “จง
ลุกขึน้และฉายส่องออกไป” และขอให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์ที่เคย
มีขณะด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของ
พระเจ้าเกี่ยวกับภาษา

• เขียนวลีตอ่ไปน้ีไวบ้นกระดาน: ค�าที่
เราอ่าน ค�าทีเ่ราไดย้ิน ค�าทีเ่ราเขียน ค�า

ทีเ่ราพูด ขอให้เยาวชนหญิงคนหน่ึงอ่าน
เอเฟซัส 4:29–32 และอธิบายวา่เกี่ยวข้อง
กับส่ีวลีบนกระดานอย่างไร เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงไตรต่รองค�าถามเหล่าน้ี: ท่าน
รูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับลักษณะภาษาที่ท่าน
อ่าน ไดย้ิน และใช้ ค�าพูดเชือ้เชิญหรอืขัด
ขวางการน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
อย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการใช้ภาษาที่
ด ีเลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงสองสามวนัล่วง
หน้าให้น�าค�าพูดอ้างอิงที่สรา้งแรงบันดาล
ใจและที่พวกเธอช่ืนชอบมาดว้ย ขอให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนแบ่งปันและอธิบาย
อิทธิพลของค�าพูดน้ันตอ่ชีวติเธอ เชือ้
เชิญให้ชัน้เรยีนหาตวัอย่างในพระคมัภีรท์ี่
แสดงให้เห็นอิทธิพลบวกอันทรงพลังที่ค�า
พูดของเรามีตอ่ผู้อื่น (ตวัอย่างเช่น แม่ทัพ
โมโรไนและธงแห่งเสรภีาพ [ด ูแอลมา 
46:11–22] พระผู้ช่วยให้รอดและหญิง
ที่ล่วงประเวณี [ด ูยอห์น 8:1–11] หรอื
อบินาไดกับแอลมา [ด ูแอลมา 5:9–12]) 
ตวัอย่างเหล่าน้ีสอนอะไรเยาวชนหญิง
เกี่ยวกับพลังค�าพูดของพวกเธอที่มีตอ่ผู้
อื่น

• ให้ชัน้เรยีนอ่านค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “ลิน้ของ
เทพ” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจดส่ิง
ที่พวกเธอประทับใจหรอืส่ิงที่พวกเธอ
ตอ้งการเปลี่ยนเกี่ยวกับวธิีส่ือสารกับผู้อื่น 
ขอให้เยาวชนหญิงสองสามคนแบ่งปัน

ความประทับใจของพวกเธอตามที่เห็น
สมควร

• เขียนบนกระดานวา่ “ถ้ามนุษย์สามารถ
ควบคมุลิน้ได ้เขาย่อมสามารถควบคมุ 
_________” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
คน้ควา้ ยากอบ 3:2–10 และเตมิค�าในช่อง
วา่ง มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านการเปรยีบเทียบอย่างหน่ึงที่ยากอบ
ใช้ (บังเหียนม้า ข้อ 2–3; เรอื ข้อ 4; ไฟป่า 
ข้อ 5–6; พิษรา้ย ข้อ 7–8; บ่อน� ้าพุบรสุิทธิ์ 
ข้อ 10–11) เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนเตรยีมสอนนักเรยีนที่เหลือวา่การ
เปรยีบเทียบของเธอสอนอะไรเกี่ยวกับการ
ควบคมุวาจาของเรา เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอสามารถท�าได้
เพื่อควบคมุวาจาของตน

• มอบหมายข้อพระคมัภีรต์า่งกันจาก
พระคมัภีรช์ุดแรกในโครงรา่งน้ีให้เยาวชน
หญิงแตล่ะคน เชือ้เชิญให้เธอวาดรปูหรอื
แผนภาพง่ายๆ แทนข่าวสารจากข้อน้ัน 
ให้เธอแสดงรปู และเชือ้เชิญให้สมาชิก

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านเตรยีมสอนรว่มกับ
การสวดอ้อนวอน ท่านอาจได้
รบัการน�าให้เน้นหลักธรรม
ข้อใดข้อหน่ึง ท่านอาจไดร้บั
ความเข้าใจเกี่ยวกับวธิีที่ดี
ที่สุดในการน�าเสนอแนวคดิ
บางอย่าง ท่านอาจคน้พบ
ตวัอย่าง บทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์ 
และเรือ่งเล่าที่ ให้แรงบันดาล
ใจจากกิจกรรมที่เรยีบง่าย
ของชีวติ ท่านอาจรูสึ้กวา่ตอ้ง
เชิญบุคคลหน่ึงช่วยในบท
เรยีน ท่านอาจนึกขึน้ไดถ้ึง
ประสบการณ์ส่วนตวัที่จะ
แบ่งปัน” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 48)
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ชัน้เรยีนคนอื่นๆ ทายวา่รปูน้ันสอนอะไร
เกี่ยวกับการส่ือสารกับผู้อื่น เยาวชนหญิง
สามารถแบ่งปันประสบการณ์อะไรบ้างอัน
แสดงให้เห็นความจรงิที่สอนในพระคมัภีร์
เหล่าน้ี

• ฉายวดีทิัศน์ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง 
และขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่
พวกเธอเรยีนรูจ้ากวดีทิัศน์  เชือ้เชิญให้
พวกเธอไตรต่รองส่ิงที่พวกเธอจะท�าได้
เพื่อเป็นอิทธิพลตอ่ผู้อื่นในการส่ือสาร
ในแบบที่จะเชือ้เชิญพระวญิญาณของ
พระเจ้า ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะช่วย
เพื่อนที่มีนิสัยการใช้ภาษาที่ ไม่เหมาะ
สมอย่างไร หรอืพวกเธอใช้การส่ือสาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดบัจิตใจ
และให้ก�าลังใจผู้อื่นไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้

พวกเธอมองหาค�าตอบขณะที่พวกเธอ
อ่าน “ภาษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ขอให้พวกเธอแบ่งปันความคดิ
ของพวกเธอ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน 1 นีไฟ 
5:1–7 และแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากแบบ
อย่างของซาไรยาห์กับลี ไฮวา่ค�าพูดของ
เรามีผลตอ่ตวัเราและผู้อื่นอย่างไร ขอ
ให้พวกเธออ่านความเห็นของเอ็ลเดอร์
ดบัเบิลยู. เครก ซวคิเกี่ยวกับเรือ่งน้ีในค�า
พูดของท่านเรือ่ง “คณุก�าลังคดิอะไรอยู่” 
เยาวชนหญิงไดข้้อคดิเพิ่มเตมิอะไรบ้าง
จากค�าพูดน้ี กระตุน้พวกเธอให้แบ่งปัน
วธิีที่พวกเธอจะท�าตามแบบอย่างของลี ไฮ
ในการปฏิสัมพันธ์ของพวกเธอกับสมาชิก
ครอบครวัและคนอื่นๆ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของการ
ใช้ภาษาทีส่ะอาดและยกระดบัจิตใจหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็น
ประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าความซ่ือสัตย์ ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 2 ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล 
ให้แล้วเสรจ็

• งดเวน้การนินทาและตดัค�าพูดไม่ดี
ออกจากภาษาและความนึกคดิของพวก
เธอ พวกเธออาจจะฮัมเพลงสวดเพลง
โปรดเมื่อการล่อลวงเกิดขึน้

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามให้ผู้คนคดิและรูสึ้ก
อย่างลึกซึง้ พระองคท์รงสน
พระทัยค�าตอบของพวกเขา
อย่างจรงิใจ พระองคท์รงเปิด
โอกาสให้พวกเขาซักถามและ
แบ่งปันข้อคดิ และพระองค์
ทรงตอบค�าถามของพวกเขา
และฟังประสบการณ์ของ
พวกเขา ท่านจะท�าตามแบบ
อย่างของพระผู้เป็นเจ้าได้
อย่างไรขณะสอนเยาวชน
หญิงเกี่ยวกับความส�าคญัของ
การส่ิงที่พวกเธอพูด
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“ภาษา,” เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  (2011), 20–21

วธิทีีท่า่นส่ือสารควรสะทอ้นวา่ทา่นคอืบุตรหรอืธดิาของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  ภาษาที่สะอาดและฉลาดเป็นหลักฐานยืนยัน
ความคดิที่ดงีามและหลักแหลม  ภาษาที่ดซ่ึีงจรรโลงใจ ให้
ก�าลังใจ และชมเชยผู้อื่นอัญเชิญพระวิญญาณให้สถิตกับ
ท่าน  ค�าพูดของเรา เช่นเดียวกับการกระท�าของเรา ควร
เป่ียมดว้ยศรทัธา ความหวงั และจิตกุศล

จงเลือกเพือ่นผู้ ใช้ภาษาทีด่ ี ช่วยใหผู้อ้ืน่ปรบัปรงุภาษาของ 

พวกเขาโดยแบบอย่างของทา่น  จงเต็มใจเดนิหนีอยา่งสุภาพ 
หรอืเปล่ียนเรือ่งเมือ่คนรอบขา้งทา่นใช้ภาษาที่ ไมเ่หมาะสม

พูดถึงผู้อื่นในแง่ดแีละมีเมตตา เลือกไม่ดหูมิ่นหรอืเหยียด 
หยามผู้อื่น แม้จะล้อเล่นก็ตาม  หลีกเลี่ยงการนินทาทุกรปู
แบบและหลีกเลี่ยงการพูดขณะโกรธ  เมื่อท่านถูกล่อลวง
ให้กล่าวถ้อยค�ารนุแรงหรอืท�ารา้ยจิตใจ จงอย่าพูด

ออกพระนามพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ด้วยความ
คารวะและความเคารพเสมอ การออกพระนามพระผูเ้ป็นเจา้ 

ผดิๆ ถอืเป็นบาป  เมือ่ทา่นสวดออ้นวอน จงเอย่ถงึพระบดิา 
ในสวรรค์และพระเยซูคริสต์ด้วยภาษาที่เป่ียมด้วยความ
คารวะและความเคารพ  พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ภาษาที่
เป่ียมด้วยความเคารพในค�าสวดอ้อนวอนของพระเจ้า (ด ู
มัทธิว 6:9–12)

อย่าใช้ภาษาที่หมิ่นส่ิงศักดิสิ์ทธิ์  ต�า่ช้า หรอืหยาบคาย  อย่า
เล่าเรือ่งตลกหรอืเรือ่งราวเกี่ยวกับการประพฤตผิิดศีลธรรม 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการล่วงเกินพระผู้เป็นเจ้าและผู้อื่น

พึงจ�าไว้ว่ามาตรฐานเหล่าน้ีส�าหรับการใช้ภาษาของท่าน 
ประยุกต์ ใช้ ได้กับการส่ือสารทุกรูปแบบ รวมทัง้การส่งข้อ 
ความทางโทรศัพท์มือถือหรอืการส่ือสารทางอินเทอรเ์น็ต

ถ้าท่านมีนิสัยชอบใช้ภาษาที่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
เหล่าน้ี—เช่น การสบถ ล้อเลียน นินทา หรือพูดกับผู้อื่น
ขณะโกรธ—ท่านสามารถเปลี่ยนได้ จงสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลอื ขอใหค้รอบครวัและเพือ่นๆ สนับสนุนทา่น 
ที่ปรารถนาจะใช้ภาษาที่ดี
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดเราจึงอดอาหาร
การอดอาหารคอืการสมัครใจไม่กินอาหารและดืม่ช่วงระยะเวลาหน่ึง การอดอาหารรว่ม
กับการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจสามารถช่วยท่านเตรยีมตนเองและคนอื่นๆ ให้พรอ้มรบัพร
ของพระผู้เป็นเจ้า น่ีคอืแหล่งพลังทางวญิญาณ โดยผ่านการอดอาหารเราสามารถรูสึ้ก
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้และเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของเรา การอดอาหาร
รวมถึงการบรจิาคเงินอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยคนขัดสนดว้ย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งการอดอาหารและพร
ทีม่าจากการอดอาหาร

เอสเธอร ์4:10–17; มัทธิว 4:1–11; แอลมา 
17:1–3, 9; คพ. 59:12–14 (การอดอาหาร
เป็นแหล่งพลังทางวญิญาณ)

อิสยาห์ 58:3–12; มัทธิว 6:16–18 
(พระเจ้าทรงอธิบายการอดอาหารที่ถูก
ตอ้ง ซ่ึงรวมถึงการบรจิาคเงินอดอาหาร
ดว้ย)

โมไซยาห์ 27:18–24; แอลมา 6:6 (การอด
อาหารสามารถช่วยให้พรผู้อื่น)

แอลมา 5:45–46; ฮีลามัน 3:35 (การอด
อาหารช่วยเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “‘เราเลือกการอด
อาหารอย่างน้ีไม่ ใช่หรอื?’” เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 22–25

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “ท่านหาอะไร,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 104- 107

ดนี เอ็ม. เดวสี, “กฎแห่งการอดอาหาร: 
ความรบัผิดชอบส่วนตวัในการดแูลคน
ยากจนและคนขัดสน,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 53–55

“การอดอาหารและเงินบรจิาคอดอาหาร,” 
แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 90–93

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

มีเหตผุลอะไรบ้างที่ท่านอด
อาหาร และอะไรคอืผลของ
การอดอาหารของท่าน ท่าน
ท�าอะไรเพื่อท�าให้การอด
อาหารมีความหมาย

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงตอ้งเข้าใจหลักธรรมของ
การอดอาหาร เยาวชนหญิง
พบเจออุปสรรคอะไรบ้างที่
ขัดขวางไม่ ให้ ไดร้บัพรอัน
บรบิูรณ์ของการอดอาหาร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เล่าเรือ่งให้เยาวชนหญิงฟังเกี่ยวกับ
สตรทีี่อดอาหารในค�าพูดของเอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอรร์ยี์เรือ่ง “ท่านหาอะไร” 
ขอให้พวกเธอฟังพรที่มาจากการอดอาหาร 
พวกเธอรูจ้ักพรอะไรอีกบ้างที่มาจากการ
อดอาหาร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่
เพื่อนตา่งศาสนาตอ้งการรูว้า่การอด
อาหารหมายความวา่อะไรและเหตใุด
พวกเธอจึงอดอาหาร พวกเธอจะอธิบาย
หลักธรรมของการอดอาหารให้เพื่อนฟัง
อย่างไร สนทนาความแตกตา่งระหวา่ง
การอดอาหารกับการปล่อยให้หิว (ด ูคพ. 
59:13–14)

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การอดอาหารหมายความวา่
อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านหรอืชมค�า
พูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ “‘เรา
เลือกการอดอาหารอย่างน้ีไม่ ใช่หรอื?’” 
เป็นกลุ่ม ขณะที่พวกเธออ่านหรอืชม ขอ
ให้พวกเธอมองหาค�าตอบของค�าถาม
เช่น “การอดอาหารหมายถึงอะไร” “จุด
ประสงคข์องการอดอาหารคอือะไร” และ 
“พรของการอดอาหารคอือะไรบ้าง” เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่การอด
อาหารเป็นพรกับชีวติของพวกเธออย่างไร
และส่ิงใดที่พวกเธอจะท�าเพื่อปรบัปรงุการ
อดอาหารของพวกเธอ

• ให้ชัน้เรยีนเขียนการท้าทายทั่วไป
ที่เยาวชนหญิงอาจพบเจอ เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงอ่านข้อพระคมัภีรท์ี่พูดถึง
พรของการอดอาหาร เช่น ข้อที่ระบุไว้ ใน
โครงรา่งน้ี ขอให้พวกเธอเขียนพรจาก
การอดอาหารอย่างถูกตอ้งไวเ้ป็นข้อๆ บน
กระดาน พรเหล่าน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เอาชนะการท้าทายของชีวติไดอ้ย่างไร จะ
ช่วยพวกเธอในบทบาทอนาคตไดอ้ย่างไร 

รวมทัง้การเป็นภรรยาและมารดา แสดง
ประจักษ์พยานถึงพรของการอดอาหาร

• ขอให้เยาวชนหญิงท�าแผนภูมิสาม
คอลัมน์บนแผ่นกระดาษและเขียนก�ากับ
แตล่ะคอลัมน์วา่ “เราควรท�าอะไร” “เรา
ควรหลีกเลี่ยงไม่ท�าอะไร” และ “พระผู้
เป็นเจ้าทรงสัญญาพรอะไรบ้าง” เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอเขียนค�าตอบที่พบเกี่ยวกับการ
อดอาหารใน อิสยาห์ 58:3- 12 (ถ้าจ�าเป็น 
ให้อธิบายวา่การบรจิาคอดอาหารเป็นวธิี
หน่ึงที่เรา “แบ่งอาหาร [ของเรา] กับคน
หิว” และเยาวชนหญิงจ่ายเงินบรจิาคอด
อาหารได)้ กระตุน้พวกเธอให้แบ่งปันค�า
ตอบและพรที่ ไดร้บัเพราะการอดอาหาร
ในวธิีของพระเจ้า

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการมา
อธิบายให้ชัน้เรยีนฟังวา่เงินบรจิาคอด
อาหารช่วยดแูลคนยากจนและคนขัดสน
อย่างไร ส่วนหน่ึงของการสนทนาเรือ่งน้ี 

คอืให้เยาวชนหญิงทบทวนส่ิงที่อธิการดนี  

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“อาจมีหลายครัง้ที่ท่านไม่
ทราบค�าตอบของค�าถาม 
ถ้าส่ิงน้ีเกิดขึน้ ให้ตอบ
ง่ายๆ วา่ท่านไม่ทราบ ท่าน
อาจตอ้งการพูดวา่ท่านจะ
พยายามหาค�าตอบ หรอืท่าน
อาจตอ้งการเชือ้เชิญให้ผู้เรยีน
หาค�าตอบโดยให้เวลาในบท
เรยีนคราวตอ่ไปเพื่อรายงาน
ส่ิงที่เขาเรยีนรูม้า” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 64)



238

เอ็ม. เดวสีสอนเกี่ยวกับเงินบรจิาคอด
อาหารในค�าพูดของท่านเรือ่ง “กฎแห่ง
การอดอาหาร: ความรบัผิดชอบส่วนตวัใน

การดแูลคนยากจนและคนขัดสน” ถาม
เยาวชนหญิงวา่ข้อมูลน้ีท�าให้พวกเธอรูสึ้ก
อย่างไรเกี่ยวกับโอกาสในการอดอาหาร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การอดอาหาร
หมายความวา่อะไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เตรยีมรายการการกระท�าและเจตคตทิี่
ประกอบเป็นการอาหารอย่างถูกตอ้งและ
ประยุกต์ ใช้ ในวนัอาทิตย์อดอาหารครัง้ตอ่
ไปหรอืในการอดอาหารส่วนตวั

• แบ่งปันบางส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
การอดอาหารที่การสังสรรค์ ในครอบครวั
หรอืชัน้เรยีนเซมินารี

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
โดยมีจุดประสงคจ์ะช่วยให้
เหล่าสานุศิษย์ของพระองค์
เปลี่ยนใจเลื่อมใส พระองค์
ทรงเชือ้เชิญให้พวกเขา
กระท�าดว้ยศรทัธาและ
ด�าเนินชีวติตามความจรงิที่
พระองคท์รงสอน ท่านจะเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงกระท�า
ดว้ยศรทัธาและด�าเนินชีวติ
ตามความจรงิที่พวกเธอเรยีน
รูเ้กี่ยวกับการอดอาหารอย่าง
ถูกตอ้งไดอ้ย่างไร

หมายเหตถุึงคร:ู เยาวชนหญิง
บางคนมีอาจปัญหาสุขภาพ
ที่ท�าให้ ไม่สามารถอดอาหาร
ได ้แนะน�าวา่มีอีกหลายวธิี
ให้รบัพรของการอดอาหาร 
(ตวัอย่างเช่น พวกเธอยังคง
สามารถบรจิาคเงินอดอาหาร
ดว้ยความเอือ้เฟ้ือได)้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากโอ. วนิเซนต ์ฮาเล็ก, “มีวสัิยทัศน์ทีจ่ะ
ท�า,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 101–103

เฉกเช่นบิดามารดาที่ประเสรฐิทัง้ปวง คณุพ่อคณุแม่ข้าพ- 
เจ้าปรารถนาให้ลูกมีอนาคตอันสดใส คณุพ่อข้าพเจ้าไม่ได ้
เป็นสมาชิก และเพราะวา่สถานการณ์ที่ ไม่ปกติเกิดขึน้ใน 

เวลาน้ัน คุณพ่อคุณแม่จึงตัดสินใจให้ข้าพเจ้ากับพี่น้อง
ออกจากเกาะบ้านเกิดของเรา อเมริกันซามัวในแปซิฟิก
ตอนใต ้และเดนิทางไปสหรฐัเพื่อไปเรยีนหนังสือ

การตัดสินใจแยกจากเราเป็นเรื่องยากส�าหรับคุณพ่อคุณ
แม่ โดยเฉพาะคุณแม่  พวกท่านรู้ว่าจะมีการท้าทายที่ ไม่
สามารถบอกไดร้ออยู่ขณะที่เราไปอยู่ ในสภาพแวดล้อมใหม่  

อยา่งไรก็ตาม ดว้ยศรทัธาและปณิธาน พวกทา่นด�าเนินการ 
ตามแผน

เน่ืองจากไดร้บัการเลีย้งดแูบบวสุิทธิชนยุคสุดท้าย คณุแม่ 
จึงคุน้เคยกับหลักธรรมของการอดอาหารและการสวดอ้อน 
วอน ทัง้คุณพ่อและคุณแม่รูสึ้กวา่ต้องการพรจากสวรรค์
เพ่ือช่วยลูกๆ ของพวกท่าน  ดว้ยเจตนารมณ์ดงักล่าว พวก
ท่านจึงก�าหนดวันหน่ึงในสัปดาห์เพื่ออดอาหารและสวด
อ้อนวอนให้เรา  วสัิยทัศน์ของพวกท่านคอืเพื่อเตรยีมลูกๆ 
ให้มีอนาคตอันสดใส  พวกท่านท�าตามวิสัยทัศน์ขณะใช้
ศรทัธาของพวกท่านโดยแสวงหาพรของพระเจ้า  โดยผ่าน
การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนพวกท่านได้รับความ
มั่นใจ การปลอบโยน และและสันตสุิขวา่ทุกอย่างจะดี
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กันยายน: พระบัญญัติ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดเราจึงไดร้บับัญชาให้รกัษาวนั
สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
พระเจ้าประทานวนัสะบาโตเพื่อประโยชน์ของเราและทรงบัญชาเราให้รกัษาวนัน้ีให้
ศักดิสิ์ทธิ์ การถือปฏิบัตวินัสะบาโตแสดงให้เห็นความตัง้ใจแน่วแน่ของเราจะวา่ให้
เกียรตแิละนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและรกัษาพันธสัญญาของเรา น่ันจะน�าเราให้ ใกล้
ชิดพระเจ้าและครอบครวัเรามากขึน้ อีกทัง้ท�าให้เรามีทัศนะกวา้งไกลถึงนิรนัดรและมี
ความเข้มแข็งทางวญิญาณ วนัสะบาโตที่ ให้เราไดพ้ักจากแรงงานทางกายและนมัสการ
พระเจ้าเช่นกัน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของวนัสะบา
โตและการรกัษาวนัน้ันให้ศกัดิสิ์ทธิ์

ปฐมกาล 2:2 (ตน้ก�าเนิดของวนัสะบาโต)

อพยพ 20:8–11; 31:13 (รกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์)

อิสยาห์ 58:13–14 (พรของการถือปฏิบัติ
วนัสะบาโต)

ลูกา 23:55–24:1 (สตรผีู้เจิมพระศพพระ
เยซูหลังจากการตรงึกางเขนรอจนหลัง
จากวนัสะบาโตจึงท�าเช่นน้ัน)

คพ. 59:9–13 (การถือปฏิบัตวินัสะบาโต
ช่วยให้เราหมดจดจากโลก)

โมไซยาห์ 13:16–19 (เราไดร้บับัญชาให้
เช่ือฟังวนัสะบาโต)

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคอืวนัปีติ
ยินด,ี” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 129–32

เควนิ เอส. แฮมิลตนั, “จงยึดไวแ้น่น
ตลอดเวลา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

แมร ีเอ็น. คกุ, “สมอแห่งประจักษ์พยาน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 147–150

“สะบาโต,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
228–229

“การถือปฏิบัตวินัสะบาโต,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 30–31

วดีทิัศน์: “He Learned Compassion in 
His Youth”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านไดร้บัพรอะไรบ้างเพราะ
ท่านรกัษาวนั

สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ท่านรู้
ไดอ้ย่างไรวา่อะไรเหมาะและ
อะไรไม่เหมาะกับวนั

สะบาโต เหตใุดจึงส�าคญัที่
ท่านจะเข้ารว่มการประชุมวนั
อาทิตย์

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงจะเข้าใจวา่ท�าไมเรา
มีวนัสะบาโต ท่านจะช่วย
ปลูกฝังความปรารถนาจะ
ให้เกียรตวินัสะบาโตในตวั
พวกเธออย่างไร ท่านจะช่วย
ให้เยาวชนหญิงตดัสินดว้ย
ตนเองไดอ้ย่างไรวา่กิจกรรม
ใดเหมาะส�าหรบัวนัสะบาโต
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แบ่งปันเรือ่งเล่าในชัน้เรยีนจากค�าพูด
ของซิสเตอรค์กุเรือ่ง “สมอ

• แห่งประจักษ์พยาน” เกี่ยวกับเยาวชน
หญิงคนหน่ึงที่เลือกรกัษา

• วนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้เยาวชน
หญิงฟังพรที่มาจากการถือ

• ปฏิบัตวินัสะบาโต พวกเธอรูจ้ักพรอะไร
อีกบ้างที่มาจากการรกัษา

• วนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

• เขียนค�าวา่ วนัหยุด ไวบ้นกระดาน 
และขอให้เยาวชนหญิงบอกส่ิงแรกๆ ที่
เข้ามาในความคดิเมื่อพวกเธอเห็นค�าน้ี 
เขียนค�าตอบของพวกเธอไวบ้นกระดาน 
ท�ากิจกรรมน้ีซ�า้กับค�าวา่ วนัศกัดิสิ์ทธิ ์
และเปรยีบเทียบสองรายการ โลกก�าลัง
พยายามเปลี่ยนวนัสะบาโตจากวนั
ศักดิสิ์ทธิ์เป็น “วนัหยุด” ดว้ยวธิี ใดบ้าง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจจุดประสงคข์องวนัสะบาโต 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งค�าปราศรยั “สะบาโตคอืวนัปีติ
ยินด”ี ออกเป็นสามหรอืส่ีส่วน  เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงอ่านค�าปราศรยัน้ันเป็น 
กลุ่มเล็กหรอืเป็นส่วนตวั  พวกเธอไดร้บั
ความเข้าใจอันลึกซึง้อะไรบ้างเกี่ยวกับวธิีที่
ท�าให้วนัสะบาโตเป็นวนัปีตยิินด ี เยาวชน
หญิงจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่พฤตกิรรมของ
พวกเธอในวนัสะบาโตจะน�ามาซ่ึงปีตแิละ
ความยินดี

• จับคูเ่ยาวชนหญิง เชิญเยาวชนหญิงคน
หน่ึงจากแตล่ะคูอ่่าน คพ. 59:9–15 และ
เขียนส่ิงที่ขอให้เราท�าในวนัสะบาโต ขอ
ให้เยาวชนหญิงอีกคนหน่ึงคน้ควา้ ข้อ 
16–19 หาพรที่สัญญาไวเ้มื่อเรารกัษาวนั
สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้พวกเธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พบให้กันและบอกวา่เหตใุดการให้
เกียรตวินัสะบาโตจึงส�าคญั เชือ้เชิญให้ชัน้
เรยีนสนทนาวา่เหตใุดพระเจ้าประทานวนั
สะบาโตแก่เรา ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะ
คนคดิถึงส่ิงที่เธอท�าไดเ้พื่อให้จุดประสงค์

ของพระเจ้าส�าหรบัวนัสะบาโตบรรลุผลใน
ชีวติเธอ

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอตดัสิน
อย่างไรวา่กิจกรรมน้ันๆ เหมาะกับวนั
สะบาโตหรอืไม่ เชือ้เชิญให้พวกเธอดู
ใน คพ 59:9–13 และใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (หน้า 30–31) เพื่อหา
หลักธรรมที่อาจจะช่วยพวกเธอ เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนนึกถึงกิจกรรม
วนัสะบาโตของเธอและตดัสินดว้ย
ตนเองวา่สอดคล้องกับหลักธรรมเหล่า
น้ีหรอืไม่ กระตุน้เยาวชนหญิงให้ท�าการ
เปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่พวกเธอรูสึ้กวา่
จ�าเป็น

• จัดเตรยีมส�าเนา เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชนให้เยาวชนหญิงและขอให้พวกเธอ
คน้ควา้หมวดช่ือวา่ “การถือปฏิบัตวินัสะ
บาโต” เพื่อดวูา่เราถือปฏิบัตวินัสะบาโต
เพราะเหตใุดและอย่างไร ขอให้พวกเธอ
ตรกึตรองและแบ่งปันวา่จะประยุกต์ ใช้ส่ิง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เมื่อท่านสอนจากพระคมัภีร ์
บ่อยครัง้การให้ผู้เรยีนหาหรอื
ฟังบางส่ิงที่ก�าหนดจะช่วยได้
มาก” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน[1999], 55)
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เหล่าน้ีกับชีวติพวกเธออย่างไร เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์เรือ่งการ
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ กระตุน้พวก
เธอให้สมมตวิา่เพื่อนคนหน่ึงชวนพวกเธอ
ให้เข้ารว่มกิจกรรมที่ ไม่เหมาะกับวนัสะ
บาโต พวกเธอจะช่วยให้เพื่อนเข้าใจความ
หมายของวนัสะบาโตและเหตผุลที่พวก
เธอเลือกรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
อย่างไร

• ให้ดหูรอืเล่าเรือ่งเกี่ยวกับบิดาของ
เอ็ลเดอรเ์ควนิ เอส. แฮมิลตนัในสอง

ย่อหน้าแรกจากค�าพูดของท่านเรือ่ง “จง
ยึดไวแ้น่นตลอดเวลา” เยาวชนหญิงเรยีน
รูอ้ะไรเกี่ยวกับความส�าคญัของการถือ
ปฏิบัตวินัสะบาโตจากเรือ่งน้ี แจกส�าเนา
ค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์ฮมิลตนัจากย่อย
หน้าที่เริม่ตัง้แตป่ระโยค “เราแตล่ะคน
มีทางเลือกมากมาย” ขอให้เยาวชนหญิง
อ่านย่อหน้าน้ันและช่วยกันกับคูเ่ขียน
รายช่ือกิจกรรมวนัสะบาโตที่ “ด”ี “ดกีวา่” 
และ “ดทีี่สุด” เชือ้เชิญให้พวกเธอบอก
รายการที่เขียนไวก้ับชัน้เรยีน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจพรของการให้เกียรติ
วนัสะบาโตหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เขียนการเปลี่ยนแปลงอย่างหน่ึงที่พวก
เธอตอ้งท�าในบันทึกส่วนตวัของพวกเธอ
เพื่อจะรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ไดด้ี
ขึน้

• เขียนค�าวา่ “กิจกรรมน้ีน�าฉันให้ ใกล้ชิด
พระบิดาบนสวรรคม์ากขึน้อย่างไร” ลงใน
แผ่นกระดาษและวางไว้ ให้เป็นจุดเดน่ใน
บ้านเพื่อเตอืนใจเรือ่งกิจกรรมวนัสะบาโต

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิด
โอกาสให้คนที่พระองคท์รง
สอนไดถ้ามค�าถามและแบ่ง
ปันข้อคดิ ขณะเตรยีมน�า
เสนอบทเรยีนน้ี ให้ ไตรต่รอง
วธิีกระตุน้เยาวชนหญิงให้
แบ่งปันข้อคดิและถามค�าถาม
ที่มีความหมายเกี่ยวกับวนัสะ
บาโต
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “สามอาร ์(R) ใน
การเลือก,” Ensign หรอื เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 80–88

ข้าพเจ้าขอเล่าแบบอย่างของผู้มีความมุ่งมั่นแตเ่ยาวว์ยัวา่ 
เป้าหมายของเขาควรเป็นเช่นไร  ข้าพเจ้าพูดถึงบราเดอร ์
เคลยต์นั เอ็ม. ครสิเต็นเซ็น สมาชิกศาสนจกัรผูเ้ป็นศาสตรา- 
จารยภ์าควชิาการจดัการคณะบรหิารธรุกจิของมหาวทิยาลยั
ฮาวารด์

สมัยอายุ 16 ปี บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นตดัสินใจวา่จะไม่เล่น
กีฬาในวนัอาทิตย์  หลายปีตอ่มา เมื่อเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย 
อ๊อกซ์ฟอรด์ในประเทศอังกฤษ เขาเล่นต�าแหน่งแดนกลาง 
ในบาสเกตบอล ฤดกูาลแขง่ขนัปีน้ันพวกเขาไมเ่คยแพแ้ละ 
เข้าไปสู่การแข่งขันในอังกฤษที่เทียบเท่ากับการแข่งขัน
บาสเกตบอลชิงแชมป์มหาวทิยาลัยระดบัชาตขิองสหรฐั

พวกเขาชนะการแขง่ขนัอย่างงา่ยดายจนถึงรอบส่ีทมีสุดทา้ย 
ซ่ึงตอนน้ันบราเดอรค์รสิเต็นเซ็นดตูารางการแข่งขันและ 
ตกใจอยา่งทีสุ่ดเมือ่เห็นวา่รอบชิงชนะเลศิแข่งในวนัอาทติย์  
เขากับทมีฝึกอยา่งหนักมาโดยตลอดเพือ่ไปถงึจดุทีพ่วกเขา 
ยืนอยู่และเขาเป็นผู้เล่นในต�าแหน่งที่ตอ้งเริม่เกม  เขาไป 
หาโคช้ดว้ยความรูสึ้กกระอกักระอว่น  โคช้ของเขาไมเ่ห็นใจ 
และบอกวา่เขาคาดหวงัให้บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นลงแข่ง

อยา่งไรก็ตาม ก่อนถึงรอบชิงชนะเลศิก็ยังมรีอบรองชนะเลศิ 
โชคร้ายที่ศูนย์ตัวส�ารองไหล่หลุดซ่ึงเพิ่มความกดดันให้
บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นที่จะเล่นในรอบชิงชนะเลิศ  เขาไป

ที่ห้องพักในโรงแรม คุกเข่าทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่า
จะเป็นอะไรไหมถ้าเขาขอแข่งในวันอาทิตย์เพียงครัง้เดียว  
เขาพูดว่าก่อนที่เขาจะสวดอ้อนวอนจบเขาได้รับค�าตอบ 
“เคลย์ตนั เจ้าถามเราท�าไม เจ้ารูค้�าตอบอยู่แล้ว”

เขาไปหาโคช้แล้วบอกวา่เขาเสียใจที่ ไม่สามารถแข่งในรอบ 
ชิงชนะเลิศได ้ จากน้ันเขาไปที่การประชุมวนัอาทิตย์ของ 
วอรด์ในท้องที่ขณะทีมแข่งขันโดยไม่มีเขา  เขาสวดอ้อน 
วอนอย่างหนักให้ทีมประสบความส�าเรจ็ พวกเขาชนะจรงิๆ

การตดัสินใจครัง้ส�าคญัที่ยากล�าบากน้ันท�าไวเ้มื่อ 30 กวา่ปี
ก่อน  บราเดอรค์รสิเต็นเซ็นกล่าววา่เมื่อเวลาผ่านไปเขาคดิ
วา่น่ันเป็นการตดัสินใจครัง้ส�าคญัทีสุ่ดครัง้หน่ึงทีเ่ขาเคยท�า  
ง่ายมากที่เขาจะพูดวา่ “ โดยทั่วไปแล้วการรกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์เป็นพระบัญญัตทิี่ถูกตอ้ง แต่ ในสภาพการณ์ 
ที่ขัดข้องเป็นพิเศษของผม คงไม่เป็นไรแคค่รัง้น้ีครัง้เดยีว
ที่ผมจะไม่เช่ือฟัง” อย่างไรก็ตาม เขาบอกวา่ตลอดชีวติของ 

เขามีสภาพการณ์ที่ขัดข้องไม่รูจ้บ และถ้าเขาล�า้เส้นเพียง
ครัง้เดียว จากน้ันครัง้ต่อไปเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่เรยีกรอ้ง
และวกิฤต ก็จะท�าให้ล�า้เส้นไดง้่ายขึน้  บทเรยีนที่เขาเรยีน
รู้คือการรักษาพระบัญญัติเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ง่ายกว่า
การรักษาเพียง 98 เปอร์เซ็นต์” [ดู เคลย์ตัน เอ็ม. คริส-
เต็นเซ็น, “Decisions for Which I’ve Been Grateful” 
(Brigham Young University–Idaho devotional, 
June 8, 2004), www.byui.edu/presentations.]
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ข้อความทีค่ดัมาจากเควนิ เอ. แฮมิลตนั, “จงยึดไวแ้น่น
ตลอดเวลา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

คณุพ่อของข้าพเจ้ายังจ�าวนัน้ันไดแ้ม่นย�า  แม้แตช่่วงเวลา 
น้ันที่ครอบครวัของท่าน—คณุพ่อ คณุแม่ และลูกๆ ส่ีคน 

—ทิง้ศาสนจักร  มีหลายคนไม่เคยหวนกลับมาอีกในชีวติ  
ท่านอายุ 13 ปีเป็นมัคนายกและในช่วงเวลาน้ันครอบครวั
เข้าร่วมโรงเรียนวันอาทิตย์ ในตอนเช้าและการประชุม
ศีลระลึกในตอนบ่าย  ในฤดใูบไม้ผลิที่สดใสวนัหน่ึง หลัง
จากกลับบ้านจากการนมัสการเช้าวนัอาทิตย์และรว่มรบั
ประทานอาหารกลางวันเป็นครอบครัว คุณแม่ของท่าน
หันไปหาคุณพ่อและถาม “ที่รัก คุณคิดว่าเราควรกลับไป
การประชุมศีลระลึกตอนบ่ายน้ีหรอืขับรถพาครอบครวัไป
เที่ยวในชนบทด”ี

ความคิดที่ว่ามีทางเลือกในการประชุมไม่เคยเกิดขึน้กับ
คุณพ่อข้าพเจ้าเลย  แต่ท่านและพี่น้องวัยรุน่สามคน

ลุกขึน้น่ังและตัง้ใจฟัง  การขับรถเล่นในชนบทในบ่ายวนั
อาทิตย์คงจะเป็นกิจกรรมครอบครวัที่สนุกสนานที่สุด แต่
การตัดสินใจเล็กๆ  น้ันได้เริ่มการน�าทางแบบใหม่ขึน้มา  
ซ่ึงในท่ีสุดน�าครอบครวัของท่านออกห่างจากศาสนจักรที่
ปลอดภัย มั่นคงและพรตา่งๆ และไปสู่หนทางที่แตกตา่ง
ไป …

เราแตล่ะคนมีทางเลือกมากมายที่จะรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์  มันจะมีกิจกรรม “ที่ด”ี บางอย่างอยู่เสมอที่เรา
สามารถและควรจะเสียสละเพื่อเลือกส่ิงที่ดกีวา่ในการเข้า
รว่มการประชุมของศาสนจักร  ที่จิรงแล้วน่ีคอืทางหน่ึงที่
มาร “ โกงจิตวญิญาณ [ของเรา]  และค่อยๆ พา [เรา] ลง
สู่นรก” [2 นีไฟ 28:21]  เขาใช้กิจกรรมที่  “ดี” เข้าแทน
กิจกรรมที่ “ดกีวา่” หรอืแม้แต ่“ดทีี่สุด”
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการเป็นคนซ่ือสัตย์จึงส�าคญั
การเป็นคนซ่ือสัตย์หมายถึงการเลือกไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่คดโกง หรอืหลอกลวง
ในทุกกรณี เมื่อเราซ่ือสัตย์เราสรา้งพลังแห่งอุปนิสัยซ่ึงจะอ�านวยให้เรารบัใช้พระผู้เป็น
เจ้าและผู้อื่นไดม้าก เราไดร้บัพรดว้ยสันตสุิขในใจและความเคารพตนเองและจะไดร้บั
ความไวว้างใจจากพระเจ้าและคนอื่นๆ 

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงรูสึ้กถึงความส�าคญัของความ
ซือ่สัตย์

สดดุ ี101:7; สุภาษิต 12:22; 2 โครนิธ์ 4:2; 
เอเฟซัส 4:29; แอลมา 27:27; หลักแห่ง
ความเช่ือ 1:13 (จงซ่ือสัตย์และเที่ยงตรง
ในทุกส่ิง)

กิจการ 5:1–10 (เราไม่สามารถโกหก
พระเจ้าได)้

2 นีไฟ 9:34; Alma 12:1- 5 (ความไม่
ซ่ือสัตย์เป็นบาปที่ส่งผลรา้ยแรง)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:21–25 
(ประสบการณ์การเป็นคนซ่ือสัตย์ของ 
โจเซฟขณะเผชิญการข่มเหง)

โธมัส เอส. มอนสัน, “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 80–84

รอน ซี. เกย์, “มนุษย์จะเอาอะไรไปแลก
ชีวติของตนกลับคนืมา” เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 34–36

แอน เอ็ม. ดบิบ์, “ฉันเช่ือในการเป็นคน
ซ่ือสัตย์และแน่วแน่,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2011, 147–150

“ความซ่ือสัตย์และความซ่ือตรง,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), 19

“ความซ่ือสัตย์,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), 104

วดีทิัศน์: “ความซ่ือสัตย์: ท่านน่าจะเช่ือ
เรือ่งน้ี”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านคดิวา่การเป็นคนซ่ือสัตย์
ในทุกส่ิงหมายความวา่อะไร 
ท่านรูสึ้กวา่เหตใุดการเป็นคน
ซ่ือสัตย์จึงส�าคญั ท่านหรอืคน
รูจ้ักไดร้บัผลอย่างไรจากการ
ตดัสินใจอย่างซ่ือสัตย์หรอืไม่
ซ่ือสัตย์ของผู้อื่น

เยาวชนหญิงพบเจอการ
ทดสอบความซ่ือสัตย์อะไร
บ้างในชีวติพวกเธอ ท่าน
จะช่วยให้พวกเธอเข้าใจได้
อย่างไรวา่พรมาจากการเป็น
คนซ่ือสัตย์ ในทุกสถานการณ์ 
ท่านจะช่วยให้พวกเธอกล้า
ท�าการเลือกที่ซ่ือสัตย์ ได้
อย่างไร
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เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านเรือ่งราวเกี่ยวกับ
การซือ้ตัว๋ภาพยนตร์ ในค�าพูดของเอ็ล- 
เดอร์ โรเบิรต์ ซี. เกย์เรือ่ง “มนุษย์จะเอา 
อะไรไปแลกชีวติของตนกลับคนืมา” เชือ้ 
เชิญให้พวกเธอสรปุเรือ่งราวกันฟังและ 
แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากเรือ่งน้ีเกี่ยวกับ 

ความส�าคญัของความซ่ือสัตย์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงด ู“ความ
ซ่ือสัตย์: ท่านน่าจะเช่ือเรือ่งน้ี” ขอให้พวก
เธอจดดา้นตา่งๆ ที่สามารถเตรยีมเวลาน้ี
ไดเ้พื่อเอาชนะการล่อลวงให้คดโกงก่อน
เกิดสถานการณ์จรงิ เชือ้เชิญให้พวกเธอ
แบ่งปันความคดิกับนักเรยีนที่เหลือ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของความซือ่สัตย์ 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• อ่านเรือ่งชายขโมยข้าวโพดในค�าพูด
ของแอนน์ เอ็ม. ดบิบ์เรือ่ง “ฉันเช่ือในการ
เป็นคนซ่ือสัตย์และแน่วแน่” ให้เยาวชน
หญิงฟัง หยุดอ่านก่อนลูกชายจะพูดวา่ 
“พ่อครบั มีอีกทางที่พ่อยังไม่ไดม้อง!” 
ถามเยาวชนหญิงวา่ลูกชายจะพูดอะไร
กับพ่อ จากน้ันให้อ่านค�าพูดของเขา ขอ
ให้เยาวชนหญิงสนทนาการเลือกที่พวก
เธอพบเจอซ่ึงพวกเธอตอ้งเลือกเป็นคน
ซ่ือสัตย์

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน “ความซ่ือสัตย์และ
ความสุจรติ” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน ขอให้เยาวชนหญิงระบุพรของ
ความซ่ือสัตย์และเขียนไวบ้นกระดาน 
ความซ่ือสัตย์ส่งผลตอ่การสามารถท�าดตีอ่
ผู้อื่นและพระเจ้าอย่างไร เยาวชนหญิงเคย
ไดร้บัพรส�าหรบการเป็นคนซ่ือสัตย์เมื่อ
ใด ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงสถานการณ์
ซ่ึงพวกเธออาจจะถูกล่อลวงไม่ ให้ซ่ือสัตย์ 
(พวกเธออาจจะดมูาตรฐานในเพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน เผื่อไดแ้นวคดิ) พวก
เธอจะท�าอะไรในสถานการณ์เหล่าน้ีเพื่อ
ผดงุความซ่ือสัตย์

• มอบหมายพระคมัภีรจ์ากบทน้ีให้
เยาวชนหญิงคนละหน่ึงช่วง ขอให้พวก
เธอจดหน่ึงถึงส่ีค�าแทนส่ิงที่ช่วงน้ันสอน
เกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ เชือ้เชิญให้พวกเธอ
แบ่งปันส่ิงที่เขียนไวแ้ล้วแสดงความรูสึ้ก
และประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นคน
ซ่ือสัตย์ ความสุจรติของพวกเธอส่งผลตอ่
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:21–25 และถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอ
เรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์จากเรือ่ง
น้ี พวกเธอไดร้บัพรเพราะโจเซฟแน่วแน่
ตอ่ส่ิงที่ท่านประสบและส่ิงที่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตท์รงขอให้ท่าน
ท�าอย่างไร การเป็นคนซ่ือสัตย์เรยีกรอ้งให้
เยาวชนหญิงกล้าหาญเมื่อใด พวกเธอได้
รบัพรอย่างไรเพราะการเป็นคนซ่ือสัตย์

• ลากเส้นลงมาตามแนวกึ่งกลางกระดาน 
ดา้นหน่ึงเขียนวา่ “ถ้าฉันซ่ือสัตย์ …” 
และอีกดา้นหน่ึงเขียนวา่ “ถ้าฉันไม่
ซ่ือสัตย์ …” ขอให้เยาวชนหญิงมองหา
วธิีเตมิประโยคเหล่าน้ีให้ครบถ้วนขณะ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะช่วยให้คนที่ท่านสอน
รูสึ้กเช่ือมั่นในความสามารถ
ที่จะมีส่วนรว่มในการสนทนา
มากขึน้ไดถ้้าท่านตอบสนอง
ตอ่ความคดิเห็นที่จรงิใจทุก
ข้อในทางบวก ตวัอย่างเช่น 
ท่านอาจพูดวา่ ‘ขอบคณุ
ครบัส�าหรบัค�าตอบของ
คณุ น่ันเป็นความคดิเห็น
ที่น่าคดิมาก’ หรอื … “น่ัน
เป็นความคดิที่ด’ี หรอื ‘ผม
ขอบคณุส�าหรบัทุกส่ิงที่คณุ
พูดวนัน้ี’” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 64)
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อ่านหมวด “ความซ่ือสัตย์” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา และเรือ่งเกี่ยวกับนักเรยีนที่
ไม่ซ่ือสัตย์ ในค�าพูดของประธานโธมัส 
เอส. มอนสันเรือ่ง “การเตรยีมตวัน�ามา
ซ่ึงพร” พวกเธอจะเพิ่มความคดิอะไรได้
อีกบ้าง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน

วา่พวกเธอเคยเห็นส่ิงเหล่าน้ีในชีวติพวก
เธออย่างไร ขอให้ชัน้เรยีนแบ่งปันบางดา้น
ที่บางครัง้ผู้คนเห็นชอบกับการเป็นคนไม่
ซ่ือสัตย์ พวกเธอจะอธิบายเหตผุลส�าหรบั
การเป็นคนซ่ือสัตย์ ให้คนอื่นฟังอย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของการ
เป็นคนซือ่สัตย์หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ให้ค�ามั่นวา่จะซ่ือสัตย์ ในการตดิตอ่
ทัง้หมดกับคนรอบข้าง

• วางแผนและปฏิบัตส่ิิงที่พวกเธอจะท�า
หรอืพูดเมื่อมีคนพยายามชักชวนพวกเธอ
ให้ท�าส่ิงไม่ซ่ือสัตย์

• ท�าความซ่ือสัตย์ ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่หรอืโครงการอันทรงคณุคา่หน่ึงข้อ
จาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้
เชิญให้คนเหล่าน้ันผู้ตดิตาม
พระองคป์ฏิบัติ ในศรทัธา
และด�าเนินชีวติตามความ
จรงิที่พระองคท์รงสอน ท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
เยาวชนหญิงปฏิบัติ ในศรทัธา
จนเกิดความเข้าใจมากขึน้ถึง
ความส�าคญัของการเป็นคน
ซ่ือสัตย์



248
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดเราจึงจ่ายส่วนสิบ
การจ่ายส่วนสิบเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อเราจ่ายส่วนสิบเราแสดงความกตญัญู
ตอ่ทุกส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราและคนืส่วนหน่ึงของส่ิงที่เราไดร้บัให้พระองค ์
ส่วนสิบใช้เพื่อสรา้งพระวหิารและอาคารประชุม แปลและจัดพิมพ์พระคมัภีร ์ท�างาน
เผยแผ่ศาสนาและงานประวตัคิรอบครวั และสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในดา้น
อื่นๆ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดเราจึงจ่ายส่วน
สิบ

มาลาค ี3:8–10 หรอื 3 นีไฟ 24:8–10; คพ. 
64:23 (พรที่สัญญาไวก้ับคนที่จ่ายส่วนสิบ)

คพ. 119 (การเปิดเผยเรือ่งกฎส่วนสิบ)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พรของส่วนสิบ,”  
เลียโฮนา, มิ.ย. 2011, 4–5

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “หน้าตา่งในฟ้า
สวรรค,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เหมือนสวนที่
มีน� ้ารด,” เลียโฮนา, ม.ค. 2002, 42–45

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “เราด�าเนินดว้ย
ศรทัธา,” เลียโฮนา, ก.ค. 2002, 90–92

“ส่วนสิบ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
224–225

“ส่วนสิบและเงินบรจิาค,” เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน (2011), 38–39

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ตรกึตรองพรทางโลกและ
ทางวญิญาณที่ท่านไดร้บัจาก
การจ่ายส่วนสิบ ท่านเคยมี
ประสบการณ์ใดบ้างที่ท่านจะ
แบ่งปันกับเยาวชนหญิงได้

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงจะจ่ายส่วนสิบ ท่านจะ
สอนพวกเธอให้รูค้วามส�าคญั
ของการด�าเนินชีวติตามกฎ
ส่วนสิบไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ขอให้เยาวชนหญิงบางคนอ่านเรือ่ง 
แมรยี์ ฟิลดงิก์ สมิธในค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “เหมือน
สวนที่มีน� ้ารด” ขอให้เยาวชนหญิงที่เหลือ
อ่านเรือ่งนักศึกษามหาวทิยาลัยในบราซิล
จากค�าพูดของประธานกอรด์อน บี. ฮิงค-์
ลีย์เรือ่ง “เราด�าเนินดว้ยศรทัธา” เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอสรปุเรือ่งเหล่าน้ีให้กันฟังและ

แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับความ
ส�าคญัของการจ่ายส่วนสิบ

• เขียนบนกระดานวา่ “คณุจ่ายส่วนสิบ
ท�าไม” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่
เพื่อนตา่งศาสนถามค�าถามน้ีกับเธอ พวก
เธอจะตอบวา่อย่างไร กระตุน้พวกเธอ
ให้แบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเธอหรอื
ครอบครวัมีเกี่ยวกับส่วนสิบ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจเรือ่งกฎส่วนสิบ เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระ
วญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนหญิงคน้ควา้ มาลาค ี
3:8–10 และ คพ. 64:23 และบอกสัญญาที่
ท�าไวก้ับผู้จ่ายส่วนสิบ ขอให้เยาวชนหญิง
ดวูา่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เราจ่ายอะไรใน
ส่วนสิบโดยอ่าน คพ. 119 (อธิบายวา่ “ผล
ประโยชน์” คอื “รายได”้ ของเรา) แจกใบ
บรจิาคเงินส่วนสิบ และให้เยาวชนหญิง
อธิบายให้กันฟังวา่จะใช้ ใบน้ันอย่างไร 
แบ่งปันวา่ท่านไดร้บัพรเพราะจ่ายส่วนสิบ
อย่างไร

• วาดสามคอลัมน์บนกระดาษโดยมี
หัวข้อดงัน้ี: พร, การใช้เงินทุน และ 
เจตคต ิแบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
และมอบหมายให้แตล่ะกลุ่มคน้ควา้หน่ึง
หัวข้อในหมวด “ส่วนสิบและเงินบรจิาค” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน ขอให้
เยาวชนหญิงเขียนส่ิงที่พบในคอลัมน์ที่

เหมาะสมบนกระดาน เชิญเยาวชนหญิง
สองสามคนแบ่งปันประจักษ์พยานของ
พวกเธอเกี่ยวกับกฎส่วนสิบ

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม ขอให้
กลุ่มหน่ึงอ่านบทความของประธานเฮนรยี์  
บี. อายรงิก์เรือ่ง “พรของส่วนสิบ” และ
ขอให้อีกกลุ่มอ่านย่อหน้า 2–13 จากค�า
พูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารเ์รือ่ง 
“หน้าตา่งในฟ้าสวรรค”์ ขอให้แตล่ะกลุ่ม
เขียนพรตา่งๆ ที่เราไดร้บัเมื่อเราจ่ายส่วน
สิบ จากน้ันให้เขียนพรเหล่าน้ันไวบ้น
กระดาน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงบอกพร
ที่มาถึงพวกเธอและครอบครวัจากการ
จ่ายส่วนสิบ ถามวา่การด�าเนินชีวติตาม
กฎส่วนสิบจะช่วยชีวติแตง่งานในอนาคต
และครอบครวัของพวกเธออย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดเราจึง
จ่ายส่วนสิบ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิ
หรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอบสนองตอ่ค�าตอบที่ ไม่
ถูกตอ้งดว้ยความเคารพและ
ความสุภาพ จงแน่ใจวา่บุคคล
น้ันยังคงรูสึ้กสบายใจที่จะมี
ส่วนรว่ม” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง
ใหญ่กวา่การสอน [1999], 69)



250

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ให้ค�ามั่นวา่จะจ่ายส่วนสิบเต็มและ
เขียนเป้าหมายดงักล่าวลงในบันทึกส่วน
ตวัของพวกเธอ

• ท�าการเลือกและความรบัผิดชอบ 
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 7ใน ความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้คนที่พระองคท์รงสอน
เป็นพยาน และขณะพวก
เขาท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณ
ทรงสัมผัสใจพวกเขา ท่าน
จะสรา้งบรรยากาศตอ้นรบั
พระวญิญาณไดอ้ย่างไรทัง้น้ี
เพื่อพระองคจ์ะทรงสัมผัสใจ
เยาวชนหญิง ท่านจะเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงเป็นพยาน
เกี่ยวกับพรของส่วนสิบได้
อย่างไร
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ข้อความทีค่ัดมาจาก  เดวิด เอ. เบดนาร์, “หน้าต่างในฟ้า
สวรรค,์”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013

มารดาของซิสเตอรเ์บดนารเ์ป็นสตรทีี่ซ่ือสัตย์และเป็นแม่
บ้านที่มีแรงบันดาลใจจากช่วงเวลาตน้ๆ ของชีวติแตง่งาน 
ท่านท�าบันทึกการเงินครัวเรือนอย่างรอบคอบ  เป็นเวลา
หลายทศวรรษที่ท่านท�าบัญชีรายรบัรายจ่ายของครอบครวั
อย่างจรงิจังโดยใช้ระบบบัญชีแยกประเภทที่เรยีบง่ายมาก  
ข้อมูลที่เธอเก็บไวต้ลอดหลายปีที่ผ่านมามีข้อมูลครบถ้วน
เข้าใจง่าย

สมัยที่ซิสเตอรเ์บดนารเ์ป็นเยาวชนหญิง มารดาของเธอใช้ 
ข้อมูลจากบัญชีเหล่าน้ีมาเน้นหลักธรรมพืน้ฐานของการ
ด�าเนินชีวติอย่างรอบคอบและการจัดการดูแลบ้านอย่าง
มัธยัสถ์  วนัหน่ึงขณะพวกเธอทบทวนค่าใช้จ่ายประเภท
ต่างๆ มารดาของเธอสังเกตเห็นแบบแผนที่น่าสนใจ  ค่า
ใช้จ่ายในการพบแพทย์และค่ายาของครอบครวัน้อยกวา่ 
ที่คาดไว ้ จากน้ันท่านเช่ือมโยงการคน้พบน้ีกับพระกิตต-ิ 

คุณของพระเยซูคริสต์และอธิบายให้ลูกสาวฟังถึงความ
จรงิอันมีพลังวา่ เมื่อเราด�าเนินชีวติตามกฎส่วนสิบ เรามัก
จะไดร้บัพรส�าคญัแตเ่รน้ลับซ่ึงมักไม่ ใช่ส่ิงเราคาดหวงัและ
ง่ายต่อการมองข้าม  ครอบครัวไม่ ได้มีรายได้ ในครัวเรือน
เพิ่มขึน้ทันทีหรือเห็นได้ชัด แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
รักเราประทานพรอันเรียบง่ายในวิธีที่ดูราวกับว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา  ซิสเตอร์เบดนาร์จ�าบทเรียนส�าคัญน้ีจากมารดา
อยู่เสมอถึงความช่วยเหลือที่เราได้รับผ่านหน้าต่างในฟ้า
สวรรค ์ดงัที่มาลาคสัีญญาไว้ ในพันธสัญญาเดมิ (ด ูมาลาค ี
3:10)

บ่อยครัง้ขณะที่เราสอนและเป็นพยานเรือ่งกฎส่วนสิบ  เรา
เน้นถึงพรทางโลกที่เห็นไดอ้ย่างไม่น่าเช่ือและทันทีทันใด
ที่เราได้รบั  แน่นอนวา่พรเช่นน้ันเกิดขึน้จรงิ  ทวา่พรบาง 

อยา่งทีเ่ราไดร้บัเมือ่เราเช่ือฟังพระบญัญตัขิอ้น้ีเป็นพรส�าคญั 

แตเ่รน้ลับ พรเช่นน้ีจะเล็งเห็นไดก็้ตอ่เมือ่เรามทีัง้ความเอา 

ใจใส่และช่างสังเกตเรือ่งทางวญิญาณเท่าน้ัน (ด ู1 โครนิธ ์
2:14) 

จินตภาพของ “หน้าตา่ง” ในฟ้าสวรรคท์ี่มาลาคี ใช้เป็นการ
สอนที่ดีที่สุด  หน้าต่างช่วยให้แสงสวา่งตามธรรมชาติเข้า
มาในอาคารในท�านองเดยีวกัน ความสวา่งและทัศนคตทิาง 
วิญญาณเทผ่านหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เข้าสู่ชีวิตเราเมื่อเรา
ปฏิบัตติามกฎส่วนสิบ

ตัวอย่างเช่น พรที่เร้นลับแต่มีความส�าคัญที่เราได้รับคือ
ของประทานทางวิญญาณแห่งความส�านึกคุณที่ท�าให้เรา
สามารถช่ืนชมส่ิงที่เรามีเพื่อยับยัง้ความปรารถนาในส่ิงที่
เราตอ้งการ บุคคลที่ส�านึกคณุเป็นผู้ที่ร�า่รวยดว้ยความอิ่ม-
เอมใจ  บุคคลที่ ไรค้วามส�านึกคณุทนทุกข์ ในความยากไร้
ของความไม่รูจ้ักอิ่มไม่รูจ้ักพอ (ด ูลูกา 12:15)

เราอาจตอ้งการและสวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือให้
พบการจ้างงานทีเ่หมาะสม อย่างไรก็ตาม ดวงตาและหูแห่ง
ศรทัธา (ด ูอีเธอร ์12:19) จ�าเป็นตอ่การจดจ�าของประทาน 
ทางวิญญาณแห่งการเล็งเห็นที่ดีขึน้ซ่ึงจะช่วยให้เราพบ
โอกาสในการไดง้านที่คนอื่นอาจมองข้ามไป—หรอืพรแห่ง
ความมุ่งมาดปรารถนาส่วนตวัที่จะคน้หาให้หนักกวา่และ
ยาวนานกวา่ส�าหรบัต�าแหน่งที่คนอื่นอาจท�าไดห้รอืเต็มใจ
ท�า  เราอาจตอ้งการและคาดหวงัวา่จะมีคนจ้างเราท�างาน 
แต่พรที่มาสู่เราผ่านหน้าต่างในฟ้าสวรรค์อาจเป็นความ
สามารถมากขึน้ในการท�าและเปลี่ยนสภาพการณ์ของเรา
เองแทนที่จะคาดหวงัให้มี ใครบางคนหรอือะไรบางอย่างมา
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของเรา

เราอาจตัง้ความปรารถนาอย่างเหมาะสมและท�างานให้มี
รายไดม้ากขึน้จากงานอาชีพของเราเพื่อจัดหาส่ิงจ�าเป็นใน
ชีวติไดด้ขีึน้  แตเ่ราตอ้งมีตาและหูแห่งศรทัธาเพื่อสังเกต
ความสามารถทางวิญญาณและทางโลกที่เพิ่มขึน้ด้วย (ด ู
ลกูา 2:52) เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงและประหยดัสุด มคีวาม 
สามารถที่แหลมคมขึน้ในการจัดล�าดบัความส�าคญัและท�า 
ให้ง่าย มีความสามารถมากขึน้ท่ีจะดแูลสมบัตทิางโลกที่เรา 

มีอยู่แล้วไดอ้ย่างเหมาะสม  เราอาจตอ้งการและคาดหวงัวา่
จะไดเ้งินเดอืนเพิ่มขึน้ แตพ่รที่มาสู่เราผ่านหน้าตา่งในฟ้า
สวรรค์อาจเป็นความสามารถมากขึน้ในการท�าและเปลี่ยน 
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สภาพการณ์ของเราเองแทนที่จะคาดหวงัให้มี ใครบางคน
หรอือะไรบางอย่างมาเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ของเรา

นักรบหนุ่มสองพันคนในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู แอลมา 
53; 56–58) สวดอ้อนวอนอย่างจริงจังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงเสรมิสรา้งพละก�าลังและปลดปล่อยพวกเขาจากเงือ้ม
มือศัตร ูเป็นที่น่าสนใจวา่ค�าตอบตอ่ค�าสวดอ้อนวอนเหล่าน้ี
ไม่ ใช่เป็นการผลิตอาวธุเพิ่มหรอืเพิ่มก�าลังพล แตเ่ป็นการ
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานความเช่ือมั่นแก่นักรบผู้ซ่ือสัตย์
เหล่าน้ีวา่พระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา ความสงบใน
จิตวญิญาณ ศรทัธาและความหวงัอนัแรงกลา้วา่พระองคจ์ะ 
ทรงปลดปล่อยพวกเขา (ด ูแอลมา 58:11) ดว้ยเหตน้ีุ บุตร
ของฮีลามันจึงมีความกล้าหาญ มุ่งมั่นตอ่ชัยชนะ และออก 
ไปดว้ยสุดก�าลังเพือ่ตอ่สู้กบัชาวเลมัน (ด ูแอลมา 58:12–13) 
ความเช่ือมั่น สันติสุข ศรทัธา และความหวงั ในเบือ้งต้น
อาจดเูหมือนไม่ ใช่พรที่เหล่านักรบตอ้งการในยามสู้รบ แต่
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพรทีช่ายหนุ่มผูก้ลา้หาญเหลา่น้ีตอ้งการอยา่ง 

แทจ้รงิเพือ่ก้าวไปขา้งหน้าและมชัียชนะทัง้ทางรา่งกายและ 
วญิญาณ

บางครัง้เราทูลขอความส�าเร็จจากพระผู้เป็นเจ้า พระองค์
ประทานความเข้มแข็งทางรา่งกายและทางจิตใจแก่เรา เรา
อาจวิงวอนขอความรุ่งเรืองและเราได้รับทัศนคติที่ขยาย
และความอดทนที่เพิ่มขึน้ หรอืเราอ้อนวอนขอการเตบิโต

และไดร้บัพรดว้ยของประทานแห่งพระคณุ พระองคอ์าจ
ประสาทความเช่ือที่มั่นคงและความมั่นใจแก่เราขณะที่ 

เราพยายามบรรลุเป้าหมายที่คู่ควร  เม่ือเราวิงวอนขอให้
ความยากล�าบากทางรา่งกายจิตใจและวญิญาณบรรเทาลง 
พระองคจ์ะทรงเพิ่มวจิารณญาณและความอดทนให้เรา

ข้าพเจ้าสัญญาว่าขณะที่ท่านกับข้าพเจ้าปฏิบัติตามและ
รักษากฎส่วนสิบ แน่นอนว่าหน้าต่างในฟ้าสวรรค์จะเปิด 
พรทางวญิญาณและพรทางโลกจะเทลงมาจนไม่มีที่พอจะ
รบัพรเหล่าน้ัน (ด ูมาลาค ี3:10) เราจะระลึกถึงพระด�ารสั
ของพระเจ้าเช่นกัน

“เพราะความคดิของเราไม่ ใช่ความคดิของเจา้ และทางของ 
พวกเจ้าก็ ไม่ ใช่ทางของเรา พระยาห์เวห์ตรสัดงัน้ี

“เพราะฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผ่นดนิโลกอย่างไร  ทางของเราก็
สูงกวา่ทางของพวกเจ้า และความคดิของเราก็สูงกวา่ความ
คดิของเจ้าอย่างน้ัน” (อิสยาห์ 55:8–9)

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เมือ่เราเอาใจใส่และช่างสังเกตเรือ่งทาง 

วญิญาณ เราจะไดร้บัพรดว้ยตาที่จะเห็นไดอ้ย่างชัดเจนขึน้ 

หทูีจ่ะไดย้นิอยา่งตอ่เน่ือง และจติใจทีเ่ขา้ใจอยา่งเต็มทีม่าก 

ขึน้ถึงความส�าคัญและความเร้นลับแห่งวิถีของพระองค ์
พระด�าร ิและพรของพระองค์ ในชีวติเรา
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หัวข้อบทเรยีน

“พระเยซูตรสักับเขาวา่ เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูแ้ละพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระครสิต ์
พระเยซูครสิตท์รงบัญชาเราทุกคนให้ “ดพีรอ้มแม้ดงัเรา, หรอืพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิต
อยู่ ในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” (ด ู3 นีไฟ 12:48) การพัฒนาคณุลักษณะของพระครสิตจ์ะช่วยให้
เยาวชนหญิงบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของพวกเธอในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า พวกเธอจะ
ตอ้งมีคณุลักษณะเหล่าน้ีขณะเผชิญความท้าทายของการด�าเนินชีวติในช่วงกลียุคและขณะ
เตรยีมเลีย้งดคูรอบครวัที่ชอบธรรมในอนาคต

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร
ฉันจะพัฒนาความรกัเหมือนพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ในการรบัใช้ผู้อืน่ไดอ้ย่างไร
ฉันจะเรยีนรู้ ให้อดทนมากขึน้ไดอ้ย่างไร
ท�าไมการส�านึกคณุจึงส�าคญั

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมไดเ้ป็นอย่างด ีจงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
ไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มส�าหรบัเรา และพระองคท์รงบัญชาเราให้
เป็นดงัพระองค ์พระองคท์รงเป็นแบบอย่างของอุปนิสัยตา่งๆ เช่น ศรทัธา ความหวงั 
จิตกุศล ความอดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความบรสุิทธิ์ ความขยันหมั่นเพียร และ
การเช่ือฟัง ขณะเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระองคแ์ละหมายมั่นพัฒนาคณุลักษณะของพระองค ์
เราจะเป็นสตรทีี่พระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค์ ให้เราเป็น

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงพัฒนาคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิต์

มัทธิว 26:36–45, 50–52; ลูกา 23:33–34; 
ยอห์น 19:25–27; 3 นีไฟ 17 (แบบอย่าง
คณุลักษณะของพระครสิต)์

โมไซยาห์ 3:19 ( โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตเ์ราสามารถเป็น

วสุิทธิชนได)้

3 นีไฟ 12:48; โมโรไน 7:48 (ค�าเชือ้เชิญ
ให้เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงวางใจในพระ
วญิญาณองคน้ั์นซ่ึงน�าให้ท�าด,ี” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 16–18

รชิารด์ เจ. เมนส์, “ปีตขิองการด�าเนิน
ชีวติที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 27–30

โธมัส เอส. มอนสัน, “จงท�าหนทางแห่ง
เท้าของเจ้าให้ราบ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
86- 88

“พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก ศาสนาจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย,”  
เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2- 3

“ข้าพเจ้าจะพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
อย่างพระครสิตอ์ย่างไร” ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา (2004), 125- 137

วดีทิัศน์: “อาหารประจ�าวนั: การ
เปลี่ยนแปลง,”

คณุลักษณะของพระเยซู
ครสิตม์ีอะไรบ้าง ท่านตอ้งการ
พัฒนาคณุลักษณะใดมาก
ที่สุด ท่านเคยเห็นหรอืรูจ้ัก
ใครในชีวติท่านที่เป็นแบบ
อย่างของคณุลักษณะเหล่าน้ี

คณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตค์ณุลักษณะใดที่ท่าน
เห็นในเยาวชนหญิงแตล่ะคน
ที่ท่านสอน ท่านจะกระตุน้
พวกเธอให้ท�าตามแบบอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดและ
เป็นเหมือนพระองค์ ได้
อย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แจกส�าเนากิจกรรมคณุลักษณะใน ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา หน้า 137 ให้เยาวชน
หญิงแตล่ะคน และขอให้เธอใช้เวลา
ท�าการประเมินตนเองสองสามนาที เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
จากกิจกรรมน้ี เชิญสองสามคนแบ่งปัน
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ี่พวกเธอ

ช่ืนชมในสมาชิกชัน้เรยีนอีกคนหน่ึงหรอื
สมาชิกครอบครวัคนหน่ึง

• เชิญเยาวชนหญิงมาที่กระดานทีละคน
และเขียนค�าหน่ึงค�าหรอืมากกวา่น้ันที่พูด
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อทุกคนมีโอกาส
เพิ่มเข้าไปในรายการแล้ว ขอให้เยาวชน
หญิงไตรต่รองวา่พวกเธอประสงคจ์ะ
พัฒนาคณุลักษณะใดมากที่สุด

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีพัฒนาคณุลักษณะเหมือน
พระครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “จงวางใจใน
พระวญิญาณองคน้ั์นซ่ึงน�าให้ท�าด,ี” 
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์สอนวา่ “ส่ิง
แรกที่ท่านตอ้งให้ค�ามั่นวา่จะท�า” เมื่อท่าน
ตอ้งการตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด “คอืไป
รบัใช้ โดยรูว้า่ท่านไม่ได้ ไปเพียงล�าพัง” 
เพื่อช่วยเยาวชนหญิงท�าตามค�าแนะน�า
น้ี เชือ้เชิญให้พวกเธอคน้ควา้ค�าพูดดงั
กล่าว ท�าเครือ่งหมายค�าสัญญา ความทรง
จ�า และค�ามั่นสัญญาที่พวกเธอพบ และ
แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูก้ับสมาชิกชัน้เรยีน 
เยาวชนหญิงจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อปฏิบัติ
ตามค�าเชือ้เชิญของประธานอายรงิก์ ให้รบั
ใช้ผู้อื่น ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะเขียน

จดหมายแสดงความส�านึกคณุและความ
ช่ืนชมตอ่คนที่พวกเธอรกั เช่น สมาชิก
ครอบครวั มิตรสหาย หรอืเพื่อนบ้าน  
กระตุน้พวกเธอให้ฟังการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณขณะที่พวกเธอเขียน

• เพื่อช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ท�าไม
เราตอ้งให้พระเยซูครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
ของชีวติเรา ท่านอาจเชือ้เชิญให้พวก
เธอเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับวตัถุที่เป็น
ศนูย์กลาง (เช่นโยนห่วงหรอืตัง้กล่องให้
สูง) ฉายส่ีนาทีแรกของค�าพูดของเอ็ล- 
เดอรร์ชิารด์ เจ. เมนส์เรือ่ง “ปีตขิองการ
ด�าเนินชีวติที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง” 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

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

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
เยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่าง
และครพูี่เลีย้งของเรา ท่าน

สามารถเรยีนรูจ้าก
คณุลักษณะของพระองค์ ได้
โดยอ่านเกี่ยวกับพระชนม์
ชีพของพระองค์ ในพระ
คมัภีร ์พระองคต์รสัวา่ “เรา
เป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ 
และเป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6) 
เตรยีมตวัท่านสอนเยาวชน
หญิงให้รูค้วามส�าคญัของการ
รวมคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิต์ ไว้ ในชีวติ

พวกเธอ

พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรถึงความส�าคญัของ
การมีพระผู้ช่วยให้รอดเป็นศนูย์กลางของ
ชีวติจากกิจกรรมและค�าพูด ขอให้สมาชิก
ชัน้เรยีนท�างานเป็นคูแ่ละหาเรือ่งราวใน
ค�าพูดที่แสดงให้เห็นถึงพรที่เราไดร้บั
เมื่อเราให้พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางของ
ชีวติ พวกเธอจะตอ้งท�าอะไรเพื่อให้พระผู้
ช่วยให้รอดและค�าสอนของพระองคเ์ป็น
ศนูย์กลางชีวติของพวกเธอมากขึน้ 

• แบ่งปันคณุลักษณะเหมือนพระครสิต์
ที่เขียนไว้ ในบทที่ 6 ของส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา, “ข้าพเจ้าจะพัฒนาคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิตอ์ย่างไร” ขอให้เยาวชน
หญิงเลือกคณุลักษณะหน่ึงอย่างที่พวก
เธอประสงคจ์ะพัฒนา ให้เวลาพวกเธอ
เรยีนรู้ ในชัน้เรยีนเกี่ยวกับคณุลักษณะ
ที่เลือก โดยท�าตามค�าแนะน�าใตห้ัวข้อ 
“พัฒนาคณุลักษณะเหมือนอย่างพระ
ครสิต”์ ในหน้า 133- 134 กระตุน้พวกเธอ
ให้ศึกษาคณุลักษณะที่เลือกไว้ ในระหวา่ง

สัปดาห์ที่จะมาถึงและแบ่งปันข้อคดิจาก
การศึกษาตอนเริม่บทเรยีนสัปดาห์หน้า

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้
อ่านพระคมัภีรข์้อหน่ึงที่แนะน�าไว้ ใน
โครงรา่งน้ี โดยท�าเครือ่งหมายค�าและวลี
ที่แสดงคณุลักษณะบางอย่างของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ให้เวลาพวกเธอแบ่งปัน
ความรูสึ้กเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและ
คณุลักษณะที่พระองคท์รงเป็นแบบอย่าง 
พวกเธอจะพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ี
ในชีวติพวกเธอไดอ้ย่างไร พวกเธอจะยก
ตวัอย่างคนรูจ้ักที่พวกเธอรูสึ้กวา่ไดแ้สดง
คณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์หล่าน้ีบาง
อย่าง

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้เลือก
หนทางหน่ึงที่ประธานโธมัส เอส. มอน-
สันระบุไว้ ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “จงท�า
หนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ” ขอให้เธอ
สรปุส่ิงที่ประธานมอนสันสอนเกี่ยวกับ
หนทางน้ัน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจ
อะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สอนบทเรยีนการสังสรรค์ ในครอบครวั
เกี่ยวกับคณุลักษณะของพระผู้ช่วยให้
รอดโดยใช้กิจกรรมหน่ึงจากโครงรา่งน้ี

• แสดงประจักษ์พยานของพวกเธอเกี่ยว
กับพระผู้ช่วยให้รอดตอ่เพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวัหรอืในการประชุมอดอาหาร
และแสดงประจักษ์พยาน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบท
เรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัส เอส. มอนสัน, “จงท�าหนทาง
แห่งเท้าของเจ้าให้ราบ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 86–87

เราไม่จ�าเป็นตอ้งเดนิตามชายฝ่ังกาลิลีหรอืท่ามกลางเนิน
เขายูเดยีเพื่อเดนิตรงที่พระเยซูทรงด�าเนิน เราทุกคน
เดนิตามทางที่พระองคท์รงด�าเนินเมื่อเราเลือกตดิตาม
พระองค์ โดยมีพระวจนะของพระองคด์งัอยู่ ในหูเรา มี
พระวญิญาณของพระองคอ์ยู่ ในใจเรา และมีค�าสอนของ
พระองคน์�าทางเรา เราเลือกตดิตามพระองคข์ณะเดนิ
ทางผ่านความเป็นมรรตยั แบบอย่างของพระองคส่์องทาง 
พระองคต์รสัวา่ “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็น
ชีวติ” [ยอห์น 14:6]

ขณะส�ารวจทางที่พระเยซูทรงด�าเนิน เราจะเห็นวา่
พระองคต์อ้งผ่านความท้าทายมากมายเช่นเดยีวกับที่เรา
จะเผชิญในชีวติ

ตวัอย่างเช่น พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของความ
ผิดหวงั แม้ทรงประสบความผิดหวงัมากมายแตค่วามผิด
หวงัรนุแรงที่สุดครัง้หน่ึงเกิดขึน้เมื่อทรงคร�า่ครวญถึง
เยรซูาเล็มขณะสิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจตอ่สาธารณชน 
ลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธความปลอดภัยของปีกที่ทรง
เสนอจะปกป้องพวกเขา ขณะทอดพระเนตรเมืองซ่ึงไม่
นานจะถูกท�าลายล้าง พระองคเ์สียพระทัยอย่างสุดซึง้ ทรง
รอ้งออกมาดว้ยความปวดรา้ววา่ “ โอ เยรซูาเล็มๆ เมืองที่
ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ และเอาหินขวา้งพวกที่ทรงใช้
มาหาถึงตาย บ่อยครัง้เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้า
ไว ้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ ใตปี้กของมัน แตพ่วกเจ้าไม่
ยอม!” [ลูกา 13:34]

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการล่อลวง ลูซิเฟอร์
คนช่ัวคนน้ันรวบรวมพลังไวม้ากที่สุดและสะสมค�าพูด
โน้มน้าวใจที่สุดไวล้่อลวงพระองคผ์ู้ทรงอดพระกระยาหาร
มาแล้ว 40 วนั 40 คนื พระเยซูไม่ทรงยอมแพ้ แตท่รง
ตอ่ตา้นการล่อลวงแตล่ะครัง้ พระด�ารสัก่อนที่มารจะจาก
พระองค์ ไปคอื “จงไปให้พ้น เจ้าซาตาน” [มัทธิว 4:10]

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของความเจ็บปวด ลอง
นึกถึงเกทเสมนีที่พระองคท์รง “เป็นทุกข์ . . . เหงื่อของ

พระองคเ์ป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดนิ” 
[ลูกา 22:44] ไม่มี ใครลืมความทุกขเวทนาบนกางเขนอัน
โหดรา้ยได้

เราแตล่ะคนจะเดนิบนหนทางของความผิดหวงั อาจจะ
เพราะเสียโอกาส ใช้อ�านาจในทางที่ผิด การเลือกของคนที่
เรารกั หรอืการเลือกที่เราเลือกเอง หนทางของการล่อลวง
จะเป็นหนทางของแตล่ะคนเช่นกัน เราอ่านในภาคที่ 29 
ของหลักค�าสอนและพันธสัญญาวา่ “และจึงจ�าเป็นวา่มาร
จะล่อลวงลูกหลานมนุษย์, มิฉะน้ันพวกเขาจะเป็นผู้มี
สิทธิ์เสรขีองตนเองไม่ได”้ [คพ. 29:39]

เราจะเดนิบนหนทางของความเจ็บปวดเช่นกัน เราใน
ฐานะผู้รบัใช้จะไม่คาดหวงัมากไปกวา่พระอาจารย์ผู้ทรง
จากความเป็นมรรตยัหลังความเจ็บปวดและความทุกข์
อันแสนสาหัสเท่าน้ัน

ถึงแม้จะพบความระทมขมขื่นบนหนทางของเรา เราพบ
ความสุขใหญ่หลวงไดเ้ช่นกัน

เรากับพระเยซูสามารถเดนิบนหนทางของการเช่ือฟังได้ั 
จะไม่ง่ายเสมอไป แตข่อให้ค�าพูดของซามูเอลเป็นถ้อยค�า
ที่เตอืนใจเรา “ดเูถิด ที่จะเช่ือฟังก็ดกีวา่เครือ่งสัตวบูชา 
และซ่ึงจะเอาใจใส่ก็ดกีวา่ไขมันของบรรดาแกะผู้” [1 ซา
มูเอล 15:22] ขอให้เราจ�าไวว้า่ผลสุดท้ายของการไม่เช่ือฟัง
คอืการเป็นเชลยและความตาย ส่วนรางวลัส�าหรบัการเช่ือ
ฟังคอืเสรภีาพและชีวตินิรนัดร์

เราเดนิบนหนทางของการรบัใช้เหมือนพระเยซูได ้
พระชนม์ชีพของพระเยซูเปรยีบประดจุแสงไฟฉาย
คณุความดขีณะทรงปฏิบัตศิาสนกิจท่ามกลางมนุษย์ 
พระองคท์รงท�าให้แขนขาของคนง่อยมีเรีย่วแรง ท�าให้คน
ตาบอดมองเห็น และคนหูหนวกไดย้ิน

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการสวดอ้อนวอน 
ทรงสอนวธิีสวดอ้อวอนโดยประทานค�าสวดอ้อนวอนอัน
ไพเราะที่เรารูว้า่เป็นค�าสวดอ้อนวอนของพระเจ้า ใครเลย
จะลืมค�าสวดอ้อนวอนของพระองค์ ในเกทเสมนีได ้“อย่า
ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค”์ [ลูกา 22:42]
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะพัฒนาความรกัเหมือนพระ
ครสิต์ ไดอ้ย่างไร
ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์เรยีกวา่จิตกุศล คอืรปูแบบสูงสุด สง่างามที่สุด และ
มั่นคงที่สุดของความรกัและเป็นความปีตยิินดทีี่สุดแก่จิตวญิญาณ (ด ู1 นีไฟ 11:23) 
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของจิตกุศล ในการปฏิบัตขิณะทรงเป็น
มรรตยั พระองค ์“เสด็จไปกระท�าคณุประโยชน์” โดยแสดงความเห็นอกเห็นใจคน
ยากไร ้คนเป็นทุกข์ และคนเศรา้โศกเสียใจ (ด ูมัทธิว 4:23; กิจการ 10:38) เพื่อพัฒนา
ความรกัเหมือนพระครสิต ์เราตอ้งแสวงหา สวดอ้อนวอนขอ และท�าตามแบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอดในความคดิ ค�าพูด และการกระท�าของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยเยาวชนหญิงพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตข์องจิตกุศล

ปฐมกาล 45; ลูกา 23:33–34; แอลมา 61:9 
(แบบอย่างของคนที่แสดงความรกั)

เลวนิีต ิ19:18 (รกัเพื่อนบ้านเหมือนรกั
ตนเอง)

1 ซามูเอล 16:7 (พระเจ้าทอดพระเนตร
จิตใจ)

ยอห์น 15:9–13 (พระครสิตท์รงแสดง
ความรกัตอ่เราโดยพลีพระชนม์เพื่อเรา)

1 ยอห์น 4:7–11, 18–21 (พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นความรกั)

โมไซยาห์ 4:16 (ช่วยเหลือคนที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือของท่าน)

3 นีไฟ 12:44 (รกัศัตรขูองท่าน)

โมโรไน 7:45–48 (จิตกุศลคอืความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต;์ สวดอ้อนวอนให้
เป่ียมดว้ยความรกัน้ี)

โธมัส เอส. มอนสัน, “ความรกั—แก่นแท้
ของพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
91- 94

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 70–77

ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “รกัผู้อื่นและอยู่รว่ม
กับผู้ที่แตกตา่ง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
25- 27

“ความใจบุญ,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 
101–103

วดีทิัศน์: “การให้ก�าลังใจกัน” “เพื่อ
แมดสัิน” “แบ่งปันแสงสวา่งของพระ
ครสิต”์ “หยุด—กลั่นแกล้ง”

คนอื่นเคยแสดงความรกั
เหมือนพระครสิตต์อ่ท่านเมื่อ
ใด น่ีมีผลอะไรตอ่ท่าน ท่าน
เคยรูสึ้กถึงความรกัเหมือน
พระครสิตเ์มื่อใด ท่านจะ
พัฒนาความรกัเหมือนพระ
ครสิตต์อ่ผู้อื่นอย่างไร?

เยาวชนหญิงมี โอกาสใดให้
แสดงความรกัเหมือนพระ
ครสิต ์เหตใุดจึงส�าคญัที่พวก
เธอตอ้งเรยีนรูว้ธิีรกัผู้อื่นเฉก
เช่นพระครสิตท์รงรกั
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนวา่ “ฉันรูสึ้กถึงความรกัมากที่สุด
จากคนบางคนเมื่อ ___________” ลงใน
กระดาษแผ่นเล็กสองสามแผ่น มอบให้
เยาวชนหญิงคนละแผ่นก่อนชัน้เรยีนเริม่ 
และขอให้เธอคดิวา่จะเตมิค�าในช่องวา่ง
อย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ความคดิของพวกเธอเพื่อเริม่บทเรยีน

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงรอ้งเพลง 
“จงรกักันและกัน” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 155) ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันวา่เน้ือ
รอ้งของเพลงสวดเพลงน้ีมีความหมายตอ่
พวกเธออย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีพัฒนาความรกัเหมือนพระ
ครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน โมโรไน 
7:47–48 เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจากข้อ
เหล่าน้ีเกี่ยวกับวธิีพัฒนาความรกัเหมือน
พระครสิต ์วลี “ความรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระครสิต”์ มีความหมายตอ่พวกเธอ
อย่างไร เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้หาเรือ่ง
ราวในพระคมัภีรท์ี่แสดงให้เห็นความรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอด และขอให้พวกเธอ
เล่าเรือ่งเหล่าน้ีสู่กันฟัง พวกเธออาจจะ
อ่านและสนทนาเรือ่งราวในค�าพูดหน่ึง
เรือ่งที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญพวก
เธอให้ยกตวัอย่างเวลาที่พวกเธอหรอืคน
รูจ้ักไดร้บัพรจากการปฏิบัตดิว้ยความรกั
เหมือนพระครสิต์

• ขอให้เยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีรห์น่ึง
ข้อตอ่ไปน้ี: ยอห์น 15:9–13; 1 ยอห์น 
4:7–11; 1 ยอห์น 4:18–21 พวกเธอเรยีน
รูอ้ะไรจากข้อเหล่าน้ีเกี่ยวกับความรกั
เหมือนพระครสิต ์ถามเยาวชนหญิงวา่
พระเยซูครสิตท์รงแสดงความรกัตอ่
พวกเธอเป็นส่วนตวัอย่างไร พวกเธอนึก
ตวัอย่างใดจากพระคมัภีรอ์อกบ้างซ่ึงใน
ตวัอย่างน้ันพระองคท์รงแสดงความรกั 
เราจะท�าตามแบบอย่างของพระองค์ ได้
อย่างไร

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงตอ่ไปน้ีไวบ้น
กระดาน: โมไซยาห์ 4:16 และ เลวนิีต ิ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การฟังเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราฟัง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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19:18 แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่มและ
มอบหมายข้อพระคมัภีร์ ให้กลุ่มละหน่ึง
ข้อ สอนเยาวชนหญิงให้ระบุพระบัญญัติ
ที่ ให้ ไว้ ในข้อน้ันและเขียนสรปุพระ
บัญญัติไวบ้นกระดานตอ่จากพระคมัภีร์
อ้างอิง พวกเธอมีโอกาสใดให้ท�าตามพระ
บัญญัตเิหล่าน้ีที่บ้าน ที่ โรงเรยีน และใน
ชุมชน อุปสรรคใดจะขัดขวางเราไม่ ให้
เช่ือฟังพระบัญญัตเิหล่าน้ี เราจะเอาชนะ
อุปสรรคเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้ด ู“หยุด—กลั่นแกล้ง” 
และสนทนาวา่พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตเิหล่าน้ี
เมื่อพบเจอสถานการณ์คล้ายกัน

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่าน 3 นีไฟ 
12:44 และระบุพระบัญญัตทิี่พระเจ้า
ประทานเกี่ยวกับวธิีที่เราควรปฏิบัตติอ่
ศัตรขูองเรา เขียนส่ิงที่พวกเธอพบไว้
บนกระดาน สนทนากับเยาวชนหญิงถึง
เหตผุลที่พระเจ้าทรงขอให้เรารกัและ
สวดอ้อนวอนให้คนที่เกลียดเรา เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้หาและยกตวัอย่างผู้คน
ในพระคมัภีรท์ี่แสดงความรกัตอ่คนที่
ปฏิบัติไม่ดตีอ่พวกเขา (เช่น โยเซฟใน
อียิปต ์[ปฐมกาล 45] พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงให้อภัยคนที่ตรงึกางเขนพระองค ์[ลูก
า 23:34] หรอืเพโฮรนัตอบจดหมายข่มขู่
ของโมโรไน [แอลมา 61:9]) เปิดโอกาสให้

เยาวชนหญิงไตรต่รองวธิีที่พวกเธอจะท�า
ตามตวัอย่างเหล่าน้ีในความสัมพันธ์ของ
พวกเธอกับผู้อื่น

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน ด ูหรอืฟังหัวข้อเรือ่ง 
“หลักธรรมพืน้ฐาน” และ “ความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้า” จากค�าพูดของประธานดี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ผู้มี ใจกรณุา
ย่อมไดร้บัพระกรณุา” หรอืค�าพูดของ
เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์เรือ่ง “รกัผู้อื่น
และอยู่รว่มกับผู้ที่แตกตา่ง” ขอให้เยาวชน
หญิงมองหาค�าแนะน�าที่จะช่วยให้พวก
เธอรกัผู้อื่นในสถานการณ์ยากๆ เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้นึกถึงบางคนในชีวติที่
พวกเธออาจรูสึ้กไม่ดแีละนึกถึงวธิีที่พวก
เธอจะแสดงความรกัเหมือนพระครสิตต์อ่
บุคคลน้ันให้มากขึน้

• ดวูดีทิัศน์ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่ง เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจากวดีทิัศน์
เหล่าน้ีเกี่ยวกับความรกัเหมือนพระครสิต ์
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์
ซ่ึงการปฏิบัตกิารรบัใช้ของบางคนช่วยให้
พวกเธอรูสึ้กถึงความรกัของพระผู้ช่วยให้
รอด ประสบการณ์น้ันสอนอะไรพวกเธอ
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เชือ้เชิญเยาวชน
หญิงให้นึกถึงคนรูจ้ักที่อาจตอ้งรูสึ้กถึง
ความรกัของพระเจ้า พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อช่วยบุคคลน้ัน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจวธิีพัฒนาความรกัเหมือนพระครสิตห์รอืไม่ พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สวดอ้อนวอนขอหรอืแสดงความรกัตอ่
คนที่พวกเธอมีความรูสึ้กในแง่ลบ

• แสดงความรกัตอ่คนที่อาจตอ้งการ
ความเอาใจใส่หรอืความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ (ด ูงานด ีประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 3, 5, และ 6, ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล, 54–55)

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อม พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและครพูี่เลีย้งของผู้
ตดิตามพระองค ์ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อเป็นแบบ
อย่างคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตข์องจิตกุศลตอ่เยาวชน
หญิงที่ท่านสอน
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ขอ้ความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “ผูม้ี ใจกรณุา 
ย่อมไดร้บัพระกรณุา,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 70–76

หลักธรรมพืน้ฐาน

หัวข้อของการตัดสินผู้อื่นน้ีอันที่จริงสามารถสอนได้ด้วย
โอวาทสองค�า เมื่อมีความเกลียดชัง การนินทาวา่รา้ย ความ
หมางเมิน การเย้ยหยัน ความขุ่นแคน้ หรอืความประสงค์
รา้ย โปรดท�าดงัน้ี

หยุดเถิด

ง่ายๆ ชัดแจ้ง เราแคห่ยุดตดัสินผู้อื่น แทนความคดิความ
รูสึ้กตดัสินดว้ยใจที่เป่ียมดว้ยความรกัที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้า 

และบุตรธิดาของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดา 
ของเรา  เราคือบุตรธิดาของพระองค์  เราเป็นพี่น้องกัน 
ข้าพเจ้าไม่รูแ้น่ชัดวา่จะพูดถึงประเด็นของ การไม่ตดัสิน 
ผู้อืน่ ด้วยคารม วาทศิลป์ และการโน้มน้าวใจให้ตรงึแน่น
ในความทรงจ�าของท่านได้อย่างไร ข้าพเจ้าสามารถอ้างอิง
พระคัมภีร ์ข้าพเจ้าอาจพยายามอรรถาธิบาย หลักค�าสอน 
และขา้พเจา้จะอ้างองิสติก๊เกอรต์ดิทา้ยรถทีข่า้พเจา้เพิง่เห็น 
สติ๊กเกอรต์ิดอยู่หลังรถที่คนขับท่าทางไม่ค่อยจะเรยีบรอ้ย 
แต่ถ้อยค�าบนสติ๊กเกอรส์อนบทเรยีนที่ลึกซึง้ อ่านวา่ “อย่า
ตดัสินฉันเพราะฉันท�าบาปตา่งจากเธอ”

เราตอ้งตระหนักวา่เราทกุคนไมด่พีรอ้ม—วา่เราเป็นขอทาน 
ตอ่พระพกัตรพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เราทกุคนไมเ่วลาใดก็เวลาหน่ึง 
จะตอ้งน้อมเขา้ไปหาพระทีน่ั่งกรณุาและวงิวอนขอพระคณุ 
มิ ใช่หรอื เราทุกคนปรารถนาสุดพลังจิตวญิญาณเพื่อทูลขอ
พระเมตตา—เพือ่รบัการใหอ้ภยัความผดิพลาดทีเ่ราเคยท�า 

และบาปที่เราเคยก่อไวม้ิ ใช่หรอื

เพราะเราทุกคนพึ่งพาพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เราจะ 
ไม่ยอมให้ผู้อื่นไดร้บัพระคณุที่เราปรารถนาเพื่อตวัเราอย่าง
ยิง่ไดอ้ยา่งไร พีน้่องทีร่กัของขา้พเจา้ เราไมค่วรใหอ้ภยัหรอก 

หรอืตราบเท่าที่เรายังปรารถนาการให้อภัย 
 

ความรกัของพระผู้เป็นเจ้า

ท�าส่ิงน้ียากหรอื

ใช่

การให้อภัยตนเองและผู้อื่นน้ันไม่ง่าย อันที่จรงิเราส่วนใหญ่
เรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในเจตคตแิละวธิคีดิของ 
เรา—แมก้ารเปลีย่นแปลงในใจ แตก็่ยงัมขีา่วด ี“การเปลีย่น- 
แปลงอนัลกึซึง้” [ โมไซยาห ์5:2] น้ีของใจเป็นส่ิงทีพ่ระกติต-ิ 

คณุของพระเยซูครสิตอ์อกแบบมาเพื่อน�ามาสู่ชีวติของเรา

ส่ิงน้ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร โดยผ่านความรกัของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อใจของเราเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า บางส่ิง 
ทีด่แีละบรสุิทธิเ์กดิขึน้กบัเรา เรา “ประพฤตติามพระบญัญตั ิ
ของพระองค ์และพระบัญญัตขิองพระองคน้ั์นไมเ่ป็นภาระ 
เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก” [1 ยอห์น 
5:3–4]

ยิ่งเรายอมให้ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าควบคุมความคิด
และอารมณ์ของเรามากเท่าไร—ย่ิงเรายอมให้ความรกัที่เรา
มีต่อพระบิดาบนสวรรค์เบ่งบานในจิตใจเรามากเท่าไร—ก็ 
ยิง่เป็นการงา่ยท่ีจะรกัผูอ้ืน่ดว้ยความรกัอันบรสุิทธิข์องพระ- 
ครสิตเ์ท่าน้ัน ขณะที่เราเปิดใจรบัรุง่อรณุอันเรอืงรองดว้ย
ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ ความมดืและความหนาวเย็นของ 
ความจงเกลียดจงชังและความรษิยาก็จะจางหายไปในที่สุด

ดังที่เป็นมาเสมอ พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา ใน
ค�าสอนและพระชนม์ชีพของพระองค ์พระองคท์รงแสดง
ทางน้ันให้เราเห็น พระองคท์รงให้อภัยคนช่ัวรา้ย คนหยาบ
คาย คนที่หมายมั่นจะท�ารา้ยและท�าอันตรายพระองค ์. . .

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์สามารถขจัดความรู้สึก
เคยีดแคน้ชิงชังออกจากดวงตาของเรา ท�าให้เรามองเห็นผู้
อื่นในแบบที่พระบิดาบนสวรรคท์รงเห็นเรา วา่เป็นมนุษย์
ทีบ่กพรอ่งและไมด่พีรอ้มผูม้ศัีกยภาพและมีคา่ควรเกนิกวา่ 
ที่เราจะคาดคิด เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเรามาก เราจึง
ตอ้งรกัและให้อภัยกัน
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
ในการรบัใช้ผู้อื่นไดอ้ย่างไร
พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของการรกัและรบัใช้ผู้อยู่รายรอบพระองค ์
เมื่อรบับัพตศิมาเราท�าพันธสัญญาวา่จะรบัใช้ผู้อื่น เราสามารถรบัใช้ผู้อื่นเฉกเช่นพระผู้
ช่วยให้รอดไดห้ลายวธิี เช่น ช่วยเหลือสมาชิก แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น และแสดง
ความเมตตาดว้ยการกระท�าอันเรยีบง่ายทุกวนั

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการรบัใช้ผู้
อืน่เฉกเช่นพระครสิตท์รงรบัใช้

มัทธิว 14:13–21; ยอห์น 9:1–7; 13:4–5, 
12–17; 1 นีไฟ 11:31; 3 นีไฟ 17:5–9 
(แบบอย่างการรบัใช้ผู้อื่นของพระครสิต)์

มัทธิว 20:27 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เหล่าสานุศิษย์ของพระองคว์า่คนที่เป็น
ใหญ่ที่สุดคอืผู้รบัใช้)

มัทธิว 25:31–46 (เมื่อเรารบัใช้ผู้อื่น เรา
ก�าลังรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า)

ลูกา 10:25–37 (ชาวสะมาเรยีใจด;ี ดวูดี-ิ
ทัศน์ ไบเบิล “อุปมาเรือ่งชาวสะมาเรยี
ใจด”ี)

ยอห์น 13:34–35 (เราควรรกัดงัพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงรกั)

โมไซยาห์ 2:17 (กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนวา่
เมื่อเรารบัใช้ผู้อื่น เรารบัใช้พระผู้เป็นเจ้า)

ไมเคลิ ที. รงิก์วดู, “คนที่ดจีรงิและ
ปราศจากมารยา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 
59–61

เชอรลิ เอ. เอสพลิน, “พระองคท์รงขอให้
เราเป็นพระหัตถ์ของพระองค,์” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 6–9

โธมัส เอส. มอนสัน, “เราไม่มีวนัเดนิตาม
ล�าพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 121- 124

“การรบัใช้,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 59- 61

วดีทิัศน์: “ช่วยคนตกทุกข์ ไดย้าก”; “เวลา
ที่จะให้,”; “เพื่อแมดสัิน,”; “การให้ก�าลังใจ
กัน,”; “ โอกาสให้ท�าด”ี

ท่านไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับวธิีที่พระครสิต์
ทรงรบัใช้ผู้อื่น ท่านเคยไดร้บั
พรผ่านการรบัใช้ผู้อื่นเหมือน
พระครสิตเ์มื่อใด ท่านไดท้�า
ตามแบบอย่างการรบัใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

เยาวชนหญิงมี โอกาสใดให้รบั
ใช้ ท่านเคยเห็นพวกเธอรบัใช้
ผู้อื่นเมื่อใด พวกเธอจะแบ่ง
ปันประสบการณ์อะไรให้กัน
ไดบ้้าง ครอบครวัอาจไดร้บั
ผลอย่างไรเมื่อเยาวชนหญิง
พยายามรบัใช้พวกเขามากขึน้
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน ยอห์น 
13:34–35 และขอให้พวกเธอหารปูจาก 
หนังสือภาพพระกิตตคิณุ หรอืนิตยสาร
ศาสนจักรที่แสดงวา่พระผู้ช่วยให้รอดหรอื
ผู้อื่นก�าลังรบัใช้ดว้ยความรกั เชือ้เชิญให้
พวกเธอแสดงรปูตอ่ชัน้เรยีนและอธิบาย
วา่พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรจากรปูเกี่ยวกับการ
รบัใช้เหมือนพระครสิต์

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่พวกเธอไดร้บัใช้ผู้อื่นเมื่อ
เรว็ๆ น้ี ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งรบัใช้สมาชิก

ในครอบครวัของพวกเธอเอง) พวกเธอได้
รบัผลอย่างไรจากการรบัใช้น้ี ผู้อื่นไดร้บั
ผลอย่างไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอเคยไดร้บั
การช่วยเหลือทางกายในยามยากล�าบาก
หรอืไม่ พวกเธอรูสึ้กอย่างไรกับคนที่ช่วย
พวกเธอ ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ช่วยคนตกทุกข์
ไดย้าก” และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
สนทนาส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากประธาน
มอนสันเกี่ยวกับการรบัใช้ผู้อื่นดงัพระผู้
ช่วยให้รอดทรงท�า

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงรบัใช้เหมือนพระ
ครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในค�าพูดของเธอเรือ่ง “พระองคท์รง 
ขอให้เราเป็นพระหัตถ์ของพระองค”์  
ซิสเตอรเ์ชอรลิ เอ. เอสพลินเล่าเรือ่งผู้น�า
เยาวชนหญิงคนหน่ึงที่กระตุน้ให้เยาวชน
หญิงแตล่ะคนเอือ้มออกไป “ท�าความรูจ้ัก
และรบัใช้ผู้อื่น—โยนกระจกเงาทิง้และ
มองออกไปนอกหน้าตา่ง” เพื่อช่วยให้
เยาวชนหญิงเข้าใจหลักธรรมน้ี ท่านอาจ
จะท�ากิจกรรมตามที่บรรยายไว้ ในค�าพูด
ดงักล่าว โดยใช้กระจกเงาและบางอย่าง
แทนกรอบหน้าตา่ง เหตใุดเยาวชนหญิง

จึงคดิวา่เป็นส่ิงส�าคญัที่เราตอ้งเพ่งความ
สนใจไปที่ผู้อื่นไม่ ใช่ตวัเราขณะที่เรารบัใช้ 
ท่านอาจเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงไตรต่รอง
และจดค�าตอบของค�าถามหลังจุดด�าส่ีข้อ
ที่ซิสเตอรเ์อสพลินถามท้ายค�าพูดของเธอ
ดว้ยก็ ได้

• ขอให้เยาวชนหญิงพิจารณาวา่ส่ิงใด
เป็นแรงจูงใจให้ผู้คนรบัใช้

• เขียนส่ิงเหล่าน้ันบนกระดานและระบุ
วา่แรงจูงใจใดเป็นเหมือนอย่าง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“หลังจากคนหน่ึงตอบค�าถาม
หรอืบอกกล่าวความเข้าใจ ให้
เชิญคนอื่นแสดงความคดิ
เห็นเพิ่มเตมิหรอืแสดงความ
คดิเห็นที่ตา่งออกไป เมื่อคน
ใดคนหน่ึงถามค�าถาม ให้ส่ง
ตอ่ค�าถามไปยังอีกคนหน่ึง
แทนที่จะตอบเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านจะถามวา่ 'มี ใครจะ
ตอบค�าถามน้ีบ้างครบั'” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 67)
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• พระครสิตแ์ละอันไหนเป็นของทาง
โลก เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงทบทวนค�า
ปราศรยัของเอ็ลเดอร์ ไมเคลิ ที. รงิก์วดู 
“คนที่ดจีรงิ

• และปราศจากมารยา,” และมองหาส่ิง
ที่ท่านสอนเกี่ยวกับแรงจูงใจเหมือนอย่าง
พระครสิต ์เยาวชนหญิงนึกถึงตวัอย่างใด
ไดบ้้าง—จากพระคมัภีรห์รอืประสบการณ์
ส่วนตวัของพวกเธอ—เกี่ยวกับผู้คนที่รบั
ใช้เหมือนอย่างพระครสิต ์ให้เวลาเยาวชน
หญิงเขียนข้อความ

• ขอบคณุให้ผู้ที่รบัใช้พวกเธอเหมือน
อย่างพระครสิต์

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่านพระคมัภีรข์้อหน่ึงเกี่ยวกับการรบัใช้
จากพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด 
(เช่นข้อที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี) และขอ
ให้เธอสรปุเรือ่งให้ชัน้เรยีนฟังและอธิบาย
ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเพื่อรบัใช้ผู้
อื่น แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดสอน
อะไรเกี่ยวกับความหมายของการรบัใช้ 
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้นึกถึงวธิีที่พวก
เธอจะสามารถให้การรบัใช้เหมือนพระ
ครสิต์ ในครอบครวัเธอเอง

• ถามเยาวชนหญิงวา่ “พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงก�าลังสอนอะไรในอุปมาเรือ่งชาวสะ-
มาเรยีใจด”ี ให้ชัน้เรยีนอ่านอุปมาเรือ่ง
ชาวสะมาเรยีใจดี ใน ลูกา 10:25- 37 (หรอื
ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “ชาวสะมาเรยีใจด”ี) เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปันเรือ่งราวเมื่อ
ครัง้พวกเขาไดร้บัพรโดยการรบัใช้ผู้อื่น
เหมือนพระครสิต ์เหตใุดบางครัง้เราจึง
พบวา่การรบัใช้ผู้อื่นเป็นเรือ่งยาก (เหมือน
ปุโรหิตกับคนเลว)ี เยาวชนหญิงมี โอกาส
ใดให้ “ ไปท�า” เหมือนชาวสะมาเรยีใจดที�า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านเรือ่งราว
เกี่ยวกับทิฟฟานีจากค�าพูดของประธาน
โธมัส เอส. มอนสันเรือ่ง “เราไม่มีวนั
เดนิตามล�าพัง” ท่านอาจจะฉายวดีทิัศน์
ที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่งหรอื
มากกวา่น้ัน อะไรท�าให้เยาวชนหญิง
ประทับใจเกี่ยวกับการกระท�าแห่งการรบั
ใช้ ในค�าพูดและวดีทิัศน์เหล่าน้ี คนในค�า
พูดหรอืวดีทิัศน์ทราบไดอ้ย่างไรวา่ตนตอ้ง
รบัใช้ ให้เยาวชนหญิงไตรต่รองและยก
ตวัอย่างคล้ายกันของการรบัใช้ที่พวกเธอ
เคยเห็น เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่
รูสึ้กวา่ไดร้บัการดลใจให้ท�าหลังจากเรยีนรู้
เกี่ยวกับตวัอย่างเหล่าน้ี

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิี ให้การรบัใช้เหมือนพระ
ครสิตห์รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจบน
แผ่นดนิโลก พระเยซูครสิต์
ทรงใช้เวลารบัใช้และช่วยคน
รอบข้าง สาวกที่แท้จรงิของ
พระองคท์�าเช่นเดยีวกัน พระ
ผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “ถ้าท่าน
รกักันและกัน ดงัน้ีแหละทุก
คนก็จะรูว้า่ทา่นเป็นสาวกของ
เรา” (ยอห์น 13:35) ขณะที่
ท่านสอนเยาวชนหญิง ให้มอง
หาโอกาสเชือ้เชิญพวกเธอให้
แบ่งปันวา่พวกเธอเคยรบัใช้ผู้
อื่นอย่างไรและอะไรดลใจพวก
เธอให้รบัใช้

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�าประสบการณ์อันทรงคณุคา่ของงาน
ดี ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้ว
เสรจ็และรายงานส่ิงที่พวกเธอท�าในชัน้
เรยีนหน้า

• วางแผนและด�าเนินการรบัใช้เล็กๆ 
น้อยๆ ทัง้โดยส่วนตวัหรอืส�าหรบั 
สหกิจกรรม

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก โธมัส เอส. มอนสัน, “เราไม่มีวนัเดนิ
ตามล�าพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 122–123

ความยุ่งยากของทิฟฟานีเกิดขึน้ปีที่แล้วเมื่อมีแขกมา
บ้านเธอในวนัขอบคณุพระเจ้าและอีกครัง้ในวนัครสิตม์าส 
สามีเธอเรยีนแพทย์และเวลาน้ีเรยีนแพทย์เฉพาะทาง
ปีสอง เน่ืองจากเขาตอ้งท�างานหลายช่ัวโมง เขาจึงไม่
สามารถช่วยเธอไดม้ากเท่าที่ทัง้สองอยากให้ช่วย และ
ดว้ยเหตน้ีุนอกจากจะดแูลลูกเล็กๆ ส่ีคนแล้ว งานส่วน
ใหญ่ที่ตอ้งท�าในเทศกาลวนัหยุดช่วงน้ีจึงตกเป็นของทิฟ
ฟานี เธอมีงานล้นมือ และตอ่มาเธอทราบวา่คนที่เธอรกั
ไดร้บัการวนิิจฉัยวเ่าป็นมะเรง็ ความเครยีดและความ
กังวลเริม่ถาโถมใส่เธอ เธอเกิดความท้อแท้สลดหดหู่ โดย
ไม่รูต้วั เธอขอความช่วยเหลือจากแพทย์ แต่ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ความอยากอาหารหายไป น� ้าหนักตวัเริม่
ลด ซ่ึงท�าให้รา่งเล็กบางของเธอไม่แข็งแรง เธอแสวงหา
ความสงบผ่านพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอนขอการปลด
ปล่อยจากความหดหู่ซ่ึงก�าลังเกิดขึน้กับเธอ เมื่อดเูหมือน
สันตสุิขและความช่วยเหลือไม่เกิดขึน้ เธอจึงเริม่รูสึ้กวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดทิง้เธอ ครอบครวัและเพื่อนๆ สวด
อ้อนวอนให้เธอ และพยายามช่วยเธออย่างเต็มที่ พวก
เขาท�าอาหารที่เธอช่ืนชอบมาให้ โดยมุ่งหมายจะให้เธอ
มีรา่งกายแข็งแรง แตเ่ธอรบัประทานได้ ไม่กี่ค�าและไม่
สามารถรบัประทานไดห้มด

ในวนัที่ยากมากวนัหน่ึง เพื่อนคนหน่ึงพยายามชักชวน
เธอให้รบัประทานอาหารที่เธอชอบมาตลอด เมื่อเธอไม่
ยอมรบัประทาน เพื่อนจึงพูดวา่ “จะตอ้งมี สักอย่าง ที่คณุ
อยากกิน”

ทิฟฟานีนึกอยู่ครูห่น่ึง และตอบวา่ “อย่างเดยีวที่ฉันคดิวา่
อยากกินคอืขนมปังโฮมเมด”

แต่ไม่มีขนมปังแบบน้ัน

บ่ายวนัน้ันมีคนมากดกริง่ที่ประตบู้านของทิฟฟานี สามี
เธออยู่บ้านพอดแีละเปิดประตรูบั เมื่อเขากลับมา เขา
ถือขนมปังโฮมเมดแถวหน่ึง ทิฟฟานีประหลาดใจเมื่อ
เขาบอกวา่ขนมปังมาจากผู้หญิงช่ือเชอรร์ีท่ี่เธอแทบไม่รู้
จัก เธอเป็นเพื่อนของนิโคลน้องสาวของทิฟฟานี อยู่ ใน
เดนเวอร ์โคโลราโด . . .

ตอนน้ี หลายเดอืนให้หลัง ทิฟฟานีถือขนมปังอรอ่ยถูกใจ
ขณะโทรหานิโคลน้องสาวเพื่อขอบคณุที่เธอส่งเชอรร์ีม่า
ท�าภารกิจแห่งความเมตตา แล้วเธอก็ทราบวา่นิโคลไม่ได้
ส่งใครมาเยี่ยมและไม่รูเ้รือ่งน้ีเลย . . .

ช่วงเช้าวนัที่มาส่งขนมปัง เชอรร์ี่ ไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ให้ท�าขนมปังสองแถว แทนที่จะท�าหน่ึงแถวตามที่
วางแผนไว ้เธอบอกวา่เธอรูสึ้กวา่ตอ้งน�าขนมปังแถวที่สอง
ตดิรถไปดว้ยวนัน้ันแม้ ไม่รูว้า่ท�าไม หลังอาหารกลางวนัที่
บ้านเพื่อน ลูกสาววยัหน่ึงขวบของเธอเริม่รอ้งไห้และเธอ
ตอ้งพากลับไปนอนกลางวนัที่บ้าน เชอรร์ีล่ังเลเมื่อเกิด
ความรูสึ้กชัดเจนวา่เธอตอ้งเอาขนมปังแถวน้ันไปให้ทิฟ
ฟาน่ีพี่สาวของนิโคลซ่ึงอยู่อีกดา้นหน่ึงของเมืองห่างออก
ไป 30 นาทีและเป็นคนที่เธอแทบไม่รูจ้ัก เธอพยายามไม่
สนใจความคดิน้ัน เพราะอยากพาลูกสาวที่เหน่ือยมาก
กลับบ้านและรูสึ้กอายที่ตอ้งน�าเอาชนมปังหน่ึงแถวไปให้
คนแปลกหน้า แตค่วามรูสึ้กวา่ตอ้งไปบ้านของทิฟฟานี
แรงกล้าจนเธอเอาใจใส่การกระตุน้เตอืนน้ัน . . .

เหตกุารณ์น้ันแสดงวา่พระเจ้าไม่เพียงส่งคนแปลกหน้า
อีกดา้นหน่ึงของเมืองมาส่งขนมปังโฮมเมดเท่าน้ันแตม่า
ส่งข่าวสารที่ชัดเจนดว้ยวา่พระองคท์รงรกัทิฟฟานี
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเรยีนรู้ ให้อดทนมากขึน้ได้
อย่างไร
ความอดทนคอืความสามารถในการทนตอ่ความชักช้า ความเดอืดรอ้น การตอ่ตา้น หรอื
ความทุกข์ยากล�าบากโดยไม่ โกรธ คบัข้องใจ หรอืกังวล เราสามารถพัฒนาความอดทน
ได้ โดยหมายมั่นท�าตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและยอมรบัจังหวะเวลาของ
พระองค ์โดยวางใจวา่พระองคจ์ะทรงท�าตามสัญญาทัง้หมดที่ทรงท�าไวก้ับเรา ขณะที่เรา
ฝึกอดทนในเรือ่งเล็กน้อยเราก�าลังเตรยีมตวัเผชิญหน้ากับการทดลองที่ ใหญ่หลวงมาก
ขึน้ดว้ยความอดทน

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงตอ้งการพัฒนาคณุลักษณะเหมือนพระ
ครสิตข์องความอดทน

โยบ 1; 19:25–26 (แบบอย่างของโยบ)

สดดุ ี37:7–9; ฮีบร ู10:35–36; โมไซยาห์ 
23:21–22; แอลมา 26:27; คพ. 24:8 (พร
มาถึงคนที่อดทน)

โรม 5:3; ยากอบ 1:3–4 (การทดลอง
ศรทัธาของเราพัฒนาความอดทน)

โมไซยาห์ 3:19 (การทิง้ความเป็นมนุษย์
ปุถุชนรวมถึงการอดทนดว้ย)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “จงอดทนตอ่
ไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 70–74; ดู
วดีทิัศน์เรือ่ง “จงอดทนตอ่ไป” ดว้ย

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การรอคอยพระเจ้า: ขอ
ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค,์”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 90–94

โรเบิรต์ ซี. โอ๊คส์, “พลังของความอดทน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2006, หน้า 18–20

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ประสบการณ์ใดสอนท่าน
เกี่ยวกับความอดทน (รวม
ทัง้การทดลองส่วนใหญ่และ
ประสบการณ์ที่ตืน่เตน้เรา้ใจ
น้อยกวา่) อะไรไดช่้วยให้ท่าน
มีความอดทนในช่วงเวลาที่มี
ปัญหา

เยาวชนหญิงเผชิญกับ
อิทธิพลอะไรบ้างในสังคมทุก
วนัน้ีที่อาจชักน�าพวกเธอไม่
ให้อดทน ท่านจะช่วยพวก
เธอให้เรยีนรูท้ี่จะอดทนและ
วางใจในจังหวะเวลาและค�า
สัญญาของพระเจ้าไดอ้ย่างไร 
พรใดจะมาสู่พวกเธอถ้าพวก
เธออดทน
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• อ่านย่อหน้าที่อยู่ตน้บทเรยีน และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงคนบางคน
จากพระคมัภีรผ์ู้เป็นแบบอย่างของความ
อดทน (อาทิ ยาโคบและราเชล [ปฐมกาล 
29:10–30], ฮันนาห์ [1 ซามูเอล 1:2–20], 
หรอืหญิงที่เป็นโรคโลหิต [ด ูมัทธิว 
9:20–22]) จากน้ันขอให้พวกเธอแบ่งปัน
วา่แบบอยา่งเหลา่น้ีสอนอะไรพวกเธอเกี่ยว
กับความอดทน

• อ่านย่อหน้าที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ี และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันสถานการณ์

ในชีวติพวกเธอที่พวกเธออาจจะตอ้งใช้
ความอดทน (เช่น ชีวติครอบครวั การ
ศึกษาและอาชีพ ชีวติแตง่งาน หรอืการ
เป็นมารดา) ให้ดขูองหลาย อย่างที่ ใช้แทน
ช่วงเวลาตา่งๆ ในชีวติท่านเมื่อท่านตอ้ง
แสดงความอดทน (ตวัอย่างเช่น ปรญิญา
บัตร แหวนแตง่งาน หรอืป้ายช่ือผู้สอน
ศาสนา) ให้เยาวชนหญิงทายวา่ของเหล่า
น้ันเกี่ยวข้องอะไรกับความอดทน จากน้ัน
ให้แบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านมี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของความอดทน 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนค�าถามสองสามข้อเกี่ยวกับโยบ
ไวบ้นกระดาน ( โยบเป็นคนแบบใด อะไร
ทดสอบความอดทนของเขา เขาสอนอะไร
เราเกี่ยวกับความอดทน) ให้ชัน้เรยีนอ่าน 
โยบ 1; 19:25–26 และสนทนาค�าตอบ
ของค�าถาม เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจาก
แบบอย่างของโยบที่อาจจะช่วยให้พวกเธอ
อดทนมากขึน้ ศรทัธาของเขาในพระผู้
ช่วยให้รอดช่วยเขาเผชิญการทดลองดว้ย
ความอดทนอย่างไร

• เล่าเรือ่งความอดทนของพ่อคนหน่ึง
จากค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ซี. โอ๊คส์
เรือ่ง “พลังของความอดทน” และเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงเล่าเรือ่งที่พวกเธอมีเกี่ยว
กับความอดทน แจกค�าพูดน้ีให้เยาวชน
หญิงคนละส่วนสัน้ๆ ที่ท่านคดิวา่น่าจะ
เป็นประโยชน์ เชือ้เชิญให้เธออ่านและ
สรปุให้ชัน้เรยีนฟัง พวกเธอเรยีนรูอ้ะไร

จากค�าพูดเรือ่งน้ีที่ดลใจพวกเธอให้วางใจ
พระเจ้าและจังหวะเวลาของพระองค ์มี
เหตผุลอะไรบ้างที่เราไม่อดทน เราจะ
เอาชนะความโน้มเอียงน้ีไดอ้ย่างไร

• ให้ชัน้เรยีนอ่านย่อหน้า 9 ถึง 17 จาก
ค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์เรือ่ง 
“การรอคอยพระเจ้า: ขอให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค”์ โดยมองหาค�าตอบ
ของค�าถาม “รอคอยพระเจ้า หมายความ
วา่อะไร” ส�าหรบัข้อคดิเพิ่มเตมิ ให้
เยาวชนหญิงคน้หาข้อพระคมัภีรท์ี่เอ็ล- 
เดอรเ์ฮลส์อ้างถึงและแบ่งปันส่ิงอื่นที่พระ
คมัภีรข์้อเหล่าน้ีสอนเกี่ยวกับความอดทน 
เยาวชนหญิงจะใช้ค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เฮลส์หรอืข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีช่วยคนที่
ก�าลังหมดหวงัไดอ้ย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านก�าลังฟังโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยค�า
แนะน�าหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 66)
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การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
โดยแบบอย่างในทุกสภาวะ
แวดล้อม พระองคท์รงแสดง
ความอดทนและความอด
กลัน้ทัง้ตอ่คนที่ตดิตาม
พระองคแ์ละคนที่ข่มเหง
พระองค ์แบบอย่างความ
อดทนของท่านกับคนที่ท่าน
สอนจะช่วยให้พวกเขาฝึก
อดทนมากขึน้ไดอ้ย่างไร

• เขียนหัวข้อ “ความอดทน” และ “ความ
ไม่อดทน” ไวบ้นกระดาน แจกข้อพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับความอดทนตามที่แนะน�า
ไว้ ในโครงรา่งน้ีให้เยาวชนหญิงคนละหน่ึง
ข้อ เชือ้เชิญให้พวกเธอผลัดกันอ่านออก
เสียงข้อของตน โดยสนทนาส่ิงที่ข้อน้ัน
สอน และเขียนพรของความอดทนหรอื
ผลของความไม่อดทนไวบ้นกระดาน พวก
เธอสามารถเพิ่มพรและผลอะไรเข้าไปใน
รายการไดบ้้าง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนเขียนสถานการณ์ที่จะตอ้งใช้
ความอดทนลงในแผ่นกระดาษ (กระตุน้
พวกเธอให้เขียนไม่เฉพาะความบอบช�า้
ทางใจอย่างหนักเท่าน้ันแตเ่ขียนเกี่ยวกับ
เรือ่งขุ่นข้องหมองใจหรอืความไม่สะดวก
สบายวนัตอ่วนัดว้ย) ให้เยาวชนหญิงแลก

กระดาษกัน เขียนการตอบสนองที่จะ
แสดงให้เห็นความอดทน จากน้ันให้แบ่ง
ปันส่ิงที่เขียนกับชัน้เรยีน

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “จงอดทนตอ่ไป” 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสนทนาส่ิง 
ที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับความอดทนจาก 
วดีทิัศน์ สถานการณ์ใดบ้างที่เยาวชน
หญิงไม่อดทน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนอ่านหน่ึงหัวข้อจากค�าพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “จง
อดทนตอ่ไป” และขอให้เธอสรปุส่ิงที่เรยีน
รูจ้ากหัวข้อที่อ่านให้คนเหลือในชัน้ฟัง ค�า
แนะน�าของประธานอุคท์ดอรฟ์สามารถ
ช่วยให้เยาวชนหญิงอดทนมากขึน้ได้
อย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจวธิี ให้มีความอดทนมากขึน้หรอืไม่ พวกเธอมีค�าถาม
เพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• แสดงความอดทนมากขึน้กับครอบครวั
ของพวกเธอในสัปดาห์ที่จะมาถึง

• เขียนวธิีฉับไวที่จะช่วยควบคมุความ
ไม่อดทนของพวกเธอในสถานการณ์
ตงึเครยีด อาทิ การนับถึง 10 หรอืรอ้ง
เพลงสวด

บอกเยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะศกึษาอะไรในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความคดิและ
ค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้ตวัอย่าง
เช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าพูด ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรท์ีเ่กีย่วข้องกับบท
เรยีนของสัปดาห์ถัดไป
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ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การรอคอยพระเจ้า: 
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, หน้า 90–93

แล้วการรอคอยพระเจ้าหมายถึงอะไร  ในพระคัมภีร์ค�าว่า 
รอ หมายถึงหวงั คาดหวงั และวางใจ  การหวงัและวางใจใน 
พระเจ้าเรยีกรอ้งศรทัธา ความอดทน ความอ่อนน้อม ความ 
ออ่นโยน ความอดกลัน้ การรกัษาพระบญัญตั ิและการอดทน 
จนกวา่ชีวติจะหาไม่

การรอคอยพระเจา้หมายถึงการหวา่นเมล็ดแหง่ศรทัธาและ 
บ�ารุงเลีย้ง “ด้วยความขยันหมั่นเพียรยิ่ง, และ . . . ความ
อดทน” [แอลมา 32:41]

น่ันหมายถึงการสวดอ้อนวอนเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด— 
ถึงพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ของเรา —โดยทูลว่า 
“ขอใหอ้าณาจักรของพระองคต์ัง้อยู่ ขอใหพ้ระประสงคข์อง 
พระองคส์�าเรจ็” [มัทธิว 6:10; ลูกา 11:2] น่ีคอืค�าสวดอ้อน 
วอนที่เราถวายสุดจิตวญิญาณของเราในพระนามของพระผู้
ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูครสิต์

การรอคอยพระเจา้หมายถงึการไตรต่รองในใจเราและ “[การ] 
รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” เพื่อเราจะรู ้“ส่ิงทัง้ปวงที่เราควร
ท�า” [2 นีไฟ 32:5]

ขณะที่เราท�าตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ เรา
คน้พบวา่ “ความทุกข์ยากน้ันท�าให้เกิดความอดทน” [ โรม 
5:3] และเราเรยีนรูท้ี่จะ “ด�าเนินตอ่ไปดว้ยความอดทนจน 
กว่า [เรา] จะได้รับการท�าให้ดีพร้อม” [หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 67:13]

การรอคอยพระเจ้าหมายถึง “ยึดมั่น” [แอลมา 45:17] และ 
“มุ่งหน้า” ด้วยศรทัธา “ โดยมีความเจิดจ้าอันบรบูิรณ์แห่ง
ความหวงั” [2 นีไฟ 31:20]

หมายถึงการ “วางใจแต่ ในคุณความดีของพระคริสต์”  
[ โมโรไน 6:4] และ  “ โดยพระคุณของพระองค์ทรงช่วย 
[พวกเรา โดยกล่าว] วา่: ขอให้บังเกิดขึน้ตามพระประสงค์
ของพระองค,์ ขา้แตพ่ระเจา้, และมิ ใช่ของพวกขา้พระองค.์” 
[หลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:44]

ขณะทีเ่รารอคอยพระเจา้ เรา “ ไมห่วัน่ไหวในการรกัษาพระ- 
บัญญัต”ิ [แอลมา 1:25] โดยรูว้า่ “วนัหน่ึง [เรา] จะพักผ่อน
จากความทุกข์ทัง้หมด [ของเรา]” [แอลมา 34:41]

และเรา “อยา่ไดล้ะทิง้ความไวว้างใจ [ของเรา]” [ฮีบร ู10:35] 
วา่ “ส่ิงทัง้ปวงเหลา่น้ันที ่[เรา] เป็นทกุขม์าก็จะรว่มกนัส่งผล 
เพ่ือความด ี[ของเรา]” [หลักค�าสอนและพันธสัญญา 98:3]
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ตลุาคม: จงเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ท�าไมการส�านึกคณุจึงส�าคญั
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรามี ใจแห่งการส�านึกคณุในทุกส่ิงที่เราท�าและพูด เมื่อเรามี
ความส�านึกคณุ เราจะมีความสุขและความพอใจมากขึน้ในชีวติ เราจะรูซึ้ง้ถึงอิทธิพล
และพรของพระเจ้า

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการ
ขอบพระทัยและพรทีม่าจากการด�าเนินชีวติดว้ยความส�านึกคณุ

สดดุ ี92:1; 100; แอลมา 26:8 (ค�ากล่าว
สรรเสรญิและขอบพระทัย)

ลูกา 17:11–19 (คนโรคเรือ้นสิบคน)

แอลมา 37:37; คพ. 46:32 (เราไดร้บับัญชา
ให้ขอบพระทัย)

คพ. 59:15–21 (ความอกตญัญูท�าให้พระผู้
เป็นเจ้าขุ่นเคอืง)

คพ. 78:19 (พรของการส�านึกคณุ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “ของประทานอัน
สูงส่งของความกตญัญู,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2010, 110–114

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ส�านึกคณุในทุก
สภาวการณ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 70- 77

รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “จงน้อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, 77–79; ดวูดีทิัศน์เรือ่ง “น้อม
ขอบพระทัย” ดว้ย

“ความกตญัญู,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011),18

“พระองคย์ิ่งใหญ่,“ เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 34; “นับพระพรท่าน,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 118

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านส�านึกคณุตอ่ส่ิงใดมาก
ที่สุด ความส�านึกคณุเพิ่ม
ความสุขของท่านอย่างไร

เยาวชนหญิงจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อพัฒนาเจตคตขิองความ
ขอบคณุ การมีเจตคตขิอง
ความส�านึกคณุจะเป็นพรตอ่
พวกเธอเวลาน้ีและในอนาคต
ไดอ้ย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ก�าหนดตวัอักษรให้เยาวชนหญิงคนละ
หน่ึงตวั และให้เวลาหน่ึงนาทีเขียนพร
ทัง้หมดที่พวกเธอนึกอออกซ่ึงเริม่ตน้
ดว้ยอักษรตวัน้ัน เหตใุดบางครัง้เราจึง
มองข้ามพรที่ดเูหมือนเล็กน้อยที่พระเจ้า
ประทานแก่เรา ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนคน
หน่ึงอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
46:32{ หรอื 59:21 เราจะแสดงความ
ส�านึกคณุมากขึน้ไดอ้ย่างไรตอ่ “พรใด
ก็ตามที่ [เรา] ไดร้บั”

• เขียนบนกระดานวา่ “ระดบั 
________________ ของเราเป็นเครือ่ง
วดัความรกัที่เรามีตอ่พระองค”์ กระตุน้
เยาวชนหญิงให้หาค�ามาเตมิประโยคให้
สมบูรณ์ขณะพวกเธอดวูดีทิัศน์สัน้ๆ เรือ่ง 
“น้อมขอบพระทัย” เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงยกตวัอย่างของคนในชีวติพวกเธอผู้
แสดงความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอดผ่าน
ความส�านึกคณุ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของความส�านึก
คณุ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
อ่าน ลูกา 17:11–19 และแบ่งปันวา่พวก
เธอคดิวา่เหตใุดคนโรคเรือ้นเก้าคนจึงไม่
ขอบพระทัยพระผู้ช่วยให้รอด ส่ิงใดบ้าง
ที่อาจขัดขวางไม่ ให้เราแสดงความส�านึก
คณุ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงพรที่
พวกเธอไดร้บัซ่ึงพวกเธออาจไม่ไดแ้สดง
ความส�านึกคณุเท่าที่ควร เหตใุดการ
แสดงความขอบคณุจึงส�าคญั พวกเธอจะ
ท�าอะไรเพื่อแสดงความส�านึกคณุ

• ให้ชัน้เรยีนอ่านข้อพระคมัภีรแ์ละรอ้ง
เพลงสวดสรรเสรญิและขอบพระทัย เช่น
ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงมองหาวลีเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเธอรูสึ้ก
ส�านึกคณุและสรรเสรญิดว้ยเช่นกัน เชือ้
เชิญให้พวกเธอแบ่งปันวลีที่เลือก อธิบาย
วา่เหตใุดจึงเลือกวลีเหล่าน้ัน และแสดง
ความรูสึ้กส�านึกคณุของพวกเธอเอง

• เล่าหรอือ่านเรือ่งปลาจากค�าพูดของ
เอ็ลเดอรร์สัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเรือ่ง “จง
น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า” ถาม
เยาวชนหญิงวา่พวกเธอเคยช่วยคนอื่น 
(เช่นผู้ดแูลในเรือ่งน้ี) โดยไม่ไดร้บัค�า
ขอบคณุหรอืไม่ แบ่งค�าพูดที่เหลือตาม
หัวข้อเรือ่ง และมอบหมายให้เยาวชน
หญิงอ่านคนละหัวข้อ ขอให้เยาวชนหญิง
จดบางส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับความ
ส�านึกคณุและพระคมัภีรห์น่ึงข้อเกี่ยวกับ
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู ้(แนะน�าวา่พวกเธอ
สามารถใช้คูม่ือพระคมัภีร์ ได)้ ให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันส่ิงที่เขียนและเล่าตอนที่
พวกเธอรูสึ้กส�านึกคณุตอ่ของประทาน
อย่างหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า

• อ่านหรอืเล่าเรือ่งครอบครวัของกอร-์
ดอน กรนีในค�าพูดของประธานโธมัส เอส. 
มอนสันเรือ่ง “ของประทานอันสูงส่งของ
ความกตญัญู” ขอให้เยาวชนหญิงฟังส่ิง
ที่ท�าให้ครอบครวัน้ีรูสึ้กส�านึกคณุ เหตุ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

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

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักผู้
ตดิตามพระองค ์และทรงรูว้า่
พวกเขาจะเป็นใคร ความรูน้ี้
มีผลตอ่วธิทีีพ่ระองคท์รงสอน
พวกเขา ท่านจะรูจ้ักเยาวชน
หญิงในชัน้ของท่านไดอ้ย่างไร 
การรูพ้รสวรรค ์ความตอ้งการ 
และความท้าทายของพวกเธอ
จะมีผลตอ่วธิีที่ท่านสอนพวก
เธออย่างไร

ใดเจตคตขิองครอบครวัจึงเปลี่ยนตลอด
เรือ่ง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงไตรต่รอง
ค�าถามท�านองน้ี: “ฉันเคยรูสึ้กผิดกับการ
มีเจตคตทิี่ ไม่รูค้ณุหรอืไม่” “มีพรใดที่ฉัน
ไดร้บัแต่ไม่สังเกตหรอืไม่” “เหตใุดการมี
เจตคตทิี่รูค้ณุจึงเป็นพรตอ่ฉัน” เชิญสอง
สามคนแบ่งปันความคดิของพวกเธอ

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
ศึกษาหัวข้อหน่ึงจากค�าพูดของประธาน 

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง “ส�านึกคณุ
ในทุกสภาวการณ์” โดยไม่บอกช่ือของ
หัวข้อ ขอให้พวกเธอเขียนช่ือหัวข้อน้ัน
—วลีหรอืประโยคที่รูสึ้กสรปุส่ิงที่พวกเธอ
ศึกษา เชือ้เชิญให้พวกเธอบอกช่ือและ
ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากค�าแนะน�าของ
ประธานอุคท์ดอรฟ์เกี่ยวกับความส�านึก
คณุ พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อพัฒนา
เจตคตขิองความส�านึกคณุที่ประธาน 
อุคท์ดอรฟ์อธิบาย

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของความส�านึกคณุหรอืไม่ พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ถวายค�าสวดอ้อนวอนดว้ยความส�านึก
คณุเท่าน้ัน โดยขอบพระทัยพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัพรและไม่ขอส่ิงใดเลย

• มองหาโอกาสแสดงความส�านึกคณุ
ตลอดสัปดาห์

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี
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ข้อความทีค่ดัมาจากโธมัส เอส. มอนสัน, “ของประทาน
อันสูงส่งของความกตญัญู,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 
110–114

กอรด์อนเล่าวา่เขาเตบิโตที่ฟารม์แห่งหน่ึงในแคนาดา  เขา
กับพี่น้องตอ้งรบีกลับบ้านหลังเลิกเรยีนขณะที่เด็กคนอื่นๆ 
เล่นบอลและไปวา่ยน� ้า แต่คุณพ่อสามารถช่วยให้พวกเขา
เข้าใจไดว้า่งานของพวกเขาคุม้คา่  ส่ิงน้ีคุม้คา่จรงิๆ เพราะ
หลังจากฤดเูก็บเกี่ยว เมื่อครอบครวัฉลองวนัขอบคณุพระ- 

เจ้า วนัน้ันคณุพ่อจะให้ของขวญัชิน้ใหญ่  ท่านพาพวกเขา
ส�ารวจทุกอย่างที่พวกเขามี

ตอนเช้าวนัขอบคณุพระเจ้า คณุพ่อจะพาพวกเขาไปห้อง
ใตด้นิที่น่ันมีถังแอปเปิล ลังหัวผักกาด แครอทฝังในทราย 
และกองกระสอบมะเขือเทศ ถั่ว ข้าวโพด ถั่วแขก แยม  
สตรอเบอร ีและมีผักผลไม้ดองอยู่เต็มชัน้  เขาให้ลูกๆ นับ
ทุกอย่าง จากน้ันก็ ไปที่ยุ้งเพื่อดูว่ามีหญ้าแห้งกี่ตันและมี
เมล็ดข้าวสาลีอยู่ ในฉางกี่ถัง  พวกเขานับววั หมู ลูกไก่ ไก่
งวง และห่าน คณุพ่อบอกวา่เขาตอ้งการให้เห็นวา่พวกเขา
พรอ้มเพียงใด แตลู่กๆ รูว้า่คณุพ่อตอ้งการให้พวกเขาเห็น
ในวนัน้ันวา่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรพวกเขามากเพียงใด
และแย้มสรวลให้กับงานทัง้หมดที่พวกเขาทุ่มเท  สุดท้าย
เมือ่พวกเขาน่ังกนิอาหารทีค่ณุแมเ่ตรยีม ส่ิงทีพ่วกเขารูสึ้ก 

คอืพร

อย่างไรก็ดี กอรด์อนบอกวา่วนัขอบคุณพระเจ้าที่เขาระลึก
ถึงดว้ยความขอบคณุมากที่สุดคอืปีที่ดเูหมือนพวกเขาไม่มี
อะไรจะให้ขอบคณุ

ปีน้ันเริม่ตน้ดว้ยด ีพวกเขามีฟางเหลือ มีเมล็ดพืชมากมาย 
มีหมูส่ีครอก . . .

. . . เพราะในช่วงเวลาที่ต้นพืชเริ่มโผล่พ้นดี ฝนก็เริ่มตก  
พอน� ้าลดพืชพวกน้ันก็ไม่เหลือ  พวกเขาเพาะปลูกอีกครัง้ 
แตฝ่นท�าใหพ้ชืผลเสียหาย มนัฝรัง่เน่าอยู่ ในโคลน พวกเขา 
ขายววัสองตวั ขายหมูทัง้เล้า และปศสัุตวท์ี่ตัง้ใจเก็บไว ้แต่
ขายไดร้าคาต�า่มากเพราะคนอื่นก็ขายเหมือนกัน ทัง้หมดที ่
เก็บเกีย่วไดปี้น้ันคอืหวัผกักาดบนทีด่นิผนืเล็กๆ ซ่ึงเอาชนะ 

มรสุมมาได้

วนัขอบคณุพระเจ้าเวยีนมาอีกครัง้  คณุแม่พูดวา่ “คงจะดี
ถ้าเราลืมปีน้ีไปเลย เพราะแม้แตห่่านเราก็ ไม่เหลือ”

แตต่อนเช้าวนัขอบคณุพระเจา้ คณุพอ่ของกอรด์อนปรากฏ 
ตวัพรอ้มกระตา่ยป่า และขอใหภ้รรยาเอาไปปรงุอาหาร  เธอ 
เริม่ท�าอย่างเสียไม่ ได้พลางบอกวา่คงใช้เวลานานกวา่เน้ือ 
เหนียวๆ จะนุ่มได้  ในที่สุดเมื่อน�ามาวางบนโต๊ะพรอ้มหัว 
ผักกาดท่ีรอดตาย ลูกๆ กลับไม่ยอมกนิ คณุแม่ของกอรด์อน 
รอ้งไห้ แล้วคุณพ่อก็ท�าส่ิงที่ ไม่คาดคิด  เขาขึน้ไปบนห้อง
ใตห้ลังคา เอาตะเกียงน� ้ามันมาวางบนโตะ๊ และจุดตะเกียง 
เขาบอกลูกๆ ให้ปิดไฟ  คราวน้ีเมื่อมีแต่ตะเกียงพวกเขา
แทบไม่อยากเช่ือวา่เคยมืดแบบน้ีดว้ยหรอื  พวกเขาสงสัย
วา่พวกเขามองเห็นทัง้ที่ ไม่มีแสงสวา่งจากไฟฟ้าไดอ้ย่างไร

พวกเขาให้พรอาหาร และทุกคนกินอาหาร  เมื่อกินเสรจ็
แล้ว ทุกคนก็น่ังเงียบๆ  กอรด์อนเขียนวา่

“ท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงเก่าๆ เราเริ่มเห็นชัดเจน
อีกครัง้ . . .

“อาหารมือ้น้ันอร่อยมาก กระต่ายป่ารสชาติเหมือนไก่งวง 
และหัวผักกาดนุ่มที่สุด. . .

“ . . . บา้น [ของเรา] . . . แม้ ไมม่อีะไรเลยก็ถอืวา่ร�า่รวยแลว้” 
[ดดัแปลงจากเอช. กอรด์อน กรนี, “The Thanks giving  
I Don’t Forget,” Reader’s Digest, Nov. 1956, 69–71.]
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“พลังอยู่ ในพวกเขา, ซึง่ในน้ันพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเอง” (คพ. 58:28)

โครงรา่งในหน่วยน้ีจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการพึ่งพาตนเองทางโลกและ
ทางวญิญาณ ถึงแม้พวกเธออยู่ ในวยัเยาว ์แตเ่ยาวชนหญิงเหล่าน้ีไดร้บัพรดว้ยของประทาน
แห่งสิทธิ์เสร ีและพวกเธอก�าลังเรยีนรูว้ธิีก�าหนดวถิีของตนและพบค�าตอบของปัญหาในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ยิ่งพวกเธอพึ่งพาตนเองมากเพียงใด พวกเธอจะยิ่งมีเสรภีาพ
มากเพียงน้ัน พวกเธอจะพรอ้มรบัใช้พระเจ้ามากขึน้ เสรมิสรา้งความเข็มแข็งให้ครอบครวัตน 
บรรลุบทบาทการเป็นภรรยาและมารดาในอนาคตมากขึน้

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

การพึง่พาตนเองหมายความวา่อะไร
ฉันรู้ ไดอ้ย่างไรวา่ฉันก�าลังเปลีย่นใจเลือ่มใสหรอืไม่
เหตใุดการศกึษาหาความรูแ้ละพัฒนาทักษะจึงส�าคญัตอ่ฉัน
เหตใุดการท�างานจึงเป็นหลักธรรมส�าคญัของพระกิตตคิณุ
เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันมีสุขภาพดี
พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้คนจนและคนขัดสน
ฉันจะพบวธิีแก้ ไขปัญหาและการท้าทายตา่งๆ ไดอ้ย่างไร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมที่มีประสิทธิผล จงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและ
ทางวญิญาณ
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ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจากความก้าวหน้าส่วนบุคคลสัมพันธ์กับบท
เรยีนในหน่วยน้ี:

ธรรมชาตแิห่งสวรรค ์โครงการอันทรงคณุคา่ ข้อ1 และ 4

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 4, 
โครงการอันทรงคณุคา่ ข้อ 3 และ 5

ความรู ้ประสบการณ์อันทรงคณุคา่หรอืโครงการอันทรง
คณุคา่

การเลือกและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 1 และ 7, โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 5

งานด ีประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 6

เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน

มาตรฐานตอ่ไปน้ีจาก เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
สัมพันธ์กับบทเรยีนในหน่วยน้ี

การศึกษา

ส่วนสิบและเงินบรจิาค

การท�างานและการพึ่งพาตนเอง
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

การพึ่งพาตนเองหมายความวา่อะไร
เมื่อเราพึ่งพาตนเอง เราใช้พรและความสามารถที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเพื่อ
ดแูลตวัเราและครอบครวัเราและหาวธิีแก้ ไขปัญหาของเราเอง เมื่อเราพึ่งพาตนเอง เรา
ย่อมสามารถรบัใช้และดแูลผู้อื่นไดด้ขีึน้เช่นกัน พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราพึ่งพาตนเอง
ทัง้ทางวญิญาณและทางโลก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การพึง่พาตนเองหมายถึง
อะไร

มัทธิว 25:1–13 (อุปมาเรือ่งหญิง
พรหมจารสิีบคน)

มัทธิว 25:14–29 (อุปมาเรือ่งเงินตะลันต)์

2 เธสะโลนิกา 3:10–13; กาลาเทีย 6:3–5 
(ความส�าคญัของการท�างานและการ
พึ่งพาตนเอง)

คพ. 58:26–28 (เราเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีอง
ตนเอง)

คพ. 88:118 (แสวงหาการเรยีนรู้ โดยการ
ศึกษาและศรทัธา)

คพ. 89:18–20 (ค�าสัญญากับคนที่เช่ือฟัง
พระค�าแห่งปัญญา)

คพ. 104:78 (ช�าระหน้ี)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การเตรยีมพรอ้มทาง
วญิญาณ เริม่ตน้แตเ่น่ินๆ และมุ่งมั่น,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, หน้า 44–48

“การท�างานและการพึ่งพาตนเอง,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), หน้า 
40–41

“พึ่งพาตนเอง,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
(2004), หน้า 226–227

“การพึ่งพาตนเอง,” คูม่ือเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจักร (2010), 6.1.1

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “เผชิญความท้าทาย
ของโลกทุกวนัน้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 
44–47

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านได้ ใช้พรและความ
สามารถที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ท่านเพื่อดแูล
ตนเองและครอบครวัอย่างไร 
การพึ่งพาตนเองช่วยให้ท่าน
เป็นพรแก่ผู้อื่นอย่างไร ท่าน
เคยไดร้บัพรใดอีกบ้างจากการ
พึ่งพาตนเอง

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงจะพึ่งพาตนเอง การ
พึ่งพาตนเองจะช่วยให้พวก
เธออดทนในยามยากล�าบาก
อย่างไร น่ันจะเป็นพรแก่
ครอบครวัในอนาคตอย่างไร



280

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• แบ่งปันนิยามของการพึ่งพาตนเองที่
อยู่ตน้โครงรา่งน้ีกับเยาวชนหญิง ขอให้
เยาวชนหญิงอ่าน คพ. 58:26–28 และ
ถามค�าถามตอ่ไปน้ี: การเป็น “ผู้มีสิทธิ์เสรี
ของ [ตวัเรา]” หมายความวา่อะไร เราจะ 
“ท�างานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ด”ี มาก
ขึน้ไดอ้ย่างไร ข้อเหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยว
กับการพึ่งพาตนเอง สนทนาค�าตอบใน
ชัน้เรยีน

• เขียนค�าวา่ “พึ่งพาผู้อื่น” ไวด้า้นซ้าย
ของกระดานและค�าวา่ “พึ่งพาตนเอง” ไว้
ดา้นขวา ขอให้เยาวชนหญิงนิยามทัง้สอง
ค�า (หากพวกเธอตอ้งการความช่วยเหลือ
ให้พวกเธอด ูหน้า 226–227 ของ แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา) ขอให้พวกเธอเขียนวธิีที่พวก
เธอพึ่งพาผู้อื่นและวธิีที่พวกเธอพึ่งพา
ตนเอง เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้เรา
พึ่งพาตนเอง

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่การพึง่พาตนเองหมายความ
วา่อะไร เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นกลุ่มและ
มอบหมายดา้นตา่งๆ ไปน้ีของการพึ่งพา
ตนเองให้แตล่ะกลุ่ม: การศึกษา การเงิน 
ความสัมพันธ์ และความเข้มแข็งทาง
วญิญาณ เชือ้เชิญให้แตล่ะกลุ่มทบทวน
ส่วนตา่งๆ ค�าพูดของเอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ 
ด.ี เฮลส์ “เผชิญความท้าทายของโลกทุก
วนัน้ี” ที่กล่าวถึงหัวข้อเหล่าน้ี เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเรยีน
รูแ้ละส่ิงที่พวกเธอจะท�าเพื่อให้พึ่งพา
ตนเองไดม้ากขึน้ในดา้นใดดา้นหน่ึง

• เขียนหัวข้อตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการพึ่งพา
ตนเองไว้ ในกระดาษแผ่นเล็กหัวข้อแตล่ะ
แผ่น: สุขภาพ การศกึษา งานอาชีพ การ
สะสมอาหารในบ้าน การเงิน และความ
เข้มแข็งทางวญิญาณ ให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนเลือกหน่ึงหัวข้อที่เธอสนใจ 
และเชือ้เชิญให้เธออ่านหัวข้อน้ันใน
ส�าเนาหมวด 6.1.1 ของ คูม่ือเล่ม 2 (หน้า 
34–35) ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนสอน
ชัน้เรยีนพอสังเขปวา่เธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยว

กับหัวข้อน้ัน หัวข้อน้ันเกี่ยวข้องกับการ
พึ่งพาตนเองอย่างไร และพวกเธอจะท�า
อะไรไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมพึ่งพาตนเอง
ในดา้นเหล่าน้ี ความพยายามในวยัเยาว์
ของเยาวชนหญิงจะเป็นพรแก่ครอบครวั
พวกเธอไดอ้ย่างไรเมื่อพวกเธอเป็นภรรยา
และมารดา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านคนละ
หน่ึงเรือ่งใน Daughters in My Kingdom 
(หน้า 51–56) เกี่ยวกับสตรทีี่พึ่งพา
ตนเองในประวตัศิาสนจักรสมัยเริม่แรก 
ขอให้เยาวชนหญิงเล่าเรือ่งน้ันดว้ยค�าพูด
ของพวกเธอเองและแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง เยาวชนหญิงจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อท�าตามแบบอย่างเหล่า
น้ีขณะอยู่ ในวยัเยาว์

• จับคูเ่ยาวชนหญิง มอบหมายพระ
คมัภีรเ์กี่ยวกับการพึ่งพาตนเองให้คูล่ะ
หน่ึงข้อ เช่นข้อที่อยู่ ในโครงรา่งน้ี เชือ้
เชิญให้แตล่ะคูอ่่านพระคมัภีรข์้อน้ันแล้ว

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ครทูี่ยอดเยี่ยมไม่ตอ้งการค�า
ชมเชยส�าหรบัการเรยีนรูแ้ละ
การเตบิโตของคนที่เขาสอน 
เช่นเดยีวกับชาวสวนที่ปลูก
และดแูลพืชผล เขาพยายาม
สรา้งสภาพการเรยีนรูท้ี่ดทีี่สุด 
หลังจากน้ันก็ถวายความ
ขอบคณุพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ
เขาเห็นความเจรญิก้าวหน้า
ของคนที่เขาสอน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], หน้า 62)
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สรา้ง Mormanad เกี่ยวกับการพึ่งพา
ตนเอง ท่านอาจตอ้งการแสดงตวัอย่าง
ของMormonad จาก New Era หรอื เลีย- 
โฮนา เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน 
Mormanad ของพวกเขากับชัน้เรยีน 
กระตุน้พวกเธอให้ตดิ Mormanad ที่บ้าน
เพื่อเตอืนความจ�าเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเธอ
เรยีนรู้

• แจกเหรยีญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
คนละห้าเหรยีญบ้าง สองเหรยีญบ้าง 
หรอืหน่ึงเหรยีญ ให้พวกเธออ่าน มัทธิว 
25:14–29 เพื่อดวูา่เกิดอะไรขึน้กับคนใน
อุปมาที่ ไดร้บัเงินเท่ากับที่พวกเธอไดร้บั 
สนทนาค�าถามเช่น “บ่าวทัง้สามท�าอะไร
กับเงินที่ตนไดร้บั” และ “อุปมาเรือ่งน้ี
เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาตนเองอย่างไร” 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงไตรต่รองส่ิงที่พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานแก่พวกเธอซ่ึงจะช่วย
ให้พวกเธอพึ่งพาตนเอง เช่น พรสวรรค ์

คณุสมบัตปิระจ�าตวั และความสามารถ 
พวกเธอจะใช้คณุสมบัตเิหล่าน้ีเพื่อพึ่งพา
ตนเองมากขึน้ไดอ้ย่างไร พวกเธอจะใช้
เป็นพรแก่ครอบครวัในอนาคตของพวก
เธอไดอ้ย่างไร

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอและ
ครอบครวัท�าอะไรเพื่อเตรยีมรบัมือกับภัย
ธรรมชาต ิ(เช่น แผ่นดนิไหวหรอืเฮอรร์-ิ
เคน) ให้ชัน้เรยีนอ่านสามย่อหน้าแรกใน
ค�าพูดของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง 
“การเตรยีมพรอ้มทางวญิญาณ เริม่ตน้
แตเ่น่ินๆ และมุ่งมั่น” อะไรคอื “ภัยทาง
วญิญาณ” หรอืการทดลองที่เราอาจพบ
เจอ เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเตรยีมทาง
วญิญาณ แจกค�าพูดที่เหลือของประธาน
อายรงิก์ ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน และขอ
ให้พวกเธอหาค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ี 
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจการพึง่พาตนเองดี
พอทีจ่ะอธิบายให้คนอืน่ฟังหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง 
พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ตัง้ใจท�าส่ิงหน่ึงในสัปดาห์น้ีเพื่อพึ่งพา
ตนเองมากขึน้และแบ่งปันประสบการณ์
ในชัน้เรยีนสัปดาห์หน้า

• ท�า ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ตอ่ไปน้ีให้
เสรจ็หน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน: ธรรมชาติ

แห่งสวรรค ์โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 
1 หรอื 4, ความรู ้ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่หรอืโครงการอันทรงคณุคา่, การ
เลือกและความรบัผิดชอบ ประสบการณ์
อันทรงคณุคา่ข้อ 1 หรอื 7

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
เหล่าสานุศิษย์ พระองคท์รง
เตรยีมพวกเขาและทรงมอบ
ความรบัผิดชอบส�าคญัให้
พวกเขาสอน ให้พร และรบัใช้
ผู้อื่น ท่านจะกระตุน้เยาวชน
หญิงในชัน้ให้เป็นพรแก่คน
รอบข้างผ่านการสอนและการ
รบัใช้ของพวกเธอไดอ้ย่างไร
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“สวสัดกิาร,”  แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 225–227

ความรบัผิดชอบตอ่ความผาสุกทางสังคม อารมณ์ วญิญาณ 
รา่งกาย และเศรษฐกจิของตวัทา่นตกอยูก่บัทา่นเป็นอนัดบั 
แรก อันดบัที่สองคอืครอบครวั และอันดบัที่สามคอืศาสน- 

จักร  ภายใต้การดลใจของพระเจ้าและความอุตสาหะของ
ท่าน ท่านควรจัดหาส่ิงจ�าเป็นของชีวติทัง้ทางวญิญาณและ
ทางโลกให้ตนเองและครอบครวั

ท่านจะสามารถดแูลตนเองและครอบครวัไดด้ขีึน้เมื่อท่าน
พึ่งพาตนเอง ท่านพรอ้มจะอดทนตอ่ความทุกข์ยากโดยไม่ 
ตอ้งพึ่งอาอาศัยผู้อื่น

ทา่นจะพึง่พาตนเองได้ โดย (1) ไขวค่วา้โอกาสทางการศึกษา 
(2) ปฏิบัติตามหลักโภชนาการและหลักอนามัยที่ถูกต้อง 
(3) เตรียมพร้อมและหางานอาชีพที่เหมาะสม (4) สะสม

อาหารและเสือ้ผา้ในปรมิาณทีก่ฎหมายอนุญาต (5) บรหิาร 

ทรัพยากรอย่างฉลาด รวมทัง้จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค 
หลีกเลี่ยงหน้ีสิน (6) พัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
อารมณ์ และสังคม

ในการพึ่งพาตนเอง ท่านตอ้งเต็มใจท�างาน  พระเจ้าทรง
บัญชาให้เราท�างาน (ด ูปฐมกาล 3:19; คพ. 42:42)  งานที่
มีเกียรตเิป็นแหล่งพืน้ฐานของความสุข คณุคา่ในตนเอง 
และความรุง่เรอืง

หากท่านไม่สามารถสนองความตอ้งการพืน้ฐานของตนเอง
โดยความเพียรพยายามของท่าน  หรือไม่สามารถเลีย้งดู
สมาชิกครอบครัวได้ช่ัวคราว ศาสนจักรสามารถช่วยท่าน
ได้  ในสถานการณ์เช่นน้ีตามปรกติศาสนจักรจะจัดหาส่ิง
ประทังชีวิตเพื่อช่วยให้ท่านและครอบครัวกลับมาพึ่งพา
ตนเองไดอ้ีกครัง้
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันรูอ้ย่างไรวา่ฉันก�าลังเปลี่ยนใจ
เลื่อมใจหรอืไม่
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการตลอดชีวติของการเป็นเหมือนพระครสิตม์าก
ขึน้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่เฉพาะความประพฤติ
เท่าน้ันแตค่วามปรารถนา เจตคต ิและอุปนิสัยที่แท้จรงิของเราดว้ย น่ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่พระเจ้าทรงเรยีกวา่การเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงอันลึก
ซึง้ในใจ (ด ูโมไซยาห์ 27:25; แอลมา 5:14) เราสามารถรู้ ไดว้า่เราก�าลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระเจ้าเมื่อเราหมดสิน้ความปรารถนาจะท�าบาป เราเป่ียมดว้ยความรกั และเราพยายาม
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงรบัรูว้า่ตนเปลีย่นใจเลือ่มใน
พระเจ้า

อีนัส 1:1–19, 26–27; โมไซยาห์ 5:1–5; 
27:23–37; แอลมา 23:6–7; ฮีลามัน 3:35; 
4 นีไฟ 1:1–4, 15 (ตวัอย่างของการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส)

บอนนี แอล. ออสคารสั์น, “ดฉัินเช่ือหรอื
ไม่” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 87–89

บอนนี แอล. ออสคารสั์น, “ดฉัินเช่ือหรอื
ไม่” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 87–89

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 106–109

บอนนี แอล. ออสคารสั์น, “จงเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 76–78

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใส,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 42–46

วดีทิัศน์: “การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ประสบการณ์อะไรท�าให้การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านลึก
ซึง้ขึน้ ท่านสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในชีวติ
ท่านเมื่อท่านเพียรพยายาม
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

ท่านก�าลังเห็นหลักฐานอะไร
บ้างที่แสดงวา่เยาวชนหญิง
ก�าลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวก
เธอตอ้งเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้เขียนส่ิงที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (เช่น 
เมล็ดพืชเปลี่ยนเป็นตน้ไม้หรอืลูกอ๊อด
เปลี่ยนเป็นกบ) พวกเธอจะใช้ส่ิงเหล่า
น้ีสอนคนอื่นๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสไดอ้ย่างไร 

• เขียนค�าวา่ การเปลีย่นใจเลือ่มใส บน
กระดาน และเชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้
มองหาค�าและวลี ใน โมไซยาห์ 27:25–26 
ที่ช่วยให้พวกเธอเข้าใจวา่การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสคอือะไร เชือ้เชิญพวกเธอให้
สนทนาส่ิงที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสจากค�าและวลีเหล่าน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับการเปลีย่นใจเลือ่มใส
และมองเห็นหลักฐานของการเปลีย่นใจเลือ่มใสในตวัพวกเธอ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่าง
หรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงล่วงหน้าสอง
สามวนัให้เตรยีมมาแบ่งปันประสบการณ์
ที่มิเชล คารเ์นเซกกามีเมื่อเอธานลูกชาย
ของเธอป่วยขัน้วกิฤตติามที่พบในค�าพูด
ของซิสเตอรบ์อนนี แอล. ออสคารสั์น
เรือ่ง  “ดฉัินเช่ือหรอืไม่” ท่านอาจจะเขียน
ค�าถามไวบ้นกระดานวา่ “ฉันเช่ือหรอื
ไม่”  เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงในชัน้เรยีน
ไตรต่รองค�าถามน้ีขณะอ่านค�าบรรยาย
ของซิสเตอรอ์อสคารสั์นเกี่ยวกับส่ิงที่เรา
เช่ือ ช่วงท้ายของชัน้เรยีน ท่านจะเปิด
โอกาสให้เยาวชนหญิงแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับค�าสอนพระกิตตคิณุในค�า
พูดน้ีที่พวกเธอเช่ือ พวกเธอเช่ือส่ิงเหล่าน้ี
ดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร 

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงล่วงหน้าสอง
สามวนัให้เตรยีมมาแบ่งปันประสบการณ์
ที่มิเชล คารเ์นเซกกามีเมื่อเอธานลูกชาย
ของเธอป่วยขัน้วกิฤตติามที่พบในค�าพูด
ของซิสเตอรบ์อนนี แอล. ออสคารสั์น
เรือ่ง  “ดฉัินเช่ือหรอืไม่” ท่านอาจจะเขียน
ค�าถามไวบ้นกระดานวา่ “ฉันเช่ือหรอื
ไม่”  เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงในชัน้เรยีน

ไตรต่รองค�าถามน้ีขณะอ่านค�าบรรยาย
ของซิสเตอรอ์อสคารสั์นเกี่ยวกับส่ิงที่เรา
เช่ือ ช่วงท้ายของชัน้เรยีน ท่านจะเปิด
โอกาสให้เยาวชนหญิงแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับค�าสอนพระกิตตคิณุในค�า
พูดน้ีที่พวกเธอเช่ือ พวกเธอเช่ือส่ิงเหล่าน้ี
ดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเลือกค�าพูด
หน่ึงเรือ่งที่ ให้ ไว้ ในโครงรา่งน้ี อ่านหน่ึง
หัวข้อ และใช้ข้อมูลจากเรือ่งดงักล่าวสรา้ง
โปสเตอรท์ี่จะตอบค�าถามวา่ “ฉันรู้ ได้
อย่างไรวา่ฉันก�าลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส” ขอ
ให้เยาวชนหญิงใช้ โปสเตอรแ์ละค�าพูดที่
พวกเธอศึกษาไปแล้วสอนกันเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงศึกษา “การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส” ใน แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
หรอืข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่งน้ี และ
เขียนรายการค�าถามที่จะถามตนเองเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าสู่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของพวกเธอ ให้เวลาสมาชิกชัน้
เรยีนแบ่งปันวา่พวกเธอจะรวมอะไรไว้ ใน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การฟังเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราฟัง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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รายงานและเพราะเหตใุด กระตุน้ให้พวก
เธอไตรต่รองวา่จะตอบค�าถามเหล่าน้ี
อย่างไร

• ฉายวดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งในโครงรา่งน้ี 
และเชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปันส่ิง 

ที่เรยีนรูเ้กี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจาก 

วดีทิัศน์ เล่าให้เยาวชนหญิงฟังเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ ไดช่้วยให้ท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมากขึน้ และเชือ้เชิญพวกเธอให้
แบ่งปันประสบการณ์ของตน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจวธิีรบัรูถ้ึงการเปลีย่นใจเลือ่มใสในชีวติพวกเธอหรอืไม่ พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เลือกท�าบางส่ิงที่เจาะจงเพื่อให้ความ
พยายามของพวกเธอในการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสให้มากขึน้น้ันรดุหน้า

• เขียนความรูสึ้กในบันทึกส่วนตวัของ
พวกเธอวา่เวลาน้ีพวกเธออยู่ตรงไหนของ

กระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส เมื่อพวก
เธอมีประสบการณ์ที่ท�าให้การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของพวกเธอลึกซึง้ขึน้ พวกเธอ
อาจจะเขียนไว้ ในบันทึกส่วนตวัเช่นกัน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางใจ
สานุศิษย์ของพระองคด์ว้ย
การมอบความรบัผิดชอบอัน
ส�าคญัให้สอน รบัใช้ และเป็น
พรแก่ผู้อื่น จุดประสงคข์อง
พระองคค์อืช่วยให้พวกเขา
เปลี่ยนใจเลื่อมใสผ่านการ
รบัใช้ผู้อื่น ท่านจะจัดเตรยีม
โอกาสอะไรบ้างให้เยาวชน
หญิงที่ท่านสอนไดร้บัใช้และ
เตบิโต
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัลอกมาจาก “การเปลีย่นใจเลือ่มใส,” แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (2004), 42–45

คณุลักษณะของคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส

พระคมัภีรม์อรมอนบรรยายถึงคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระเจ้าไวด้งัน้ี

พวกเขาปรารถนาจะท�าด ี ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามิน
ประกาศวา่ “พระวญิญาณของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, 
. . . ทรงกระท�าการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในเรา, หรอืในใจ
เรา, จนเราไม่มี ใจที่จะท�าความช่ัวอีก, แตจ่ะท�าความดีโดย
ตลอด” ( โมไซยาห์ 5:2)  แอลมาพูดถึงผู้คนที่ “ ไม่อาจมองดู
บาปไดเ้วน้แตด่ว้ยความชิงชัง” (แอลมา 13:12) 

พวกเขาไม่กบฏตอ่พระเจ้า  มอรมอนพูดถึงชาวเลมันกลุ่ม
หน่ึงที่เคยช่ัวรา้ยและกระหายเลือดแต ่“เปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาหาพระเจ้า” (แอลมา 23:6)  คนเหล่าน้ีเปลี่ยนช่ือเป็นชาว
แอนไท-นีไฟ-ลี ไฮ และ “กลับกลายเป็นคนชอบธรรม; พวก
เขาวางอาวธุแห่งการกบฏของตนแล้ว, คอืพวกเขาไม่ตอ่สู้
พระผู้เป็นเจ้าอีกตอ่ไป, ทัง้ไม่ตอ่สู้พี่น้องคนใดของพวกเขา” 
(แอลมา 23:7)

พวกเขาแบ่งปันพระกิตตคิณุ  อีนัส แอลมาผู้พ่อ แอลมาผู้
บุตร พวกบุตรของโมไซยาห์ อมิวเล็ค และซีเอสรอมอุทิศ
ตนส่ังสอนพระกิตตคิณุหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า 
(ด ูอีนัส 1:26; โมไซยาห์ 18:1; 27: 32–37; แอลมา 10:1–12; 

15:12)

พวกเขาเป่ียมดว้ยความรกั  หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
ฟ้ืนคนืพระชนม์เสด็จเยือนผู้คนในอเมรกิา “ทัง้หมดไดร้บั
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า, ทั่วผืนแผ่นดนิ, ทัง้ชาว
นีไฟและชาวเลมัน, และไม่มีความขัดแย้งและการโตเ้ถียง
ในบรรดาคนเหล่าน้ัน, และทุกคนปฏิบัตติอ่กันอย่างเที่ยง
ธรรม . . .

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืไม่มีความขัดแย้งใน
แผ่นดนิ, เพราะความรกัของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจ
ผู้คน

“และไม่มีความรษิยา, หรอืการววิาท, หรอืความวุน่วาย, หรอื
การผิดประเวณี, หรอืการพูดเท็จ, หรอืการกระท�าฆาตกรรม, 
หรอืกามตณัหาอย่างใด; และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความ
สุขยิ่งกวา่น้ีได้ ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา

“ ไม่มี โจร, หรอืฆาตกร, ทัง้ไม่มีชาวเลมัน, หรอืชาวใด ๆ; แต่
คนทัง้หลายอยู่กันเป็นหน่ึงเดยีว, เป็นลูกของพระครสิต,์ 
และทายาทแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (4 นีไฟ 1:2, 
15–17)

พยายามเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากขึน้

ท่านมีความรบัผิดชอบเบือ้งตน้ส�าหรบัการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของท่านเอง  ไม่มี ใครเปลี่ยนใจเลื่อมใสแทนท่านได ้และ
ไม่มี ใครบังคบัท่านให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสได ้ อย่างไรก็ด ีผู้อื่น
ช่วยท่านได้ ในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  จงเรยีนรูจ้าก
แบบอย่างที่ชอบธรรมของสมาชิกในครอบครวั ผู้น�าและครู
ในศาสนจักร และเหล่าชายหญิงในพระคมัภีร์

ความสามารถที่จะประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ของ
ใจจะเพิ่มขึน้เมื่อท่านพยายามท�าตามแบบอย่างที่ดพีรอ้ม
ของพระผู้ช่วยให้รอด  จงศึกษาพระคมัภีร ์สวดอ้อนวอน
ในศรทัธา รกัษาพระบัญญัต ิและแสวงหาความเป็นเพื่อน
ตลอดเวลาของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  เมื่อท่านด�าเนินตอ่ไป
ในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใส ท่านจะไดร้บั “ความปรดีี
อย่างเหลือล้น” ดงัที่ผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามินไดร้บัเมื่อ
พระวญิญาณ “ทรงกระท�าการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจ 
[ของพวกเขา] “ด ูโมไซยาห์ 5:2, 4)  ท่านจะสามารถท�าตาม
ค�าแนะน�าของกษัตรยิ์เบ็นจามินให้ท่าน “แน่วแน่และไม่
หวัน่ไหว, เต็มไปดว้ยงานดอียู่เสมอ, เพื่อพระครสิต,์ พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, จะทรงผนึกท่านไวเ้ป็นของ
พระองค,์ เพื่อท่านจะไดร้บัการน�าไปสวรรค,์ เพื่อท่านจะมี
ความรอดอันเป็นนิจและชีวตินิรนัดร”์ ( โมไซยาห์ 5:15) 
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการศึกษาหาความรูแ้ละ
พัฒนาทักษะจึงส�าคญัตอ่ฉัน
การศึกษาเป็นส่วนส�าคญัในแผนของพระบิดาบนสวรรคเ์พื่อช่วยให้เราเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้ การศึกษาหาความรูจ้ะให้ความเข้าใจและทักษะที่จะช่วยเราพัฒนาการ
พึ่งพาตนอง หาเลีย้งครอบครวัในอนาคตของเรา และรบัใช้ศาสนจักรและชาวโลกได้
มากขึน้

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจคณุคา่ของการศกึษา

สุภาษิต 4:7; 2 นีไฟ 9:29; คพ. 88:76–80, 
118; 90:15; 93:36; 130:18–19 (เราควร
แสวงหาปัญญาและความรู)้

สุภาษิต 31:10–31 (ภรรยาที่เลิศประเสรฐิ
แสวงหาปัญญาและทักษะเพื่อดแูลบ้าน
และครอบครวั)

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11–17; 1 นีไฟ 
11:1–6; คพ. 138:1–11 (ตวัอย่างของ
ผู้คนในพระคมัภีรท์ี่แสวงหาความรู)้

แมรยี์ เอ็น. คกุ, “แสวงหาการเรยีนรู:้ ท่าน
มีงานตอ้งท�า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 
120–122

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

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การศึกษาของท่านไดเ้ตรยีม
ท่านให้พรอ้มรบัประสบการณ์
ชีวติของท่านอย่างไร น่ันช่วย
ให้ท่านพึ่งพาตนเองอย่างไร

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงตอ้งศึกษาหาความรู ้
พวกเธอรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
การศึกษา การศึกษาและการ
พัฒนาทักษะจะช่วยเยาวชน
หญิงอย่างไรในบทบาท
อนาคตทัง้หมดของพวกเธอ
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 88:118 และสนทนาวา่เหตใุดการ
เรยีนรูจ้ึงเป็นหลักธรรมส�าคญัของพระ
กิตตคิณุ

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงสมมตวิา่เพื่อน
คนหน่ึงจากศาสนจักรบอกพวกเธอวา่เธอ
จะเลิกเรยีนหนังสือ โดยอธิบายวา่ “สัก
วนัฉันก็ตอ้งแตง่งาน และสามีจะเป็น

คนหาเลีย้ง ฉันไม่ตอ้งเรยีนหนังสือก็ ได”้ 
เยาวชนหญิงจะกระตุน้เพื่อนให้เรยีนตอ่
อย่างไร ขอให้พวกเธอเขียนค�าตอบลง
บนแผ่นกระดาษ รวบรวมแผ่นกระดาษ 
อ่านและสนทนาค�าตอบกับชัน้เรยีน เปิด
โอกาสตอนท้ายบทเรยีนให้เยาวชนหญิง
เพิ่มค�าตอบโดยใช้ส่ิงที่พวกเธอเรยีนรู้ ใน
ระหวา่งบทเรยีนเป็นหลัก

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจความส�าคญัของการศกึษา 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งหัวข้อตา่งๆ ในค�าพูดของแมรยี์ 
เอ็น. คกุเรือ่ง “แสวงหาการเรยีนรู:้ ท่าน
มีงานตอ้งท�า” ในหมู่เยาวชนหญิง และ
เชือ้เชิญให้พวกเธออ่านหัวข้อของตน
และขีดเส้นใตแ้นวคดิที่ส�าคญัตอ่พวก
เธอ (พวกเธออาจจะดวูดีทิัศน์ของค�าพูด
เรือ่งน้ีและจดแนวคดิที่ส�าคญัก็ ได)้ เชือ้
เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่ขีดเส้นใตก้ับ
ชัน้เรยีนและอธิบายวา่การศึกษาจะเป็น
พรแก่ครอบครวัในอนาคตของพวกเธอได้
อย่างไร

• มอบหมายให้เยาวชนหญิงอ่านคนละ
หน่ึงย่อหน้าจากห้าย่อหน้าของหมวด 
“การศึกษา” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน หรอืค�ากล่าวของประธานกอร-์
ดอน บี. ฮิงคล์ีย์ และประธานโธมัส เอส. 
มอนสันที่อยู่ตน้ค�าพูดเรือ่ง ”แสวงหาการ
เรยีนรู:้ ท่านมีงานตอ้งท�า“ ขอให้พวกเธอ
อธิบายส่ิงที่อ่านกับชัน้เรยีน และสนทนา

วา่เหตใุดการท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร
เวลาน้ีเพื่อให้มีการศึกษาที่ดจีึงส�าคญั เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงนึกและแบ่งปันเป้า
หมายการศึกษาหาความรูข้องพวกเธอ

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม ขอให้
กลุ่มแรกอ่าน สุภาษิต 31:10–31 ขอให้
กลุ่มที่สองอ่านข้อพระคมัภีร์ ในโครงรา่ง
น้ีที่สอนวา่เราควรแสวงหาปัญญาและ
ความรู ้และขอให้กลุ่มที่สามอ่านข้อพระ
คมัภีร์ ในโครงรา่งน้ีที่ยกตวัอย่างคนที่
แสวงหาความรู ้ขอให้แตล่ะกลุ่มสนทนา
วา่ข้อพระคมัภีรท์ี่อ่านสอนอะไรพวกเขา
เกี่ยวกับความส�าคญัของการศึกษาและ
พัฒนาทักษะ เชิญแตล่ะกลุ่มแบ่งปันส่ิง
ที่สนทนากับนักเรยีนที่เหลือ การศึกษา
หาความรูจ้ะช่วยเยาวชนหญิงในชีวติพวก
เธออย่างไร น่ันจะช่วยให้พวกเธอเป็น
ภรรยาและมารดาที่ดขีึน้อย่างไร

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“นักเรยีนจะตอ้งไดร้บัการก
ระตุน้ให้มีส่วนรว่ม เมื่อครู
ท�าให้ตนเองกลายเป็นคน
ส�าคญัที่สุดในห้องเรยีน พูด
เสียคนเดยีว และท�ากิจกรรม
เองทัง้หมด แน่ใจไดเ้ลยวา่ครู
คนน้ันก�าลังขัดขวางการเรยีน
รูข้องสมาชิกชัน้เรยีน” (อา-
ซาเฮล ด.ี วดูรฟัฟ์, ใน ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน[1999], หน้า 61)
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• ขออนุญาตอธิการเชิญสตรสีองสามคน
จากวอรด์มาแบ่งปันวา่การศึกษาหาความ
รูเ้ป็นพรแก่พวกเธอและครอบครวัอย่างไร 
น่ันช่วยให้พวกเธอเป็นสมาชิกที่มีส่วน

ช่วยเหลืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร กระตุน้เยาวชนหญิงให้ถามค�าถาม
ที่พวกเธอมีเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจความส�าคญัของการ
ศกึษาหาความรูห้รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�า ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ตอ่ไป
น้ีหน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ันให้แล้วเสรจ็: 
คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรง
คณุคา่ข้อ 4, คณุคา่ส่วนบุคคล โครงการ
อันทรงคณุคา่ข้อ 5, ความรู ้ประสบการณ์

อันทรงคณุคา่ข้อ 1 หรอื 5 หรอืโครงการ
อันทรงคณุคา่ข้อ 2

• ท�ารายการส่ิงที่พวกเธอตอ้งการเรยีนรู้
และวางแผนเรยีนรู ้หลังจากพวกเธอท�า
แผนส�าเรจ็แล้ว พวกเธออาจจะแบ่งปัน
ประสบการณ์กับเยาวชนหญิงคนอื่น

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้พระ
คมัภีรส์อนและเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระพันธกิจของ
พระองค ์พระองคท์รงสอน
ผู้คนให้ตรกึตรองพระคมัภีร์
ดว้ยตนเองและใช้พระคมัภีร์
หาค�าตอบส�าหรบัค�าถามของ
พวกเขา ท่านจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อดลใจเยาวชนหญิง
ให้ศึกษาและไตรต่รองพระ
คมัภีร์
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

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

การศึกษาเป็นส่วนส�าคัญในแผนของพระบิดาบนสวรรค์
เพื่อช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้  พระองคท์รง 
ตอ้งการใหท้า่นศึกษาหาความรู ้พัฒนาทกัษะและพรสวรรค ์
พัฒนาพลังความสามารถเพื่อท�าหน้าที่รบัผิดชอบของท่าน
ได้ดี  และพัฒนาความสามารถในการเห็นคุณค่าของชีวติ  
การศึกษาทีท่า่นไดร้บัจะมคีา่ตอ่ทา่นในช่วงชีวติมรรตยัและ 
ในชีวติที่จะมาถึง

การศึกษาจะเตรยีมท่านให้พรอ้มรบัใช้มากขึน้ในโลกและ
ในศาสนจักร จะช่วยท่านเลีย้งดตูนเอง ครอบครวั และคน
ขัดสนได้ดีขึน้ อีกทัง้ช่วยท่านให้เป็นที่ปรึกษาและคู่ชีวิต
ที่ฉลาดส�าหรับคู่ครองในอนาคตของท่าน เป็นครูที่รอบรู้
และมีประสิทธิภาพของบุตรธิดาในอนาคตของท่าน

การศึกษาเป็นการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนมากและจะเปิด 
ประตแูห่งโอกาสที่อาจปิดไดถ้้าท่านไม่มีการศึกษา จงวาง- 
แผนการศึกษาตัง้แต่บัดน้ี  เต็มใจท�างานอย่างขยันหมั่น
เพียรและเสียสละถ้าจ�าเป็น  บอกเป้าหมายการศึกษาของ 
ท่านกับครอบครวั มติรสหาย และผูน้�าเพือ่พวกเขาจะสนับ- 
สนุนและให้ก�าลังใจท่านได้

มีความกระตอืรอืรน้ตอ่การเรยีนรูต้ลอดชีวติ พบปีติ ในการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและใฝ่ ใจศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา  
เลือกมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในโอกาสการเรยีนรูท้ี่มี ให้ท่าน

การศึกษาของทา่นควรรวมถึงการเรยีนรูท้างวญิญาณดว้ย จง 
ศึกษาพระคมัภรีแ์ละถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ยคุสุดท้าย 

เรยีนเซมินารแีละสถาบัน  เรยีนรูต้ลอดชีวติท่านเกี่ยวกับ 
แผนของพระบิดาบนสวรรค ์ การเรยีนรูท้างวญิญาณจะช่วย 
ใหท้า่นพบค�าตอบของการทา้ทายในชีวติและจะอัญเชิญความ 
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ข้อความทีค่ดัมาจากแมรยี์ เอ็น. คกุ, “แสวงหาการเรยีนรู:้ 
ท่านมีงานตอ้งท�า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 120–122

จงแสวงหาการเรยีนรู้ โดยหมัน่ศึกษา ทา่นอาจจะไมส่ามารถ 
ทุม่เทเวลาเรยีนรู้ ไดม้ากเทา่เวลาน้ีอกีแลว้ ประธานกอรด์อน 
บี. ฮิงคล์ีย์ แนะน�าเยาวชนของศาสนจักรไวอ้ย่างชาญฉลาด
วา่ “รปูแบบการศึกษาที่ท่านสรา้งในช่วงเรยีนหนังสือตาม 
เกณฑ์ส่วนใหญ่จะส่งผลให้ท่านกระหายความรู้ช่ัวชีวิต” 
[กอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยี,์ Way to Be! Nine Ways to Be Happy 
and Make Something of Your Life (2002), 28.] “ท่าน
ตอ้งศึกษาหาความรู้ ให้มากเท่าที่ท่านจะท�าได ้. . . เสียสละ
ส่ิงใดก็ตามที่ตอ้งเสียสละเพื่อให้ตวัท่านมีคณุสมบัตเิหมาะ 

จะท�างานของโลก [น้ี] . . . ฝึกสมองและมือท่านให้เป็น
อิทธิพลดีขณะที่ท่านก้าวหน้าไปกับชีวิต” [กอร์ดอน บี. 
ฮิงคล์ีย์, “Seek Learning,”New Era,Sept. 2007, 2, 4.]

ในการพูดเฉพาะกับสตร ีประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว
วา่ “บ่อยครัง้เราไม่รูอ้นาคต ดว้ยเหตน้ีุเราจึงตอ้งพรอ้มรบั
ความไม่แน่นอน . . . ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาหาความรู้
และเรียนรู้ทักษะซ่ึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเพ่ือ
ท่านจะพรอ้มจัดหาให้ครอบครวัหากเกิดสถานการณ์เช่น
น้ัน” [ โธมัส เอส. มอนสัน, “หากเจ้าพรอ้มเจ้าจะไม่กลัว,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2004, 143]
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดการท�างานจึงเป็นหลักธรรม
ส�าคญัของพระกิตตคิณุ
พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ ให้เกียจครา้น การพัฒนาความปรารถนาและความสามารถใน
การท�างานช่วยเราท�าคณุประโยชน์ตอ่โลกที่เราอาศัยอยู่ น่ันท�าให้เรารูสึ้กเห็นคณุคา่ของ
ตนเองมากขึน้ อีกทัง้เป็นพรแก่เราและครอบครวัเราทัง้เวลาน้ีและในอนาคต

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดการท�างานจึงเป็นหลัก
ธรรมส�าคญัของพระกิตตคิณุ

ปฐมกาล 3:19; กาลาเทีย 6:3–5; 1 เธสะ-
โลนิกา 4:11; โมไซยราห์ 10:4–5 (เราไดร้บั
บัญชาให้ท�างาน)

สุภาษิต 31:27; แอลมา 38:12; คพ. 58:27; 
60:13; 75:29 (อย่าเกียจครา้น)

โมเสส 1:39 (งานและรศัมีภาพของพระผู้
เป็นเจ้า)

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “หลักธรรมสอง
ข้อส�าหรบัเศรษฐกิจ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2009, หน้า 68–72

เอช. เดวดิ เบอรต์นั, “พรของการ
ท�างาน”, เลียโฮนา, ธ.ค. 2009, หน้า 
36–40

“การท�างานและการพึ่งพาตนเอง,” เพือ่
ความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), หน้า 
40–41

วดีทิัศน์: “รบัการน�าทางโดยง่าย”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การท�างานมีบทบาทอะไรใน
ชีวติท่าน การท�างานเป็นพร
แก่ท่านและครอบครวั ทัง้
ทางโลกและทางวญิญาณ
อย่างไร

เยาวชนหญิงที่ท่านสอน
คดิวา่การท�างานเป็นโอกาส
หรอืเป็นบางอย่างที่พวกเธอ
ตอ้งการหลีกเลี่ยง ท่านจะ
ช่วยให้พวกเธอรบัรูถ้ึงพร
มากมายของการท�างานและ
พัฒนาความปรารถนาจะ
ท�างานอย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดวูดีทิัศน์เรือ่ง 
“ชักจูงโดยง่าย” และมองหาพรที่มาจาก
การท�างานขยันขันแข็ง ขอให้เยาวชน
หญิงสนทนาถึงพรที่พวกเธอเคยไดร้บั
เพราะการท�างานขยันขันแข็ง

• เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงแบ่งปัน
พรสวรรคก์ับชัน้เรยีนและอธิบายวา่เธอ

ตอ้งท�าอะไรเพื่อพัฒนาพรสวรรคน้ั์น 
อะไรจูงใจเธอให้ท�างานหนักกับพรสวรรค์
ของเธอ เชือ้เชิญให้คนอื่นในชัน้แบ่ง
ปันประสบการณ์ซ่ึงพวกเธอท�างานเพื่อ
ให้บรรลุผลบางอย่าง เหตใุดพระบิดา
บนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราเรยีนรูท้ี่จะ
ท�างาน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับคณุคา่ของการท�างาน 
เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการ
ดลใจของพระวญิญาณ:

• แจกพระคมัภีรอ์้างอิงเกี่ยวกับการ
ท�างานให้เยาวชนหญิงคนละข้อ (เช่นข้อ
ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ี) ขอให้เธออ่านข้อ
น้ันและนึกถึงตวัอย่างจากชีวติเธอหรอื
ชีวติผู้อื่นอันแสดงให้เห็นหลักธรรมที่สอน
ไว้ ในข้อที่เธออ่าน เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันข้อพระคมัภีรแ์ละตวัอย่าง
ที่นึกถึง การท�างานเป็นพรแก่ชีวติเรา
อย่างไร

• แจกพระคมัภีรจ์ากโครงรา่งน้ีให้
เยาวชนหญิงคนละหน่ึงข้อ และขอให้
เธอเขียนสรปุพระคมัภีรข์้อน้ันสัน้ๆ ลง
ในแผ่นกระดาษ ขอให้เยาวชนหญิงตดิ
ข้อสรปุของพวกเธอไวบ้นกระดาน มอบ
หมายพระคมัภีรข์้ออื่นให้อีกคนละหน่ึง
ข้อ และเชือ้เชิญให้อ่านและหาข้อสรปุ
บนกระดานที่ตรงกับพระคมัภีรข์้อน้ัน 
เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไรจากพระคมัภีร์
เหล่าน้ีถึงความส�าคญัของการท�างาน 
เยาวชนหญิงไดร้บัพรอย่างไรเน่ืองดว้ย
พวกเธอท�างานขยันขันแข็ง

• ใช้หมวด “การท�างานและการพึ่งพา
ตนเอง” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน, ค�าพูดที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี หรอืไซต ์Work ใน LDS.org เลือก
ข้อความเกี่ยวกับการท�างานที่ท่านคดิ
วา่จะมีความหมายตอ่เยาวชนหญิง แจก
ส�าเนาข้อความให้เยาวชนหญิงคนละหน่ึง
ข้อความ เชือ้เชิญให้เธออ่านข้อความ
น้ันในใจและส่งตอ่ให้คนที่น่ังตดิกัน ให้
เยาวชนหญิงท�าเช่นน้ีตอ่ไปจนทุกคนได้
อ่านทุกข้อความ ตดิข้อความทัง้หมดไว้
บนกระดาน และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
เลือกคนละหน่ึงข้อความที่มีความหมาย
ตอ่เธอเป็นพิเศษและแบ่งปันวา่เหตใุด
ข้อน้ันจึงมีความหมาย พวกเธอเรยีนรู้
อะไรจากข้อความเหล่าน้ีเกี่ยวกับความ
ส�าคญัของการท�างาน การเรยีนรูว้ธิีท�างาน
จะเป็นพรแก่พวกเธอและครอบครวัของ
พวกเธอในเวลาน้ีและในอนาคตอย่างไร

• แจกส�าเนาหัวข้อที่สัมพันธ์กันจากค�า
พูดหน่ึงเรือ่งที่แนะน�าไว้ ในโครงรา่งน้ี

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ถามค�าถามที่ตอ้งการให้ผู้
เรยีนหาค�าตอบในพระคมัภีร์
และค�าสอนของศาสดายุค
สุดท้าย” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 62)
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ให้เยาวชนหญิง เชือ้เชิญให้พวกเธออ่าน
หัวข้อดงักล่าวเป็นส่วนตวัและขีดเส้นใต้
ค�าและวลีที่พูดถึงพรจากการท�างาน ขอ
ให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่ขีดเส้นใตก้ับคน
อื่นในชัน้ เยาวชนหญิงไดเ้รยีนรูอ้ะไรเกี่ยว

กับการท�างานจากครอบครวัของพวกเธอ 
พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเวลาน้ีที่จะเป็น
พรแก่บ้านของพวกเธอเอง การเรยีนรู้
วธิีท�างานเวลาน้ีจะช่วยพวกเธอเมื่อเป็น
มารดาไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจคณุคา่ของการท�างาน
ดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ช่วยงานบ้านมากขึน้ ท�างานล่วง
เวลา หรอือาสาท�างานกับองคก์รบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในท้องที่

• ท�าความก้าวหน้าส่วนบุคคล ตอ่ไปน้ี
ให้เสรจ็หน่ึงข้อหรอืมากกวา่น้ัน: ความรู ้
โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 1 การเลือกและ
ความรบัผิดชอบ โครงการอันทรงคณุคา่
ข้อ 5

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักคน
ที่พระองคท์รงสอนและทรง
ท�าให้การสอนของพระองค์
เข้าถึงแตล่ะบุคคล ขณะที่
ท่านเตรยีมสอน จงอ่านพระ
คมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอื่นโดย
นึกถึงเยาวชนหญิงเสมอ และ
ไตรต่รองวา่ท่านจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพื่อเข้าถึงสมาชิกชัน้
เรยีนแตล่ะคน
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“การท�างานและการพึง่พาตนเอง,” เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 40–41

การท�างานเป็นเรื่องน่ายกย่อง  การพัฒนาความสามารถ
ในการท�างานจะช่วยให้ท่านเอือ้ประโยชน์ตอ่โลกที่ท่านอยู่ 
จะท�าให้ท่านรูสึ้กวา่ตนมีคณุคา่มากขึน้ จะเป็นพรแก่ท่าน
และครอบครวั ทัง้เวลาน้ีและในอนาคต

การฝึกท�างานเริม่ตน้ในบ้าน ช่วยครอบครวัท่านโดยเต็มใจ 
ช่วยงานที่จ�าเป็นตอ่การดแูลรกัษาบ้าน ฝึกบรหิารเงินของ
ท่านอย่างฉลาดและด�าเนินชีวติตามรายได ้ ท�าตามค�าสอน 
ของศาสดาพยากรณ์โดยจา่ยส่วนสิบ หลกีเลีย่งหน้ีสิน และ 

เก็บออมไวส้�าหรบัอนาคต

ตัง้เป้าหมายใหสู้ง และเต็มใจมมุานะท�างานใหบ้รรลเุป้าหมาย 
สรา้งวนัิยให้ตนเอง และเป็นคนเช่ือถือได ้ท�าสุดความสา-
มารถในการเรยีกของศาสนจักร การบ้านจากโรงเรยีน งาน
อาชีพ และการงานที่คุ้มค่าอื่นๆ เยาวชนชายควรเต็มใจ
ท�างานที่ต้องท�าเพื่อให้พร้อมรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
พระบิดาบนสวรรคท์รงมอบของประทานและพรสวรรค์
แก่ท่านและทรงรูว้า่ท่านสามารถท�าอะไรให้บรรลุผลส�าเรจ็ 
แสวงหาความช่วยเหลือและการน�าทางจากพระองคข์ณะ
ท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ ให้เกียจครา้น  ความเกียจครา้น
น�าไปสู่พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม ความสัมพันธ์ที่เป็นภัย 
และบาป  ความเกียจครา้นรปูแบบหน่ึงคอืการใช้เวลามาก
เกินไปกับกิจกรรมที่ยับยัง้ท่านไม่ ให้ท�างานอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ อาทิ การใช้อินเทอรเ์น็ต เล่นวดิี โอเกม และดู
โทรทัศน์

อย่าเสียเวลาและเงินของท่านไปกับการพนัน  การพนัน
เป็นส่ิงผิดและไม่ควรใช้เป็นความบันเทิง  การพนันเป็น
ส่ิงมอมเมาและท�าให้เสียโอกาส ชีวิตพังทลาย ครอบครัว
แตกสลาย  อย่าเช่ือผิดๆ วา่ท่านสามารถไดบ้างอย่างมาโดย
ไม่ตอ้งท�าอะไร

พรประการหน่ึงของการท�างานคอืพัฒนาการพึ่งพาตนเอง  
เมื่อท่านพึ่งพาตนเอง ท่านก�าลังใช้พรและความสามารถที่ 

พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่านเพื่อดแูลตนเองและครอบ- 
ครวั และเพือ่พบวธิแีก้ ไขปัญหาของทา่น การพึง่พาตนเอง 
มิได้หมายความว่าท่านต้องสามารถท�าทุกอย่างได้ด้วย
ตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างแท้จรงิท่านตอ้งเรยีนรู้
วธิีท�างานกับผู้อื่นและหันไปพึ่งพระเจ้าเพื่อขอความช่วย
เหลือและพลังจากพระองค์

จ�าไวว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานส�าคญัให้ท่านท�า พระองค์
จะทรงอวยพรท่านขณะท่านพยายามท�างานน้ันให้บรรลุ
ผลส�าเรจ็
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ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการให้ฉันมี
สุขภาพดี
สุขภาพที่ดเีป็นส่วนส�าคญัของการพึ่งพาตนเอง การรกัษาสุขภาพของเราจะอ�านวยให้
เราบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของเราและรบัใช้ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ วธิีที่เรา
ปฏิบัตติอ่รา่งกายเราส่งผลตอ่สุขภาพทางวญิญาณของเราและความสามารถในการได้
รบัการน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เพื่อถนอมสุขภาพของเรา เราควรเช่ือฟังพระ
ค�าแห่งปัญญา กินอาหารถูกหลักโภชนาการ ออกก�าลังกายเป็นประจ�า และนอนหลับให้
เพียงพอ

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดพระเจ้าจึงทรง
ตอ้งการให้เรามีสุขภาพดี

1 โครนิธ์ 6:19 (รา่งกายของเราเป็นวหิาร
ของพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 88:124 (แนวทางส�าหรบัการรกัษา
รา่งกายและความคดิให้มีสุขภาพด)ี

คพ. 89 (พระค�าแห่งปัญญา)

บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวาจาแห่ง
ปัญญา: หลักธรรมและค�าสัญญา,”  
เลียโฮนา, ก.ค. 1996, หน้า 21–24

“สุขภาพทางกายและอารมณ์,” เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน (2011),หน้า 25–27

วดีทิัศน์: “สุขภาพรา่งกาย”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

การรกัษาสุขภาพอ�านวยให้
ท่านรบัใช้พระเจ้าไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้อย่างไร 
ท่านเคยไดร้บัพรใดอีกบ้าง
เมื่อท่านพยายามด�าเนินชีวติ
ให้มีสุขภาพดี

เยาวชนหญิงพบการล่อลวง
อะไรบ้างที่อาจเป็นภัยตอ่
สุขภาพของพวกเธอ พวกเธอ
จะไดร้บัพรใดบ้างเมื่อรกัษา
กฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ตดิรปูเยาวชนหญิงคนหน่ึงไวข้้างรปู
พระวหิาร ถามเยาวชนหญิงวา่รา่งกายพวก
เธอเปรยีบเสมือนพระวหิารอย่างไร (ด ู
1 โครนิธ์ 6:19) เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนสนทนากันในชัน้วา่เหตใุดการ
รกัษารา่งกายและความคดิเราให้สะอาด
และมีสุขภาพดจีึงเป็นเรือ่งส�าคญั

• เขียนบนกระดานวา่ “เหตใุดพระเจ้า
ทรงตอ้งการให้เรามีสุขภาพด”ี เชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงแบ่งปันค�าตอบที่เป็นไป
ไดแ้ละมองหาค�าตอบเพิ่มเตมิตลอดบท
เรยีน 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการ
ให้พวกเธอมีสุขภาพด ีเลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงท�ารายการส่ิง
ที่พวกเธอท�าอยู่เพื่อรกัษาความคดิและ
รา่งกายให้มีสุขภาพด ีแบ่งชัน้เรยีนออก
เป็นกลุ่มและมอบหมายให้แตล่ะกลุ่ม
คน้ควา้พระคมัภีรต์อ่ไปน้ีหน่ึงข้อโดย
มองหาค�าแนะน�าเพื่อช่วยพวกเธอรกัษา
ความคดิและรา่งกายให้มีสุขภาพด:ี คพ. 
88:124; คพ. 89:5–9; และ คพ. 89:10–16 
(หากพวกเธอตอ้งการให้ช่วยเข้าใจเรือ่ง
ค�าแนะน�าใน คพ. 89 ให้ด ูแน่วแน่ตอ่
ศรทัธา,หน้า 194–196) ให้แตล่ะกลุ่ม
รายส่ิงที่พบ ขอให้เยาวชนหญิงทบทวน
รายการของพวกเธอและพิจารณาวา่มีส่ิง
อื่นอีกหรอืไม่ที่พวกเธอท�าไดเ้พื่อรกัษา
สุขภาพ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
การเปลี่ยนแปลงที่พวกเธอวางแผนจะ
ท�าซ่ึงจะเป็นพรแก่พวกเธอเวลาน้ีและใน
อนาคต หากพวกเธอสบายใจจะท�าเช่น
น้ัน

• หากจ�าเป็น ให้ทบทวนพระค�าแห่ง
ปัญญาพอสังเขปเพื่อให้แน่ใจวา่เยาวชน
หญิงเข้าใจค�าแนะน�าของพระเจ้าเกี่ยวกับ
สุขภาพรา่งกาย เขียนบนกระดานวา่ “เหตุ

ใดพระเจ้าประทานพระค�าแห่งปัญญาให้
เรา” ขอให้เยาวชนหญิงเสนอค�าตอบบาง
อย่าง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน คพ. 
89:18–21 เพื่อหาค�าสัญญาที่พระเจ้าทรง
ท�ากับคนที่เช่ือฟังพระค�าแห่งปัญญา ค�า
สัญญาแตล่ะอย่างน้ีเกิดสัมฤทธิผลในชีวติ
เราอย่างไร (หากพวกเธอตอ้งการให้ช่วย
เข้าใจเรือ่งสัญญาเหล่าน้ี ให้พวกเธออ่าน
ค�าอธิบายของประธานบอยด ์เค. แพค-
เกอร์ ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “พระวาจา
แห่งปัญญา: หลักธรรมและค�าสัญญา”) 
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับหลักค�าสอนน้ีหรอืพรที่
พวกเธอไดจ้ากการด�าเนินชีวติตามพระค�า
แห่งปัญญา

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “สุขภาพรา่งกาย” 
และเชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงมองหาเหตุ
ผลที่เราควรรกัษารา่งกายให้มีสุขภาพ
ด—ีรวมถึงเหตผุลทางโลกและทาง
วญิญาณ ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ 
ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีคอืท่านอาจ
จะแบ่งปันค�ากล่าวน้ีจากประธานบอยด ์
เค. แพคเกอร:์ “แน่นอน พระวาจาแห่ง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านควรระวงัที่จะไม่พูด
มากเกินความจ�าเป็นหรอื
แสดงความคดิเห็นของท่าน
บ่อยเกินไป การกระท�าเหล่า
น้ีท�าให้ผู้เรยีนขาดความ
สนใจ ให้คดิวา่ตวัท่านเป็น
มัคคเุทศก์น�าทางในการเรยีน
รูผู้้จะสอดแทรกความคดิเห็น
ที่เหมาะสมเพื่อท�าให้คนที่
ท่านสอนเดนิอยู่ ในเส้นทาง
ที่ถูกตอ้ง” (ไม่มีการเรยีกใด
ยิ่งใหญ่กวา่การสอน [1999], 
หน้า 64)
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ปัญญาประทานให้เพื่อวา่ท่านจะรกัษา
ส่วนที่ละเอียดอ่อน ไวตอ่ความรูสึ้ก ให้
อยู่ ในลักษณะตืน่ตวัและสามารถรบั
พระวญิญาณได ้จง ‘ฟัง’ ความรูสึ้กของ
ท่าน ท่านจะไดร้บัการน�าทาง การเตอืน 
การสอน และไดร้บัพร” (“พระวาจาแห่ง
ปัญญา: หลักธรรมและค�าสัญญา,” เลียโฮ- 
นา, ก.ค. 1996) ค�าสัญญาของประธาน
แพคเกอรเ์กิดสัมฤทธิผลในชีวติเยาวชน
หญิงอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน “สุขภาพ
ทางกายและอารมณ์” ใน เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน ขอให้เยาวชนหญิงบาง
คนเขียนค�าแนะน�าที่พบไวบ้นกระดาน
หลายๆ ข้อ และขอให้คนอื่นเขียนพรที่
สัญญาไวก้ับคนที่ท�าตามค�าแนะน�าน้ี ขอ
ให้พวกเธอสนทนาวา่วธิีที่พวกเธอปฏิบัติ
ตอ่รา่งกายตนส่งผลตอ่วญิญาณของพวก
เธออย่างไร พวกเธอจะใช้ส่ิงที่เขียนไวบ้น
กระดานอธิบายมาตรฐานของพวกเธอตอ่
เพื่อนตา่งศาสนาอย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่เหตใุดพระเจ้าจึงทรงตอ้งการให้พวกเธอมี
สุขภาพด ีพวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะคุม้
คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ตดิตามส่ิงที่พวกเธอรบัประทานใน
หน่ึงสัปดาห์และประเมินวา่พวกเธอ
ท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าเกี่ยวกับ
สุขภาพทางกายหรอืไม่

• ท�าความรู ้โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 3 
ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้วเสรจ็

• วางแผนสหกิจกรรมที่รวมการออก
ก�าลังกายและอาหารที่เป็นประโยชน์ตอ่
สุขภาพไวด้ว้ย

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
ให้คนที่พระองคท์รงสอน
กระท�าดว้ยศรทัธาและด�าเนิน
ตามความจรงิที่พระองค์
ทรงสอน ท่านจะเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนหญิงที่ท่านสอน
กระท�าดว้ยและรกัษาความ
คดิและรา่งกายของพวกเธอ
ให้มีสุขภาพดีไดอ้ย่างไร ท่าน
จะดลใจให้พวกเธอแสวงหา
ประโยชน์ทางรา่งกายและ
วญิญาณของการด�าเนินชีวติ
ตามที่พระเจ้าทรงบัญชาได้
อย่างไร
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ด ูข้อความทีค่ดัมาจากบอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวาจา
แห่งปัญญา: หลักธรรมและค�าสัญญา,” เลียโฮนา, ก.ค. 
1996, หน้า 21–24

จงปฏิบัตติามหลักธรรมของพระค�าแห่งปัญญาแล้วท่านจะ 
ไดร้บัพรตามที่สัญญาไว ้การเปิดเผยสัญญาไวว้า่ “วสุิทธิชน 
ทัง้ปวงผู้จดจ�าที่จะรกัษาและท�าตามค�ากล่าวเหล่าน้ี,  โดย
ด�าเนินชีวติอยู่ ในการเช่ือฟังพระบัญญัติ” ได้รบัสัญญาวา่
พวกเขา “จะได้รบัพลานามัยในสะดือพวกเขาและไขแก่
กระดูกพวกเขา” และ “จะวิง่และไม่เหน่ือยอ่อน, และจะ
เดนิและไม่อ่อนล้า” (คพ. 89:18, 20)

พระค�าแหง่ปัญญาไม่ไดสั้ญญาวา่ทา่นจะมสุีขภาพทีด่พีรอ้ม 
แตส่อนวธิีรกัษารา่งกายของท่านให้อยู่ ในสภาพดทีี่สุด และ
เพื่อให้ความคดิของท่านตืน่ตวัตอ่การกระตุน้ทางวญิญาณ
อันละเอียดอ่อน . . .

และยังมีพรที่ยิ่งใหญ่กวา่ซ่ึงสัญญาไว้ ในพระค�าแห่งปัญญา  
ผู้ที่ปฏิบัตติามพระบัญญัตขิ้อน้ีไดร้บัสัญญาวา่พวกเขา “จะ 

พบปัญญาและขุมทรพัย์แห่งความรู,้ แม้ทรพัย์ที่ซ่อนอยู่” 
(คพ. 89:19)  น่ีเป็นการเปิดเผยส่วนตัวซ่ึงโดยส่ิงน้ีท่าน
สามารถสังเกตเห็นจระเขท้างวญิญาณหรอืกบัระเบิดทีซ่่อน 
อยู่หรอือันตรายอื่นๆ ได ้. . .

มีสัญญาสุดท้ายในการเปิดเผยน้ัน  พระเจ้าตรสัอีกครัง้
ถึงผู้ที่รกัษา ปฏิบัต ิและเช่ือฟังพระบัญญัตน้ีิวา่ “เรา . . . 
ให้สัญญาแก่พวกเขา, วา่เทพผู้ท�าลายจะผ่านพวกเขาไป, 
ดงัลูกหลานแห่งอิสราเอล, และไม่สังหารพวกเขา” (คพ. 
89:21)  น่ันคอืสัญญาที่ยอดเยี่ยมมาก

เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจพรน้ัน เราตอ้งย้อนกลบัไปในสมยัของโมเสส 

ชาวอิสราเอลถูกท�าให้เป็นทาสรบัใช้ถึง  400 ปี  โมเสสมา 
ปลดปล่อยพวกเขา  เขาท�าให้เกิดภัยพิบัติหลายอย่างใน

อียิปต ์ ทุกครัง้ฟาโรห์ตกลงวา่จะปล่อยชาวอิสราเอลให้เป็น
อิสระแต่เขาก็ผิดสัญญาทุกครัง้   ในที่สุด “พระยาห์เวห์
ตรัสกับโมเสสว่า เราจะน�าภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์
อีกอย่างเดียว หลังจากน้ันฟาโรห์จะปล่อยพวกเจ้าไปจาก
ที่น่ี . . .ลูกหัวปีทัง้หมดในแผ่นดินอียิปต์จะตาย” (อพยพ 
11:1, 5)

โมเสสบอกชาวอิสราเอลให้ “เตรยีม . . . ลูกแกะ . . . ปราศ-
จากต�าหนิ เป็นตวัผู้อายุหน่ึงปี . . . ห้ามหักกระดกูของมัน” 
(อพยพ 12:3, 5, 46; ด ูยอห์น 19:33 ดว้ย)

พวกเขาเตรยีมลูกแกะเป็นอาหารเลีย้งและ “เอาเลือดทา 
ที่วงกบประต ู. . . เพราะในคนืวนัน้ัน เราจะผ่านไปในแผ่น
ดินอียิปต์  และเราจะประหารลูกหัวปีทัง้หมดในแผ่นดิน 
. . . เมื่อเราเห็นเลือดน้ัน เราจะผ่านเวน้พวกเจ้าไป จะไม่มี 
ภยัพบัิตเิกิดแกพ่วกเจา้ . . . วนัน้ี . . . พวกเจา้จง . . . ถอืเป็น 
กฎถาวร” (อพยพ 12:7, 12–14)  “เมื่อลูกหลานของพวก
ท่านถามว่า พิธีน้ีหมายความวา่อะไร? พวกท่านจงตอบว่า 
เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระยาห์เวห์” (อพยพ 12: 
26–27)

เยาวชนทัง้หลาย แน่นอน ท่านเข้าใจว่าสัญลักษณ์ของ
ปัสกาคืออะไร  พระคริสต์ทรงเป็น “พระเมษโปดกของ
พระเจ้า” (ยอห์น 1:29, 36) พระบุตรหัวปี เพศชาย ไร้
ต�าหนิ  พระองคท์รงถูกประหารโดยไม่ท�าให้กระดกูของ
พระองคห์ัก แม้วา่ทหารจะถูกส่งให้ ไปท�าเช่นน้ันก็ตาม

อย่างไรก็ตาม การเช่ือฟังพระบัญญัตน้ีิไม่ไดช่้วยให้เรารอด 
ชีวติจากความตายของชีวติมรรตัย  เพราะเมื่อถึงเวลาเรา 
ทกุคนตอ้งตาย แตม่คีวามตายทางวญิญาณทีท่า่นไมจ่�าเป็น 
ตอ้งทนทุกข์หากท่านเช่ือฟัง เพราะ “พระครสิตผ์ู้ทรงเป็น
ปัสกาของเราถกูถวายบชูาแลว้” การเปิดเผยสอน (1 โครนิธ์ 
5:7)
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้
คนยากไรแ้ละคนขัดสน
เมื่อพระเยซูครสิตเ์สด็จมาแผ่นดนิโลก พระองคท์รงใช้การปฏิบัตศิาสนกิจส่วนใหญ่
ดแูลคนยากไรแ้ละคนขัดสน โดยผ่านศาสนจักรของพระองค ์พระเจ้าทรงจัดหาวธิี ให้
เราดแูลคนขัดสน พระองคท์รงขอให้เราให้อย่างเผื่อแผ่ตามส่ิงที่เราไดร้บัจากพระองค ์
“วธิีของพระเจ้าในการดแูลคนขัดสนแตกตา่งไปจากวธิีของโลก พระเจ้าตรสัวา่ ‘[การ
ดแูลคนยากจน] จ�าเป็นตอ้งท�าในวธิีของเราเอง’ พระองคม์ิไดส้นพระทัยเฉพาะความ
จ�าเป็นเรง่ดว่นของเราเท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รงห่วงใยความก้าวหน้านิรนัดรข์องเราเช่น
กัน ดว้ยเหตผุลน้ี วธิีของพระเจ้าจึงมักรวมถึงการพึ่งพาตนเองและการรบัใช้เพื่อนบ้าน
ของเรานอกเหนือจากการดแูลคนยากจน” (ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การจัดหาให้ ใน
วธิีของพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 69)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิีทีพ่ระเจ้าทรงจัดหาให้
คนยากไรแ้ละคนขัดสน

อิสยาห์ 58:6–11; มาลาค ี3:8–10; มัทธิว 
25:35–40; คพ. 82:18–19 (วธิีดแูลคน
ยากไร)้

ยากอบ 1:27; โมไซยาห์ 18:27–28; คพ. 
42:29–30 (ความส�าคญัของการดแูลคน
ยากไรแ้ละคนขัดสน)

แอลมา 34:27–28; มอรมอน 8:35–37: 
คพ. 56:16–18; 70:14

(พระด�ารสัเตอืนของพระเจ้าถึงคนที่ ไม่
ดแูลคนยากไร)้

คพ. 104:15–18 (จัดหาให้คนยากไร้ ในวธิี
ของพระเจ้า)

แพทรกิ เคยีรอน, “จงเป็นที่พักพิงจาก
พายุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 111–114

ลินดา เค. เบอรต์นั, “เราเป็นแขกแปลก
หน้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 13–15

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เราทัง้หลาย
ไม่ไดเ้ป็นขอทานนหรอกหรอื?” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 40- 42

“การท�างานของสมาชิกในการดแูลคน
ยากจน คนขัดสน และการรบัใช้,” คูม่ือ
เล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 
6.1.2

วดีทิัศน์: “I Was a Stranger: Love One 
Another,” “When We Were Strangers,”

ท่านไดพ้ยายามท�าตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน
การจัดหาให้ผู้อื่นอย่างไร ท่าน
จะแบ่งปันประสบการณ์อะไร
กับเยาวชนหญิง

เยาวชนหญิงจ�าเป็นตอ้ง
เข้าใจหลักธรรมใดของการ
จัดหาในวธิีของพระเจ้า การ
เข้าใจหลักธรรมเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้พวกเธอเป็นสานุศิษย์
ที่ดขีึน้ของพระครสิตอ์ย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ฉาย วดีทิัศน์ดา้นมนุษยธรรม ของ
ศาสนจักรและถามเยาวชนหญิงวา่พวก
เธอเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับการช่วยคนยากไร้
และคนขัดสนจากตวัอย่างของศาสนจักร 
เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์
ที่เคยช่วยผู้อื่น

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนความตอ้งการ
ทางโลกและทางวญิญาณบางอย่างที่

บุคคลหน่ึงอาจจะมี เขียนบนกระดานวา่ 
“พระเจ้าทรงมีวธิีอะไรในการจัดหาให้คน
ยากไรแ้ละคนขัดสน” แบ่งปันข้อความ
ของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ที่
อยู่ตน้โครงรา่งน้ีกับเยาวชนหญิง และขอ
ให้เยาวชนหญิงฟังค�าตอบของค�าถามบน
กระดาน เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่
พบ เราจะช่วยคนยากไรแ้ละคนขัดสนให้
พึ่งพาตนเองมากขึน้ไดอ้ย่างไร

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิีทีพ่ระเจ้าทรงจัดหาให้คน
ยากไรแ้ละคนขัดสน เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ในค�าพูดของท่านเรือ่ง “จงเป็นที่พัก
พิงจากพายุ,” เอ็ลเดอรแ์พทรกิ เคยีรอ
นกล่าววา่ “ ในโลกเราทุกวนัน้ีมีผู้ลีภ้ัย
ประมาณ 60 ล้านคน … เป็นเรือ่งน่า
ตกใจเมื่อพิจารณาจ�านวนที่เกี่ยวข้องและ
สะท้อนให้เห็นวา่น่ีหมายถึงอะไรในชีวติ
ของมนุษย์แตล่ะคน” เพื่อช่วยให้เยาวชน
หญิงรบัรูว้กิฤตผิู้ลีภ้ัยและวธิีที่พวกเธอจะ
ช่วยได ้ให้ฉายวดีทิัศน์ในโครงรา่งน้ีหน่ึง
เรือ่งหรอืมากกวา่น้ัน พวกเธอรูสึ้กอย่างไร
เกี่ยวกับการทดลองตา่งๆ ที่ผู้ลีภ้ัยประสบ 
ท่านอาจเชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนใน
กลุ่มเล็กๆ ทบทวนค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เคยีรอนหรอืค�าพูดของซิสเตอรล์ินดา เค. 
เบอรต์นัเรือ่ง “เราเป็นแขกแปลกหน้า” 

โดยมองหาส่ิงที่พวกเธอจะท�าไดเ้พื่อช่วยผู้
ลีภ้ัย ช่วยเยาวชนหญิงวางแผนท�าตามข้อ
เสนอแนะเหล่าน้ี

• แบ่งเยาวชนหญิงออกเป็นคู่ๆ  มอบ
หมายให้สมาชิกคนหน่ึงของแตล่ะคูอ่่าน
พระคมัภีรเ์กี่ยวกับความส�าคญัของการ
ดแูลคนยากไรแ้ละคนขัดสนและมอบ
หมายให้อีกคนหน่ึงอ่านพระคมัภีรท์ี่ ให้
ค�าเตอืนกับคนที่ ไม่ดแูลคนยากไรแ้ละ
คนขัดสน (ดแูนวคดิไดจ้ากข้อพระคมัภีร์
ที่เสนอแนะไว้ ในโครงรา่งน้ี) เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้ศึกษาข้อพระคมัภีรข์อง
ตนแล้วแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูก้ับคู ่ถามพวก
เธอวา่เหตใุดการดแูลคนยากไรแ้ละคน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

”มื่อคนหน่ึงถามค�าถาม ขอ
ให้เชิญคนอื่นตอบแทนที่
ท่านจะตอบเสียเอง ตวัอย่าง
เช่น ท่านอาจพูดวา่ 'น่ันเป็น
ค�าถามที่น่าสนใจมาก คนอื่น
ที่เหลือคดิอย่างไร หรอื ' ใคร
ช่วยตอบค�าถามน้ีไดบ้้าง'“ 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน (1999), 64)
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ขัดสนจึงส�าคญัตอ่พระบิดาบนสวรรค ์
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้สนทนาถึงวธิี
ที่พวกเธอจะช่วยคนตกทุกข์ ไดย้ากใน
ครอบครวั วอรด์ และชุมชนของพวกเธอ

• แจกส�าเนาค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์  
อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง “เราทัง้หลายไม่ได้
เป็นขอทานหรอกหรอื?” ให้สมาชิกชัน้
เรยีน ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเลือก
พระคมัภีรห์น่ึงข้อที่เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด์
ยกมาอ้างเกี่ยวกับการช่วยคนยากไรแ้ละ
คนขัดสน เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะ
คนให้แบ่งปันข้อพระคมัภีรท์ี่เลือกและ
ข้อน้ันมีความหมายตอ่เธออย่างไร ให้ชัน้
เรยีนทบทวนค�าแนะน�าของเอ็ลเดอร์
ฮอลแลนด ์”ข้าพเจ้าไม่รูแ้น่ชัดวา่ท่าน
แตล่ะคนควรท�าหน้าที่ของตนอย่างไรตอ่
ผู้ที่ ไม่ท�าหรอืช่วยเหลือตนเองไม่ไดต้ลอด
เวลา แตข่้าพเจ้าทราบวา่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบ พระองคจ์ะทรงช่วยท่านและ

น�าทางท่านในการเป็นสานุศิษย์ที่มีกา
รณุยธรรม“ ให้เวลาสมาชิกชัน้เรยีนนึกถึง
วธิีที่พวกเธอรูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ตอ้งการให้พวกเธอดแูลคนยากไรแ้ละคน
ขัดสน เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปันความ
รูสึ้กกับชัน้เรยีน

• เชิญสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายอธิการมา
แบ่งปันความรูสึ้กของเขากับเยาวชนหญิง
เกี่ยวกับการดแูลคนยากไรแ้ละคนขัดสน
และโอกาสที่เยาวชนหญิงมีเพื่อช่วยสมา-
ชิกวอรด์หรอืชุมชนที่ตกทุกข์ ไดย้าก เขา
อาจจะพูดเช่นกันวา่ศาสนจักรใช้เงินทุน
อันศักดิสิ์ทธิ์อย่างไร รวมถึงเงินบรจิาคอด
อาหาร ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 
และเงินบรจิาคเข้ากองทุนตอ่เน่ืองเพื่อ
การศึกษา (ด ูคูม่ือเล่ม 1: ประธานสเตค
และอธิการ [2010], 14.4) ท่านอาจจะใช้
เวลาชัน้เรยีนวางแผนกิจกรรมการรบัใช้
บางอย่างตามการสนทนาครัง้น้ี

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่การจัดหาให้คนขัดสนในวธิีของพระเจ้า
หมายความวา่อะไร พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอน
น้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�า ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ตอ่ไป
น้ีให้เสรจ็หน่ึงข้อ: คณุคา่ส่วนบุคคล 
โครงการอันทรงคณุคา่ข้อ 3 หรอื งานด ี
ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 6

• กระท�าการการรบัใช้คนขัดสน

• ท�าตามค�าแนะน�าของประธานโธมัส 
เอส. มอนสันให้ “สวดอ้อนวอนขอการ
ดลใจเพื่อให้รูถ้ึงความตอ้งการของคน
รอบข้าง จากน้ัน … ออกไปให้ความช่วย
เหลือ” (“ขอพระเจ้าอยู่ดว้ยจนเจอกัน
อีก,”เลียโฮนา, พ.ย. 2012, หน้า 110)

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
แบบอย่างและครพูี่เลีย้ง 
พระองคท์รงสอนเหล่า
สานุศิษย์ ให้สวดอ้อนวอน
โดยทรงสวดอ้อนวอนกับ
พวกเขา พระองคท์รงสอน
พวกเขาให้รกัและรบัใช้ตาม
แบบที่พระองคท์รงรกัและ
รบัใช้พวกเขา พระองคท์รง
สอนพวกเขาให้รูว้ธิีสอนพระ
กิตตคิณุตามแบบที่พระองค์
ทรงสอน ท่านจะท�าตามแบบ
อย่างของพระองค์ ไดอ้ย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เราทัง้
หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
40–42

ในช่ัวขณะที่น่าประหลาดใจที่สุดของการปฏิบัตศิาสน
กิจช่วงแรกๆ ของพระเยซู พระองคท์รงยืนขึน้ในธรรม
ศาลาที่นาซาเรธ็ บ้านของพระองค ์ทรงอ่านถ้อยค�าที่
อิสยาห์พยากรณ์ ไวแ้ละบันทึกไว้ ในกิตตคิณุลูกา “พระ
วญิญาณขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า เพราะ
วา่พระองคท์รงเจิมตัง้ข้าพเจ้าไวเ้พื่อน�าข่าวดมีายังคน
ยากจน พระองคท์รงใช้ข้าพเจ้ามา ประกาศอิสรภาพแก่
พวกเชลย และ . . . ปล่อยผู้ถูกบีบบังคบัให้เป็นอิสระ” [ลูก
า 4:18] . . .

ตลอดประวตัศิาสตรท์ี่ผ่านมา ความยากจนเป็นเรือ่ง
ท้าทายที่หนักหนาสาหัสและแพรห่ลายที่สุดเรือ่งหน่ึงของ
มนุษยชาต ิการสูญเสียที่เห็นไดชั้ดเน่ืองจากความยากจน
มักเป็นเรือ่งทางกาย แตค่วามเสียหายทางวญิญาณและ
ทางอารมณ์ที่เกิดจากความยากจนอาจท�าให้ทรดุหนัก
ลงไปอีก ในกรณีใดก็ตาม พระผู้ ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยทรง
ขอรอ้งอย่างไม่ลดละขนาดน้ีให้เรารว่มมือกับพระองค์
ในการยกภาระน้ีออกจากผู้คน ในฐานะพระเยโฮวาห์ 
พระองคต์รสัวา่จะทรงพิพากษาเชือ้สายแห่งอิสราเอล
อย่างรนุแรงเพราะ “ของรบิจาก [คนขัดสน] ก็อยู่ ในบ้าน
ของเจ้า”

พระองคต์รสัวา่ “ที่พวกเจ้าบีบคัน้ชนชาตขิองเรา และ
บดขยีห้น้าคนจนน้ันหมายความวา่อย่างไร” [อิสยาห์ 
3:14–15]

ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเขียนเรือ่งน้ีไวอ้ย่างชัดเจน
มาก “ผู้กดขี่คนยากจนก็ดถููกพระผู้สรา้งของเขา” และ 
“คนที่ปิดหูไม่ฟังเสียงรอ้งทุกข์ของคนจน ตวัเขาเองจะ
รอ้งตะโกน เช่นกัน แต่ไม่มี ใครตอบ” [สุภาษิต 14:31; 
21:13]

ในสมัยของเรา ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูยังไม่ทันจะครบปีเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาสมาชิก
ศาสนจักรให้ “ดแูลคนจนและคนขัดสน, และช่วย
สงเคราะห์เพื่อคลายความทุกข์ยากของคนเหล่าน้ันเพื่อ

พวกเขาจะไม่ตอ้งทนทุกข์” [คพ. 38:35] สังเกตน� ้าเสียง
เชิงบังคบัในข้อความน้ัน—“พวกเขา จะ ไม่ตอ้งทนทุกข์” 
น่ันคอืภาษาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เมื่อพระองคท์รง
จรงิจัง

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหญ่หลวงในการจัดการ
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในโลก ชายหรอืหญิงคนเดยีว
จะท�าอะไรได ้พระอาจารย์ทรงให้ค�าตอบดว้ยพระองค์
เอง ก่อนการทรยศและการตรงึกางเขนพระองค ์เมื่อมา
รยี์ชโลมพระเศียรพระเยซูดว้ยน� ้ามันหอมราคาแพง ยูดา
สอิสคาริโอทประท้วงความฟุ่มเฟือยและ “ต�าหนิหญิงคน
น้ัน” [ด ูมาระโก 14:3–5; ด ูมัทธิว 26:6–9; ยอห์น 12:3–5 
ดว้ย]

พระเยซูตรสัวา่

“ ไปกวนใจนางท�าไม? นางท�าส่ิงด ี. . .. . .

“หญิงคนน้ีท�าสุดก�าลังของนางแล้ว”

“หญิงคนน้ีท�าสุดก�าลังของนางแล้ว”! ช่างเป็นค�าตอบที่
กระชับจับใจมาก! นักข่าวคนหน่ึงเคยถามแม่ชีเทเรซา
แห่งกัลกัตตาเกี่ยวกับภารกิจอันไรซ่ึ้งความหวงัของเธอ
ในการช่วยเหลือคนอนาถาในเมืองน้ัน นักข่าวกล่าววา่ใน
เชิงสถิตแิล้ว แม่ชีไม่ไดท้�าอะไรส�าเรจ็เลย สตรรีา่งเล็กผู้
น่าทึ่งคนน้ีตอบกลับวา่งานของเธอเกี่ยวกับความรกั ไม่ ใช่
สถิต ิแม้จะมีผู้คนจ�านวนมากมาย เกินกวา่ ที่เธอจะเอือ้ม
มือไปช่วยเหลือได ้เธอบอกวา่เธอจะรกัษาพระบัญญัตทิี่
ให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเธอโดยการรบัใช้
ผู้ที่เธอ เอือ้มถึง ดว้ยทรพัยากรทุกอย่างที่เธอมี ในบาง
โอกาสเธอจะพูดวา่ “ส่ิงที่เราท�าอาจเป็นเหมือนหยดน� ้า
ในมหาสมุทร แตถ่้าเราไม่ท�า มหาสมุทรก็จะมีน� ้าน้อยไป
อีกหน่ึงหยด” [Mother Teresa of Calcutta, My Life for 
the Poor,ed. José Luis González- Balado and Janet N. 
Playfoot (1985), 20] นักข่าวสรปุอย่างจรงิจังวา่ ศาสนา
ครสิต ์ไม่ ใช่ ความเพียรพยายามเกี่ยวกับตวัเลขสถิต ิเขา
ให้เหตผุลวา่ถ้าในสวรรคม์ีปีตมิากเมื่อคนบาปคนเดยีว
กลับใจยิ่งกวา่เก้าสิบเก้าคนที่ ไม่ตอ้งการกลับใจ แสดงวา่
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ใส่พระทัยเรือ่งสถิตมิากนัก [ด ูMalcolm 
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

Muggeridge,Something Beautiful for God(1986), 
28–29, 118–19; ด ูลูกา 15:7 ดว้ย]

ดงัน้ันเราจะ “ท�าสุดก�าลังของเรา” ไดอ้ย่างไร

อย่างหน่ึง ดงัที่กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนไว ้คอืเราสามารถยุติ
การไม่ ให้ทรพัย์สินของเราเพราะเรามองคนจนวา่พวกเขา
ก่อความทุกข์ยากให้ตนเอง บางคน อาจ สรา้งความยาก
ล�าบากให้ตนเอง แตเ่ราที่เหลือก็ท�าส่ิงเดยีวกันมิ ใช่หรอื น่ี
คอืเหตผุลที่นักปกครองผู้มีการณุยธรรมท่านน้ีถามมิ ใช่
หรอืวา่ “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรอื?” [ โม
ไซยาห์ 4:19] เราทุกคนรอ้งหาความช่วยเหลือและความ
หวงัตลอดจนค�าตอบตอ่ค�าสวดอ้อนวอนมิ ใช่หรอื เราทุก
คนวงิวอนขออภัยส�าหรบัความผิดพลาดและปัญหาที่เรา
ก่อมิ ใช่หรอื เราทุกคนอ้อนวอนขอให้พระคณุน้ันชดเชย
ความอ่อนแอของเรา ขอให้พระเมตตามีชัยเหนือความ
ยุตธิรรมอย่างน้อยในกรณีของเรามิ ใช่หรอื ไม่แปลกใจ
เลยที่กษัตรยิ์เบ็นจามินบอกวา่เรา ไดร้บั การปลดบาป
ของเราโดยการวงิวอนพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตอบรบัเราดว้ย
ความการณุย์ แตเ่รา รกัษา การปลดบาปของเราไว้ โดยการ
ตอบรบัคนจนที่วงิวอนเราดว้ยความการณุย์ [ด ูโมไซยาห์ 
4:11–12, 20, 26]

นอกเหนือจากการปฏิบัตอิย่างมีเมตตาตอ่พวกเขาแล้ว 
เราควรสวดอ้อนวอนให้คนขัดสนเช่นกัน ชาวโซรมักลุ่ม

หน่ึงที่พี่น้องรว่มศาสนาของพวกเขาถือวา่ “สกปรก” และ
เป็น “กาก”—น่ันเป็นถ้อยค�าจากพระคมัภีร—์ถูกขับออก
จากบ้านแห่งการสวดอ้อนวอน “เพราะเสือ้ผ้าเน้ือหยาบ 
[ที่พวกเขาสวมใส่]” มอรมอนบอกวา่พวกเขา “ยากจน
เกี่ยวกับส่ิงของทางโลก; และ . . . ยากจนในใจดว้ย”[แอ
ลมา 32:2–3]—สภาวะทัง้สองแทบจะไปดว้ยกันเสมอ คูผู่้
สอนศาสนาแอลมากับอมิวเล็คโตแ้ย้งการถูกปฏิเสธอันไม่
ชอบธรรมของพวกที่แตง่กายสกปรกโดยบอกพวกเขาวา่
ไม่วา่ผู้อื่นจะรดิรอนสิทธิพิเศษใดๆ จากพวกเขา พวกเขา
สวดอ้อนวอนไดเ้สมอ—ในทุ่งของพวกเขาและในบ้านของ
พวกเขา ในครอบครวัของพวกเขา และในใจของพวกเขา 
[ด ูแอลมา 34:17–27]

แตแ่ล้วอมิวเล็คพูดกับคนกลุ่มเดยีวกันน้ีซ่ึงท�าให้ตนเอง
ถูกปฏิเสธ วา่ “หลังจากท่าน [สวดอ้อนวอน] แล้ว, หาก 
[ท่าน] ปฏิเสธคนขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และไม่
เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และให้ทรพัย์สินของ
ท่าน, หาก [ท่าน] มี, แก่ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ 
ท่าน,. . .การสวดอ้อนวอนของท่านเปล่าประโยชน์, และ
ไม่ช่วยอะไรท่านเลย, และท่านเป็นดงัคนหน้าซ่ือใจคดผู้
ปฏิเสธความเช่ือ” [แอลมา 34:28; เน้นตวัเอน] เป็นค�า
เตอืนที่น่าทึ่งมาก ไม่วา่จะรวย หรอื จน เราตอ้ง “ท�าสุด
ก�าลังของเรา” เมื่อผู้อื่นตอ้งการความช่วยเหลือ
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พฤศจิกายน: การพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะพบวธิีแก้ ไขปัญหาและการ
ท้าทายตา่งๆ ไดอ้ย่างไร
การพึ่งพาตนเองรวมถึงความสามารถในการหาวธิีแก้ ไขปัญหาและการท้าทายของเรา
เอง วธิีแก้ ไขมากมายเหล่าน้ีพบในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเอาพระทัยใส่การท้าทายที่เราพบเจอ พระองคท์รงรกัเรา
และตอ้งการช่วยเรา เราควรสวดอ้อนวอนขอการน�าทางเมื่อเราแสวงหาค�าตอบส�าหรบั
การท้าทายของเราในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่พระกิตตคิณุสามารถช่วย
เรือ่งการท้าทายของชีวติได้

สุภาษิต 3:5–6; มัทธิว 11:28–30; มาระ
โก 4:36–39; แอลมา 7:11–13; แอลมา 
37:35–37; 38:5 (แสวงหาความช่วยเหลือ
ของพระเจ้าเรือ่งการท้าทายและปัญหา
ตา่งๆ)

โธมัส เอส. มอนสัน, “เราไม่มีวนัเดนิตาม
ล�าพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 121- 124

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ท�าให้การใช้ศรทัธา
เป็นส่ิงส�าคญัอันดบัแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2014, 92–95

เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เหมือน
ภาชนะแตก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 40- 
42

“สุขภาพทางกายและอารมณ์,” เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน (2012), 25–27

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

พระกิตตคิณุให้วธิีแก้ปัญหา
และการปลอบโยนในช่วง
ท้าทายของท่านอย่างไร

เยาวชนหญิงเผชิญปัญหา
หรอืการท้าทายอะไรบ้าง พวก
เธออาจจะเผชิญการท้าทาย
อะไรในอนาคต หลักธรรมใด
ของพระกิตตคิณุจะช่วยให้
พวกเธอเผชิญกับการท้าทาย
เหล่าน้ีไดส้�าเรจ็
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงบอกการท้าทาย
หรอืปัญหาบางอย่างที่เยาวชนวยัพวก
เธอก�าลังประสบและเขียนค�าตอบไวบ้น
กระดาน ขอให้เยาวชนหญิงระบุส่ิงที่ ไม่
เกิดประโยชน์หรอืไม่ดทีี่เยาวชนอาจจะ
ท�าเพื่อเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ี ตลอดบท
เรยีนให้เยาวชนหญิงมองหาวธิีที่ความจรงิ
ของพระกิตตคิณุจะช่วยได้

• แบ่งปันประสบการณ์หน่ึงจากชีวติท่าน
เองซ่ึงพระกิตตคิณุให้ค�าตอบหรอืความ
ช่วยเหลือส�าหรบัปัญหาหรอืการท้าทาย
บางอย่าง เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ประสบการณ์คล้ายกันจากชีวติของพวก
เธอ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีแก้ปัญหาท้าทายของพวก
เธอ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตาม
การน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้นึกถึงการ
ท้าทายหรอืปัญหาที่เยาวชนหญิงสมัย
น้ีเผชิญ ขอให้พวกเธอคน้ดดูชันีหัวข้อ
ใน เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่ครัง้
ล่าสุดเพื่อหาหัวข้อที่จะช่วยแก้ปัญหา
น้ัน เชือ้เชิญพวกเธอให้คน้ควา้ค�าพูด
เรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับหัวข้อเหล่าน้ันและแบ่ง
ปันข้อความหน่ึงกับชัน้เรยีนที่จะช่วยให้
เยาวชนหญิงคนหน่ึงเอาชนะการท้าทาย
ของเธอ กระตุน้เยาวชนหญิงให้ ใช้ดชันี
หัวข้อหาความช่วยเหลือตามการท้าทาย
ของพวกเธอ

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านสอง
ย่อหน้าสุดท้ายของ “สุขภาพทางกาย
และอารมณ์” ใน เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน และมองหาค�าแนะน�าที่อาจจะ
ช่วยพวกเธอหรอืคนที่พวกเธอรูจ้ัก เรา
ควรมองหาตวัอย่างอะไรบ้างของ “วธิีแก้
ปัญหาสุขภาพ” เมื่อเรามีปัญหา พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ให้วธิีแก้
ปัญหาอะไรบ้าง

• แบ่งปันค�ากล่าวตอ่ไปน้ีจากประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน “พี่น้องที่รกั พระบิดา
บนสวรรคท์รงรกัท่าน—ทุกๆ ท่าน ความ
รกัน้ันไม่มีวนัเปลี่ยน รปูลักษณ์ภายนอก
ของท่าน ทรพัย์สมบัตขิองท่าน หรอื
จ�านวนเงินที่ท่านมี ในบัญชีธนาคารไม่มี
ผลตอ่ความรกัน้ัน พรสวรรคแ์ละความ
สามารถของท่านไม่เปลี่ยนความรกัน้ัน 
ความรกัน้ันมีอยู่จรงิ มี ให้ท่านยามท่าน
ทุกข์หรอืสุข สิน้หวงัหรอืมีหวงั ความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้ามี ให้ท่านไม่วา่ท่านจะ
รูสึ้กวา่สมควรไดร้บัหรอืไม่ก็ตาม ความ
รกัน้ันมี ให้ท่านเสมอ” (“เราไม่มีวนัเดนิ
ตามล�าพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 123- 
124) เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ซ่ึงพวกเธอรูสึ้กถึงความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้าในช่วงการท้าทายที่ยาก 
ขอให้เยาวชนหญิงอ่านพระคมัภีรค์นละ
หน่ึงข้อจากโครงรา่งน้ีและแบ่งปันวา่ข้อ
น้ันจะช่วยคนที่ก�าลังเผชิญการท้าทาย
หรอืปัญหาที่เกิดขึน้ทั่วไปในหมู่เยาวชน
ทุกวนัน้ีไดอ้ย่างไร การ ”วางใจพระเจ้า“ 

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

”จงระวงัอย่าจบการสนทนาที่
ดเีรว็เกินไปเพื่อจะไดน้�าเสนอ
เน้ือหาทัง้หมดที่ท่านเตรยีม
ไว ้แม้วา่เป็นส่ิงส�าคญัที่จะ
ครอบคลุมเน้ือหาทัง้หมด 
แตส่�าคญักวา่ที่จะช่วยให้ผู้
เรยีนรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระ
วญิญาณ แก้ ไขปัญหาของ
เขา เพิ่มความเข้าใจในพระ
กิตตคิณุ และผูกมัดตนมาก
ขึน้ที่จะรกัษาพระบัญญัต“ิ 
(ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่
การสอน [1999], 64)
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หรอืมาหาพระครสิตเ์มื่อเราตอ้งความช่วย
เหลือหมายความวา่อย่างไร เยาวชนหญิง
นึกถึงพระคมัภีรข์้ออื่นออกหรอืไม่ที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาหรอืการท้าทายบางอย่าง

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงคนที่พวกเธอ
รูจ้ักผู้ก�าลังตอ่สู้กับการท้าทายทางจิตใจ
หรอือารมณ์ แจกส�าเนาค�าพูดของเอ็ล- 
เดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดเ์รือ่ง 
“เหมือนภาชนะแตก” ให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคน ขอให้พวกเธอมองหาค�าตอบ
ของค�าถามที่วา่ “ท่านควรจะตอบรบั
อย่างไรให้ดทีี่สุดเมื่อท่านหรอืคนที่ท่าน
รกัเผชิญการท้าทายทางจิตใจหรอืทาง

อารมณ์” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน
ส่ิงที่เรยีนรูแ้ละสนทนาวา่ค�า

• ขอให้สมาชิกชัน้เรยีนนึกถึงการท้าทาย
หรอืปัญหาที่พวกเธอก�าลังเผชิญ เขียน
เครือ่งมือส่ีอย่างที่เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. 
สก็อตตก์ล่าวไว้ ในค�าพูดของท่านเรือ่ง 
”ท�าให้การใช้ศรทัธาเป็นส่ิงส�าคญัอันดบั
แรก“ ไวบ้นกระดานและขอให้สมาชิกชัน้
เรยีนศึกษาเครือ่งมือหน่ึงอย่างที่รูสึ้กวา่
จะช่วยพวกเธอแก้ ไขการท้าทายเหล่าน้ัน 
เชือ้เชิญพวกเธอให้แบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้าก
ค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรส์ก็อตต์

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะพบวธิีแก้ปัญหา
ท้าทายของชีวติในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างไร พวกเธอมีความรูสึ้กหรอื
ความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลัก
ค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ศึกษาข้อพระคมัภีร์ โดยมีค�าถามหรอื
ปัญหาที่เจาะจงชัดในใจ เขียนความ
ประทับใจและค�าตอบจากพระวญิญาณลง
ในบันทึกส่วนตวั

• เลือกหัวข้อในจุลสาร เพือ่ความเข้ม
แข็งของเยาวชน ที่พวกเธอประสงคจ์ะ
พัฒนา จดความพยายามและความส�าเรจ็
ในสัปดาห์ที่จะมาถึงลงในบันทึกส่วนตวั

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้
ตดิตามพระองค์ ให้ตรกึตรอง
พระคมัภีรด์ว้ยตนเองและใช้
พระคมัภีรห์าค�าตอบให้กับ
ค�าถามของพวกเขา ท่านจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงปรารถนา
จะหันไปพึ่งพระคมัภีรแ์ละ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ขณะหาค�าตอบให้กับการ
ท้าทายของพวกเธอไดอ้ย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “อย่าลืมฉัน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, หน้า 155–159

ข้อแรก อย่าลืมท่ีจะอดทนกับตนเอง

ข้าพเจ้าอยากบอกบางส่ิงแก่ท่านซ่ึงข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะ
เข้าใจในทันทีว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าและ
ท่านไม่ดพีรอ้ม

ข้าพเจ้าขอกล่าววา่ พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดวีา่ผู้คนที่ท่าน
คดิวา่ดพีรอ้มน้ันไม่ดพีรอ้ม

กระน้ันเราใช้เวลาและพลังงานมากมายที่จะเปรยีบเทียบ
ตนเองกับผู้อืน่ซ่ึงปกตแิลว้จะเปรยีบเทยีบความอ่อนแอของ 
เรากับความเขม้แข็งของพวกเขา ส่ิงน้ีท�าใหเ้ราตัง้ความหวงั 
ของตนเองซ่ึงไม่อาจท�าให้เกิดขึน้ได้  ผลก็คือเราไม่เคย
ฉลองความส�าเรจ็เพราะส่ิงเหล่าน้ันดเูหมือนจะดอ้ยกวา่ส่ิง
ที่ผู้อื่นท�า . . .

พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะช่วยท�าให้ความอ่อนแอของ
เรากลายเป็นความเข้มแข็งในที่สุด [ดู อีเธอร์ 12:27] แต่
พระองคท์รงทราบวา่น่ีคอืเป้าหมายระยะยาว  พระองคท์รง
ประสงค์ ให้เราดพีรอ้มเหมือนพระองค ์[ด ู3 นีไฟ 12:48] 
และถ้าเรายังคงอยู่บนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์ สักวนั
หน่ึงเราจะดพีรอ้ม  ไม่เป็นไรที่ท่านยังไม่ดพีรอ้มในขณะน้ี 
จงพยายามตอ่ไปแตจ่งหยุดลงโทษตนเอง

พีน้่องสตรทีีร่กั มหีลายทา่นทีม่กีารณุยธรรมและความอดทน 

ต่อความอ่อนแอของผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิน้สุด  พึงระลึกไวว้า่
จงมีการณุยธรรมและความอดทนตอ่ตนเองดว้ย . . .

ข้อสาม อย่าลืมท่ีจะมีความสุขเด๋ียวน้ี. . .

ดงัเช่นทุกวนัน้ีที่ผู้คนจ�านวนมากรอตัว๋ทองค�าของพวกเขา 
—ตัว๋ทีพ่วกเขาเช่ือวา่เป็นกญุแจสู่ความสุขทีพ่วกเขาใฝ่ฝัน 

ถึงโดยตลอด  ส�าหรับบางคนแล้วตั๋วทองค�าอาจเป็นชีวิต
แตง่งานที่สมบูรณ์แบบ ส�าหรบับางคนบ้านในฝัน หรอืบาง 
ทีการมีอิสระจากความเครยีดหรอืความกังวล

การมคีวามปรารถนาอันชอบธรรมไม่ ใช่ส่ิงผดิ—เราหวงัและ 
แสวงหาส่ิงที่เป็น “คณุธรรม, งดงาม, หรอืกล่าวขวญักันวา่ 
ดหีรอืควรคา่แก่การสรรเสรญิ” [หลักแห่งความเช่ือ 1:13]  
ปัญหาเกิดขึน้เมื่อเราผัดผ่อนความสุขไวเ้พราะเรารอเหต-ุ 

การณ์ในอนาคต—ตัว๋ทองค�าของเรา—ให้ปรากฏขึน้ . . .

ข้าพเจ้าไม่ไดพู้ดวา่เราควรละทิง้ความหวงัหรอืปรบัเปลี่ยน
เป้าหมายของเรา  อย่าหยุดความพยายามที่จะท�าในส่ิงที่ด ี

ที่สุด อย่าหยุดหวงัในส่ิงที่เป็นความปรารถนาอันชอบธรรม 

ของใจท่าน  แต่อย่าปิดตาหรือปิดใจต่อความสวยงามอัน
เรยีบง่ายและความงดงามของช่วงเวลาในแตล่ะวนัซ่ึงท�าให้
ชีวติมีคา่และมีความสุข

ผู้คนซ่ึงมีความสุขมากที่สุดท่ีข้าพเจ้ารู้จักไม่ ใช่ผู้คนที่มี
ตัว๋ทองค�า พวกเขาคอืผู้ที่คน้พบและเห็นคณุคา่ของความ
งดงามและความหวานช่ืนในทุกช่วงเวลาของแต่ละวันใน
ขณะที่ตดิตามเป้าหมายอันมีคา่ พวกเขาคอืผู้ที่ก้าวเดนิไป 

ในแต่ละวัน ถักทอผืนผ้าแห่งความส�านึกคุณและความ
พิศวงไปตลอดชีวติของพวกเขา คนเหล่าน้ีคอืผู้ที่มีความ
สุขอย่างแท้จรงิ . . .

ข้อห้า อย่าลืมวา่พระเจ้าทรงรกัท่าน . . .

ไม่วา่วนัเวลาของท่านจะมืดมนเพียงไร ไม่วา่ท่านจะรูสึ้กวา่
ตนไรค้า่เพียงไร ไม่วา่ท่านจะลดคณุคา่ของตนเองลงเพียง
ไร พระบิดาบนสวรรคข์องท่านไม่ทรงลืมท่าน แท้จรงิแล้ว
พระองคท์รงรกัท่านดว้ยความรกัที่ ไม่มีวนัสิน้สุด

ลองนึกถงึส่ิงน้ี ทา่นเป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีจ่ดจ�าวา่เป็นสัตภาวะ 

ที่สง่างาม น่าเกรงขาม และรุ่งโรจน์ที่สุดในจักรวาล ท่าน
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เป็นที่รักของกษัตริย์แห่งห้วงอวกาศอันไม่มีที่สิน้สุดและ
เวลาอันเป็นนิจ . . .

พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัท่านเพราะท่านคือลูกของพระองค ์ 
พระองคท์รงรกัทา่นถงึแมว้า่บางครัง้ทา่นอาจรูสึ้กโดดเดีย่ว 
หรอืท�าผิดพลาด

ความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้และพลงัอ�านาจของพระกิตตคิณุ 
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูคอืการไถ่และการช่วยให้รอด หากท่านจะ 

ยอมใหค้วามรกัอันสูงส่งของพระองคเ์ขา้มาในชีวติของทา่น 
ความรกัน้ีจะตกแตง่บาดแผล เยียวยาความเจ็บปวด และ
บรรเทาความเศรา้โศก
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เข้าไปดอูอนไลน์หน่วยน้ีไดท้ี่ lds.org/youth/learn

หัวข้อบทเรยีน

“ขอให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกไป, เพือ่อาณาจักรแห่งสวรรคจ์ะมา” (คพ. 65:6)

เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของท่านถูกส่งมาแผ่นดนิโลกในเวลาที่เจาะจงน้ีเพื่อช่วยเตรยีมโลก
ให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเธอมีของประทานพิเศษและ
พรสวรรคท์ี่พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเธอใช้ช่วยสรา้งอาณาจักรและแบ่งปันพระกิตตคิณุของ
พระองค ์บทเรยีนในหน่วยน้ีจะช่วยพวกเธอพัฒนาของประทานเหล่าน้ันขณะเตรยีมเป็นผู้น�า
และครใูนศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

โครงรา่งให้เลือกจากเดือนน้ี:

ฉันจะเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระครสิต์ ไดอ้ย่างไร
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ฉันใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณอย่างไร
ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร
ฉันจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่ช่วยสมาชิกใหม่ของศาสนจักร
ฉันจะช่วยเพือ่นทีแ่ข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ ไดอ้ย่างไร
ไซอันคอือะไร
ฉันจะมีส่วนรว่มในการเรง่งานแห่งความรอดไดอ้ย่างไร

สหกิจกรรม

พิจารณาวา่ท่านจะวางแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับส่ิงที่
เยาวชนก�าลังเรยีนรู้ ไดอ้ย่างไร ไซตก์ิจกรรมเยาวชน มี ไว้
ช่วยท่าน กิจกรรมการเรยีนรูห้ลายกิจกรรมในโครงรา่งน้ีอาจ

ใช้เป็นสหกิจกรรมที่มีประสิทธิผล จงท�างานกับฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนเพื่อเลือกและวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมเสรมิ
ส่ิงที่เยาวชนหญิงเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์

ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าในยุคสุดท้าย
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ความก้าวหน้าสว่นบุคคล

กิจกรรมตอ่ไปน้ีจาก ความก้าวหน้าส่วนบุคคล สัมพันธ์กับ
บทเรยีนในหน่วยน้ี:

คณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 7

งานด ีประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 7

เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน

มาตรฐานตอ่ไปน้ีจาก เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
สัมพันธ์กับบทเรยีนในหน่วยน้ี:

ครอบครวั

เพื่อน
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหาพระ
ครสิต์ ไดอ้ย่างไร
สมาชิกแตล่ะคนของศาสนจักรมีความรบัผิดชอบในการช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระครสิต์
และไดร้บัพรของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ประจักษ์พยานของเราและแบบอย่างที่
ดขีองเราจะดลใจให้มิตรสหายและเพื่อนบ้านตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระกิตตคิณุของพระองค์

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

พระคมัภีรแ์ละแหล่งช่วยใดจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนเชือ้เชิญผู้อืน่ให้มาหาพระ
ครสิต์

1 ทิโมธี 4:12 (เป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้
เช่ือ)

1 เปโตร 3:15 (จงพรอ้มให้ค�าตอบเสมอ
แก่คนที่ถามเกี่ยวกับความเช่ือของเรา)

โมไซยาห์ 18:9 (เราเต็มใจยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า)

คพ. 28:16; 100:3–8 (ถ้าเราอ้าปาก ปาก
เราจะเต็มไปดว้ยส่ิงที่ตอ้งพูด)

คพ. 84:85 (ถ้าเราส่ังสมพระวจนะ 
พระองคจ์ะประทานส่ิงที่เราควรพูดแก่
เรา)

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “จงวางใจใน
พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 43–45

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “เพราะวา่เราไดว้าง
แบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว,”เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 32- 35

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “มาดเูถิด,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 107- 110

“งานสอนศาสนา,” ใน บทที่ 3 ของ ส่ัง
สอนกิตตคิณุของเรา (2004), 89

วดีทิัศน์: “เพราะฉันไดร้บัมากมาย”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยมีประสบการณ์อะไร
บ้างในการเชือ้เชิญผู้อื่นให้
มาหาพระครสิต ์ท่านพบวธิี
ใดบ้างที่มีประสิทธิภาพใน
การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุ

เยาวชนหญิงมี โอกาสใดให้
เชือ้เชิญผู้อื่นมาหาพระครสิต ์
พวกเธอเคยมีประสบการณ์
อะไรบ้างที่สามารถแบ่งปัน
กันได้
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ให้ชัน้เรยีนท่องสาระส�าคญัเยาวชน
หญิง ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะตอบ
อย่างไรถ้าเพื่อนตา่งศาสนาถามวา่ “คณุ
หมายความวา่อะไรเมื่อคณุพูดวา่ ‘เราจะ
ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า’”

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแสดงรปูของ
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาจากครอบครวั

ของพวกเธอ (หรอืด ูหนังสือภาพพระ
กิตตคิณุ, 109–110) ขอให้พวกเธอเขียน
คณุสมบัตหิรอืคณุลักษณะที่บุคคลหน่ึง
ตอ้งมีเพื่อเป็นผู้สอนศาสนา เยาวชนหญิง
มีคณุสมบัติ ใดบ้างตอนน้ี ช่วยให้พวกเธอ
เข้าใจวา่พวกเธอไม่จ�าเป็นตอ้งไดร้บัเรยีก
ให้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาก็สามารถ
แบ่งปันพระกิตตคิณุได้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีเชือ้เชิญผู้อืน่ให้มาหาพระ
ครสิต ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่าน
ตามการทรงน�าของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้อ่านค�าเชือ้เชิญ
ของเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ในค�า
พูดของท่านเรือ่ง “จงวางใจในพระเจ้า” 
( ในสองย่อหน้าที่เริม่ตัง้แต ่“กุญแจส�าคญั
คอืท่านตอ้งไดร้บัการดลใจจากพระผู้เป็น
เจ้า”) แบ่งปันประสบการณ์ที่ท่านเคยมี
เมื่อท่านยอมรบัค�าเชือ้เชิญน้ี และเชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์
ของพวกเธอ ให้เวลาพวกเธอนึกถึงคนที่
พวกเธอสามารถยื่นมือช่วยเหลือและเชือ้
เชิญให้มาหาพระครสิต์

• แบ่งชัน้เรยีนครึง่ชัน้ มอบหมายให้ครึง่
หน่ึงอ่านเกี่ยวกับตวัอย่างของคณุยาย
วทิเทิลในค�าพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. 
สก็อตตเ์รือ่ง “เพราะวา่เราวางแบบอย่าง
แก่ท่านแล้ว” มอบหมายให้อีกครึง่ชัน้
อ่านแบบอย่างของจีนีน วทัคนิส์ ในค�า
พูดเรือ่งเดยีวกัน ขอให้พวกเธอสรปุสอง
เรือ่งน้ีให้กันฟังและแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้
จากเรือ่งดงักล่าวเกี่ยวกับการเชือ้เชิญผู้
อื่นให้มาหาพระครสิต ์เชือ้เชิญเยาวชน

หญิงให้คน้ควา้ค�าพูดที่เหลือของเอ็ลเดอร์
สก็อตตแ์ละแบ่งปันค�าแนะน�าอื่นที่ท่าน
ให้ พวกเธอจะประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�าน้ีใน
การพยายามช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระผู้ช่วย
ให้รอดไดอ้ย่างไร

• ขออนุญาตอธิการเชิญสมาชิกวอรด์
คนหน่ึง (หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได้ ให้เชิญ
เยาวชนหญิงคนหน่ึง) ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศาสนจักรมาแบ่งปันประสบการณ์เมื่อมี
คนแนะน�าให้รูจ้ักพระกิตตคิณุ แบบอย่าง
ของเพื่อนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมีอิทธิพล
อย่างไรตอ่การตดัสินใจเรยีนพระกิตตคิณุ
ของบุคคลน้ัน เขาหรอืเธอจะให้ค�า
แนะน�าอะไรแก่เยาวชนหญิงเกี่ยวกับการ
เชือ้เชิญผู้อื่นให้มาหาพระครสิต ์เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้ถามค�าถามที่มี (ท่านอาจ
จะเลือกฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “พราะฉันไดร้บั
มากมาย” และสนทนาถึงอิทธิพลที่เราจะ
มีได้ ในการช่วยให้เพื่อนของเรายอมรบั
พระกิตตคิณุ)

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ประจักษ์พยานทรงพลัง
ที่สุดเสมอเมื่อสัน้ กระชับ 
และตรงไปตรงมา” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 43)
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• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิงจากบทน้ีไวบ้น
กระดาน ขอให้เยาวชนหญิงแตล่ะคน
เลือกพระคมัภีรห์น่ึงข้อ ศึกษา และวาด
รปูแทนส่ิงที่พระคมัภีรข์้อน้ันสอน ขอให้
เยาวชนหญิงแบ่งปันข่าวสารในข้อพระ
คมัภีรข์องพวกเธอตามรปูที่วาดไว ้จากน้ัน
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่านพระคมัภีร์
ของตนให้ชัน้เรยีนฟังและแบ่งปันส่ิงที่
เธอวางแผนจะท�าเพื่อด�าเนินชีวติตามน้ัน

• ก่อนชัน้เรยีน ขอให้เยาวชนหญิง
แตล่ะคนน�าส่ิงของหรอืรปูแทนวธิีหน่ึงที่

พระกิตตคิณุเป็นพรแก่ชีวติเธอมาดว้ย 
ระหวา่งชัน้เรยีน ให้อ่านเรือ่งเกี่ยวกับบุตร
ชายของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารด์ว้ย
กันในค�าพูดของท่านเรือ่ง “มาดเูถิด” เหตุ
ใดน้องชายจึงกระตอืรอืรน้ที่จะเอาผ้า
พันแผลพันแขนให้เพื่อนๆ ของเขา เชือ้
เชิญเยาวชนหญิงให้แสดงส่ิงของหรอืรปู
ที่น�ามาและพูดถึงพรที่ของเหล่าน้ีหมาย
ถึง กระตุน้พวกเธอให้นึกถึงคนรูจ้ักที่ ไม่
ไดร้บัพรเหล่าน้ี และเชือ้เชิญพวกเธอให้
วางแผนแบ่งปันพระกิตตคิณุกับพวกเขา

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีเชือ้เชิญผู้อืน่ให้มาหาพระ
ครสิตห์รอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอมีค�าถามเพิ่ม
เตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะคุม้คา่หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สวดอ้อนวอนขอให้มี โอกาสแบ่งปัน
พระกิตตคิณุและสนทนาประสบการณ์ที่
พวกเธอมี ในชัน้เรยีนคราวหน้า

• พกบัตรเผยแผ่ตดิตวัไปโรงเรยีนและ
หาโอกาสใช้บัตรน้ันแบ่งปันพระกิตตคิณุ

• ศึกษา บทที่ 3 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุ
ของเรา เพื่อเตรยีมพูดกับคนอื่นเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ
คนที่ตดิตามพระองค์ ให้เป็น
พยาน ท่านจะช่วยให้เยาวชน
หญิงรูสึ้กสบายใจมากขึน้กับ
การเป็นพยานถึงความเช่ือ
ของพวกเธอตอ่คนรอบข้างได้
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “จงวางใจใน
พระเจ้า,”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013

กุญแจส�าคญัคอืท่านตอ้งไดร้บัการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า  
ทูลขอการน�าทางจากพระองค ์แล้วออกไปท�าตามที่พระ- 
วญิญาณทรงกระตุน้  เมื่อสมาชิกมองงานแห่งความรอด 
เป็นความรบัผิดชอบของตนแตผู่้เดยีว อาจท�าให้รูสึ้กกลัว 
ได ้ แตเ่มื่อเขามองวา่เป็นค�าเชือ้เชิญให้ท�าตามพระเจ้าใน 

การน�าจติวญิญาณมาสู่พระองคเ์พือ่ใหเ้อ็ลเดอรแ์ละซิสเตอร ์

เต็มเวลาสอน งานน้ันจะสรา้งแรงบันดาลใจ เตมิพลัง และ
ยกระดบัจิตใจ

เราไม่ ได้ขอให้ทุกคนท�าทุกส่ิง  เราเพียงขอให้สมาชิกทุก
คนสวดอ้อนวอนเพราะรู้ว่าถ้าสมาชิกทุกคน ทัง้เยาว์วัย
และสูงวยัจะเอือ้มออกไปหาแม้เพียง “คนเดยีว” ระหวา่ง
ช่วงน้ีจนถึงครสิตม์าส หลายล้านคนจะสัมผัสถึงความรกั
ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ และเป็นของขวญัแสนวเิศษ
แดพ่ระผู้ช่วยให้รอด



315

ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้
ฉันใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณ
อย่างไร
ของประทานฝ่ายวญิญาณคอืพรหรอืความสามารถที่มาจากอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราทุกคนในฐานะลูกของพระบิดาบนสวรรคล์้วนมีของประทานฝ่ายวญิญาณ 
พระผู้เป็นเจ้าประทานของประทานเหล่าน้ีให้เราเพื่อเราจะสามารถรบัใช้และช่วยสรา้ง
อาณาจักรของพระองค ์พระองคท์รงบัญชาเราให้คน้หาและพัฒนาของประทานฝ่าย
วญิญาณอย่างขยันหมั่นเพียร

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจของประทานฝ่ายวญิญาณ
และวธิีทีพ่ระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ ใช้ของประทานน้ัน

1 โครนิธ์ 12:3–27; โมโรไน 10:8–18; คพ. 
46:13–25 (ตวัอย่างของของประทานฝ่าย
วญิญาณ)

คพ. 46:8–10 (เหตใุดเราจึงไดร้บัของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ)

คพ. 46:11–12 (ประทานของประทาน
ฝ่ายวญิญาณแก่ทุกคน)

หลักแห่งความเช่ือ 1:7 (เราเช่ือในของ
ประทานฝ่ายวญิญาณ)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “จงช่วยพวกเขาเล็งให้
สูง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 60–67

เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ช่างสังเกต,”  
เลียโฮนา, ธ.ค. 2006, 14–20

“ของประทานฝ่ายวญิญาณ,” แน่วแน่ตอ่
ศรทัธา (2004), 94–96

“ของประทานแห่งพระวญิญาณ,” หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ (2009), 125–132

วดีทิัศน์: “ของประทานที่ ไม่ธรรมดา”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านมีของประทานฝ่าย
วญิญาณอะไรบ้าง ของ
ประทานเหล่าน้ันเป็นพรแก่
ท่านและผู้อื่นอย่างไร ของ
ประทานฝ่ายวญิญาณของ
ผู้อื่นเป็นพรแก่ท่านอย่างไร 
ท่านรูจ้ักของประทานของตน
ไดอ้ย่างไร

เหตใุดจึงส�าคญัที่เยาวชน
หญิงตอ้งรูเ้กี่ยวกับของ
ประทานฝ่ายวญิญาณของ
พวกเธอ น่ีจะช่วยพวกเธอ
เตรยีมรบับทบาท บ้าน และ
ครอบครวัในอนาคตอย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนค�าถามเหล่าน้ีไวบ้นกระดาน: 
ของประทานฝ่ายวญิญาณคอือะไร ฉัน
จะทราบของฝ่ายประทานฝ่ายวญิญาณ
ของฉันไดอ้ย่างไร พระบิดาบนบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้ฉันใช้ของประทานของ
ฉันอย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่ง
ปันค�าตอบของค�าถามเหล่าน้ี แล้วมองหา
ข้อคดิเพิ่มเตมิตลอดบทเรยีน

• น�ากล่องของขวญัที่มีกระดาษอยู่ ใน
น้ันเขียนวา่ “หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
46:8” เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจินตนาการ
วา่มีอะไรอยู่ ในกล่อง ขอให้คนหน่ึงแกะ
กล่องและอ่านพระคมัภีรข์้อน้ัน อะไรเป็น 
“ของประทานที่ดทีี่สุด” กระตุน้เยาวชน
หญิงให้ตรกึตรองค�าถามน้ีระหวา่งบท
เรยีนน้ี 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูเ้กีย่วกับของประทานแห่งพระ
วญิญาณ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• เขียนค�าถามสามข้อตอ่ไปน้ีบน
กระดาน: เหตใุดเราจึงไดร้บัของประทาน
ฝ่ายวญิญาณ ใครไดร้บัของประทาน
ฝ่ายวญิญาณ (ด ูคพ. 46:9) ตวัอย่างของ
ประทานฝ่ายวญิญาณมีอะไรบ้าง มอบ
หมายข้อพระคมัภีรจ์ากโครงรา่งน้ีให้
เยาวชนหญิงคนละข้อเพื่อช่วยตอบ
ค�าถามเหล่าน้ี ขอให้เธอศึกษาพระคมัภีร์
และบอกค�าตอบที่เธอพบ เยาวชนหญิง
มีของประทานใด พวกเธออยากมีของ
ประทานใด (หากเยาวชนหญิงคนใดได้
รบัปิตพุรของพวกเธอ แนะน�าให้พวกเธอ
อ่านพรเหล่าน้ันภายหลังเพื่อดวูา่พวกเธอ
ไดร้บัของประทานฝ่ายวญิญาณใดบ้าง) 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปันความคดิ
ของพวกเธอวา่ของประทานฝ่ายวญิญาณ
สามารถช่วยพวกเธอเวลาน้ีและในบทบาท
และความรบัผิดชอบในอนาคตอย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่านรายช่ือ
ของประทานฝ่ายวญิญาณใน 1 โครนิธ์ 
12:8–10; โมโรไน 10:9–16; หรอื หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 46:13–25 และหา

ของประทานที่พวกเธอสนใจจะเรยีนรูม้าก
ขึน้ ให้เวลาพวกเธอศึกษาของประทาน
ที่พวกเธอเลือกโดยใช้แหล่งข้อมูลเช่น 
“ของประทานแห่งพระวญิญาณ” ใน หลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ (หน้า 125–130), 
“ของประทานฝ่ายวญิญาณ” ใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา (หน้า 94–96) หรอืคูม่ือพระ
คมัภีร ์ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่พบ จะ
ใช้ของประทานเหล่าน้ีช่วยสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าไดอ้ย่างไร

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนช่ือของ
ประทานแห่งพระวญิญาณที่พวกเธอรูจ้ัก 
(หากพวกเธอตอ้งการความช่วยเหลือให้
ดขู้อพระคมัภีรท์ี่แนะน�าไว้ ในโครงรา่ง
น้ี) เชือ้เชิญให้พวกเธออ่านรายช่ือ “ของ
ประทานที่ ไม่คอ่ยโดดเดน่มากนัก” ตอน
ตน้ค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
เรือ่ง “ช่างสังเกต” ขอให้เยาวชนหญิง
ยกตวัอย่างที่พวกเธอเคยเห็นคนใช้ของ
ประทานอย่างหน่ึงเหล่าน้ีเพื่อเป็นพร
แก่ชีวติผู้อื่น เยาวชนหญิงนึกถึง “ของ
ประทานที่ ไม่คอ่ยโดดเดน่มากนัก” อื่น

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ตอ้งไม่หัวเราะเยาะหรอื
วพิากษ์วจิารณ์ค�าถามหรอื
ความคดิเห็นใดเป็นอัน
ขาด แตแ่สดงความสุภาพ
และความรกัเมื่อท่านท�าการ
ตอบสนองอย่างดทีี่สุด เมื่อ
ผู้คนรูสึ้กวา่ความคดิเห็น
ของเขามีคา่เขาจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรูสึ้ก และ
ประจักษ์พยานอย่างเสรมีาก
ขึน้” (ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่
กวา่การสอน [1999], 64)
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ใดไดอ้ีกบ้าง ยกตวัอย่างของประทานฝ่าย
วญิญาณที่ท่านเคยสังเกตเห็นในเยาวชน
หญิงแตล่ะคนในชัน้เรยีน

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงแตล่ะคนให้
ทบทวนรายช่ือของประทานฝ่ายวญิญาณ
ใน หน้า 94–96 ของ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
และเลือกมาหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันที่
เธอประสงคจ์ะพัฒนา ขอให้เธออธิบายวา่
เหตใุดจึงเลือกของประทานเหล่าน้ัน เรา
พัฒนาของประทานฝ่ายวญิญาณอย่างไร 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคน้ควา้ หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 46:7–12 และ “เรา
สามารถพัฒนาของประทานของเรา” ใน 
หลักธรรมพระกิตตคิณุ, หน้า 130–131 
ขอให้พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรู้

• ฉาย วดีทิัศน์หน่ึงเรือ่งในโครงรา่งน้ี 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงคดิถึงและบอกช่ือ
พรสวรรคห์รอืของประทานที่พวกเธอเห็น
ในสมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน (พึงแน่ใจวา่
พวกเธอบอกคณุสมบัตอิันดขีองเยาวชน
หญิงแตล่ะคน) เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
อ่านมัทธิว 25:14–30หรอืเชิญสมาชิกชัน้
เรยีนคนหน่ึงเล่าอุปมาเรือ่งเงินตะลัน
ต ์อุปมาเรือ่งน้ีเกี่ยวข้องอย่างไรกับของ
ประทานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เรา 
เราจะใช้พรสวรรคข์องเรารบัใช้ผู้อื่นและ
ท�าความรบัผิดชอบของเราให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลไดอ้ย่างไร เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจด
ความคดิของพวกเธอ และขอให้บางคน
แบ่งปันส่ิงที่จดกับชัน้เรยีน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจของประธานฝ่ายวญิญาณดขีึน้หรอืไม่ พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังเพื่อเข้าใจของ
ประทานฝ่ายวญิญาณของพวกเธอเอง
และใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

• ท�าคณุคา่ส่วนบุคคล ประสบการณ์อัน
ทรงคณุคา่ข้อ 7 ใน ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล ให้แล้วเสรจ็

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้
พระคมัภีรส์อนและเป็น
พยานเกี่ยวกับพระพันธกิจ
ของพระองค ์ท่านจะใช้พระ
คมัภีร์ ในบทเรยีนของท่าน
ไดอ้ย่างไรเพื่อสอนและเป็น
พยานวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอ้งการให้เยาวชนหญิง
ใช้ของประทานฝ่ายวญิญาณ
อย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากเมอรว์นี บี. อาร์ โนลด,์ “‘Messages 
from the Doctrine and Covenants: Seek Ye Earnestly 
the Best Gifts,’”  Liahona, Mar. 2005, 64–67

อะไรคือ “ของประทานท่ีดีท่ีสุด” และเหตุใดเราจึงควร
แสวงหาของประทานเหล่าน้ัน

พระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันสอนว่ามีของ
ประทานฝ่ายวิญญาณมากมาย (ดู โมโรไน 10:8; คพ. 46: 
13–26)  จุดประสงค์ของของประทานเหล่าน้ี นอกเหนือ 
จากส่ิงอืน่คอื เพือ่ใหพ้ลงัแก่เรา น�าเราใหท้�าด ีช่วยเราอดทน 

ตอ่การล่อลวง ให้ก�าลังใจและจรรโลงใจเรา เพิ่มพูนปัญญา
ของเรา  ช่วยเราตัดสินอย่างชอบธรรม  และช่วยให้เรามี
คณุสมบัติไดร้บัชีวตินิรนัดร ์. . .

พระผูช่้วยใหร้อดทรงบญัชาเราใหด้พีรอ้ม (ด ู3 นีไฟ 12:48) 
ถงึแมเ้ราจะไมบ่รรลคุวามดพีรอ้มในชีวติน้ี แตพ่ระบดิาบน 
สวรรคจ์ะทรงดลใจเราขณะทีเ่ราไตรต่รองและสวดอ้อนวอน 
ให้เราแสวงหาของประทานเหล่าน้ันที่จะช่วยเราไดอ้ย่างด ี
ที่สุดที่จะท�าให้เราดีพรอ้ม  ประธานจอรจ์ คิว. แคนนอน 
(1827–1901) กล่าววา่ “หากพวกเราคนใดไม่ดพีรอ้ม หน้า 
ที่ของเราคอืสวดอ้อนวอนขอของประทานที่จะท�าให้เราดี
พร้อม . . . ไม่มี ใครควรกล่าวว่า ‘ โอ ผมช่วยไม่ ได้ น่ีเป็น
ธรรมชาตขิองผม’  เขาแก้ตวัไม่ไดเ้พราะเหตผุลคอืพระผู้
เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพลังให้แก้ ไขส่ิงเหล่าน้ี และ
ทรงมอบของประทานให้ก�าจัดส่ิงเหล่าน้ี” [ ใน Millennial 
Star, Apr. 23, 1894, 260]

ข้อความทีค่ดัมาจากโรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “ของประทานแห่ง
พระวญิญาณ,” Ensign, Feb. 2002, หน้า 12–20

เงื่อนไขอันดับแรกส�าหรับการแสวงหาของประทานอาจ
เรียกร้องให้เราหาว่าเราได้รับของประทานอะไรบ้าง  พระ-
คมัภีรบ์ันทึกเพิ่มเตมิวา่

“และอน่ึง, ตามจรงิแลว้เรากลา่วแก่เจา้, เราอยากใหเ้จา้จ�าไว ้
เสมอ, และเก็บไว้ ในความนึกคดิของเจา้เสมอวา่ของประทาน 
เหล่าน้ันคอือะไร, ที่ ให้ ไวแ้ก่ศาสนจักร.

“เพราะคนทัง้ปวงมิไดม้ขีองประทานทกุอยา่งใหแ้กพ่วกเขา; 
 เพราะมีของประทานหลายอย่าง, และแก่มนุษย์ทุกคนมี 
ของประทานให้ ไว้ โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า” 
(คพ. 46:10–11)

เพื่อพบของประทานที่เราได้รับเราต้องสวดอ้อนวอนและ
อดอาหาร  บ่อยครัง้ปิตุพรบอกเราให้รู้ของประทานที่เรา
ได้รับและประกาศสัญญาแห่งของประทานที่เราจะได้รับ
หากเราแสวงหา  ข้าพเจ้าขอให้ท่านแต่ละคนค้นหาของ
ประทานของท่านและแสวงหาของประทานเหล่าน้ันที่จะ
ให้การน�าทางแก่การงานของชีวิตท่านและจะสนับสนุน
งานแห่งสวรรค์

 ระหวา่งเวลาของเราบนโลกน้ี เรามีหน้าที่ตอ้งพัฒนาของ
ประทานและความสามารถที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิดซ่ึงพระ-
บิดาบนสวรรค์ประทานแก่เรา  จากน้ันโอกาสของเราคือ
ใช้ของประทานเหล่าน้ีเพ่ือเป็นครแูละผู้น�าของลูกๆ พระ-
ผู้เป็นเจ้าไม่วา่จะพบพวกเขาที่ ใดบนแผ่นดนิโลก  เพื่อใช้
ของประทานเหล่าน้ีเราตอ้งมี ใจอันบรสุิทธิ์

ข้อความทีค่ดัมาจากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ช่างสังเกต,”  
เลียโฮนา, ธ.ค. 2006, หน้า 14–20

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน
สมาชิกโควรมัอคัรสาวกสิบสองพดูในการประชมุใหญส่ามญั 
เกี่ยวกับของประทานทางวญิญาณ  ข้าพเจ้าชอบนึกถึงผล
ที่ข่าวสารของท่านมีตอ่ข้าพเจ้าเวลาน้ัน และส่ิงที่ท่านสอน
ยังคงมีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าจนถึงทุกวันน้ี  ในข่าวสารของ
เอ็ลเดอรแ์อชตนั ท่านให้รายละเอียดและบรรยายเกี่ยวกับ
ของประทานทางวญิญาณ  จ�านวนหน่ึงที่ ไม่คอ่ยโดดเดน่
มากนัก—คุณลักษณะและความสามารถที่หลายคนใน
พวกเราไม่คิดว่าเป็นของประทานทางวิญญาณ  ตัวอย่าง
เช่น เอ็ลเดอร์แอชตันเน้นของประทานแห่งการซักถาม 
การฟัง การไดย้ินและใช้เสียงสงบแผ่วเบา ความสามารถที่ 
จะหล่ังน� ้าตา หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เป็นคนน่าคบ หลีก-
เลี่ยงค�าพูดซ�า้ซากไรส้าระ แสวงหาส่ิงซ่ึงชอบธรรม หันไป 
ขอการน�าทางจากพระผูเ้ป็นเจา้ การเป็นสานุศิษย ์การดแูล 
ผู้อื่น  ความสามารถในการไตร่ตรอง  การแสดงประจักษ์
พยานอันทรงพลัง และการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ด ู
“There Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20)



319

ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลางไดอ้ย่างไร
การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเริม่จากการสรา้งบ้านและครอบครวัที่ชอบธรรม 
ครอบครวัเป็นหน่วยส�าคญัที่สุดของศาสนจักร ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราควรจัด
ตัง้บ้านที่มีพระวญิญาณ บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางให้สถานที่คุม้กันจากบาป ที่
หลบภัยจากโลก และความรกัที่ผูกพันและจรงิใจ ไม่วา่บ้านของเราจะใหญ่หรอืเล็กย่อม
สามารถเป็น “บ้านแห่งการสวดอ้อนวอน, บ้านแห่งการอดอาหาร, บ้านแห่งศรทัธา, บ้าน
แห่งการเรยีนรู,้ บ้านแห่งรศัมีภาพ, บ้านแห่งระเบียบ, บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 
88:119)

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยเยาวชนหญิงเตรยีมจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง

เอเสเคยีล 16:44 (ความส�าคญัของแบบ
อย่างของมารดา)

สดดุ ี127:3; 2 นีไฟ 25:26; โมไซยาห์ 
4:14–15; คพ. 68:25–28; 88:119; 93:40 
(บิดามารดาไดร้บับัญชาให้สอนและอบรม
เลีย้งดบูุตรธิดา)

แอลมา 53:20–21; 56:47–48 (นักรบหนุ่ม
ของฮีลามันไดร้บัการสอนจากมารดาของ
พวกเขา)

“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของ
ข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013

รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “เพื่อสันตสุิขในบ้าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 29–31

แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “การเป็นบิดามารดา
ผู้ประเสรฐิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 26–28

“ครอบครวั,” เพือ่ความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011), 14–15

วดีทิัศน์: “การเป็นมารดา: การเป็นหุ้น
ส่วนนิรนัดรก์ับพระผู้เป็นเจ้า”

วดีทิัศน์: “บ้านแห่งระเบียบ บ้านแห่งพระ
ผู้เป็นเจ้า”

ท่านท�าอะไรเพื่อท�าบ้านให้
เป็นที่คุม้กันจากบาปและ
เป็นที่หลบภัยจากโลก ท่าน
ท�าอะไรเพื่อสอนพระกิตตคิณุ
แก่ลูกและครอบครวัของท่าน

พิจารณาบ้านที่เยาวชนหญิง
อยู่ พวกเธอมีประสบการณ์
อะไรบ้างเวลาน้ีที่จะช่วยพวก
เธอเลีย้งดคูรอบครวัที่ชอบ
ธรรมของตนเอง
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แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอธิบายส่ิงที่
พวกเธอคดิวา่บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางน้ันเป็นอย่างไร พวกเธอจะเห็น
อะไรที่น่ัน พวกเธอจะรูสึ้กอะไรที่น่ัน ขอ
ให้พวกเธอบอกค�าตอบของค�าถามวา่ “ฉัน
จะเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางไดอ้ย่างไร”

• ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอคดิวา่
บทบาทของมารดาในการสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าคอือะไร เชือ้เชิญให้
พวกเธอนึกถึงมารดาของตนเองและ
มารดาคนอื่นที่พวกเธอรูจ้ักและบอก
คณุสมบัตบิางอย่างที่มารดาเหล่าน้ันมี
ซ่ึงเยาวชนหญิงประสงคจ์ะท�าตาม (ดู
ตวัอย่างคณุสมบัติ ใน สุภาษิต 31:10–31) 

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวธิีจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิต์
เป็นศนูย์กลาง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีน
ของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และ
มอบหมายให้แตล่ะกลุ่มอ่านข้อพระคมัภีร์
ตอ่ไปน้ีหน่ึงข้อ: โมไซยาห์ 4:14–15,  
แอลมา 53:20–21, 56:47–48 เชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงเขียนหลักธรรมในข้อเหล่า
น้ีไวบ้นกระดานซ่ึงจะช่วยพวกเธอจัดตัง้
บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง ฉาย
วดีทิัศน์ที่ระบุไว้ ในโครงรา่งน้ีหน่ึงเรือ่ง
หรอืทัง้สองเรือ่ง แนะน�าให้เยาวชนหญิง
คดิวา่ตวัเธอเป็นมารดาขณะด ูหลังจาก
ดวูดีทิัศน์แตล่ะเรือ่ง ขอให้เยาวชนหญิง
สนทนาวา่ข่าวสารหลักคอือะไรและพวก
เธอเรยีนรูห้ลักธรรมเพิ่มเตมิอะไรบ้างซ่ึง
จะช่วยพวกเธอจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิต์
เป็นศนูย์กลาง ท่านอาจจะเพิ่มหลัก

ธรรมเหล่าน้ีเข้าไปในรายการบนกระดาน 
เชือ้เชิญให้พวกเธอให้ยกตวัอย่างหลัก
ธรรมเหล่าน้ีจากครอบครวัตนเองหรอื
ครอบครวัอื่น

• ขอให้เยาวชนหญิงเขียนค�าแนะน�าที่
ดทีี่สุดของพวกเธอไวบ้นกระดานส�าหรบั
คูช่ายหญิงที่จะแตง่งาน แบ่งค�าพูดของ
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์เรือ่ง “ถึง
หลานๆ ของข้าพเจ้า” ออกเป็นส่วนๆ 
และแจกให้เยาวชนหญิงอ่าน ขอให้พวก
เธอเพิ่มส่ิงที่พบในค�าพูดของประธาน
อายรงิก์เข้าไปในรายการบนกระดานและ
สนทนาส่ิงที่พวกเธอสามารถท�าเวลาน้ีได้

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การสนทนาเป็นกลุ่มเล็กจะ
ท�าให้ผู้ที่ดเูหมือนขาดความ
สนใจหรอืไม่มีสมาธิมีส่วน
รว่มในทันที” (ไม่มีการเรยีก
ใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน1999], 
[72)
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เพื่อเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง

• ให้ชัน้เรยีนอ่านห้าส่ิงที่บิดามารดา
สามารถท�าไดเ้พื่อสรา้งวฒันธรรม
ครอบครวัให้แข็งแกรง่ขึน้ดงัอธิบายไว้ ใน
ค�าพูดของเอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์
เรือ่ง “การเป็นบิดามารดาผู้ประเสรฐิ” ขอ
ให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนเลือกค�าแนะน�า
ข้อหน่ึงของเอ็ลเดอรเ์พอรร์ยี์และยก
ตวัอย่างที่เธอเคยเห็นครอบครวัปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าน้ันและการท�าเช่นน้ันช่วย
จัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
อย่างไร ขอให้เยาวชนหญิงอ่านเจ็ดย่อหน้า
สุดท้ายของค�าพูดและบอกเหตผุลที่การ
สรา้งวฒันธรรมครอบครวัให้แข็งแกรง่
เป็นเรือ่งส�าคญั เยาวชนหญิงจะท�าอะไรได้
บ้างเวลาน้ีเพื่อสรา้งวฒันธรรมครอบครวั
ให้แข็งแกรง่ในบ้านของพวกเธอ

• เหตใุดแบบแผนจึงส�าคญั อะไรคอื
แบบแผนที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
แก่เราเพื่อจัดตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง (ด ู“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่

โลก,” ย่อหน้า 7) เยาวชนหญิงจะท�าอะไร
ไดบ้้างเวลาน้ีเพื่อเตรยีมสรา้งบ้านและ
ครอบครวัตามแบบแผนดงักล่าว ถาม
เยาวชนหญิงวา่พวกเธอจะพูดอะไรกับคน
ที่สถานการณ์ครอบครวัตรงกับแบบแผน
ของพระบิดาบนสวรรค ์เชือ้เชิญให้พวก
เธออ่านแนวคดิบางอย่างจาก “ครอบครวั” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชนย่อหน้า
สุดท้าย

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นกลุ่มและแบ่ง
ส่วนค�าพูดของเอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์
เรือ่ง “เพื่อสันตสุิขในบ้าน” ให้กลุ่มตา่งๆ 
ขอให้กลุ่มศึกษาส่วนของตนโดยมองหา
ค�าอธิบายหรอืลักษณะพิเศษของบ้านที่มี
พระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง เชือ้เชิญให้พวก
เธอแบ่งปันส่ิงที่พบโดยวาดรปูลักษณะ
ของบ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง 
เยาวชนหญิงจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้
บ้านของพวกเธอเวลาน้ีมีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลางมากขึน้ พวกเธอจะเตรยีมจัด
ตัง้บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางใน
อนาคตไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจวธิีจัดตัง้บ้านทีม่ีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลางหรอืไม่ พวก
เธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอื
ไม่



322

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ช่วยบิดามารดาของพวกเธอโดยเป็น
อิทธิพลดี ในบ้านของพวกเธอเวลาน้ี

• บอกช่ือมารดาที่ดทีี่พวกเธอรูจ้ัก เรยีนรู้
จากมารดาเหล่าน้ัน และท�าตามแบบอย่าง
ของพวกท่าน

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามผู้ตดิตามพระองค์
เพื่อให้พวกเขาคดิและเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ พระองคท์รง
วางพระทัยพวกเขาและทรง
เตรยีมพวกเขา พิจารณาวา่
ท่านจะช่วยให้เยาวชนหญิง
เข้าใจถึงความส�าคญัของการ
เลีย้งดลููกหลานให้ชอบธรรม
และเตรยีมจัดตัง้บ้านที่มีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลางอย่างไร
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจาก  เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของ
ข้าพเจ้า,”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013

พระบิดาบนสวรรค์ทรงท�าให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
ไม่มีคนสองคนที่จะมีประสบการณ์แบบเดยีวกันทุกอย่าง 
ไม่มีครอบครวัสองครอบครวัทีเ่หมอืนกนั ดงัน้ันจงึไม่แปลก 
ที่การให้ค�าแนะน�าเรือ่งการเลือกความสุขในชีวติครอบครวั
จึงเป็นเรื่องยาก  กระน้ันพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา
ทรงวางหนทางสู่ความสุขไว้ ให้บุตรธิดาทุกคน  ไม่วา่เราจะ
มีอุปนิสัยเช่นไรหรอืประสบการณ์อะไร แผนแห่งความสุข
มีเพียงแผนเดียว  แผนน้ันคือท�าตามพระบัญญัติทุกข้อ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ส�าหรบัเราทุกคน รวมถึงหลานข้าพเจ้าที่คดิจะแตง่งาน มี
พระบัญญัติข้อหน่ึงซ่ึงจะช่วยเรารบัมือกับการท้าทายและ
น�าไปสู่หัวใจของชีวติครอบครวัที่มีความสุข ประยุกต์ ใช้ 
ไดก้ับทุกความสัมพันธ์ ไม่วา่จะอยู่ ในสภาวการณ์ใด พระ-
บัญญัติข้อน้ีมีผู้กล่าวถึงครัง้แล้วครัง้เล่าทัง้ในพระคัมภีร์
และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ ในสมัยของเรา  น่ีคือ
ค�าแนะน�าของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ ไบเบิลถึงทุกคนที่
ตอ้งการอยู่ดว้ยกันตลอดกาลในความสุขที่เป่ียมดว้ยรกั

“มผีูเ้ช่ียวชาญบญัญตัคินหน่ึงในพวกเขามาทดสอบพระองค ์

วา่

“ทา่นอาจารย ์ในธรรมบญัญตัน้ัิน พระบญัญตัขิอ้ไหนส�าคญั 
ที่สุด? 

“พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรกัพระองคผ์ู้เป็นพระเจ้าของ
เจา้ดว้ยสุดใจสุดจติของเจา้ และดว้ยสิน้สุดความคดิของเจา้

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบัตน้

“ขอ้ทีส่องก็เหมอืนกัน คอื จงรกัเพือ่นบา้นเหมอืนรกัตนเอง

“ธรรมบญัญตัแิละค�าของผูเ้ผยพระวจนะทัง้หมดก็ขึน้อยู่กบั 
พระบัญญัตสิองข้อน้ี” [มัทธิว 22:35–40]

จากขอ้ความเรยีบงา่ยน้ัน ไมย่ากเลยทีจ่ะสรปุทัง้หมดทีข้่าพ- 
เจ้าเรยีนรูเ้กี่ยวกับการเลือกซ่ึงน�าไปสู่ความสุขในครอบครวั  
ขา้พเจา้เริม่โดยถามวา่ “การเลอืกใดน�าขา้พเจา้ไปสู่ความรกั 
พระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต และด้วยสุดความคิดข้าพเจ้า” 
ส�าหรับข้าพเจ้าน่ันคือการเลือกที่จะน�าตนเองไปยังที่ซ่ึง
ข้าพเจ้าจะสัมผัสปีติของการให้อภัยผ่านการชดใช้ของ
พระเจ้า 

ข้อความทีค่ดัมาจาก “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, หน้า 165

ครอบครัวได้รับแต่งตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า  การแต่งงาน
ระหวา่งชายและหญิงเป็นส่ิงส�าคญัยิ่งตอ่แผนนิรนัดรข์อง
พระองค ์เด็กมีสิทธิ์ถือก�าเนิดภายในพันธะของการสมรส
และไดร้บัการเลีย้งดจูากบิดามารดาทีร่กัษาค�าปฏญิาณของ
การแตง่งานดว้ยความซ่ือสัตยอ์ยา่งแทจ้รงิ ความสุขในชีวติ
ครอบครัวส่วนมากจะส�าเร็จได้เมื่อมีพืน้ฐานบนค�าสอน 
ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์การแตง่งานและครอบครวัที่ 
ประสบความส�าเรจ็ไดร้บัการสถาปนาและธ�ารงไวด้ว้ยหลัก 
ธรรมแห่งศรทัธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย  
ความเคารพ ความรกั ความเห็นอกเห็นใจ การท�างานและ 
กิจกรรมนันทนาการที่ดงีาม โดยแบบแผนของพระผู้เป็น 
เจ้า บิดาเป็นผู้น� าครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความชอบ- 
ธรรมและรับผิดชอบที่จะจัดหาส่ิงจ�าเป็นต่างๆ ของชีวิต 
และคุม้ครองครอบครวั มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการ
เลีย้งดูบุตรธิดา  ในความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ี
บิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วน
เท่าๆ กัน ความพิการ ความตาย หรอืสภาพการณ์อื่นๆ อาจ
ท�าให้แต่ละบุคคลจ�าต้องปรับตัว ญาติพี่น้องควรให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็น
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยสมาชิก
ใหม่ของศาสนจักร
ส�าหรบัคนจ�านวนมาก การเป็นสมาชิกของศาสนจักรอาจเป็นเรือ่งท้าทาย อาจเกี่ยวข้อง
กับการทิง้มิตรภาพเดมิไวเ้บือ้งหลังและปรบัตวัให้เข้ากับวถิีชีวติใหม่ สมาชิกใหม่แตล่ะ
คนของศาสนจักรตอ้งการมิตรภาพ ความรบัผิดชอบ และการบ�ารงุเลีย้งดว้ย “พระ
วจนะอันประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้า” ( โมโรไน 6:4) เราสามารถช่วยสมาชิกใหม่ได้ โดย
เป็นเพื่อนกับพวกเขา รบัใช้เคยีงข้างพวกเขา และแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับ
พวกเขา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงช่วยให้สมาชิก
ใหม่ของศาสนจักรเข้มแข็ง

ลูกา 22:32; โรม 15:1–2; โมโรไน 6:4–5; 
คพ. 81:5; 108:7 (ท�าให้เพื่อนวสุิทธิชน
เข้มแข็ง)

ยอห์น 21:15–17 (เลีย้งดแูกะของเรา)

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “เราจะท�าอย่างไร
ด”ี เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 10–12

นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “ถ้าใครยอมรบั
เด็กเล็กๆ คนน้ีก็ยอมรบัเรา” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2016, 49–52

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เจ้าคอืมือของ
เรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 85–93

วดีทิัศน์: “งานเผยแผ่ศาสนาและการ
รกัษาให้คงอยู่: จอรเ์จีย อี ไลอัส” ”ช่วย
สมาชิกใหม่น�ารายช่ือไปพระวหิาร”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านไดท้�าอะไรบ้างเพื่อช่วยให้
สมาชิกใหม่เข้มแข็ง คนอื่น
ท�าอะไรเพื่อช่วยท่านหลังจาก
ท่านรบับัพตศิมา

มีเยาวชนหญิงคนใดในชัน้
เรยีนของท่านเป็นสมาชิก
ใหม่หรอืไม่ พวกเธอปรบั
ตวัอย่างไรกับการเป็นสมาชิก
ของศาสนจักร เยาวชนหญิง
คนอื่นไดช่้วยพวกเธออย่างไร
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• อ่านหรอืเล่าเรือ่งตอนตน้ค�าพูดของ
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เรือ่ง 
“เจ้าคอืมือของเรา” ขอให้เยาวชนหญิง
แบ่งปันความคดิของพวกเธอวา่จะเป็น
มือของพระผู้ช่วยให้รอดส�าหรบัผู้อื่นได้
อย่างไร แบ่งปันย่อหน้าที่อยู่ตน้โครงรา่งน้ี
กับเยาวชนหญิง และถามเยาวชนหญิงวา่
พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเป็นมือของ
พระผู้ช่วยให้รอดส�าหรบัสมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงบอกความ
รูสึ้กบางอย่างที่มากับประสบการณ์ใหม่ 
เช่น วนัแรกของชัน้เรยีน การเข้ารว่ม
สโมสรหรอืทีม หรอืการเริม่งานใหม่ ขอ
ให้พวกเธอสนทนาวา่ความรูสึ้กเหล่าน้ีจะ
คล้ายคลึงอย่างไรกับความรูสึ้กที่สมาชิก
ใหม่ของศาสนจักรประสบ เชือ้เชิญให้
พวกเธอแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยมี ไม่
วา่จะในฐานะสมาชิกใหม่หรอืกับสมาชิก
ใหม่คนอื่นๆ

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีท�าให้สมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรเข้มแข็ง เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้
เรยีนของท่านตามน�าทางของพระวญิญาณ:

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงจินตนาการ
หรอืนึกถึงสมาชิกศาสนจักรผู้ที่เอือ้มออก
ไปช่วยผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ที่มาจาก
สภาวการณ์แตกตา่งจากสมาชิกผู้น้ัน อาจ
ให้เยาวชนหญิงเขียนรายการบนกระดาน
ถึงส่ิงที่สมาชิกคนน้ีควรท�าหรอืไม่ควรท�า
เพื่อให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่น้ีรูสึ้กวา่ได้
รบัการตอ้นรบั เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอน- 
เดอรเ์ซ็น ใน “ถ้าใครยอมรบัเด็กเล็กๆ 
คนน้ีก็ยอมรบัเรา” เล่าเรือ่งราวหลายเรือ่ง
เกี่ยวกับผู้คนที่เอือ้มออกไปหาสมาชิกใหม่ 
และซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต ์ใน 
“เราจะท�าอย่างไรด”ี เล่าเกี่ยวกับภรรยา
ใหม่ของคณุตาของสามีที่ตอ้นรบัเธอขณะ
เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนใหม่ อะไรคอื
ส่ิงที่เยาวชนหญิงสามารถเรยีนรู้ ไดจ้าก
เรือ่งเหล่าน้ีซ่ึงสามารถเพิ่มในรายการของ
พวกเธอ 

• ให้ดรูปูพระผู้ช่วยให้รอดก�าลังอุ้มลูก
แกะ (ด ูหนังสือภาพพระกิตตคิณุ, 64) 

เขียนบนกระดานวา่ “เลีย้งดแูกะของเรา” 
ถามเยาวชนหญิงวา่พวกเธอรูอ้ะไรเกี่ยวกับ
ข้อความน้ี เชือ้เชิญให้พวกเธอฟังข้อคดิ
เพิ่มเตมิขณะที่ท่านอ่าน ยอห์น 21:15–
17ให้ชัน้เรยีนฟัง ใครเป็น “แกะ” และ 
“ลูกแกะ” ในข้อความน้ี สมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรเปรยีบเสมือนลูกแกะอย่างไร 
การเลีย้งดลููกแกะของพระผู้ช่วยให้รอด
หมายความวา่อะไร เชือ้เชิญให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเธอเคย
ท�าให้สมาชิกใหม่เข้มแข็ง พวกเธอจะท�า
ส่ิงเฉพาะเจาะจงอะไรบ้างเพื่อช่วยสมาชิก
ใหม่ ในอนาคต

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงดวูดีทิัศน์
เรือ่ง “งานเผยแผ่ศาสนาและการรกัษา
ให้คงอยู่: จอรเ์จีย อี ไลอัส” และมองหา
ส่ิงที่วอรด์ใหม่ของจอรเ์จียท�าเพื่อช่วยให้
เธอเข้มแข็งในพระกิตตคิณุหลังจากเธอ
รบับัพตศิมา พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรอีกบ้าง
จากประสบการณ์ของจอรเ์จียที่สามารถ

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ก่อนเริม่บทเรยีน มอบหมาย
ให้หน่ึงหรอืสองคนฟังอย่าง
ตัง้ใจและเตรยีมช่วยสรปุ
ประเด็นส�าคญัของบทเรยีน
หรอืบทเรยีนทัง้หมด” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], หน้า 94)
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ช่วยพวกเธอท�าให้สมาชิกใหม่เข้มแข็ง 
เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงนึกถึงสมาชิก
ใหม่ ในวอรด์ พวกเขาอาจจะมีค�าถาม
อะไรบ้าง เยาวชนหญิงจะช่วยพวกเขาได้
อย่างไร ส่วนหน่ึงของการสนทนาน้ีท่าน
อาจตอ้งการฉายและสนทนาวดีทิัศน์เรือ่ง 
“ช่วยสมาชิกใหม่น�าช่ือไปพระวหิาร”

• เขียนพระคมัภีรอ์้างอิง (เช่นข้อที่ระบุ
ไว้ ในโครงรา่งน้ี) ไวบ้นกระดานเกี่ยวกับ
ความรบัผิดชอบของเราในการท�าให้เพื่อน
วสุิทธิชนเข้มแข็ง ขอให้เยาวชนหญิงอ่าน
พระคมัภีรอ์้างอิงคนละหน่ึงข้อ ตรกึตรอง
วา่ข้อน้ีประยุกต์ ใช้กับสมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักรอย่างไร ขอให้เธอเขียนสรปุสัน้ๆ 
ไวบ้นกระดานและยกตวัอย่างของหลัก
ธรรมที่ข้อน้ันสอน ถามเยาวชนหญิงวา่
เหตใุดการท�าให้สมาชิกใหม่ของศาสนจักร
เข้มแข็งจึงเป็นเรือ่งส�าคญั

• ช่วยให้เยาวชนหญิงนึกถึงค�าถามที่พวก
เธออยากถามคนที่เพิ่งเข้ารว่มศาสนจักร 

ขออนุญาตอธิการเชิญผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่หน่ึงหรอืสองคนมาชัน้เรยีน ขอให้
พวกเขาเล่าเรือ่งราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
และประสบการณ์ในฐานะสมาชิกใหม่
ของศาสนจักร เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
ถามค�าถามและสนทนาวา่พวกเธอจะช่วย
สมาชิกใหม่ปรบัตวัเข้ามาในศาสนจักรได้
อย่างไร

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน “เพื่อน” 
ใน เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน และ
มองหาค�าตอบของค�าถาม “การเป็นเพื่อน
แท้หมายความวา่อะไร” ขอให้พวกเธอแบ่ง
ปันส่ิงที่พบและเล่าประสบการณ์ที่มีคน
เป็นเพื่อนแท้กับพวกเธอ เหตใุดการเป็น
เพื่อนที่ดตีอ่สมาชิกใหม่ของศาสนจักรจึง
ส�าคญัเป็นพิเศษ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
เขียนรายช่ือสมาชิกใหม่ที่พวกเธอรูจ้ัก
และสนทนาวา่จะประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�าใน 
เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน เพื่อเป็น
เพื่อนกับคนเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอเข้าใจวธิีท�าให้สมาชิกใหม่
ของศาสนจักรเข้มแข็งหรอืไม่ พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไรบ้าง พวก
เธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอื
ไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• เชิญสมาชิกใหม่คนหน่ึงมาสหกิจกรรม
หรอืงานอื่นของวอรด์

• แบ่งปันประจักษ์พยานของพวกเธอกับ
สมาชิกใหม่

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ดงัพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
เหล่าสานุศิษย์ พระองคท์รง
ตอบค�าถามของพวกเขาและ
ฟังประสบการณ์ของพวกเขา 
พระองคท์รงสนพระทัยอย่าง
จรงิใจในค�าตอบของพวกเขา
ที่มีตอ่ค�าถามของพระองค ์
และพระองคท์รงช่ืนชมยินดี
ในการแสดงศรทัธาของพวก
เขา ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อแสดงความรกัและความ
สนใจตอ่เยาวชนหญิงในชัน้
เรยีนของท่าน
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แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “‘เจ้าคอืมือ
ของเรา,’”  เลียโฮนา, พ.ค. 2010, หน้า 85–93

มีเรือ่งราวเล่าวา่ระหวา่งการทิง้ระเบิดเมืองหน่ึงในสงคราม 

โลกครัง้ที ่2 รปูป้ันขนาดใหญ่ของพระเยซคูรสิต์ ไดร้บัความ 
เสียหายอย่างมาก  เมื่อประชาชนเห็นรูปป้ันอยู่ท่ามกลาง
ซักปรักหักพัง พวกเขาเศร้าโศกเพราะน่ันเป็นสัญลักษณ์
แห่งศรทัธาอันเป็นที่รกัยิ่งของพวกเขา และเป็นพระผู้เป็น
เจ้าในชีวติของพวกเขา

ช่างฝีมือสามารถซ่อมรปูป้ันไดเ้ป็นส่วนใหญ่ เวน้แตม่ือซ่ึง 
เสียหายหนักจนพวกเขาไมอ่าจซ่อมแซมได ้ บางคนแนะน�า 
วา่พวกเขาควรจา้งช่างแกะสลกัมาท�ามอืใหม ่แตค่นอืน่ตอ้ง 
การปล่อยใหเ้ป็น—ส่ิงเตอืนใจอนัถาวรถงึโศกนาฏกรรมของ 
สงคราม ในที่สุดรปูป้ันก็ทิง้ไว้ โดยไม่มีมือ อย่างไรก็ตามชาว
เมืองก็วางป้ายไวท้ี่ฐานรปูป้ันของพระเยซูครสิตว์า่ “เจ้าคอื
มือของเรา” . . .

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก ระหวา่งผลพวงของสงครามโลกครัง้ 
ทีส่อง เยอรมนียากจนและเสียหาย ผูค้นจ�านวนมากหวิโหย 
เจ็บป่วย และล้มตาย  ข้าพเจ้าจ�าไดด้ถีึงอาหารและเสือ้ผ้า
เพื่อมนุษยธรรมที่ส่งมาทางเรอืจากศาสนจักรในซอลท์เลค
ซิตี ้ จนทุกวันน้ีข้าพเจ้ายังจ�ากลิ่นเสือ้ผ้าและรสชาติอัน
หอมหวานของลูกพีชกระป๋องได้

มีบางคนเข้ารว่มศาสนจักรเพราะไดร้บัส่ิงของในเวลาน้ัน  
สมาชิกบางคนดถููกผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เหล่าน้ี กระทั่ง
ตัง้ช่ือทีน่่ารงัเกียจวา่ Büchsen Mormonen หรอื “มอรมอน 

อาหารกระป๋อง” พวกเขาไม่พอใจสมาชิกใหม่เหล่าน้ีเพราะ
พวกเขาเช่ือวา่เมื่อสมาชิกดงักล่าวมีส่ิงทางโลกพอเพียงแก่
ความตอ้งการแล้วเขาก็จะจากไป

แม้มีบางคนจากไปแตห่ลายคนก็ยังอยู่—พวกเขามาโบสถ์ 
ลิม้รสความหวานช่ืนของพระกติตคิณุ และรูสึ้กถงึอ้อมกอด 
อันละเอียดอ่อนจากการดแูลของพี่น้องชายหญิง พวกเขา 
พบ “บา้น” และตอนน้ีสามส่ีช่ัวอายคุนตอ่มามหีลายครอบ- 

ครวัสืบย้อนสมาชิกภาพศาสนจักรกลับไปจนถึงผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเหล่าน้ี

ขา้พเจา้หวงัวา่เราตอ้นรบัและรกัลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ทกุคน 
รวมถงึผูท้ีอ่าจแตง่ตวั มรีปูลกัษณ์ พดู หรอืท�าส่ิงทีแ่ตกตา่ง 

การท�าให้คนอื่นรูสึ้กบกพรอ่งไม่ ใช่เรือ่งดี  ขอให้เราอุ้มชูผู้
ที่อยู่รอบเรา  ขอให้เราหยิบยื่นมือที่ต้อนรบั  ขอให้เรามอบ
ความมีมนุษยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และจิตกุศลอย่าง
เผื่อแผ่ ให้แก่พี่น้องในศาสนจักรเพื่อพวกเขาจะพบบ้านใน
ที่สุด . . .

มตี�านานยวิโบราณเกีย่วกบัพีน้่องสองคน เอบรามและซิมร ิ

ทัง้สองเป็นเจ้าของที่ดนิและท�างานรว่มกัน  พวกเขาตกลง
แบ่งครึง่กันทัง้การลงแรงและผลผลิต  คนืหน่ึงเมื่อฤดเูก็บ
เกี่ยวใกล้เข้ามา ซิมรนิอนไม่หลับ เพราะดเูหมือนวา่ไม่ยุต-ิ 
ธรรมทีเ่อบรามซ่ึงตอ้งเลีย้งดภูรรยาและบตุรชายเจ็ดคนจะ 

ไดร้บัผลผลิตเพียงครึง่เดยีว ขณะที่เขาตวัคนเดยีวและได้
รบัมากมาย

ดงัน้ันซิมรจิงึแตง่ตวัและคอ่ยๆ ออกไปในทุง่นา น�าผลผลติ 
หน่ึงในสามของเขาและไปรวมกับกองของพี่ชาย  จากน้ัน
เขากลับไปนอนอย่างพอใจโดยที่รูว้า่ไดท้�าส่ิงที่ถูกตอ้ง

ขณะเดยีวกัน เอบรามก็นอนไม่หลับ เขาคดิวา่น้องซิมรผิู้
น่าสงสารอยู่ตามล�าพัง และไม่มีลูกชายคอยช่วยท�างาน ด ู
เหมือนวา่ไม่ยุตธิรรมกับซิมรผิู้ท�างานหนักตามล�าพังไดผ้ล 
ผลติเพยีงครึง่เดยีว แน่นอนวา่น่ีไมเ่ป็นทีช่อบพระทยัพระ- 
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ผู้เป็นเจ้า  ดงัน้ันเอบรามจึงคอ่ยๆ ออกไปในทุ่งนาซ่ึงเขาน�า 
หน่ึงในสามของผลผลติของเขาไปวางไว้ ในกองของน้องชาย 
ที่เขารกั

เช้าวนัรุง่ขึน้ พี่น้องทัง้สองออกไปในทุ่งและประหลาดใจ
ที่กองผลผลิตยังคงมีขนาดเท่าเดมิ  คนืน้ันพี่น้องทัง้สอง

คอ่ยๆ ออกไปจากบ้านเพื่อท�าเหมือนกับคนืก่อน แตค่รัง้ 
น้ีพวกเขาไปเจอกัน และเมื่อเจอกันพวกเขาร�า่ไห้และสวม 
กอดกัน  ทัง้สองพูดไม่ออกเพราะจิตใจของพวกเขาเต็มไป 
ดว้ยความรกัและความซาบซึง้ [ด ู Clarence Cook, “Abram 
and Zimri,” in Poems by Clarence Cook (1902), 6–9.]
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะช่วยเพื่อนที่แข็งขันน้อยให้
กลับมาโบสถ์ ไดอ้ย่างไร
ค�ามั่นสัญญาส่วนหน่ึงของเราคอื “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและ
ในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” ( โมไซยาห์ 18:9) เราจึงตอ้งยืนมือช่วยเหลือมิตรสหายและ
เพื่อนบ้านวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ ไม่มาโบสถ์ เราสามารถช่วยพวกเขาได้ โดยท�าให้พวก
เขารูสึ้กถึงความรกัและความห่วงใยที่จรงิใจของเราโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของเรา
ผ่านค�าพูดและการกระท�าและรวมพวกเขาไว้ ในกิจกรรมตา่งๆ ของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละค�าพูดใดจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีช่วยเพือ่นทีแ่ข็งขันน้อย

ลูกา 15 (อุปมาเรือ่งแกะหาย เหรยีญหาย 
และบุตรหายไป)

ลูกา 22:32; ยอห์น 21:15–17; 1 เปโตร 
5:2–4 (พระเจ้าบัญชาเราให้ช่วยกันท�าให้
แตล่ะคนเข้มแข็ง)

แอลมา 31:34–35; คพ. 18:10–16 (คา่
ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่)

เมอรว์นิ บี. อาร์ โนลด,์ “ช่วยชีวติ: เรา
ท�าได,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 53–55

เบรนท์ เอช. นีลสัน, “การรอคอยบุตรที่
หายไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 101–103

ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เชิญมารว่มกับ
เรา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 21- 24

กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “ศรทัธาที่จะเลื่อน
ภูเขา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 104–106

วดีทิัศน์: “ช่วยผู้อื่นกลับมาโบสถ์,” 
“ศรทัธาของเยาวชน: ครอบครวัเอ็นนิส,”

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อยื่น
มือช่วยเหลือสมาชิกที่แข็ง
ขันน้อย ท่านสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรกับเยาวชน
หญิงไดบ้้าง

เยาวชนหญิงปฏิบัตติอ่
สมาชิกชัน้เรยีนที่แข็งขัน
น้อยอย่างไร พวกเธอจะยื่นมือ
ช่วยเหลือเยาวชนหญิงเหล่าน้ี
ดว้ยวธิี ใดบ้าง
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• ฉายวดีทิัศน์เรือ่ง “ศรทัธาของเยาวชน: 
ครอบครวัเอ็นเน็ส”  และขอให้เยาวชน
หญิงแบ่งปันความคดิของพวกเธอเกี่ยว
กับการช่วยให้คนอื่นๆ กลับมาโบสถ์

• เขียนช่ือบทเรยีนไวบ้นกระดาน เชือ้
เชิญให้เยาวชนหญิงเขียนวธิีหน่ึงที่พวก
เธอจะสามารถช่วยให้เพื่อนที่แข็งขันน้อย

กลับมาโบสถ์ลงในแผ่นกระดาษ รวบรวม
กระดาษและแจกจ่ายให้เยาวชนหญิงคน
อื่น เชือ้เชิญให้พวกเธอแบ่งปันแนวคดิ
จากกระดาษ ขอให้เยาวชนหญิงนึก
ระหวา่งบทเรยีนถึงคนไม่แข็งขันบางคนที่
พวกเธอรูจ้ักในศาสนจักรและหาวธิีที่พวก
เธอสามารถช่วยบุคคลน้ันได้

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีช่วยให้เพือ่นทีแ่ข็งขันน้อย
กลับมาโบสถ์ เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของ
ท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอให้เยาวชนหญิงนึกถึงเวลาที่พวกเธอ
ท�าของมีคา่บางอย่างหายไป พวกเธอท�า
อะไรเพื่อพยายามหาให้พบ มอบหมายให้
เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่านอุปมาหน่ึงใน
สามเรือ่งจาก ลูกา 15 ขอให้เธอเล่าอุปมา
ดว้ยค�าพูดของเธอเองและแบ่งปันวลีหน่ึง
จากอุปมาเพื่อสรปุส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนในอุปมา เยาวชนหญิงเรยีนรูอ้ะไร
จากการกระท�าของคนเลีย้งแกะ หญิงคน
น้ัน และบิดาในอุปมาเหล่าน้ี พวกเธอจะ
ท�าตามแบบอย่างเหล่าน้ีไดอ้ย่างไรขณะ
พยายามช่วยคนที่ “หายไป” จากศาสนจักร 
ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันประสบการณ์
ของเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัที่กลับ
มาหลังจากแข็งขันน้อย ถ้าพวกเธอรูสึ้ก
สบายใจจะท�าเช่นน้ัน

• เชือ้เชิญเยาวชนหญิงคนหน่ึงล่วง 
หน้าให้อ่านค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์มอร-์
วนิ บี. อาร์ โนลด ์เรือ่ง “ช่วยชีวติ: เรา
ท�าได”้ ขอให้เธอเตรยีมมาแบ่งปันเรือ่ง
ราวหน่ึงหรอืสองเรือ่งที่เธอประทับใจจาก
ค�าปราศรยั เชือ้เชิญเยาวชนหญิงสนทนา

วา่จะประยุกต์ ใช้เรือ่งราวเหล่าน้ีกับพวก
เธอทัง้ชัน้ไดอ้ย่างไร พวกเธอรูจ้ักใครบ้าง
ที่ ไม่ ไดม้าโบสถ์ พวกเธอทัง้ชัน้จะท�างาน
เพื่อช่วยดงึบุคคลน้ันเข้ามาใกล้พระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้ไดอ้ย่างไร ท่านอาจเชิญ
ให้เยาวหญิงหาหลักธรรมหลักส่ีข้อในค�า
พูดของเอ็ลเดอรอ์าร์ โนลด ์พวกเขารูจ้ัก
ใครที่เป็นแบบอย่างของหลักธรรมเหล่าน้ี
หรอืไม่ พวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อเป็น
เหมือนคนเหล่าน้ัน 

• เล่าเรือ่งพี่สาวของเอ็ลเดอรเ์บรนท์ 
เอช. นีลสันจากค�าพูดของท่านเรือ่ง 
“การรอคอยบุตรที่หายไป” หรอืเล่า
ประสบการณ์ที่ท่านเคยช่วยเพื่อนหรอื
สมาชิกครอบครวัที่แข็งขันน้อยให้กลับ 
มาโบสถ์ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน  
แอลมา 31:34–35 และ คพ. 18:10–16  
ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีสอนวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงรูสึ้กตอ่ลูกๆ ของพระองค์
อย่างไร ช่วยเยาวชนหญิงเขียนรายช่ือ
เยาวชนหญิงที่แข็งขันน้อยในวอรด์ และ
สนทนาในชัน้ถึงคา่ใหญ่ยิ่งของแตล่ะคน

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“การฟังเป็นการแสดงออก
ของความรกั ส่ิงน้ีเรยีกรอ้ง
การเสียสละเสมอ เมื่อเราฟัง
ผู้อื่นอย่างตัง้ใจ บ่อยครัง้เรา
จะหยุดส่ิงที่เราตอ้งการพูด
เพื่อให้เขาไดพู้ด” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 66)
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และส่ิงที่พวกเธอจะท�าไดเ้พื่อเชือ้เชิญให้
เยาวชนหญิงเหล่าน้ันกลับมา

• เขียนเหตผุลบางอย่างที่บางคนอ้างไม่
มาโบสถ์ ไวบ้นกระดาน อาทิ “ฉันสงสัย
เกี่ยวกับค�าสอนของศาสนจักร” “ฉันเข้า
กับคนในศาสนจักรไม่ได”้ “ฉันไม่คดิวา่จะ
ด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของศาสนจักร
ได”้ “ฉันรูจ้ักสมาชิกคนหน่ึงของ
ศาสนจักรที่เป็นคนหน้าไหวห้ลังหลอก” 
เป็นตน้ เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้มองหา
ค�าตอบของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์- 
ดอรฟ์ตอ่ข้อกังวลเหล่าน้ีในค�าพูดของ
ท่านเรือ่ง “เชิญมารว่มกับเรา” เปิดโอกาส
ให้เยาวชนหญิงแสดงบทบาทสมมตวิา่

พวกเธอจะตอบสนองอย่างไรถ้าเพื่อน
แสดงให้เห็นความกังวลเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง
เหล่าน้ี

• วดีทิัศน์: “ช่วยให้ผู้อื่นกลับมาโบสถ์” 
เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้มองหาหลักธรรม
ที่เอ็ลเดอรเ์บดนารส์อนซ่ึงจะช่วยให้พวก
เธอมีประสิทธิผลมากขึน้ขณะเชือ้เชิญ
เพื่อนที่แข็งขันน้อยให้กลับมาโบสถ์ เหตุ
ใดงานประวตัคิรอบครวัจึงเป็นวธิีที่ดี ใน
การเชือ้เชิญเพื่อนที่แข็งขันน้อยให้มีส่วน
รว่มในศาสนจักร กิจกรรมใดอีกบางที่จะ
ช่วยให้บรรลุผลตามที่เอ็ลเดอรเ์บดนาร์
พูดถึง

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจวธิีช่วยเพือ่นทีแ่ข็งขันน้อยหรอืไม่ พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ 
การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ท�างานด ีประสบการณ์อันทรงคณุคา่
ข้อ 7 ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้แล้ว
เสรจ็

• สวดอ้อนวอนขอการดลใจเกี่ยวกับวธิี
ช่วยให้เพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวักลับมา

โบสถ์และเชิญบุคคลน้ันมาโบสถ์หรอื 
สหกิจกรรม

• ท�าตามแผนที่พวกเธอวางไวว้นัน้ีวา่จะ
ยื่นมือช่วยเหลือสมาชิกชัน้เรยีนที่แข็งขัน
น้อย

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

กิจกรรมเยาวชนท่ีสมัพันธ์กัน

วางแผนสหกิจกรรม ทีจ่ะช่วยให้เยาวชนหญิงประยุกต์ ใช้ส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรู้ ในบทน้ี

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยคน
ที่พระองคท์รงสอนให้เตบิโต
ทางวญิญาณและเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสโดยทรงเชือ้เชิญพวก
เขาให้กระท�าดว้ยศรทัธา ท่าน
จะแสดงให้เยาวชนหญิงที่
ท่านสอนเห็นไดอ้ย่างไรวา่
ท่านมีความเช่ือมั่นวา่พวก
เธอสามารถด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุได้



332

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

333

แหล่งข้อมูลที่เลือกไว้

ข้อความทีค่ดัมาจากรชิารด์ ซี. เอชลีย์, “การช่วยเหลือเพือ่
ให้เตบิโตอย่างแท้จรงิ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 52–54

เช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึงเมื่อสามสิบปีที่แล้ว  ขณะที่ข้าพเจ้า
ก�าลังรบัใช้ ในฝ่ายประธานสเตค เราไดร้บัโทรศัพทจ์ากอธกิาร 
ผู้ซ่ือสัตย์คนหน่ึง เขาอธิบายว่าวอร์ดของเขาก�าลังเติบโต
อย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถจัดหาการเรียกให้สมาชิกที่
มีค่าควรได้ครบถ้วน ค�าร้องขอของเขาคือให้เราแยกวอร์ด 
ขณะก�าลังรอคอยการอนุมตั ิในฐานะฝ่ายประธานสเตค เรา 
ตดัสินใจวา่เราจะไปเยี่ยมและเรยีกพี่น้องชายหญิงทัง้หมด
ที่มีคา่ควรเหล่าน้ีเป็นผู้สอนศาสนาสเตค

คนที่สามที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคอืสมาชิกสตรวียัรุน่คนหน่ึงที่ 

ก�าลังเรยีนในมหาวทิยาลัยในท้องที่  หลังจากพูดคยุกันครู ่
หน่ึงขา้พเจ้ามอบการเรยีกกบัเธอเพ่ือรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา 

เกิดความเงียบช่ัวขณะหน่ึง เธอกล่าววา่ “ประธาน คณุไม่รู้
หรอืวา่ดฉัินไม่แข็งขันในศาสนจักร”

หลังจากทีข่า้พเจา้เงยีบไปครูห่น่ึง ขา้พเจา้ก็กลา่ววา่ “ ไมค่รบั 

ผมไม่ทราบวา่คณุไม่แข็งขัน”

เธอตอบว่า “ดิฉันไม่แข็งขันในศาสนจักรมาหลายปีแล้ว” 
ครัน้แล้วเธอกล่าววา่ “คณุไม่รูห้รอืวา่เมื่อคณุไม่แข็งขัน ก็
ไม่ง่ายนักที่จะกลับมา”

ข้าพเจ้าตอบวา่ “ ไม่ครบั วอรด์ของคณุเริม่เก้าโมงเช้า คณุ
เข้ามาในโบสถ์และคณุก็มาอยู่กับเรา”

เธอตอบวา่ “ ไม่ง่ายอย่างน้ันหรอกคะ่ เรามีความกังวลมาก 
มาย เรากังวลวา่จะมี ใครตอ้นรบัเราไหม หรอืเราตอ้งน่ังคน
เดยีวโดยไม่มี ใครสนใจระหวา่งการประชุม และกังวลวา่เรา
จะเป็นท่ียอมรบัหรอืไมแ่ละใครจะมาเป็นเพือ่นใหมข่องเรา” 

โดยที่น� ้าตาไหลอาบแก้มของเธอ เธอกล่าวตอ่ไปวา่ “ดฉัินรู ้
วา่คณุพอ่คณุแมส่วดออ้นวอนเป็นปีๆ เพือ่น�าดฉัินกลบัคนื 
สู่ศาสนจักร” หลังจากเงียบไปอีกสักครู่เธอพูดว่า “ตลอด
สามเดือนที่ผ่านมาดิฉันสวดอ้อนวอนขอความกล้า พลัง 
และหนทางที่จะกลับคนืสู่ความแข็งขัน” จากน้ัน เธอถาม
วา่ “ประธานคะ่ คณุคดิวา่การเรยีกน้ีคอืค�าตอบส�าหรบัค�า
สวดอ้อนวอนของดฉัินหรอืไม่”

ดวงตาของข้าพเจ้าเริม่มีน� ้าตาเมื่อตอบเธอวา่ “ผมเช่ือวา่
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของคณุ”

เธอไม่เพียงยอมรบัการเรยีก เธอเป็นผู้สอนศาสนาที่ด ีและ
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเธอไม่เพียงน�าปีติ ใหญ่หลวงมาสู่ตัวเอง
แตม่าสู่บิดามารดาและบางทสีมาชิกคนอืน่ในครอบครวัดว้ย

มีหลายส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูห้รอืท�าให้นึกถึงการสัมภาษณ์น้ี
และการสัมภาษณ์ที่คล้ายคลึงกัน

•  ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่สมาชิกที่แข็งขันน้อยหลายๆ คนมีผู้
ที่รักพวกเขาคุกเข่าทุกวันเพื่อทูลขอต่อพระเจ้าส�าหรับ
ความช่วยเหลือผู้ที่พวกเขารกั

• ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ไม่ ใช่เรือ่งง่ายหรอืสบายใจส�าหรบั
สมาชิกที่แข็งขันน้อยจะเดนิกลับเข้ามาในศาสนจักร 
พวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือ พวกเขาตอ้งการการ
สนับสนุน พวกเขาตอ้งการความเป็นเพื่อน

• ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่เรามีสมาชิกที่แข็งขันน้อยซ่ึงพยายาม
และเต็มใจหาหนทางกลับคนืสู่ความเข้มแข็ง

• ข้าพเจ้ารูว้า่สมาชิกที่แข็งขันน้อยหลายคนจะด�ารงการ
เรยีกถ้าไดร้บัการถามหา

• ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่สมาชิกที่แข็งขันน้อยสมควรไดร้บัการ 
ปฏบิตัเิทา่เทยีมกนัและมองในฐานะเป็นบตุรและธิดาของ 
พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเป่ียมดว้ยความรกั
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ไซอันคอือะไร
พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ “หมายมั่นน�าออกมาและสถาปนาอุดมการณ์ของไซอัน” (คพ. 
6:6) ไซอัน หมายถึงคนของพระเจ้าผู้มีจิตใจเดยีว ความคดิเดยีวและอยู่ดว้ยกันในความ
ชอบธรรม เราสามารถสถาปนาไซอันได้ โดยสรา้งความสามัคคแีละความเข้มแข็งทาง
วญิญาณในบ้าน วอรด์หรอืสาขา และชุมชนของเรา

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ศกึษาข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กวา่อะไรจะ
ช่วยให้เยาวชนหญิงเรยีนรูว้ธิีสถาปนาอุดมการณ์ของ

ไซอัน

โมไซยาห์ 18:21; คพ. 38:26–27 (เราควร
แสวงหาความเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกัน)

1 นีไฟ 13:37; คพ. 6:6 (หมายมั่นน�า 
ไซอันออกมา)

4 นีไฟ 1:1–18 (ชาวนีไฟและชาวเลมันอยู่
ดว้ยกันในสภาพที่เหมือน

ไซอัน)

คพ. 97:21; โมเสส 7:18 (ไซอันคอือะไร)

เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ใจเราผูกพันเป็น
หน่ึงเดยีว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 84–88

ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “มาสู่ 
ไซอัน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 46–50

บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ความเป็นพี่
น้องสตร:ี โอ เราตอ้งการกันและกันเพียง
ใด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 119–121

“ ไซอัน,” แน่วแน่ตอ่ศรทัธา (2004), 143

“ดัง่พี่น้องในไซอัน,”เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 156

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้เรยีน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยาน
เกีย่วกับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน 
น่ีจะกระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ือง
ของพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านพยายามด�าเนินชีวติตาม
หลักธรรมแห่งไซอันในชีวติ
ท่านและครอบครวัอย่างไร 
ท่านรูสึ้กถึงวญิญาณของ
ความเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกัน
ในวอรด์หรอืในครอบครวัท่าน
เมื่อใด

เยาวชนหญิงเป็นหน่ึงเดยีว
ฉันพี่น้องหรอืไม่ พวกเธอจะ
ท�าอะไรไดบ้้างเพื่อสถาปนา
ไซอัน พวกเธออาจพบเจอ
อุปสรรคอะไรบ้าง
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนค�าวา่ “ ไซอัน” บนกระดาน และ
ขอให้เยาวชนหญิงเขียนค�าที่คดิออกเมื่อ
พวกเธอนึกถึงไซอัน เชือ้เชิญให้พวกเธอ
อ่าน หน้า 143 ของ แน่วแน่ตอ่ศรทัธา 
เพื่อเพิ่มเข้าไปในนิยามของพวกเขา อะไร
คอืบทบาทของสตรอีย่างพวกเราในการ
สรา้งไซอัน

• รอ้งเพลง “ดงัพี่น้องในไซอัน” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 156) ข้อแรกดว้ยกัน ขอ
ให้เยาวชนหญิงหาค�าและวลี ในเพลงสวด
ที่สอนเกี่ยวกับไซอัน กระตุน้เยาวชนหญิง
ให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเธอเช่ือวา่เป็นบท 
บาทของพวกเธอในการจัดตัง้บ้าน วอรด์ 
หรอืชุมชนให้เหมือนไซอัน

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงเข้าใจวา่ไซอันคอือะไร เลือกกิจกรรม
หน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ันซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระ
วญิญาณ:

• ให้ชัน้เรยีนอ่าน คพ. 38:27 และ โมเสส 
7:18 การมีจิตใจเดยีวและความคดิเดยีว
หมายความวา่อะไร เหตใุดความเป็นน� ้า
หน่ึงใจเดยีวกันจึงเป็นส่วนส�าคญัของ
การสรา้งไซอัน แบ่งค�าพูดการประชุม
ใหญ่เรือ่งหน่ึงในโครงรา่งน้ีให้เยาวชน
หญิง และขอให้พวกเธอหาหลักธรรม
ที่อาจจะช่วยให้เราบรรลุความเป็นน� ้า
หน่ึงใจเดยีวกันมากขึน้ในครอบครวัเรา
และในชัน้เรยีนเยาวชนหญิง เชือ้เชิญ
เยาวชนหญิงให้เขียนหลักธรรมที่พบไว้
บนกระดาน อุปสรรคอะไรบ้างที่ขัดขวาง
ไม่ ให้เยาวชนหญิงบรรลุความเป็นน� ้าหน่ึง
ใจเดยีวกัน พวกเธอจะเอาชนะอุปสรรค
เหล่าน้ีไดอ้ย่างไร กระตุน้ให้เยาวชนหญิง
ตัง้เป้าหมายส่วนตวัเพื่อประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมหน่ึงในน้ันเพิ่มความเป็นน� ้าหน่ึงใจ
เดยีวกันในครอบครวัของพวกเธอ ช่วยกัน
ตัง้เป้าหมายคล้ายกันเพื่อให้ชัน้เรยีนเป็น
น� ้าหน่ึงใจเดยีวกันมากขึน้

• ให้ชัน้เรยีนอ่านค�าพูดของเอ็ลเดอร์
ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเรือ่ง “มาสู่
ไซอัน” ห้าย่อหน้าแรกโดยมองหาค�าตอบ

ของค�าถาม “การหนีจากบาบิโลนและ
มาสู่ไซอันหมายความวา่อะไร” แบ่งชัน้
เรยีนออกเป็นสามกลุ่ม และมอบหมาย
ให้แตล่ะกลุ่มอ่านหัวข้อ “ความสามัคค”ี 
“ความบรสุิทธิ์” หรอื “การดแูลคนยากไร”้ 
เชือ้เชิญให้พวกเธอสนทนาในกลุ่มถึง
ส่ิงที่พวกเธอสามารถท�าไดเ้พื่อน�าหลัก
ธรรมเหล่าน้ีมาใช้สรา้งไซอันในครอบครวั
ปัจจุบันหรอืในอนาคตของพวกเธอ ขอให้
พวกเธอแบ่งปันส่ิงที่สนทนากับนักเรยีน
ที่เหลือ

• แบ่งชัน้เรยีนออกเป็นสองกลุ่ม ขอ
ให้กลุ่มหน่ึงอ่านและสนทนาโมไซยาห์ 
18:21 และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
97:21 และขอให้อีกกลุ่มอ่านและสนทนา 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:27 และ 
โมเสส 7:18 เชือ้เชิญให้ทัง้สองกลุ่ม
วางแผนบทเรยีนที่พวกเธอจะใช้อุปกรณ์
สอนส่ิงที่พวกเธอเรยีนรูจ้ากพระคมัภีร์
กับนักเรยีนที่เหลือ (หากพวกเธอตอ้งการ
ความช่วยเหลือ ให้แบ่งปันเรือ่ง “การ
เปรยีบเทียบและบทเรยีนที่ ใช้อุปกรณ์” 
ในหน้า 163–164 ของ ไม่มีการเรยีกใดยิ่ง

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“เราตอ้งไม่ถือเอาวา่ข้อความ
ตา่งๆ เป็นของผู้น�าศาสนา
จักรโดยไม่ยืนยันแหล่งที่มา
ของข้อความน้ัน เมื่อเราอ้าง
พระคมัภีร ์เราตอ้งแน่ใจ
วา่การใช้ของเราสอดคล้อง
ตรงกันกับเน้ือหาของพระ
คมัภีรข์้อน้ัน” (ไม่มีการ
เรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน 
[1999], 53)
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ใหญ่กวา่การสอน) ขอให้พวกเธอแบ่งปัน
แนวคดิให้กัน พวกเธอเรยีนรูอ้ะไรจากข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีที่สามารถช่วยพวกเธอ
สรา้งไซอันในครอบครวั ชัน้เรยีน วอรด์ 
หรอืสาขา

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงอ่าน 4 นีไฟ 
1:1–18 และเขียนค�าหรอืวลีบนกระดาน

ซ่ึงพูดถึงสังคมเหมือนไซอันที่ชาวเลมัน
และชาวนีไฟสรา้งขึน้หลังจากการเสด็จมา
ของพระครสิต ์เชือ้เชิญให้พวกเธอเขียน
อีกหน่ึงรายการเกี่ยวกับบางส่ิงบางอย่างที่
พวกเธอสามารถท�าเป็นส่วนตวัหรอืกับชัน้
เรยีนเพื่อด�าเนินชีวติตามหลักธรรมเหล่า
น้ีและกระตุน้ผู้อื่นให้ท�าแบบเดยีวกัน

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีพ่วกเธอเรยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความ
ประทับใจอะไรบ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่ไซอันคอือะไร พวกเธอมีค�าถามเพิ่มเตมิหรอื
ไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหลักค�าสอนน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงพิจารณาวธิีทีพ่วกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี 
ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ยื่นมือช่วยเหลือคนที่รูสึ้กวา่ไม่ไดเ้ป็น
เพื่อนในกลุ่มของพวกเธอ

• กระชับความสัมพันธ์กับสมาชิก
ครอบครวัหรอืเพื่อน (ด ูธรรมชาตแิห่ง
สวรรค ์ประสบการณ์อันทรงคณุคา่ข้อ 3 
ใน ความก้าวหน้าส่วนบุคคล)

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอจะท�าอะไร
ไดบ้้างเพือ่เตรยีมตวัเรยีนรู ้ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอื
ศกึษาพระคมัภีรเ์กีย่วกับบทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

ในทุกสภาวะแวดล้อมพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบ
อย่างและครพูี่เลีย้งของเหล่า
สาวก พระองคท์รงสอนพวก
เขาให้ด�าเนินชีวติตามแบบ
ที่พระองคท์รงด�าเนิน แบบ
อย่างความรกัและความเป็น
น� ้าหน่ึงใจเดยีวกันของท่าน
จะส่งผลให้เยาวชนหญิง
ปรารถนาจะพยายามให้บรรลุ
ถึงไซอันอย่างไร
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ข้อความทีค่ดัมาจากเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ ใจเราผูกพันเป็น
หน่ึงเดยีว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008,  หน้า 84–88

ปีตขิองความเป็นหน่ึงเดยีวที่พระองคท์รงประสงคอ์ย่างยิ่ง
จะให้เราไม่ ใช่ ให้เราเพียงคนเดยีว  เราตอ้งแสวงหาและมี
ค่าสมที่จะได้ส่ิงน้ีรว่มกับผู้อื่น  จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นให้เรามาชุมนุมกันเพื่อพระองค์จะ
ประทานพรเรา  พระองคท์รงตอ้งการให้เราชุมนุมกันเป็น
ครอบครวั  พระองค์ทรงจัดตัง้ชัน้เรยีน วอรด์ สาขา และ
ทรงบัญชาให้เรามาประชุมกันบ่อยๆ ในการชุมนุมเหล่าน้ัน
ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงวางรปูแบบไว ้ ซ่ึงน�าเราไปสู่ โอกาส
อันยิ่งใหญ่  เราสามารถสวดอ้อนวอนและท�างานเพื่อความ
เป็นหน่ึงเดยีวน้ันจะน�าปีตมิาให้เราและเพิ่มพลังให้เรารบั
ใช้ . . .

. . . ความจองหองเป็นศัตรตูวัฉกาจกับความเป็นหน่ึงเดยีว  
ท่านเคยเห็นและรูสึ้กถึงผลอันเลวรา้ยของมัน  เมื่อไม่กี่วนั
ก่อนข้าพเจ้าเห็นคนสองคน—คนดสีองคน—เริม่มีความ
คดิเห็นไม่ลงรอยกันเล็กน้อย  เริม่ดว้ยการสนทนาวา่อะไร
จรงิ แตก่ลายเป็นการแข่งกันวา่ใครถูก  เสียงดงัขึน้เรือ่ยๆ 
หน้าเริม่แดงขึน้ แทนที่จะพูดกันถึงปัญหา สองคนน้ีเริม่
พูดถึงตนเอง พูดถึงความสามารถที่มากมายและภูมิหลัง 
อ้างหลักฐานวา่เหตใุดมุมมองของเขาจึงน่าจะถูกตอ้งกล่าว 
. . .

ข้าพเจ้าสุขใจที่เห็นผู้สรา้งสันติมากขึน้เรือ่ยๆ ซ่ึงมีทักษะ
ในการท�าให้น� ้าน่ิงลงก่อนจะเกิดเหตรุา้ย  ท่านสามารถเป็น
หน่ึงในผูส้รา้งสันตเิหลา่น้ัน ไมว่า่ทา่นจะอยู่ในความขดัแย้ง 
หรอืเป็นผู้สังเกตการณ์

วธิหีน่ึงทีข่า้พเจา้เคยเห็นคอืคน้หาส่ิงทีเ่ราเห็นตรงกนั  การ 

เป็นผู้สร้างสันติท่านต้องมีศรัทธาอันเรียบง่ายว่า ในฐานะ
ลกูๆ ของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยทีเ่ราทกุคนมคีวามแตกตา่งกนั 
เป็นไปได้สูงว่าความคิดเห็นหนักแน่นของเราจะมีองค์
ประกอบของความจริงอยู่  ผู้สร้างสันติที่ดี ผู้ฟ้ืนฟูความ
เป็นหน่ึงเดยีว คอืผู้พบวธิีช่วยให้ผู้คนเห็นความจรงิที่ตา่ง 

ก็มอียู ่ความจรงิในส่วนทีพ่วกเขามอียูย่ิง่ใหญก่วา่และส�าคญั 
ตอ่พวกเขามากกวา่ความแตกตา่งของพวกเขาเสมอ  ท่าน
สามารถช่วยให้ตนเองและผู้อื่นเห็นส่ิงที่เหมือนกันถ้าท่าน 

ขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วท�าตามน้ัน พระ- 
องคจ์ะทรงตอบค�าถามสวดอ้อนวอนเพื่อช่วยน�าสันตกิลับ
คนืมาดงัที่ทรงท�าให้ข้าพเจ้า . . .

ทัง้หมดน้ันจึงน�าไปสู่หลักธรรมอีกข้อหน่ึงของความเป็น
หน่ึงเดียว  น่ันคือการพูดถึงคนอื่นในทางที่ดี  ลองนึกถึง
ครัง้ล่าสุดที่มีคนถามท่านว่าท่านคิดอย่างไรกับคนในบ้าน
หรือในศาสนจักร   เรื่องน้ีเกิดขึน้กับข้าพเจ้ามากกว่าหน่ึง
ครัง้ในสัปดาห์ที่แล้ว  มีบางเวลาที่เราตอ้งตดัสินผู้อื่น  บาง
ครัง้เราถูกเรียกร้องให้กล่าวตัดสินเช่นน้ัน แต่เรามักจะมี
ทางเลือกเสมอ  ตวัอย่างเช่น มีบางคนถามท่านวา่ท่านคดิ
อย่างไรกับอธิการคนใหม่ . . .

การตระหนักวา่ท่านเห็นผู้อื่นในแสงสลัวจะท�าให้ท่านพูด
ในส่ิงที่ดีมากขึน้สักเล็กน้อย  นอกเหนือจากพระคัมภีร์
ข้อน้ัน ท่านอาจนึกได้ว่าคุณแม่ของท่าน—ของข้าพเจ้า
—เคยพูดว่า “ถ้าลูกพูดถึงเขาในแง่ดี ไม่ ได้ ก็ ไม่ต้องพูด
อะไรเลย”
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ธันวาคม: การสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย

ดภูาคผนวกเพื่อแนวคดิ
ส�าหรบัการสอนและการเรยีน
รูอ้ื่นๆ

ฉันจะมีส่วนรว่มในการเรง่งานแห่ง
ความรอดไดอ้ย่างไร
เรามีชีวติอยู่ ในวนัเวลาสุดท้ายเมื่อพระเจ้าทรงก�าลังท�าให้สัญญาของพระองคเ์กิด 
สัมฤทธิผล น่ันคอื “ดเูถิด, เราจะเรง่งานของเราเมื่อถึงเวลา” (คพ. 88:73) เยาวชนหญิง
มีบทบาทส�าคญัในงานน้ี เรามีส่วนรว่มได้ โดยเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวงมาหาพระครสิตผ์่าน
การแบ่งปันพระกิตตคิณุ ให้การรบัใช้เฉกเช่นพระครสิต ์เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
สมาชิกใหม่ ช่วยคนแข็งขันน้อย และท�าศาสนพิธีแห่งความรอดให้คนตาย

เตรยีมตัวท่านทางวญิญาณ

ข้อพระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลใดจะสรา้งแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงมีส่วนรว่มในการ
เรง่งานของพระเจ้า

อิสยาห์ 11:9; 1 นีไฟ 13:37; 14:14 (ค�า
พยากรณ์เกี่ยวกับงานของพระเจ้า)

โมไซยาห์ 28:1–3 (เหล่าบุตรของโมไซ-
ยาห์ปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุ)

โมเสส 1:39 (พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิบาย
งานของพระองค)์

คพ. 138:56 (ลูกที่ซ่ือสัตย์ของพระผู้เป็น
เจ้าถูกเตรยีมไว้ ในชีวติก่อนเกิดให้ท�างาน
ในสวนองุ่นของพระเจ้า)

แครอล เอฟ. แมคคองกี, “อยู่ที่น่ีเพื่อรบั
ใช้อุดมการณ์อันชอบธรรม,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2015, 12–14

ลินดา เค. เบอรต์นั, “ตอ้งการ: ความรว่ม
มือรว่มใจเพื่อเรง่งาน,”เลียโฮนา, พ.ค. 
2014, 122- 124

แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “เรามีเหตผุล
ส�าคญัที่จะช่ืนชมยินด,ี” เลียโฮนา, พ.ย. 
2013, 115–117

การเรง่งานแห่งความรอด

แบ่งปันประสบการณ์

ตอนเริม่ชัน้เรยีนแตล่ะชัน้ เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแบ่งปัน สอน และเป็นพยานเกีย่ว
กับประสบการณ์ทีพ่วกเธอไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงทีเ่รยีนรู้ ในบทเรยีนของสัปดาห์ก่อน น่ีจะ
กระตุน้การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนตวัและช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นความเกีย่วเน่ืองของ
พระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัของพวกเธอ

ท่านเคยเห็นหลักฐานอะไร
ยืนที่ยันวา่พระเจ้าทรงก�าลัง
เรง่งานของพระองค์ ในสมัย
ของเรา ท่านจะแบ่งปัน
ประสบการณ์อะไรไดบ้้างที่
อาจสรา้งแรงบันดาลใจให้
เยาวชนหญิงมีส่วนรว่มแข็ง
ขันในงานน้ี

ท่านสังเกตเห็นพรสวรรค์
และของประทานอะไรบ้างใน
เยาวชนหญิงที่อาจท�าให้พวก
เธอมีประสิทธิผลเป็นพิเศษ
ในการท�าให้งานของพระเจ้า
รดุหน้า พวกเธอก�าลังท�าอะไร
อยู่แล้วเพื่อมีส่วนรว่มในงาน
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แนะน�าหลักค�าสอน

เลือกจากแนวคดิเหล่าน้ีหรอืคดิขึน้เองเพือ่แนะน�าบทเรยีนของสัปดาห์น้ี:

• เขียนค�าวา่ เรง่ บนกระดาน และขอให้
คนหน่ึงอ่าน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
88:73 เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้สนทนา
วา่เรง่บางส่ิงบางอย่างหมายความวา่อะไร 
(หากจ�าเป็นพวกเธออาจจะมองหาค�าน้ีใน
พจนานุกรม) ถามเยาวชนหญิงวา่เหตใุด

พวกเธอจึงคดิวา่จ�าเป็นตอ้งเรง่งานของ
พระเจ้าในสมัยของเรา

• เขียนบนกระดานวา่ “อะไรคอืงานของ
พระเจ้า” เชิญเยาวชนหญิงมาที่กระดาน
และเขียนค�าตอบที่เป็นไปไดข้องค�าถามน้ี 
กระตุน้พวกเธอให้เขียนเพิ่มในรายการน้ี
ขณะเรยีนรูม้ากขึน้ระหวา่งบทเรยีนน้ี

เรยีนรูด้้วยกัน

กิจกรรมแตล่ะอย่างดา้นล่างจะช่วยให้เยาวชนหญิงคน้พบวา่พวกเธอจะมีส่วนรว่มได้
อย่างไรขณะพระเจ้าทรงเรง่งานของพระองค ์เลือกกิจกรรมหน่ึงอย่างหรอืมากกวา่น้ัน
ซึง่จะไดผ้ลดทีีสุ่ดกับชัน้เรยีนของท่านตามการดลใจของพระวญิญาณ:

• ขอเยาวชนสองสามวนัล่วงหน้าให้
เข้าไปอ่านหมวด การเรง่งานแห่งความ
รอด และทบทวนข้อมูลบางอย่างที่น่ัน 
เชือ้เชิญพวกเธอให้เตรยีมมาแบ่งปันบาง
อย่างจากไซตด์งักล่าวกับชัน้เรยีนที่ดลใจ
พวกเธอให้มีส่วนรว่มอย่างเต็มที่มากขึน้
ในงานของพระเจ้า

• เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนอ่าน  
(ทีละคนหรอืในกลุ่มเล็กๆ) เรือ่งราวหน่ึง
ในค�าพูดของซิสเตอรแ์ครอล เอฟ. แมค-
คองกี “อยู่ที่น่ีเพื่อรบัใช้อุดมการณ์อัน
ชอบธรรม” หรอืค�าพูดของซิสเตอรแ์ค-
โรล เอ็ม. สตเีฟนส์ “เรามีเหตผุลส�าคญั
ที่จะช่ืนชมยินด”ี ท่านอาจเชิญสมาชิก
วอรด์คนหน่ึงผู้เพิ่งเข้ารว่มกับศาสนจักร
หรอืเพิ่งกลับมาแข็งขันให้แบ่งปัน
ประสบการณ์ ถ้าเยาวชนหญิงอ่านค�าพูด
มาแล้ว ขอให้พวกเธอสรปุเรือ่งราวส�าหรบั

สมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นและสนทนาถึงส่ิง
ที่พวกเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับการมีส่วนรว่มใน
งานของพระเจ้า เรือ่งราวเหล่าน้ีสอนอะไร
เราเกี่ยวกับวธิีการมีส่วนรว่มในงานแห่ง
ความรอด เราก�าลังมีส่วนรว่มในทางใดบ้าง

• อ่านรายการของป้าย “ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ” จากค�าพูดของ

• ซิสเตอรล์ินดา เค. เบอรต์นัเรือ่ง 
“ตอ้งการ: ความรว่มมือรว่มใจเพื่อเรง่
งาน” ดว้ยกัน เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิง
เลือกจากรายการและท�าป้ายเชิญให้ผู้คนมี
ส่วนรว่มในงานดา้นเหล่าน้ันของพระเจ้า 
กระตุน้ให้พวกเธอรวมคณุสมบัตบิางอย่าง
ส�าหรบัการท�างานน้ีและพรที่มาจากการ
น้ันไวบ้นป้ายของพวกเธอดว้ย เชือ้เชิญ
ให้พวกเธอแบ่งปันป้ายดงักล่าวและเล่า
ประสบการณ์ที่เคยมีกับการมีส่วนรว่มใน
งานของพระเจ้า

ขอให้เยาวชนหญิงแบ่งปันส่ิงทีเ่รยีนรูว้นัน้ี พวกเธอมีความรูสึ้กหรอืความประทับใจอะไร
บ้าง พวกเธอเข้าใจหรอืไม่วา่จะมีส่วนรว่มในการเรง่งานของพระเจ้าไดอ้ย่างไร พวกเธอมี
ค�าถามเพิ่มเตมิหรอืไม่ การใช้เวลามากขึน้กับหัวข้อน้ีจะเป็นประโยชน์หรอืไม่

เกรด็น่ารูเ้ก่ียวกับการสอน

“ท่านจะแสดงให้เห็นไดว้า่
ท่านก�าลังฟังโดยลักษณะ
ท่าทางที่แสดงออกวา่สนใจ 
ท่านจะมองไปที่ผู้พูดแทนที่
จะมองดเูน้ือหาบทเรยีนของ
ท่านหรอืส่ิงอื่นในห้อง ท่านจะ
สนับสนุนให้ผู้พูดแสดงความ
คดิของเขาหรอืเธอจนจบโดย
ไม่ขัดจังหวะ ท่านจะไม่รบี
ดว่นสรปุการสนทนาดว้ยค�า
แนะน�าหรอืการตดัสิน” (ไม่มี
การเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การ
สอน [1999], 66)
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ด�าเนินชีวติตามสิง่ท่ีเราเรยีนรู้

เชือ้เชิญเยาวชนหญิงให้พิจารณาวา่พวกเธอจะด�าเนินชีวติตามส่ิงที่ ไดเ้รยีนรูว้นัน้ี
อย่างไร ตวัอย่างเช่น พวกเธอจะ:

• ชวนเพื่อนคนหน่ึงมารว่มสหกิจกรรม
หรอืกิจกรรมอื่นของศาสนจักร

• แบ่งปันประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุ
ของพวกเธอกับเพื่อนหรอืสมาชิก
ครอบครวั

แบ่งปันกับเยาวชนหญิงถึงส่ิงทีพ่วกเธอจะศกึษาในสัปดาห์ถัดไป พวกเธอมีความ
คดิและค�าถามอะไรบ้างเกีย่วกับหัวข้อน้ี พวกเธอจะท�าอะไรไดบ้้างเพือ่เตรยีมเรยีนรู ้
ตวัอย่างเช่น พวกเธออาจจะอ่านค�าปราศรยั ดวูดีทิัศน์ หรอืศกึษาข้อพระคมัภีรเ์กีย่วกับ
บทเรยีนของสัปดาห์ถัดไป

การสอนในวธีิของพระผู้
ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงถาม
ค�าถามที่ท�าให้ผู้ตดิตาม
พระองคค์ดิและรูสึ้กอย่างลึก
ซึง้ พวกเขารูว้า่พระองคท์รง
รกัพวกเขา และรูสึ้กปลอดภัย
ขณะแบ่งปันความคดิและ
ความรูสึ้กส่วนตวั เมื่อท่านฟัง
อย่างจรงิใจ และแสดงความ
สนใจในค�าตอบและข้อคดิ
ของเยาวชนหญิง ท่านจะช่วย
ให้พวกเธอรูสึ้กถึงความรกั
ของพระผู้ช่วยให้รอด





341

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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กิจกรรมแนะน�าหลักค�าสอน 

กิจกรรมตอ่ไปน้ีสามารถ:

• ช่วยเยาวชน ทบทวนหลักค�าสอน ที่พวกเขาเรยีนรู้
ในบทเรยีนก่อนและให้แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจถูกตอ้ง

• แนะน�าหลักค�าสอน ที่เยาวชนจะเรยีนรู้ ในการ
ประชุมของชัน้เรยีนหรอืโควรมั

เยาวชนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นรายบุคคล ในกลุ่มเล็ก หรอืทัง้ชัน้เรยีนหรอืโควรมั จ�าไวว้า่ท่านจะได้
แนวคดิที่ดทีี่สุดเมื่อท่านพิจารณาความตอ้งการของเยาวชนที่ท่านสอน

ช่วยเยาวชนทบทวนหลักค�าสอน และให้
แน่ใจวา่พวกเขาเข้าใจถูกต้อง

แบ่งปันสิง่ท่ีท่านจ�าได้

ให้เยาวชนแบ่งปันบางส่ิงที่พวกเขาจ�าไดห้รอืเรยีนรูจ้าก
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

เขียนข้อความบนกระดาน

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนข้อความสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีน
รู้ ไวบ้นกระดาน

วาดสิง่ท่ีท่านเรยีนรู้

เชือ้เชิญให้เยาวชนวาดรปูส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

ท่านประทับใจอะไร

เชิญเยาวชนหลายๆ คนให้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาประทับใจ
เกี่ยวกับบทเรยีน

สรปุหน่ึงค�าหรอืหน่ึงประโยค

เชือ้เชิญให้เยาวชนสรปุส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูม้าหน่ึงค�าหรอื
หน่ึงประโยค

เปรยีบเทียบกับสิง่ของหรอืรปูภาพ

ให้เยาวชนดส่ิูงของหรอืรปูภาพ และถามวา่ส่ิงน้ัน
เกี่ยวข้องกับบทเรยีนครัง้ก่อนอย่างไร

แบ่งปันวธีิประยุกต์ ใช้

แบ่งปันส่ิงที่ท่านท�าเพื่อประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ในบท
เรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันส่ิงที่
พวกเขาท�า

ถามค�าถาม

ขอให้เยาวชนตอบค�าถามที่ถามไว้ ในบทเรยีนของสัปดาห์
ที่แล้ว

แบ่งปันพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันพระคมัภีรท์ี่พวกเขาจ�าไดจ้าก
บทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้ว

สอนสิง่ท่ีท่านรู้

ขอให้เยาวชนสอนสมาชิกอีกคนหน่ึงของชัน้เรยีนหรอื
โควรมัถึงส่ิงที่พวกเขาจ�าไดเ้กี่ยวกับหลักค�าสอนที่สอนใน
สัปดาห์ที่แล้ว

อธิบายข้อความ

เขียนข้อความหน่ึงจากบทเรยีนของสัปดาห์ที่แล้วไวบ้น
กระดาน และขอให้เยาวชนอธิบาย

แนะน�าหลักค�าสอนท่ีเยาวชนจะเรยีนรู้
ในการประชุมของชัน้เรยีนหรอืโควรมั

หาหลักค�าสอนในพระคัมภีร์

เชือ้เชิญให้เยาวชนดใูนพระคมัภีรเ์พื่อหาข้อที่สอนเกี่ยว
กับหลักค�าสอนของบทเรยีน
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ถามค�าถาม

เชือ้เชิญให้เยาวชนตอบค�าถามเกี่ยวกับหลักค�าสอน

รอ้งเพลงสวด

เชือ้เชิญให้เยาวชนรอ้งเพลงสวดเกี่ยวกับหลักค�าสอน

ตอบค�าถามในช่ือบทเรยีน

เขียนค�าถามในช่ือบทเรยีนไวบ้นกระดาน และเชือ้เชิญให้
เยาวชนไตรต่รองวา่พวกเขาจะตอบค�าถามน้ีอย่างไร

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�าหรอืข้อความ
สัน้ๆ

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

ให้เขียนออกมาเป็นข้อๆ

ขอให้เยาวชนเขียนประเด็นส�าคญัที่พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยว
กับหลักค�าสอนจากพระคมัภีรห์รอืถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ออกมาเป็นข้อๆ เชือ้เชิญให้พวกเขาแบ่งปันส่ิง
ที่พบ

จับคู่ข้อพระคัมภีร์

แจกพระคมัภีรอ์้างอิงและข้อความสัน้ๆ ที่สรปุวา่พระ
คมัภีรแ์ตล่ะข้อสอนอะไร ให้เยาวชนอ่านพระคมัภีรแ์ละ
จับคูแ่ตล่ะข้อกับข้อความสรปุ

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�าสอนและหลักธรรม
ท่ีท่านก�าลังสอน

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 ไดร้บัอนุมัตแิล้วให้มาอภิปรายหลักค�า
สอน

แบ่งปันความคิดและความรูส้กึของพวก
เขาเก่ียวกับหลักค�าสอนกับผู้อ่ืน

เตรยีมค�าพูด

ขอให้เยาวชนเตรยีมค�าพูดเกี่ยวกับหลักค�าสอน

สอนบทเรยีน

เชิญสมาชิกคนหน่ึงของชัน้เรยีนหรอืโควรมัสอนส่วน
หน่ึงของบทเรยีน

สอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง

ขอให้เยาวชนเตรยีมบทเรยีนสัน้ๆ เกี่ยวกับหลักค�าสอน
และสอนอีกชัน้เรยีนหน่ึง (ตามที่อธิการอนุมัต)ิ

สอนบางคน

ช่วยให้เยาวชนนึกถึงแนวคดิที่วา่พวกเขาจะสอนหลักค�า
สอนให้กับคนบางคนอย่างไร

เป็นพยานถึงหลักค�าสอน

เชือ้เชิญให้สมาชิกชัน้เรยีนหรอืโควรมัแบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับหลักค�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

ขอให้เยาวชนวาดรปูหรอืแผนภูมิหรอืสรา้งโปสเตอรท์ี่
แสดงตวัอย่างของหลักค�าสอน

แบ่งปันประสบการณ์จากความก้าวหน้าสว่นบุคคล
หรอืหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เชือ้เชิญให้เยาวชนแบ่งปันหรอืสอนบางอย่างที่พวกเขา
ท�าไปแล้วในหน้าที่ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้า
ส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับหลักค�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

เชือ้เชิญให้เยาวชนเขียนส่ิงที่พวกเขาจะท�าเพื่อประยุกต์
ใช้หลักค�าสอน

หารอืกับชัน้เรยีนหรอืโควรมั

เชือ้เชิญให้เยาวชนหารอืกันในชัน้เรยีนหรอืโควรมัวา่จะ
ประยุกต์ 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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